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2 księgi Ezdrasza 

Druga książka z księgi Ezdrasza 

{1:1} druga Księga proroka księgi Ezdrasza, syn 

Saraias, syn Azarias, syna Helchias, syna 

Sadamias, sou Hildibranda, syn Achitob, 

{1:2} syna Achias, syna Phinees, syna 

Heli, syna Amarias, syna Aziei, syna 

Marimoth, syn i rzekłem mu z Borith, 

Syn Abisei, syna Phinees, syna Eleazar, 

{1,3} syna Aarona, z pokolenia Lewiego; który był 

w niewoli w krainie Medowie, za panowania Artexerxes 

Król Persów. 

{1:4} i słowo Pan przyszedł do mnie, mówiąc: 

{1:5} przejść twego sposób i pokażę mój lud ich grzeszne czyny, 

i ich dzieci ich niegodziwość, co mają zrobić 

przeciwko mnie; że mogą one powiedzieć ich dzieci: 

{1:6} bo grzechy ojców są większe w 



nich: zapomnieli mnie, a oferowane do 

obcych bogów. 

{1:7} am nie I nawet on, który przyniósł ich z ziemi 

Egiptu, z domu niewoli? ale oni mają 

sprowokował mnie do gniewu i moich rad w pogardzie. 

{1:8} wyciągnij ty off, a następnie włosy ci głowę, a oddać 
wszystkie 

zła na nich, bo nie byli posłuszni aż do mojego 

prawo, ale to jest zbuntowanych ludzi. 

{1:9} jak długo muszą powstrzymać je, do których mam 

zrobić tyle dobrego? 

{1:10} wiele Królowie mają zniszczone ich ofierze; 

Faraon słudzy jego i jego moc ja mam porażony 

dół. 

{1:11} wszystkie narody mają zniszczone przed nimi, i 

na wschodzie I rozproszone osoby dwie prowincje, 

nawet z Tyr i Sidon, a zabitych swoich wrogów. 

{1:12} Speak ty dlatego im, mówiąc: tak mówi 

Pan, 

{1:13} I poprowadził cię przez morze i na początku 



dał Ci duży i bezpieczny przejazd; Dałem ci Mojżesz dla 

lider i Aarona kapłana. 

{1:14} dałem ci światło w słupie ognia i wielki 

zastanawia się, ja zrobiłem u was. jeszcze mnie, abyście 
zapomnieli 

mówi Pan. 

{1:15} tak mówi wszechmocny Pan, przepiórki były jako 

token do Ciebie; Dałem ci namioty na zabezpieczenie: 

Niemniej jednak wy tam, mruknął 

{1:16} i triumfował nie w moim imieniu do niszczenia 

wrogów, ale nigdy do tego dnia zrobić wy jeszcze szmer. 

{1:17} gdzie są korzyści, które mam zrobić dla Ciebie? 

Kiedy wy byli głodni i spragnieni na pustyni, czy wy 

nie wołają do mnie, 

{1:18} mówiąc, dlaczego żeś ty przyniósł nam do tego 

bezdroża nas zabić? to było dla nas mają lepiej 

serwowane Egipcjanie, niż umierać w tej puszczy. 

{1:19} następnie miał szkoda na Twoje lamenty i dał 

manna do jedzenia; tak będziecie jedli chleb aniołów. 

{1:20} kiedy byliście spragniony, tak I nie przylgnie skale, 



i wód skierowana się do wypełnienia? na ciepło I objętych 

Ci z liści drzew. 

{1:21} I podzielone między wami owocnych ziemi, ja wyrzucam 

Kananejczyków, Pherezites i Filistynów, przed Tobą: 

Co mogę jeszcze zrobić więcej dla Ciebie? mówi Pan. 

{1:22} tak mówi wszechmocny Pan, kiedy byliście w 

puszczą, w rzece Amorytów, będąc łakną krwi, 

i bluźni moje imię, 

{1:23} dał Ci pożaru nie za swoje bluźnierstwa, ale oddanych 

drzewa w wodzie i wykonane sweet rzeki. 

{1:24} co muszą zrobić, Tobie, Jakubie? ty, Juda, 

uczyniłbyś nie słuchali mnie: Zamienie mnie do innych 
narodów, i 

tym będzie dać moje imię, że mogą one zachować mój 

Statut. 

{1:25} widząc ye opuścili mnie, będzie opuści cię 

również; gdy pragnienie ye mi się łaskawy unto wy, I jest 

nie ma zmiłuj się na was. 

{1:26} whensoever ye, wzywa mnie, nie usłyszy 

Użytkownik: dla ye mają skalane ręce z krwi i Twój 



stopy są szybkie do popełnienia nieumyślne spowodowanie 
śmierci. 

{1:27} macie, nie, jak gdyby opuścił mnie, ale własne 

samych siebie, mówi Pan. 

{1:28} tak mówi wszechmocny Pan, ja nie prosiłem 

Ty jako ojciec jego synów, jako matka córki i 

jej młode laski, Pielęgniarka 

{1:29} że owy byłby mój lud, i powinien być Twój 

Boga; który byłby wy moje dzieci, i powinien być Twój 

Ojciec? 

{1:30} zebrane możesz razem, jak kura duszę jej 

Kurczęta pod jej skrzydła: ale teraz co mam począć, aż do 

Możesz? Będzie można rzucić z mojej twarzy. 

{1:31} Kiedy wy oferują mi, zwrócę oblicze moje przed 

Użytkownik: dla swoje uroczyste dni świąteczne, Twój nowiu i 
Twój 

obrzezanie, opuścili. 

{1:32} wysłałem wam moje sługi, proroków, których wy 

zrobione i zabity i rozdarty ich ciała na kawałki, których 

krwi, które będzie wymagać dłonie, mówi Pan. 

{1:33} tak mówi wszechmocny Pan, Twój dom jest 



pustkowiem, I będzie Ci wyrzucony jak wiatr Czyż zarost. 

{1:34} i dzieci nie może być owocna; dla ich 

mają w pogardzie moje przykazanie, i zrobić to, co jest 

zło przede mną. 

{1:35} swoje domy dam do osób, które są 

pochodzą; które nie po wysłuchaniu mnie jeszcze uwierz mi; do 

kogo mam wyniosłą, żadnych objawów, przecież oni zrobić, że 
mam 

dowodził nimi. 
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{1:36} widzieli nie proroków, jeszcze będą nazywać 

ich grzechy, pamięci i potwierdzić je. 

{1:37} podjąć, aby dawać świadectwo łaski ludzi przyjść, 

których maluchy radować się w zachwycie: i choć mają 

nie widział mnie oczyma ciała, ale w duchu uważają 

coś, co mogę powiedzieć. 

{1:38} i teraz, bracie, Oto co chwale; i zobacz 

osób, które pochodzą ze wschodu: 

{1:39} ku któremu dam dla liderów, Abraham, 

Izaaka i Jakuba, Oseas, Amos i Micheas, Joel, Abdias, 



a Jonas, 

{1:40} Nahum i Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 

i Malachy, który jest również nazywany Anioł Pański. 

{2:1} i tak mówi Pan, I przyniósł ten lud z 

Zniewolenie i dał im moje przykazania przez 

niewolnicą proroków; kogo by nie słyszą, ale 

Potępianie moich rad. 

{2:2} matki, która urodziła ich rzekł do nich:, Go swoim 

sposób, wy dzieci; Jestem wdową i opuszczony. 

{2,3} I przyniósł ci z weselem; ale ze smutkiem i 

Masz uczucie ciężkości straciłem Ci: dla ye zgrzeszyli przed 

Pan Bóg twój, i zrobić to, co jest złego przed nim. 

{2:4}, ale co mam teraz zrobić wam? Jestem wdową 

a Zmierzch: iść swoją drogą, O moje dzieci i prosić miłosierdzia 

Pana. 

{2:5} jak dla mnie, Ojcze, wzywam cię w obecności świadka 

nad matki tych dzieci, które nie będzie trzymać mój 

Przymierza, 

{2:6} że ty doprowadzić je do zamieszania, a ich matki 

do łup, że może być nie potomstwa z nich. 



{2:7} niech im będzie rozproszyli się wśród pogan, niech 

ich nazwiska można umieścić z ziemi: dla pogardzali 

moje przymierze. 

Być {2:8} Biada Tobie, Aszur, ty który hidest 

niesprawiedliwych w Tobie! O ty zły ludzi, pamiętam co 

Zrobiłem do Sodomy i Gomorrha; 

{2:9} której grunty lieth w grudy, boisku i mnóstwo 

popiół: nawet tak też zrobi im, które mnie nie słyszy 

mówi Pan Wszechmogący. 

{2:10} tak mówi Jahwe do księgi Ezdrasza, powiedz mojej osoby 

że dam im Królestwo Jerozolimskie, które 

Daliśmy do Izraela. 

{2:11} okazałości również będzie biorę do mnie i dać te 

wieczne namiotów, które przygotowałem dla nich. 

{2:12} mają drzewo życia dla maści z 

savour słodki; jest ani pracy, ani być zmęczony. 

{2:13} otrzymuje go i ye: módlcie się za kilka dni aż do 

Ci, że może być skrócony: Królestwo jest już 

przygotowaliśmy dla was: zegarek. 

{2:14} nieba i ziemi na świadka; dla mam 



złamane zło w kawałkach i stworzył dobre: bo mieszkam, 

mówi Pan. 

{2:15} matki, ogarnąć Twoje dzieci i wychować je 

z radością, aby nogi tak szybko, jak Słup: dla mam 

wybrane Ciebie, mówi Pan. 

{2:16} i tych, które być martwy podnieść się ponownie z 

ich miejsca i przynieść je z grobów: dla mam 

znane moje nazwisko w Izraelu. 

{2:17} nie bój się, ty matka dzieci: dla mam 

wybrane Ciebie, mówi Pan. 

{2:18} dla twego pomoc będzie wysłać moje sługi Ezawa i 

Jeremy, po którego radca uświęceni i przygotowane 

dla Ciebie dwunastu drzew ładunkiem z owocami nurków, 

{2:19} i tyle fontanny płynie mlekiem i 

miód i siedem potężnych szczytów, po czym rosną 

róż i lilii, zgodnie z którą będzie wypełnić Twoje dzieci z 
radością. 

{2:20} czy prawo do wdowy, sędzia sierocie, 

rozdaj ubogim, bronić sieroty, przyodziać nagich, 

{2:21} uzdrowić złamane i słabych, śmiać się nie lame 



człowiek do pogardy, bronić ułomnych i niech ślepiec 

wejść w oczach moich jasność. 

{2:22} zachować stare i Młodzi w Twoich murach. 

{2:23} gdziekolwiek posiądziesz zmarłych, wziąć je i 

pogrzebać je i dam Ci pierwsze miejsce moim 

zmartwychwstanie. 

{2:24} trwać nadal, ludu mój i twego odpoczynku, twego 

spokój, są nadal. 

{2:25} odżywiają Twoje dzieci, O ty dobry pielęgniarki; utwierdzi 

ich nogi. 

{2:26} Jeśli chodzi o pracowników, których dałem Tobie, 

Jedna z nich nie zginą; dla będzie wymagać od 

wśród twego numeru. 

{2:27} nie jest zmęczony: Kiedy dzień ucisku i 

przychodzi uczucie ciężkości, inni będą płakać i być bolesna, ale 

ty będziesz być wesoły i obfitości. 

{2:28} pogan jest zazdrość Cię, ale są one w stanie 

nic przeciw Tobie, mówi Pan. 

{2:29} obejmuje Cię, moje ręce tak, że Twoje dzieci 

nie ujrzy piekło. 



{2:30} być radosny, O ty matka, z twego; dla mam 

dostarczy Tobie, mówi Pan. 

{2:31} Pamiętaj, że Twoje dzieci, które śpią, aby I doprowadzić 

je z obu stron ziemi i miłosierdzie pokażę ku 

im: ja jestem miłosierny, mówi Pan Zastępów. 

{2:32} ogarnij Twoje dzieci aż przyjdę i pokażę miłosierdzia 

im: dla mojej studni przejechać, a moje łaski nie 

się nie powieść. 

{2:33} księgi Ezdrasza otrzymałem za Pana na 

zamontować Oreb, który należy udać się do Izraela; ale kiedy 
natknąłem się 

im, postawił mnie o niczym i wzgardzony 

przykazanie Pana. 
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{2:34} i dlatego powiadam wam, O wy poganina, który 

usłyszeć i zrozumieć, patrzeć na Twój pasterz, podaje on 

wiecznego odpoczynku; on jest prawie na wyciągnięcie ręki, 
która wchodzi 

w koniec świata. 

{2:35} być gotowy do nagrody Królestwa, dla 

wieczne światło będą świecić na Ciebie na wieki. 



{2:36} uciekać cień tego świata, otrzymywać 

radości, chwały Twojej: Świadczę otwarcie mojego Zbawiciela. 

{2:37} O darze, który jest wam i być zadowolony, 

dziękując mu, że Bóg doprowadził Cię do niebiańskiej 

Brytania. 

{2:38} pojawiają się i stanąć, Oto te 

że być uszczelnione w święto Pana; 

{2:39} które rozpoczęły się z cienia świata, 

i otrzymali chwalebny szaty Pana. 

{2:40} wziąć twój numer, O Sion i Zamknij się tych z 

Twoje że są ubrani w kolorze białym, które spełniły prawa 

Pana. 

{2:41} liczba Twoich dzieci, którą ty longedst 

dla spełnienia: beseech moc Pana, że Twoje 

osoby, które zostały nazwane od początku, może być 

Uświęcony. 

{2:42} księgi Ezdrasza widziałem na mount Sion wspaniałych 
ludzi, 

kogo ja kulisy nie numer i wszystkie one chwalił Pana 

z piosenek. 



{2:43} i pośród nich był młody mężczyzna, 

z wysokiego wzrostu, wyższy, niż cała reszta i po każdym 

głowami założył korony i był bardziej wywyższeni; który mam 

dziwili się znacznie. 

{2:44} więc zapytał anioł i rzekł: Panie, co to są te? 

{2:45} on odpowiedział i rzekł do mnie, to być one który 

mają umieścić mortal Odzież i umieścić na nieśmiertelne, 

i wyznał w imię Boga: teraz są one 

koronowany i otrzymywać palmy. 

{2:46} następnie powiedział, że aniołowi, co młody człowiek jest 
to 

że crowneth im i daje im dłonie w ręce? 

{2:47} tak on odpowiedział i rzekł do mnie, to syn 

Bóg, którego oni przyznał na świecie. Następnie rozpoczęła się I 

bardzo chcemy pogratulować im, które tak Wypraliście dla 
nazwy 

Pana. 

{2:48} a następnie Anioł rzekł do mnie, idź i powiedz 

My ludzie jaki sposób rzeczy, i jak wielkie cuda 

Pana Boga twego ujrzał. 

{3:1} w trzydziestego roku po ruiny miasta, byłem w 



Babylon i leżał na moim łóżku i moje myśli niespokojnych 

pojawił się na moje serce: 

{3:2} bo widziałem spustoszenia Sion i bogactwo 

nich, które zamieszkało w Babilonie. 

{3,3} i mój duch został ból przeniósł się, tak, że zaczęłam 

słowa pełne strachu do najwyższego i powiedział, 

{3, 4} O Panie, który rodziłaś reguły, ty spakest o 

począwszy od, gdy ty roślin, Ziemia i tego samego siebie 

sam i commandedst osób, 

{3:5} i dałeś ciała ku Adam bez duszy, która 

było wykonanie Twoje ręce i tchnąć w 

mu tchu żywota, a on powstał, życie przed Tobą. 

{3:6} a ty leadest go do raju, który Twoje prawo 

rękę miał zasiał, zanim kiedykolwiek ziemi przyszedł do przodu. 

{3:7} i mu ty dałeś przykazaniu miłości 

Twój sposób: który zgrzeszył i od razu ty 

śmierć appointedst w nim i w jego pokolenia, któremu 

przyszedł, narodów, plemion, ludzi i narody, spośród wielu. 

{3:8} i co ludzie chodzili po ich własnej woli, i 

tak wspaniałe rzeczy przed Tobą i pogardzany twego 



przykazań. 

{3:9} i ponownie w procesie od czas ty broughtest 

powodzi na tych, które zamieszkało w świecie i destroyedst 

im. 

{3:10} i stało się w każdym z nich, że jak śmierć 

był Adam, więc było powodzi do nich. 

{3:11} Niemniej, jeden z nich ty leftest, a mianowicie, 

Noe z jego gospodarstwa domowego, z których przybyli 
wszyscy sprawiedliwi mężczyźni. 

{3:12} i stało się, że gdy oni, że mieszkał na 

ziemi zaczęły się mnożyć i dostał je wiele 

dzieci, i byli wspaniali ludzie, zaczęli ponownie się 

bardziej bezbożnych niż pierwszy. 

{3:13} teraz, kiedy tak niegodziwie żyli oni przed Tobą, 

ty Tobie wybrać mężczyznę spośród nich, których 

Nazwa był Abraham. 

{3:14} mu ty lovedst i do niego tylko ty 

shewedst Twoja wola: 

{3:15} i uczyniłeś wieczne przymierze z nim, 

obietnicy, że wyznaczył nigdy nie opuszczę jego nasienie. 



{3:16} i mu ty dałeś Izaaka i Izaakowi 

również ty dałeś Jakuba i Ezawa. Co do Jacoba ty kazałeś 

Wybierz go tobie i umieścić przez Ezawa: i tak stał się Jacob 

wielki tłum. 

{3,17} i stało się, że gdy ty leadest jego 

Nasiona z Egiptu, ty broughtest je do uchwytu 

Synaj. 

{3:18} i kłaniając się niebiosa, ty zestaw szybko 

ziemi, movedst całego świata i uczyniłeś głębi do 

drżeć i troubledst ludzi w tym wieku. 

{3:19} i twej chwały udał się przez cztery bramy, ognia, i 

trzęsienia ziemi i wiatru i zimna; abyś przejrzał 

dać prawa do materiału siewnego, Jakuba i staranności do 

pokolenia Izraela. 

