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2 Esdras 

Understödja bokar av Esdras 

{1:1} understödja bokar av profeten Esdras, son till 

Saraias, son till Azarias, son till Helchias, son till 

Sadamias, sou av Sadoc, son till Achitob, 

{1:2} son till Achias, son till Phinees, son till 

Heli, son till Amarias, son till Aziei, son till 

Marimoth, son till och han talade till de av Borith, den 

son till Abisei, son till Phinees, son till Eleazar, 

{1:3} son till Aaron, av stammen Levi; vilket var 

fångenskap i landet av mederna, i regeringstiden av Artexerxes 

kung av perserna. 

{1:4} och Herrens ord kom till mig och sade, 

{1:5} gå din väg, och förkunna mitt folk deras syndiga gärningar, 

och deras barn deras ogudaktighet som de har gjort 

mot mig; att de kan berätta sina barns barn: 

{1:6} eftersom deras fäders synder är ökat 



dem: ty de har glömt mig och erbjudit åt 

främmande gudar. 

{1:7} am som jag inte ens han som förde dem ut ur landet 

Egypten, från house of bondage? men de har 

provocerade mig åt vrede, och föraktade mina rådslag. 

{1:8} Dra du off då håret på ditt huvud, och kastade alla 

onda på dem, för de inte har varit lydig åt min 

lag, men det är en upprorisk personer. 

{1:9} hur länge ska jag låta bli dem, som jag har 

gjort så mycket bra? 

{1:10} många kungar har jag förstört för deras skull; 

Farao med hans tjänare och all hans makt har jag slagit 

ner. 

{1:11} alla nationer har jag förstört före dem, och 

i öster har jag spridda folket i två provinser, 

även av Tyrus och Sidon, och har dräpt alla sina fiender. 

{1:12} tala du därför till dem och sade: så säger 

Herren, 

{1:13}, som jag ledde dig genom havet och i början 

gav dig en stor och säker passage; Jag gav dig Moses för en 



ledare och Aaron för en präst. 

{1:14} jag gav dig ljus i en pelare av eld, och stor 

undrar har jag gjort bland er; men har ni glömt mig 

säger Herren. 

{1:15} så säger den Allsmäktige Herren var vaktlarna som 

en token till dig; Jag gav dig tält för din skyddsåtgärder: 

ändå mumlade ni där, 

{1:16} och triumferade inte i mitt namn för destruktion 

dina fiender, utan någonsin att denna dag skall ni ändå knota. 

{1:17} där är de fördelar som jag har gjort för dig? 

När ni var hungriga och törstiga i vildmarken, gjorde ni 

inte ropa till mig, 

{1:18} säger, varför har du fört oss in i detta 

vildmarken för att döda oss? Det hade varit bättre för oss att ha 

serveras egyptierna, än att dö i denna ödemark. 

{1:19} hade då jag tycker synd om din sorgetiden, och gav 

du manna att äta; så ni äta änglarnas bröd. 

{1:20} när ni var törstig, gjorde jag inte klyva berget, 

och vatten rann ut till din fyllning? för värmen täckte jag 

du med bladen på träden. 



{1:21} jag fördelat du ett fruktbart land, jag kastade den 

Kananéerna, Pherezites och filistéerna, innan du: 

Vad skall jag ändå göra mer för dig? säger Herren. 

{1:22} så säger den Allsmäktige Herren, när ni var i 

vildmarken, i floden av de amoreer, är törstig 

och häda mitt namn, 

{1:23} jag gav du inte eld för dina hädelser, men kasta en 

träd i vattnet, och gjorde den flod söta. 

{1:24} Vad skall jag göra dig, O Jacob? du, Juda, 

segnat inte lyda mig: Jag skall vända mig till andra nationer, och 

till dem skall jag ge mitt namn, som de kan hålla min 

stadgar. 

{1:25} ser ni har övergivit mig, jag kommer att överge dig 

också; När ni önskar mig att vara nådig er, skall jag 

har ingen nåd över er. 

{1:26} whensoever ni skall anlita mig, jag kommer inte att höra 

du: för ni har befläckat händerna med blod, och din 

fötter är snabba att begå dråp. 

{1:27} ni ha inte som det var övergivit mig, men din egen 

själva, säger Herren. 



{1:28} så säger den Allsmäktige Herre, inte har jag bett 

du som en far hans söner, som en mor hennes döttrar, och en 

sjuksköterska hennes unga brudar, 

{1:29} att ni skulle vara mitt folk, och jag skulle vara din 

Gud; som ni skulle vara mina barn, och jag skulle vara din 

far? 

{1:30} jag samlade du tillsammans, så som en höna samlar 
henne 

kycklingar under vingarna: men nu, vad skall jag göra 

du? Jag kommer att kasta dig ut från mitt ansikte. 

{1:31} när ni erbjuda mig, jag blir mitt ansikte från 

du: för din högtidliga feastdays, din Nymånadsdagarna, och din 

omskärelser, har jag övergett. 

{1:32} jag sänt till er mina tjänare profeterna, som ni 

har tagit dräpt och sönderrivna sina kroppar i bitar, vars 

blod som jag kommer att kräva av dina händer, säger Herren. 

{1:33} så säger den Allsmäktige Herren är ditt hus 

ödsliga, jag kommer att kasta dig ut som vinden doth stubb. 

