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Mądrość 

Książka Wisdomor... Mądrości Salomona 

{1:1} miłość sprawiedliwość, ye, które się sędziowie ziemi: 

Myślę, że Pana z dobrym (serca) i w prostocie 

sercem go szukają. 

{1:2} znalazł z nich, które kuszą go nie; 

i sheweth się aż do takich jak nieufność go. 

{1:3} dla uzyskany myśli oddzielić od Boga: i jego 

moc, gdy zostanie podjęta próba, reproveth niemądre. 

{1:4} dla do złośliwego duszy mądrości nie wchodzi; 

ani mieszkać w organizmie, który jest przedmiotem dla grzechu. 

{1:5} dla Ducha Świętego dyscypliny uciekną oszustwa, i 

usunąć z myśli, które są bez zrozumienia, i 

nie honoruje Kiedy przychodzi nieprawości w. 

{1:6} dla mądrości jest duchem miłości; i nie będzie uniewinnić 

Blasphemer jego słowa: Bóg jest świadkiem jego stery, 

i prawda beholder jego serca i słuchaczem jego język. 



{1:7} dla ducha Pańskiego zgłodniałą świata: i że 

który containeth wszystkie rzeczy Bóg wiedzy głosu. 

{1:8} w związku z tym przemawiający niesprawiedliwych rzeczy 

nie da się ukryć: nie ma zemsty, gdy go punisheth, 

przechodzą przez niego. 

{1:9} dla Inkwizycji dokonuje się do rad z 

bezbożnych:, a dźwięk jego słów do 

Pan na przejaw jego niecne uczynki. 

{1:10} dla ucha zazdrości słucha wszystkich rzeczy: i 

nie ukrywał się hałasu szemrania. 

{1:11} Dlatego Uważaj na szemrania, który jest 

nieopłacalne; i powstrzymać się od backbiting język: dla 

Istnieje słowo tak tajny, że pójdzie na próżno: i 

usta, które belieth slayeth duszy. 

{1:12} szukają nie śmierci w błąd swojego życia: ściągania i 
wypychania 

nie na siebie zniszczenia z dziełami z Twoim 

ręce. 

{1:13} dla Bóg uczynił nie śmierci: nie Bóg mu przyjemność 

do zniszczenia życia. 



{1:14} dla stworzył wszystkie rzeczy, które mogą mieć ich 

jest: i pokoleń świata były zdrowe; i 

istnieje nie trucizna zniszczenie ich, ani Królestwo 

śmierci na ziemi: 

{1:15} (za sprawiedliwość jest nieśmiertelny:) 

{1:16} ale bezbożnych ludzi z ich prace i słowa 

nazwał go do nich: do kiedy one uważa się, że to ich 

przyjaciel, spożywane na niczym i zawarł przymierze z 

go, bo są godni, aby wziąć udział z nim. 

{2:1} dla bezbożnych powiedział, rozumowania z siebie, 

ale nie słusznie, nasze życie jest krótkie i uciążliwe i śmierć 

człowieka jest nie środek: ani był tam ktoś 

wiadomo, że wrócili z grobu. 

{2:2} przez rodzimy się w ogóle przygoda: i będziemy 

dalej, jakby nigdy nie było: oddech w naszych 

nozdrza jest jako dym i mała iskierka w przeniesienie naszych 

serce: 

{2,3} które ugaszony, obraca się o nasze ciało 

w popiół a nasz duch jest znikają w miarę miękkie powietrza, 

{2:4} i nasza nazwa zostaje zapomniane w czasie, a nie 



człowiek ma nasze prace w pamięci, a nasze życie 

przeminie jak śledzenia chmury i powinny być 

rozproszone jak przez mgłę, która jest odjechać z belki 

Słońce i pokonać z jego ciepło. 

{2:5} dla naszych czasów jest bardzo cień tego przewyższa 

i po naszej stronie jest nie powrotu: za to szybko zamknięte, 

tak, że nikt nie przychodzi ponownie. 

{2:6} Chodź w związku z tym, pozwól nam cieszyć się dobre 
rzeczy które 

występują: i daj nam szybko użyć stworzeń jak jak w 

młodzieży. 

{2:7} niech nam wypełnić sobie kosztowne wino i maści: 

i niech nie kwiat skoku przejść przez nas: 

{2:8} niech nas korony siebie z pączki, przed ich 

zwiędły: 

{2:9} niech nikt z nas go bez jego część naszych 

rozkoszy nadrabia: zostawmy tokeny naszej radości w 

każdym miejscu: jest to nasza część, a nasz lot jest to. 

{2:10} niech nas gnębić biednego człowieka sprawiedliwego, 
niech nas nie 

zamienne wdowa, ani szacunek starożytnych siwych włosów 



w wieku. 

{2:11} niech naszą siłą jest prawo sprawiedliwości: do tego 

co jest słabe okaże się nic nie warte. 

{2:12} dlatego daj nam czyhają na sprawiedliwych; 

ponieważ nie jest on na naszą kolej, a on jest czystych w 
przeciwieństwie do 

Nasze czyny: on upbraideth nas z naszych obrażając prawa, 

i objecteth do naszych hańby transgressings z naszych 

edukacji. 

{2:13} on professeth znajomość Boga: i 

on sam nazywa dzieckiem Pana. 

{2:14} został złożony do reprove nasze myśli. 

{2:15} jest ciężkie do nas nawet do oglądania: dla jego życia 

to nie tak jak inni ludzie, jego sposoby są z innego moda. 

{2:16} są my szanowaliśmy jego jako falsyfikaty: on 

abstaineth od naszych sposobów począwszy od brudów: on 
pronounceth 

na koniec tylko będzie błogosławiony i czyni jego chlubą, który 

Bóg jest ojcem. 

{2:17} pozwalają nam zobaczyć, jeśli jego słowa być prawdziwe: 
i pozwól nam udowodnić 



co stanie się w końcu z nim. 

{2:18} Jeśli tylko człowiek był synem Bożym, przyczyni się on 

go i dostarczyć mu z ręki jego wrogów. 

{2:19} niech nam zbadać go z despitefulness i 

tortury, musimy znać jego łagodność i udowodnić jego 

cierpliwość. 

{2:20} daj nam go skazać z haniebnej śmierci: dla przez 

jego powiedzenie, które on szanuje. 
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{2:21} takie rzeczy sobie wyobrazić i byli oszukiwani: 

dla własnej niegodziwości Bóg oślepił ich. 

{2:22} Jeśli chodzi o tajemnice Boga, one kn ew je nie: 

ani oni nadzieję na płace sprawiedliwość, ani 

dostrzec w nagrodę za dusze bez winy. 

{2:23} dla Bóg stworzył człowieka, aby być nieśmiertelnym i 
wykonane 

mu się obraz własnej wieczności. 

{2:24} Niemniej przez zawiść diabła przyszła śmierć 

w świat: i te, które posiadają jego boku go znaleźć. 

{3:1}, ale dusze sprawiedliwych są w ręku 



Bóg i tam są nie dręczyć ich dotykać. 

{3:2} w oczach niemądre wydawali się umrzeć: i 

ich odejście jest zrobione dla nędzy, 

{3,3} i ich będzie z nami być całkowite zniszczenie: ale 

są one w pokoju. 

{3, 4} dla choć być ukarany w oczach ludzi, jeszcze 

jest ich nadziei pełnego nieśmiertelności. 

{3:5} i mając już nieco, karcił, są one 

znacznie nagradzane: Bóg okazał się je, i znalazł je 

godne dla siebie. 

{3:6} jak złoto w piecu Bóg próbował je, i 

otrzymali je jako ofiarę całopalenia. 

{3:7} i w czasie ich odwiedzin świecą, 

i biegać tam iz powrotem jak iskry między ściernisko. 

{3:8} one ocenić narody, a panować 

przez ludzi i ich Pan króluje na wieki. 

{3:9} one, które ufają mu rozumieć 

prawdy: i takie, jak być wierny w miłości podporządkowują z 
nim: 

na łaskę i miłosierdzie jest jego świętym i ma opieki dla jego 



wybiera. 

{3:10} ale bezbożnych są karani zgodnie z 

własne wyobrażenia, które mają zaniedbane sprawiedliwych, 

i Pana. 

{3:11} kto despiseth, mądrości i pielęgnować, on jest 

biedni i ich nadzieją jest próżny, twórczych bezowocne, 

i ich prace, które są nierentowne: 

{3:12} ich żony są głupi, i ich dzieci zły: 

{3:13} ich potomstwo jest przeklęty. Przetoż błogosławił jest 

jałowe, który jest nieskalana, który nie poznał grzeszne 

łóżko: ona ma owoce w odwiedzin dusz. 

{3:14} i błogosławiony eunuch, który z jego rąk 

kto ma kute nie nieprawości, ani nie wyobrażał sobie złych 
rzeczy 

przeciw Bogu: dla mu podaje się szczególny dar 

Wiara i dziedziczenie w świątyni Pańskiej więcej 

dopuszczalne do jego umysłu. 

{3:15} dla chwały jest owocem prac Herkulesa dobry: i 

korzeń mądrości, nigdy nie będą odpadać. 

{3:16} Jeśli chodzi o dzieci cudzołożników, one nie są 



ich doskonałość i nasion niesprawiedliwych łóżko 

powinny być wykorzenione. 

{3,17} dla choć żyją długo, jednak muszą one być 

nic uważać: i ich ostatni wiek wynosi bez honoru. 

{3:18} lub, jeśli szybko umierają, nie mają żadnej nadziei, 

komfort w dzień próby. 

{3:19} dla straszne jest koniec niesprawiedliwych 

generacji. 

