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Marius 2 

A doua carte de marius 

{1:1} a doua carte a Profetului marius, fiul lui 

Saraias, fiul lui Azarias, fiul lui Helchias, fiul lui 

Sadamias, sou Sadoc, fiul lui Achitob, 

{1:2} fiul lui Achias, fiul lui Phinees, fiul lui 

Heli, fiul lui Amarias, fiul lui Aziei, fiul lui 

Marimoth, fiul lui şi el a vorbit de Borith, 

fiul lui Abisei, fiul lui Phinees, fiul lui Eleazar, 

{1:3} fiul lui Aaron, din tribul lui Levi; care a fost 

captive în ţara al Mezilor, în timpul domniei lui Artexerxes 

Regele perşilor. 

{1:4} şi cuvântul Domnului a venit la mine, spunând: 

{1:5} merge drumul tău, şi arăta oamenii mei faptele lor 
păcătoase, 

şi copiii lor răutatea lor, care au făcut 

împotriva mea; că acestea pot spun copiii copiilor lor: 

{1:6} pentru că păcatele părinţilor lor sunt crescute în 



le: pentru că ei au uitat de mine, şi s-au oferit lui 

dumnezeii străini. 

{1:7} am nu am chiar el, care le-a scos din ţara 

din Egipt, din casa robiei? dar ei au 

a provocat-mă la mânie, şi dispreţuit sfaturile mele. 

{1:8} trage tu off apoi parul de capul tău, şi arunca toate 

rău asupra lor, pentru ei nu au fost ascultător unto meu 

Legea, dar este un popor rebel. 

{1:9} cât timp am trebuie să înduri ei, în care am 

făcut atâta bine? 

{1:10} mulţi regi au am distrus pentru ei; 

Faraon cu slujitorii lui şi puterea lui v-am lovit 

în jos. 

{1:11} toate naţiunile au am distrus înaintea lor, şi 

în partea de est am au împrăştiate poporului din provincii, 

chiar şi Tirului şi Sidon, şi au ucis toti inamicii lor. 

{1:12} vorbi tu, prin urmare, unto ei, zicând: Aşa zice 

Domnul, 

{1:13}, aţi ajuns prin mare şi începutul 



ţi-a dat un pasaj mari şi în condiţii de siguranţă; Ti-am dat lui 
Moise pentru o 

lider, şi Aaron pentru un preot. 

{1:14} am dat lumină într-un stâlp de foc, şi mare 

minuni am făcut între voi; încă mine, aţi uitat 

zice Domnul. 

{1:15}, aşa zice Domnul cel Atotputernic, prepeliţe au fost ca 

un semn de la tine; Am dat corturi pentru dumneavoastră de 
salvgardare: 

cu toate acestea voi acolo, murmură 

{1:16} şi triumfat nu în numele meu pentru distrugerea 

inamicii, dar niciodată la această zi nu voi încă murmur. 

{1:17} în cazul în care sunt beneficiile pe care am făcut pentru 
tine? 

Când voi s-au foame şi sete în pustie, ai voi 

nu striga la mine, 

{1:18} spune, ce ai tu ne-a adus în acest 

pustie să ne omoare? ar fi fost mai bine pentru noi să aibă 

servit egiptenilor, decât să moară în această pustie. 

{1:19}, apoi a avut eu milă de la dumneavoastră mournings, şi -
a dat 



tu mana sa manance; Deci voi a mânca pâine de îngeri. 

{1:20} atunci când aţi fost sete, a făcut eu nu Despica stâncă, 

şi apele curgea afară pentru a umple? pentru căldură am 
acoperit 

ai cu frunzele din copaci. 

{1:21} am împărţit între voi un teren fructuoase, am aruncat 

Cananiţilor, Pherezites, şi Filistenii, înainte de a vă: 

ce încă fac mai mult pentru tine? zice Domnul. 

{1:22}, astfel, zice Domnul cel Atotputernic, atunci când aţi fost 
în 

pustie, în Râul Amoriţilor, fiind athirst, 

şi blasfemie numele meu, 

{1:23} eu ţi-a dat foc nu pentru dumneavoastră hule, dar arunca 
o 

copac în apă, şi a făcut de Râul dulce. 

{1:24} ce fac ţie, O Jacob? tu, Iuda, 

vrea nu ascultă-mă: mi se va transforma la alte naţiuni, şi 

la cei care va da numele meu, pe care le pot păstra meu 

statutul. 

{1:25} văzând voi m-au părăsit, eu va va părăsi 



de asemenea, Când voi dorinţa de mine să fie plin de har vouă, I 
se 

au nici milă de tine. 

{1:26} Whensoever ye se face apel la mine, nu va asculta 

le: pentru voi au spurcat mâinile cu sânge, şi dumneavoastră 

picioarele sunt rapidă a comite omor prin imprudenţă. 

{1:27} aveţi nu ca ar fi fost părăsit, dar propriul 

Sinele, zice Domnul. 

{1:28}, aşa zice Domnul cel Atotputernic, au am nu s-a rugat 

ca un tată fiilor lui, ca o mama ei fiice, şi o 

asistenta ei tineri babes, 

{1:29} că voi ar fi poporul meu, şi ar trebui să fiu al tău 

Dumnezeu; că voi ar fi copiii mei, şi ar trebui să fiu al tău 

Tatăl? 

{1:30}, le-am adunat împreună, ca o găină strînge ei 

puii sub aripile ei: dar acum, ce să fac 

tu? Va arunca tu, din faţa mea. 

{1:31} atunci când voi oferi mine, se va transforma fata mea din 

le: pentru dumneavoastră împaratesti solemnă, ta noua luni, şi 
dumneavoastră 

circumcizii, au părăsit. 



{1:32} i-am trimis vouă slujitorii mei proorocii, care voi 

au luat ucişi şi rupt trupurile lor în bucăţi, a căror 

sângele va nevoie de maini, zice Domnul. 

{1:33}, aşa zice Domnul cel Atotputernic, casa ta este 

pustiu, eu vă va lepăda ca vântul doth mirişte. 

{1:34} şi copiii dumneavoastră nu trebuie să fie fructuos; pentru 
ei 

au dispreţuit porunca mea, şi a făcut ceea ce este 

un rău înainte de mine. 

{1:35} casele voastre va dau la un popor care se 

vin; care nu au auzit de mine încă se crede-ma; pentru a 

care I-am arătat nici un semn, dar ei se face că am 

le-a poruncit. 
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{1:36} au văzut nici profetii, dar ei se numesc 

păcatele lor aminte, şi să le recunoască. 

{1:37} iau martor la harul de oameni să vină, 

ale căror micuţi se bucure de bucurie: şi dacă acestea au 

nu văzut-mă cu ochii trupeşti, dar în spiritul ei cred 

ceea ce spun. 



{1:38} şi acum, frate, Iată ce glorie; şi a vedea 

oamenii care vin din Est: 

{1:39} zis cine voi da pentru lideri, Avraam, 

Isaac, şi Iacov, Oseas, Amos, şi Micheas, Joel, Eugenia, 

şi Jonas, 

{1:40} niku, şi Abacuc, Sophonias, Aggeus, zamfir, 

şi Malachy, care este numit, de asemenea, un înger al 
Domnului. 

{2:1} astfel zice Domnul, am adus acest popor din 

robie, şi le-a dat poruncile mele de 

slugi proorocii; cărora nu le-ar auzi, dar 

dispreţuit sfaturile mele. 

{2:2} mama care goale le saith unto-le, du-te al tău 

astfel, voi copii; pentru că eu sunt o văduvă şi părăsit. 

{2:3} am adus-vă cu bucurie; dar cu tristeţe şi 

greutate au te-am pierdut: pentru voi au păcătuit înainte 

Domnul Dumnezeul tău, şi face că ceea ce este rău înaintea lui. 

{2:4} dar ce să fac acum la voi? Eu sunt o văduvă 

şi părăsit: du-te drumul tau, O copiii mei, şi să ceară mila 

de la Domnul. 



{2:5} ca pentru mine, tată, fac apel la tine ca martor 

peste mama acestor copii, care ar păstra meu 

legământ, 

{2:6} ca tu să le aducă în confuzie, şi mama lor 

pentru a o strica, că ar putea exista nici un urmaş al ei. 

{2:7} să le fi împrăştiate în străinătate printre neamuri, să 

numele lor se pune din pământ: căci ei au dispreţuit 

Legământul meu. 

{2:8} vai fi ţie, Assur, tu care hidest 

nelegiuiti in tine! O tu răi oamenii, amintiţi-vă ce 

Am facut la Sodoma şi Gomora; 

{2:9} ale căror terenuri zace în bulgării de pământ smoală şi 
grămezi de 

cenuşă: chiar şi aşa, de asemenea, va face ca auzi-mă, 

zice Domnul cel Atotputernic. 

{2:10} aşa vorbeşte Domnul lui marius, spun oamenii mei 

că le voi da Regatul Ierusalimului, pe care am 

ar fi dat lui Israel. 

{2:11} gloria lor, de asemenea, voi lua la mine, si da aceste 

veşnică Corturilor, care am pregătit pentru ei. 



{2:12} au pomul vieţii pentru un unguent de 

savoare dulce; ei trebuie să forţei de muncă, nici să fie obosit. 

{2:13} du-te, şi veţi primi: rugaţi-vă pentru câteva zile până la 

tu, poate fi redusă: Regatul este deja 

pregătit pentru tine: Uita-te la. 

{2:14} ia cerul şi pământul să martor; pentru am 

rupt răul în bucăţi, şi a creat bun: pentru locuiesc, 

zice Domnul. 

{2:15} mama, imbratisa fiii tăi, şi să le aducă 

cu bucurie, face picioarele cat mai repede ca un pilon: pentru 
am 

ales pe tine, zice Domnul. 

{2:16} și cele care fi mort va am ridica din nou la 

locurile lor, şi scoate-i din morminte: pentru am 

cunoscut numele meu in Israel. 

{2:17} nu te teme, tu mama copiilor: pentru am 

ales pe tine, zice Domnul. 

{2:18} pentru ajutorul tău va trimite slujitorii mei Esau şi 

Jeremy, după al cărui sfat am sfinţit şi preparate 

pentru tine doisprezece copaci încărcat cu diverse fructe, 



{2:19} cât mai multe fantani care curge lapte şi 

miere şi şapte munţi puternic, după care cresc 

trandafiri si crini, prin care voi umple copiii tăi cu bucurie. 

{2:20} face dreptul la văduva, judecător pentru orfani, 

da la saraci, apara orfanul, îmbrăca gol, 

{2:21} vindeca rupt şi slab, nu un lame râde 

om la dispreţ, apăra mutilat şi lăsaţi orbul 

intră în ochii mei limpezimea. 

{2:22} păstra bătrîni şi tineri, zidurile tale. 

{2:23} oriunde tu findest morţi, ia-le şi 

le îngropa, şi îţi voi da primul loc meu 

învierea. 

{2:24} respecta totusi, oana poporul meu, şi ia-ţi restul, tale 

linişte vin în continuare. 

{2:25} hrăni copiii tăi, O tu bun asistenta; zidi 

picioarele lor. 

{2:26} în ceea ce priveşte funcţionarii care am dat, 

niciuna din ele nu pieri; pentru am va cere din 

Printre numărul tău. 

{2:27} nu fie obosit: pentru atunci când ziua necazului şi 



greutate vine, alţii se plânge şi să fie trist, dar 

tu vei fi fericit şi au abundenta. 

{2:28} păgânii vor invidia tine, dar acestea trebuie să poată 

pentru a nu face nimic împotriva ta, zice Domnul. 

{2:29} mâinile mele se referă la tine, astfel încât copiii tăi 

se vedea iad. 

{2:30} fi vesel, O tu mama, cu copiii tăi; pentru I 

va livra tine, zice Domnul. 

{2:31} Amintiţi-vă copiii tăi care dorm, pentru eu pun 

le din părţi ale Pământului, şi arăta îndurarea lui 

le: pentru că eu sunt plin de milă, zice Domnul oştirilor. 

{2:32} îmbrăţişeze tău copii pana cand vin şi arate mila 

le: pentru godeurile meu alerga peste, si harul meu, să nu 

nu reusesc. 

{2:33} marius primeam o taxa Domnului la 

Muntele Oreb, care ar trebui să plec Israel; dar când am venit 

le, pune-mă la zero, şi dispreţuit 

porunca Domnului. 
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{2:34} și, prin urmare, spun unto tine, O voi păgâni, care 



auzi şi înţelege, uita-te pentru dumneavoastră păstor, el va da 

vă odihnă veşnică; pentru că el este aproape la îndemână, care 
va veni 

în cele din urmă a lumii. 

{2:35} fi gata pentru a recompensa Regatului, pentru 

veşnică lumină va străluci asupra vă pentru totdeauna. 

{2:36} fugă umbra acestei lumi, de a primi 

veselia de slava ta: mărturisesc Mântuitorul meu deschis. 

{2:37} O primi darul care este dat, şi fi bucuros, 

Da, mulţumesc aceluia, care tu l-a dus la ceresc 

Britanie. 

{2:38} apar te si stand, Iată că numărul celor 

care să fie închise la sărbătoarea de la Domnul; 

{2:39} care sunt plecat din umbra a lumii, 

şi au primit hainele glorioase a Domnului. 

{2:40} ia numărul tău, oana Sion, şi taci cei de 

tăi care sunt îmbrăcaţi în alb, care au împlinit Legea 

de la Domnul. 

{2:41} numărului copiilor tăi, care ai longedst 

pentru, este îndeplinită: implor puterea Domnului, că ta 



oameni, care au fost numite la început, poate fi 

sfinţit. 

{2:42} marius vedeam la Muntele Sion o mare de oameni, 

care nu am putut numărul, şi toţi au lăudat Domnului 

cu melodii. 

{2:43} și în mijlocul lor era un tânăr 

de o statură mare, mai înalt decât toţi ceilalţi, şi la fiecare 

de capetele lor a stabilit coroane, şi a fost mai înălţat; care am 

minunat foarte mult. 

{2:44} asa ca am cerut angel, şi a spus, domnule, ce sunt 
acestea? 

{2:45} a răspuns şi a zis: ma, acestea fie ei care 

au pus off hainele muritor, şi a pus pe nemuritoare, 

şi au mărturisit că numele lui Dumnezeu: ele sunt acum 

încoronat, şi primi palmele. 

{2:46} apoi am zis îngerul, ce tânăr este 

care le crowneth și le dă palmele din mâinile lor? 

{2:47} asa ca el a răspuns şi mi-a zis, este fiul lui 

Dumnezeu, pe care ei au mărturisit în lume. Apoi am început 

foarte mult să felicit pe cei ce se afla Deci ţeapăn pentru 
numele 



de la Domnul. 

{2:48}, atunci Îngerul mi-a zis, drumul tău şi spune 

meu oameni ce fel de lucruri, şi cât de mare minuni 

de Domnul Dumnezeul tău, ai văzut. 

{3:1} în al treizecilea an după ruină a oraşului am fost în 

Babilon, iar lay tulburi pe patul meu, şi gândurile mele 

a venit peste inima mea: 

{3:2} pentru am văzut pustiirii Sion, şi bogăţia de 

le care locuia la Babilon. 

{3:3} si spiritul meu s-a inflamat s-a mutat, astfel încât am 
început să 

vorbesc cuvinte pline de frica la cea mai înaltă, şi a zis: 

{3:4}, Doamne, care bearest regula, tu spui la 

la inceput, cand tu plante Pământului, şi ca pe tine însuţi 

singur, şi commandedst oameni, 

{3:5} si i un corp zis Adam fără suflet, care 

a fost manopera de mâinile tale, şi respira în 

El suflare de viaţă, şi el a fost făcut de viaţă înaintea ta. 

{3:6} si tu leadest-l în paradis, care dreptul tău 

mână au plantat, înainte vreodată pământului s-au manifestat. 



{3:7} și zis tu i porunca sa iubim 

drumul tău: care a păcătuit, şi imediat 

appointedst moartea în el şi în sale generaţii, dintre care 

a venit naţiuni, triburi, oameni şi neamuri, din numarul. 

{3:8} si fiecare popor a intrat după propria lor voinţă, şi 

a făcut lucruri minunate înaintea ta, şi dispreţuit tale 

porunci. 

{3:9} şi din nou în procesul de timp mii broughtest 

inundaţii asupra celor care locuiau în lume, şi destroyedst 

ei. 

{3:10} si l-a întâmplat în fiecare dintre ele, care ca moartea 

a fost Adam, deci a fost de inundaţii la acestea. 

{3:11} dar una dintre ele ai leftest, şi anume, 

Noe cu casa lui, din care au venit toţi oamenii neprihăniţi. 

{3:12} şi s-a întâmplat că, atunci când cei ce locuiau la 

Pământul a început să se înmulţească, şi le-au ajuns multe 

copii, şi au fost un popor mare, au început din nou să fie 

mai nelegiuit decât primul. 

{3:13} acum când au trăit atât de răi înaintea ta, 

tu te-alege un om dintre ele, a căror 



numele a fost Avraam. 

{3:14}-l tu lovedst, şi el doar tu 

shewedst voia ta: 

{3:15} şi dat un vesnic legământ cu el, 

El promite că vei vrea niciodată să părăsească samanta. 

{3:16} și zis tu i Isaac, şi Isaac 

de asemenea, tu i Iacov şi Esau. În ceea ce priveşte Iacov, tu ai 

alege-l pentru tine, şi a pus de Esau: şi astfel Iacov a devenit un 

mare mulţime. 

{3:17} şi a venit să treacă, că atunci când vei leadest lui 

seminţe din Egipt, tu broughtest ei până la munte 

Sinai. 

{3:18} şi plecau cerurile, tu stabilit rapid 

movedst întreaga lume, pământul, şi dat adâncimi a 

tremura, si troubledst oamenii de această vârstă. 

{3:19} si slava ta a trecut prin patru porţi, de foc, şi 

cutremur, şi de vânt şi de frig; că ai primit prin viu grai 

da Legea seminţei lui Iacov, şi diligenţă zis 

generaţia lui Israel. 