{3:20} i jeszcze tookest ty nie od nich 

niegodziwe serca, że Twoje prawa może przynosić owoce w 
nich. 

{3:21} dla pierwszego Adama, mając złe serce 

przekraczanej i było pokonać; i tak się one, które są 

narodził się z nim. 
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{3:22} niemoc w ten sposób został stałe; i prawo 

(również) w sercu ludzi z podarowaliby z 

root; tak, że dobra odszedł daleko, i zła abode nadal. 

{3:23} tak czasy przeminęły, a były lata 

doprowadzony do końca: wtedy byś ty podnieść Tobie się sługa, 

o nazwie David: 

{3:24} kogo Ty commandedst się zbudować miasto do twego 

Nazwa i zaoferowanie nim kadzidło i oblations Tobie. 

{3:25} kiedy było to wiele lat, to że 

zamieszkane miasto opuścili Cię, 

{3:26} i we wszystkich rzeczach czy nawet jako Adama i 
wszystkich jego 

pokoleń uczynił: dla mieli także niegodziwe serca: 

{3:27} i tak ty dałeś twego miasta nad w ręce 

Twoich wrogów. 

Ich dzieła są {3:28}, a następnie lepiej zamieszkujących 

Babilon, który w związku z tym powinny one mieć panowanie 
nad 

Sion? 

{3:29} Kiedy przyszedł tam, i widział impieties 



bez numeru następnie mojej duszy zobaczył wiele złoczyńców 
w tym 

trzydziestego roku, tak, że moje serce nie do mnie. 

{3:30} widział jak ty sufferest ich grzech, 

i żeś oszczędził zły czyn: i masz zniszczone twego 

ludzie, żeś zachowane Twoich wrogów i żeś nie 

oznaczało to. 

{3:31} nie pamiętam, jak mogą być pozostawione w ten sposób: 
są 

one następnie Babilonu lepiej niż one Sion? 

{3:32}, czy też innych ludzi, który Cię zna 

obok Izraela? lub co pokolenie tak hath uwierzył twego 

Przymierza jako Jacob? 

{3:33} i jeszcze ich nagroda ostoi nie i ich 

pracy ma nie owoców: bo ja już tu i tam przez 

pogan i zobacz, że przepływ bogactwa i nie myśleć 

po Twoich przykazań. 

{3:34} zważyć ty zatem naszą niegodziwość, teraz w 

równowagi, a ich jest również mieszkańców świata; i tak zostaje 

Twoje imię, nie ma gdzie można znaleźć, ale w Izraelu. 

{3:35} lub kiedy to było że Ci, którzy mieszkają na 



Ziemia nie zgrzeszyli w oczach twoich? lub to, co ludzie mają tak 

przechowywane Twoje przykazania? 

{3:36} thou shalt znaleźć, że Izrael według nazwy kto ma 
przechowywane Twoje 

nakazy; ale nie pogan. 

{4:1} i anioł, który został wysłany do mnie, którego nazwa 

Uriel był, nie dał mi odpowiedzi, 

{4:2} i powiedział, twego serca Bóg poszedł do daleko w tym 
świecie, 

i Ci się zda ty zrozumieć sposób najwyższego? 

{4:3}, a następnie powiedział mi, tak, mój Panie. A on 
odpowiedział mi, 

i powiedział: jestem wysłany pokażę Tobie trzy sposoby i do 
określonych 

trzy similitudes przed Tobą: 

{4:4} na dowód Jeśli ty potrafisz zadeklarować mi jeden, I 
pokażę 

Tobie również sposób, który ty zechcesz zobaczyć i zostaje 
pokażę 

Tobie z skąd przychodzi niegodziwe serca. 

{4, 5} i powiedziałem, powiedz, mój Panie. Wtedy rzekł on do 
mnie, 



Idźże, zważyć mi masę ogień lub zmierzyć mi 

podmuch wiatru, lub zadzwoń do mnie kolejny dzień, w którym 
jest przeszłość. 

{4:6} a następnie mi odpowiedział i rzekł, co człowiek jest w 
stanie zrobić 

tego, że ty żebyś ślubował zadać takie rzeczy mnie? 

{4:7} i rzekł do mnie, jeśli należy zadać Tobie jak wielkie 

mieszkania są w środku morza, lub ile sprężyny 

są na początku głęboko, lub ile sprężyny są 

powyżej firmament, lub które są wydatki Raj: 

{4:8} Peradventure ukrył mówią do mnie, ja nigdy nie 

zeszli do Otchłani, ani jeszcze do piekła, ani nie mogę 

kiedykolwiek wspiąć się do nieba. 

{4:9} Niemniej teraz z Tobą ale tylko pytało 

ognia i wiatru, a dnia wherethrough ktores 

minęło, a rzeczy, z których ty nie potrafisz być 

oddzielone, i jeszcze potrafisz ty dawać mi brak odpowiedzi z 
nich. 

{4:10} Ponadto rzekł do mnie, Twoje własne rzeczy, i 

takich jak uprawia z Tobą, potrafisz ty nie wiesz; 

{4:11} jak Twój statek następnie można pojąć 



drogą najwyższego i świata jest teraz na zewnątrz 

uszkodzony aby zrozumieć korupcji, która przejawia się w moim 

wzrok? 

{4:12} następnie powiedział do niego, było lepiej, że byliśmy 

w ogóle, niż powinniśmy żyć nadal w złości i do 

cierpieć i nie wiedzieć dlaczego. 

{4:13} on odpowiedział mi i powiedział, poszedłem do lasu w 

zwykły i drzew naradzali, 

{4:14} i powiedział, Przyjdź, pozwól nam iść i wojnę 

morze, to może on odejść daleko przed nami, i że możemy 

Uczyń nas więcej lasów. 

{4:15} powodzie na morze również w podobny sposób wziął 

doradzicie i powiedział, przyjść, pozwól nam iść i ujarzmić lesie 

Niziny, które istnieją, również możemy nas innego kraju. 

{4:16} myśl drewna była daremna, na ogień 

przyszedł i spożywane. 

{4:17} myśl o powodzie morze przyszedł podobnie 

do nought, piasek wstał i zatrzymał ich. 

{4:18} Jeśli ty wert sędzia teraz betwixt tych dwóch, których 

uczyniłbyś ty zaczynają się uzasadnić? lub kogo Ty uczyniłbyś 



potępienia? 

{4:19} odpowiedział i rzekł, zaprawdę to głupie myśli 

że obie opracowali, dla ziemi jest dana 

drewno i morze również bowiem jego miejsce ponosi jego 
powodzie. 

{4:20} następnie on mi odpowiedział i rzekł, żeś ty biorąc pod 
uwagę 

prawo wyrok, ale dlaczego judgest nie miałeś również? 

{4:21} dla jak ziemi jest dano drewno, i 

morza do jego powodzie: nawet tak one, które mieszkają na 
ziemi 

może zrozumieć tylko to, co jest na ziemi: 

a kto mieszka ponad niebiosa mogą tylko 

zrozumieć rzeczy, które są powyżej wysokości 

niebiosa. 

{4:22} następnie odpowiedział mi i powiedział, błagam Cię, 
Panie, 
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Pozwól mi zrozumieć: 

{4:23} nie było to moim zdaniem być ciekawa wysokich 

rzeczy, ale o takich jak mijają nas codziennie, a mianowicie, 
dlaczego 



Izrael jest oddawane jako wyrzut do pogan i za co 

przyczyny osób, z którymi ty żeś kochany jest oddana do 

bezbożnych Narodów, i dlaczego jest prawem naszych 
przodków 

przyniósł na niczym, a pisemne przymierza się żaden 

efekt, 

{4:24} i umieram ze świata jako 

koniki polne, a nasze życie jest zdziwienie i strach, a my 

nie są godni dostąpili miłosierdzia. 

{4:25} co wtedy zrobi aż do jego nazwę przy czym możemy 

są nazywane? te rzeczy mają zapytałem. 

{4:26} następnie odpowiedział mi i powiedział, tym bardziej ty 

searchest, tym bardziej ty będziesz podziwiać; w świecie 
hasteth 

Aby szybko przeminie, 

{4:27} i nie może zrozumieć rzeczy, które są 

zobowiązał się do sprawiedliwych w czasie nadchodzących: na 
tym świecie jest 

Pełna nieprawości i słabości. 

{4:28} ale jak dotyczące rzeczy, czego ty askest 

mnie, opowiem Tobie; za zło jest zasiane, ale zniszczenia 



jego jest jeszcze nie nadszedł. 

{4:29} Jeśli zatem to, co jest zasiane nie włączać 

nogami i jeśli to miejsce, gdzie zło jest zasiane przekazać 

nie daleko następnie nie przyjdzie że wysiewa się dobrem. 

{4:30} dla ziarna nasion zło Bóg zostały zasiane w 

serca, Adama, od początku i ile 

bezbożności Bóg go trzeźwymi tym razem? i jak 

znacznie go jeszcze przyniesie do czasu młócenia 

przyjść? 

{4:31} Ponder teraz przez siebie, jak wielkie owoce 

niegodziwość ziarna nasion zło Bóg przyniósł. 

{4:32} i kiedy uszu powinny być wycięte, które są 

bez numeru jak wielkie podłogi są one wypełnić? 

{4:33}, a następnie odpowiedział i rzekł, jak i gdy zostaje 

te rzeczy nadejdzie? Przeto są nasze lata niewiele i 

zło? 

{4:34} i odpowiedział mi, mówiąc: czy nie ty przyspieszyc 

powyżej najbardziej najwyższa: dla twego pośpiech jest na 
próżno się powyżej 

go, bo ty żeś znacznie przekroczona. 



{4:35} czy nie dusze również sprawiedliwi ask pytanie 

te rzeczy w ich komór, mówiąc jak długo musi I 

nadzieję, że w tym modzie? gdy przychodzi owoc podłogę z 

nasze nagrody? 

{4:36} i do tych rzeczy dało się Archanioła Uriela 

ich odpowiedzi i powiedział, nawet, gdy jest liczba nasion 

wypełnienia: dla ważył bowiem świat w równowadze. 

{4:37} przez środek bowiem zmierzył razy; i przez 

Numer ma on numerowane razy; i on nie przenieść 

nie mieszać je, aż takiego środka należy spełnić. 

{4:38} następnie odpowiedział mi i powiedział, O Panie, że 
rodziłaś 

z reguły nawet wszyscy są pełne bezbożności. 

{4:39} i dla nas Jeśli taka jest, że podłogi 

sprawiedliwych nie są wypełnione, z powodu ich grzechów 

mieszkańców ziemi. 

{4:40} więc on mi odpowiedział i rzekł: Idź do 

Kobieta z dzieckiem i zapytać jej, gdy ona bowiem spełniony 

jej dziewięć miesięcy, jeśli jej łona może zachować dłużej 
narodziny 

w niej. 



{4:41} następnie powiedział mi, nie, Pan, że może ona nie. I on 

powiedział do mnie: W grobie komór dusze są jak 

łona kobiety: 

{4:42} dla jak jako kobieta, która wespół czyni pośpiechu 

uniknąć konieczności travail: nawet tak czynić tych miejsc 

pośpiechu do wydania tych rzeczy, które są zobowiązane do 
nich. 

{4:43} od początku, spójrz, co ty zechcesz do 

Zobacz, jest ona wyniosłą Tobie. 

{4:44} następnie odpowiedział mi i powiedział, jeśli znalazłem 
łaskę 

w oczach twoich i jeśli to możliwe, i jeśli mogę się spotkać w 
związku z tym, 

{4:45} Pokażcie mi wtedy czy tam być więcej niż 

jest przeszłości lub przeszłości więcej niż ma przyjść. 

{4:46} co to jest przeszłość, wiem, ale co jest dla przyjść I 

nie wiem. 

{4:47} i rzekł do mnie, stanąć po stronie prawej, 

i zostaje mi wyłożyć podobieństwo w Tobie. 

{4:48} tak ja stanął i widziałem, a oto, hot burning 

Piekarnik przekazany przede mną: i stało się, że podczas 



płomień było by wyglądał i, Oto, dym 

nadal pozostał. 

{4:49} po to tam zapadają przede mną wodnisty 

w chmurze i zesłał dużo deszczu z burzy; i kiedy 

burzliwy deszcz był w przeszłości, krople pozostał nadal. 

{4:50} następnie rzekł on do mnie, rozważ z siebie; jako 

deszcz jest więcej niż krople i jako ogień jest większa niż 

dym; ale krople i dym pozostają za: tak 

ilość, która jest przeszłość, bardziej przekracza. 

{4:51} a następnie modlili się i powiedział, może I na żywo, Ci 
się zda ty, 

do tego czasu? a co stanie się w te dni? 

{4:52} on odpowiedział mi i powiedział, jak tokeny 

czego ty askest mnie, może powiem Ci z nich częściowo: ale 

jak dotykając twego życia, jestem nie wysłałem do pokażę 
Tobie; bo ja nie 

wiem to. 

Niemniej jednak {5:1} jako przyjście tokeny, Oto, dni 

przyjdzie, że Ci, którzy mieszkają na ziemi są podejmowane 

w wielki numer i drogą prawdy są ukryte, i 

Ziemia jest jałowe wiary. 



{5:2} ale nieprawości powinny być zwiększone powyżej tego co 

teraz widzisz, lub że żeś wysłuchał dawno temu. 

{5:3} i ziemi, że widzisz teraz, aby mieć korzeń, będziesz 

Zobacz ty nagle zmarnowane. 

{5:4}, ale jeśli najwyższy udzielić Tobie żyć, w Chrystusie 

Zobacz po trzeciego trębacza, który nagle będą świecić słońce 

znowu w nocy i księżyc trzy razy w ciągu dnia: 
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{5:5} i krwi powinny spadać z drewna i kamienia 

podaje się w jego głos, a ludzie będą kłopoty: 

{5:6} i nawet będzie panował, kogo wyglądają nie do tego 

mieszkać na ziemi, a kury podejmują ich lotu 

od siebie: 

{5:7} i Sodomitish morza oddaje się ryb, i 

aby hałas w nocy, co nie wiedzieli: ale 

Wszyscy usłyszą głos jego. 

{5:8} tam będzie zamieszanie również w wielu miejscach, i 

ogień często przesyła ponownie, i dzikie bestie są 

Zmiana miejsca, i wprowadzą kobiety w okresie menstruacji 

dalej potworów: 



{5:9} i słonej wody znajduje się w słodkie, a wszystkie 

przyjaciele są niszczą się nawzajem; następnie wit, ukryć 

i zrozumienia wycofać się do jego tajemne komnaty, 

{5:10} i dąży się do wielu i jeszcze nie być 

Znaleziono: wtedy zostaje nieprawości i incontinency być 

pomnożone na ziemi. 

{5:11} jeden ziemi również powinny poprosić innego i 
powiedzieć, jest 

sprawiedliwość, która czyni człowieka sprawiedliwego przeszedł 

Tobie? I to powiem, nr. 

{5:12} w tym samym czasie mężczyźni mieć nadzieję, ale nic 

uzyskania: są one pracy, ale nie szczęśliwi, ich sposoby. 

{5:13} do pokażę Tobie takie tokeny ja mam zostawić; i jeśli ty 

Wilt módlcie się ponownie i płakać jak teraz i to szybko nawet w 
dzień, ty 

będziesz słyszeć jeszcze większe rzeczy. 

{5:14} a następnie I awaked, i ekstremalnych strach poszedł 

przez wszystkie moje ciało, a mój umysł był zmartwiony tak, że 
to 

zemdlał. 

{5:15} więc się anioł, który był przychodzą na rozmowę ze mną 



mnie, pocieszał mnie i ustawić mnie na nogi. 

{5:16} i w drugiej nocy przyszedł do przekazania, że 

Salathiel kapitan ludzi przyszedł do mnie, mówiąc: 

Gdzie żeś ty był? i dlaczego tak jest oblicze 

ciężki? 

{5:17} Knowest ty nie, że Izrael jest zobowiązana do 

Tobie w ziemi ich niewoli? 

{5:18} następnie i jeść chleb i opuści nas nie tak jak 

Pasterz, który leaveth swoje stado w ręce okrutnych wilki. 

{5:19} następnie powiedział mu, idź drogi Twoje ode mnie, i 

Przyjdź, nie prawie mnie. I usłyszał to, co powiedział i poszedł z 

mnie. 

{5:20} i tak pościłem siedem dni żałoby i 

płacząc, jak Uriel Anioł rozkazał mi. 

{5:21} i po siedmiu dniach, tak było, że myśli 

moje serce były bardzo ciężkie do mnie ponownie, 

{5:22} i moja dusza odzyskane Duch zrozumienia, 

i zacząłem rozmawiać z najwyższego ponownie, 

{5:23} i powiedział, O Panie, że rodziłaś reguły, co drewna 

ziemi i ich wszystkich drzew żeś ty wybrany 



Ciebie jedną tylko winorośli: 

{5:24} i wszystkich ziem całego świata Dales 

wybrane Tobą jeden pit: i wszystkie kwiaty lilia jego jeden: 

{5:25} i wszystkie głębin morza ty żeś wypełnione 

Tobie jednej rzeki: i wszystkich miast zbudował żeś ty święć 

Sion do siebie: 

{5:26} i o wszystkie kury, które są tworzone Dales 

o nazwie Cię gołębia: i wszystkie bydła, które są wykonane 

ty żeś świadczonych Tobie jeden owiec: 

{5:27} i wśród wszystkich tłumy ludzi Dales 

zdobyć Cię jeden lud: i do tego ludzi, których ty 

lovedst, ty dałeś prawo, które jest zatwierdzone wszystkich. 

{5:28} i teraz, O Panie, dlaczego żeś ty biorąc pod uwagę ten 
jeden 

osób do wielu? i na jeden główny ty masz 

inni, przygotowane i dlaczego żeś ty rozrzucone twego tylko 
jeden 

ludzie wśród wielu? 

{5:29} i te, które zaprzeczyć Twoich obietnic, i 

uważa, że nie Twój Przymierza, zwarła je w dół. 