{4:1} lepiej jest mieć nie dzieci i mieć cnoty: 

na pamiątkę jego jest nieśmiertelny: bo wiadomo 

z Bogiem i z ludźmi. 

{4:2} gdy jest obecny, mężczyźni wziąć przykład na to; i 

gdy go nie ma, pragną go: weareth koronę, i 

na wieki, triumpheth, dostał o zwycięstwo, dążenie do 

niepokalany nagrody. 

{4:3} ale mnożenia plemię bezbożnych nie 

rozwijać się, ani nie przyjmują głębokie zakorzenienie od draniu 
zrazy, ani lay każdym 

szybko Fundacji. 

{4:4} dla choć kwitną w gałęzi na czas; jeszcze 



stałego nie ostatni, zostaną wstrząśnięte z wiatrem, i 

siłą wiatru musi być zakorzeniona. 

{4, 5} niedoskonałe oddziałów zostaje przerwana, ich 

owoce, nieopłacalne, nie dojrzała do jedzenia, tak, spotkać za 
nic. 

{4:6} dla dzieci spłodzone z bezprawnym łóżka są 

świadków niegodziwości wobec rodziców w ich wersji próbnej. 

{4:7} ale Chociaż sprawiedliwi zapobiec śmierci, 

jeszcze mu się odpoczynek. 

{4:8} dla honorowego wieku jest nie to, co stoi w 

Długość czas, ani że jest mierzona przez wiele lat. 

{4:9} ale mądrość jest siwych włosów dla mężczyzn i 

unspotted życia jest starość. 

{4:10} był zadowolony Boga i umiłowani przez niego: tak, że 

życia wśród grzeszników, którym on został przetłumaczony. 

{4:11} tak szybko mu zabrane, zeby nie bylo to 

niegodziwość należy zmienić jego zrozumienia lub oszustwa 
uwieść 

jego dusza. 

{4:12} dla urzekający nieposłuszeństwo zasłaniać 

rzeczy, które są uczciwe. i wędrówki pożądliwości 



podważyć prosty umysł. 

{4:13} on wykonał w krótkim czasie, spełnione 

długi czas: 

{4:14} dla jego dusza zadowolony Pan: w związku z tym 
wzrośnie on 

zabrać go spośród grzesznika. 

{4:15} to ludzie widzieli i rozumie to nie, nie 

one odstawiony to w ich umysłach, które jego łaskę i 
miłosierdzie jest 

z jego świętych i że ma szacunek do swoich wybranych. 

{4:16} w ten sposób sprawiedliwy, który żyje w dwójnasób 

bezbożnych które żyją; i młodzieży, która wkrótce jest 
doskonała 

wiele lat i starszym wieku z niesprawiedliwych. 

{4:17} czuwa na koniec mądrego, a nie 

zrozumieć, co Bóg w jego Rady Bóg zarządził go, 

i w jakim celu Pan Bóg postawił go w bezpieczeństwo. 

Strona 587 mądrości 

{4:18} będzie go zobaczyć i gardzi; ale Bóg jest 

śmiać się je do pogardy: a oni dalej będą vile 

tuszy i wyrzut wśród zmarłych na wieki. 



{4:19} on wyrwę je, i rzucił je 

oślep, że są one zatkało; i on ma wstrząsnąć 

je od Fundacji; i zupełnie określają one 

odpadów i być w smutku; i zginą ich pomnik. 

{4:20} i one, gdy kont swoich grzechów, 

będą one pochodzić ze strachu: i ma własne nieprawości 

przekonać ich do swojej twarzy. 

{5:1} następnie są podstawą sprawiedliwego w Wielkiej 

śmiałość przed oblicze takich jak cierpi go, i 

wykonane nie konta jego trudów. 

{5:2} gdy widzą to, oni będą kłopoty z 

straszny strach i są zdumieni, dziwności, jego 

zbawienia, tak daleko poza wszystko, co oni szukali. 

{5:3} i żałując i jęczy do bólu 

Duch może powiedzieć w sobie, to był on, którą możemy 

miałem czasem w szyderstwo i przysłowie wyrzutu: 

{5:4} możemy głupców, stanowiły jego szaleństwo życia i jego 
koniec do 

być bez honoru: 

{5:5} jak jest on ponumerowane wśród dzieci Bożych, 



i jego dużo jest wśród świętych! 

{5:6} w związku z tym mamy błędne z drogą prawdy, i 

światło sprawiedliwości Bóg nie zabłysło nam i 

wzeszło słońce sprawiedliwości nie na nas. 

{5:7} możemy sami dziecinność drodze niegodziwości i 

zniszczenie: tak, przeszliśmy przez pustynie, gdzie 

Lay nie sposób: ale jeśli chodzi o drogę Pana, nie mamy 

to znany. 

{5:8} co Bóg duma skorzystałem nas? lub co dobry Bóg 

bogactwo z naszych vaunting przyniósł nam? 

{5:9} wszystkich tych rzeczy przeminęły jak cień, i 

jak post, który wzrośnie. 

{5:10} i jako okręt tego przewyższa nad falami 

woda, która gdy jest minionych, śledzenia ich nie może być 

znaleziono, ani szlaku stępki w fale; 

{5:11} lub jako kiedy ptak Bóg przepuszcza się przez powietrze, 

Czy nie tokenu jej sposób, aby znaleźć, ale powietrze jest 

pobity z pociągnięciem jej skrzydła i rozstał się z 

gwałtowne hałasu i ruchu z nich, jest przekazywana, i 

tam potem nie znak, gdzie ona poszła znajduje się; 



{5:12} lub jak jako gdy strzałka jest strzał w znaku, to 

parteth powietrza, która od razu przychodzi razem ponownie, 

tak, że człowiek nie wie, gdzie przeszedł: 

{5:13} nawet więc możemy w podobny sposób, tak szybko, jak 
byliśmy 

ur., zaczął rysować na nasz koniec, i miał żadnych oznak cnoty 
do 

Shew; ale były spożywane w nasze własne niegodziwości. 

{5:14} dla nadziei, że pobożny jest jak pył, który jest dmuchane 

z wiatrem; jak cienkie pianki, która jest napędzana od 

z burzą; jak jak dym, który jest tutaj rozproszone 

i tam z tempest i przewyższa dzieli Cię jako 

pamięć o Gości, że tarrieth ale dziennie. 

{5:15} ale sprawiedliwi żyć na wieki; swoją nagrodę 

jest również z Panem, i opieki nad nimi jest z najbardziej 

Wysoka. 

{5:16} dlatego otrzymują one chwalebne Królestwo, 

i piękną koronę z rąk Pana: dla jego 

prawa ręka zostaje on pokrywa je i z jego ramienia jest on 

chronić je. 

{5:17} podejmuje on mu jego zazdrość kompletny 



pancerz i zrobić stworzenie jego broń zemsty 

z jego wrogów. 

{5:18}, pomaże sprawiedliwość jako napierśnik, i 

prawdziwy wyrok zamiast kasku. 

{5:19} podejmuje on świętości niezwyciężony tarczy. 

{5:20} jego ciężką gniewu zostaje on naostrzyć miecz, i 

świat jest z nim walczyć przeciwko niemądre. 

{5:21} następnie pójdzie prawo thunderbolts celowania 

za granicą; i z chmur, począwszy od dobrze wyciągnąć łuk, 

są one latać do kreski. 

{5:22} i wrzuceni Grad pełna gniewu jak z 

kamienny łuk, a wody morza są wściekłość przeciwko 

je i powodzie są okrutnie utopić je. 

{5:23} tak, potężnego wiatru powinny stanąć przed nimi, 

i jak burza będzie je zdmuchnąć: w ten sposób zostaje 
nieprawości 

świeckich odpadów całą ziemię, a chory radzenia sobie obali 

trony potężne. 

{6:1} w związku z tym, usłyszeć O wy królów i 
zrozumieć; Dowiedz się, 

wy, którzy być sędziowie na krańce ziemi. 



{6:2} daje ucha, wy, którzy rządzą ludzie i chwałę w 

wiele narodów. 

{6:3} dla zasilania jest wam Pan i suwerenności 

od najwyższego, który wypróbować swoje prace i wyszukać 

rad. 

{6:4} ponieważ, jako ministrowie jego Królestwa, macie 

nie oceniać na słusznie, ani przechowywane prawa, ani chodził 
po 

Radę Boga; 

{6:5} szybko i strasznie on zstąpi na Ciebie: dla 

ostre orzeczenie podlega im że być na wysokich stanowiskach. 

{6:6} dla miłosierdzia będzie wkrótce przepraszam za 
najbrzydszą: ale 

mocarze zostaje potężnie dręczony. 

{6:7} dla on, który jest Panem wszystkich lękać się nie człowiek 

osoba, nie ostoi się on w podziw każdego człowieka 

wielkość: uczynił, mały i wielki, i careth 

wszystkie podobne. 

{6:8}, ale ból próba przyjdzie na potężne. 

{6:9} wam w związku z tym, O królów, mówię, że wy 

może uczyć się mądrości i nie odpadają. 



{6:10} dla ocenia się, że zachować świętość holily 

święte: i nauczyli się takie rzeczy, że odnajdzie co 

Aby odpowiedzieć. 

{6:11} przeto ustawić swoje uczucia na moje słowa. 
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ich pragnienie, i ye zostanie poinformowany. 

{6:12} mądrości jest chwalebne i nigdy nie fadeth od: tak, 

ona jest łatwo widoczne z nich, że ją kocham i znaleźć takie jak 

jej poszukiwania. 

{6:13} ona je preventeth, jej, pragnienie podejmowania 

sama najpierw znany im. 

{6:14} kto chce, by jej początku ma no Super 

travail: dla on odnajdzie jej siedzącej w jego drzwi. 