{3:20} şi încă tookest tu nu departe de ei o 



inima rea, că legea ta s-ar putea naşte fructe în ele. 

{3:21} pentru primul Adam poartă o inimă rea 

încălcat, şi a fost depăşită; şi astfel încât să fie toţi cei ce sunt 

născut din el. 
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{3:22} astfel infirmitate a fost facut permanent; şi Legea 

(de asemenea) în inima oamenilor cu malignity de 

rădăcină; astfel încât bun plecat departe, şi răul abode încă. 

{3:23}, astfel încât ori a murit, şi anii au fost 

Adus la un scop: apoi ai tu ridica tine un slujitor, 

David numit: 

{3:24} care tu commandedst a construi un oraş zis tale 

numele, şi să ofere tămâie şi ofrandele ţie în aceasta. 

{3:25} când acest lucru a fost făcut de mulţi ani, apoi ei care 

locuite oraşul părăsit, 

{3:26} şi în toate lucrurile a făcut ca Adam şi toate lui 

generaţii a făcut: pentru ei, de asemenea, a avut o inima rea: 

{3:27} şi deci tu i cetăţii tale peste în mâinile 

vrăjmaşii. 

{3:28} sunt faptele lor, atunci mai bine orice care locuiesc 



Babilon, care au, prin urmare, ar trebui să aibă stăpânirea peste 

Sion? 

{3:29} pentru când am venit acolo, şi au văzut impieties 

fără număr, apoi sufletul meu a văzut multe răufăcătorii în 
acest 

treizecilea an, astfel încât inima mea eu nu a reuşit. 

{3:30} pentru am vazut cum le-ai sufferest păcătui, 

şi m-ai scutit împlinitori rău: şi m-ai distrus tale 

oameni, m-ai păstrat vrăjmaşii şi ai nu 

semnificat-l. 

{3:31} nu-mi amintesc cum poate fi lăsat în acest fel: sunt 

ei apoi de Babilon mai bine decât cei din Sion? 

{3:32} sau este o orice alte persoane care cunoaşte pe tine 

pe lângă Israel? sau ce generaţie aşa a crezut tău 

legămintele ca Iacov? 

{3:33} şi încă răsplata lor incercare nu, şi lor 

munca n-are nici fructe: pentru au plecat de aici şi acolo, prin 

păgâni, şi văd că le curge în bogăţie, şi cred că nu 

la poruncile tale. 

{3:34} se cântăresc mii, prin urmare, răutatea noastră acum în 



echilibru, şi lor pe, de asemenea, care mă opresc din lume; şi 
aşa se 

numele tău, unde a găsit, dar în Israel. 

{3:35} sau când a fost ca ei, care locuiesc pe 

pământ nu au păcătuit în ochii tăi? sau ceea ce oamenii au 
acest lucru 

ţinut poruncile tale? 

{3:36} tu vei găsi că Israel nume l-a păstrat tale 

preceptele; dar nu păgâni. 

{4:1} şi îngerul care a fost trimis la mine, al cărui nume 

a fost Uriel, mi-a dat un raspuns, 

{4:2} şi a spus, inima ta a plecat la departe în această lume, 

şi tu să înţeleagă modul în cel mai înalt thinkest? 

{4:3} apoi a zis: eu, da, Domnul meu. Şi el a răspuns la mine, 

şi a zis: eu sunt trimis să arate tine trei moduri, şi să 

trei similitudini înaintea ta: 

{4:4} care, dacă tu mă poţi declara unul, voi arăta 

ţi, de asemenea, modul în care tu doreşti să vadă, şi vor arăta 

tine de unde vine inima rea. 

{4:5} si i-am spus, spune, Domnul meu. Apoi a spus unto mine, 

Drumul tău, mă cântăresc greutatea de foc sau măsura mi 



suflu de vânt, sau suna-ma din nou în ziua în care este trecut. 

{4:6} apoi am răspuns şi a zis: ceea ce omul este capabil să facă 

acel, acea tu spre cere astfel de lucruri de la mine? 

{4:7} și el mi-a zis, în cazul în care ar trebui să ceară ţi cât de 
mare 

locuinţele sunt în mijlocul mării, sau cât de multe izvoare 

sunt la început de adâncime, sau cât de multe izvoare sunt 

deasupra firmamentului, sau care sunt cheltuieli de paradis: 

{4:8} gîndindu ai fugit spune-mi, n-am 

a mers în jos în adânc, nici încă în iad, nici nu m-am 

mai urca la cer. 

{4:9} dar acum au cerut tine dar numai de 

foc şi vânt, şi de la ziua wherethrough ai 

a trecut, şi de lucruri la care tu nu poţi fi 

separate, încă poţi tu să-mi dea nici un raspuns de le. 

{4:10} în plus a zis: eu, propriul tău lucruri, şi 

cum sunt crescut cu tine, poţi tu nu ştiu; 

{4:11} cât navei tale atunci trebuie să poată înţelege 

modul de cele mai mari, iar, lumea fiind acum exterior 

corupt pentru a înţelege corupţia care este evidentă în meu 



vedere? 

{4:12} apoi am spus unto el, ar fi fost mai bine că am fost 

nu sunt deloc, decât să trăim încă în răutatea şi 

suferă, şi nu ştiu ce. 

{4:13} el mi-a răspuns, şi a spus, m-am dus într-o pădure în 

o câmpie, şi copaci a luat sfatul, 

{4:14} şi a spus: veni, să ne du-te şi face război împotriva 

mare care se pot abate departe înaintea noastră, şi că am putea 

ne fac mai multe păduri. 

{4:15} inundaţiile din mare, de asemenea, în mod similar a avut 

avocat, şi a spus, Vino, să ne du-te şi să subjuge pădure 

de câmpie, care acolo, de asemenea, am putea face noi o altă 
ţară. 

{4:16} gândul de lemn a fost în Zadar, pentru foc 

a venit şi l-a consumat. 

{4:17} a venit gândul de inundaţiile din mare, de asemenea, 

la zero, pentru nisip ridicat şi le-a oprit. 

{4:18}, în cazul în care tu ai fost judecător acum între aceste 
două, care 

vrea să începe să justifice? sau cine vrea tu 

condamne? 



{4:19} am răspuns şi a spus, într-adevăr este un gând prostesc 

că ambele au conceput, pentru teren este dăruit 

lemn, şi mare, de asemenea,-loc lui să suporte lui inundaţiilor. 

{4:20}, apoi mi-a răspuns el, şi a spus, tu ai dat un 

dreapta judecata, dar de ce judeci tu nu te pe tine însuţi, de 
asemenea? 

{4:21} pentru ca ca solul este dăruit de lemn, şi 

mare de la inundaţii lui: chiar aşa cei ce locuiesc pe pământ 

pot intelege altceva decât ceea ce este pe pământ: 

şi el care locuieşte deasupra cerurilor poate doar 

înţelege lucrurile care sunt mai sus înălţimea de 

cerurile. 

{4:22} apoi am răspuns şi a spus, mă rog ţie, Doamne, 
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Lasă-mă să am înţelegere: 

{4:23} pentru că nu a fost mintea mea de a fi curios de mare 

lucruri, ci de cum ar fi trece de noi zilnic, si anume, aceea 

Israel este dat ca un reproş la păgâni, şi pentru ce 

cauza i-tu m-ai iubit este dat 

neamurile nelegiuite, şi de ce este Legea de strămoşii noştri 



Adus la zero, şi Legămintele scris veni nici unul 

efect, 

{4:24} si vom trece din lume ca 

lăcustele, şi viaţa noastră este uimire şi teamă, şi noi 

nu sunt vrednic să căpătăm îndurare. 

{4:25} ce va el atunci nu zis numele lui prin care ne 

sunt numite? aceste lucruri au l-am întrebat. 

{4:26}, apoi mi-a răspuns el, şi a spus, mai mult tu 

searchest, mai mult te vei minuna; pentru lumea hasteth 

rapid pentru a trece, 

{4:27} si nu poate intelege lucrurile care sunt 

a promis să drepţi în timp să vină: pentru această lume este 

plină de nelegiuire şi slăbiciunile. 

{4:28}, dar în ce priveşte lucrurile pe care tu askest 

mine, am să spun pentru răul este semănat, dar distrugerea 

acestora este nu venise încă. 

{4:29}, în cazul în care, prin urmare, ceea ce este semănat se 
întoarse 

cu susul în jos, şi în cazul în care locul unde răul este semănat 
trece 

nu departe, apoi nu l care se seamana cu bun vin. 



{4:30} pentru cereale de seminţe de rău a fost semănat în 

inima lui Adam la început, şi cât de mult 

necinstiri a a dus la acest moment? şi cum 

mult va ea încă naşte până în momentul de treierat 

vin? 

{4:31} Ponder acum de pe tine însuţi, cât de mare fructe de 

răutatea bob de seminţe de rele a adus înapoi. 

{4:32} şi când urechile trebuie să fie tăiate în jos, care sunt 

fără număr, cât de mare o podea trebuie să le umple? 

{4:33} apoi am răspuns şi a spus, cum, şi atunci când se 

aceste lucruri vin să treacă? de aceea sunt noastre ani puţini şi 

rău? 

{4:34} şi el a răspuns la mine, spunând: nu te grăbi 

mai sus de cel mai înalt: pentru graba ta este în zadar să fie mai 
sus 

El, căci tu m-ai mult depăşite. 

{4:35} a făcut nu suflete, de asemenea, a problemei de drept 
ask 

aceste lucruri în camerele lor, spunând, cât timp sunt eu 

Sper că pe acest mod? Când vine fructe de podea din 

răsplata noastră? 



{4:36} şi aceste lucruri Uriel Arhanghel a dat 

le răspunde, şi a spus, chiar când numărul de seminţe este 

umplut în tine: pentru el a cântărit lumea în echilibru. 

{4:37} de măsură n-are el a măsurat ori; şi de 

numărul n-are el numerotate de ori; şi el nu misca 

de asemenea, nu se amestecă-le, până când măsurile 
menționate anterior trebuie îndeplinite. 

{4:38} apoi am răspuns şi a spus, O doamne ce bearest 

regula, chiar am toate sunt pline de impietate. 

{4:39} și pentru noi cumva este că etaje 

celor drepţi nu sunt completate, datorită păcatelor din ele 

care locuiesc pe pământ. 

{4:40} asa ca el mi-a răspuns, şi a spus, du-te drumul tău spre 
un 

femeie cu copil, si intreaba de ei atunci când ea a împlinit 

ei nouă luni, în cazul în care uterul poate păstra naşterea mai 

în cadrul ei. 

{4:41} apoi am, zis nu, Doamne, că ea nu poate. Şi el 

mi-a zis, în mormânt camerelor de suflete sunt ca 

pântecele de o femeie: 

{4:42} pentru ca o femeie care suferă maketh graba de a 



scăpa de necesitatea rodul muncii: chiar si asa face aceste 
locuri 

graba de a livra acele lucruri care se angajează să le spună. 

{4:43} la început, uite, ce tu doreşti să 

a se vedea, trebuie să fie arătat tine. 

{4:44} apoi am răspuns şi a spus, dacă am găsit favoarea 

în ochii tăi, şi dacă este cu putinţă, şi dacă am fi îndeplinesc, 
prin urmare, 

{4:45} arăta mi apoi dacă exista mai mult vin decât 

este trecut, sau mai mult de trecut decât este de a veni. 

{4:46} ce este trecut ştiu, dar ce este de a veni I 

nu ştiu. 

{4:47} şi el mi-a zis, sta pe partea dreapta, 

şi eu trebuie să expună similitudine ţie. 

{4:48} asa ca am stat, şi a văzut, şi, Iată, o ardere fierbinte 

cuptor trecut înainte de mine: si s-a întâmplat că atunci când 

flacăra a fost plecat am uitat, şi Iată, fum 

a rămas încă. 

{4:49}, după ce aceasta a trecut de înaintea mea o apos 

Cloud, și trimis în jos mult ploaie cu o furtună; şi când 

furtună de ploaie a fost trecut, picături a rămas încă. 



{4:50} apoi a spus el unto-mă, să ia în considerare cu pe tine 
însuţi; ca 

ploaia este mai mult decât picături, şi ca focul este mai mare 
decât 

fum; dar picături şi fum rămas în urmă: Deci 

cantitatea care este trecut mai a depăşit. 

{4:51} apoi am rugat, şi a spus, poate am live, thinkest tu, 

până în acel moment? sau ceea ce se întâmpla în aceste zile? 

{4:52} el mi-a răspuns, şi a spus, în ceea ce priveşte jetoanele 

drept care, tu mă, askest pot spune-te dintre ele în parte: dar 

ca atinge viaţa ta, eu sunt nu a trimis să arate pentru eu nu 

şti. 

{5:1} dar ca venirea token-uri, Iată că, zilele 

va veni, că cei ce locuiesc pe pământ se iau 

într-o mare serie, şi calea adevărului se ascunse, şi 

Terenul este stearpă de credinţă. 

{5:2} dar nelegiuirea va fi crescut de mai sus că care 

acum tu seest, sau că tu m-ai auzit de mult timp în urmă. 

{5:3} şi în ţara, pe care tu seest acum pentru a avea rădăcină, 
vei 

vei vedea pierdut brusc. 



{5:4} dar dacă acorda cea mai mare tine să trăiască, să 

a se vedea după treia trambita că soarele se straluceasca brusc 

din nou în noapte, şi luna de trei ori în a doua zi: 

Marius 2 filme 712 

{5:5} și sânge se scadea din lemn şi piatră 

se da glas, şi oamenii trebuie să se tulbure: 

{5:6} şi chiar el conduce, care se uita nu pentru că 

locuiesc pe pământ şi păsările iau zborul lor 

departe împreună: 

{5:7} și Sodomitish mare se lepăda de peşte, şi 

face un zgomot noaptea, care nu mulţi cunosc: dar 

ei vor auzi vocea acestuia. 

{5:8} acolo va fi o confuzie, de asemenea, în multe locuri, şi 

focul se des trimite din nou, iar fiarele sălbatice se 

schimba locurile lor, şi pun fumegă femei 

mai departe monştri: 

{5:9} şi apele de sare va fi găsit în dulce, precum şi toate 

prietenii va nimici unul pe altul; apoi, se ascunde spirit 

şi înţelegerea în sine să se retragă în camera lui de secrete, 

{5:10} şi trebuie să fie căutat de multe, şi totuşi să nu fie 



găsite: apoi nelegiuire şi apoi se 

multiplicate pe pământ. 

{5:11} un teren, de asemenea, se cere un alt, şi spun, este 

dreptatea care maketh un om neprihănit trecut prin 

tine? Şi se spune, nr. 

{5:12} în acelaşi timp se barbati spera, dar nimic 

obţine: ei trebuie să forţei de muncă, dar căile lor nu se 
prospera. 

{5:13} pentru a arăta tine astfel token-uri am lăsa; şi dacă tu 

vei ruga din nou, şi plânge ca acum, şi rapid chiar şi câteva zile, 
tu 

vei auzi lucruri încă mai mare. 

{5:14} apoi am awaked s -a dus o teamă extreme 

prin tot corpul meu, iar mintea mea a fost tulburi, astfel încât 
acesta 

leşinat. 

{5:15} asa ca îngerul care a venit să vorbească cu mine a avut 
loc 

mine, mi-a mângâiat şi stabilit-mă pe picioarele mele. 

{5:16} și în a doua noapte, a ajuns să treacă, că 

Salatiel căpitan de oameni au venit la mine, spunând: 



În cazul în care ai fost tu? şi de ce este chipul tău astfel încât 

grele? 

{5:17} Knowest tu nu că Israelul se angajează: 

ţi în ţara lor captivitate? 

{5:18} până atunci, şi să mănânce pâine, şi ne parasi nu, ca 

Păstorul care leaveth turma lui în mâinile de lupi crud. 

{5:19} apoi am i-a zis, du-te de căile tale la mine, şi 

vin nu aproape de mine. Si a auzit ce am spus, şi a plecat de la 

pe mine. 

{5:20} şi aşa am postit şapte zile, doliu şi 

plângând, ca şi Uriel, Îngerul mi-a poruncit. 

{5:21} şi după şapte zile, astfel încât a fost, că gândurile lui 

inima mea au fost foarte gravă unto-mă din nou, 

{5:22} şi sufletul meu recuperate spiritul de înţelegere, 

şi am început să vorbesc cu cel mai mare din nou, 

{5:23} şi a spus, O doamne ce bearest regula, fiecare lemn 

al pământului şi al tuturor arborilor acestora, tu m-ai ales 

tine unul doar de viţă de vie: 

{5:24} şi din toate ţările din întreaga lume pe care l-ai 

te-a ales o groapă: si de toate florile acestora un crin: 



{5:25} și de toate adâncurile mării tu m-ai umplut 

tine unul râu: si de toate orasele construit tu m-ai sfinţit 

Sion până pe tine însuţi: 

{5:26} şi din toate păsările de curte, care sunt create ai 

tine numit un porumbel: şi de toate vitele care sunt făcute 

tu m-ai furnizat-tine o oaie: 

{5:27} si printre toate mulţimile de oameni ai 

te-a ajuns o oameni: şi această poporul, care tu 

lovedst, tu mi o lege care este aprobat de toate. 

{5:28} şi acum, Doamne, de ce tu ai dat asta 

persoane peste zis multe? şi la rădăcina o ai tu 

preparate altele, şi de ce ai tu împrăştiate singurul tău 

oameni printre multe? 

{5:29} si ei care a făcut dezminţi fagaduintele tale, şi 

crezut nu tău legăminte, au dispreţuieşti pe ele. 

{5:30}, în cazul în care tu ai atat de mult urasc poporul tău, încă 

spre ai pedepsi-le cu propriile tale mâini. 

{5:31} acum când I-a rostit aceste cuvinte, îngerul 

care a venit la mine o noapte înainte a fost trimis la mine, 

{5:32} si mi-a zis, auzi-mă, iar eu va instrui 



tine; ascultă de lucru că am spus, şi se spune-te 

mai multe. 