{5:30} Jeśli ty tak bardzo nienawidzą swego ludu, jeszcze 



żebyś ty ukarać je z Żar ręce. 

{5:31} teraz kiedy ja mówił te słowa, Anioł 

który przyszedł do mnie w nocy wyżej został wysłany do mnie: 

{5:32} i rzekł do mnie, posłuchaj mnie, i polecili mi 

Tobie; wysłuchał rzeczą, że mówię, i powiem tobie 

Więcej. 

{5:33} i powiedziałem, mów, Panie mój. Następnie rzekł do 

mnie, tyś jest ból zmartwiony myślą dla dobra Izraela: kochasz 

ty, że ludzie lepiej niż ten, który uczynił je? 

{5:34} i powiedziałem: nie, Panie: ale bardzo żal ja mam 

mówi: dla mojej stery ból mnie co godzinę, a ja pracy do 

zrozumieć sposób najwyższego i szukać części 

jego orzeczenia. 

{5:35} i rzekł do mnie, ty nie potrafisz. I powiedział, 

Dlaczego Panie? czego była następnie ur? lub dlaczego był 

nie moja matka łona to moim grobie, który nie mógł 

widział travail Jakuba i nużące trud zapasów 

Izraela? 

{5:36} i rzekł do mnie, numer mi rzeczy które 

są jeszcze nie nadszedł, zgromadzić mnie żużel, które są 



nie rozproszyli się, zrobić mi kwiaty zielony ponownie, które są 

zwiędły, 

{5:37} Otwórz mi miejsca, które są zamknięte i przynieś mi 

naprzód wiatry, które w nich są zamknął, Pokażcie mi obraz 

głos: a następnie oznajmię Tobie coś żeś 

labourest wiedzieć. 

{5:38} i powiedziałem, O Panie, że rodziłaś regułę, która może 

wiesz, te rzeczy, ale kto ma nie zamieszkał z 

mężczyzn? 

{5:39} jak dla mnie, jestem nierozsądnym: jak może I następnie 
mówić o 

te rzeczy, czego ty mnie askest? 

{5:40} następnie powiedział do mnie, jak ty potrafisz zrobić 
żaden 

te rzeczy, które mówiłem o nawet tak potrafisz ty nie 

znaleźć mój orzeczenie, lub w końcu miłość, że mam 

zobowiązał się do moich ludzi. 
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{5:41} i powiedziałem, Oto, Panie jeszcze sztuki ty prawie do 

nich, który jest zarezerwowany do końca: i to, co robią 

które były przed me, lub mamy, które się teraz, czy one który 



przyjdzie po nas? 

{5:42} i rzekł do mnie, mam będzie porównać mój wyrok 

do pierścienia: jak tam jest nie rozprężenie ostatnio, nawet tak 

tam jest nie szybkości pierwszego. 

{5:43} tak odpowiedział i rzekł: nie uczynisz Couldest 

te które zostały wykonane i teraz, i które są dla 

Przyjdź na raz; abyś przejrzał shew twego wyroku 

prędzej? 

{5:44} następnie on mi odpowiedział i rzekł, istota może 

nie pośpiechu powyżej maker; ani świata może trzymać je 

od razu że tworzy się nim. 

{5:45} i powiedziałem, tak jak powiedziałeś, twemu słudze, 
który 

ty, który dajesz życie wszystkim, żeś dał życie od razu do 

stworzenie, które stworzyłeś i stworzenie nagie to: nawet 

tak to teraz również nosić je, które teraz być obecny na raz. 

{5:46} i rzekł do mnie, proszę łonie kobiety, 

i mówią do niej, jeśli ty dalej bringest dzieci, dlaczego dost 

ty to nie razem, ale jeden po drugim? Módlcie się jej 

w związku z tym przynosić dziesięciorga dzieci na raz. 



{5:47} i powiedziałem, że nie: ale musi to zrobić przez odległość 

czasu. 

{5:48} następnie powiedział do mnie, nawet tak dałem 

łonie ziemi do tych, które być zasiane w nim w swoich czasach. 

{5:49} dla jak jako dziecko może nie przynosić 

rzeczy, które należą do osób starszych, nawet tak mieć usunięte 

świat, który stworzył. 

{5:50} i zapytał i powiedział, skoro ty żeś teraz biorąc pod 
uwagę 

mnie tak, mam postępować aby porozmawiać przed Tobą: dla 
naszych 

matka, z których ty żeś powiedział mi, że ona jest młoda, 

podnoście głowy teraz aż do wieku. 

{5:51} on odpowiedział mi i powiedział, zapytać kobietę, która 

nosi dzieci, i jest ona Tobie powiedzieć. 

{5:52} mówią do niej, przeto są aż oni kogo Ty 

żeś teraz wyprowadził jak te, które były wcześniej, ale mniej 

wzrostu? 

{5:53} i ona odpowiada tobie, oni, które być ur w 

siłę młodości są jeden mody, i one, że 

są narodził się w czasie ery, kiedy ustaje macicy, są 



w przeciwnym razie. 

{5:54} ty zatem rozważyć również, jak wy, że są mniej 

wzrostu niż te, które były przed wami. 

{5:55} i tak są te, które przyjdą po was mniej niż wy, 

jako istoty, które teraz zaczynają być stary, a minęło 

na siłę młodości. 

{5:56} następnie powiedział mi, Panie, błagam Cię, jeśli 
znalazłem 

faworyzują w oczach twoich, pokażę Twego sługi, przez którą 
nawiedzasz 

twego stworzenia. 

{6:1} i rzekł do mnie, na początku, gdy 

ziemi został wykonany, zanim stał się granice świata, lub 

kiedykolwiek wiał wiatr, 

{6:2} przed grzmiał i rozjaśniony, lub kiedykolwiek 

podwaliny raju, 

{6:3} przed były widział godziwej kwiaty, lub kiedykolwiek 

ruchome uprawnienia zostały ustalone przed niezliczone 

mnogość aniołowie zbierali się razem, 

{6:4} lub kiedykolwiek heights powietrza zostały zniesione, 
przed 



środki na firmamencie nieba zostały nazwane, lub kiedykolwiek 

kominy w Sion były gorące, 

{6:5} i ere w obecnych latach starano się, i lub 

kiedykolwiek wynalazki z nich że teraz grzech zostały włączone, 
przed 

były one zamknięte, które zebraliśmy wiary dla skarb: 

{6:6}, a następnie uważam, aby te rzeczy, i wszystkie one 
zostały 

wykonane przeze mnie sam i przez nikogo innego: przeze mnie 
również 

są one zakończone, a przez nikogo innego. 

{6:7} następnie odpowiedział mi i powiedział, co to ma być 
rozstanie 

rozdziela czasów? lub gdy jest na koniec pierwszego, 

i na początku, że kroczą? 

{6:8} i rzekł do mnie, ze Abraham Izaakowi, 

Kiedy Jakub i Ezaw urodziły się o nim, Jacob's hand posiadanych 

pierwszy piętę Ezawa. 

{6:9} dla Ezaw jest koniec świata, a Jacob 

na początku, że kroczą. 

{6:10} ręka mężczyzny jest betwixt pięty i dłoni: 



inne pytanie, księgi Ezdrasza, zapytać ty nie. 

{6:11} następnie odpowiedział i rzekł: O Panie, że rodziłaś 
reguły, 

Jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, 

{6:12}, błagam Cię, pokażę słudze koniec z twego 

tokeny, czego ty shewedst mi część ostatniej nocy. 

{6:13} tak on odpowiedział i rzekł do mnie, Stand up na 

nóg i potężny brzmiący głos. 

{6:14} i jest ona jakby wielki ruch; ale 

miejsce gdzie Twoich nie mogą być przewożone. 

{6:15} i w związku z tym kiedy mówią nie się bać: dla 

słowo jest od zakończenia, a Fundacja ziemi jest 

rozumieć. 

{6:16} i dlaczego? ponieważ słowa te rzeczy 

trembleth i jest przeniesiony: bo wie, że pod koniec tych 

rzeczy, które musi zostać zmieniony. 

{6:17} i stało się, że kiedy słyszałem to stałem 

się na nogi i nakłonili, a oto, było 

głos, który mówił, i dźwięk to było jak dźwięk 

wiele wody. 



{6:18} i rzekł: Oto idą dni, który będzie 

rozpocząć się zbliży i do odwiedzenia ich, które mieszkają na 

ziemi, 

{6:19} i robić Inkwizycji z nich, co 

one być że boli niesprawiedliwie z ich nieprawości, 

i gdy nieszczęście Sion są spełniane; 

{6:20} i kiedy świat, że ma zacząć znikają 

daleko, zostanie ukończony, wtedy ja pokażę te tokeny: 

książki są otwarte przed firmament, i będą 
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Zobacz wszystkie razem: 

{6:21} i dzieci rocznie stary wypowiadają się z 

ich głosy, Wyprowadź kobiety z dzieckiem 

przedwczesnej dzieci trzy lub cztery miesiące, a one są 

żyć i być wzbudzona. 

{6:22} i nagle zasianych miejscach pojawia się 

unsown, pełne magazyny są nagle znaleźć puste: 

{6:23} i tha trąbka odda dźwiękiem, który po 

Każdy człowiek słucha, są one nagle boi. 

{6:24} w tym czasie przyjaciele walczyć przeciwko innym 



jak wrogów i ziemi ostoi w strachu z tych, który 

mieszkać tam, sprężyny fontanny będą stać w miejscu, 

i w trzy godziny nie są uruchamiane. 

{6:25} kto zbywa wszystkie te, które mam 

Ci powiedziane musi uciec i zobacz moje zbawienie, a na koniec 

Twój świat. 

{6:26} i mężczyzn, które są odbierane jest to, zobacz kto 

nie skosztował śmierci od ich urodzenia: i serce 

mieszkańców zmieniony i zwrócił się do innego 

znaczenie. 

{6:27} dla zła umieszcza, a oszustwa będą 

gaśnie. 

{6:28} co do wiary, że zakwitnie, korupcji, podlegają 

pokonać i prawdy, która ma już tak długo bez 

owoce, podaje się. 

{6:29} i gdy rozmawiał ze mną, Oto, I spojrzał przez 

mało i mało na niego przed którym stałem. 

{6:30} i te słowa rzekł on do mnie; Przyszedłem 

Pokażę Tobie w czasie nocy, aby przyjść. 

{6:31} Jeśli chcesz modlić się jeszcze więcej i szybko siedem dni 



ponownie powiem tobie większe rzeczy w dzień nie mam 

słyszał. 

{6:32} dla Twój głos jest słyszalny przed najbardziej wysokiej: 
dla 

Potężny widziało twego sprawiedliwego postępowania, że 
widziało 

również Twoje czystości, którą masz już od młodości twojej. 

{6:33} i dlatego Bóg posłał mnie do pokażę Tobie wszystkie 

te rzeczy i powiedzieć tobie, być dobry komfort i 

nie bój się 

{6:34} i spieszyli się nie z czasów, które należą do przeszłości, do 

próżno przemyśleć, żeś abyś nie spieszę się z ostatniego 

razy. 

{6:35} i stało się po tym, że znowu płakałam 

i siedem dni pościł w podobny sposób, że ja może spełniać 

trzy tygodnie, które powiedział mi. 

{6:36} i w ósmym noc był zdenerwowany w serce moje 

mnie znowu i zaczął mówić przed najbardziej wysokiej. 

{6:37} dla mojego ducha znacznie została ustawiona na ogień, a 
moja dusza 

był w niebezpieczeństwie. 



{6:38} i powiedziałem, O Panie, ty spakest z 

począwszy od stworzenia, nawet pierwszego dnia i saidst w ten 
sposób; 

Niech niebo i ziemię, być wykonane; i Twoje słowo był 
doskonały 

pracy. 

{6:39} a następnie był duch i ciemność i cisza 

były na wszystkie strony; dźwięk głosu mężczyzny nie była 
jeszcze 

utworzona. 

{6:40} następnie commandedst ty targów światło wyjdzie 

Twoje skarby, które mogą być wyświetlane Twoje prace. 

{6:41} na drugi dzień Ty uczyniłeś ducha z 

sklepienie i commandedst go do części asunder i 

podział betwixt wód, które może z jednej strony 

idą w górę, a inne pozostają pod. 

{6:42} na trzeci dzień ty that command 

wody należy gromadzić w siódmej części ziemi: 

sześciu klepie żeś ty wyschły, a przechowywane ich, aby 
zamiarem, że 

te niektóre są sadzone Boga i uprawiali może służyć 



Tobie. 

{6:43} dla tak szybko, jak Twoje słowa wyszli z pracy był 

wykonane. 

{6:44} dla natychmiast był wielki i niezliczonych 

owoców, a wielu i nurków przyjemności dla smaku, i 

kwiaty, niezmienne kolorów i zapachów z Znakomity 

Zapach: i było to trzeci dzień. 

{6:45} po czwartym dniu ty commandedst który 

powinna świecić słońce i księżyc dać jej światło i gwiazdy 

powinno być w porządku: 

{6:46} i dałeś im bezpłatnie do usługi do człowieka, 

to było dokonywane. 

{6:47} po piątym dniu ty saidst aż do siódmego 

części, gdzie wody zostały zebrane, że należy doprowadzić 

dalej żyjących stworzeń, drobiu i ryb: i tak doszło do 

Pass. 

{6:48} dla głupi wody i bez życia wyprowadzeni 

żywych istot o przykazanie Boże, że wszyscy 

może wysławiać Twoje cudowne czyny. 

{6:49} następnie byś ty rozkazał dwóch istot żywych, 



jeden ty calledst Henoch i innych Lewiatana; 

{6:50} i oddzielenie jednego od drugiego: dla 

siódma część, a mianowicie, gdzie zgromadzono wody 

razem może nie trzymać je obie. 

{6:51} unto Enoch ty dałeś jednej części, który był suszony 

na trzeci dzień że on powinien mieszkać w tej samej części, 

którym są tysiąc wzgórz: 

{6:52} ale do Lewiatana ty dałeś siódmej części, 

mianowicie wilgotne; i żeś zachował go na pożarcie z 

chcesz, z kim i kiedy. 

{6:53} na szósty dzień ty dałeś przykazanie 

na ziemię że przed Tobą to użyźniło bestie, 

bydła i pełzających: 

{6:54} i po tych, Adam też, kogo Ty uczyniłeś 

Pana twego stworzeń: z niego przychodzą wszyscy, a ludzie 

również, kogo Ty żeś wybrany. 

{6:55} to wszystko mieć ja mowie przed Tobą, Panie, 

bo Ty uczyniłeś świat dla nas 
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{6:56} jak dla innych osób, które również pochodzą z Adam, 



ty powiedziałeś, że to nic, ale być jak aż ślina: 

i żeś porównał mnóstwo z nich aż do kropli, 

Falleth ze statku. 

{6:57} i teraz, O Panie, Oto te pogańskie, które 

zdobyły kiedykolwiek jako nic, zaczęły być panów 

nad nami i nas pożreć. 

{6:58} ale lud twój, kogo Ty żeś o nazwie twego 

pierworodny, twego tylko zrodzony, a twego gorąca kochanka, 
podane są 

w ich ręce. 

{6:59}, jeśli świat teraz być wykonane dla nas, dlaczego 

nie posiadamy dziedziczenie ze światem? Jak długo 

musi to znosić? 

{7:1} i kiedy mialem robiony mówić te 

słów, wysłano do mnie Anioł, który był 

wysłane do mnie noce wyżej: 

{7:2} a on rzekł do mnie, Up, księgi Ezdrasza i usłyszeć 

słowa, że przyszedłem do Ciebie mówić. 

{7:3} i powiedziałem, mówić, mój Boże. Następnie rzekł do 

mnie, morza jest ustawiona w miejscu szeroki, że może to być 
głębokie i 



Świetne. 

{7:4} ale umieścić sprawy wejścia były wąskie, a jak 

Rzeka; 

{7:5} który następnie może przejść do morza patrzeć na to, i 

Aby to reguła? Jeśli przeszedł nie po wąskich, jak może on 

Zapraszamy do szerokiej? 

{7:6} tam jest też coś innego; Miasto jest odbudowany, a 

na szerokim polu i jest pełna wszystkie dobre rzeczy: 

{7:7} Wejście jego jest wąski i mieści się w 

niebezpieczne miejsce, spadać, tak jak gdyby było pożaru na 

prawą rękę, a po lewej stronie głębokiej wody: 

{7:8} i jeden tylko ścieżka między ich obu, nawet 

między ogniem i wodą, tak mały że można, ale 

jeden człowiek iść tam na raz. 

{7:9} Jeśli tego miasta teraz dano do człowieka dla 

dziedziczenia, jeśli on nigdy nie przechodzą niebezpieczeństwo, 
przed nim, 

jak on otrzymuje to dziedziczenie? 

{7:10} i powiedziałem, tak jest, Panie. Wtedy rzekł on do mnie, 

Mimo to również jest część Izraela. 



{7:11} ponieważ ich ofierze zrobiłem świata: i 

Kiedy Adam przekraczanej Ustaw moich, następnie był dekret, 
że 

teraz jest zrobione. 

{7:12} następnie były wejścia tego świata wykonane 

wąskie, pełne smutku i travail: one są, ale kilka, jak i zło, 

pełen niebezpieczeństw,: i bardzo bolesne. 

{7:13} na wejściach starszy świata były szerokie i 

pewny i przyniósł owoce nieśmiertelnego. 

{7:14} Jeśli to te, które żyją pracy nie po to, aby wprowadzić te 
cieśniny 

i próżno rzeczy, nigdy nie mogą otrzymać osoby, które są 
określone 

dla nich. 

{7:15} teraz zatem dlaczego miałeś, disquietest, widząc 

Tyś ale zniszczalne człowiek? i dlaczego jesteś ty przeniósł się, 

mając na uwadze, że Tyś ale śmiertelny? 

{7:16} dlaczego żeś ty nie uznaje się twego umysłu to 

rzeczą, która ma przyjść, a nie to, co jest obecne? 