{1:34} och dina barn skall inte vara givande; för de 

har föraktat mina bud, och gjort det som är 



en ond före mig. 

{1:35} era hus skall jag ge att en personer som skall 

komma; som inte har hört av mig ännu skall tro mig; till 

som jag har visade inga tecken, men de skall gör att jag har 

befallde dem. 
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{1:36}, som de har sett inga profeter, men de skall kalla 

sina synder för hågkomst, och erkänna dem. 

{1:37} jag tar för att bevittna folk nåd framöver, 

vars små gläds i glädje: och om de har 

inte sett mig med kroppsliga ögon, ännu i anda de tror de 

sak som jag säger. 

{1:38} och bror, se vilken härlighet; och se den 

människor som kommer från öster: 

{1:39} åt vem jag kommer att ge för ledare, Abraham, 

Isak, och Jakob, Oseas, Amos och Micheas, Joel, Abdias, 

och Jonas, 

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

och Malachy, som kallas också en Herrens ängel. 

{2:1} således säger Herren, jag väckt denna personer av 



Bondage, och jag gav dem mina befallningar av 

samma profeterna; vem de vill inte höra, men 

föraktade mina rådslag. 

{2:2} modern som bare dem säger till dem, gå din 

sätt, ni barn; för jag är en änka och övergiven. 

{2:3} jag tog du upp med glädje; men med sorg och 

tyngd har jag förlorat dig: för ni har syndat innan den 

Herren din Gud, och gjort att sak som är onda före honom. 

{2:4} men vad skall jag nu göra för er? Jag är en änka 

och övergiven: gå din väg, O mina barn, och be barmhärtighet 

av Herren. 

{2:5} som för mig, O fader, jag kallar på dig för ett vittne 

över mor till dessa barn, som inte skulle hålla min 

förbund, 

{2:6} att du föra dem till förvirring, och deras mor 

att ett byte, att det kan finnas någon avkomma av dem. 

{2:7} Låt dem vara utspridda i utlandet bland hedningarna, låt 

deras namn sättas ur jorden: för de har föraktat 

mitt förbund. 

{2:8} ve vara himmelrikets, Assur, du som hidest den 



orättfärdiga i dig! O du ogudaktiga människor, kom ihåg vad 

Jag sade till Sodom och Gomorrha; 

{2:9} vars mark lieth i jordklumpar pitch och högar av 

aska: även så också kommer jag göra för dem som hör mig inte, 

säger den Allsmäktige Herren. 

{2:10} så säger Herren till Esdras, säg till mitt folk 

att jag skall ge dem kungarike av Jerusalem, som jag 

skulle har givit Israel. 

{2:11} sin härlighet också kommer jag ta till mig, och ge dessa 

de eviga Lövhyddehögtiden, som jag hade förberett för dem. 

{2:12} ska de ha livets träd för en salva av 

nöjd; de skall varken arbete eller vara trött. 

{2:13} go, och ni skall få: be för några dagar åt 

dig, att de kan kortas: kungariket är redan 

förberett för dig: klocka. 

{2:14} ta himmel och jord till vittne; för jag har 

bryts onda i bitar, och skapade bra: för jag bor, 

säger Herren. 

{2:15} mor, omfamna dina barn, och föra dem 

med glädje, göra sina fötter så fort som en pelare: för jag har 



valt dig, säger Herren. 

{2:16} och sådana som dött kommer jag upp igen från 

deras platser, och föra dem ut ur gravarna: för jag har 

kända mitt namn i Israel. 

{2:17} frukta inte, du mamma till barnen: för jag har 

valt dig, säger Herren. 

{2:18} för din hjälp kommer jag skicka mina tjänare Esau och 

Jeremy, efter vars råd jag har helgat och beredd 

för dig tolv träd lastad med dykare frukter, 

{2:19} och så många fontäner flyter med mjölk och 

honung och sju mäktiga berg, varefter det växa 

rosor och liljor, whereby jag fyller dina barn med glädje. 

{2:20} gör rätt till änkan, domare för de faderlösa, 

ge till fattiga, försvara föräldralös, kläda de nakna, 

{2:21} läka den trasiga och svaga, skratta inte en lam 

man att håna, försvara den stympade och låta blinde 

träda i åsynen av min clearness. 

{2:22} hålla gamla och unga inom dina väggar. 

{2:23} varhelst du findest döda, ta dem och 

begrava dem, och jag kommer att ge dig den första platsen mitt 



uppståndelse. 

{2:24} följer fortfarande, O mitt folk, och ta din vila, för thy 

tystnaden kommer fortfarande. 

{2:25} vårda dina barn, O du bra sjuksköterska; stablish 

deras fötter. 

{2:26} när det gäller de tjänare som jag har givit dig, det 

inte en enda av dem skall förgås; för jag kommer att kräva dem 
från 

bland dina nummer. 

{2:27} inte vara trötta: för när dagen för problem och 

tyngden kommer, andra skall gråta och vara sorgsna, men 

du skall vara glada och ha överflöd. 

{2:28} hedningarna skall avundas dig, men de skall kunna 

för att göra något mot dig, säger Herren. 

{2:29} mina händer skall övertäcka dig, så att dina barn 

skall inte se helvetet. 

{2:30} vara glada, O du mor, med dina barn; för jag 

kommer att leverera dig, säger Herren. 