{5:33} si i-am spus, vorbesc despre, Domnul meu. Apoi a spus el 
a zis: 

mă, tu eşti în gât tulburat în minte dragul Israelului: iubeşti 

tu ca oamenii mai bine decât el, care le-a făcut? 

{5:34} si i-am spus, nu, Doamne: dar de durere foarte v-am 

vorbit: pentru conducerea mea durere mi fiecare oră, în timp ce 
forţei de muncă a 

înţelege modul celui prea înalt, şi să caute o parte 

de judecata. 

{5:35} şi el mi-a zis, tu poţi nu. Şi am spus, 

De aceea, Doamne? dimineaţă s-a născut atunci? sau de ce a 
fost 

nu meu mamei uter apoi mormântul meu, care nu ar putea 
avea 

văzut durerile lui Iacov, şi trudă obositor de stoc 

lui Israel? 

{5:36} şi el mi-a zis, numărul mă lucrurile care 

sunt încă provin, aduna mi zgura care sunt 

împrăştiate în străinătate, ma face flori verzi din nou care sunt 



s-a uscat, 

{5:37}, deschide-mi locurile care sunt închise, şi adu-mi 

mai departe vânturi ce este în ele sunt taci, arăta mi imaginea 

o voce: şi apoi am declara ţie de lucru ca să 

labourest sa stii. 

{5:38} si i-am spus, O doamne ce bearest regula, care poate 

cunosc aceste lucruri, dar cine are nu sa locuinţă cu 

bărbaţi? 

{5:39} în ceea ce pentru mine, eu sunt înţelept: Cum pot eu 
vorbesc apoi de 

aceste lucruri drept care mi-ai askest? 

{5:40}, apoi a spus el unto-mă, cum că tu poţi face nici unul 

aceste lucruri am vorbit de, chiar şi aşa poţi tu nu 

afla judecata mea, sau în cele din urmă dragostea pe care le-am 

promis poporul meu. 
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{5:41} si i-am spus, Iată, Doamne, dar arta tu aproape zis 

le care rezervată până la sfârşitul anului: şi ce trebuie să fac 

care au fost înainte de mine, sau am acum, sau ei care 

va veni după noi? 



{5:42} şi el mi-a zis, am va asemui judecata mea 

zis un inel: cum nu există nici o moleşeală de ultima, chiar şi aşa 

nu există nici o rapiditatea de prima. 

{5:43}, aşa că am răspuns şi a spus, Couldest nu faci 

cei care au fost făcute, şi acum, şi care sunt pentru a 

vin, la o dată; ca să arate primit prin viu grai judecata ta 

mai devreme? 

{5:44}, apoi mi-a răspuns el, şi a spus, creatura poate 

graba nu mai sus filtru; nici nu pot deţine lume le 

la o dată care trebuie să fie create în aceasta. 

{5:45} si i-am spus, ca tu ai zis: robul tău, că 

tu, care givest viaţa tuturor, m-ai dat viata la o dată la 

creatura care tu m-ai creat, şi creatura goale l: chiar 

astfel încât ea ar putea acum purta ei că acum fie prezente 
simultan. 

{5:46} şi el mi-a zis, să ceară pântece de femeie, 

şi să spun unto ei, dacă tu aduci mai departe copiilor, de ce dost 

tu nu împreună, dar unul după altul? Rugati-va ei 

prin urmare, pentru a naşte zece copii, dintr-o dată. 

{5:47} si i-am spus, ea nu poate:, dar trebuie să faci de distanta 



de timp. 

{5:48}, apoi a spus el unto mine, chiar şi aşa au am dat 

pântecele pământului celor care fie semănate în ea în lor ori. 

{5:49} pentru ca ca un copil poate nu naşte 

lucruri care aparţin de bătrâni, chiar şi aşa au dispus 

lumea pe care am creat. 

{5:50} şi am întrebat, şi a spus, văzând tu m-ai dat acum 

mine drumul, eu va continua să vorbească înaintea ta: pentru 
noastre 

mama, de care tu ai mi-a spus că ea este tanara, 

înşişi acum aproape zis varsta. 

{5:51}, el mi-a răspuns, şi a zis: cere o femeie care 

-aduce copiii, şi ea va spune-te. 

{5:52} spun unto ei, de aceea sunt ei cine tu 

acum m-ai adus mai departe ca cei care au fost înainte, dar mai 
puţin 

de statură? 

{5:53} şi ea răspunde la tine, care fie au născut în 

puterea de tineret sunt de o modă, şi ei că 

sunt născut în timpul veacului, când uter piere, sunt 

în caz contrar. 



{5:54} tu consideră, prin urmare, de asemenea, cum că sunteţi 
mai puţin 

de statură decât cele care au fost înaintea voastră. 

{5:55} şi Deci, sunt cei ce vin după tine mai putin decat voi, 

ca creaturi care acum începe să fie vechi, si au trecut 

peste puterea de tineret. 

{5:56} a zis: eu, Doamne, va indemn, în cazul în care am găsit 

favoarea în ochii tăi, arăta robul tău cu care tu visitest 

creatura ta. 

{6:1} şi el mi-a zis, la început, atunci când 

Pământul a fost făcut, înainte de a frontierelor din lume se afla, 
sau 

vreodată vânt a suflat, 

{6:2} înainte de a tunat şi a fulgerat, sau vreodată 

s-au pus bazele de paradis, 

{6:3} înainte de flori echitabil au fost observate, sau vreodată 

Mobile puteri s-au stabilit, înainte de nenumărate 

multitudine de îngeri s-au adunat împreună, 

{6:4} sau vreodată înălţimile cerului s-au ridicat în sus, înainte 

măsurile din cer s-au numit, sau vreodată 

cosuri de fum în Sion au fost fierbinte, 



{6:5} si ere ani prezente s-au căutat, şi sau 

vreodată invenţii dintre ele că acum păcat s-au transformat, 
înainte 

Acestea au fost sigilate care s-au adunat credinţa de o comoară: 

{6:6}, apoi au considerat aceste lucruri, şi toate acestea au fost 

realizate prin mine singur, şi prin altul: de mine, de asemenea, 

ei trebuie să fie încheiat, și de către nimeni altul. 

{6:7} apoi am răspuns şi a spus, ceea ce va fi despărţire 

despărţit de ori? sau când va fi sfârşitul primului, 

şi la începutul care urmează? 

{6:8} si el mi-a zis, din Avraam, Isaac, 

Când Iacov şi Esau s-au născut lui Iacov pe mână a avut loc 

prima călcâiul lui Esau. 

{6:9} pentru Esau este sfârşitul lumii, şi Iacov este 

începutul anului acesta care urmează. 

{6:10} mâna omului este între toc şi mâna: 

Cealaltă întrebare, marius, cere tu nu. 

{6:11} am răspuns atunci şi a spus, O doamne ce bearest regula, 

în cazul în care am găsit favoarea în ochii tăi, 

{6:12} va indemn ţie, arăta robul tău final al tău 



semn, drept pentru care tu shewedst mine partea ultima 
noapte. 

{6:13}, astfel încât el a răspuns şi mi-a zis, Stand până la 

picioarele tale, şi auzi o voce tare sondare. 

{6:14} şi trebuie să fie cum ar fi o mare mişcare; dar 

locul unde tu standest nu se mută. 

{6:15} şi, prin urmare, când vorbeşte nu fie frică: pentru 

cuvântul este de la sfârşitul, şi Fundaţia Pământului este 

înţeles. 

{6:16} şi de ce? deoarece discursul de aceste lucruri 

cutremurat şi este mutat: pentru că ştie că sfârşitul acestea 

lucrurile trebuie să fie schimbat. 

{6:17} şi s-a întâmplat că, atunci când am auzit m-am ridicat 

până la picioarele mele, şi hearkened, şi, Iată, a existat o 

vocea care vorbea, şi sunetul de ea a fost ca sunet de 

multe ape. 

{6:18} şi se spune, Iată, vin zile, care va 

începe să se apropie şi să vizitaţi-le care locuiesc pe 

pământ, 

{6:19} și va începe să facă Inchiziţiei de ei, ceea ce 



se care au rănit nedrept cu nelegiuirea lor, 

şi când se vor împlini necazul de Sion; 

{6:20} şi când lumea, care începe să dispară 

distanţă, trebuie să fie terminat, apoi am va arăta aceste 
simboluri: 

cărţile se vor deschide înainte de întinderea, şi ei se 
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Vezi toate împreună: 

{6:21} şi vorbesc cu copiii de un an 

vocile lor, femeile cu copii se naşte 

copii prematură de trei sau patru luni, şi ei se 

trăiască, şi ridică. 

{6:22} şi brusc apar locuri de semănat 

unsown, depozite complet se brusc fi găsit gol: 

{6:23} si tha trâmbiţa dă un sunet, care, atunci când 

fiecare om aude, se vor face brusc de frică. 

{6:24} în acel moment se va prietenii lupta unul împotriva altuia 

ca duşmani, şi pămîntul vor sta în frica cu cei care 

locuiesc, izvoarele arteziene vor sta încă, 

şi în trei ore se nu se execută. 



{6:25} oricine rămâne din toate acestea care le-am 

-a spus te va scăpa, şi a vedea mântuirea mea, şi la sfârşitul 

lumea ta. 

{6:26} şi oamenii care sunt primite de o va vedea, care 

au gustat moartea la naştere lor: şi inima 

locuitorii vor fi modificat şi transformat într-un alt 

sensul. 

{6:27} se stinge răul, şi de a fi înşelăciune 

stinge. 

{6:28} în ceea ce priveşte credinţa, trebuie să înflorească, 
coruptia se 

depăşi, şi adevărul, care a fost atât de mult fără 

de fructe, este declarată. 

{6:29} şi atunci când el a vorbit cu mine, Iată, m-am uitat de 

puţin şi puţin peste el înainte de care am fost. 

{6:30} aceste cuvinte el a zis: mă; Am venit să 

arăta tine timp de noapte să vină. 

{6:31}, dacă vei ruga încă mai mult, şi rapid de şapte zile 

din nou, ţi se spun lucruri mai mare de zi decât am 

auzit. 



{6:32} pentru vocea ta este auzit înainte de cel mai mare: 
pentru 

Mighty a văzut tău neprihănit care se ocupă, el a văzut 

de asemenea, tău castitate, care tu ai avut vreodată din 
tinereţea ta. 

{6:33} și, prin urmare, căci mi-a trimis pentru a arăta tine toate 

aceste lucruri, şi să spun unto tine, fie de bun confort şi 

nu te teme 

{6:34} şi grăbesc nu cu vremurile care sunt trecute, la 

Cred că lucrurile zadar, ca să poţi să nu grăbi acestea din urmă 

ori. 

{6:35} si l-a întâmplat după acest lucru, că am plâns din nou, 

şi postit şapte zile în mod similar, că am putea îndeplini 

trei săptămâni care mi-a spus. 

{6:36} și în a opta seara a fost rău în inima mea 

eu din nou, şi a început să vorbească înainte de cea mai înaltă. 

{6:37} pentru Duhul meu a fost pus foarte mult pe foc, şi 
sufletul meu 

a fost în primejdie. 

{6:38} si i-am spus, Doamne, tu spui la 

începutul creaţiei, chiar prima zi, si zis astfel; 



Lasa cerul şi pământul efectuează; şi cuvântul tău a fost o 
perfectă 

««««locul de muncă. 

{6:39} şi apoi a fost spiritul, şi întunericul şi tăcere 

erau pe fiecare parte; Sunetul vocii omului nu a fost încă 

format. 

{6:40} apoi commandedst tu o lumină corectă să vină 

de comorile tale, că munca ta ar putea apărea. 

{6:41} la a doua zi ai dat Duhul de 

întinderea şi commandedst să asunder parte, şi să 

fac o diviziune între apele, care o parte ar putea 

Du-te, şi celălalt să rămână sub. 

{6:42} la a treia zi tu comanda de că 

apele trebuie adunate în a şaptea parte din pământ: 

şase pats ai tu secat, şi păstrează-le, cu scopul care 

dintre acestea unele fiind plantat de Dumnezeu şi băgate poate 
servi 

tine. 

{6:43} pentru a fost, de îndată ce cuvântul tău a mers mai 
departe munca 

făcut. 



{6:44} pentru imediat a fost mare şi nenumărate 

fructe şi multe şi felurite plăceri pentru gustul, şi 

flori de culoare neschimbător, şi mirosuri de minunat 

miros: şi acest lucru a fost realizat a treia zi. 

{6:45} la a patra zi tu commandedst care 

ar trebui să strălucească Soarele şi luna mai da lumina ei, şi 
stelele 

ar trebui să fie în ordine: 

{6:46} si i le o taxă pentru a face serviciul la om, 

Asta a fost să fie făcute. 

{6:47} la a cincea zi tu zis până la a şaptea 

parte, în cazul în care apele s-au adunat ca acesta ar trebui să 
aducă 

mai departe de viaţă creaturi, pasari si pesti: şi aşa s-a 

trece. 

{6:48} pentru apa de prost şi fără viaţă a născut 

lucruri de viaţă la porunca lui Dumnezeu, că tot oameni 

s-ar putea lauda faptele tale minunate. 

{6:49} apoi ai hirotoni tu două creaturi vii, 

unul tu calledst Enoh şi alte Leviathan; 

{6:50} si separa unul de altul: pentru 



parte a şaptea, şi anume, în cazul în care s-a adunat apa 

împreună, s-ar putea deţine amândoi. 

{6:51} lui Enoh tu i o parte, care a fost uscat 

până a treia zi, că el ar trebui să locuiască în aceeaşi parte, 

în care sunt de o mie de dealuri: 

{6:52} ci Leviathan tu i a şaptea parte, 

şi anume, umed; si ai tinut sa fie devorate de 

cine vei, şi când. 

{6:53} în ziua a şasea tu i porunca 

pământ, că înaintea ta că ar trebui să aducă mai departe fiare, 

vite, şi insinuează lucruri: 

{6:54} şi după aceste, Adam, care ai dat 

Domnul de toate creaturile tale: a-i veni noi toţi, şi oamenii 

de asemenea, care tu m-ai ales. 

{6:55} toate acestea au am vorbit înaintea ta, Doamne, 

pentru că ai dat din lume pentru noi 
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{6:56} în ceea ce priveşte celelalte persoane, care, de 
asemenea, veni lui Adam, 

tu ai spus că acestea sunt nimic, dar fie ca la scuipat: 



şi m-ai asemănat abundenţa de le unto o picătură care 

cade de pe o navă. 

{6:57} şi acum, Doamne, Iată, aceste păgâni, care 

au fost vreodată reputate ca nimic, au început să fie domnilor 

peste noi, şi să ne devoreze. 

{6:58} dar suntem poporul tău, pe care tu m-ai chemat tale 

întâiul născut, singurul tău fiu, şi iubitul tău fervent, sunt date 

în mâinile lor. 

{6:59}, în cazul în care lumea acum a făcut pentru noi, ce face 

nu avem o moştenire cu lumea? cât timp 

se îndure acest lucru? 

{7:1} şi când am făcut un scop de a vorbi acestea 

cuvinte, a fost trimis la mine îngerul care a fost 

trimis de mine nopţi înainte: 

{7:2} şi a spus unto mine, Up, marius, şi auzi 

cuvinte că am venit să-ţi spun. 

{7:3} si i-am spus, vorbeşte, Dumnezeul meu. Apoi a spus el a 
zis: 

mine, mare este amplasat într-un loc larg, că ar putea fi 
profund şi 

minunat. 



{7:4} dar pune caz intrarea erau înguste, şi ca 

un râu; 

{7:5} care apoi ar putea intra în mare pentru a uita la el, şi 

pentru a conduce aceasta? în cazul în care el a mers nu prin 
ingusta, cum ar putea el 

intra în larg? 

{7:6} acolo este, de asemenea, un alt lucru; Un oraş este 
construit, şi 

Amplasat pe un domeniu larg, şi este plin de toate lucrurile 
bune: 

{7:7} intrarea acestora este îngustă, şi este situat într-o 

loc periculos să cadă, aşa ca în cazul în care au existat un foc pe 

mâna dreaptă, şi din stânga o apă adâncă: 

{7:8} si o singura cale dintre le pe amândouă, chiar 

între foc şi apă, atât de mici că s-ar putea, dar 

un om merge acolo la o dată. 

{7:9} dacă acest oraş acum s-au dat un om pentru o 

moştenire, în cazul în care el nu se trece pericolul pusă înainte 

cum el primește această moştenire? 

{7:10} si i-am spus, este acest lucru, Doamne. Apoi a spus unto 
mine, 



Chiar şi aşa, de asemenea, este parte lui Israel. 

{7:11} pentru ca pentru ei am făcut lumii: şi 

Când Adam încălcat legile mele, apoi a fost decretat că 

acum se face. 

{7:12}, apoi au fost intrari din lumea aceasta a făcut 

îngustă, plină de tristeţe şi durerile nasterii: acestea sunt 
câteva, dar şi rău, 

plin de pericole,: si foarte dureros. 

{7:13} pentru intrările din lumea mai mare au fost largă şi 

sigur, şi a adus nemuritor de fructe. 

{7:14}, în cazul în care apoi aceştia care trăiesc muncii să nu 
intre acestea strâmtoare 

şi lucrurile zadar, ei nu pot primi cele care sunt stabilite în sus 

pentru ei. 

{7:15} acum, prin urmare, de ce disquietest-te pe tine însuţi, 
văzând 

tu eşti dar cu omul supus putrezirii? şi de ce eşti tu s-a mutat, 

întrucât eşti muritor dar? 

{7:16} ce ai tu nu consideră că cugetul aceasta 

ceea ce este să vină, mai degrabă decât ceea ce este actual? 

{7:17} apoi am răspuns şi a spus, O doamne ce bearest 



de regulă, m-ai hirotonit în legea ta, că cel neprihănit trebuie să 

moşteni aceste lucruri, dar pe care cei păcătoşi să piară. 