{7:17} następnie odpowiedział mi i powiedział, O Panie, że 
rodziłaś 



reguły, żeś ty wyświęcony w Twoje prawo, że sprawiedliwi 
powinny 

dziedziczą te rzeczy, ale że bezbożnych powinien zginąć. 

{7:18} Niemniej sprawiedliwych poniesie Cieśnina 

rzeczy i nadzieją dla całej: bo, które masz zrobić ekstra 

Cieśnina cierpiałem i jeszcze nie widać całej. 

{7:19} i rzekł do mnie. Istnieje żaden sędzia nie powyżej 

Bóg i nikt, kto ma opis powyżej najwyższego. 

{7:20} dla tam być dużo, które giną w tym życiu, bo 

gardzą prawa Bożego, które jest przed nimi. 

{7:21} dla Bóg dał przykazanie cieśninę np. 

przyszedł, co należy zrobić, aby żyć, nawet jak przyszli, i 

co oni powinni przestrzegać aby uniknąć kary. 

{7:22} jednak nie byli posłuszni mu; ale 

przemawiał przeciwko niemu i wyobrażał sobie rzeczy próżne; 

{7:23} i się zwieść ich niecne uczynki; 

i powiedział najwyższego, że on jest nie; i wiedział, nie jego 

sposoby: 

{7:24} ale jego prawa mają w pogardzie, a jego odmowa 

Przymierza; w jego statucie one nie zostały wierni, i 



nie przeprowadzono jego prace. 

{7:25} i w związku z tym, księgi Ezdrasza, puste są puste 

rzeczy, i pełne są pełne rzeczy. 

{7:26}: Oto ten czas nadejdzie, że te tokeny 

co Tobie powiedziałem wchodzi do pass, a Panna Młoda 

pojawia się, a ona najbliższych dalej będzie widać, że teraz jest 

wycofane z ziemi. 

{7:27} i każda osoba, która jest dostarczana z zasadami zło 

musi zobaczyć moje cuda. 

{7:28} dla mojego Syna Jezusa objawi się z tych, które 

być z nim, i te, które pozostają weselił się w ciągu czterech 

sto lat. 

{7:29} po tych latach mojego syna Chrystusa umiera, a 
wszystkie 

mężczyzn, których życie. 

{7:30} a świat zamienił się w starych ciszy 

jak siedem dni, jak wyroki były: tak, że żaden człowiek nie 

pozostaje. 

{7:31} i po siedmiu dniach świat, że jeszcze awaketh 

nie, podwyższa się, i że umrze, który jest uszkodzony 



{7:32} i przywraca tych, które są we śnie w ziemi 

jej i tak jest kurz, te, które mieszkają w ciszy, i 

tajemnicze miejsca wydaje te dusze, które zostały zatwierdzone 

im. 

{7:33} i najbardziej wysokiej umieszcza się na siedzeniu z 

wyrok i nędzy przeminą i długie 

cierpienie ma kres: 
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{7:34} ale wyrok tylko pozostają, ostoi prawdy, 

i wiary jest wosk silny: 

{7:35} i prace postępują, a nagrody będą 

wyniosłą i dobre uczynki są siły i wicked 

czyny ponoszą żadnej reguły. 

{7:36} następnie powiedział, że jestem, Abraham modlił się po 
raz pierwszy 

Sodomitów i Mojżesz dla ojców, które zgrzeszył w 

bezdroża: 

{7:37} Jezusa i po nim dla Izraela w czasie teraz: 

{7:38} i Samuel i David za zniszczenie: i 

Salomona dla nich, która przychodzi do sanktuarium: 



{7:39} Helias i dla tych, które otrzymały deszcz; i dla 

zmarłych, które on może żyć: 

{7:40} i Ezechias dla ludzi w czasie 

Sennacheryb: i wiele do wielu. 

{7:41} nawet teraz, widząc korupcji jest uprawiana, i 

niegodziwość wzrosła, i modlił się za sprawiedliwych 

bezbożnych: przeto nie będzie więc teraz? 

{7:42} odpowiedział mi i rzekł: nie jest to obecne życie 

koniec, gdzie trwają wiele chwały; w związku z tym mają one 

modlił się za słabe. 

{7:43} ale dzień zagłady będzie koniec tego czasu, 

i początkiem nieśmiertelności dla przyjść, którym 

korupcja jest przeszłość, 

{7:44} nieumiarkowanie jest dobiega końca, niewierność jest 
odcięty, 

uprawiana jest sprawiedliwość, i prawda jest wyrosło. 

{7:45} następnie żaden człowiek nie będzie mógł zapisać go, że 
jest 

zniszczone, ani mu, że dostał zwycięstwo gnębić. 

{7:46} następnie odpowiedział i rzekł: jest to mój pierwszy i 
ostatni 



mówiąc, że to było lepiej nie dali ziemi 

do Adama: lub innego, gdy podawano go go, aby mieć 

powstrzymać go od grzechu. 

{7:47} dla jakiego zysku jest dla mężczyzn teraz w tej chwili 
obecnej 

czas, aby żyć w uczucie ciężkości, a po śmierci szukać 

kara? 

{7:48} O ty Adam, co coś ty zrobiła? dla choć to 

ty, który zgrzeszył, był thou sztuka nie spadł sam, ale wszyscy 

że się z Tobą. 

{7:49} dla jakiego zysku jest to do nas, jeśli nie być obiecał 

nas Nieśmiertelny czas, mając na uwadze, że wykonaliśmy 
prace, które 

przynieść śmierć? 

{7:50} i że istnieje obiecał nam wieczne nadziei, 

mając na uwadze, że sami będąc najbardziej wicked wykonane 
są Marne? 

{7:51} i które są określone dla nas mieszkań 

zdrowia i bezpieczeństwa, mając na uwadze, że żyliśmy 
niegodziwie? 

{7:52} i przechowywane do chwały najwyższego 



bronić ich, które doprowadziły nieufni wobec życia, mając na 
uwadze, że mamy 

chodził w najbardziej złych dróg wszystkich? 

{7:53} i że powinno być wyniosłą, Raj, którego 

owoc trwa dla historii, którym jest bezpieczeństwo i medycyny, 

ponieważ nie wchodzi do niego? 

{7:54} (dla mamy szedł w nieprzyjemne miejsca.) 

{7:55} i że twarze ich, które wykorzystywane 

abstynencji będą świecić powyżej gwiazd, podczas gdy nasze 
twarze 

będą czarniejsze niż ciemności? 

{7:56} dla, gdy mieszkali a popełnione grzechy, możemy 

za nie, że powinniśmy rozpocząć cierpieć za to po 

śmierć. 

{7:57} następnie odpowiedział mi i powiedział, to jest 

warunek bitwy, które człowiek, który rodzi się na 

ziemi walczyć; 

{7:58} że, jeśli on będzie pokonać, on poniesie jak ty 

żeś powiedział: ale jeśli on uzyskać zwycięstwo, otrzymuje on 
rzeczą 

że mogę powiedzieć. 



{7:59} bo to jest życie na dowód mówił Mojżesz do 

ludzie, gdy żył, mówiąc: wybrać Tobie życie, abyś 

abyś na żywo. 

{7:60} Niemniej wierzyli, że nie on, ani jeszcze 

proroków po nim, nie ma ani mnie, który przemówił do nich: 

{7:61} że nie powinno być takie uczucie ciężkości w ich 

zniszczenia, jak powinny być radość nad nimi który przekonuje 
się do 

zbawienia. 

{7:62} następnie odpowiedział i powiedział, wiem, Pan, który 

Większość wysokiej nazywa miłosierny, że ma miłosierdzie 

nich, które nie są jeszcze przyjść na świat, 

{7:63} i na tych, którzy zwracają się do jego prawa; 

{7:64} i że on jest cierpliwy i długo dobrotliwa, tych, które 

Masz zgrzeszył, jako jego stworzeń. 

{7:65} i że on jest wypasiony, bo on jest gotowy, aby dać 

gdzie go któryby; 

{7:66} i że jest wielkie miłosierdzie, bo on multiplieth 

coraz więcej miłosierdzia im że są obecne, i które są 

w przeszłości, a także im co mają pochodzić. 



{7:67} bo jeśli on nie mnożą jego miłosierdzie, świat 

nie nadal z nimi, które z niej dziedziczą. 

{7:68} i on pardoneth; bo jeśli on zrobił nie tak z jego 

dobroć, która może one, które dopuściły się nieprawości 

zostać złagodzone z nich, dziesięć tysięczną część ludzi nie 
powinno 

pozostać żywym. 

{7:69} i jest sędzia, jeśli on nie powinien im wybaczyć 

które są wyleczyć z jego słowo i zgasić mnóstwo 

twierdzeń, 

{7:70} powinny być bardzo niewiele w lewo jeśli taka w 

niezliczone mnóstwo. 

{8:1} i odpowiedział mi, mówiąc, najwyższy Bóg 

dokonało tego świata, dla wielu, ale świat się za mało. 

{8:2} ja powiem tobie podobieństwo, księgi Ezdrasza; Jak 
wtedy, gdy ty 

askest ziemi, to powinien powiedzieć tobie, że daje to dużo 

pleśń dowód glinianym są wykonane, ale mało pyłu, które 

złoto przychodzi z: nawet tak jest oczywiście obecnego świata. 
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{8:3} tam być dużo utworzone, ale niewielu będzie zbawiony. 



{8:4} tak mi odpowiedział i rzekł, Połykanie, a następnie w dół, 
O mój 

duszy, zrozumienie i pożre mądrości. 

{8:5} dla ty żeś zgodził się dać ucha i sztuki gotów 

Prorokować: za ktores już miejsca niż tylko żyć. 

{8:6} O Panie, jeśli ty cierpieć nie słudze, który możemy 

modlić się przed Tobą, a ty daj nam nasion do naszego serca, i 

kultury do zrozumienia, że może przyjść owoców 

jak każdy człowiek żyć to jest uszkodzony, kto nosi 

miejsce człowieka? 

{8:7} dla tyś sam, a my wszystkie wykonania jednego z 

Twoje ręce, jak ty żeś powiedział. 

{8:8} dla kiedy ciało jest niemodne teraz w matki 

macicy, a ty dajesz go członków, twego stworzenia jest 
zachowane 

w ogień i woda, a dziewięć miesięcy Czyż twego wykonania 

znosić twego stworzenia, które jest tworzony w niej. 

{8:9} ale że który strzeże i jest przechowywane powinny być 

zakonserwowane: i kiedy przychodzi czas, łona, zachowane 

wyrywa się rzeczy, które rosły w nim. 

{8:10} dla ty żeś dowodził spośród części 



ciało, to znaczy, z piersi, mleko należy podać, 

który jest owocem piersi 

{8:11} że może być coś, co jest ukształtowana 

odżywiane przez czas, aż ty disposest go do Twego miłosierdzia. 

{8:12} ty broughtest go z Twoja sprawiedliwość i 

nurturedst to Twoje prawo, i reformedst go z twego wyroku. 

{8:13} i thou shalt umartwiać go jako swego stworzenia, i 

Quicken to Twoje dzieło. 

{8:14} Jeśli więc ty będziesz go zniszczyć co z tak 

Świetne pracy została ukształtowana, jest rzeczą łatwą 
wyświęconym 

przez Twoje przykazania, że rzeczą, która stała się może 

być zachowane. 

{8:15} teraz w związku z tym, Panie, będę mówił; dotykając 
człowieka w 

Ogólne, ty wiesz najlepiej; ale dotyka twego ludzi, dla 

którego dobra przykro mi; 

{8:16} i Pogódź dziedziczenia, dla którego podstawy I 

opłakiwać; i dla Izraela, dla którego jestem ciężki; i dla Jakuba, 

dla których dobra jestem zmartwiony; 

{8:17} dlatego rozpocznie się modlić przed Tobą dla 



siebie i dla nich: bo widzę, że spada z nas, że mieszkają w 

ziemi. 

{8:18} ale słyszałem szybkości sędziego, który 

ma przyjść. 

{8:19} dlatego Usłysz mój głos i zrozumieć moje 

słowa i wypowiadają się przed Tobą. To jest początek 

słowa z księgi Ezdrasza, zanim został wzięty: i rzekł: 

{8:20} O Panie, ty który obawiaj w nieprzemijalności 

co beholdest z góry rzeczy w niebie i w 

powietrza; 

{8:21} którego tron jest bezcenna; chwała nie może 

zrozumiana; przed którym stoją zastępy aniołów 

z drżeniem, 

{8:22} których usługa jest obeznany w wiatr i ogień; 

którego słowo jest true i powiedzeń stała; których 

przykazanie jest silne i zarządzenia straszne; 

{8:23} którego wygląd drieth głębi i oburzenie 

czyni góry topnieć; co prawda 

pokazuje: 

{8:24} O usłyszeć modlitwa sługi twego i dać do ucha 



petycja twój stwór. 

{8:25} a żyję będę mówił, i tak długo, jak mam 

zrozumienie, odpowiem. 

{8:26} O wygląd nie na grzechy ludu Twego; ale na 

nich, które służą Tobie w prawdzie. 

{8:27} traktują nie wynalazków bezbożnych pogan, 

ale pragnienie tych, że utrzymanie twego świadectwa 

dolegliwości. 

{8:28} Myślę, że nie na tych, które feignedly chodził 

przed Tobą: ale nie pamiętam ich, który według twego 

będzie znany Twój strach. 

{8:29} niech to nie będzie Twoja wola zniszczyć je, które mają 

żył jak bestie; ale aby spojrzeć na nich, które mają wyraźnie 

nauczał twego prawa. 

{8:30} brać milicali nie oburzenia na nich, które są 

uznane za gorsze niż zwierząt. ale uwielbiam je, które zawsze 
umieścić 

ufność w Twoją sprawiedliwość i chwały. 

{8:31} dla nas i naszych ojców pokutować takich 

choroby: ale ze względu na nas, grzeszników, thou shalt 
nazywać 



Miłosierny. 

{8:32} Jeśli masz chęć zmiłuj się nad nami, 

ty będziesz być wywołana miłosierny, do nas a mianowicie, że 
mają nie 

dzieła sprawiedliwości. 

{8:33} dla sprawiedliwych, które mają wiele dobrych uczynków 
odstawiony 

z Tobą poza własnymi uczynkami otrzymują nagrody. 

{8:34} co jest człowiek, że ty żebyś podjąć 

niezadowolenie na niego? lub co to jest zniszczalne generacji, 
który 

ty żebyś ślubował być tak gorzkie kierunku go? 

{8:35} w prawdzie je jest żaden człowiek wśród nich, który 
będzie 

ur, ale Bóg zajmował zło; i wśród wiernych 

istnieje żaden, który nie zrobił źle. 

{8:36} dla w tego, O Panie, Twoja sprawiedliwość i twego 

dobroć podaje się, jeśli jesteś miłosierny im 

które mają nie zaufanie dobre uczynki. 

{8:37} następnie on mi odpowiedział i rzekł: niektóre rzeczy 
hast 



ty mówi droga prosta, a według do twego słowa, które powinny 
być. 

{8:38} dla rzeczywiście nie będzie pomyśleć na dystrybucję 

tych, którzy zgrzeszyli przed śmiercią, przed wyrok, 

przed zniszczeniem: 

{8:39} ale raduję Dyspozycja 

sprawiedliwy i będzie pamiętał również swoją pielgrzymkę i 

zbawienie i nagrody, które mają one. 
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{8:40} tak jak mówiłem już teraz, więc to się dziać. 

{8:41} dla jako rolnik sieje dużo nasion na 

ziemi i planteth wiele drzew, i jeszcze coś to 

dobre zasiane w sezonie, który przychodzi nie, ani Czyż 
wszystko 

sieje się zakorzeniły się: nawet tak jest, to z nich, które są 
wysiewane w 

świata; one nie wszystkich będzie zbawiony. 

{8:42} następnie odpowiedział i rzekł: Jeśli znalazłem łaskę, 
niech 

mi mówią. 

{8:43} jak rolnik jest nasienie ginie, jeśli to 



nie w górę, i otrzymywać nie twego deszcz w odpowiednim 
sezon; lub, jeśli 

nadejść zbyt dużo deszczu i zniszczy go: 

{8:44} nawet tak ginie człowiek, który powstaje z 

Twoje ręce i nazywa je obrazu, bo tyś 

jak do niego, dla których dobra Uczyniłeś wszystko, i 

porównać go do materiału siewnego rolnik. 

{8:45} nie być rozgniewał z nami ale zamienne lud twój, i 

miłosierdzie Twoje własne dziedziczenia: dla tyś 

Miłosierny aż do swego stworzenia. 

{8:46} następnie on mi odpowiedział i rzekł, rzeczy, które 
obecne są 

obecnie, i to tylko przychodzi taki, jak być przyjść. 

{8:47} dla przyjdziesz daleko krótki żeś żebyś ślubował być 

potrafił kochać Moje stworzenie ponad I: ale mam ofttimes 

rysowane Tobie i do niego, ale nigdy do 

niesprawiedliwych. 

{8:48} w tym również tyś wspaniały przed najbardziej 

Wysoki: 

{8:49} w tym ty żeś uniżył samego siebie, tak jak przystoi 

Tobie i żeś nie oceniać siebie godni być dużo 



uwielbiony wśród sprawiedliwych. 

{8:50} dla wielu nieszczęść Świetne dokonuje się do nich, 

w ostatnim czasie zamieszka na świecie, ponieważ mają one 

chodził w Wielkiej dumy. 

{8:51} ale rozumiem Ty sam dla siebie i szukać 

dla takich jak chwała jak Tobie. 

{8:52} dla wam jest raj otwarty, drzewo życia jest 

sadzone, czas jest przygotowany, plenteousness jest wykonane 

gotowe, miasto jest odbudowany, a reszta jest dozwolona, tak, 
doskonały 

dobroci i mądrości. 

{8:53} pierwiastek zła jest uszczelniony od Ciebie, osłabienie 

ćma ukrywał się od Ciebie i korupcji jest uciekł do 

piekło do bycia zapomnianym: 

{8:54} smutki są przekazywane i w końcu jest wyniosłą 

skarb nieśmiertelności. 