{2:31} kommer ihåg dina barn att sova, för jag skall sätta 

dem ut från sidorna av jorden, och förkunna barmhärtighet mot 



dem: ty jag är barmhärtig, säger Herren Sebaot. 

{2:32} omfamna ditt barn tills jag kommer och förkunna 
barmhärtighet 

till dem: min brunnar överkörd, och min nåd skall inte 

misslyckas. 

{2:33} Esdras fick en avgift av Herrens vid den 

Montera Oreb, att jag bör gå till Israel; men när jag kom 

till dem, de satte mig intet, och föraktade den 

Herrens befallning. 
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{2:34} och därför säger jag er, O ni hedniska, som 

höra och förstå, titta för din herde, han skall ge 

du evig vila; för han är nära till hands, som skall komma 

i slutet av världen. 

{2:35} vara redo att belöningen av kungariket, för det 

eviga ljus skall lysa över er för evigt. 

{2:36} fly skuggan av denna värld, får den 

glädje av din härlighet: Jag vittnar om min Frälsare öppet. 

{2:37} O få gåva som ges dig och vara glad, 

tacksägelse till honom som har lett dig till den himmelska 



kungariket. 

{2:38} stå upp och stå, se de 

som förseglas i fest av Herren. 

{2:39} som är avvek från skuggan av världen, 

och har fått härliga plagg av Herren. 

{2:40} ta ditt nummer, O Sion, och de hålla käften 

din som är klädd i vitt, som har uppfyllt lagen 

av Herren. 

{2:41} antalet thy barn, vem du longedst 

för, är uppfyllt: bönfaller kraften i Herren, som thy 

människor, som har kallats från början, kan vara 

helgade. 

{2:42} jag Esdras såg på Sions ett stort folk, 

Vem jag kunde inte räkna, och de alla prisade Herren 

med låtar. 

{2:43} och mitt ibland dem. det var en ung man 

en hög resning, längre än alla övriga, och vid var och en 

av deras huvuden han kronor, och var mer upphöjd; som jag 

förundrade kraftigt. 

{2:44} så jag frågade ängeln och sade, Sir, vilka är dessa? 



{2:45} han svarade och sade till mig: dessa vara de som 

har skjutits upp mortal kläder, och sätta på odödlig, 

och har erkänt Guds namn: nu är de 

krönt, och få palmer. 

{2:46} då sade jag till ängeln, vad ung person är det 

som kröner dem, och giver dem palmer i sina händer? 

{2:47} så han svarade och sade till mig, det är Son till 

Gud, som de har erkänt i världen. Sedan började jag 

mycket att berömma dem som stod så stelt för namnet 

av Herren. 

{2:48} då ängeln sade till mig: gå din väg, och berätta för 

mitt folk vad slags saker, och hur stora underverk 

av Herren, din Gud, har du sett. 

{3:1} i det trettionde året efter ruinen av staden var jag i 

Babylon, och lay oroliga vid min säng och mina tankar 

kom upp över mitt hjärta: 

{3:2} för jag såg ödeläggelsen av Sion, och rikedomen av 

dem som bodde på Babylon. 

{3:3} och min ande var öm flyttas, så att jag började 

tala ord full av rädsla att den högste, och sade: 



{3:4} O Herre, som ju i regel du spakest på den 

början, när du plantera jorden, och att själv 

ensam, och commandedst folket, 

{3:5} och tog en kropp till Adam utan själ, som 

var utförandet av dina händer, och blåsa i 

honom livsande och han gjordes lever inför dig. 

{3:6} och du leadest honom in paradise, som din rätt 

hand hade planterat, innan någonsin jorden kom fram. 

{3:7} och till honom du tog budet att älska 

din väg: som han syndat, och omedelbart du 

appointedst död i honom och i hans generationer, varav 

kom nationer, stammar, personer och släkter, ur nummer. 

{3:8} och varje folk gick efter egen vilja, och 

gjorde underbara saker inför dig, och föraktade thy 

budorden. 

{3:9} och igen i processen för tid du broughtest den 

översvämning på dem som bodde i världen och destroyedst 

dem. 

{3:10} och det hände sig i varje av dem, som som döden 

var till Adam, så var översvämningen till dessa. 



{3:11} ändå en av dem du leftest, nämligen 

Noah med hans hushåll, varav kom alla rättfärdiga män. 

{3:12} och det hände, att när de som uppehållit 

jorden började föröka sig och hade fått dem. många 

barn, och var ett stort folk, började de igen att vara 

Mer ogudaktiga än först. 

{3:13} nu när de bodde så ogudaktigt inför dig, 

du välja dig en man bland dem, vars 

hette Abraham. 

{3:14} honom du lovedst, och till honom bara du 

shewedst din vilja: 

{3:15} och gjorde ett evigt förbund med honom, 

lovade honom att du segnat aldrig överge sin säd. 

{3:16} och till honom du gav Isaac, och åt Isaac 

också du gav Jakob och Esau. När det gäller Jacob lät du 

välja honom till dig, och sätta av Esau: och så Jacob blev en 

en stor skara. 

{3:17} och det hände sig, att när du leadest hans 

utsäde av Egypten, du broughtest dem upp till berget 

Sinai. 



{3:18} och bugande himlarna, du sätta fast den 

jorden, movedst hela världen och gjorde djupet till 

darra, och troubledst männen i den åldern. 