{7:18} cu toate acestea, cei drepţi vor fi Strâmtoarea 

lucrurile şi speranţă pentru nivel: pentru cei ce au făcut cei răi 

au suferit strâmtoare lucrurile, şi încă nu se vedea largă. 

{7:19} şi el mi-a mai zis. Nu există nici un judecător de mai sus 

Dumnezeu, şi nici unul care n-are înţelegere mai sus cele mai 
mari. 

{7:20} pentru exista multe care pieri în această viaţă, pentru că 

ei dispreţuiesc Legea lui Dumnezeu care este stabilit înainte de 
ei. 

{7:21} pentru Dumnezeu a dat porunca stramtoare la cum ar fi 

a venit, ceea ce ar trebui să facă pentru a trăi, chiar ca au venit, 
şi 

ceea ce ei ar trebui să respecte pentru a evita pedeapsa. 

{7:22} cu toate acestea nu au fost cuminti la el; dar 

a vorbit împotriva lui, şi imaginat lucrurile zadar; 

{7:23} şi ei înşişi înşelaţi de faptele lor rele; 

şi a spus Celui Preaînalt, că el este nu; si nu sa stiut 

moduri: 

{7:24} dar Legea lui au au dispreţuit, şi a negat lui 



legămintele; în statutul său acestea nu au fost credincioşi, şi 

au interpretat lucrarile sale. 

{7:25} si astfel, marius, pentru goale sunt goale 

lucruri, şi pentru întregul sunt lucruri complet. 

{7:26}: Iată, va veni timpul, că aceste simboluri 

care mi au spus de îţi va veni să treci şi mireasa 

trebuie să apară, şi ea vine mai departe trebuie să fie văzut, că 
acum este 

retrase de pe pământ. 

{7:27} si oricine este livrat de la relele prezicînd 

se vedea minunile mele. 

{7:28} pentru fiul meu Isus se va descoperi cu cei care 

cu el, şi cei ce rămâne se va bucura în termen de patru 

sute de ani. 

{7:29}, dupa acesti ani se fiul meu Hristos mor, şi toate 

oameni care au viata. 

{7:30} si lumea se va preface în tăcere vechi 

şapte zile, ca şi în judecăţile fostei: astfel încât nici un om 

rămân. 

{7:31} şi după şapte zile lumea, că încă awaketh 



nu, se ridică, şi că va muri care este corupt 

{7:32} si pamantul se restabili cei care dorm în 

ei, şi deci trebuie să praf de cei care locuiesc în tăcere, şi 

locuri secrete emite acele suflete care au fost comise 

le. 

{7:33}, iar cel mai mare la sediul 

judecata şi mizerie vor trece, şi lung 

suferinţa trebuie să aibă un scop: 
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{7:34} dar judecata numai rămân, adevarul va sta, 

şi credinţa trebuie să ceară puternic: 

{7:35} şi respectă munca şi recompensa va fi 

arătat şi fapte bune se de forţă, şi cei răi 

faptele trebuie să poarte nici o regulă. 

{7:36} apoi am spus, Avraam s-a rugat în primul rând pentru 

Sodomites şi Moise pentru părinţii care au păcătuit în 

pustie: 

{7:37} şi lui Isus după el pentru Israel în timpul lui Acan: 

{7:38} şi Samuel si David pentru distrugerea: şi 

Solomon pentru ei să vină la sanctuarul: 



{7:39} Helias şi pentru cei care au primit ploaie; şi pentru 

mort, că el ar putea trăi: 

{7:40} Ezechias şi pentru oameni în momentul 

Sanherib: şi mulţi pentru mulţi. 

{7:41} chiar acum, văzând corupţiei este crescut, şi 

rautatea a crescut, şi drepţi au rugat pentru 

nelegiuit: de aceea ea nu este acum, de asemenea? 

{7:42} el mi-a răspuns, şi a spus, acest viaţa prezentă nu este 

cele din urmă în cazul în care respecta mult slava; prin urmare, 
ei au 

s-a rugat pentru cei slabi. 

{7:43} dar zi de doom este sfârşitul de această dată, 

şi începutul nemurirea pentru a veni, în care 

Corupţia este trecut, 

{7:44} alcoolism este la capăt, infidelitatea este tăiat, 

dreptatea este crescut, şi adevărul este apărut. 

{7:45} atunci nici un om nu trebuie să poată salva cel 

distrus, nici să-l care a ajuns Victoria oprime. 

{7:46} am răspuns atunci şi a spus, aceasta este prima mea şi 
ultima 

spune, că el este mai bine să nu au dat Pamant 



zis Adam: sau altceva, atunci când a fost dat de el, să aibă 

reţinut el din păcat. 

{7:47} pentru ce profit este pentru bărbaţi acum în acest 
prezent 

timp pentru a trăi în greutate, şi după moarte să caute 

pedeapsa? 

{7:48} oana Adam, tu ce ai facut tu? pentru deşi acesta 

a fost tu care au păcătuit, tu arta nu căzut singur, dar am toate 

care provin de la tine. 

{7:49} pentru profit ce este la noi, dacă exista promis 

ne un timp nemuritor, întrucât am făcut lucrări care 

aduce moartea? 

{7:50} şi că ne-a promis o speranţă veşnică, 

întrucât noi înşine fiind cei mai cei răi sunt puse degeaba? 

{7:51} și care sunt stabilite pentru noi locuinţe de 

sănătate și siguranță, întrucât am trăit cei răi? 

{7:52} şi menţinerea slava Celui Preaînalt să 

apara-le care au dus o viaţă precaut, întrucât avem 

a umblat în căile cele mai răi de toate? 

{7:53} şi că trebuie să fi arătat un paradis, a căror 



fructe veac pentru vreodată, în care este sigur si medicina, 

din moment ce noi nu va intra în ea? 

{7:54} (pentru noi au intrat în neplăcute locuri.) 

{7:55} și că feţele le care au folosit 

abstinenta trebuie să strălucească mai sus de stele, întrucât 
fetele noastre 

trebuie să fie de nuanţe mai închise decât întuneric? 

{7:56} pentru în timp ce am trăit şi comis fărădelegea, am 

nu considerate că ar trebui să începem să sufere pentru ea 
după 

moartea. 

{7:57}, apoi mi-a răspuns el, şi a spus, aceasta este 

starea de luptă, pe care omul care se naşte la 

Pământul se lupta; 

{7:58}, în cazul în care el a fi depăşite, el trebuie să sufere ca tu 

ai spus: dar dacă el obţine Victoria, să primească un lucru 

că spun. 

{7:59} în acest sens este viaţa drept Moise 

oameni în timp ce a trăit, spunând, te alege viaţa, ca să 

poţi să vii. 

{7:60} dar au crezut nu-l, nici încă 



profeţii după el, nici nici nu mi au rostit unto ei, 

{7:61} că ar trebui să existe această greutate în lor 

distrugerea, ca va fi bucurie peste ele care sunt convinse să 

mântuirea. 

{7:62} a răspuns: apoi, şi a spus, ştiu eu, Domnul, care 

cel mai mare se numeste milostiv, în care el n-are milă de 

le care nu sunt încă în lume, 

{7:63} si asupra acelora, de asemenea, care la rândul său Legea 
sa; 

{7:64} şi că el este pacientul, şi lung suffereth cei care 

am păcătuit, ca creaturile sale; 

{7:65} şi că el este darnic, pentru că el este gata să dea 

în cazul în care acesta needeth; 

{7:66} şi că el este de mila, pentru a multiplieth 

îndurarea şi mai mult, să le care sunt prezente, şi care sunt 

trecut, şi, de asemenea, să le care sunt să vină. 

{7:67} pentru, dacă nu se multiplica îndurarea lui, lumea 

va continua cu ei moștenite în aceasta. 

{7:68} şi a pardoneth; dacă el a făcut nu atât al lui 

bunătatea, că cei ce au comis fărădelegile ar putea 



fi facilitat dintre ei, partea de zece miime de oameni nu ar 
trebui să 

rămâne în viaţă. 

{7:69} și fiind judecător, în cazul în care el ar trebui să nu-i ierte 

care sunt vindecat cu cuvântul său, şi a pus o multitudine de 

afirmaţiilor, 

{7:70} ar trebui să fie foarte puţine stânga oricărei îndoieli în o 

nenumarate multitudinea. 

{8:1} şi el a răspuns la mine, spune, n-are cel mai mare 

făcut această lume pentru mulţi, dar lumea să vină pentru 
câteva. 

{8:2} va spun tine o similitudine, marius; Ca atunci când tu 

askest Pământului, acesta se spun unto tine, că acesta dă mult 

mucegai care vasele de lut sunt făcute, dar puţin praf care 

aur vine de: chiar aşa este cursul acestei lumi prezente. 
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{8:3} sunt multe creat, dar puţini vor fi mântuiţi. 

{8:4} asa ca I-a răspuns şi a spus, înghiţi apoi în jos, O meu 

sufletul, înţelegere, şi devora înţelepciune. 

{8:5} pentru tu ai fost de acord să dau ureche, şi arta dispuşi să 

prooroci: pentru nu mai ai spaţiu decât numai să trăiască. 



{8:6}, Doamne, dacă tu suferi robul tău, că am putea 

roagă-te înaintea ta, şi tu să ne dea seminţe la inima noastră, şi 

cultura înţelegerea noastră, că poate veni fructe 

cum vor trăi fiecare om care este corupt, care aduce 

locul unui om? 

{8:7} pentru tu eşti singur, şi noi toţi o manopera de 

mâinile tale, cum tu ai spus. 

{8:8} pentru când organismul este modă acum în mamei 

uter, şi tu givest membri, creatura ta este păstrat 

în foc şi apă, şi nouă luni doth tău manopera 

îndura tău creatura care este creat în ea. 

{8:9} dar că care păzeşte şi se păstrează atât se 

conservate: şi când a venit timpul, uter conservate 

delivereth lucruri pe care a crescut în ea. 

{8:10} pentru tu ai poruncit din piese de 

corpului, care este de a spune, din sani, lapte pentru a fi dat, 

care este rodul sanii, 

{8:11} că poate fi un lucru care este de modă 

hrănit pentru un timp, până când ai disposest-l la mila ta. 

{8:12} tu broughtest it sus cu dreptatea ta, şi 



nurturedst in legea ta, şi reformedst cu judecata ta. 

{8:13} şi te vei umili-l ca creatura ta, şi 

se accelera ca munca ta. 

{8:14}, în cazul în care, prin urmare, tu-l vei nimici care cu astfel 

forţei de muncă mare a fost de modă, este un lucru uşor să fie 
hirotonit 

de porunca ta, care ar putea lucru care a fost făcută 

se conservă. 

{8:15} acum, Doamne, voi vorbi; atinge omul în 

generale, ştii cel mai bine; dar atingerea poporul tău, pentru 

ale căror dragul imi pare rau; 

{8:16} şi pentru moştenirea ta, pentru a cărui veninos I 

plânge; şi pentru Israel, pentru care eu sunt grele; şi pentru 
Iacov, 

dragul căruia sunt tulburat; 

{8:17}, prin urmare, va începe să se roage înaintea ta pentru 

mine si pentru ei: căci văd cade dintre noi care locuiesc în 

teren. 

{8:18} dar am auzit de rapiditatea judecătorului care 

este de a veni. 

{8:19}, prin urmare, auzi glasul meu, şi de a înţelege mea 



cuvinte, şi vor grăi înaintea ta. Acesta este începutul 

din cuvintele lui marius, înainte de el a fost luat: şi a zis: 

{8:20}, Doamne, tu care locuieşti în everlastingness 

care Vezi văzută de lucruri în cer şi în 

aer; 

{8:21} a cărui domnie este inestimabilă; a căror glorie nu pot 

fie înţelese; înainte de cine sta gazdele de îngeri 

cu frica, 

{8:22} al cărui serviciu este familiarizat în vânt şi incendiu; 

al cărui cuvânt este adevărat, şi zicători constantă; a căror 

porunca este puternic, si ordonanta fricos; 

{8:23} a cărui privire drieth adâncimi, şi indignare 

maketh munţi pentru a se topi; care adevărul 

mărturiseşte: 

{8:24} O auzi Rugaciunea de robul tău, și dau ureche pentru a 

petitia ta creatură. 

{8:25} în timp ce eu trăiesc voi vorbi, şi atâta timp cât am 

înţelegerea voi răspunde. 

{8:26} O privire nu asupra sa păcatele poporului tău; dar pe 

le care te servesc într-adevăr. 



{8:27} în vedere nu răi invenţii de păgâni, 

dar dorinţa celor că ţineţi învăţăturile tale 

afectiuni. 

{8:28} Gândiţi-vă nu asupra celor care au intrat feignedly 

înaintea ta: dar vă amintiţi-le, care conform tale 

va cunosc frica ta. 

{8:29} să nu fie voia ta sa distrugeti-le pe cele care au 

a trăit ca animalele; dar să se uite la cei ce au în mod clar 

predat legea ta. 

{8:30} ia tu nici o indignare la cei ce sunt 

considerat mai rău decât fiare; dar dragostea ei care 
întotdeauna pune 

au încredere în dreptatea ta şi slava. 

{8:31} pentru noi si parintii nostri se stinge de astfel 

boli: dar din cauza noi păcătoşii, tu vei fi numit 

milostiv. 

{8:32} pentru dacă ai dorinţa să aibă milă de noi, 

tu vei fi numit milostiv, ne şi anume, că nu au nici o 

lucrări de dreptate. 

{8:33} pentru cel neprihănit, care au mai multe fapte bune 
stabilite 



cu tine, din propriile fapte primeşte recompensa. 

{8:34} pentru ceea ce este omul, ca să ia spre 

nemulţumirea la el? sau ceea ce este o generaţie pieritoare, 
care 

tu spre fi atât amar spre ea? 

{8:35} pentru într-adevăr le este de nici un om printre ei care se 

născut, dar el n-are tratate de răutate; şi printre credincioşi 

nu există nici unul care nu a făcut rău. 

{8:36} pentru în acest lucru, Doamne, dreptatea ta şi tău 

bunătatea este declarată, în cazul în care vei fi milă de ei 

care au nu încredere de fapte bune. 

{8:37}, apoi mi-a răspuns el, şi a spus unele lucruri ai 

ai vorbit corect şi conform unto cuvintele tale trebuie să fie. 

{8:38} pentru într-adevăr va cred pe dată 

cei ce au păcătuit înainte de moarte, înainte de judecată, 

înainte de distrugere: 

{8:39} dar I se va bucura peste etapa a 

cei neprihăniţi, şi va aminti, de asemenea, pelerinajul lor, şi 

mântuirea, şi recompensa, care au. 

Marius 2 filme 718 



{8:40} ca ca am vorbit acum, Deci ea intră să treacă. 

{8:41} pentru ca vierul seamănă seminţe mult asupra 

teren, şi planteth mulţi copaci, şi încă un lucru care este 

seamana bine în său sezon vine nu, nici nu mă tot ceea ce 

este plantate ia rădăcină: este chiar atât de ei ca sunt semănate 
în 

lumea; ei nu tot fi mântuiţi. 

{8:42} am răspuns atunci şi a spus, dacă am găsit har, să 

Eu vorbesc. 

{8:43} ca şi seminţe de gospodar piere, dacă acesta 

vin nu, şi a primi nu tale ploaie cuvenit sezon; sau, dacă 

veni prea mult ploaie, şi l-a corupt: 

{8:44} chiar atât piere om, de asemenea, care se formează cu 

tale mâini, şi se numeşte imaginea tău, pentru că tu eşti 

ca el, de dragul căruia ai făcut toate lucrurile, şi 

-l-a asemănat seminţei gospodar. 

{8:45} nu fi mîniat cu noi dar schimb poporul tău, şi 

avea milă de moştenire tău: căci tu eşti 

milă de creatura ta. 

{8:46}, apoi mi-a răspuns el, şi a spus, sunt lucruri prezente 



pentru prezent, şi lucruri vine pentru astfel ca fie să vină. 

{8:47} pentru vei veni departe ca să scurt spre fi 

putea iubi meu creatura mai mult I: dar am ofttimes 

atrasi de aproape ţie, şi ei, dar niciodată 

Cei nelegiuiti. 

{8:48} în acest lucru, de asemenea, tu eşti minunat înainte de 
cele mai multe 

Mare: 

{8:49} în care tu m-ai smerit pe tine însuţi, aşa cum se întâmplă 

ţie, şi m-ai judecat pe tine însuţi vrednic să fie mult 

glorificat printre cei drepţi. 

{8:50} pentru multe mizerii mare se va face să le care 

în timpul din urmă trebuie să locuiască în lume, pentru că au 

intrat într-un sentiment de mîndrie. 

{8:51} dar înţelege tu pentru tine, şi caută 

glorie pentru ca fie ca tine. 

{8:52} pentru voi este paradis deschis, la pomul vieţii este 

plantate, să vină este pregătit, plenteousness se face 

gata, un oraş este construit, şi da, restul este permis, perfect 

bunătatea şi înţelepciunea. 



{8:53} rădăcina răului este sigilată până la tu, slabiciune 

molie este ascuns la tine, şi corupţia este a fugit în 

Iadul va fi uitata: 

{8:54} durerile sunt trecute şi în cele din urmă este arătat 

comoara de nemurire. 

{8:55} şi, prin urmare, vei cere nici mai multe întrebări 

cu privire la multitudinea de cei ce Pier. 

{8:56} pentru atunci când au luat libertatea, au dispretuit 

cel mai mare, gândit dispreţul legii sale, şi a părăsit căile sale. 

{8:57} mai mult decât atât, ei au călcat în picioare lui 
neprihăniţi, 

{8:58} şi a zis în inima lor, că nu este Dumnezeu; da 

şi care să ştie ei trebuie să moară. 

{8:59} pentru ca lucrurile menţionate mai sus vei primi, astfel 
încât 

setea şi durere sunt pregătite pentru ei: pentru că nu a fost voia 
lui 

că oamenii ar trebui să vină la zero: 

{8:60} dar acestea care crea au spurcat numele 

celui ce le-a făcut, şi au fost nemulţămitori la el 

care pregătit viaţa pentru ei. 