{6:15}, aby myśleć, dlatego na nią jest doskonałość 

mądrość: i kto watcheth dla niej szybko się 

bez opieki. 

Ona idzie o poszukiwaniu takich jak {6:16} są godne 

jej, sheweth się przychylnie do nich w sposób, i 

meeteth je w każdej myśli. 

{6:17} jest bardzo prawdziwy początek jej pragnienie 



dyscypliny; i opieki nad dyscypliną jest miłość; 

{6:18} i miłości jest prowadzenie jej prawom; i dawanie 

uwagę do jej przepisów jest zapewnienie niezniszczalność; 

{6:19} i niezniszczalność czyni nas w pobliżu Bogu: 

{6:20} zatem pragnienie mądrość prowadzi do 

Brytania. 

{6:21}, Jeśli Twój zachwyt być następnie tron i sceptres, O 

Królowie ludzi, cześć mądrości, która wy może panować 

na wieki. 

{6:22} Jeśli chodzi o mądrości, czym ona jest i jak wyszła, 

Będzie mówić, a nie ukrywa tajemnice od Ciebie: ale 

będą jej szukać od początku jej Narodzenia i 

doprowadzić do poznania jej do światła, a nie przejdzie 

prawda. 

{6:23} nie pójdzie z konsumentami zazdrości; dla takich 

człowiek ma nie stypendium z mądrości. 

{6:24} ale mnóstwo mądrych jest dobra 

świat: i mądrego króla jest utrzymywanie ludzi. 

{6:25} w związku z tym otrzymywać instrukcji poprzez moje 
słowa, 



i powinny to zrobić dobry. 

{7:1} ja również jestem śmiertelnego człowieka, jak do 
wszystkich i 

mu potomstwo, która po raz pierwszy została wykonana z 
ziemi, 

{7:2} i w łonie mojej matki było niemodne być 

ciało w tym czasie dziesięciu miesięcy, kompaktowania w krwi, 

materiału siewnego człowieka i przyjemność, że przyszedł z 
uśpienia. 

{7:3} i kiedy urodził się, narysowałem w powietrzu wspólne, 

i spadł na ziemię, która jest z natury, a pierwsze 

głos, którym ukradziono był płacz, jak wszyscy inni. 

{7:4} był wykarmiła w pieluszki i która z 

to obchodzi. 

{7:5} jest bez króla, który miał inne początkiem 

urodzenia. 

{7:6} dla wszystkich ludzi ma jedno wejście w życie i tym 
podobne 

wychodzisz. 

{7:7} dlatego modliłem się i zrozumienia dano 

mi: zadzwoniłem na Boga i duch mądrości przyszedł do mnie. 



{7:8} wolałem z nią przed sceptres i trony, i 

niczym w porównaniu z jej cenionych bogactwa. 

{7:9} ani porównaniu mam do niej żadnych kamieni 
szlachetnych, 

ponieważ wszystkie złota w stosunku do niej jest trochę piasku, 
i 

Srebro, będzie liczony jako gliny przed nią. 

{7:10} kochał ją ponad zdrowie i uroda i postanowił 

czy jej zamiast światła: światło, który idzie z nią 

nigdy nie idzie. 

{7:11} wszystkie dobre rzeczy razem przyszedł do mnie z nią, i 

niezliczone bogactwa w jej ręce. 

{7:12} i ja cieszyli się w nich wszystkich, bo mądrość idzie 

przed nimi: i nie wiedziałem, że była matką 

im. 

{7:13} dowiedział się pilnie i przekazują ją 

obficie: nie ukrywam jej bogactwa. 

{7:14} dla ona jest skarb ludziom, która nigdy nie ustaje: 

którym stają się one, które korzystają z przyjaciółmi Boga, bycie 

Pochwała za dary, które pochodzą od nauki. 

{7:15} Bóg hath przyznane mi mówić tak, jak ja i do 



wyobrazić sobie, jak to Spotkaj się na rzeczy, które podano mi: 
bo 

on jest tym, który prowadzi do mądrości żywota i directeth 
mądry. 

{7:16} w ręku są zarówno my, jak i naszych słów; wszystkie 

mądrości i wiedzy wykonania. 

{7:17} dla Bóg dał mi pewną wiedzę z 

rzeczy które są, a mianowicie, aby dowiedzieć się, jak powstał 
świat, 

i funkcjonowania elementów: 

{7:18} początku, zakończenia i pośród nich czasu: 

zmiany dotyczące toczenia słońca i zmiana 

pory roku: 

{7:19} układów lat i pozycji gwiazd: 

{7:20} natury żywych stworzeń i furies z 

dzikie zwierzęta: przemoc, wiatry i rozumowań 

Mężczyźni: różnorodności roślin i cnoty korzenie: 

{7:21} i wszystkie takie rzeczy, jak są tajne lub manifestu, 

nich, których znam. 

{7:22} dla mądrości, która jest pracownikiem, wszystkich rzeczy, 

nauczył mnie: w niej jest zrozumienie Ducha Świętego, jeden 



tylko, kolektora, przebiegły, żywy, wyczyść, nieskalana, gładkie, 
nie 

z zastrzeżeniem hurt, kochający rzeczą, która jest dobry szybki, 
co 

nie może być letted, gotowy do czynienia dobra, 

{7:23} naturze człowieka, wytrwali, oczywiście, pozbawione 
opieki, 

mając całą moc, nadzorowanie wszystkich rzeczy i przechodzi 

wszelkie zrozumienie, czysty i najbardziej przebiegły, duchy. 

{7:24} dla mądrości jest więcej ruchu niż wszelki ruch: ona 

przewyższa i idzie przez wszystkie rzeczy, ze względu na jej 

czystość. 

{7:25} dla ona jest oddech moc Boga i 

płynące z chwały Wszechmogącego Pure wpływ: 

w związku z tym można czegoś zhańbiony dzielą się na nią. 
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{7:26} dla ona jest jasność wieczne światło, 

unspotted lustro mocy Bożej i obraz 

Jego dobroć. 

{7:27} i jest, ale jeden, może zrobić wszystko: i 

pozostały w siebie, ona czyni wszystko nowe: i we wszystkich 



wieku zawierania dusz świętych, czyni ona, ich przyjaciół 

Bóg i proroków. 

{7:28} dla Bóg miłuje, brak ale mu, że mieszka z 

mądrości. 

{7:29} dla ona jest piękniejsza od słońca, a przede 

wszystkie zamówienia gwiazdek: porównywane ze światłem, 
ona jest 

się przed nim. 

{7:30} dla po tej nocy przychodzi: ale vice nie 

przemogą mądrości. 

{8:1} mądrości reacheth od jednego końca do drugiego 
potężnie: 

i słodko Czyż ona zamówić wszystkie rzeczy. 

{8:2} ją kochałem i starał się ją z mojej młodości, I 

Aby sprawić, że mój małżonek, i byłem miłośnikiem jej 

piękno. 

{8:3} w tym ona jest zaznajomiony z Bogiem, ona magnifieth 

jej szlachty: tak, Pan wszystkie rzeczy sam ją kochał. 

{8:4}, dla ona jest wtajemniczony w tajemnice wiedzy 

Boga i miłośnikiem jego dzieł. 

{8:5} Jeśli bogactwa być posiadanie pożądane w tym życiu; 



Co to jest bogatsza od mądrości, która rodzi wszystkie rzeczy? 

{8:6} i jeśli pracujesz roztropność; wszystkim, że są kim bardziej 

przebiegły robotnika niż ona? 

{8:7} i jeśli człowiek miłość sprawiedliwość są jej prac Herkulesa 

Zalety: dla ona uczy, umiarkowania i roztropności, 
sprawiedliwości 

i męstwo: które są takie rzeczy, jak en można mieć nic 

bardziej opłacalne w ich życiu. 

{8:8} Jeśli mężczyzna pragnienie dużego doświadczenia, ona wie 

rzeczy starych i conjectureth droga prosta, co się wydarzy: ona 

wie subtilties wypowiedzi i można wyłożyć ciemne 

zdania: ona foreseeth znaki i cuda i wydarzenia 

pory roku i czasy. 

W związku z tym {8:9} I postanowił zabrać ją do mnie, aby żyć z 

mnie, wiedząc, że ona będzie doradcą dobrych rzeczy, 

i komfort w troski i smutku. 

{8:10} dla jej dobra mają szacunek wśród 

wiele, a cześć z starszych, choć mogę być młode. 

{8:11} I uznane z szybkie zarozumiałość w wyroku, 

i jest podziwiany na oczach wielkich ludzi. 



{8:12} gdy trzymam mój język, będą czekać mój 

wypoczynek, i kiedy mówię, zawierają one dobre ucho do mnie: 

Jeśli dużo rozmawiam, stanowią one ręce na ich usta. 

{8:13} poza środkami jej powinny uzyskać 

nieśmiertelność i pozostawić za sobą wieczną pamiątkę 

do nich, które przyjdą po mnie. 

{8:14} ustawić ludzi w porządku, i narody są 

podlegać ku mnie. 

{8:15} straszne tyranów, podlega boi się, kiedy robią ale 

usłyszeć ode mnie. Należy uzyskać dobry w różnorodności i 

Valiant w wojnie. 

{8:16} po ja jestem idziony do mojego domu, I będą repose 

sobie z nią: dla jej rozmowy Bóg bez goryczy; i 

żyć z nią bowiem nie ma smutku, ale radości i radość. 

{8:17} teraz, kiedy I za te rzeczy w sobie, i 

rozważała je w moim sercu, jak który stanowić sprzymierzone 
do 

mądrość jest nieśmiertelność; 

{8:18} i wielką przyjemnością jest posiadanie jej przyjaźń; i 

w pracach jej ręce są nieskończone Bogactwo; i w 



ćwiczenia z konferencji z nią, roztropność; i w rozmowie 

z nią, dobre sprawozdanie; Poszedłem na temat poszukiwania 
jak przyjmować 

jej do mnie. 