{3:19} och din härlighet gick igenom fyra grindar, brand, och 

jordbävningen, och vind, och kylan; att du måtte 

ge lagen för avkomlingar av Jacob och omsorg åt den 

generering av Israel. 

{3:20} och ännu tookest du inte ifrån dem. en 

onda hjärta, att din lag kan frambringa frukt i dem. 

{3:21} för den första Adam bär ett onda hjärta 

överträtt och var betagen; och så alla de som är 

född av honom. 
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{3:22} således handikapp var gjort permanent. och lagen 

(också) i hjärtat av folk med malignity av den 

rot; så att godan avvek bort, och onda abode fortfarande. 

{3:23} så tiden gick bort, och åren var 

avslutas: sedan lät du höja dig upp en tjänare, 

kallade David: 

{3:24} som du commandedst att bygga en stad åt thy 



namn, och att erbjuda rökelse och spisoffer himmelrikets däri. 

{3:25} när detta var gjort många år, då de som 

bebodda staden övergav dig, 

{3:26} och i allt gjorde även som Adam och alla hans 

generationer hade gjort: för de hade också ett onda hjärta: 

{3:27} och så du tog din staden över i händerna på 

dina fiender. 

{3:28} är deras gärningar då bättre som bebor 

Babylon, som de bör därför ha herraväldet över 

Sion? 

{3:29} för när jag kom dit, och hade sett impieties 

utan nummer, sedan såg min själ många ogärningsmän i detta 

trettionde året, så att mitt hjärta svikit mig. 

{3:30} för jag har sett hur du sufferest dem sinning, 

och har skonat onda doers: och har förstört thy 

människor, och har bevarat dina fiender, och har inte 

betydde det. 

{3:31} jag minns inte hur detta sätt kan lämnas: är 

de sedan av Babylon bättre än de av Sion? 

{3:32} eller finns det andra personer som känner dig 



bredvid Israel? eller vilken generation har så trodde thy 

förbund som Jacob? 

{3:33} och deras belöning bestå ännu inte, och deras 

arbetskraft har ingen frukt: för jag har gått här och där genom 

hedningarna, och jag ser att de flöde i rikedom, och tycker inte 

på ditt bud. 

{3:34} väger du därför vår ogudaktighet nu i den 

balans, och deras är också som bor i världen. och så skall 

ditt namn som ingen där vara hittade men i Israel. 

{3:35} eller när var det att de som bor på den 

jorden har inte syndat i dina ögon? eller vad folk har så 

hållit dina bud? 

{3:36} du skall finna att Israel vid namn har höll thy 

föreskrifter; men inte hedningarna. 

{4:1} och den ängel som skickades till mig, vars namn 

var Uriel, gav mig ett svar, 

{4:2} och sagt, ditt hjärta har gått för långt i denna värld, 

och thinkest du att förstå hur den Högstes? 

{4:3} då sa jag, ja, min Herre. Och han svarade mig, 



och sa, jag är skickade till förkunna dig tre olika sätt, och att 
anges 

tre liknelser inför dig: 

{4:4} varav om du kan förklara mig en, jag kommer att förkunna 

dig också det sätt som du önskar att se, och jag skall förkunna 

dig från varifrån den onda hjärta kommer. 

{4:5} och sagt, berätta, min Herre. Sedan sade han till mig: 

Gå din väg, väger mig vikten av elden eller mäta mig 

explosionen av vinden, eller ring mig igen den dagen som är 
förbi. 

{4:6} sedan svarade jag och sa, vad man kan göra 

det, att du skall fråga sådana saker av mig? 

{4:7} och han sade till mig, om jag ska fråga dig hur stor 

bostäder är mitt i havet, eller hur många fjädrar 

är i början av djupet, eller hur många fjädrar är 

ovan på himlavalvet eller som är utgifterna av paradiset: 

{4:8} Peradventure du segnat säger till mig, jag aldrig 

gick ner på djupet, och inte heller ännu i helvetet, inte jag heller 

någonsin klättra upp till himlen. 

{4:9} men nu har jag frågat dig men bara i den 

eld och vind, och dagens wherethrough du har 



passerade, och saker som du inte kan vara 

separerade, och ännu kan du ge mig något svar av dem. 

{4:10} han sade vidare till mig, dina egna saker, och 

som odlas med dig, kan du inte veta; 

{4:11} Hur thy fartyget sedan ska kunna förstå 

långt av högst, och världen är nu utåt 

skadad för att förstå den korruption som är uppenbart i min 

syn? 

{4:12} sedan sade jag till honom, det var bättre att vi var 

inte alls, än så bör vi lever fortfarande i ogudaktighet och till 

lida, och inte att veta varför. 

{4:13} han svarade mig och sa, jag gick in i en skog i 

en slätt, och träden tog råd, 

{4:14} och sade: kom, låt oss gå och göra krig mot 

havet som det kan avvika bort framför oss, och att vi kan 

gör oss mer skog. 

{4:15} översvämningarna i havet tog också på liknande sätt 

råd och sade: kom, låt oss gå upp och dämpa skogen 

slätten, som det också att vi kan göra oss ett annat land. 

{4:16} tanken på att träet var förgäves, för brand 



kom och konsumeras det. 

{4:17} tanken av översvämningarna i havet kom jämväl 

till noll, för sanden stod upp och stoppade dem. 

{4:18} om du var domare nu vardera sidan salens dessa två, 
vilka 

segnat du börjar att motivera? eller som segnat du 

fördöma? 