{8:61} și, prin urmare, este judecata mea acum la îndemână. 

{8:62} aceste lucruri v-am arătat nu tuturor oamenilor, dar 

la tine, şi de multe ca tine. Apoi I-a răspuns şi a zis: 

{8:63}: Iată, Doamne, acum tu ai arătat mi 

multitudine de minuni, care vei începe să facă 

ori pe ultima: dar la ce ora, l-ai arătat nu ma. 

{9:1} el mi-a răspuns atunci, şi a spus, măsura tu 

timp cu sârguinţă în sine: şi când tu seest parte a 

semne trecut, care v-am spus înainte de tine, 

{9:2} atunci vei vei înţelege, că este foarte acelaşi 

timp, în care cele mai mari va începe să viziteze lumea 

care a făcut-o. 

{9:3} aceea când se vede cutremure şi 

uproars de oameni din lume: 

{9:4} apoi vei tu bine înţeles, că cea mai mare 

vorbea de aceste lucruri de la zilele în care au fost înaintea ta, 

chiar de la început. 

{9:5} pentru ca ca tot ce este făcut din lume n-are o 

începutul şi sfârşitul, şi sfârşitul este evident: 

{9:6} chiar atât de ori, de asemenea, de cele mai mari au simplu 



începuturile în mirare şi puternic funcţionează şi terminaţii în 

efecte şi semne. 

{9:7} și fiecare care va fi salvat, și trebuie să poată 

să scape de faptele lui, şi prin credinţă, prin care aveţi 

crezut, 

{9:8} sunt conservate la pericolele menționate anterior, şi se 

vedea mântuirea mea în ţara mea, şi în interiorul graniţelor 
mea: pentru că 

au sfinţit le pentru mine la început. 

{9:9} apoi ei este în caz de păcat, care au acum 

abuzat căile mele: şi ei că au aruncat-le departe 

blastămă vor locui în chinuri. 

{9:10} pentru astfel ca şi viaţa lor au primit beneficii, şi 

nu au cunoscut-mă; 

{9:11} şi ei că au urât Legea mea, în timp ce au avut 

dar libertatea, şi, când încă loc de pocăinţă a fost deschis 

le, înţeleasă nu, dar dispretuit 

{9:12} acelaşi trebuie să ştiţi după moartea de durere. 

{9:13} și, prin urmare, fi tu nu curios cum 

nelegiuit va fi pedepsit, și când: dar se intereseze cum 



cei drepţi va fi mantuit, a cui este lumea, şi pentru care 

lumea este creată. 

{9:14} apoi am răspuns şi a zis: 

{9:15} am spus înainte, şi acum vorbesc, şi va 

vorbesc, de asemenea, în continuare, că exista mult mai multe 
dintre ele 
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care pieri, decât dintre ei care vor fi salvate: 

{9:16} cum un val este mai mare decât o picătură. 

{9:17} şi el mi-a răspuns ca şi câmpul este, 

Deci, este, de asemenea, seminţe; ca florile, astfel sunt culorile 

de asemenea, cum ar fi muncitor este, astfel, de asemenea, 
este locul de muncă; ca şi 

ls gospodar Deci el însuşi, este, de asemenea, cresterea lui: 
pentru ea 

a fost momentul din lume. 

{9:18} și acum când am pregătit din lume, care a fost 

nu au fost încă făcute, chiar şi pentru ei să locuiască în care 
trăiesc acum, nu 

omul a vorbit împotriva mea. 

{9:19} pentru că atunci fiecare dintre ascultat: dar acum 
maniere 



dintre ei care sunt create în această lume, care este facut sunt 

deteriorat de o sămânţă perpetuu, și printr-o lege care este 

nepătrunse scape. 

{9:20} asa ca am considerat din lume, şi, Iată, a fost 

primejdia din cauza dispozitivele care au intrat în ea. 

{9:21} și am văzut, şi l-a cruţat foarte mult, şi m-au ţinut 

un strugure de cluster, şi o plantă de o mare de oameni. 

{9:22} lasa multitudinea pieri apoi, care s-a născut în 

Zadar; şi să-mi struguri sunt păstrate, şi planta mea; pentru cu 
mare 

forţei de muncă au am facut-o perfect. 

{9:23} cu toate acestea, dacă vei înceta încă şapte zile 

mai mult, (dar tu nu vei rapid în ele, 

{9:24} dar merg într-un câmp de flori, în cazul în care nu este 

construit, si mananca doar florile de câmp; gust fără trup, 

bea nici vin, dar mananca flori numai;) 

{9:25} şi rugaţi-vă pentru cele mai mari continuu, apoi voi 

vin şi vorbesc cu tine. 

{9:26} asa ca m-am dus drumul meu în câmpul care se numeşte 

Ardath, cum el a poruncit mi; şi acolo am stat printre 



flori, şi a mâncat din plante de câmp, şi 

carne de aceeaşi convinse de mine. 

{9:27} după şapte zile m-am aşezat pe iarbă, şi inima mea 

a fost contrariat în mine, cum ar fi ca inainte: 

{9:28} si am deschis gura mea, şi a început să vorbească înainte 

cea mai înaltă, şi a zis: 

{9:29}, Doamne, tu care shewest pe tine însuţi ne, tu 

erai arătat părinţilor noştri în pustie, într-un loc 

în cazul în care nici un om treadeth, într-un loc sterp, atunci 
când au venit 

din Egipt. 

{9:30} si tu spui spune, ascultă-mă, Israele; şi 

marca cuvintele mele, tu seminţe lui Iacov. 

{9:31} pentru, Iată, am semănat Legea mea în tine, şi acesta se 

aduce fructe în tine, şi voi trebuie să fie onorat în ea pentru 
totdeauna. 

{9:32} dar părinţii noştri, care a primit Legea, a ţinut-o 

nu, şi observate nu tău ordonanţe: şi dacă fructe 

de legea ta pieri, nici nu ar putea, pentru că a fost ai tăi; 

{9:33} încă ei care a primit-o pierit, pentru că acestea 

păstrat nu ceea ce a fost semănat în ei. 



{9:34} şi, Iată, a ls o personalizate, atunci când Pământul a 

semințe de primite, sau mare o nava, sau orice vas carnea sau 
băutură, 

acel, acea fiind au pierit în care a fost semănată sau aruncat în, 

{9:35} acest lucru, de asemenea, care a fost semănată sau 
exprimate în acestea, sau 

primit, pieri şi rămâne nu cu noi: dar cu noi 

căci nu sa întâmplat acest lucru. 

{9:36} pentru noi care au primit Legea pieri de păcat, 

şi inima noastră, de asemenea, care a primit-o 

{9:37} fără a aduce atingere legii nu piere, dar 

rămâne în vigoare lui. 

{9:38} şi când am spus aceste lucruri în inima mea, am 

sa uitat în spate cu a mea ochii, si pe partea dreapta am vazut 
un 

femeie, şi, Iată, a plâns şi a plâns cu un puternic 

voce, şi a fost mult întristat inima şi hainele ei au fost 

chirie, şi ea a avut cenusa pe capul ei. 

{9:39}, atunci să-I gândurile mele du-te că am fost în, şi a 
transformat 

ma zis:,, 



{9:40} şi a zis:, Pentruce weepest tu? de ce 

arta tu întristat atât în mintea ta? 

{9:41} şi ea mi-a zis, domnule, lasă-mă singur, că am putea 

boci pe mine, şi se adaugă durerea mea, pentru că eu sunt 
inflamat contrariat 

în mintea mea, şi a adus foarte scăzut. 

{9:42} si I-a zis, ce aileth tine? spune-mi. 

{9:43} ea mi-a zis, eu robul tău au fost sterp, 

şi a avut nici un copil, deşi am avut un sot de treizeci de ani, 

{9:44} şi cei treizeci de ani am făcut nimic altceva de zi şi 

noaptea, şi fiecare oră, dar face meu, rugăciunea la cele mai 
mari. 

{9:45} dupa treizeci de ani Dumnezeu auzit de mine roaba ta, 

privit meu mizerie, considerat mea probleme, si -a dat 

mine un fiu: si am fost foarte bucuros de el, asa ca a fost sotul 
meu 

de asemenea, şi toţi vecinii mei: şi ne-a dat mare onoare zis 

cel Atotputernic. 

{9:46} şi -l-am hrănit cu mare durerile. 

{9:47} astfel încât atunci când el a crescut, şi a venit la timp că 
el 



ar trebui să aibă o soţie, am făcut un ospăţ. 

{10:1} şi deci a venit să treacă, că, atunci când fiul meu a fost 

a intrat în camera lui de nunta, a căzut, şi a murit. 

{10:2}, atunci noi toţi răsturnat luminile, şi toate meu 

vecinii s-au ridicat să mă mângâie: aşa că am luat meu restul zis 

a doua zi la noapte. 

{10:3} şi a venit cînd au avut toate rămas să 

mă mângâie, la sfârşitul ar putea fi liniştită; apoi am sculat de 

noapte şi au fugit, şi a venit încoace în acest domeniu, ca tu 
seest. 

{10:4} si am acum scop nu să se întoarcă în oraş, 

dar aici să staţi, şi nici să mănânce, nici bea, dar continuu 

plânge şi repede până când voi muri. 

{10:5} apoi am plecat meditaţii în care am fost, şi 

a vorbit cu ea la furie, spunând: 

{10:6} tu prost femeie mai presus de toate celelalte, tu seest 

nu noastre doliu, şi ceea ce happeneth ni? 
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{10:7} cum că Sion mama noastră este plină de greutate toate, 

şi mult umiliţi, doliu foarte inflamat? 



{10:8} şi acum, văzându-ne tot plânge şi sunt trist, pentru noi 

sunt toate în greutate, arta tu întristat pentru un fiu? 

{10:9} pentru a cere Pământului, şi ea, se spune că este 

ea care ar fi trebuit să plâng pentru toamna de atât de mulţi 
care cresc 

asupra ei. 

{10:10} pentru a ei a venit tot la prima, şi în afara ei 

toate celelalte vin, şi, Iată, se merg aproape toate în 

distrugere, şi o multitudine de ei este cu totul eradicată. 

{10:11} care apoi ar trebui să facă mai multe doliu decât ea, 

care l-a pierdut atât de mare o multitudine; si nu tu, care arta 

Ne pare rau dar pentru unul? 

{10:12} dar daca tu zici de mine, meu jale nu este 

place Pământului, pentru că am pierdut rodul pântecelui meu, 

care am născut cu dureri, şi a născut cu durerile; 

{10:13} dar pământul nu este aşa: pentru mulţimea prezentă în 

în funcţie de cursul de pământ este plecat, cum a venit: 

{10:14}, atunci eu îţi spun, cum ar fi ca tu m-ai adus 

mai departe cu munca; chiar şi aşa, pământ, de asemenea, a 
dat ei fructe, 

şi anume, omul, încă din începutul aceluia care a făcut 



ei. 

{10:15} acum ţine, prin urmare, durerea ta pentru a te pe tine 
însuţi, şi 

purta cu un curaj bun că care l-a lovit pe tine. 

{10:16} pentru dacă tu vei confirma determinarea 

de Dumnezeu pentru a fi la fel, tu vei ambele primesc fiul tău în 
timp, 

şi vei fi lăudat printre femei. 

{10:17} drumul tău apoi în oraş la soţul tău. 

{10:18} şi ea mi-a zis, că voi nu face: voi 

nu intra în oraş, dar aici va voi muri. 

{10:19}, aşa că am procedat pentru a vorbi mai departe unto ei, 
şi a zis: 

{10:20} face nu este asa, dar fie consiliate. de mine: pentru 
modul de 

multe sunt adversităţile din Sion? fi mângâiat în ceea ce 
priveşte de 

durere de la Ierusalim. 

{10:21} pentru tu seest că sanctuarul nostru este pus 
deşeurilor, 

noastre altarul defalcate, Templul nostru distruse; 



{10:22} alăuta nostru este pus pe teren, cântecul nostru este 
pus 

pentru a reduce la tăcere, bucuria noastră este la capăt, lumina 
noastra 

Sfeşnic este scos, chivotul legământului nostru este rasfatata, 
noastre 

lucrurile sfinte sunt spurcat, şi numele care este numit la noi 

aproape este profanat: copiii noştri sunt puse de ruşine, 
noastre 

preoţii sunt arse, leviţii noştri sunt plecat în captivitate, noastre 

fecioarele sunt spurcat, şi soţiile noastre răpit; credincioşii 
noştri 

bărbaţi dus, noştri cei mici distruse, tinerii noştri 

sunt aduse în robie, și oamenii noştri puternice sunt deveni 

slab; 

{10:23} si, care este cel mai mare dintre toate, sigiliul de Sion 

acum l-a pierdut onoarea ei; pentru ea este livrat în mâinile 

a celor ce ne urăsc. 

{10:24} și, prin urmare, scuture ta greutate mare, şi 

pune departe multitudinea de fiere, care poate fi Mighty 

milă de tine din nou, şi cele mai mari trebuie să-ţi dea 

odihnă şi uşurinţa de muncii tale. 



{10:25} si l-a întâmplat în timp ce vorbeam cu ea, 

Iată, fata ei la o dată stralucit extrem, şi ei 

chipul glistered, aşa că am fost frică de ei, şi căzut pe gânduri 

ce ar putea fi. 

{10:26} şi, Iată, dintr-o dată ea a făcut un strigăt mare foarte 

fricos: astfel încât pământul zguduit la zgomot femeii. 

{10:27} si am uitat, şi Iată, femeia a apărut 

la mine nu mai mult, dar a fost un oraș construit, şi un mare 

locul arătat în sine din bazele: apoi am fost frică, 

şi a strigat cu glas tare, şi a spus, 

{10:28} unde este Uriel, îngerul, care a venit la mine la 

primul? pentru el l-a provocat-mi să cadă în mai multe transe, 

şi mina final este transformat în corupţie, şi Rugăciunea mea 
pentru 

mustrare. 

{10:29} şi cum îmi vorbea aceste cuvinte Iată, el 

a venit la mine, şi se uită la mine. 

{10:30} şi, Iată, am pune ca unul care a fost mort, şi 

înţelegerea mea a fost luată la mine: şi el a luat de mine, 

mâna dreaptă, şi mi-a mângâiat şi stabilit-mă pe picioarele 
mele, 



şi a spus unto mine, 

{10:31} ce aileth tine? şi de ce eşti tu atât alarmat? 

şi de ce este tău înţelegere tulburată, şi gânduri 

de inima? 

{10:32} si i-am spus, pentru că tu m-ai părăsit, şi 

încă am făcut în funcţie de cuvintele tale, şi m-am dus în 
domeniu, 

şi, Iată, am văzut, şi încă vedea, că nu mă putea 

expres. 

{10:33} şi el mi-a zis, ridica bărbăteşte, şi am 

va recomanda tine. 

{10:34} a zis: eu, vorbesc pe Domnul meu, în mine; numai 

ma parasi nu, ca nu cumva voi muri frustra nădejdii mele. 

{10:35} pentru am văzut că nu am ştiut, şi aud că fac 

nu stiu. 

{10:36} sau este simtul înşelaţi, sau sufletul meu într-un vis? 

{10:37}, acum, de aceea va indemn tine că vei arăta 

robul tău de această viziune. 

{10:38}, el mi-a răspuns atunci, şi a spus, mă auzi, şi am 

informează-te și spune-ţi ce eşti frică: pentru 



cele mai mari va dezvălui multe lucruri secrete ţie. 

{10:39}, el a văzut că drumul tău are dreptate: pentru că tu 

sorrowest continuu pentru poporul tău, şi makest mare 

jale pentru Sion. 

{10:40} este, prin urmare, acest sensul viziunea care 

sawest tu in ultima vreme: 

{10:41} sawest tu o femeie doliu, şi tu 

begannest pentru a confort ea: 

{10:42} dar acum tu seest chipul femeii nu 

mai mult, dar s-a arătat ţie un oras construit. 

{10:43} și întrucât ea a declarat tine de moartea ei 
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fiul, aceasta este solutia: 

{10:44} femeia, pe care sawest tu este Sion: şi 

întrucât ea a spus ţie, chiar ea care tu seest ca o 

oraş construit, 

{10:45} întrucât, am spus, a spus unto tine, că ea n-are 

fost treizeci de ani stearpă: acestea sunt treizeci de ani în care 

nu a existat nici o jertfă făcute în ea. 

{10:46} dar după treizeci de ani Solomon construit oraşul 



şi a oferit jertfele: apoi, a născut un fiu sterp. 

{10:47} și întrucât ţi-a spus că-l hrănită 

cu muncii: care a fost locuit în Ierusalim. 

{10:48}, dar întrucât ea te-a mai zis că fiul meu 

intrarea în camera lui de căsătorie s-a întâmplat să aveţi un fail, 

şi a murit: aceasta a fost distrugerea care a venit la Ierusalim. 

{10:49} şi, Iată, tu ai văzut asemănarea ei, şi 

deoarece ea plâns pentru fiul ei, tu begannest pentru confort 

ea: şi aceste lucruri care au nimerit, acestea trebuie să fie 

deschis ţie. 

{10:50} pentru acum cea mai mare vede că tu eşti întristat 

unfeignedly, şi sufferest din inima ta toată pentru ea, astfel 
încât 

Căci El a arătat ţi strălucirea slavei sale, şi 

drăgălăşenie de frumusetea ei: 

{10:51} și, prin urmare, am bade îţi rămâne în câmpul 

în cazul în care nici o casa a fost construit: 

{10:52} pentru am ştiut că cele mai mari ar arăta acest lucru zis 

tine. 

{10:53} am poruncit tine pentru a merge în domeniu, de aceea 



în cazul în care a fost nici o fundaţie de orice clădire. 

{10:54} pentru în locul în care cele mai mari beginneth a 

arate lui city, nu poate nimeni pe clădire a putea sta. 