{8:19} był dzieckiem i dowcipny, a miał dobry duch. 

{8:20} tak raczej jest dobry, I przyszedł do ciała 

niepokalany. 

{8:21} jednak, kiedy poznałem, że nie mogłem 

w ten sposób uzyskać jej, z wyjątkiem Bóg dał jej mi; i to było 

punkt mądrości również wiedzieć, którego ofiara była; Ja 

modlił się do Pana i błagali go i z moim całości 

serca, co powiedziałem, 

{9:1} O Boże mój Ojcowie i Pana miłosierdzia, który hast 

wszystkie rzeczy z Twojego słowa, 

{9:2} i wyświęcony człowieka przez twoją mądrość, że on 

powinien mieć władzę nad stworzeń, które Dales 

wykonane, 

{9:3} i porządku świata według kapitałowych i 

sprawiedliwość i wykonać wyrok z pozycji pionowej serca: 

{9:4} daj mi mądrość, która siedzi przez twego tronu; i 



odrzucało mnie nie spośród Twoich dzieci: 

{9:5} dla ja jestem Twego sługi i syna twego służebnicy 

osoby słabe i w krótkim czasie i za młody dla 

zrozumienie przepisów prawa i wyroku. 

{9:6} dla choć człowiek nigdy nie był tak doskonały, wśród 

dzieci mężczyzn, jeszcze Jeśli Twoja mądrość nie być z nim, on 
jest 

nic nie uznać. 

{9:7} ty żeś wybrał właśnie mnie królem ludu Twego, i 

sędzia z Twoich synów i córek: 

{9:8} ty żeś rozkazał mi zbudować świątynię na 

Twego świętego mount i ołtarz w mieście którym ty 

obawiaj, podobieństwo Świętego tabernakulum, które ty 

hast przygotowane od początku. 

{9:9} i mądrości było z Tobą: który zna Twoje 

działa i był obecny, kiedy Ty uczyniłeś świat, i 

wiedział, co było dopuszczalne w oczach twoich i prawy w Twój 

przykazań. 

{9:10} O Wyślij jej się Twoje święte niebiosa, a od 

tronu Twej Chwały, który jest obecny, może ona pracy z 



mi, że może wiedzieć, co jest Tobie miłe. 

{9:11} ona wie i rozumie, Tenci pożytek wszystkich rzeczy, i 

ona prowadzi mnie na trzeźwo w moich poczynaniach i 
Zachowaj mnie w 
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jej moc. 

{9:12} tak moich prac jest dopuszczalne, a następnie zostaje I 

sprawiedliwie sądzić lud twój i być godna zasiadać moim 

Fotel ojca. 

{9:13} dla to, co człowiek jest on, że można wiedzieć, Rady 

Boga? lub którzy mogą myśleć, jaka jest wola Pana? 

{9:14} dla myśli śmiertelnych ludzi są nieszczęśliwy, i 

Nasze urządzenia są ale niepewne. 

{9:15} dla zniszczalne ciała presseth w duszy, 

i ziemisty namiotu weigheth dół umysł że 

museth na wiele rzeczy. 

{9:16} i prawie nie określamy droga prosta o rzeczy, które są 

na ziemi, a z pracy możemy znaleźć rzeczy, które są 

przed nami: ale rzeczy, które są w niebie, który Bóg 

wypatrującym? 



{9:17} i mię, kto poznał, z wyjątkiem ty 

dać mądrości i wysłać twego Ducha Świętego, z góry? 

{9:18} tak drogami z nich, który mieszkał na ziemi 

zreformowano, i mężczyźni byli uczyć rzeczy, które są 

miłe Tobie i zostały zapisane przez mądrość. 

{10:1} ona zachowane pierwszy sformułowany ojca świata, 

który został utworzony samodzielnie i wyprowadził go z jego 
upadku, 

{10:2} i dał mu uprawnienia do orzekania wszystkie rzeczy. 

{10:3} ale kiedy niesprawiedliwych udał się od niej w 

jego gniew, on zginął również w furię czymże on 

zamordował brata. 

{10:4}, dla których powodować utopił się z ziemi 

powódź, mądrości ponownie to zachowane i skierowana 
oczywiście 

sprawiedliwi w kawałek drewna o małej wartości. 

{10:5} Ponadto Narodów w ich niecne spisek 

bycie zadziwiła, dowiedziała się, że sprawiedliwi, i 

zachowane go bez skazy Bogu i trzymał go silne 

przeciwko jego współczucie przetargu do syna. 

{10:6} gdy zginęli bezbożnych, ona wydana 



sprawiedliwy, którzy uciekli z pożaru, w którym upadł na 

pięć miast. 

{10:7}, którego niegodziwości nawet do dnia dzisiejszego 
odpadów 

Ziemia jest świadectwem tego smoketh i rośliny rodzące owoce 

że nigdy nie dojść do dojrzałości: i stoi słup soli jest 

Pomnik niewierzący duszy. 

{10:8} dla dotyczące nie mądrości, one gat nie tylko to 

boli, że wiedzieli, że nie rzeczy, które były dobre; ale 

również pozostawił je do świata pomnik z ich 

głupota: byle tylko w rzeczy, którym one obraził 

nie może być tak ukrył. 

{10:9} rut mądrości dostarczane z ból tych, które 

Uczęszczał na nią. 

{10:10} Kiedy sprawiedliwych uciekł od gniewu brata 

ona kieruje go w prawej ścieżki, wyniosłą mu Królestwo z 

Bóg i dał mu znajomość rzeczy święte, uczynił go 

bogate w jego podróże i pomnożona owocem jego trudów. 

{10:11} w chciwości, takich jak uciskanych mu ona 

stał się przez niego i uczynił go bogatym. 



{10:12} ona bronił go z jego wrogów i przechowywane 

mu bezpieczny, od tych, które czyhały i w konflikcie ból 

dała mu zwycięstwo; że on może wiedzieć, że dobroć 

jest silniejszy niż wszystkie. 

{10:13} gdy sprzedano sprawiedliwych, ona opuścili go 

nie ale uwolnił go od grzechu: zeszła z niego 

do dołu, 

{10:14} i opuściła go nie w obligacje, aż ona przyniosła mu 

berło Królestwa i władzy wobec tych, która 

uciśnionych mu: Jeśli chodzi o nich, które oskarżył go, ona 

wyniosłą im się kłamcami i dał mu wieczystej chwały. 

{10:15} ona wydana ludzie sprawiedliwi i bez winy 

Nasiona z narodu, który je uciśnionych. 

{10:16} weszła w duszę sługi 

Pan i wytrzymał strasznych królów w cuda i znaki; 

{10:17} świadczonych na rzecz sprawiedliwych nagrodę ich 

trudy, kierować nimi w cudowny sposób i był aż do 

je na okładce przez dzień i światło gwiazd w nocy 

sezon; 

{10:18} przyniósł im przez Morze Czerwone i poprowadził ich 



Dzięki dużej ilości wody: 

{10:19} ale ona utonął swoich wrogów i oddać je do 

z głębokiego DNA. 

{10:20} dlatego zepsułem bezbożnych, sprawiedliwych i 

pochwalił Twoje święte imię, Panie i powiększony z jednym 

Accord rękę, który walczył dla nich. 

{10:21} dla mądrości otworzył usta, głupi, i 

językami z nich, że nie można mówić wykonane wymowne. 

{11:1} ona powodziło się ich utworów w ręku Świętego 

proroka. 

{11:2} szli przez pustynię, która nie była 

zamieszkane i rozbili namioty w miejscach, gdzie nie ma 
świeckich 

sposób. 

{11:3} stanęli wobec swoich wrogów i były 

pomścił ich przeciwnicy. 

{11:4} gdy byli spragniony, wezwali na Ciebie, i 

woda oddano je spośród wyśmienici rock i pragnienie 

został ugaszony z twardego kamienia. 

{11, 5} dla przez co ich wrogów były karane, 



przez takie same były korzystały one w ich potrzeby. 

{11:6} dla zamiast wieczystego rzeki uruchomione 
niespokojnych 

faul krwią, 

{11 7} do manifestu przekonywania, że przykazania, 

przy czym zabijano niemowlęta, ty dałeś im: 

obfitość wody za pomocą środków, które mieli nadzieję nie dla: 

{11:8} Deklaracja przez pragnienie, a następnie jak ty gdy 

ukarać ich przeciwników. 

{11:9} dla kiedy próbowano choć ale w miłosierdziu 
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karcił, wiedzieli, jak bezbożnych były oceniane w gniew 

i dręczony, spragniona w inny sposób niż tylko. 

{11:10} dla tych ty upominać i spróbować, jak 

ojciec: ale inne, jako król ciężką, ty potępienia 

i ukarać. 

{11:11} czy były one obecne lub nieobecne, byli 

zirytowany podobne. 

{11:12} na żal dwuosobowych przyszedł na nich i 

jęcząc pamięci o przeszłości rzeczy. 



{11:13} dla Kiedy usłyszeli przez własne kary 

drugi przynieść pożytek, mieli jakieś uczucie Pana. 

{11:14} dla kogo one przestrzegane z pogardą, gdy on 

długo, zanim został wyrzucony na castingu, przedstawione w 

niemowląt, nim w końcu, gdy zobaczyli, że to, co stało się, 

podziwiali. 

{11:15} ale głupi urządzeń ich niegodziwość, 

Czymże są oszukiwani oni czcili węże pozbawione 

powodu i podły bestie, ty wysłać wiele 

nieuzasadnione bestie na nich zemsty; 

{11:16} że może wiedzą, że narzucenia człowieka 

grzeszy, przez to samo także musi zostać ukarany. 