{4:19} jag svarade och sade: sannerligen det är en dum tanke 

att de båda har utarbetat, för marken är givet den 

trä och havet han också har sin plats bära hans översvämningar. 

{4:20} då svarade han mig och sa, du har givit en 

rätt dom, men varför judgest du inte dig själv också? 

{4:21} för gillar som marken är givet trä, och 

havet till hans översvämningar: även så de som bor på jorden 

kanske förstår ingenting annat än det som är på jorden: 

och han som bor ovanför himlarna får endast 

förstår det som är ovanför höjden av den 

himlarna. 

{4:22} då svarade jag och sa, jag bönfaller dig, O Herre, 

Sida 711 2 Esdras 



Låt mig ha förståelse: 

{4:23} för det inte var min mening att vara nyfiken på höga 

saker, men av såsom förbi oss dagligen, nämligen, därför 

Israel ges som en förebråelse till hedningarna, och för vad 

orsaken de människor som du har älskat ges 

ogudaktiga nationer, och varför lagen om våra förfäder är 

kom på skam, och de skriftliga förbund kommit till ingen 

effekt, 

{4:24} och vi passerar bort ur världen som 

gräshoppor, och vårt liv är förvåning och rädsla, och vi 

är inte värdiga att få nåd. 

{4:25} Vad kommer han då göra åt hans namn där vi 

kallas? dessa saker har jag bett. 

{4:26} då svarade han mig och sa, ju mer du 

searchest, ju mer du skall förundras; för världen hasteth 

snabbt att förgå, 

{4:27} och inte kan förstå det som är 

lovade att rättfärdiga i tid framöver: för denna värld är 

full av orättfärdighet och skröpligheter. 

{4:28} men som om de saker varav du efterfrågar 



mig, jag kommer att säga dig; för onda är sått, men förstörelsen 

därav är ännu inte kommit. 

{4:29} om därför det som är sått inte slås 

upp och ner, och om den plats där onda är sås passera 

inte bort, kan då det komma som är besådda med bra. 

{4:30} för korn av onda fröet har såtts i den 

hjärtat av Adam från början, och hur mycket 

ogudaktighet har det fört till denna tid? och hur 

mycket skall det ännu frambringa fram till tidpunkten för 
tröskning 

komma? 

{4:31} begrunda nu av dig själv, hur stor frukt av 

ogudaktighet korn av onda utsäde har burit. 

{4:32} och när öronen skall skäras ned, vilket är 

utan nummer, hur stor ett golv ska de fylla? 

{4:33} sedan jag svarade och sade: hur och när skall 

dessa saker kommer att passera? Därför är vår år få och 

onda? 

{4:34} och han svarade mig och sade, inte du påskynda 

ovanför de mest högsta: för din brådska är förgäves att vara 
ovan 



honom, för du mycket har överskridits. 

{4:35} gjorde inte själar också rättfärdig ask frågan 

av dessa saker i sin kammare, säger, hur länge skall jag 

hoppas på detta sätt? När kommer frukten av golvet av 

vår belöning? 

{4:36} och åt dessa saker Uriel ärkeängeln gav 

dem svara, och sade, även om antalet frön är 

fyllt i du: för han har vägde världen i balans. 

{4:37} av åtgärden har han mätte tiderna; och av 

nummer har han numrerade tiderna; och han flytta inte 

inte heller rör dem, tills denna åtgärd vara uppfyllda. 

{4:38} då svarade jag och sade: O Herre som ju 

regel, även vi alla är fulla av gudlöshet. 

{4:39} och för vår skull kanske det är att golven 

rättfärdigas fylls inte, på grund av synderna av dem 

som bor på jorden. 

{4:40} så han svarade mig och sade: gå din väg till en 

kvinna med barn, och frågar efter henne när hon har fullgjort 

hennes nio månader, om hennes sköte kan hålla födelse längre 

inom henne. 



{4:41} sedan sa jag, nej, Herre, som inte kan hon. Och han 

sade till mig i graven avdelningar med själar är som den 

livmodern hos en kvinna: 

{4:42} för som som en kvinna som travaileth låter hast för 

fly nödvändigheten av travail: även så gör dessa platser 

brådska att leverera de saker som engagerar dem. 

{4:43} från början, titta, vad du önskar att 

Se, det skall vara visade dig. 

{4:44} då svarade jag och sade: om jag har hittat favör 

i dina ögon, och om det vara möjligt, och om man uppfyller 
därför 

{4:45} förkunna mig då om det finnas fler framöver än 

är tidigare, eller mer tidigare än vad som komma skall. 

{4:46} Vad är blott jag vet, men vad är till för att komma I 

vet inte. 

{4:47} och han sade till mig: stå på höger sida, 

och jag skall förklara liknelse till dig. 

{4:48} så jag stod, och såg, och se, en het brinnande 

ugn som förbi framför mig: och det hänt att när det 

lågan var borta jag såg, och se, röken 



återstod fortfarande. 

{4:49} efter detta det förbi framför mig en vattnig 

moln, och skickade ner mycket regn med en storm; och när den 

stormiga regn var förbi, dropparna återstod fortfarande. 

{4:50} då sade han till mig, tänka med dig själv; som 

regnet är mer än dropparna, och som elden är större än 

röken; men dropparna och röken är fortfarande bakom: så 

den kvantitet som är förbi översteg mer. 