{10:55} şi, prin urmare, nu te teme, să nu ţi se inima 

affrighted, dar drumul tău în, şi a vedea frumuseţea şi 

măreţia clădirii, fel de mult ca ochii tăi să poată 

a se vedea: 

{10:56} şi apoi vei tu auzi cât de al tău urechi 

pot intelege. 

{10:57} pentru ai arta binecuvântaţi peste multe alte, şi arta 

numit cu cele mai mari; şi aşa sunt doar puţini. 

{10:58} dar pentru mîine noapte tu vei ramane aici; 

{10:59} şi aşa va arăta mai înalt te viziuni de 

mare lucruri, care cel mai mare va face să le spună că 

locuiesc pe pământ, în ultimele zile. Deci am dormit în noaptea 
aceea 

şi o altă, cum mi-a poruncit. 

{11:1} apoi am văzut un vis, şi, Iată, a venit acolo 

la mare un vultur, care a avut doisprezece aripi cu pene, 

şi trei capete. 



{11:2} şi am văzut, şi, Iată, a întinde aripile ei pe 

tot pământul, şi toate vânturile de aer suflat pe ea, şi 

s-au adunat împreună. 

{11:3} şi mă uit, şi în afara ei pene a crescut 

alte pene contrare; şi ele au devenit putin pene şi 

mici. 

{11:4} dar şefii ei au fost în stare de repaus: capul în mijlocul 

a fost mai mare decât celelalte, dar s-a odihnit cu reziduul. 

{11:5} mai mult mă uit, şi, Iată, eagle zburat cu ei 

pene, şi a domnit pe pământ, şi peste cei ce locuiau 

în aceasta. 

{11:6} şi am văzut că totul sub cer erau 

supune ei, şi nici un om a vorbit împotriva ei, nu, nu o 

creatura de pe pământ. 

{11:7} şi mă uit, şi, Iată, vulturul crescut asupra ei 

gheare, şi a vorbit la penele ei, zicând: 

Ceas {11:8} nu toate deodata: fiecare dintre în propria sa de 
somn 

loc, şi de ceas de curs: 

{11:9} dar să capete fi păstrat pentru ultimele. 



{11:10} și mă uit, şi, Iată, vocea a nu ieşit din 

ei capete, dar la mijlocul ei corpul. 

{11:11} şi am numerotate ei pene contrariul, şi, 

Iată, au existat opt dintre ele. 

{11:12} si am uitat, şi Iată, pe partea dreapta acolo 

a apărut o pană, şi a domnit peste tot pământul; 

{11:13} si asa a fost, că atunci când ea a domnit, la sfârşitul 
anului acesta 

a venit si locul acestora au aparut nu mai mult: Deci următorul 

ca urmare a stat sus. şi au domnit, şi a avut o mare de timp; 

{11:14} şi s-a întâmplat, că atunci când ea a domnit, la sfârşitul 

de asemenea, a venit ca ca primul, deci că a apărut nu mai 
mult. 

{11:15}, apoi acolo a venit o voce ei, şi a spus, 

{11:16} auzi tu care ai suportate regulă peste pământ atât 

lung: acest lucru îţi spun, înainte de a te beginnest să apară nici 
un 

mai mult, 

{11:17} este nimeni după tine atinge până la timpul tău, 

nici la jumătatea acesteia. 

{11:18}, apoi a apărut al treilea, şi a domnit ca celelalte 



înainte, şi a apărut nu mai au. 

{11:19} asa ca a plecat el cu toate reziduurile una după alta, 

ca fiecare a domnit, şi apoi a apărut nu mai mult. 

{11:20} apoi am văzut, şi, Iată, în cadrul lecţiilor de timp 

penele care a urmat sa ridicat la partea dreapta, care le 

s-ar putea pronunţa asemenea; şi unii dintre ei a condus, dar 
după un timp 

au apărut nu mai mult: 

{11:21} pentru unele dintre ele au fost stabilite, dar a decis nu. 

{11:22} dupa aceasta am uitat, şi Iată, doisprezece 

pene a apărut mai mult, nici două pene mici: 

{11:23} si nu a fost nici mai mult asupra corpului de vultur, 

dar trei capete care s-a odihnit, şi şase aripi mici. 

{11:24} apoi am, de asemenea, că două pene mici împărţite 
văzut 

ei înşişi la şase, şi a rămas în cap că 

a fost pe partea dreapta: pentru cele patru a continuat în locul 
lor. 
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{11:25} și mă uit, şi, Iată, pene care erau 

sub aripa gândit să înfiinţeze ei înşişi şi să aibă 



regula. 

{11:26} și mă uit, şi, Iată, a existat un set sus, dar 

la scurt timp a apărut nu mai mult. 

{11:27} iar al doilea a fost mai devreme departe decât primul. 

{11:28} și mă uit, şi, Iată, cele două care au rămas 

crezut, de asemenea, ele însele să domnească: 

{11:29} şi atunci când au crezut astfel, Iată, acolo awaked 

unul dintre şefii care au fost în repaus, şi anume, acesta care a 
fost în 

mijlocul; pentru că a fost mai mare decât celelalte două capete. 

{11:30} si apoi am vazut ca au fost alte două capete 

s-au alăturat cu ea. 

{11:31} şi, Iată, capul a fost transformat cu ei care 

erau cu el, şi mânca două pene sub aripa 

care ar fi domnit. 

{11:32} dar acest cap pune tot pământul în frică, şi goale 

regula în ea peste toţi cei care locuiau pe pământ cu mult 

asuprire; şi a avut guvernare din lume mai multe 

decât toate aripile care au fost. 

{11:33} şi după aceasta am văzut, şi, Iată, şeful care a fost 



în mijlocul apărut brusc nu mai multe, cum ar fi ca aripi. 

{11:34} dar acolo au rămas cele două capete, care, de 
asemenea, în 

ca fel condus pe pământ, şi pe cei care locuiau 

în aceasta. 

{11:35} și mă uit, şi, Iată, capul la dreapta 

secundare au devorat-o care a fost pe partea stanga. 

{11:36} apoi am capul o voce care mi-a zis, uite 

înaintea ta, şi ia în considerare ceea ce tu seest. 

{11:37} și mă uit, şi Iată, cum ar fi fost un leu care răcneşte 

urmărit din lemn: şi am văzut că el a trimis un om 

voce zis vulturul, şi a spus, 

{11:38} auzi tu, voi vorbi cu tine, şi cele mai mari 

trebuie să îţi spun, 

{11:39} arta nu tu l care remainest din cele patru fiare, 

Cine-I făcut să domnească în lumea mea, care la sfârşitul lor 

ori ar putea veni prin intermediul lor? 

{11:40} şi a venit în al patrulea rând, şi a depăşit toate fiarele 

care au trecut, şi -a dat putere peste în lume cu mare 

teamă, şi peste întreaga busola Pământului cu 



asuprire mult cei răi; atât de mult timp a locuit el 

pământ cu înşelăciune. 

{11:41} pentru pamant ai tu nu judecaţi cu adevărul. 

{11:42} pentru tu m-ai smerit blânzi, tu m-ai ranit 

paşnică, tu m-ai iubit mincinoşi, şi a distrus 

locuinţe dintre ei, care a născut de fructe, şi m-ai aruncat 

în jos zidurile ca tine făcut nici un rău. 

{11:43} este, prin urmare, tău necuvenite se ocupă vin la 

cele mai mari, şi mândria ta zis Mighty. 

{11:44} mai mare, de asemenea, l-a privit cei mândri 

ori, şi, Iată, ei sunt încheiat şi urâciunile sale sunt 

îndeplinite. 

{11:45} şi, prin urmare, apar mai mult, tu vulturul, nici 

aripile tale oribil, nici tău pene răi nici tale 

cap rău intenţionat, nici tău gheare jignitor, nici trupul tău 
degeaba: 

{11:46} că tot pământul poate fi odihnit, şi poate 

reveni, fiind livrate la tău violenţei, şi că ea poate 

speranţă pentru judecata şi mila de el, care a făcut-o. 

{12:1} si l-a întâmplat, whiles vorbea leu acestea 



cuvintele lui vulturul, l-am văzut, 

{12:2} şi, Iată, capul, care a rămas şi patru 

aripi apărut nu mai mult, şi cele două a plecat ei şi a stabilit 

ei înşişi până la domnia şi Regatul lor a fost mic, şi 

umple de vacarm. 

{12:3} şi am văzut, şi, Iată, au apărut nu mai mult, 

şi corpul întreg de vultur s-a ars astfel încât pământul 

a fost mare teamă: atunci I awaked necazuri şi 

transa de mintea mea, şi de mare frică, şi a zis meu 

spiritul, 

{12:4} Lo, asta ai tu făcut unto mine, în care tu 

searchest moduri de cele mai mari. 

{12:5} Lo, încă sunt obosiţi în mintea mea, şi foarte slab în 

Duhul meu; şi rezistenţă mică există în mine, pentru frica mare 

cu care am fost afectat noaptea aceasta. 

{12:6} aceea va îndemn acum Preaînalt, că el 

va mă mângâie până la sfârşit. 

{12:7} si i-am spus, Doamne ce bearest regula, în cazul în care 
am găsit 

graţie înainte de ochii tăi, şi dacă eu sunt justificate cu tine 
înainte de 



mulţi alţii, şi dacă Rugăciunea mea într-adevăr a veni înaintea ta 

fata; 

{12:8} confort mi apoi şi arate mine robul tău 

interpretare şi simplu diferenţa de această viziune fricos, care 

tu poţi să confort perfect sufletul meu. 

{12:9} pentru tu m-ai judecat mi demn pentru a arăta mi 

ultima ori. 

{12:10}, iar el mi-a zis, aceasta este interpretarea 

viziune: 

{12:11} vulturul, care sawest tu a veni la 

mare, este Imparatia pe care a fost văzut în viziunea ta 

fratelui Daniel. 

{12:12} dar nu a fost expus la el, prin urmare 

acum am declara ţie. 

{12:13}: Iată, zile va veni, că acolo se va ridica 

ridica o imparatie pe pământ, şi trebuie să fie temut mai presus 
de toate 

Regate care au fost înainte de a fi. 

{12:14} în acelaşi doisprezece regi împărăţi, după 

un alt: 



{12:15} drept al doilea începe să domnească, şi 

trebuie să aibă mai mult timp decât oricare dintre cei 
doisprezece. 

{12:16} şi acest lucru face doisprezece aripi semnifica, care tu 

ai văzut. 
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{12:17} în ceea ce priveşte vocea care tu heardest vorbesc, şi 

care sawest tu pentru a nu ieşi din cap, dar la 

mijlocul corpului, aceasta este interpretarea: 

{12:18} după ora de acea împărăţie se 

apar străduinţelor mare, şi că vor sta în pericol de a nu: 

cu toate acestea ea nu intră apoi, dar va fi restaurat din nou 

la începutul lui. 

{12:19} și întrucât sawest tu opt mici sub 

pene lipirea la aripile ei, aceasta este interpretarea: 

{12:20} că în el se va ridica opt regi, a cărui 

ori trebuie să fie mici şi lor swift de ani. 

{12:21} şi două dintre ele Pier, timp Mijlociu 

se apropie: patru se păstrează până la sfârşitul lor începe să 

abordare: dar două se păstrează până la sfârşit. 



{12:22} și întrucât sawest tu trei capete de odihnă, acesta 

este interpretarea: 

{12:23} în ultimii zile se ridica cel mai ridicat până la trei 

regate, şi reînnoi multe lucruri acolo, şi ei se 

au stapanirea pamantului, 

{12:24} si a celor care locuiesc, cu mult 

asuprire, mai presus de toate cele care au fost înaintea lor: 
aceea 

Acestea sunt numite capul de vultur. 

{12:25} pentru acestea sunt cei ce se realiza 

răutatea, şi care se termina ultima sfârşitul lui. 

{12:26} și întrucât care sawest tu capul mare 

a apărut mai mult, aceasta înseamnă că unul dintre ei va muri 

la patul lui, şi încă cu durere. 

{12:27} pentru cele două care rămân vor fi ucişi cu 

sabia. 

{12:28} pentru sabia o va mistui alte: 

dar la ultima el cădea prin sabie el însuşi. 

{12:29} și întrucât sawest tu două pene sub 

aripi Trecand peste cap, care este pe partea dreapta; 



{12:30} l înseamnă că aceştia sunt, care cele mai mari 

l-a păstrat până la sfârşitul lor: acesta este mic regat şi plin 

de necaz, ca sawest tu. 

{12:31} şi Leul, care sawest tu, în creştere până afară de 

lemn, hohotitor şi vorbind la vulturul, si 

i mustre pentru nelegiuire ei cu toate cuvintele 

care tu m-ai auzit; 

{12:32} este uns, care a păstrat cele mai mari 

pentru ei şi pentru răutatea lor până la sfârşit: el se 

grabă osîndiţi-le, şi ei vor dojeni cu cruzimea lor. 

{12:33} pentru el trebuie să setaţi-le înainte de a-l în viaţă în 

judecată, şi trebuie să-i mustre, şi corectaţi-le. 

{12:34} pentru restul poporului meu el emite cu 

Milostenie, cei care au fost prelucrate la frontierele mea, şi 

El va face le bucurie venirea zilei de 

hotărâre, drept pentru care am vorbit ţie la 

începutul. 

{12:35} acesta este visul care sawest tu, şi acestea sunt 

interpretări. 

{12:36}, tu ai fost doar întâlni să cunosc acest secret de 



cele mai mari. 

{12:37}, prin urmare, scrie toate aceste lucruri ca l-ai 

văzut într-o carte, şi ascunde-le: 

{12:38} şi învăţaţi-i să înţelept de oameni, a căror 

inimile ştii poate înţelege şi păstraţi aceste 

Secretele. 

{12:39} dar stai tu aici pe tine însuţi încă şapte zile mai mult, 

că poate fi arătat tine, nici un fel o place 

Cea mai mare a declara ţie. Şi cu faptul că el a continuat 
drumul. 

{12:40} si l-a întâmplat, atunci tot poporul a văzut că 

cele şapte zile au trecut, si nu vin din nou în oraş, 

ei i-au strâns împreună, la cel zis 

cel mai mare, şi a venit la mine şi a spus, 

{12:41} ce am jignit te? şi răul ce au 

am făcut împotriva ta, că tu ne forsakest, si sittest aici 

în acest loc? 

{12:42} pentru toate proorocilor tu numai arta stânga noi, ca o 

cluster de epocă, şi ca o lumânare într-un loc întunecos şi ca 

un paradis sau nava păstrate de furtuna. 



{12:43} nu sunt rele, care au venit la noi suficient? 

{12:44} în cazul în care tu vei parasi ne, cât de mult mai bine a 
avut-o 

fost pentru noi, în cazul în care am, de asemenea, a fost ars în 
mijlocul Sion? 

{12:45} pentru că nu suntem mai bine decât cei ce au murit 
acolo. 

Şi au plâns cu voce tare. Apoi I-a răspuns, 

şi a zis: 

{12:46} fi de confort bun, Israele; şi nu fi greu, 

Tu Casa lui Iacov: 

{12:47} pentru cea mai mare a vă aminte, şi 

Mighty nu a uitat-te în ispită. 

{12:48} în ceea ce pentru mine, am au nu părăsit, nici nu sunt 
eu 

a plecat de la tine: dar am venit în acest loc, să rugaţi-vă pentru 

pustiirea oraşului Sion, şi că am ar putea căuta îndurare pentru 

scăzut Break de Sanctuarul tau. 

{12:49} şi acum du-te drumul acasă fiecare om, şi după 

aceste zile va veni la voi. 

{12:50}, aşa că oamenii mers modul lor în oraş, cum ar fi ca 



Eu le-a poruncit: 

{12:51} dar am rămas încă în câmpul de şapte zile, ca 

Îngerul a poruncit mi; şi a mâncat numai în acele zile de 

flori de câmp, şi au avut carne meu de ierburi 

{13:1} şi a venit după şapte zile, am visat un 

vis de noapte: 

{13:2} şi, Iată, acolo a apărut un vânt de mare, încât să 

mutat toate valurile acestora. 

{13:3} şi mă uit, şi, Iată, că omul întărea cu 

mii de cer: şi când a întors lui 

chipul să te uiţi, toate lucrurile tremura, că au fost observate 

sub el. 
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{13:4} şi ridecîteori voce a ieşit din gura lui, 

toate au ars, care a auzit vocea lui, ca şi pământul piere 

Când se feeleth foc. 

{13:5} și după aceasta am văzut, şi Iată, acolo s-a adunat 

împreună o multitudine de oameni din număr, de la cele patru 

vânturi ale cerurilor, a supune omul care a venit din 

mare 



{13:6}, dar am văzut, şi, Iată, el a avut Graverd el însuşi o mare 

munte, şi a zburat până la acesta. 

{13:7} dar mi-ar fi văzut regiune sau loc 

whereout Dealul a fost chipurilor, şi nu am putut. 

{13:8} si dupa aceasta am văzut, şi, Iată, toţi cei care 

s-au adunat împreună pentru a-l supune s-au inflamat de frică, 
şi 

încă durst lupta. 

{13:9} şi, Iată, după cum a văzut de violenţă de multitudinea 

care a venit, el a ridicat mana, nici loc de sabie, nici 

orice instrument de război: 

{13:10} dar doar am văzut că el a trimis din gura lui ca ea 

a fost o explozie de foc, şi din gură un suflu de flăcări, 

şi din limba maternă a aruncat scântei şi furtuni. 

{13:11} și acestea au fost toate amestecate împreună; suflu de 

foc, suflarea flacără, şi furtuna mare; şi a căzut cu 

violenţă peste multimea care a fost pregătit pentru a lupta, 

și le arde fiecare unul, aşa că la o dată de o 

nenumarate multitudinea nimic nu a fost să fie perceput, dar 

numai praf si miros de fum: când am văzut acest lucru mi-era 
teamă. 



{13:12} după aceea văzut acelaşi om am coborât din 

munte, şi apel la el un alt paşnică 

Multitudinea. 