{11:17} dla ręka TWA Wszechmogącego, który stworzył świat z 

materia bez formy, chciał nie oznacza wysyłanie wśród nich 

wiele niedźwiedzi lub okrutne lwy, 

{11:18} lub nieznanych dzikich zwierząt, pełne wściekłości, 
nowo 

utworzone, wydech ognisty pary, albo brudne zapachy 

rozproszonego dymu lub fotografowania straszne błyszczy się z 
ich 

oczy: 



{11:19} na dowód nie tylko szkody może wysyłać je 

na raz, ale również celownik strasznie całkowicie je zniszczyć. 

{11:20} tak i bez nich może spadły 

Precz z jeden wybuch, bycia prześladowanym zemsty, i 

rozproszone za granicą poprzez oddech twego moc: ale ty 

hast uporządkowane wszystkie rzeczy w środek i ilości sztuk i 
ciężaru. 

{11:21} dla ty potrafisz shew twego wielką siłę w ogóle razy 

Kiedy zechcesz; i kto może wytrzymać moc Twoje 

ramię? 

{11:22} na cały świat przed tobą jest jako małe ziarna 

bilansu tak, jak kropli rano rosy, która 

Falleth na ziemi. 

{11:23} ale Dales miłosierdzie; ty potrafisz zrobić 

wszystkie rzeczy i winkest za grzechy ludzi, bo oni 

należy zmienić. 

{11:24} dla ty kochasz wszystkie rzeczy, które są, i 

abhorrest nic, co uczyniłeś: dla nigdy nie uczyniłbyś 

ty się niczego, jeśli ty gdy nienawidził. 

{11:25} i jak napisze coś przetrwały, gdyby 



nie została Twoja wola? lub zostały zachowane, jeśli nie 
wywoływana przez Ciebie? 

{11:26} ale ty sparest wszystko: są Twoje, Panie, 

ty kochanka dusz. 

12:1 {} na Twoje niezniszczalnego ducha jest we wszystkich 
rzeczach. 

W związku z tym {12:2} ty je mało i mało chastenest 

urazić, a warnest je, umieszczając je 

pamięci, w którym one obraził, że pozostawienie ich 

niegodziwość mogą uznać w Tobie, O Panie. 

{12:3} to właśnie Twoja wola zniszczyć przez ręce naszych 

Ojcowie obu tych starych mieszkańców twojej świętej ziemi, 

{12:4} kogo Ty hatedst za robienie dzieł najbardziej ohydny 

witchcrafts i wicked ofiary; 

{12:5}, a także tych bezlitosnego mordercy dzieci, 

i pożeraczami ciała mężczyzny, a w święta krew, 

{12:6} z kapłanami, z pośrodku ich 

bałwochwalczy załogi i rodziców, które zginął z własnej 

ręce dusze pozbawiony pomocy: 

{12:7} że grunty, które ty esteemedst przede wszystkim 

może otrzymywać inne, godne kolonii dzieci Bożych. 



{12:8} Niemniej nawet tych ty sparedst jak mężczyźni, a 

Wyślij osy, prekursorów Pogódź hosta, aby je zniszczyć 

za mało i mało. 

Nie {12:9}, że byłeś w stanie przynieść bezbożnych 

pod ręką sprawiedliwych w bitwie, albo je zniszczyć 

w raz z okrutne bestie, lub jednym słowem surowca: 

{12:10} ale wykonywanie Twoje wyroki na nich niewiele 

i trochę, ty dałeś im miejsce pokuty, nie jest 

nieświadomy, że były one wszystkich generacji i że ich 

złośliwości został wyhodowany w nich, i że ich wymyślenie 

nigdy nie ulegnie zmianie. 

{12:11} był przeklęty nasion od początku; 

ani ty z obawy przed każdego człowieka, dać im przebaczenie za 

te rzeczy, którym zgrzeszył. 

{12:12} dla kto jest powiedzieć, co coś ty zrobiła? lub kto 

powinna wytrzymać twego wyroku? lub kto jest oskarżać Ciebie 
dla 

Narodów, którzy giną, których ty? lub który zostaje 

się stanąć przeciwko Tobie, aby się zemścić na 

niesprawiedliwych mężczyzn? 



{12:13} dla ani czy istnieje jakikolwiek Bóg, ale ty, która careth 

dla wszystkich, do kogo Ty shew przejrzał, to nie jest Twój 
wyrok 

unright. 

{12:14} nie jest król lub tyran można ustawić jego twarz 

przeciwko Tobie dla każdego, kogo Ty żeś ukarany. 

{12:15} Forsomuch, a następnie jak tyś sprawiedliwy siebie 
samego, 

ty orderest wszystkie rzeczy sprawiedliwie: myśląc, że to nie 
przyjemne 

z twego moc do skazania go, że Bóg nie zasługuje na 

karane. 

{12:16} dla twego moc jest początkiem sprawiedliwość, 

a bo tyś jest panem wszystkiego, to czyni cię stać się 

łaskawy dla wszystkich. 

{12:17} dla kiedy ludzie nie wierzą, że Tyś z 

pełna moc, ty shewest moc Twego, a wśród nich który 

wiem, to ty robisz swojej śmiałości manifestu. 

{12:18} ale ty, opanowanie twego moc, judgest z 

kapitał własny i orderest nas z wielką rzecz: dla ty abyś 

zasilania należy użyć, gdy chcesz. 
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{12:19} ale przez takich dzieł żeś ty nauczał Twój lud 

tylko człowiek powinien być miłosierny, i uczyniłeś twego 

dzieci, aby być dobrej nadziei, które ty dajesz pokuty 

grzechy. 

{12:20} jeśli ty karać przeciwników z twego 

dzieci i skazany na śmierć, takich 

narady, dając im czas i miejsce, przy czym one 

może być dostarczony z ich złość: 

{12:21} z jak wielką rozważny sędzia 

Żar synów, których ojcom ty żeś pod przysięgą, i 

Przymierza dobry obietnic? 

{12:22} w związku z tym, mając na uwadze, że ty wołali nas, ty 

scourgest naszych wrogów tysiąc razy więcej, aby 

że, gdy oceniamy, powinniśmy dokładnie myśleć o twego 

Bogu, a kiedy my sami są sądzeni, powinniśmy 

szukać miłosierdzia. 

{12:23} dlatego, mając na uwadze, że ludzie żyli dissolutely 

i niesprawiedliwie, żeś ty dręczony je z własnymi 

obrzydliwości. 



{12:24} dla chodziły manowce bardzo daleko w sposób błąd, 

i trzymał je przez bogów, którym nawet wśród zwierząt z 

swoich wrogów byli w pogardzie, oszukani, jako dzieci 

brak zrozumienia. 

{12:25} a zatem im, co do dzieci bez 

za pomocą rozumu, ty wysłać wyrok drwić z nich. 

{12:26} ale te, które nie mogłyby zostać zreformowane przez 
które 

korekty, w którym on bawi je, będą czuć się 

wyrok godne Boga. 

{12:27}, spójrz, na co one grudged, kiedy 

zostali ukarani, oznacza to, że dla nich, których myśleli, że do 

być bogów; [teraz] ukarana w nich, gdy zobaczyli go, 

uznali, że mu się prawdziwego Boga, którego przed 

odmówiono wiedzieć: i w związku z tym przyszedł ekstremalne 

potępienie na nich. 

Mężczyzn {13:1} na pewno daremne są z natury, którzy są 

nie zna Boga, i może nie z dobrych rzeczy to 

obserwuje go, że jest: ani przez biorąc pod uwagę prace 

uznają workmaster; 



{13:2} ale uznane za pożar, lub wiatr lub swift powietrza, lub 

Krąg gwiazd, lub gwałtowne wody lub światła 

niebo, aby być bogów, które rządzą światem. 

{13:3}, z których piękno, jeśli oni są zachwyceni wziął 

je za bogów; Niech wiedzą, jak wiele lepiej Pan 

z nich jest: za pierwszy Autor piękno Bóg je stworzył. 

{13:4}, ale jeśli Zdumiewali ich moc i 

cnota, pozwolić im zrozumieć przez nich, ile mocniejszy on 

to, że były one. 

{13:5} dla przez wielkości i piękna stworzeń 

proportionably do kawy z nich jest postrzegana. 

{13:6} ale jeszcze do tego są one mniej na to zasłużył: dla 

one jeśli taka err, poszukiwania Boga i pragnąc znaleźć 

mu. 

{13:7} jest obeznany w swoich pracach wyszukiwania go 

pilnie i wierzyć w ich oczach: ponieważ rzeczy są 

piękne, że są postrzegane. 

{13:8} ale nie są one być ułaskawiony. 

{13:9} dla Jeśli udało im się wiem tyle, że oni 

może zmierzać do świata; jak nie prędzej dowiedzieli 



Jego Pan? 

{13:10} ale nieszczęśliwy są oni, a w rzeczy martwe jest ich 

nadzieję, którzy nazywają je bogów, których prace dla mężczyzn 

ręce, złota i srebra, pokażę sztukę w oraz podobieństwa do 

bestie lub kamień do niczego, praca starożytna 

ręcznie. 