{4:51} då jag bad och sade, kan jag leva, thinkest thou, 

fram till dess? eller vad ska hända i dessa dagar? 

{4:52} han svarade mig, och sade: när det gäller tokens 

varav du efterfrågar mig, jag kan säga dig av dem delvis: men 

som röra ditt liv, är jag inte skickat att förkunna dig. för jag inte 

vet det. 

{5:1} ändå kommer tokens, se, dagar 

skall komma, att de som bor på jorden skall tas 

i ett stort antal, och sättet sanning skall döljas, och 

marken skall vara karga trons. 

{5:2} men ondska skall vara ökade ovan att som 

nu du ser, eller att du har hört länge sedan. 



{5:3} och den mark, som du ser nu för att ha rot, skall 

du se bortkastade plötsligt. 

{5:4} men om mest högt bevilja dig att leva, du skall 

Se efter tredje trumpet som solen plötsligt skall lysa 

igen i natten och månen tre gånger i dag: 
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{5:5} och blod skall släppa ut ur trä och sten 

skall ge sin röst, och folket skall vara orolig: 

{5:6} och även han skall härska, vem de ser inte för att 

bo på jorden, och fåglarna skall ta deras flyg 

bort tillsammans: 

{5:7} och Sodomitish havet skall kasta ut fisk, och 

göra ett ljud i natten, som många inte har vetat: men 

de skall alla höra rösten därav. 

{5:8}. det skall finnas en förvirring också på många ställen, och 

elden skall ofta skickas igen, och de vilda djuren skall 

ändra sina platser, och menstruous kvinnor skall föra 

fram monster: 

{5:9} och salt vatten skall hittas i söta, och alla 

vänner skall förstöra varandra; sedan skall wit gömma sig 



och förståelse återta sig in i hans hemliga kammare, 

{5:10} och skall eftersträvas av många, och ändå inte vara 

hittade: sedan orättfärdighet och incontinency skall 

multiplicerade på jorden. 

{5:11} en land också skall be en annan, och säga, är 

rättfärdighet som låter en man rättfärdig gått igenom 

dig? Och det ska säga, nej. 

{5:12} samtidigt skall män hoppas, men inget 

Skaffa: de skall arbetskraft, men deras sätt skall inte blomstra. 

{5:13} att förkunna dig sådan tokens som jag har lämna; och om 
du 

vissnesjuka igen, be och gråta som nu snabbt även dagar, du 

skall höra ännu större saker. 

{5:14} då jag vaknade, och en extrem rädsla gick 

igenom alla min kropp och mitt sinne var skakigt, så att det 

svimmade. 

{5:15} så den ängel som var komma för att prata med mig höll 

mig, tröstade mig och ställa mig upp på mina fötter. 

{5:16} och i den andra natten hände det sig, att 

Salathiel kapten för folket kom till mig och sade, 



Var har du varit? och varför är din uppsyn så 

tunga? 

{5:17} Knowest du inte att Israel har förbundit sig till 

dig i landet av deras fångenskap? 

{5:18} upp då, och äta bröd, och överge oss inte, som den 

herden som vargen sin hjord i händerna på grymma vargar. 

{5:19} sedan sade jag till honom, går Dina vägar från mig, och 

kom inte nära mig. Och han hörde vad jag sa, och gick från 

mig. 

{5:20} och så jag fastade i sju dagar, sorg och 

gråt, gilla som Uriel ängel befallde mig. 

{5:21} och efter sju dagar så det var, som tankar 

mitt hjärta var mycket grov till mig igen, 

{5:22} och min själ återhämtat sig en anda av förståelse, 

och jag började prata med den högste igen, 

{5:23} och sade: O Herre som ju regeln, av varje trä 

jorden och alla träd därav, har du valt 

dig en bara vine: 

{5:24} och av alla länder i hela världen du har 

valt dig en grop: och alla blommor därav en Lilja: 



{5:25} och alla djupet av havet du har fyllt 

dig en flod: och byggde städer har du helgade 

Sion till dig själv: 

{5:26} och av alla de höns som skapas du har 

heter dig en duva: och av alla de nötkreatur som görs 

du har som tillhandahålls dig ett får: 

{5:27} och bland alla skaror av människor som du har 

fått dig ett folk: och till detta folk, som du 

lovedst, du tog en lag som är godkänd av alla. 

{5:28} och nu, O Herre, varför har du givit en 

personer över för många? och vid en rot har du 

förberett andra, och varför har du spridda din enda 

personer bland många? 

{5:29} och de som bestrida dina löften, och 

trodde inte ditt förbund, har trampats dem ned. 

{5:30} om du så mycket hatar ditt folk, ännu 

skall du straffa dem med dina egna händer. 

{5:31} nu när jag hade talat dessa ord, ängel 

som kom till mig på natten afore skickades till mig, 

{5:32} och sade till mig, hör mig, och jag kommer att instruera 



dig. Lyssna till det som jag säger, och jag skall säga dig 

Mer. 

{5:33} och sagt, talar på, min Herre. Sedan sade han till 

mig, du är öm oroliga i åtanke för Israels skull: älskar 

du som människor bättre än han som gjorde dem? 

{5:34} och sagt, nej, Herre: men mycket sorg har jag 

talas: för min tyglarna smärta mig varje timme, medan jag 
arbetskraft till 

förstå hur till den högste, och att söka ut en del 

i sin dom. 