{13:13} si a venit mult oameni unto el, drept pentru care 

unele au fost bucuros, unele au fost rău, şi unele dintre ele au 
fost 

legat, şi alte unele aduse de ei care erau oferite: 

apoi am fost bolnav prin mare teamă, şi awaked, şi a spus, 

{13:14} l-ai arătat robul tău aceste minuni 

la început, şi mi-ai socotiţi vrednici care tu 

spre primi Rugăciunea mea: 

{13:15} arăta mi acum încă interpretare a acestui vis. 

{13:16} pentru ca am concepe în mină înţelegerea, vai 

ca sunt lăsate în acele zile şi mult mai mult 

Vai de cei ce nu sunt lăsat în urmă! 

{13:17} pentru care nu s-au lăsat erau întristaţi. 

{13:18} acum am înţeles lucrurile care au fost adoptate până în 

zilele din urmă, care se întâmplă le şi cu cele 

care sunt lăsate în urmă. 

{13:19} sunt, prin urmare, ele intră în mare pericolele şi 



multe necesitati, cum ar fi ca aceste vise declara. 

{13:20} încă este mai uşor pentru el că este în pericol să vină 

în aceste lucruri, decât pentru a trece ca un nor de 

lume, şi nu pentru a vedea lucruri care se întâmplă în ultimele 
zile. 

Şi el a răspuns la mine, şi a spus, 

{13:21} interpretarea viziunea I se arăta ţie, 

şi va deschide ţie ceea ce tu m-ai cerut. 

{13:22} întrucât tu ai vorbit de ei pentru ca sunt plecat 

spate, aceasta este interpretarea: 

{13:23} el că trebuie să îndure pericolul în acest timp a 

păstrează el însuşi: ei care a căzut în pericol cum ar fi 

au lucrări şi spre cel Atotputernic. 

{13:24} ştiu acest lucru, prin urmare, ca ei care a plecat 

în spatele sunt mai fericiţi decât cei ce fi mort. 

{13:25} acesta este sensul de viziunea: întrucât tu 

ai văzut un om vine din mijlocul mării: 

{13:26} acelaşi lucru este el cine a tinut Dumnezeu cele mai 
mari 

un sezon mare, care, prin propria sa auto emite lui 

creatura: şi el ordonă le care sunt lăsate în urmă. 



{13:27} și întrucât sawest tu, că din gura lui 

a venit ca o explozie de vânt, şi foc şi furtuna; 

{13:28} şi că el a avut loc nici sabie, nici oricare 

Instrumentul de război, dar că în graba de la el distrus 

toată mulţimea care a venit să supuneţi-l; Acest lucru este 

interpretare: 

{13:29} Iată, vin zile, când cea mai mare va 

începe să dă-le care sunt pe pământ. 

{13:30} şi va veni spre uimirea dintre ele 

care locuiesc pe pământ. 

{13:31} şi unul se angajează să lupte împotriva alteia, 

oras unul împotriva altuia, un singur loc împotriva, altul 

oamenii împotriva altuia, şi tărâmul unul împotriva altuia. 

{13:32} și timpul este atunci când aceste lucruri se 

vină să treacă, şi semnele se întâmpla care am arătat 

te înainte, şi apoi fiul meu sunt declarate, care tu 

ai văzut ca un om ascendentă. 

{13:33} şi atunci când cei auzi glasul lui, fiecare 

omul se în propriul lor teren concediu Bătălia au o 

împotriva alteia. 



{13:34} și o multitudine de nenumărate vor fi adunate 

împreună, ca sawest tu le, dispuşi să vină, şi la 

învinge-l de luptă. 

{13:35}, dar el se sta pe partea de sus a Muntele Sion. 

{13:36} și Sion va veni, şi trebuie să fi arătat tuturor 

bărbaţi, fiind pregătite şi construit, cum ar fi ca sawest tu Dealul 

chipurilor fără mâini. 

{13:37} şi acest fiul meu se mustre răi 

Inventii de acele naţiuni care, pentru viata lor cei răi sunt 

căzut în furtuna; 

{13:38} şi se pune înaintea lor lor gânduri rele, şi 

chinurile cu care se încep să fie chinuit, 

care sunt ca o flacără: si el va nimici pe ele 

fără muncă de legea care este ca mine. 

{13:39} și întrucât sawest tu că a adunat 

un alt mulţimea paşnică la el; 

{13:40} cei sunt cele zece triburi, care s-au dus 

prizonieri din ţara lor în timpul lui Osea rege, 

Cine Salmanasar împăratul Asiriei condus departe în captivitate, 
şi 
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El le-a efectuat peste apele, şi aşa a venit ei în 

un alt teren. 

{13:41} dar au luat acest sfat între ele, 

că ar lăsa multitudinea de păgâni, şi du-te 

mai departe într-o ţară în continuare, în cazul în care niciodată 
omenirea locuia, 

{13:42} că acestea ar putea menţine statutul lor, care 

ei păstrat niciodată în ţara lor. 

{13:43} a intrat în Eufrat de îngustă 

locuri de râu. 

{13:44} pentru cel mai mare apoi arătat semne pentru ei, 

şi a avut loc încă inundaţii, până când acestea au fost trecute. 

{13:45} pentru prin țara respectivă a fost o modalitate foarte 
bună de a 

Du-te, şi anume, de un an şi jumătate: şi aceeaşi regiune este 

numit Arsareth. 

{13:46} apoi ei locuiau până când acesta din urmă; şi 

acum când trebuie să începe să vină, 

{13:47} mai mare trebuie să staţi izvoarele stream 

din nou, care le pot trece: prin urmare, ai văzut tu 



multitudinea cu pace. 

{13:48} dar cei care fie stânga în spatele poporului tău sunt 

cei ce se găsesc în interiorul graniţelor meu. 

{13:49} acum când el destroyeth multitudinea de 

naţiunile care sunt adunate, el trebuie să apere poporul 

care rămân. 

{13:50} și apoi se arăta el le mari minuni. 

{13:51} apoi am spus, O doamne ce bearest regula, arăta mi 

Acest lucru: de aceea au văzut Omul vine la 

mijlocul mării? 

{13:52} şi el mi-a zis, ca şi tu poţi nici 

şi nu cunosc lucrurile care sunt în adâncime a mării: 

chiar si asa pot vedea nici un om pe pământ fiul meu, sau cele 
care se 

cu el, dar în timpul zilei. 

{13:53} aceasta este interpretarea visului care tu 

ai văzut, şi prin care tu doar arta aici luminată. 

{13:54} pentru tu m-ai parasit drumul tău, şi 

aplicat diligenţă tale la Legea mea, şi l-a căutat. 

{13:55} viata ta ai tu ordonat în înţelepciunea, şi ai 



numit înţelegerea mama ta. 

{13:56} și, prin urmare, v-am arătat tine comorile 

cele mai mari: dupa alte trei zile voi vorbi altele 

ţie, şi declara ţie puternic şi wondrous 

lucrurile. 

{13:57}, apoi a ieşit eu în teren, da laudă şi 

Multumesc foarte mult pentru cel mai mare din cauza lui 
minuni 

care a făcut-o în timp; 

{13:58} și deoarece el governeth acelaşi, şi astfel 

lucruri ca toamna în sezoanele lor: şi acolo am stat trei zile. 

{14:1} şi s-a trece la a treia zi, m-am asezat sub 

un stejar, şi, Iată, a venit o voce din bush un 

împotriva mea, şi a spus, marius, marius. 

{14:2} si i-am spus aici sunt eu, Doamne, şi m-am ridicat la 

picioarele mele. 

{14:3}, apoi a spus el unto mine, în bush am făcut în mod 
evident 

Descoperă-mă lui Moise, şi a vorbit cu el, atunci când meu 

oameni în Egipt: 

{14:4} şi l-a trimis şi a condus poporul meu din Egipt, 



şi i-a adus până la muntele unde l-am ţinut de mine 

un sezon lung, 

{14:5} si i-a spus multe lucruri minunate, şi a arătat 

El Secretele de ori, şi la sfârşitul; şi a poruncit 

El, zicând: 

{14:6} aceste cuvinte vei declara tu, şi acestea vei 

vei ascunde. 

{14:7} iar acum îţi spun, 

{14:8} că vei stabili în inima ta semnele care am 

arătat, si visele pe care ai văzut, şi 

interpretări care tu m-ai auzit: 

{14:9} pentru tu vei fi luat din toate, şi de la 

acum tu vei rămâne cu fiul meu, şi cu cum ar fi 

fie ca tine, până când ori fi încheiat. 

{14:10} pentru lumea a pierdut tinereţii sale, şi ori 

începe să ceară vechi. 

{14:11} pentru lumea este împărţită în 12 părţi, şi 

zece părţi din ea sunt plecat deja, şi jumătate din partea a zecea 
parte: 

{14:12} şi rămâne ceea ce este după jumătate 



a zecea parte. 

{14:13} acum, prin urmare, set casa ta în ordine, şi 

mustra poporului tău, confort astfel de ei ca în necaz, 

şi acum renunţe la corupţie, 

{14:14} lasa du-te la tine muritor gândurile, aruncat departe 

sarcini de om, pune off acum natura slab, 

{14:15} şi retrase din circuitul agricol gândurile care sunt cele 
mai grele 

ţie, şi grabă-ţi să fugă din aceste vremuri. 

{14:16} pentru relele încă mai mare decât cei care l-ai 

văzut sa se intample se va face în continuare. 

{14:17} pentru a arata lumii cât de mult trebuie să fie mai slab 

prin vârstă, atât de mult mai mult se relele creştere asupra 

cei ce locuiesc. 

{14:18} de timp este fugit departe, şi leasing este greu 

la îndemână: de acum hasteth viziunea să vină, care ai 

văzut. 

{14:19} apoi am răspuns înaintea ta, şi a spus, 

{14:20}: Iată, Doamne, voi merge, ca tu m-ai poruncit 

Eu, si condamna oameni care sunt prezente: dar ei care 



trebuie să se nască după aceea, cine se sfătui le? astfel 

lumea este situat în întuneric, şi care locuiesc sunt 

fără lumină. 

{14:21} pentru legea ta este ars, prin urmare, nici un om nu ştie 

lucruri care sunt facute de tine, sau lucru care începe. 
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{14:22}, dar, în cazul în care am găsit har înaintea ta, trimite 

Duhul Sfânt în mine, şi eu trebuie să scrie tot ce a fost făcut 

în lumea de la început, care s-au scris in ta 

Legea, că oamenii pot găsi calea ta, şi care le va 

trăi în zilele din urmă pot trăi. 

{14:23} şi el a răspuns la mine, spunând: du-te drumul tău, 
aduna 

oamenii împreună, şi spun unto ei, că ei caută-ţi 

nu pentru patruzeci de zile. 

{14:24} dar uita-te te te pregăti mulţi copaci de cutie, şi 

ia cu tine, Sarea, marin, Selemia, Ecanus şi Asiel, 

aceste cinci care sunt gata pentru a scrie rapid; 

{14:25} vin încoace şi să I se aprindă o lumânare de 

înţelegere în inima, care nu se pun afară, până 



realizează lucrurile pe care tu vei începe să scrie. 

{14:26} și când tu m-ai făcut, unele lucruri vei tu 

publică, şi unele lucruri tu vei arăta în secret la 

înţelept: pentru mâine ora asta vei vei începe să scrie. 

{14:27}, apoi a mers am mai departe, ca el a poruncit, şi 

s-au adunat toţi oamenii împreună, şi a zis: 

{14:28} auzi aceste cuvinte, Israele. 

{14:29} părinţii noştri la început au fost străini în 

Egipt, de unde acestea au fost livrate: 

{14:30} și a primit Legea de viaţă, care au păstrat nu, 

care voi, de asemenea, au păcătuit după ei. 

{14:31}, apoi a fost teren, chiar teren Sion, despărţit 

printre voi de mulţime:, dar părinţii voştri, şi voi înşivă, 

făcut nelegiuire, şi -au păstrat moduri care 

Cel mai a poruncit tine. 

{14:32} și forasmuch ca el este un judecător drept, el 

a luat de la tine în timp lucru care a dat tu. 

{14:33} iar acum sunt de voi aici, şi fraţii voştri printre 

ai. 

{14:34} aceea dacă atât fie că voi va supune proprii 



înţelegerea, şi reforma inimile voastre, voi se păstrează 

în viaţă şi după moarte voi trebuie să obţină mila. 

{14:35} pentru după moartea este judecata vin, când 

vom trăi din nou: şi apoi se numele 

cei drepţi se manifestă, şi lucrări de cei păcătoşi vor fi 

declarate. 

{14:36} să nici un om, prin urmare, veniţi la mine acum, nici 

Caută după mine aceste patruzeci de zile. 

{14:37} asa ca am luat cinci bărbaţi, ca el a poruncit de mine, 

şi am mers în domeniu, şi a rămas acolo. 

{14:38} şi a doua zi, Iată, o voce numit mi, 

spune, marius, deschide gura ta, şi să bea că dau tine la 

bea. 

{14:39} apoi am deschis gura mea, şi, Iată, el 

mi-a ajuns o ceaşcă plină, care a fost complet cum ar fi fost cu 
apă, 

dar culoarea de ea a fost ca focul. 

{14:40} si am luat-o, şi au băut: şi când am avut Beat de 

ea, inima mea a rostit înţelegere şi înţelepciune a crescut în 
meu 

sân, pentru spiritul meu consolidat memoria mea: 



{14:41} şi gura mea s-a deschis şi închis nu mai mult. 

{14:42} cea mai mare a dat înţelegere la cele cinci 

bărbaţi, şi au scris viziuni minunat de noapte care 

s-a spus, care au ştiut nu: şi au şezut patruzeci de zile, şi 

ei au scris în ziua şi noaptea au mâncat pâine. 

{14:43} pentru mine. Mi-a vorbit la zi, şi am ţinut nu meu 

limba de noapte. 

{14:44} în patruzeci de zile au scris două sute şi patru 

cărţi. 

{14:45} şi a venit cînd cele patruzeci de zile au fost 

umplut, care vorbea mai înalt, zicând: primul pe care l-ai 

scris publica în mod deschis, care mai demn şi nedemn 

citit: 

{14:46} dar păstraţi şaptezeci de ultima, ca să poţi să 

Dă-le doar pentru a fi cum ar fi intelept printre oameni: 

{14:47} pentru în ele este izvor de înţelegere, 

fantana de înţelepciune, şi fluxul de cunoştinţe. 

{14:48} și am făcut-o. 

{15:1}: Iată, tu vorbeşti în urechile poporului meu 

cuvintele profeţiei, care va pune în gura ta, zice 



Domnul: 

{15:2} şi le provoca să fie scris în hârtie: pentru că ele sunt 

credincios şi adevărat. 

{15:3} frica nu imaginaţia împotriva ta, sa nu 

neîncredere de le probleme ţie, care vorbesc împotriva ta. 

{15:4} pentru toate cel necredincios va muri în lor 

infidelitatea. 

Iată {15:5}, zice Domnul, voi aduce urgii asupra 

lumea; sabie, foamete, moarte şi distrugere. 

{15:6} pentru răutatea n-are extrem de poluat 

tot pământul, şi lucrările lor jignitor sunt îndeplinite. 

{15:7} de aceea zice Domnul 

{15:8} va tin limba mea ca nu mai atinge lor 

răutate, pe care le comit profanely, nici nu voi 

ei suferă în aceste lucruri, în care îşi exercită răi 

ei înşişi: Iată, sângele nevinovat şi drepte crieth 

la mine, şi sufletele celor drepţi se plang continuu. 

{15:9} şi, prin urmare, zice Domnul, voi cu siguranta răzbuna 

ei, şi primeşte la mine toate sânge nevinovat la 

Printre ei. 



{15:10}: Iată, poporul meu este condus ca o turma sa 

sacrificare: nu va suferi-le acum să locuiască în ţara de 

Egipt: 

{15:11}, dar îi va aduce cu mână tare şi o 

întins de braţ, şi lovi Egiptul cu plăgi, ca şi înainte, 

şi va distruge toate terenurile acestora. 

{15:12} Egipt se vor boci, şi Fundaţia a acestuia se 

fi lovit cu ciuma şi pedeapsa pe care Dumnezeu se 
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aduce asupra ei. 

{15:13} care pana in pamant se plânge: pentru lor 

Seminte va eşua prin sablare şi grindină, şi cu o 

constelaţia fricos. 

{15:14} vai de lume şi ei, care locuiesc! 

{15:15} pentru sabia şi distrugerea lor înşişi aproape, 

şi o oamenii se ridică-te şi lupta împotriva altuia, şi 

săbii în mâinile lor. 

{15:16} pentru se răscoală printre oameni, şi 

invadeze unul pe altul; ei nu sunt ceea ce priveşte regii lor, nici 

prinţi şi cursul acţiunilor lor vor sta în lor 



putere. 

{15:17} un om este dorinţa de a merge într-un oraş, şi nu se 

a fi capabil. 

{15:18} din cauza mandria lor vor fi oraşe 

tulburat, casele sunt distruse, iar oamenii vor fi 

frică. 

{15:19} un om trebuie să aibă nici o milă asupra lui vecinul, dar 

se distruge casele lor cu sabia, şi strica lor 

mărfurile, din cauza lipsei de pâine, precum şi pentru marele 
necaz. 

{15:20} Iată că zice Dumnezeu, voi apela împreună toate 

împăraţii pământului să se teamă de mine, care sunt la răsăritul 

de soare, la sud, la est, şi Libanus; pentru a 

transforma unul împotriva altuia, şi restituie lucrurile 

că au făcut pentru ei. 

{15:21} asa ca o fac încă această zi zis mea aleasă, astfel încât 

voi face, de asemenea, şi recompensă în sânul lor. Aşa zice 

Domnul Dumnezeu; 

{15:22} dreapta mea nu se cruţa păcătoşi, şi -mi 

sabia nu încetează peste ele care vărsat sânge nevinovat 



pe pământ. 

{15:23} focul este trecut mai departe de la mânia lui, şi l-a 

consumat bazele de pe pamant, si pacatosi, ca 

pai asta este aprins. 