{13:11} teraz stolarz, który felleth drewna, po ma 

przetarte w drzewo spełniają w tym celu i zdjąć wszystkie 

Kora umiejętnie okrągły o i Bóg uczynił go sowicie, 

i wykonane naczyniem jego służbie człowieka; 

{13:12} i po spędzeniu odmówić jego pracy ubierać 

jego mięso, napełnił się; 

{13:13} i biorąc bardzo śmieci wśród tych, które 

służył do sensu, jest Krzywy kawałek drewna oraz pełne 

sęki, kto ma rzeźbione to pilnie, kiedy miał nic innego do 

zrobić, i tworzą umiejętności jego rozumienia i 

staroświecki go do obrazu człowieka; 

{13:14} lub stało się jak jakiś podły bestia, układanie go 

z vermilion i farbą, barwią czerwony i 

obejmujące każdym miejscu 



{13:15} i gdy uczynił wygodny pokój, 

ustawić go w ścianę, a on szybko z żelaza: 

{13:16} dla zapewnił go, że nie może spaść, 

wiedząc, że on był w stanie pomóc sobie; to jest obraz, 

i kto ma potrzebują pomocy: 

{13:17} następnie czyni on modlitwy o jego towarów, jego żona 

i dzieci i nie wstydzi się mówić do tego, co Bóg 

nie ma życia. 

{13:18} dla zdrowia nazywa się on na to, co jest słabe: dla 

życia modli się do tego, co jest martwy; dla pomocy pokornie 
beseecheth 

to, co kto ma najmniej oznacza pomoc: i dla dobra podróż 

on zapyta tego, którego nie można ustawić stopę do przodu: 

{13:19} i zyskuje i pierwsze i dla powodzenia 

z jego rąk możliwość zrobić z niego, że jest najbardziej zapyta 

aby czynić wszelki rzecz. 

{14:1} Again, jeden przygotowywał się do wypłynięcia, a około 
do 

przechodzą przez szalejące fale, ktoby wzywał kawałek drewna 

bardziej zgniłe niż statek, który go carrieth. 

{14:2} Zaprawdę chęć zysku skróconego i 



robotnik, zbudował go przez jego umiejętności. 

{14:3}, ale Twoja Opatrzność, Ojcze, to governeth: o 

uczyniłeś to sposób na morzu oraz bezpieczną drogę w 

fale; 

{14:4} patrzy, że ty potrafisz ocalić od wszelkich 
niebezpieczeństw: tak, 

Choć człowiek poszedł do morza bez sztuki. 

Niemniej jednak {14:5} nie ukrył dzieła 

twego mądrości powinny być bezczynny, a zatem mężczyźni 
popełnienia 

ich życie, aby kawałek drewna i przekazując nieobrobione 
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morze w naczyniu słabe są zapisywane. 

{14:6} dla w starych czasu również, gdy dumny gigantów 

zginęli, nadzieja świata regulowane przez Twoja ręka 

uciekł w naczyniu słabe i lewo wszystkim wieku nasion z 

generacji. 

{14:7} dla błogosławiony jest drewno, według której 
sprawiedliwość 

przychodzi. 

{14:8} ale że która składa się z rąk jest przeklęty, jako 



dobrze go, jak on, że się to: on, bo zrobił to; i to, 

ponieważ są zniszczalne, nazywana była Bogiem. 

{14:9}, dla bezbożnych i jego bezbożności są zarówno zarówno 

nienawiść do Boga. 

{14:10} dla tego, co jest wykonane są karani razem 

z nim, że się go. 

{14:11} w związku z tym nawet na bożki pogan 

powinny istnieć odwiedzin: bo w stworzenia Bożego 

stają się one obrzydliwość i stumblingblocks do 

dusze ludzi i sidła do stóp niemądre. 

{14:12} dla opracowania idoli był na początku 

duchowym wszeteczeństwem i wynalezienie je 

korupcją życia. 

{14:13} dla nie były one od początku, ani 

powinny one być na wieki. 

{14:14} dla przez próżną chwałę mężczyźni weszli do 

świecie, i dlatego oni przyjdzie niedługo do końca. 

{14:15} dla ojciec cierpi z przedwczesnej żałoby, 

Kiedy On uczynił obraz jego dziecko szybko zabrane, 

teraz uhonorowało go jako Boga, który był wtedy martwy, 



i dostarczane do tych, które były pod nim ceremonii i 

ofiary. 

{14:16} w ten sposób w procesie z czas bezbożnych 
niestandardowe 

urosły był trzymany jako prawo i graven obrazy były 

czczony przez przykazania królów. 

{14:17} którą mężczyzn nie może uznać, w obecności, 

ponieważ mieszkał daleko, zabrali jego podróbka 

Visage daleko i wykonane wyraźnego obrazu króla, którego 

zaszczycili oni do końca że przez to ich przedwczesność one 

może schlebiać go, który był nieobecny, jakby był obecny. 

{14:18} również nie pojedynczej pracowitości leszczy 

Pomoc do przodu ustawić ignorancji więcej przesąd. 

{14:19} dla on, jeśli taka chętny prosze o jeden w 

organ, zmuszony wszystkie swoje umiejętności, aby 
podobieństwo 

najlepsze mody. 

{14:20} i tak wielu, przynęty z łaski 

pracy, wziął go teraz dla Boga, który był trochę wcześniej, ale 

honorowane. 

{14:21} i jest to okazja, aby oszukać świat: 



dla mężczyzn, serwujemy nieszczęście lub tyranii Oddawajcie 

kamienie i stad nazwa nieopisany. 

{14:22} Ponadto to nie wystarczy im, że oni 

naruszył wiedzy Boga; ale mając na uwadze, że żyli oni w 

wojny światowej ignorancji, te tak wielkie plagi o nazwie 

ich spokój. 

{14:23} dla natomiast zabijal ich dzieci w ofiarach, 

lub używane tajnych ceremonii, lub wykonane revellings 
dziwnych 

obrzędów; 

{14:24} trzymali ani życie, ani małżeństw nie dłużej 

niepokalany: ale jeden zabił innego traiterously, lub 

żal mu przez cudzołóstwo. 

{14:25} tak że tam panował w wszystkich ludzi bez 

wyjątek krwi, nieumyślne spowodowanie śmierci, kradzieży i 
symulacji, 

korupcji, niewierność, zgiełkiem, krzywoprzysięstwo, 

{14:26} Disquieting dobrych ludzi, zapominanie o dobrej 

okazuje, bezczeszcząc dusz, zmiana rodzaju, zaburzenia w 

małżeństw, cudzołóstwo i bezwstydny nieczystość. 

{14:27} do czczenia bożków o nazwie jest 



Początek, przyczyna i koniec, wszelkie zło. 

{14:28} albo są one szalony, gdy one być wesołe, lub 

prorokować kłamstwa, lub na żywo niesprawiedliwie, albo 
lekko odprzysiąc 

sami. 

{14:29} dla tak, jak ich zaufanie jest w bożków, które mają 

nie ma życia; Choć oni przysięgają fałszywie, jeszcze wyglądają 
nie może być 

zaszkodzi. 

{14:30} lecz obie przyczyny uznaje się one być sprawiedliwie 

ukarani: zarówno ponieważ uważali, że nie jest dobrze z Boga, 
dając 

słuchać ku bożkom, a także niesprawiedliwie przysiągł w 
oszustwa, bacząc 

świętości. 

{14:31} nie jest moc je przez kogo one 

Przysięgam: ale to tylko zemstą grzeszników, który punisheth 

zawsze to przestępstwo bezbożnych. 

{15:1}, ale ty, Boże, sztuki łaskawy i prawdziwe, 

cierpliwości i w miłosierdziu zamawiania wszystkie rzeczy, 

{15:2} Jeśli grzeszymy, jesteśmy Twoje, znając Twoje zasilania: 



ale będzie nie grzeszymy, wiedząc, że poczytają nas Twoje. 

{15:3} dla Ciebie dowiedzieć się jest doskonałą sprawiedliwość: 
tak, aby 

wiesz, że Twoje zasilania jest głównym nieśmiertelności. 

{15:4} dla ani czy złośliwy wynalazek mężczyzn 

oszukać nas, ani obrazu dostrzeżone w różnych kolorach, 

bezowocne pracy malarza; 

{15:5} widok na dowód enticeth głupców pożądać, 

i tak pragną formie martwego obrazu, który ma nie 

oddech. 

{15:6} obie one, które czynią je, te, które pragną je, 

i są one, które czcili je, miłośników złych rzeczy, i 

są godne takie rzeczy do zaufania po. 

{15:7}, Potter, odpuszczanie miękka Ziemia, glina 

Każdy statek z dużo pracy dla naszego serwisu: tak, z 

samej gliny, on czyni zarówno statków, które służą dla czystej 

zastosowań i podobnie też wszystkich takich jak służyć 
przeciwnie: ale 

Co to jest użycie albo na sortowania, potter, sam jest sędzia. 

{15:8} i zatrudniających jego trudów lewdly, on czyni 



próżno Boga z tej samej gliny, nawet on, który był trochę 
wcześniej 

wykonane na ziemi, sam, a w chwilę po 

returneth do tego samego, się, kiedy jego życia, który pożyczył 
mu 
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żąda się. 

{15:9}, niezależnie od jego opieki jest, że musi on posiadać nie 

dużo pracy, ani że jego życie jest krótkie: ale striveth do 
programu excel 

Złotników i srebra i endeavoureth jak 

pracowników z mosiądzu i counteth to jego chwałę, aby 

podrobione rzeczy. 

{15:10} jego serce jest popiół, jego nadzieja jest bardziej podłe 
niż 

ziemi, a jego życie o mniejszej wartości niż gliny: 

{15:11} skoro wiedział, że nie jego Maker i go 

inspiracją do niego działającą duszę i tchnął 

żywego ducha. 

{15:12} ale one zliczane naszego życia, rozrywką, a nasz czas 

tutaj rynek dla uzyskania: dla, mówią, że, my musi być coraz 



Każdy sposób, choć to w zły sposób. 

{15:13} dla tego człowieka, że ziemskie materii czyni kruche 

statki i graven obrazów, zna siebie obrazić 

przede wszystkim innym. 