{5:35} och han sade till mig, du inte kan. Och jag sa: 

Därför, Herre? vartill föddes jag då? eller varför var 

inte min moders liv då min grav, som jag inte kanske har 

sett travail Jakobs, och den tröttande slit av beståndet 

av Israel? 

{5:36} och han sade till mig, mig sakerna som 

är ännu inte kommit, samla mig slagg som är 

utspridda i utlandet, göra mig blommor gröna igen som är 

vissnade, 

{5:37} öppna mig de platser som är stängda, och ta mig 



fram de vindar som i dem är käften, förkunna mig bilden 

en röst: och sedan kommer jag förklara till dig som att du 

labourest att veta. 

{5:38} och jag sa, O Herre som ju regeln, som kan 

vet dessa saker, men han har inte sin bostad med 

män? 

{5:39} som för mig, jag är oklokt: Hur kan jag då tala om 

dessa saker varav du efterfrågar mig? 

{5:40} sedan sade han till mig, som du kan ingen göra 

av dessa saker som jag har talat om, kan så du inte 

ta reda på min dom, eller den kärlek som jag har till slut 

lovade för mitt folk. 
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{5:41} och jag sa, se, O Herre, men konst du nigh åt 

dem som reserveras till slutet: och vad skall de göra 

Det har varit innan mig, eller vi som nu, eller de som 

skall komma efter oss? 

{5:42} och han sade till mig, jag skall likna min dom 

åt en ring: gillar eftersom det finns ingen slapphet av sist, även 
så 



Det finns ingen snabbhet av först. 

{5:43} så jag svarade och sade: Couldest du inte göra 

de som har gjorts, och nu, och som är för att 

komma, på en gång; att du måtte förkunna din dom den 

förr? 

{5:44} då svarade han mig och sade, varelsen kan 

inte brådska ovan maker; inte heller kan världen håller dem 

samtidigt skall som skapas däri. 

{5:45} och jag sa, som du har sagt till din tjänare, som 

du, som givest liv till alla, har givit liv på en gång till den 

varelse som du har skapat, och varelsen bare det: även 

så det kanske nu också bära dem som nu finnas på en gång. 

{5:46} och han sade till mig, be livmodern hos en kvinna, 

och säger till henne, om du bringest tillbaka barn, varför dost 

du det inte tillsammans, men efter varandra? be henne 

därför att frambringa tio barn på en gång. 

{5:47} och sagt, hon kan inte: men måste göra det på distans 

tid. 

{5:48} sedan sade han till mig, så har jag gett den 

livmodern av jorden till de som ska sås i det i deras tider. 



{5:49} för som som ett litet barn kan inte frambringa den 

saker som hör till äldre, även så har jag kasseras den 

världen som jag skapat. 

{5:50} och jag frågade, och sade: ser du nu har givit 

mig sättet, jag fortsätter att tala inför dig: för våra 

mor, av vilka du har berättade att hon är ung, 

nu närmar sig till ålder. 

{5:51} han svarade mig och sa, be en kvinna som 

fördrar barn, och hon skall berätta för dig. 

{5:52} säga till henne, därför är de som du 

har nu fört fram liknande de som var före, men mindre 

resning? 

{5:53} och hon skall svara dig, de som vara född i 

i vägledning för de unga är ett mode, och de som 

är född i tiden av ålder, när livmodern sviker, är 

annars. 

{5:54} anser du därför också, hur att ni är mindre 

resning än de som var före er. 

{5:55} och så är de som kommer efter dig mindre än ni, 

som de varelser som nu börjar bli gammal, och har gått 



över styrkan i ungdom. 

{5:56} sedan sade jag, Herre, jag bönfaller dig, om jag har hittat 

gynna i dina ögon, förkunna din tjänare av vem du uppsöker 

din varelse. 

{6:1} och han sade till mig, i början, när de 

jorden gjordes, innan gränsar av världen stod, eller 

någonsin vindarna blåste, 

{6:2} innan det dundrade och lättade, eller någonsin den 

grunden till paradise lades, 

{6:3} innan de verkliga blommorna sågs, eller någonsin den 

rörliga befogenheter var etablerade, innan de otaliga 

mängd änglar samlades, 

{6:4} eller någonsin höjderna av luften lyftes upp, innan 

åtgärderna på himlavalvet namngavs, eller någonsin den 

skorstenar i Sion var heta, 

{6:5} och ere förevarande åren söktes ut, och eller 

någonsin uppfinningar av dem att nu synd vändes, innan 

de beseglades som har samlat tro för en skatt: 

{6:6} då ansåg jag att dessa saker, och de alla var 

gjort genom mig ensam och ingen annan: av mig också 



de skall vara avslutade, och ingen annan. 

{6:7} sedan svarade jag och sade: Vad skall sära 

sönder av tider? skall när i slutet av först, eller 

och i början av det som följer? 

{6:8} och han sade till mig, från Abraham till Isaac, 

När Jakob och Esau är född av honom, Jakobs hand innehas 

första hälen Esaus. 

{6:9} för Esau är slutet på världen, och Jacob är den 

början av det som följer. 

{6:10} handen på man är vardera sidan salens hälen och 
handen: 

andra frågan, Esdras, frågar du inte. 