{15:24} vai de cei ce păcătuiesc, şi să păstreze nu meu 

porunci! zice Domnul. 

{15:25} nu va cruţa le: du-te drumul tau, voi copii, 

la putere, defileul nu meu sanctuar. 

{15:26} pentru Domnul cunoaşte pe cei toate că păcatul 
împotriva 

El, şi, prin urmare, el a delivereth ei până la moarte şi 

distrugerea. 

{15:27} pentru acum sunt plăgi veni peste tot 

pământ şi voi rămâne în ele: pentru Dumnezeu nu emite 

tu, pentru că voi au păcătuit împotriva lui. 

{15:28} Iată o viziune oribil, şi apariţia 

acestora din Est: 

{15:29} în cazul în care naţiunile dragoni Saudite se 

ieşi cu carele multe, şi multitudinea de le 

se face ca vântul pe pământ, că toţi cei care 



le auzi poate se tem si tremura. 

{15:30} Carmanians violent în mânia se merge de asemenea, 

mai departe ca mistreti din lemn, şi cu mare putere 

vor veni ei, şi să se alăture Bătălia cu ei, şi se pierde un 

partea de teren asirienilor. 

{15:31} și apoi Dragonii au parte de sus, 

amintindu-şi de natura lor; şi dacă ei se transforma, 

conspira împreună în mare putere să-i persecute ei, 

{15:32}, atunci acestea vor fi tulburat bled şi să păstreze 

tăcere prin puterea lor, şi trebuie să fugă. 

{15:33} și din ţara de asirieni 

inamicul asedieze le, şi unele dintre ele, iar în consuma 

lor gazdă trebuie să fie frică şi groază şi ceartă între lor 

regii. 

{15:34} Iată că norii dinspre est şi dinspre nord 

la sud, si sunt foarte oribil să privească, complet 

mânia şi furtuna. 

{15:35} ei se lovesc unul la altul, iar acestea se 

lovesc în jos o mare mulţime de stele pe pământ, chiar şi 

Steaua lor; şi sângele trebuie să fie de sabia lui 



burta, 

{15:36} şi bălegar de la cămilă oamenii hough. 

{15:37} și trebuie să existe teamă mare şi 

Tremurând pe pământ: şi ei că vedea mânia vor fi 

de frică, şi tremurând va veni peste ei. 

{15:38} și apoi intră acolo mare furtuni din 

Sud, iar la nord, şi o altă parte din vest. 

{15:39} şi vânturi puternice se va ridica la est, şi 

se deschide şi cloud care a ridicat în mânia, şi 

star agitat pentru a provoca frică spre vântul de Est şi vest, 

se distrug. 

{15:40} nori mari şi puternici se fi fumată 

plin de mânie şi stele, care le pot face tot pământul 

de frică, şi le care locuiesc; şi ei se turna 

peste fiecare loc înalt şi eminent o stea oribil, 

{15:41} foc, şi grindină, şi care arborează săbii, şi multe 

apele, că toate domeniile de activitate pot fi plin, şi toate 
râurile, cu 

abundenţa apelor mari. 

{15:42} şi se se descompun oraşe şi pereţi, 



Munţii şi dealurile, copacii din lemn, şi iarbă de 

pajişti, şi lor de porumb. 

{15:43} si ei se duc stedfastly la Babilon, şi 

face-o frică. 

{15:44} ei vor veni la ei, şi asedieze ei, Steaua 

şi toate mânia se le turna peste ei: apoi se 

praful şi fumul urca unto cer, şi toţi cei ce se 

despre ea se boci ei. 

{15:45} şi care rămân în cadrul ei se fac de serviciu 

le care au pus-o în frică. 

{15:46} și tu, Asia, că arta părtaş speranţa de a 

Babilon, şi arta slava persoanei ei: 

{15:47} fi vai ţie, ai nenorocit, pentru că l-ai 

făcut-te pe tine însuţi ca zis; şi ai împodobită fiicele tale în 

Prostitutia, că acestea ar putea, vă rugăm să şi glorie în tău 
îndrăgostit, 
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care au dorit întotdeauna să comită prostitutia cu tine. 

{15:48} tu ai urmat-o care este urât în toate ei 

lucrări şi invenţii: prin urmare, zice Dumnezeu, 



{15:49} va trimit urgii peste tine; văduvie, 

sărăcie, foamete, sabia şi ciumă, să pierdeţi tale case 

cu distrugere şi moarte. 

{15:50} si slava puterii tale se usucă ca un 

flori, căldura se naște trimise peste tine. 

{15:51} tu vei fi slăbită ca o femeie săracă cu 

dungi, şi ca unul pedepsit cu răni, astfel încât 

puternic şi iubitorii nu vor putea primi ţi. 

{15:52} ar I cu gelozia au procedat aşa împotriva 

tine, zice Domnul, 

{15:53}, în cazul în care tu fi ucis întotdeauna mea aleasă, 

exaltarea gongul de mâinile tale, şi să spună asupra lor 

mort, când tu erai beat, 

{15:54} stabilite frumuseţea chipul tău? 

{15:55} recompensa ta prostitutia trebuie să fie în tău 

sânul, de aceea tu vei primi recompence. 

{15:56} ca tu m-ai făcut zis mea aleasă, zice 

Doamne, chiar şi aşa se face Dumnezeu ţie, şi îţi dă 

în mischief 

{15:57} copiii tăi vor muri de foame, şi tu vei 



intră prin sabie: se repartizează tău oraşe, şi 

toţi ai tăi pieri cu sabia în domeniu. 

{15:58} care fie la munte va muri de foame, 

mânca carnea lor proprii şi să bea sânge, pentru foarte 

foame de pâine, şi de sete de apa. 

{15:59} tu ca nefericită vei veni prin mare, şi 

primească urgiile din nou. 

{15:60} în trecerea ei se grăbesc pe inactiv 

oraşului, şi se distruge o parte din ţara ta, şi 

consuma o parte din slava ta, şi se întoarce în Babilon care 

a fost distrus. 

{15:61} şi tu vei fi aruncat jos de ei, ca miriştea, 

şi acestea trebuie să fie ţie ca focul; 

{15:62} şi se consumă tine, şi oraşe ta, ţara ta, 

şi Munţii tăi; toate pădurile tău și tău copaci fructuoase 

Ei arde cu foc. 

{15:63} copiii tăi trebuie să le transporta în captivitate departe, 
şi, 

uite, ceea ce ai, acestea se strica-l, şi mar frumusetea 

din faţa ta. 



{16:1} vai fi unto tine, Babilonul, şi Asia! Vai fi zis 

ţie, în Egipt şi Siria! 

{16:2} încinge până voi înşivă cu cârpe de sac şi păr, 

dezmierdat copiii dumneavoastră, şi să fie rău; pentru 
distrugerea dumneavoastră este la 

mână. 

{16:3} A sabie este trimis asupra voastră, şi care poate să-l 

spate? 

{16:4} un foc este trimis între voi, şi care poate stinge aceasta? 

Plăgi {16:5} sunt trimis vouă, şi ceea ce este el care poate 

le alunga? 

{16:6} poate cineva conduce departe o foame leu 

lemn? sau orice unul poate stinge focul din paie, atunci când se 

a început să ardă? 

{16:7} poate o activa din nou săgeata care este împuşcat de un 

arcaş puternic? 

{16:8} tare Domnul urască plăgi şi care este 

El care poate le alunga? 

{16:9} un foc merge mai departe la mânia lui, şi cine este el 

care poate stinge aceasta? 



{16:10}, el va arunca fulgere, şi care nu se tem? 

El se tunete, şi care nu se tem? 

{16:11} stăpânul se ameninţă, şi care nu se 

bătut cu totul praf la prezenţa lui? 

{16:12} quaketh Pământului, şi fundaţii; 

mare ridică sus cu valuri din adânc, precum şi valurile 

de ea sunt tulburate, şi peşti acestora, de asemenea, înainte de 

Doamne, şi înainte de slava puterii sale: 

{16:13} pentru puternic este dreptul său de mână care bendeth 
arc, 

săgețile sale, care a shooteth sunt ascutite, si nu se pierde, 

Când încep să fie împuşcaţi în capetele de lume. 

{16:14} Iată, plăgile trimise, şi nu se întoarce 

din nou, până când au venit pe pământ. 

{16:15} focul este aprins, şi nu va fi realizată, pana se 

consuma Fundaţia pământului. 

{16:16} ca ca o săgeată care este împuşcat de un arcaş puternic 

nu se întorc înapoi: chiar aşa urgii pe care trebuie să fie 

trimis pe pământ nu se întoarce din nou. 

{16:17} este vai de mine! este vai de mine! Cine va furniza mine 
în 



acele zile? 

{16:18} începutul durerilor şi mournings mare; 

început de foametea şi moartea mare; la începutul 

războaie şi puteri vor sta în frică; la începutul 

rele! ce să fac atunci când aceste rele va veni? 

{16:19}: Iată, foamete şi ciumă, necaz şi 

angoasa, sunt trimise ca flageluri de modificare. 

{16:20} dar pentru toate aceste lucruri ei nu se transforma din 

răutatea lor, şi nici să fie mereu atent la flageluri. 

{16:21}: Iată, mâncare trebuie să fie atât de bine ieftine la 

pământ, care se cred ei înşişi pentru a fi în cazul bun, 

şi chiar şi atunci se rele să crească la pământ, sabie, foamete, 

şi Marea confuzie. 

{16:22} pentru mulţi din cei ce locuiesc pe pământ se 

pieri de foamete; şi de altă parte, că foamea de evacuare, se 

sabia distruge. 

{16:23} şi cei morţi se lepăda ca balega, şi acolo 

trebuie să fie nici un om să le confort: pentru pământ trebuie să 
fie 

pierdut, şi oraşele vor fi aruncat. 
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{16:24} nu este nici un om lăsat să până la pământ, şi la 

Acesta semăna 

{16:25} copacii se da fructe, si care se aduna 

le? 

{16:26} strugurii se coc, şi care trebuie să le benzii de rulare? 

toate locurile sunt pentru pustii de bărbaţi: 

{16:27}, astfel că un om se dorinţa de a vedea un alt, şi 

pentru a auzi vocea lui. 

{16:28} a unui oraş vor fi zece stânga, şi două dintre 

domeniu, care se se ascund în plantaţii de gros şi în 

crăpăturile stâncilor. 

{16:29} în livadă de măsline la orice pom acolo 

sunt plecat de trei sau patru de măsline; 

{16:30} sau ca când este adunat o vie, sunt plecat 

unele grupuri de cei ce caută cu sârguinţă prin 

vie: 

{16:31} chiar aşa în aceste zile se efectuează trei sau patru 

lasate de cei ce caută casele lor cu sabia. 

{16:32} si pamantul se adoptă de deşeuri, şi câmpuri 



acestuia trebuie să ceară vechi, şi ei modalităţi şi toate căile ei 
se 

crească plin de spini, pentru că nici un om nu se de călătorie 

therethrough. 

{16:33} fecioarele se plânge, având nu mirese; 

femeile se plânge, având nu soţii; lor 

fiicele se plânge, având nici ajutoare. 

{16:34} în războaiele va fi nimicit lor mirese, 

şi soţii lor pieri de foamete. 

{16:35} auzi acum aceste lucruri şi de a înţelege-le, voi 

slujitori ai Domnului. 

{16:36} cuvântul Domnului, Iată că-l primească: cred 

nu zeii despre care vorbea Domnul. 

{16:37}: Iată, plăgi se apropie, şi nu sunt moale. 

{16:38} ca atunci când o femeie însărcinată în luna a noua 

dă naştere fiului ei, cu două sau trei ore de la naștere 

dureri mari busola pântecele ei, dureri care, atunci când copilul 

vine mai departe, ei moale nici o clipă: 

{16:39} chiar şi aşa trebuie să fie nu plăgi moale să vină 

pe pământ, şi lumea se plânge, iar durerile se 



vine peste ea pe fiecare parte. 

{16:40} O poporul meu, auzi cuvântul meu: Asiguraţi-vă gata să 

ta de luptă, şi în cele rele fie chiar ca pelerini la 

pământ. 

{16:41}-a selleth, să fie ca cel ce fleeth departe: 

şi cel ce buyeth, ca unul care va pierde: 

{16:42} occupieth marfa, ca cine are nr cine 

profita de aceasta: şi -a buildeth, ca cel ce se insista 

în aceasta: 

{16:43} cine seamănă, ca în cazul în care el nu ar trebui să 
culege: Deci, de asemenea, 

cel ce planteth vie, ca cel ce se aduna 

struguri: 

{16:44} care se căsătorească, ca cei ce se obţine nici un 

copii; şi cei ce se căsătorească nu, ca văduvi. 

{16:45} și, prin urmare, cei care forţei de muncă muncă în 
zadar: 

{16:46} pentru strainii vor culege roadele lor şi strica 

bunurile lor, răsturna casele lor, şi să ia copiii lor 

captivi, pentru în captivitate şi foamete se primesc copii. 

{16:47} și cei ce ocupa marfa lor cu 



jaf, mai mult ei punte oraşele lor, casele lor, lor 

posesiunile şi propriile lor persoane: 

{16:48} mai mult va fi supărat cu ei pentru păcatul lor, 

zice Domnul. 

{16:49} ca ca o curvă envieth o chiar sincer şi 

femeie virtuos: 

{16:50} Deci dreptatea se urăsc nelegiuirea, atunci când ea 

decketh ea, şi ea se acuza la fata ei, când el 

vine care se apăra el care cercetează cu sârguinţă afară 

fiecare păcat pe pământ. 

{16:51} și, prin urmare, fiţi nu ca thereunto şi nici să 

lucrări ale acestora. 

{16:52} pentru încă un pic, şi nelegiuirea se iau departe 

din pământ, şi neprihănirea va domni între voi. 

{16:53} lasa nu păcătosul spune că el nu a păcătuit: pentru 

Dumnezeu va arde carbuni de foc pe capul lui, care zice 

înainte de Domnul Dumnezeu şi slava lui, nu au păcătuit. 

{16:54}: Iată, Domnul cunoaşte toate lucrările de oameni, 

imaginaţia lor, gândurile lor, şi inimile lor: 

{16:55} care vorbea, dar cuvântul, lasa pamantul face; 



şi a fost făcută: să cer face; şi a fost creat. 

{16:56} în cuvântul său au fost stele făcute, şi el ştie 

numărul de ele. 

{16:57}, el cercetează profundă şi comori ale acestora; 

El a măsurat la mare, şi ceea ce containeth. 

{16:58}, el n-are închide mare în mijlocul apelor, 

şi cu cuvântul său n-are el a spânzurat pământul pe ape. 

{16:59} a spreadeth în cerurile ca un seif; asupra 

apele n-are el a fondat-o. 

{16:60} în deşert n-are el a făcut izvoare de apă, şi 

piscine la vârfurile munţilor, care ar putea urma inundaţiilor 

se toarnă în jos din roci mare uda pământul. 

{16:61} a făcut om, şi pune inima lui în mijlocul de 

organism, şi i-a dat suflare, de viaţă şi de înţelegere. 

da {16:62}, şi Duhul lui Dumnezeu cel Atotputernic, care a făcut 

toate lucrurile, şi cercetează lucruri ascunse în Secretele 

de pe pamant, 

{16:63} cu siguranţă el cunoaşte dumneavoastră invenţii, şi 
ceea ce voi 

Cred că în inimile voastre, chiar cei ce păcătuiesc, şi ar ascunde 



păcatul lor. 

{16:64} aceea hath Domnul exact cautat toate 

lucrările tale, şi el va pune tot de ruşine. 

Marius 2 filme 730 

{16:65} şi păcatele tale sunt aduse mai departe, voi trebuie să 
fie 

rusine înainte de bărbaţi, şi păcatele tale proprii trebuie 
dumneavoastră 

acuzatorii în acea zi. 

{16:66} ce voi face? sau cum voi va ascunde pacatele tale 

înaintea lui Dumnezeu şi îngerii săi? 

{16:67}: Iată, Dumnezeu însuşi este judecător, se tem de el: lasa 

off de păcatele tale, şi uitaţi nelegiuirilor tale, pentru a se 
amesteca nici o 

mai multe cu ei pentru totdeauna: Deci se Dumnezeu te duce 
mai departe, şi 

dă-te la toate probleme. 

{16:68} pentru, Iată, mânia ardere o mare 

multitudinea este aprins peste tine, şi le iau departe 

unele dintre tine, și hrana tine, fiind inactiv, cu lucruri oferite 

idolilor. 



{16:69} care trebuie acordul ei aveau 

bătaie de joc şi în ocară, şi bătătorit sub picior. 

{16:70} vor fi în orice loc şi în următoarele 

Oraşe, o mare revoltă asupra celor ce se tem de Domnul. 

{16:71}, se vor face ca nebunii bărbaţi, economisesc nici unul, 
dar 

încă răsfăţ şi de a distruge cei ce se tem de Domnul. 

{16:72} pentru că ei vor deşeuri şi ia bunurile lor, 

şi i-a aruncat din casele lor. 

{16:73} apoi va ei fie cunoscut, care sunt meu ales; 

şi ei trebuie să fi încercat ca aurul in foc. 

{16:74} ascultaţi, O voi iubitul meu, zice Domnul: Iată, 

de zile de probleme sunt la îndemână, dar va livra la 

acelaşi. 

{16:75} fi-voi nu vă temeţi nici o îndoială; Dumnezeu este 
dumneavoastră 

ghid, 

{16:76} si ghidul de le care ţine meu 

poruncile şi porunci, zice Domnul Dumnezeu: să nu fie 

păcatele tale se cântăresc-te în jos, şi să nu vă fărădelegile 
ridicaţi 



ei înşişi. 

{16:77} vai se ca sunt legat cu păcatele lor, 

şi acoperite cu fărădelegile lor ca ca un câmp este acoperit 

peste cu tufişuri, şi calea acestora acoperit cu spini, 

că nici un om nu poate călători prin! 

{16:78} este lăsat dezbrăcat, şi este aruncat în foc pentru a fi 

consumate cu acestea. 
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