{15:14} i wszystkich wrogów ludu Twego, że trzymać je 

w poddaństwie, są najbardziej głupi i są bardziej nieszczęśliwy 
niż 

bardzo laski. 

{15:15} dla one zliczane wszystkie bożki pogan być 

bogów: które nie mogą korzystać z oczy do patrzenia, ani nosa 
do 

Narysuj oddech, uszy do słuchania, ani też palce rąk do obsługi; 

a co do nogi, są powolni. 

{15:16} dla człowieka wykonane je, a on, że pożyczył jego 

własne ducha stylu im: ale żaden człowiek nie może zrobić jak 
Bóg 

do siebie. 

{15:17} jest śmiertelny, on rodzi martwe coś z 

Wicked ręce: on sam jest lepsze niż rzeczy które 

on worshippeth: mając na uwadze, że mieszkała kiedyś, ale oni 
nigdy. 



{15:18} tak, oni czcili te bestie, również, które są 

najbardziej znienawidzony: dla porównywane ze sobą, niektóre 
są gorsze 

niż inni. 

{15:19} nie są one piękne, tak być 

potrzeby w zakresie bestie: ale poszli bez pochwał 

Bóg i jego błogosławieństwo. 

{16:1} w związku z tym, przez jak byłeś są karane godnie, 

i przez wielu bestie dręczony. 

{16:2}, zamiast których kara, zadając łaskawie 

z twego ludzi ty preparedst dla nich mięsa 

dziwny smak, nawet przepiórki, aby wzbudzić ich apetyt: 

{16:3} na końcu oni, pragnąc żywności, może dla 

brzydki widok bestie wysyłane wśród nich lothe nawet, że, 

które muszą one potrzebuje pragnienie; ale te cierpienia nędzy 

na niewielkiej przestrzeni mogą być wykonane uczestnikami 
dziwny smak. 

{16:4} to był warunek, że po ich wykonywania 

tyranii przyszlo nędzy, który nie mógł uniknąć: 

ale to tylko należy wyniosłą jak swoich wrogów 

był dręczony. 



{16:5} dla Kiedy przyszedł straszny zapalczywości bestie 

na tych i ginęli z kawalkami Krzywy 

Węże, twego gniewu przetrwał kiedykolwiek nie dla: 

{16:6}, ale one były kłopoty dla małych sezon, który 

może być pouczony, posiadające znak zbawienia, aby umieścić 

je na pamiątkę przykazania twego prawa. 

{16:7} dla on, który zwrócił się do niego nie został zapisany 

przez to, co zobaczył, ale przez Ciebie, że sztuka Zbawiciela z 

wszystkie. 

{16:8} i w tym Ty uczyniłeś swoim wrogami wyznać, 

że to jest ty który deliverest od wszelkiego zła: 

{16:9} dla nich bitings koniki polne i muchy 

zginął, ani znaleziono żadnego rozwiązania dla ich życia: o 

są godni być ukarany przez takie. 

{16:10} ale synowie nie bardzo zęby jadowite 

smoki pokonał: dla Twego miłosierdzia był kiedykolwiek przez 
nich, i 

uzdrawiał ich. 

{16:11} dla byli poruszeni, że powinny one 

Pamiętaj, Twoje słowa; i zostały szybko zapisano, że nie 



popadania w głębokie zapomnienie, może być stale 

w trosce o Twoje dobra. 

{16:12} było to zioło, ani mollifying plaister, 

który przywrócono je do zdrowia: ale słowo Twoje, Panie, który 

uzdrawia wszystkie rzeczy. 

{16:13} na ktores moc życia i śmierci: ty 

leadest do bram piekieł i bringest ponownie. 

{16:14} człowiek rzeczywiście zabija poprzez jego złośliwości: i 

Ducha, kiedy to odszedł dalej, returneth nie; żadna dusza 

otrzymali przychodzi ponownie. 

{16:15}, ale nie jest możliwe uciec rękę. 

{16:16} dla bezbożnych, które odmowa do poznania Ciebie, były 

biczowany przez siły twoje ramię: dziwne deszcze, 

flagowych i prysznice, byli oni prześladowani, że mogliby 

nie należy unikać, a przez ogień były one spożywane. 

{16:17}, który jest w większości w, ogień miał 

więcej siły w wodzie, która quencheth wszystkie rzeczy: o 

świecie fighteth dla sprawiedliwych. 

{16:18} dla kiedyś płomień został złagodzony, że 

nie może spalić bestie, które zostały wysłane przed 



bezbożnych; ale sami może i dostrzec, że oni 

byli prześladowani z wyroku Boga. 

{16:19} i w innym czasie to burneth nawet w środku 

wody, nad siłą ognia, który może zniszczyć 

owoców niesprawiedliwe ziemi. 

{16:20} zamiast na dowód czego ty feddest żar osób 

z jedzeniem aniołów i je wysłać z nieba chleb 

przygotowane bez ich pracy, stanie zawartości każdego 
człowieka 

rozkoszy, a zgodę na każdy gust. 

{16:21} Twoje pożywienie zadeklarowane twego słodycz aż do 

Twoje dzieci i serwowania z apetytem Eater, 

hartowane się do potrzeb każdego człowieka. 

{16:22} ale śniegu i lodu przetrwały ogień i topi 

nie, że oni wiedzą, że ogień w Grad, i 

musujące w deszczu, zniszczyć owoce wrogów. 

{16:23} ale to znowu nawet zapomnieć jego własnej siły, 
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że może być odżywiane sprawiedliwych. 

{16:24} dla stworzenia, które tak Cię, kto sztuki 



Maker powieksza swoje siły przeciwko niesprawiedliwy dla 

karę i abateth jego siłę na rzecz 

takich jak pokładają ufność w Tobie. 

{16:25} w związku z tym nawet wtedy było że to zmienione na 
wszystkie 

kształtuje i był posłuszny do twego łaski, która nourisheth 
wszystkie 

rzeczy, zgodnie z pragnieniem z nich, który miał potrzebę: 

{16:26} że twego, O Panie, których ty kochasz, 

może wiedzieć, że to nie rosną owoce, 

nourisheth człowiek: ale, że jest to słowo Twoje, preserveth 

tych, którzy pokładają ufność w Tobie. 

{16:27} dla tego, który nie został zniszczony w ogniu, 

jest rozgrzany z mało sunbeam, wkrótce rozpłynęło: 

{16:28} mogą być znane, że nie możemy pozwolić 

Dzięki niedz dać Tobie i o dayspring modlić się Tobie. 

{16:29} dla nadziei niewdzięczni jest stopić dala jako 

Zima jest hoar mróz i będą uciekać jako nierentowne 

wody. 

{17:1} świetnie są Twoje wyroki, i nie może być 

wyrażona: zatem błędne dusze unnurtured. 



{17:2} dla kiedy niesprawiedliwych mężczyzn myśli ciemiężyć 

naród święty; one jest cicho w ich domach, więźniów 

ciemności i spętanej z obligacji długa noc, leżał 

[tam] wygnany z wiecznego Opatrzności. 

{17:3} dla podczas oni mają leżeć ukrył się w ich sekret 

grzechy, one były rozproszone pod ciemne zasłoną 
zapomnienia, 

są strasznie zdziwieni, a kłopoty z [dziwne] 

objawień. 

{17:4} dla ani narożnika, trzymali je zachować 

ich strach: ale odgłosy [stan wód] spada w dół 

zabrzmiał o nich i smutny wizje pojawił się im 

z ciężkim oblicza. 

{17:5} nie moc ognia może dać im światło: ani 

mógł wytrzymać jasnym płomieniem gwiazd rozjaśnić, który 

Straszna noc. 

{17:6} tylko pojawił się im, którą rozpalił ogień z 

sam, bardzo straszne: za dużo przerażony, myśleli, 

rzeczy, które widzieli być gorsze niż widok one 

nie widział. 



{17:7} jak dla iluzje magia sztuki, zostały wprowadzone 

dół, i ich vaunting w mądrości był strofowany z 

hańba. 

17:8 {} dla one, które obiecał, że napęd daleko Strachy i 

kłopoty z Chora dusza, były chore się lęku, 

godny śmiali się. 

{17:9} dla choć ma straszne rzeczy strach je; jeszcze 

bałam się z bestiami który przekazywany i sycząc z 

Węże, 

{17:10} zginęli w obawie, zaprzeczając, że widzieli powietrza, 

które strony nie można uniknąć. 

{17:11} dla niegodziwości, skazany przez jej własne świadectwo, 

jest bardzo bojaźliwy i jest wciśnięty z sumieniem, zawsze 

forecasteth ciężkie rzeczy. 

{17:12} dla strachu to nic innego jak zdradę z 

succours, dlatego offereth. 

{17:13} i oczekiwanie od wewnątrz, jest mniejsza, 

counteth, ignorancja, więcej niż przyczyna, która rodzi 

Udręka. 

{17:14} ale śpi sam spać tej nocy, 



który był naprawdę nie do zniesienia, i który przyszedł na nich 

z dna piekła nieuniknione, 

{17:15} były częściowo zirytowany z potwornym objawień, 

i częściowo zemdlała, ich serca nie ich: dla nagle 

strach i nie szukał, przyszedł na nich. 

{17:16} tak, a następnie każdy, kto tam spadł w dół był straitly 

przechowywane, zamknięty w więzieniu bez kraty, 

{17:17} dla czy był rolnik lub Pasterza, 

lub pracować jako robotnik w polu on ogarnięta i zniósł 

że się z koniecznością, którego nie można uniknąć: byli oni 
wszystkie 

związany z jednym łańcuchu ciemności. 