{8:55} i w związku z tym zapytać ty nie ma więcej pytań 

dotyczące wielu z nich, którzy giną. 

{8:56} dla gdy miały one liberty, lekceważyli ich 

Większość wysokiej, myśli pogardy jego prawa i porzucił jego 
drogi. 



{8:57} Ponadto mają one zapędzeni jego sprawiedliwych, 

{8:58} i powiedział w ich sercu, że jest bez Boga; tak, 

i który wiedząc, że oni muszą umrzeć. 

{8:59} dla wyżej wymienionych rzeczy będziesz otrzymywać, tak 

pragnienie i ból są przygotowane dla nich: nie było to jego wola 

że mężczyźni powinno przyjść na niczym: 

{8:60} ale te które utworzone mają skalane nazwa 

go, który uczynił z nich, a były niewdzięczni mu 

życie które przygotowane dla nich. 

{8:61} i w związku z tym jest mój wyrok teraz w zasięgu ręki. 

{8:62} te rzeczy mają, ja nie wyniosłą wszystkich ludzi, ale 

ku Tobie i kilka jak Tobie. Następnie mi odpowiedział i rzekł: 

{8:63}: Oto, Panie, teraz ty masz wyniosłą mnie 

wielu zastanawia się, które chcesz rozpocząć w 

ostatnio razy: ale w jakim czasie, ktores nie wyniosłą mnie. 

{9:1} następnie mi odpowiedział, i powiedział, zmierzyć ty 

czas pilnie w sobie: i kiedy widzisz część 

przeszłości, znaki, które mówiłem Tobie przed, 

{9:2} to będziesz ty zrozumieć, że jest tej samej 



czas, w którym najwyższego rozpocznie się odwiedzić na 
świecie 

co zrobił. 

{9:3} w związku z tym gdy będzie widział trzęsienia ziemi i 

uproars ludzi na świecie: 

{9:4} to będziesz ty dobrze zrozumieć, że najwyższy 

mówił o tych rzeczy od dni, które były przed Tobą, 

nawet od początku. 

{9:5} dla jak jak wszystko, co składa się na świecie Bóg 

Początek i koniec, a koniec jest manifest: 

{9:6} nawet tak razy również z najwyższego mają zwykły 

Początki w cud i potężne działa i zakończeń w 

skutki i objawy. 

{9:7} i każdy który będzie zbawiony, a może 

Ucieczka przez jego dzieła i przez wiarę, przy czym macie 

uważa się, 

{9:8} chronione od wspomnianych niebezpieczeństw i są 

Zobacz moje zbawienie w mojej ziemi i w moim granicach: dla 
mam 

mieć poświęcił je dla mnie od początku. 



{9:9} następnie one podlegają w przypadku żałosne, które teraz 
mają 

obrażony moimi drogami: i te, które mają oddać je 

przeklinają zamieszka w mąk. 

{9:10} dla takich jak ich życie otrzymali korzyści, i 

nie znany mi; 

{9:11} i one, które nienawidził moje prawa, podczas gdy mieli 

jeszcze na wolności, i kiedy jeszcze miejsce pokuty był otwarty 

im nie rozumie ale pogardzili 

{9:12} to samo musi wiedzieć, że po śmierci przez ból. 

{9:13} i w związku z tym być ty nie ciekawi jak 

Bezbożni zostaną ukarani, a kiedy: ale zapytaj jak 

zbawiony sprawiedliwych, których świat jest i dla kogo 

świat jest stworzony. 

{9:14} następnie mi odpowiedział i rzekł: 

{9:15} powiedział przed, a teraz mówią i będzie 

posługuje się nim też dalej, że nie wiele więcej z nich 
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który zginął, niż z nich, które powinny być zapisane: 

{9:16} jak fala jest większa niż spadek. 



{9:17} i odpowiedział mi, mówiąc, jak pole jest, 

tak jest również nasion; jak kwiaty, takie są kolory 

również; takich jak robotnik jest, taki jest również pracy; i jak 

ls rolnik sam, więc jest jego hodowli również: dla niego 

był czas na świecie. 

{9:18} i teraz kiedy przygotowany na świecie, który był 

nie zostały jeszcze wykonane, nawet dla nich mieszkać w, które 
teraz żyją, nie 

człowiek nie przemawiał przeciwko mnie. 

{9:19} bo wtedy każdy był posłuszny: ale teraz maniery 

z nich, które są tworzone w tym świecie, który jest wykonane są 

uszkodzony przez wieczystego nasion i przez prawo, które jest 

niepodlegające wyszukiwaniu pozbyć się sami. 

{9:20}, więc za światem i, Oto, było 

niebezpieczeństwo z powodu urządzeń, które zostały do niego. 

{9:21} i widział i oszczędził go znacznie i trzymać mnie 

winogron klastra i roślina wielkich ludzi. 

{9:22} niech zginął wtedy, który urodził się w wielu 

próżny; i niech mój winogron, przechowywane i moich 
roślin; dla z wielką 

pracy I sprawiły, że doskonały. 



{9:23} Niemniej, jeśli zechcesz zaprzestać jeszcze siedem dni 

więcej, (ale ty nie będziesz szybko w nich, 

{9:24} ale przejdź do pola kwiatów, gdzie nie ma domu jest 

Murowana i jeść tylko kwiaty polu; smak nie ma ciała, 

pić nie wina, ale jeść kwiaty tylko;) 

{9:25} nieustannie módlcie się do najwyższego, a ja 

przyjść i porozmawiać z Tobą. 

{9:26} więc poszedłem mój sposób na polu, który jest nazywany 

Ardath, jak dowodził mnie; i tam siedziałem wśród 

kwiaty i jedli w zioła, pola i 

mięso tego samego mnie satysfakcjonuje. 

{9:27} po siedem dni, I usiadł na trawie, a moje serce 

był zdenerwowany we mnie, tak jak wcześniej: 

{9:28} i otworzyłem usta i zaczął mówić przed 

Najwyższego i powiedział, 

{9:29} O Panie, ty tego shewest samego siebie, aż do nas, ty 

byłeś wyniosłą naszym ojcom pustyni, w miejscu 

gdzie nikt treadeth, w miejscu, jałowe, gdy przyszli 

z Egiptu. 

{9:30} i ty spakest mówiąc, wysłuchaj mnie, Izraelu; i 



Zapamiętaj moje słowa, ty nasion Jakuba. 

{9:31} bo Oto, siać moje prawa w Ciebie i to jest 

przynieść owoce w was, a wy są honorowane w nim na zawsze. 

{9:32} ale naszych ojców, które otrzymały prawo, trzymał go 

nie a nie Twoje obrzędów: i choć owoce 

Twoje prawa nie zginął, nie może on, było to Twoje; 

{9:33} jeszcze zginęli oni, które je otrzymało, bo one 

przechowywane nie to, co zostało zasiane w ich. 

{9:34} i, lo, to ls a custom, gdy Bóg ziemi 

odebrane nasion, lub morze statku, lub mięso naczynie lub 
napój, 

tego, że bycie zginęli którym zostało posiane lub wrzucony do, 

{9:35} to również co zostało posiane lub oddane, lub 

odebrane, psucia i zbywa nie z nami: ale z nami 

Bóg nie stało się tak. 

{9:36} dla mamy, które otrzymały prawa zginąć przez grzech, 

i nasze serca również które otrzymał go 

{9:37} niezależnie od prawa ginie nie, ale 

zbywa w jego życie. 

{9:38} i kiedy ja mówił te rzeczy w moim sercu, będę 



spojrzał z kopalni w oczy, a po prawej stronie widziałem 

dziewczyny, a oto, ona opłakiwał i płakał z głośny 

głos i było bardzo żal w sercu, a jej ubrania były 

Wynajem i miała popiół na głowę. 

{9:39} to niech mi moje myśli krążą, że był w i okazało 

mnie do niej, 

{9:40} i rzekł do niej, przeto weepest ty? Dlaczego 

sztuka, którą ty tak zasmucony w twego umysłu? 

{9:41} i powiedziała do mnie, Panie, pozwól mi tylko, że może 

bewail sobie i dodać do mojego smutku, bo jestem zirytowany 
ból 

w moim umyśle i przyniósł bardzo niskie. 

{9:42} I rzekł do niej, co aileth Ciebie? Powiedz mi. 

{9:43} powiedziała do mnie: I słudze były jałowe, 

i miał żadne dziecko, choć miałem mąż 30 lat, 

{9:44} i te trzydzieści lat zrobiłem nic innego dnia i 

w nocy i co godzinę, ale zrobić mój, Modlitwa do najwyższego. 

{9:45} po trzydzieści lat Bóg usłyszał mnie Twoje służebnica 

spojrzał na moją nędzę, uważane za moje kłopoty i dał 

mi syna: i byłem bardzo zadowolony z niego, więc był mój mąż 



również i wszystkich moich sąsiadów: i daliśmy wielki zaszczyt 
do 

Wszechmocny. 

{9:46} i odżywiałem mu z wielkim travail. 

{9:47} tak gdy dorastał i przyszedł czas że on 

powinien mieć żonę, zrobiłem uczta. 

{10:1} i tak doszło do przekazania, że kiedy mój syn był 

wszedł w jego komorze ślubnej, upadł i zmarł. 

{10:2}, a następnie wszyscy obalił światła i wszystkie moje 

sąsiedzi wstał mnie pocieszył: więc wziąłem moje reszta do 

drugiego dnia w nocy. 

{10:3} i stało się, gdy wszyscy opuścili do 

mnie pocieszyć, na końcu może być spokojny; Potem wstał I 
przez 

noc i uciekł i przyszedł tu w tej dziedzinie, jak widzisz. 

{10:4} i mam teraz cel nie wrócić do miasta, 

ale tutaj, aby zatrzymać i ani jeść, ani pić, ale stale 

smutni i szybko, aż do śmierci. 

{10:5}, a następnie w lewo I medytacje, którym byłem, i 

rzecze do niej w gniewie, mówiąc: 

{10:6} ty głupi kobieta ponad wszystkie inne, widzisz 



nie naszych żałoby, a co happeneth do nas? 
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{10:7} jak że Sion matki jest pełna ciężkości wszystkich, 

i bardzo pokorna, bardzo ból żałoby? 

{10:8} i teraz, widząc wszystko opłakiwać i są smutne, dla mamy 

znajdują się w uczucie ciężkości, sztukę, którą ty żal dla syna? 

{10:9} dla zwrócić się do ziemi, a ona będzie Tobie, powiedzieć, 
że jest 

ona, która powinna opłakiwać upadku tak wielu, że rosną 

na nią. 

{10:10} dla jej wyszła w pierwszym i z niej 

członkowskie, wszyscy inni przychodzą, a oto, chodzą prawie 
wszystkie do 

zniszczenia, a wielu z nich jest zupełnie wykorzenione. 

{10:11} kto a następnie należy zrobić więcej żałobie niż ona, 

że Bóg stracił tak wielkiej rzeszy; i nie ty, który jesteś 

Przykro nam, ale dla jednego? 

{10:12}, ale jeśli ty mówisz do mnie, mój lament nie jest 

jak na ziemi, bo straciłem owoc mojego łona, 

która zrodziła się z bólu i nagie z smutki; 

{10:13} ale ziemi nie tak: obecne w wielu 



według kursu ziemi to już nie ma, jak się pojawiła: 

{10:14} a następnie powiadam Tobie, tak, jak ty żeś przyniósł 

dalej z pracy; nawet tak ziemi również dał jej owoców, 

mianowicie człowiek, od początku mu, że 

jej. 

{10:15} teraz zatem zachować rzęsiste do siebie, i 

Miś z dużo odwagi, że kto ma co Cię spotkało. 

{10:16} Jeśli ty będziesz potwierdza ustalenia 

Boga jest właśnie ty będziesz zarówno otrzymują twego syna w 
czasie, 

i będziesz być uznanie wśród kobiet. 

{10:17} następnie przejść twego drogę do miasta do twego 
męża. 

{10:18} i powiedziała mi, że nie zrobię: będę 

nie idźcie do miasta, ale tutaj umrę. 

{10:19} więc zacząłem mówić dalej do niej i powiedział, 

{10:20} robić nie tak, ale powinni. przez mi: jak 

wiele przeciwności Sion? pocieszeniem jest w zakresie 

smutek Jerozolimy. 

{10:21} bo widzisz, że nasze Sanktuarium jest spustoszony, 

koło ołtarza w podziale, nasza Świątynia zniszczona; 



{10:22} naszej psaltery kładzie się na ziemi, umieścić nasze 
piosenki 

Aby wyciszyć, nasza radość jest dobiegła końca, w świetle 
naszych 

Świecznik jest zgasić, Arka naszego Przymierza jest zepsuty, 
nasze 

skalane są rzeczy święte, i nazwa, która jest wywoływana na 
nas 

jest prawie profanowane: nasze dzieci są wprowadzane do 
wstydu, nasze 

kapłani są spalone, poszły nasze Lewici w niewoli, nasze 

dziewice są skalane, i nasze żony ogarniętego; Nasz 
sprawiedliwy 

Mężczyźni się ponieść emocjom, naszych kochanych maluchów, 
zniszczone, naszych młodych mężczyzn 

są sprowadzane w niewoli, i stać się naszym silnych mężczyzn 

słaby; 

{10:23} i, która jest największą ze wszystkich, pieczęć Sion 

teraz ma utraconych jej cześć; bo ona jest dostarczony do rąk 

z nich, które nas nienawidzą. 

{10:24} i w związku z tym otrząsnąć thy wielki ciężar, i 

usuńcie mnogość smutki, które może być potężny 



Miłosierny Tobie ponownie, i najwyższego ci dać 

odpoczynku i łatwość od Twojej pracy. 

{10:25} i stało się podczas gdy rozmawiałem z nią, 

Oto jej twarz nagle zabłysło wyjątkowo, i jej 

oblicze glistered, tak, że byłem boi się z nią i w zadumie 

Co to może być. 

{10:26} a oto, nagle zrobiła wielki krzyk bardzo 

straszne: tak, że zatrzęsła się Ziemia w hałas kobiety. 

{10:27} i patrzyłem, a, Oto, pojawiła się kobieta 

do mnie nie więcej, ale było miasto zbudował i duże 

Umieść wyniosłą, sam od podstaw: następnie byłem boi, 

i zawołał donośnym głosem i powiedział, 

{10:28} gdzie jest Uriel anioła, który przyszedł do mnie w 

Po pierwsze? dla mnie wpaść w wielu transy, Bóg spowodował 

i koniec kopalni jest włączony do korupcji i modlę się, aby 

nagany. 

{10:29} a jak mówił te słowa Oto on 

przyszedł do mnie i patrzył na mnie. 

{10:30} i lo, położyć jako jeden, która już nie żył, i 



zrozumienie Kopalnia została podjęta ode mnie: i wziął mnie 
przez 

prawicy i pocieszał mnie i postawił mnie na nogi, 

i powiedział do mnie: 

{10:31} co aileth Cię? i dlaczego jesteś ty tak zaniepokojone? 

i dlaczego jest Twoje zrozumienie trudnej i myśli 

z twego serca? 

{10:32} i powiedziałem, bo ty żeś mnie opuścił i 

jeszcze zrobiłem według twego słowa, i udał się do pola, 

i, lo, widziałem i jeszcze zobaczyć, że nie jestem w stanie 

ekspresowe. 

{10:33} i mężnie, powiedział do mnie: Wstań i 

doradzi Tobie. 

{10:34} następnie powiedział, że jestem, Speak na, mój Panie, 
we mnie; tylko 

nie opuszczaj mnie zostawić, zeby nie umrę udaremnić mojej 
nadziei. 

{10:35} widziałem, że nie wiedział, i usłyszeć, że nie 

nie wiem. 

{10:36} lub jest moje poczucie oszukał lub moja dusza we śnie? 

{10:37} teraz dlatego błagam Cię że Oznajmisz 



słudze tej wizji. 

{10:38} następnie mi odpowiedział i powiedział, słyszysz mnie i 

informuje Cię i Tobie powiedzieć dlaczego tyś boi: dla 

Najwyższego ujawni wiele rzeczy ukryte w Tobie. 

{10:39} Bóg widział, że Twój sposób jest prawo: za to ty 

sorrowest stale dla twego ludu i robisz wielki 

Lament dla Sion. 

{10:40} jest to zatem znaczenie wizji co 

widziałeś ostatnio: 

{10:41} widziałeś kobieta żałoby, a ty 

begannest aby ją pocieszyć: 

{10:42} ale teraz widzisz podobieństwo kobieta nie 

więcej, ale pojawił się Tobie miasto zbudował. 

{10:43} i mając na uwadze, że powiedziała Tobie śmierci jej 

Strona 721 2 księgi Ezdrasza 

syna, jest to rozwiązanie: 

{10:44} ta kobieta, którą widziałeś to Sion: i 

mając na uwadze, że powiedziała Tobie, nawet ona, kogo 
widzisz jako 

Miasto Murowana, 



{10:45} mając na uwadze, że mówię, Tobie, powiedziała, że ona 
bowiem 

trzydzieści lat jałowe: tych, którym są trzydzieści lat 

było nie ofiarę w niej. 

{10:46} ale po trzydzieści lat Salomon zbudował miasto 

i oferowane oferty: a następnie gołe niepłodne syna. 

{10:47} i mając na uwadze, że powiedziała ci, że ona go karmi 

z pracy: to był mieszkaniem w Jerozolimie. 

{10:48}, ale mając na uwadze, że powiedziała Tobie, że mój syn 

przyjście do swojej komnaty małżeństwo stało się, że 
negatywna, 

zmarł: to było zniszczenie, który przybył do Jerozolimy. 

{10:49} a oto, widziałeś jej podobieństwo, i 

bo ona opłakiwać jej syna, ty begannest do komfortu 

jej: i te rzeczy, które mają przypadkiem, te mają być 

otworzył, Tobie. 

{10:50} dla teraz najbardziej wysokiej widzi, że ty jesteś żal 

unfeignedly i sufferest z całego serca swego, dla niej, więc 

jawno on tobie jasność jej chwały i 

wdzięku jej urody: 

{10:51} i dlatego kazał Tobie pozostają w polu 



gdzie nie dom był zbudował: 

{10:52} bo wiedziałem, że najwyższego byłby pokażę to aż 

Tobie. 