{17:18} czy były gwizd wiatru lub melodyjny 

odgłosy ptaków wśród oddziałów rozsiewu, lub miłe 

spadnie gwałtownie, zużycia wody. 

{17:19} lub oddanych straszny dźwięk kamieni w dół, lub 

kolejny, który nie może być postrzegane pomijam bestie, lub 

ryk głos najbardziej dzikie dzikie bestie, lub zbiórkach 

echo z gór puste; te rzeczy się je do 

omdlenie z obawy. 



{17:20} dla całego świata świeciło z przejrzystego światła, i 

żaden nie utrudniały im w ich pracy: 

{17:21} over je tylko została rozłożona na ciężkiej nocy, 

obraz tej ciemności, który powinien pojawić się później 

im: ale jeszcze były one do siebie bardziej poważne niż 

ciemność. 

Niemniej jednak {18:1} Twoich świętych było bardzo wielkie 
światło, 

których one głosu, słuchu i nie widząc ich kształt, 

ponieważ one również poniósł nie te same rzeczy, one 

policzyłem szczęśliwy. 

{18:2} ale za to nie bolą je teraz, z których 

gdyby zostały pokrzywdzone, zanim one podziękował im, i 

błagali ich ułaskawienie dla że byli wrogami. 

{18:3} zamiast na dowód czego ty dałeś im pieczenie filar 

ognia, w obu przypadkach przewodnik podróży nieznany i 

nieszkodliwe słońce do rozpoznania je sumiennie. 

{18:4} byli oni godni być pozbawiony światła i 

uwięziony w ciemności, którzy trzymali synowie zamknięty, 
przez 

kogo uncorrupt światło prawa było dano 



świata. 

{18:5} i kiedy miał postanowił zabić babes 

świętych, jedno dziecko, będąc zapusci i zapisane do 

ganić, ty tookest od wielu ich 

dzieci i destroyedst je w ogóle w potężne wody. 

{18:6} tej nocy były naszych ojców z certyfikatem wyżej, że 

zapewne wiedząc, do jakich przysięgi dali 
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wiarę, potem mogą być dobrej myśli. 

{18:7} tak ludu Twego została przyjęta zarówno zbawienia 

sprawiedliwy, i zniszczenia wrogów. 

{18:8} dla czymże ty karać naszych przeciwników, 

przez ten sam ty chwalili nas, których ty gdy wywoływana. 

{18:9} dla prawych dzieci dobrych ludzi czy 

ofiara potajemnie i za zgodą jednego się święte prawo, 

że świętych powinno być jak uczestnikami tego samego dobra i 

zło, Ojcowie, teraz śpiewa się pieśni uwielbienia. 

{18:10} ale po drugiej stronie brzmiało źle 

według krzyk wrogów i żałosny poziom hałasu został 

prowadzone za granicą, dla dzieci, które były zawodziły. 



{18:11} wzorzec i sługa zostali ukarani po 

jeden sposób; i jak cierpiał jako król, tak wspólne 

osoby. 

{18:12} więc wszyscy razem mieli niezliczone zmarłych 

jeden rodzaj śmierci; nie były wystarczające, aby pochować 
żywego 

im: w jednej chwili najszlachetniejsze potomstwa z nich było 

zniszczone. 

{18:13} dla mając na uwadze, że one nie wierzą coś przez 

powodu zaklęcia; na zniszczenie 

pierworodny, uznali, że tym ludziom być synowie 

Boga. 

{18:14} dla wszystkich rzeczy były w spokojnej ciszy, i 

tej nocy był w środku jej kurs swift, 

{18:15} słowo twoje Wszechmogący skoczył w dół z nieba 

twego tronu Królewskiego, jako człowiek zaciętej wojny w sam 
środek 

ziemi, zniszczenia, 

{18:16} i przyniósł zapomniec szczera przykazanie jako 

ostry miecz i stojąc wypełnione wszystkie rzeczy z śmierci; 

i dotknąć nieba, ale stanął na ziemi. 



{18:17} następnie nagle wizje straszne sny 

zmartwiony im ból i strach przyszedł na nich unlooked 

dla. 

{18:18} i jeden wyrzucony tutaj i innego tam, połowa 

martwy, wyniosłą przyczyną jego śmierci. 

{18:19} dla marzeń, które niepokoi ich tak foreshew 

to, zeby nie powinni zginąć i nie wiem, dlaczego były one 

nękani. 

{18:20} tak, degustacja śmierć dotknęła sprawiedliwych 

również i nie było zniszczenie wielu w 

bezdroża: ale gniew nie długo przetrwał. 

{18:21} bo wtedy niewinny człowiek śpiesznie, i 

stanął na ich obronie. i niesienie Tarcza jego 

właściwe ministerstwo, nawet modlitwy i przebłagalną 

kadzidło, ustawić się przed gniewem, a więc przyniósł 

nieszczęście do końca, deklarując, że był on Twego sługi. 

{18:22} tak przezwyciężył niszczyciel, nie z siły 

ciała, ani siły zbrojnej, ale ze słowem stonowane mu 

że ukarany, twierdząc, przysięgi i przymierza z 

Ojcowie. 



{18:23} dla kiedy zmarłych były teraz spadł w przez 

sterty jeden po drugim, stojąc między, przebywał 

gniew, pożegnaliśmy się sposobem na życie. 

{18:24} w długą szatę był cały świat, i 

w czterech rzędach kamieni była chwała ojców 

Graven i twego majestatu po daidem głowę. 

{18:25} do tych niszczyciel dał miejsce i był 

boi się je: było to, tyle że one tylko smakował 

gniew. 

{19:1} jak dla bezbożnych, gniew spadł na nich bez 

miłosierdzie, aż do końca: ponieważ wiedział przed co zrobią; 

{19:2} jak który udzieliwszy im urlopu odejść, i 

wysłali je szybciutko, oni skruchę i je realizować. 

19:3 {} dla podczas, gdy byli jeszcze żałoby i Dokonywanie 

Lament nad grobami zmarłych, dodali innego 

głupi pomysł i kontynuować je jako najemnicy, których one 

miał nieposądzająca, aby być poszedł. 

{19:4} dla losu, czego byli godni, zwrócił 

je do tego celu i wykonane im zapomnieć o rzeczy, które 

już się stało, że oni wypełniali kara 



które chcą ich męki: 

{19:5} i że Twój lud może przekazać to znakomity sposób: 

ale może znaleźć dziwne śmierci. 

{19:6} dla całego bytu w jego właściwego rodzaju był 

ponownie na nowo, staroświecki, serwujemy osobliwe 
przykazań 

że dano im, że Twoje dzieci mogą być przechowywane 

nie boli: 

{19:7}, a mianowicie, chmura cień obozu; i 

wody, gdzie stał przed pojawił się suchy ląd; i z 

Morze Czerwone sposób bez przeszkód; i braku przemocy 

strumień pola zielone: 

{19:8} wherethrough wszystkich ludzi poszło, że były 

bronił twego ręką, widząc Twoje cudowne dziwne 

cuda. 

{19:9} dla poszli w dużych, jak konie i skakał jak 

jagnięta, chwaląc Cię, O Panie, który gdy je dostarczył. 

{19:10} jeszcze byli oni świadomi rzeczy, które były 

podczas gdy oni przebywał w obcym kraju, jak 

ziemi wyprowadził leci zamiast bydła i jak 



rzucił się mnóstwo żab, zamiast ryby, rzeki. 

{19:11} ale potem zobaczyli nowej generacji 

kury, gdy kierowany z ich apetyt, pytali 

Delikatesy mięsne. 

{19:12} dla przepiórki podszedł do nich z morza do 

ich zadowolenie. 

{19:13} i kary nie natknął się na grzeszników 

bez objawów były siłą grzmotów: dla ich 

doznał sprawiedliwie według własnej niegodziwości, 

tak jak kiedyś bardziej twarde i nienawistne zachowanie 

wobec obcych. 

{19:14} dla sodomitów zrobił nie otrzymywać tych, których 

wiedzieli, że nie, kiedy przybyli: ale te przyniósł przyjaciół 

w niewolę, który miał zasłużony z nich. 
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{19:15} i nie tylko tak, ale jeśli taka niektóre szacunek 

będzie miał tych, ponieważ kiedyś obcych nie 

przyjazny: 

{19:16} ale te bardzo ciężko dotknął je, kogo 

otrzymała z feastings i zostały już wykonane 



uczestnikami tego samego prawa, z nich. 

{19:17} Dlatego nawet ślepotą, były one 

ogarniętych, ponieważ te drzwi prawowity mężczyzna: 

gdy, otoczoną straszne Wielkiej ciemności, o 

Każdy szukał jego drzwi. 

{19:18} dla elementy zostały zmienione w sobie przez 

jak rodzaj harmonii, jak zmiana notatek psaltery 

Nazwa melodię, a jeszcze są zawsze dźwięki; co może 

dobrze być postrzegane przez widzenie rzeczy, które zostały 

zrobić. 

{19:19} dla ziemskich rzeczy zostały przekształcone w wodnisty, 
i 

rzeczy, które wcześniej pływały w wodzie, teraz poszedł na 

ziemi. 

{19:20} ogień miał moc w wodzie, zapominając o jego 

własne cnoty: i przyjœæ razem wody własnej natury 
hartowania. 

{19:21} po drugiej stronie, płomienie marnował nie ciało 

z zniszczalne życia rzeczy, choć szli tam; 

nie topi się one icy rodzaj Niebiańskiego mięsa, który był 

natury zdolny do stopienia. 



{19:22} dla we wszystkich rzeczach, O Panie, ty powiększyć 
Twoje 

ludzie i chwalić je, ani ty traktują w lekko 

im: ale pomagać im w każdym czasie i miejscu. 
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