{10:53} dlatego kazałem ci iść w pole, 

gdzie był nie fundament każdego budynku. 

{10:54} dla w miejscu, w którym najwyższego mówić po 

Pokażcie swoje miasto, nie mogą nie man budynek móc stanąć. 

{10:55} i dlatego nie bój się, niech twoje serce nie być 

przeraził, ale Idźże w i zobaczyć piękno i 

wielkość budynku, jak Twoje oczy móc 

Zobacz: 

{10:56} a następnie będziesz ty słyszeć jak uszy Twoje 

może pojąć. 

{10:57} dla thou sztuka Błogosławiony powyżej wiele innych i 
sztuki 

wywołana z najwyższego; i tak są ale niewiele. 

{10:58} ale jutro w nocy thou shalt pozostają tutaj; 

{10:59} i tak są najwyższe pokażę Tobie wizje z 

Wysoka rzeczy, które najbardziej wysoki zrobi im że 

mieszkać na ziemi w ciągu ostatnich dni. Więc spałam w nocy 



i innym, jak dowodził mnie. 

{11:1} następnie widziałem sen, a oto, pojawiła się 

od morza eagle, który miał dwanaście skrzydeł ptaków łownych, 

i trzy głowy. 

{11:2}, zobaczyłem i, Oto ona rozłożone skrzydła 

cała ziemia, a wszystkie wiatry powietrze wysadził się na nią, i 

zostały zebrane razem. 

{11:3} i ujrzałem, a wychował się jej piór tam 

inne sprzeczne piór; i stały się one trochę piór i 

małe. 

{11:4}, ale jej głowice były w stanie spoczynku: głowa w środku 

była większa niż inne, jeszcze wypoczęty go z pozostałości. 

Ponadto {11, 5} ujrzałem, i lo, orzel odlecial z nią 

pierze, a panował na ziemi, a nad nimi, które zamieszkało 

nim. 

{11:6} i zobaczyłem, że były wszystkie sprawy pod niebem 

temat do niej i żaden człowiek nie przemawiał przeciwko niej, 
no nie jeden 

istota na ziemi. 

{11 7} i ujrzałem, i lo, orzeł podniósł na nią 



szpony i przemawiał do jej pióra, mówiąc: 

{11:8} zegarek nie wszystkie na raz: spać każdy jeden w jego 
własnym 

miejsce i oglądać przez kurs: 

{11:9} ale pozwól głowy zachowane dla ostatniego. 

{11:10} i ujrzałem, a oto głos wyszedł nie z 

jej szefowie, ale z pośród jej ciała. 

{11:11} i numerowane I jej przeciwnych pióra i, 

Oto, były osiem z nich. 

{11:12} i patrzyłem, a, Oto, po prawej stronie tam 

powstał jeden pióro i panował nad całą ziemią; 

{11:13} i tak było, że kiedy to panował, na koniec 

przyszedł, a jego miejsce pojawił się nie więcej: tak dalej 

po stał się. panował i świetnie się bawili; 

{11:14} i stało się, że kiedy panował, koniec 

okazało się również, jak jako pierwszy, więc to, że pojawiło się 
nie więcej. 

{11:15} następnie przyszedł tam głos do niego i powiedział, 

{11:16} słyszeć ty, że żeś ponoszone panował nad Ziemia tak 

długo: to powiadam Tobie, zanim ty beginnest się nie 

więcej, 



{11:17} osiągnie nic po Tobie do swego czasu, 

ani do połowy ich. 

{11:18} następnie powstał trzeci i w innych 

wcześniej a także pojawiła się nie więcej. 

{11:19} więc poszedł go z wszystkie pozostałości jeden po 
drugim, 

jako że każdy panował, a następnie pojawił się nie więcej. 

{11:20} potem ujrzałem, a, lo, biegiem czasu 

pióra, które następnie wstał po prawej stronie, że 

może orzec również; a niektóre z nich rządzi, ale w czasie 

pojawiły się one nie więcej: 

{11:21} na niektóre z nich zostały skonfigurowane, ale 
wykluczyć nie. 

{11:22} po tym ja Spojrzałem, a oto, dwunastu 

pióra pojawił się nie więcej, ani dwa małe piór: 

{11:23} i było nie więcej, na ciało orła, 

ale trzy głowy, które odpoczął i sześć małe skrzydła. 

{11:24} następnie widziałem również że dwa pióra mały 
podzielone 

się z sześciu i pozostał pod głową, 

był po prawej stronie: dla czterech nadal w ich miejsce. 
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{11:25} i ujrzałem, i lo, pióra, były 

pod skrzydła myśli do siebie ustawione i 

reguły. 

{11:26} i ujrzałem, i lo, tam był jeden zestaw up, ale 

wkrótce okazało się, nie więcej. 

{11:27} a drugi był wcześniej niż pierwsza. 

{11:28} i ujrzałem, i lo, dwa że pozostał 

myśli same w sobie również panować: 

{11:29} i gdy tak myśleli, Oto, awaked 

jeden z głowy, że były w stanie spoczynku, a mianowicie to, że 
był w 

pośród nich; do tego była większa niż pozostałe dwie głowy. 

{11:30} i wtedy zobaczyłem, że były dwie inne głowy 

połączone ze sobą. 

{11:31} a oto, głowę zamienił się z nimi, 

byli z nim i pożarły dwa pióra pod skrzydła 

który będzie panował. 

{11:32} ale ta głowa umieścić całą ziemię, w strachu i nagi 

Zasada w nim nad tymi, które zamieszkało na ziemi o wiele 



ucisku; i miał ładu świata więcej 

niż wszystkie skrzydła, które zostały. 

{11:33} i po to ujrzałem, i lo, szef to 

w środku nagle pojawił się nie więcej, jak jako skrzydła. 

{11:34} ale nie pozostały dwie głowice, który również w 

jak sortowanie rządził na ziemi, a nad tymi, które zamieszkało 

nim. 

{11:35} i ujrzałem, a, lo, głowę na prawo 

po stronie pożarł go, że był po lewej stronie. 

{11:36}, a następnie udać się głos, który rzekł mi patrzeć 

przed Tobą i wziąć pod uwagę to, co widzisz. 

{11:37} i ujrzałem i lo, niejako ryk lwa 

wypędzono z drewna: i zobaczyłem, że posłał się mężczyzny 

głos do orła i powiedział, 

{11:38} słyszeć ty, będę mówić z Tobą i najwyższe 

powiem tobie, 

{11:39} sztuki nie ty to że remainest czworo zwierząt, 

którego zrobiłem w moim świecie, który pod koniec ich 

razy może przyjść za ich pośrednictwem? 

{11:40} i czwarty przyszedł i pokonał wszystkich zwierząt 



które były w przeszłości i miał moc nad światem z wielką 

strach i na kompasie całej ziemi z 

wiele złych ucisku; i tak długo czas mieszkał on na 

ziemi z oszustwa. 

{11:41} dla ziemi żeś ty nie byli sądzeni z prawdą. 

{11:42} dla ty żeś cierpi cisi, żeś ty boli 

spokojny, lubi kłamcy i zniszczone 

mieszkania z nich, które przyniósł owoc i żeś oddanych 

mury miasta, takie jak czy Tobie nie zaszkodzi. 

{11:43} dlatego twego bezprawne radzenia sobie wymyślić ku 

Najwyższego i Twoja duma ku potężny. 

{11:44} najwyższa także Bóg spojrzał na dumny 

razy i, Oto, skończyły się one i są jego obrzydliwości 

spełnione. 

{11:45} i w związku z tym pojawiają się nie więcej, ty Orzeł, ani 

twego skrzydła straszne, ani twego pióra wicked ani twego 

złośliwe głowy, ani Twoje szkodliwe pazury, ani twego próżno 
ciała: 

{11:46} że całej ziemi mogą być odświeżane, a może 

Powrót, są dostarczane z twego przemocy, i że ona może 



nadzieję, że wyrok i miłosierdzie go, że się jej. 

{12:1} i ogólnopolską, whiles mówił lew, te 

słowa: Orzeł, widziałem, 

{12:2} i Oto, szef, który pozostał i cztery 

skrzydła pojawił się nie więcej, i dwóch udał się do niego i 
ustawić 

się do rządów i ich Królestwa była mała, i 

wypełnienia wrzawa. 

{12:3} i widział i, Oto, pojawiły się nie więcej, 

i całe ciało orła był spalony tak, że Ziemia 

był w wielkim strachu:, a następnie awaked I kłopotów i 

trance mojego umysłu i z wielkim strachu i rzekł do mojego 

Ducha, 

{12:4} Lo, to coś ty zrobiła mi, że ty 

searchest się sposoby najwyższego. 

{12:5} Lo, jeszcze jestem zmęczony w moim umyśle i bardzo 
słaby w 

Mój Duch; a mała siła jest we mnie, dla wielki strach 

Czymże był dotknięty tej nocy. 

W związku z tym {12:6} będzie teraz błagam najwyższego, że on 

Pociesz mnie, aż do końca. 



{12:7} i powiedziałem, że panie rodziłaś regułę, jeśli znalazłem 

łaski przed oczach twoich, i jeśli jestem uzasadnione z Tobą 
przed 

wielu innych, a jeśli moja modlitwa rzeczywiście być pochodzić 
przed twego 

twarz; 

{12:8} comfort następnie mnie, a mnie Twego sługi 

interpretacji i zwykły różnica to straszne wizji, która 

ty abyś doskonale komfort mojej duszy. 

{12:9} dla ty żeś oceniać mnie godny shew mnie 

Ostatni razy. 

{12:10} i rzekł do mnie, jest to interpretacja 

Wizja: 

{12:11} Orzeł, którego widziałeś pochodzić od 

morze, to Królestwo, który był widziany w wizji twego 

brat Daniel. 

{12:12}, ale to było nie wyjasnione do niego, w związku z tym 

teraz zadeklarować ją Tobie. 

{12:13}: Oto, przyjdzie czas, że powstanie 

się Królestwo na ziemi i powinny być obawiali się przede 
wszystkim 



Królestwa, które były przed nim. 

{12:14} w tym samym dwunastu królów panował, jeden po 

inny: 

{12:15} na dowód drugi zaczyna królować, a 

mają więcej czasu, niż którykolwiek z dwunastu. 

{12:16} i to zrobić dwanaście skrzydłami oznaczać, co ty 

widziałeś. 

723 stronę 2 księgi Ezdrasza 

{12:17} Jeśli chodzi o głos który ty heardest mówić, i 

że widziałeś nie po to, aby wyjść z głowy, ale z 

pośród jego ciała jest to interpretacja: 

{12:18} że po czasie Królestwa są 

powstają wielkie dążenia, a to stanie na niebezpieczeństwo 
niepowodzenia: 

Niemniej jednak nie jest następnie niższa, ale zostają 
przywrócone ponownie 

na jego początku. 

{12:19} i mając na uwadze, że widziałeś osiem małych mocy 

pióra, trzymanie się jej skrzydła, jest to interpretacja: 

{12:20} że w nim powstaje ośmiu królów, którego 

razy się ale małe i ich lat swift. 



{12:21} i dwóch z nich zginą, Środkowy czas 

zbliża się: cztery, przechowuje się do czasu ich zakończenia 
zaczynają 

podejście: ale dwa przechowuje się aż do końca. 

{12:22} i mając na uwadze, że widziałeś to trzy głowy i 
odpoczynek, to 

jest to interpretacja: 

{12:23} w jego ostatnich dni jest najbardziej wysokie podbicie 
aż trzy 

Królestwa i odnowić wiele rzeczy w nim, i one są 

masz panowanie nad ziemią, 

{12:24} i tych, które mieszkają w nim wiele 

ucisk, przede wszystkim tych, którzy byli przed nimi: w związku 
z tym 

są one nazywane głowy orła. 

{12:25} bo to są te, które są wykonać jego 

niegodziwość i że powinny zakończyć jego ostatni kres. 

{12:26} i mając na uwadze, że widziałeś, że Wielka głowa 

pojawiły się nie więcej, signifieth, że jedno z nich umrze 

na jego łóżku i jeszcze z bólu. 

{12:27} dla dwóch, które pozostają zostaje zabity z 



miecz. 

{12:28} dla miecz jednego pożre innych: 

ale w końcu jest on wpaść przez miecz, sam. 

{12:29} i mając na uwadze, że widziałeś dwa pióra pod 

skrzydła, przechodząc nad głową, która jest po prawej stronie; 

{12:30} signifieth, że są one, którego najwyższego 

kto ma przechowywane aż do ich zakończenia: jest to mała 
Brytania i pełnego 

kłopoty jak widziałeś. 

{12:31} i lwa, którego widziałeś, wznoszące się z 

drewno i ryk i mówiąc do orła, i 

upominać ją dla jej nieprawości, ze wszystkimi 

co żeś wysłuchał; 

{12:32} to jest Pomazańcem, który Bóg zachował najwyższego 

dla nich i dla ich niegodziwość aż do końca: bierze 

ganić je i jest upbraid je z ich okrucieństwa. 

{12:33} dla on ustawi je przed nim żyje w 

wyroku oraz zgani i ich poprawiania. 

{12:34} dla reszty moich ludzi on wydaje z 

miłosierdzie, tych, które były tłoczone na moje granice, i 



podaje je radosny aż do przyjścia w dniu 

wyroku, na dowód mówiłem Tobie od 

początku. 

{12:35} to marzenie, które widziałeś, a te są 

interpretacje. 

{12:36} ty tylko żeś był spotkać, poznać tę tajemnicę 

Najwyższego. 

{12:37} dlatego piszę to wszystko, że Dales 

w książce i ukryć je: 

{12:38} i uczyć je do mądrych ludzi, których 

serca, które ty wiesz może zrozumieć i zachować te 

tajemnice. 

{12:39} ale poczekaj ty tutaj siebie jeszcze siedem dni więcej, 

że może to wyniosłą Tobie, żadnej pleaseth 

Najwyższego do zadeklarować Tobie. I z tym udał się z jego 
drodze. 

{12:40} i stało się, gdy wszyscy ludzie zobaczyli, że 

siedem dni były w przeszłości i nie wróci do miasta, 

zbierali je wszystkie razem, od najmniej do 

największe i przyszedł do mnie i powiedział: 



{12:41} co możemy cię obraził? a co złem 

możemy zrobić przeciw Tobie, ty forsakest nas i sittest tutaj 

w tym miejscu? 

{12:42} dla wszystkich proroków ty tylko sztuki odszedł od nas, 
jako 

klastra z tego rocznika i jako świeca w ciemnym miejscu, a jak 

haven lub statku, zachowane z nawałnicy. 

{12:43} nie są złem, które są dla nas wystarczające? 

{12:44} Jeśli będziesz Kron nam, jak wiele lepiej, gdyby 

była dla nas, jeśli mamy również zostały spalone w środku Sion? 

{12:45} nie jesteśmy lepiej niż one, które tam zmarła. 

I oni płakali z donośnym głosem. Następnie odpowiedział mi je, 

i powiedział, 

{12:46} być dobry komfort, Izraelu; i nie być ciężkie, 

ty dom Jakuba: 

{12:47} dla najwyższy Bóg Ci w pamięci, i 

Potężny Bóg nie zapomniane w pokusie. 

{12:48} jak dla mnie, mogę mieć nie opuścił cię, nie jestem 

odszedł od Ciebie: ale jestem idziony do tego miejsca do 
modlitwy dla 

spustoszenia Sion, i że może mogę zasięgnąć litości dla 



niskie nieruchomości Twojego sanktuarium. 

{12:49} i teraz przejść drogę do domu każdego człowieka i po 

te dni przyjdzie do was. 

{12:50} tak ludzi poszedł drogę do miasta, tak jak 

Ja im rozkazał: 

{12:51} ale I pozostał nadal w dziedzinie siedem dni, jako 

Anioł kazał mi; i jeść tylko w te dni 

kwiaty polne, i miał mój mięsa z ziół 

{13:1} i stało się po siedmiu dniach, marzył 

sen w nocy: 

{13:2} i lo, tam powstał wiatr od morza, że 

przeniesione wszystkie fale ich. 

{13:3} i ujrzałem, i lo, że człowiek woskowane mocne 

tysiące nieba: i kiedy on się odwrócił 

oblicze patrzeć, wszystko, co rzeczy drżały, że obserwowano 

pod nim. 
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{13:4} i whensoever głos wyszedł z jego ust, 

wszystko, co one spalone, który słyszał jego głos, podobny, jak 
Ziemia lamie 



Kiedy feeleth ogień. 

{13:5} i potem ujrzałem, a, lo, zostały zebrane 

ze sobą mnóstwo mężczyzn, spośród wielu, od czterech 

wiatry nieba, podporządkować sobie mężczyznę, który 
przyszedł z 

morze 

{13:6}, ale ujrzałem, a lo, on miał graved sam wielki 

góry i poleciał na nią. 

{13:7} ale ja byłby mieć widział regionu lub miejsce 

whereout wzgórza był graven, i nie mogłem. 

{13:8} i po to ujrzałem, i, lo, wszystkie one co 

byli razem, aby stonować go były ból boi, i 

ale walka durst. 

{13:9} i, lo, gdy zobaczył, że przemoc tłum 

że przyszedł on podniósł rękę, ani utrzymywane z miecz, ani 

Każdy dokument wojny: 

{13:10} ale tylko zobaczyłem, że wysłał z jego ust jak to 

był wybuch ognia, a z jego ust Płonący oddech, 

i spośród jego język rzucił się iskry i burze. 

{13:11} i one zostały zmieszane razem; wybuch 



ogień, Płonący oddech i wielką burzę; i spadł z 

przemocy na tłum, który został przygotowany do walki, 

spalił je każdemu, tak że po nagle z 

niezliczone mnóstwo nic nie było postrzegane, ale 

tylko kurz i zapach dymu: Kiedy zobaczyłem tego się bałem. 

{13:12} potem zobaczył, że ja sam człowiek zstąpił z 

góry i zadzwonić do niego innego pokojowe 

Tłum. 

{13:13} i przyszedł dużo ludzi do niego, na dowód 

Niektóre z nich zadowolony, niektóre były przepraszam, a 
niektóre z nich były 

oferowane były powiązane z i innych, niektóre przyniósł z nich, 
że: 

wtedy byłem chory przez wielki strach, i awaked i rzekł: 

{13:14} ktores wyniosłą słudze te cuda 

od początku i żeś mnie uznawani za godnych który ty 

żebyś ślubował zostać moją modlitwę: 

{13:15} Pokażcie mi teraz jeszcze interpretacji tego snu. 

{13:16} dla jak począć w kopalni, zrozumienie, biada 

do nich, które są pozostawione w te dni i wiele więcej 

Biada im, które nie pozostają w tyle! 



{13:17} byli oni, które nie pozostały w uczucie ciężkości. 

{13:18} teraz zrozumieć I rzeczy, które są określone w 

te ostatnie dni, który stanie się do nich i dla tych 

że są pozostawione. 

{13:19} w związku z tym są one wejść w wielką perypetie i 

wiele potrzeb, jak zadeklarować te marzenia. 

{13:20} jeszcze jest to łatwiejsze dla niego, że jest w 
niebezpieczeństwie przyjść 

do tych rzeczy, niż aby przeminie jak chmura z 

świata i aby nie widzieć rzeczy, które zdarzają się w ostatnich 
dniach. 

A on odpowiedział mi i powiedział, 

{13:21} interpretacji wizji musi I pokażę Tobie, 

i będzie otworzyć Tobie to, co ty żeś wymagane. 

{13:22} mając na uwadze, że ty żeś wypowiedziane z nich, które 
są pozostawione 

tyłu jest to interpretacja: 

{13:23} on, że trwać niebezpieczeństwo w tym czasie Bóg 

utrzymywał się: one, które wpadły w niebezpieczeństwie są 
takie jak 

mieć prace i wiary w kierunku wszechmocny. 



{13:24} wiem, to w związku z tym, że co pozostawić 

za są bardziej błogosławione niż te, które być martwy. 

{13:25} to znaczenie wizji: podczas gdy ty 

widziałeś człowieka zbliża się z pośród morza: 

{13:26} jest taka sama, on kogo Bóg Najwyższy Bóg trzymał 

wspaniały sezon, który przez swoją osobą przekaże jego 

Istota: i on nakazuje ich, które są pozostawione. 

{13:27} i mając na uwadze, że widziałeś, że z jego ust 

przyszedł jak podmuch wiatru i ogień i burzy; 

{13:28} i że on trzymał miecz, ani, ani 

narzędziem wojny, ale że pędzi w nim zniszczone 

cały tłum, który przyszedł, aby stonować go; jest to 

interpretacja: 

{13:29}: Oto idą dni, gdy będzie najbardziej wysokiej 

rozpocząć do dostarczenia ich, które są na ziemi. 

{13:30} i przyjdzie ku ich zdziwieniu 

że mieszkają na ziemi. 

{13:31} i jeden zobowiązują się do walki z innym, 

jedno miasto, przeciwko innym, jedno miejsce przed innym, 

Ludzie przeciwko innym i jeden realm przeciwko innemu. 



{13:32} i jest czas, gdy te rzeczy są 

nadejdzie, i znaki stało, które wyniosłą 

Cię przed, a następnie mój syn podaje się, kogo Ty 

widziałeś jak człowiek rosnąco. 

{13:33} i gdy wszyscy ludzie usłyszeć jego głos, każdy 

człowiek zostaje w urlopu ziemi bitwy mają jeden 

przeciwko innym. 

{13:34} i zgromadzą się niezliczone mnóstwo 

razem, jak widziałeś je, skłonny przyjechać i do 

pokonać go poprzez walkę. 

{13:35} ale on ma stanąć na szczycie góry Syjon. 

{13:36} Sion i przyjdzie i będzie wyniosłą do wszystkich 

mężczyzn, jest przygotowany i zbudował, jak, jak widziałeś 
wzgórza 

Graven bez rąk. 

{13:37} i ten mój syn jest nagana grzeszników 

wynalazki te narody, które dla ich niecne życie 

wpadł w burzę; 

{13:38} i stanowią przed nimi, ich złe myśli, i 

męki czymże one zaczyna być dręczony, 



które są jak płomień: i on musi je zniszczyć 

bez pracy przez ustawę, który jest podobny do mnie. 

{13:39} i mając na uwadze, że widziałeś, że zebrał 

kolejny spokojny wiele mu; 

{13:40} są dziesięć plemion, które zostały rozgrabione 

więźniów z własnej ziemi w czasie Osea króla, 

kogo Salmanasar król asyryjski doprowadziły od niewoli, i 
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zaniósł je w wodach i tak wyszły one do 

innego kraju. 

{13:41}, ale miały one tej Rady między sobą, 

że oni opuścić wielu pogan i iść 

dalej do dalszej kraj, gdzie nigdy nie mieszkał ludzkości, 

{13:42} że tam trzymają ich statut, który 

nigdy nie trzymali w ich własnym kraju. 

{13:43} i weszli do Eufratu przez wąskie 

miejscach rzeki. 

{13:44} dla wysokiej, a następnie wyniosłą znaki dla nich, 

i nadal się powodzi, aż były przekazywane przez. 

{13:45} przez ten kraj był świetny sposób, aby 



Idź, a mianowicie, od półtora roku: i tego samego regionu jest 

o nazwie Arsareth. 

{13:46} następnie mieszkało ich tam aż do ostatniego czasu; i 

teraz, kiedy są one rozpocząć przyjść, 

{13:47} najwyższa zawiesza sprężyny strumienia 

ponownie, że może przejść: dlatego ty widziałeś 

wiele z pokoju. 

{13:48} ale te, które być pozostawione ludu Twego są 

te, które znajdują się w granicach mojej. 

{13:49} teraz kiedy on destroyeth mnóstwo 

Narodów, które są zebrane razem, będą bronić swojego ludu 

które pozostają. 

{13:50}, a następnie on pokażę im wielkich cudów. 

{13:51} następnie powiedział mi, O Panie, że rodziłaś reguły, 
Pokażcie mi 

to: przeto widziałem człowieka z 

pośrodku morza? 

{13:52} i rzekł do mnie, jak ty nie potrafisz 

szukać ani wiedzieć rzeczy, które są w głębokim morzu: 

Mimo to żaden człowiek na ziemi można zobaczyć mój syn, lub 
tych, które być 



z nim, ale w ciągu dnia. 

{13:53} jest to interpretacja sen który ty 

widziałeś i przy czym ty tylko sztuki tutaj rozjaśniony. 

{13:54} dla ty żeś opuścił twego sposób i 

stosowane twego staranności, aż moje prawa i szukali go. 

{13:55} twego życia żeś ty uporządkowane w mądrości i żeś 

o nazwie, zrozumienia Matka Twoja. 

{13:56} i w związku z tym mam wyniosłą Tobie skarbów 

Najwyższego: po innych trzy dni będzie mówić innych rzeczy 

Tobie i zadeklarować Tobie, potężny i cudowne 

rzeczy. 

{13:57} następnie wyszli I w polu, chwaląc i 

Dzięki znacznie do najwyższego z powodu jego cuda 

co zrobił w czasie; 

{13:58} i ponieważ on governeth to samo i takie 

rzeczy jako upadek w ich sezony: i tam siedziałem trzy dni. 

{14:1} i stało się na trzeci dzień, ja siedziałem pod 

dębu a oto, podszedł głos z krzaków 

przeciwko mnie i powiedział, księgi Ezdrasza, księgi Ezdrasza. 

{14:2} i powiedziałem, tutaj jestem, Panie, i stanął na 



moje stopy. 

{14:3} a następnie rzekł on do mnie, w buszu, I oczywiście nie 

ujawniają się do Mojżesza i rozmawiał z nim, kiedy mój 

osób, serwowane w Egipcie: 

{14:4} i wysłał go i doprowadziła mój lud z Egiptu, 

i przyprowadził go do montażu gdzie utrzymywane mu przeze 
mnie 

Długi sezon, 

{14:5} i powiedział mu wiele cudownych rzeczy i wyniosłą 

mu tajemnice razy i koniec; i dowodził 

go, mówiąc: 

{14:6} te słowa będziesz ty zadeklarować, a te będziesz 

ty się ukryć. 

{14:7} a teraz powiadam Tobie, 

{14:8} że ty lay-upów w serca twego znaki które mają 

wyniosłą i marzenia, które ujrzał, a 

interpretacje, które żeś wysłuchał: 

{14:9} dla thou shalt zabrane od wszystkich, a z 

odtąd thou shalt pozostają z moim synem, a z takich jak 

być jak Tobie, aż do czasów zostać zakończony. 



{14:10} dla świata Bóg stracił swoją Młodość i czasy 

rozpocząć z wosku stary. 

{14:11} na świat jest podzielony na dwanaście części, a 

dziesięć części zniknęły już, i połowa dziesiątą część: 

{14:12} i zbywa tego, co jest po połowie 

dziesiąte części. 

{14:13} teraz dlatego zestaw twego domu w porządku, i 

ganić twego ludu, komfort tych z nich, jak być w tarapatach, 

i teraz wyrzec się korupcji, 

{14:14} niech go od Ciebie zbrodni, wyrzucać 

obciążeń człowieka, umieścić off teraz słaby charakter, 

{14:15} i uchylenie myśli, które są najbardziej ciężkie 

Tobie i Tobie uciekać z tych czasach pośpiechu. 

{14:16} dla jeszcze większego zła, niż te, które Dales 

widział się dokonuje się dalej. 

{14:17} dla patrzeć ile świata będą słabsze 

poprzez wiek znacznie więcej jest zła wzrost na 

nich, które tam mieszkają. 

Czas jest uciekli daleko i leasingu {14:18} jest trudne 

w zasięgu ręki: teraz hasteth wizja się, co masz 



widoczne. 

{14:19} następnie odpowiedział I przed Tobą i powiedział, 

{14:20}: Oto, Panie, pójdę, a ty żeś dowodził 

mnie i ganić osoby, które są obecne: ale że 

narodzi, który zostaje pouczać ich? w ten sposób 

świat jest ustawiona w ciemności, i są one, które mieszkają w 
nim 

bez światła. 

{14:21} dla twego prawa jest spalony, w związku z tym żaden 
człowiek nie wie 

rzeczy, które odbywa się w Tobie, lub pracy, która rozpoczyna 
się. 
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{14:22} ale jeśli znalazłem łaskę przed Tobą, Wyślij 

Ducha Świętego do mnie, i zaraz napiszę wszystko, który został 

na świecie od początku, które zostały napisane twego 

prawa, że mężczyźni mogą znaleźć Twoje ścieżki, a oni co będzie 

może żyć na żywo w dniach ostatnich. 

{14:23} i odpowiedział mi, mówiąc, używa Go w sposób, zebrać 

ludzi do siebie i powiedzieć im, że dążą Tobą 

nie przez czterdzieści dni. 



{14:24} ale ty wyglądać przygotowanie Tobie wiele drzew pole, i 

podjąć z Tobą Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus i Asiel, 

tych pięciu, które przygotowują się do pisania szybko; 

{14:25} i chodź tu, i ja zapala świecę 

zrozumienie w sercu swoim uwierzysz, co nie poddaje się, aż 

wykonać rzeczy które thou shalt zaczynam pisać. 

{14:26} i kiedy uczyniłeś, niektóre rzeczy będziesz ty 

publikować i niektóre rzeczy będziesz ty shew potajemnie do 

mądry: jutro tę godzinę będziesz ty zaczynam pisać. 

{14:27} następnie poszedł I dalej, jak dowodził, i 

zebrane wszystkie osoby razem i powiedział, 

{14:28} usłyszeć te słowa, w Izraelu. 

{14:29} naszych ojców, na początku były obcych w 

Egipt, z skąd zostały dostarczone: 

{14:30} i otrzymali prawo życia, które nie trzymali, 

co wy również występowali po nich. 

{14:31} następnie był ziemi, nawet ziemi Syjonu, parted 

wśród was przez wiele:, ale ojcowie twoi i wy, wy, 

zrobić nieprawości, a nie zachowałem sposoby które 

Najwyżej ci rozkazał. 



{14:32} i skoro jest on sprawiedliwy sędzia, on 

wziął od Ciebie w czasie to, co dał ci. 

{14:33} i teraz są wy tutaj i swoich braci, wśród 

Ci. 

{14:34} a zatem jeśli tak być, że ye będzie stonować swoje 
własne 

zrozumienie i zreformować swoje serca, ye przechowuje się 

żyje i po śmierci wy dostąpią miłosierdzia. 

{14:35} dla po śmierci wyrok się, kiedy 

będziemy żyli ponownie:, a następnie nazwy 

sprawiedliwi być manifest, i będą prace bezbożnych 

zadeklarowany. 

{14:36} niech żaden człowiek, dlatego też przyjdą do mnie teraz, 
ani 

szukać po mnie te czterdzieści dni. 

{14:37} więc wziąłem pięciu mężczyzn, jako mu rozkazał mi, 

i poszliśmy w polu i tam pozostał. 

{14:38} i następnego dnia, Oto, głos zadzwonił do mnie, 

mówiąc, księgi Ezdrasza, Otwórz Twoje usta i pić, że daję Tobie 
do 

napój. 



{14:39} następnie otworzył mi usta, a oto on 

doszły mnie pełny kubek, który był jakby wypełniona wodą, 

ale kolor to było jak ognia. 

{14:40} i wziął go i pili: i kiedy mogę wypił z 

to, moje serce wypowiedział zrozumienia i mądrości wzrosła w 
moim 

piersi, mój duch wzmocnione mojej pamięci: 

{14:41} i moje usta otworzył i zamykać nie więcej. 

{14:42} najwyższa dała zrozumienia aż pięć 

Mężczyźni, a oni napisał wspaniałe wizje nocy, że 

Powiedziano nam, co nie wiedzieli: i siedzieli czterdzieści dni, i 

pisali w dzień i w nocy jedli chleb. 

{14:43} jak dla mnie. I rzecze w dzień, i nie trzymałem moje 

język w nocy. 

{14:44} w czterdzieści dni, napisał sto cztery 

książek. 

{14:45} i stało się, gdy czterdzieści dni były 

wypełnione, że najwyższy mówił, mówiąc: po pierwsze, że Dales 

Napisał opublikować otwarcie, że godne i niegodne maja 

Przeczytaj to: 



{14:46} ale zachować siedemdziesiąt ostatnio, że ty abyś 

dostarczyć je tylko do takich jak być mądrym wśród ludzi: 

{14:47} w nich jest wiosna, zrozumienia, 

Fontanna mądrości, i strumień wiedzy. 

{14:48} i tak zrobiłem. 

{15:1}: Oto mówić ty w uszach ludu mego 

mówi słowa proroctwa, który umieściłem w Twoje usta, 

Pan: 

{15:2} i spowodować ich być napisane w księdze: są 

wierny i prawdziwy. 

{15:3} strach nie wyobraźni przeciw Tobie, niech się nie 

niedowierzaniem ich kłopoty Ciebie, że mówią przeciwko Tobie. 

{15:4} dla wszystkich niewiernych umrze w ich 

niewierność. 

Oto {15 5}, mówi Pan, zabrać plagi na 

świata; miecz, głód, śmierć i zniszczenie. 

{15:6} dla niegodziwości bowiem wyjątkowo zanieczyszczona 

cała Ziemia i ich szkodliwe dzieł są spełnione. 

{15:7} w związku z tym mówi Pan, 

{15:8} będę trzymać mój język nie więcej jak dotykając ich 



niegodziwości, które popełniają profanely, nie będę 

cierpieć ich w tych rzeczy, w których wykonują one niegodziwie 

siebie: Oto krew niewinnego i sprawiedliwego woła 

do mnie i dusze sprawiedliwych skarżą się nieustannie. 

{15:9} i w związku z tym, mówi Pan, na pewno pomszczę 

je i otrzymywać mi wszystkie niewinnej krwi z 

wśród nich. 

{15:10}: Oto lud mój jest prowadzony jako stado do 

uboju: nie ucierpi je teraz mieszkać w ziemi 

Egipt: 

{15:11} ale przyniesie im ręką możną i 

wyciągnął rękę i uderzy Egipt z plag, jak wcześniej, 

i zniszczy całą ziemię ich. 

{15:12} Egipt będzie płakać i Fundacji to zostaje 

być oczarowany plaga i karę, że Bóg jest 
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przynieść na to. 

{15:13} aż do ziemi, że będzie płakać: dla ich 

nasiona nie powiodą się, poprzez piaskowanie i grad i z 

straszne konstelacji. 



{15:14} Biada świata i ich, że mieszkają tam! 

{15:15} dla miecza i ich zniszczenia draweth nieomal, 

i jeden lud musi wstać i walczyć przeciwko innym, i 

miecze w ich rękach. 

{15:16} będzie bunt wśród mężczyzn, i 

inwazji one nie traktują ich Królowie, ani 

książęta i oczywiście ich działania stoją ich 

zasilania. 

{15:17} człowiek jest pragnienie, aby przejść do miasta, a nie 

być w stanie. 

{15:18} dla ze względu na ich dumę ustala się miast 

zmartwiony, domy zostają zniszczone, a mężczyźni będą 

boi się. 

{15:19} człowiek ma no szkoda na bliźniego, ale 

musi zniszczyć ich domy z mieczem i psuć ich 

towarów, ze względu na brak chleba i dla wielkiego ucisku. 

{15:20}: Oto, mówi Bóg, zadzwonie razem wszystkie 

Królowie ziemi do mnie, szacunek, które są od wschodu 

słońca, od południa, ze Wschodu i Libanu; do 

włączyć się, jeden przeciwko drugiemu i zwrotu rzeczy 



że zrobili im. 

{15:21} tak jak robią to jeszcze ten dzień mój wybrany, więc 

będzie również zrobić i zrekompensować w ich łonie. Tak mówi 

Pan Bóg. 

{15:22} moja prawa ręka nie uniewinniamy grzeszników i moje 

miecz nie traci nad nimi, które przelał krew niewinnych 

na ziemi. 

{15:23} ogień jest poszedł dalej od jego gniewu i kto ma 

spożywane fundamenty ziemi i grzeszników, jak 

Słoma, który rozpalił. 

{15:24} Biada im, które grzechu, a nie trzymać mój 

przykazania! mówi Pan. 

{15:25} nie oszczędzi im: Idźcie, wy dzieci, 

od zasilania kalać nie moje sanktuarium. 

{15:26} dla Pana zna wszystkie im tego grzechu przeciwko 

go i w związku z tym on wyrywa je aż do śmierci i 

zniszczenia. 

{15:27} dla teraz są plag się na całego 

pozostają w ich ziemi i wy: dla Boga nie wydaje 

ty, ponieważ ye zgrzeszyli przeciwko niemu. 



{15:28} Oto straszna wizja i wygląd 

ich ze wschodu: 

{15:29} gdzie są narody smoki Arabii 

wyjdzie z wielu rydwany i wielu z nich 

przeprowadza się jako wiatr na ziemi, że wszystkie one co 

usłyszeć je może strach i drżą. 

{15:30} również pójdzie Carmanians szaleje w gniew 

dalej jako dziki, drewna i z wielką mocą 

są one pochodzą i Dołącz do walki z nimi i będą odpady 

część gruntów Asyryjczyków. 

{15:31} a następnie smoki ma górnej strony, 

Zapamiętywanie ich charakteru; i jeśli oni są sami, 

spiskowanie razem w wielkiej mocy, aby ich prześladują, 

{15:32}, a następnie te trwoży bled i zachować 

wyciszać poprzez ich moc i będą uciekać. 

{15:33} a z krainy Asyryjczyków 

wróg je oblegać i spożywania niektórych z nich, a w 

ich gospodarzem jest strach i lęk i kłótnie wśród swoich 

Królowie. 

{15:34} Oto chmury ze Wschodu i z północy 



do Południowej i są one bardzo straszne patrzeć na, pełna 

gniew i burzy. 

{15:35} one uderzy jeden po drugim, a one są 

Uderz w dół wielkiej rzeszy gwiazd na ziemię, nawet 

własne gwiazdy. a krew jest od miecza do 

brzuch, 

{15:36} i gnoju mężczyzn do camel's hough. 

{15:37} i będzie wielki strach i 

drżenie ziemi: i będą oni, które zobaczyć gniew 

boi się i drżące zstąpi na nich. 

{15:38} a następnie tam wielkie sztormy z 

Południowej, a od północy i innej części z zachodu. 

{15:39} i powstaje silny wiatr ze Wschodu, i 

otwiera go; i w chmurze, który podniósł się w gniew, i 

gwiazda miesza powodować strach w kierunku wschodnim i 
zachodnim wiatrem, 

zostają zniszczone. 

{15:40} chmury wielki i potężny jest nadęty 

Pełna gniewu i gwiazda, że mogą one całej ziemi 

boi się i ich mieszkańców i one wyleje 



nad każdym wysokiej i wybitnych miejsce straszne star, 

{15:41} ognia i grad i latające miecze i wiele 

wody, że wszystkie pola mogą być pełne, a wszystkie rzeki, z 

mnóstwo wielkie wody. 

{15:42} i przeprowadzają podział miast i ściany, 

góry i wzgórza, drzewa drewna i trawa 

łąki i ich kukurydzy. 

{15:43} i muszą oni wnieść stedfastly Babilonu, a 

Aby jej boi. 

{15:44} jest się do niej i oblegać jej, Gwiazda 

i wszystkich wrath są one wylać na nią: wtedy 

pyłu i dymu idą w górę do nieba i wszystkie one, które można 

o niej jest bewail jej. 

{15:45} i podejmują te, które pozostają pod jej usług 

do nich, które wprowadziły ją w strachu. 

{15:46} i ty, Asia, że uczestnikiem sztuki nadziei 

Babylon i sztuki chwałę jej osobę: 

{15:47} być Biada Tobie, ty nędzarza, ze Dales 

przez siebie jak do niej; i żeś ozdobilismy Twoje córki w 



Rebeka, która może im się podoba i chwałę w Twoich 
kochanków, 

Strona księgi Ezdrasza 2 728 

który zawsze pożądany do popełnienia nierządnicą z Tobą. 

{15:48} ty Dales za nią jest znienawidzony we wszystkich jej 

prace i wynalazki: dlatego mówi Bóg, 

{15:49} wyślę plagi na Ciebie; wdowieństwa, 

ubóstwo, głód, miecz i zarazy, marnować Twoje domy 

zniszczenie i śmierć. 

{15:50} i chwałę twego moc poddaje się suszeniu jako 

kwiat, ciepło powstaje przesyłanych przez Ciebie. 

{15:51} thou shalt osłabiony jako biedna kobieta z 

paski i jako jeden karcił z rany, tak aby 

potężny i miłośników nie będzie mógł otrzymać Tobie. 

{15:52} byłoby mam z zazdrości tak przebiegała przeciwko 

Ciebie, mówi Pan, 

{15:53} Jeśli ty gdy nie zawsze zabity mój wybrany, 

wywyższając obrysu Twoje ręce, a mówiąc nad ich 

martwe, gdy Ty byłeś pijany, 

{15:54} określone piękno oblicze? 



{15:55} Nagroda twego whoredom podlegają w twego 

biust, dlatego będziesz ty otrzymywać recompence. 

{15:56} jak uczyniłeś unto mój wybrany, mówi 

Panie tak jest Bóg czy Tobie i tobie wydaje 

do psot 

{15:57} Twoje dzieci umrze z głodu, i w Chrystusie, 

mieszczą się przez miecz: podziale twego miasta, i 

wszystkie Twoje zginą z mieczem w polu. 

{15:58} w górach, że umrze z głodu, 

i jeść ich mięso i pić własną krew, za bardzo 

głód chleba, i pragnienie wody. 

{15:59} jako nieszczęśliwy przyjdziesz przez morze, i 

ponownie pojawia się plagi. 

{15:60} w przejściu jest pędzą na biegu jałowym 

Miasto i niszczą część Twojej ziemi, i 

spożywać część Twej Chwały i zwróci się do Babilonu, 

został zniszczony. 

{15:61} i ty będziesz być zrzucony przez nich jako ściernisko, 

i są one Tobie jak ognia; 

{15:62} i zużywa Ciebie i twego miasta w Twojej ziemi, 



i twego góry; wszystkie Twoje woods i twego owocne drzew 

oni palą się ogniem. 

{15:63} Twoje dzieci będą one prowadzić od niewoli i, 

Spójrz co Dales, one zepsuć, a mar piękno 

Twoją twarz. 

{16:1} Biada być ku Tobie, Babylon i Azji! Biada być aż do 

Tobie, Egipt i Syria! 

{16:2} przepasawszy się z tkaniny worek i włosy, 

bewail swoje dzieci i być Przykro; za zniszczenie jest w 

ręcznie. 

{16:3} A miecz jest wysyłana na was, i kto może go włączyć 

Wstecz? 

{16:4} A ogień jest wysyłane między wami, i kto może ugasić 
go? 

{16:5} plag są wysłane do Ciebie, a co on, że może 

prowadzić je z dala? 

{16:6} może każdego człowieka wygnać głodny lew 

drewna? lub może ktoś ugasić pożar w zarost, kiedy to 

Bóg zaczął palić? 

{16:7} może pewnego włączyć ponownie strzałkę, która jest 
strzał z 



silne Łucznik? 

{16:8} potężnego Pana abyśmy plag i kto jest 

on, że można je wygnać? 

{16:9} A ogień wyjdzie z jego gniew, i kto to jest 

który może ugasić go? 

{16:10} on oddaje błyskawice, a kto się nie lękać? 

zostaje on grzmot, a kto nie będziesz się bać? 

{16:11} Pan będzie grozić, a kto nie jest 

całkowicie pobity na proszek w jego obecności? 

{16:12} ziemię quaketh i fundamentów; 

morze wschodzi się fale z głębin, i fale 

to są kłopoty i jej ryby też, przed 

Panie i przed chwały jego mocy: 

{16:13} dla silny jest jego prawą ręką, która bendeth łuk, 

jego strzały, które on shooteth są ostre i nie miss, 

Kiedy zaczynają być zastrzelony na krańce świata. 

{16:14} Oto, plagi są wysyłane, a nie wróci 

ponownie aż się na ziemi. 

{16:15} rozpalił ogień i nie poddaje się, aż 

spożywać Fundacji ziemi. 



{16:16} jak jak strzała, który jest kręcony z potężnego łucznika 

nie returneth do tyłu: nawet tak plag, które powinny być 

wysyłane po ziemi nie wróci ponownie. 

{16:17} Biada jest mi! Biada jest mi! kto dostarczy mi w 

te dni? 

{16:18} na początku boleści i lamenty Świetne; 

na początku głód i śmierć Świetne; na początku 

Wars i uprawnienia ostoi w strachu; na początku 

zło! co należy zrobić, gdy przyjdzie to zło? 

{16:19}: Oto, głód i zaraza, ucisku i 

udręki, są wysyłane jako plag dla zmiany. 

{16:20} ale dla wszystkich tych rzeczy nie odwrócić się od 

ich niegodziwość, ani być zawsze świadomi plag. 

{16:21}: Oto żywność jest tak dobre tanie po 

ziemi, które jest myślą sobie być w dobrym przypadku, 

i nawet wtedy rosną zła na ziemi, miecz, głód, 

i wielkie zamieszanie. 

{16:22} dla wielu z nich, które mieszkają na ziemi 

zginąć z głodu; i innych, że uciec głód, 

zniszczyć miecz. 



{16:23} i martwych transseksualnej gnoju i tam 

powinny być żaden człowiek, aby je pocieszyć: do ziemi wynosi 

zmarnowane, i miast wrzuceni w dół. 
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{16:24} nie będzie nikt lewej aż do ziemi i do 

sadzić ją 

{16:25} drzewa podaje się owoce, i którzy zbierają 

je? 

{16:26} dojrzewają winogrona, są, i kto ma je bieżnika? 

dla wszystkich miejsc będzie spustoszony mężczyzn: 

{16:27} tak że jeden człowiek jest pragnienie, aby zobaczyć inny, 
i 

Aby usłyszeć jego głos. 

{16:28} dla miasta wynosi dziesięć lewej i dwa 

pole, które ukryć się w grubych gajów i w 

szczeliny w skałach. 

{16:29} jak Sad oliwek na każde drzewo 

pozostały trzy lub cztery oliwek; 

{16:30} lub jako kiedy zebrane winnicy, pozostają 

niektórzy szukają poprzez klastrów 



Winnica: 

{16:31} nawet tak tych dni wynosi trzy lub cztery 

pozostawione przez nich, które wyszukiwania ich domy z 
mieczem. 

{16:32} i ziemi określa się odpadów i pól 

jego jest wosk, stare i jej sposoby i wszystko, co jest jej ścieżki 

rozwijać pełen ciernie, ponieważ żaden człowiek nie podróżują 

przez nią. 

{16:33} dziewic będzie płakać, posiadające nie kawalerów; 

kobieta będzie płakać, posiadające nie mężów; ich 

córki będzie płakać, posiadające nie pomocników. 

{16:34} w wojnach zostają zniszczone ich kawalerów, 

i ich mężów zginą z głodu. 

{16:35} teraz usłyszeć te rzeczy i je zrozumieć, wy 

słudzy Pana. 

{16:36}: Oto słowo Boże, jej otrzymania: wierzyć 

nie bogowie, o którym Pan mówił. 

{16:37} Oto plagi przybliżcie się i nie są parafinowego. 

{16:38} jak kiedy kobieta z dzieckiem w dziewiątym miesiącu 

rodzi syna, z dwóch lub trzech godzin od jej urodzenia 



wielkim bólu kompas jej łona, które bóle, gdy dziecko 

idzie dalej, oni luzu ani na chwilę: 

{16:39} nawet tak nie plag będzie na zapas czasu przyjechać 

na ziemi a świat będzie płakać, i będą smutki 

zstąpi na każdej stronie. 

{16:40} O moich ludzi, słychać moje słowo: sprawi, że są gotowe 
do 

Twoje bitwy i w tych zło się nawet jako pielgrzymi po 

ziemi. 

{16:41} on, że selleth, niech będzie jak on, że fleeth od: 

a on, że buyeth, jako jeden, który straci: 

{16:42} on, że occupieth towar, jak kto ma nie 

zysku: a on, który buduje, jak on, że nie zamieszka 

tam: 

{16:43} kto, jak, jeśli on nie powinien czerpać sieje: tak też 

on, który planteth winnicy, jak on, że nie zbierają 

winogrona: 

{16:44} one, które poślubić, jako te, które są nie 

dzieci; i one, które małżeństwa, nie, wdowców. 

{16:45} i w związku z tym, że pracy pracy na marne: 



{16:46} dla obcych zbierać ich owoce i zepsuć 

swoje towary, obalenia swoich domów, a ich dzieci 

jeńców, w niewoli i głodu są one uzyskać dzieci. 

{16:47} i one, które zajmują ich towar z 

rozbój, tym bardziej one pokład swoich miast, ich domy, ich 

mienia i własnej osoby: 

{16:48} więcej będzie być zły z nich za ich grzech, 

mówi Pan. 

{16:49} jak kurwa envieth prawo uczciwi i 

cnotliwa kobieta: 

{16:50} tak jest sprawiedliwość nienawidzić niegodziwości, 
kiedy ona 

decketh siebie i będą oskarżać ją do jej twarzy, gdy on 

przychodzi, że będą bronić go, że pilnie bada się 

każdy grzech na ziemi. 

{16:51} i dlatego bądźcie nie jak thereunto, ani do 

jego prace. 

{16:52} dla jeszcze trochę, a nieprawości przyjmuje od 

z ziemi i sprawiedliwości będą królować wśród was. 

{16:53} niech nie mówią, że Bóg nie zgrzeszył grzesznika: dla 



Boga jest spalić węgle ogień na głowie, który mówi 

Zanim Pan Bóg i jego chwała nie zgrzeszyłem. 

{16:54}: Oto Pan zna wszystkie dzieła mężczyzn, 

swoją wyobraźnię, ich myśli i ich serca: 

{16:55} który mówił ale słowo, niech Ziemia być wykonane; 

i to było robione: niech niebo być wykonane; i został 
utworzony. 

{16:56} w jego słowa były gwiazdy wykonane, i zna 

wielu z nich. 

{16:57} on przenika głęboko i skarby 

kto ma zmierzył, morze, i co go containeth. 

{16:58} on Bóg zamknął morza pośrodku wód, 

i jego słowo ma powiesił ziemi na wodach. 

{16:59} ślad jakby wału zostawia niebiosa jak repozytorium; po 

wodach Bóg założył go. 

{16:60} na pustyni uczynił on źródeł wody, i 

baseny na szczytach gór, które może powodzi 

wylewać się z wysokich skał do wody na ziemi. 

{16:61}, on stał się człowiekiem i umieścić jego serce w środku z 

ciała i dał mu oddech, życia i zrozumienia. 



{16:62} tak i Duch Boga Wszechmogącego, który wydał 

wszystkie rzeczy i przenika wszystkie rzeczy ukryte w tajemnice 

ziemi, 

{16:63} na pewno zna swoje wynalazki i co wy 

Pomyśl w waszych sercach, nawet im, że grzech i by ukryć 

ich grzech. 

{16:64} w związku z tym ma Pan dokładnie przeszukałem 
wszystkie 

swoje prace, a on będzie można umieścić wszystkich do wstydu. 

Strona księgi Ezdrasza 2 730 

{16:65} i gdy twoje grzechy są wyprowadzeni, będziecie 

wstyd przed mężczyzn i własne grzechy swoje 

Oskarżyciele w tym dniu. 

{16:66} co czynicie będzie? lub jak wy ukryć swoje grzechy 

przed Boga i jego aniołów? 

{16:67}: Oto sam Bóg jest sędzią, strach mu: zostawić 

wyłączone z waszych grzechów i zapomnieć o waszych 
nieprawości, aby mieszać się nie 

więcej z nimi na wieki: więc Bóg prowadzi Cię dalej, i 

wybawić Cię z wszystkich kłopotów. 

{16:68} bo Oto, Płonący gniew wielki 



mnogość rozpalił nad tobą, i podejmują one od 

Niektóre możesz i paszy, oferowanych przez Ciebie 
bezczynności, z rzeczy 

ku bożkom. 

{16:69} i które zgody im będą mieli 

szyderstwo i hańbę, i zdeptany pod stopy. 

{16:70} będzie w każdym miejscu, a w następnym 

miast, wielkie powstanie na tych, którzy się boją Pana. 

{16:71}, są one jak szalony mężczyzn, brak, sparing, ale 

nadal psucie i niszczy tych, którzy się boją Pana. 

{16:72} dla odpadów i zabrać swoje towary, 

i oddać je spośród swoich domów. 

{16:73} następnie będą one nazywane są moje wybrane; 

i muszą być sądzony jako złoto w ogniu. 

{16:74} usłyszeć, O wy mojej ukochanej, mówi Pan: Oto, 

dni problemy są w zasięgu ręki, ale dam Ci z 

Identyczne. 

{16:75} być wy nie boi się ani wątpliwości; Bóg jest Twój 

Przewodnik, 

{16:76} i przewodnik z nich, którzy prowadzą moje 



przykazania jego i przykazań, mówi Pan Bóg: niech się nie 

Twoje grzechy zważyć na dół i niech nie waszych nieprawości, 
podnieś 

sami. 

{16:77} Biada być do nich, które są powiązane z ich grzechów, 

i pokryte ich nieprawości, podobnie jak pole jest objętych 

z krzewów, a ścieżki jego pokryte cierniami, 

że żaden człowiek nie może przemieszczać się! 

{16:78} pozostawia się rozebrał i jest wrzucone do ognia za 

spożywane z nimi. 
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