{6:11} jag svarade då och sade: O Herre som ju i regel 

om jag har funnit nåd för dina ögon 

{6:12} jag bönfaller dig, förkunna din tjänare i slutet av din 

tokens, varav du shewedst mig del sista natten. 

{6:13} så han svarade och sade till mig: stå upp vid 

dina fötter, och höra en mäktig klingande röst. 

{6:14} och det skall vara som det var ett bra förslag; men den 

plats där du tideräkningen skall inte flyttas. 



{6:15} och när det talar var därför inte rädd: för 

ordet är slut, och grunden för jorden är 

förstås. 

{6:16} och varför? eftersom tal av dessa saker 

skälver och flyttas: det vet som i slutet av dessa 

saker måste ändras. 

{6:17} och det hände, att när jag hörde det jag stod 

upp vid mina fötter, och lyssnade, och se, det fanns en 

röst som talade, och ljudet av det var likt ljudet av 

många vatten. 

{6:18} och det sa, se, dagarna kommit, som jag kommer 

börja rita, och besöker dem som bor vid den 

jorden, 

{6:19} och kommer att börja göra inkvisitionen av dem, vad 

de vara som har sårat orättvist med deras orättfärdighet, 

och när åkomma av Sion skall uppfyllas; 

{6:20} och när världen att börja försvinna 

bort, skall vara klar, då skall jag förkunna dessa tokens: den 

böcker skall öppnas innan himlavalvet, och de skall 
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Se alla tillsammans: 

{6:21} och barn till ett år gamla skall tala med 

sina röster, kvinnor med barn skall frambringa 

förtidig barn tre eller fyra månader gamla, och de skall 

lever, och höjas upp. 

{6:22} och plötsligt skall de besådda platserna visas 

hål, skall de full bodarna plötsligt hittas Tom: 

{6:23} och tha trumpet skall ge ett ljud, som när 

varje människa lyssnar, de skall vara plötsligt rädd. 

{6:24} då skall vänner slåss man mot en annan 

som fiender, och jorden skall stå i rädsla med dem som 

bo däri, fjädrarna av fontänerna skall stå stilla, 

och de skall inte köras i tre timmar. 

{6:25} den som återstår från alla dessa som jag har 

höra dig skall fly, och se min frälsning, och i slutet av 

din värld. 

{6:26} och männen som tas emot skall se det, som 

har inte smakat döden från födseln: och hjärtat av den 

invånare skall ändras, och förvandlas till en annan 

menande. 



{6:27} för onda ska ske, och svek skall vara 

kylda. 

{6:28} när det gäller tro, det skall blomstra, korruption skall 
vara 

övervinna, och sanningen, som har varit så länge utan 

frukt, skall deklareras. 

{6:29} och när han talade med mig, se, jag såg av 

lite och lite på honom innan vem jag stod. 

{6:30} och dessa ord sade han till mig; Jag har kommit 

förkunna dig tiden av natten framöver. 

{6:31} om du vill be ännu mer, och snabbt sju dagar 

igen, jag skall säga dig större saker dag än jag har 

hörde. 

{6:32} för din röst hörs innan den högste: för 

The Mighty har sett dina rättfärdiga att hantera, han har sett 

även thy kyskhet, som du har haft ända sedan din ungdoms. 

{6:33} och därför har han sänt mig att förkunna dig alla 

dessa saker, och för att säga dig, vara av god komfort och 

frukta inte 

{6:34} och påskynda inte med vilka tider är förbi, till 



tror förgäves saker, att du må inte påskynda från den senare 

gånger. 

{6:35} och det hände sig efter detta, att jag grät igen, 

och fastade i sju dagar på samma sätt, att jag kan uppfylla de 

tre veckor som han berättade för mig. 

{6:36} och i åttonde natt var mitt hjärta kniviga inom 

mig igen, och jag började att tala inför den Högste. 

{6:37} för min ande var kraftigt sätta på eld och min själ 

var i nöd. 

{6:38} och jag sa, O Herre, du spakest från den 

början av skapelsen, även den första dagen, och sade således; 

Låt himlen och jorden göras; och ditt ord var en perfekt 

arbete. 

{6:39} och sedan var det anda, och mörker och tystnad 

var på varje sida; mannens röst var ännu inte 

bildas. 

{6:40} sedan commandedst du ett verkligt ljus att komma fram 

dina skatter, som ditt verk kan visas. 

{6:41} vid den andra dagen du gjorde anden av den 

himlavalvet, och commandedst del asunder, och att 



göra en uppdelning vardera sidan salens vattnen, som å ena 
sidan kan 

gå upp och den andra kvar under. 

{6:42} på den tredje dagen du kommando som den 

vatten bör samlas i den sjunde delen av jorden: 

sex klappar har du torkat upp och höll dem, för avsikt att 

av dessa kanske några att vara planterade Guds och brukade 
servera 

dig. 

{6:43} för så snart ditt ord gick fram arbetet var 

gjort. 

{6:44} för omedelbart det fanns stora och otaliga 

frukt och många och dykare njutningar för smaken, och 

blommor av oföränderliga färg och lukt av underbara 

Lukt: och detta gjordes den tredje dagen. 

{6:45} på den fjärde dagen du commandedst som den 

solen ska skina och månen ge sitt sken, och stjärnorna 

bör vara i ordning: 

{6:46} och gav dem en avgift att göra service för människan, 

som skulle göras. 

{6:47} vid den femte dagen du sade till sjunde 



del, där vatten samlades att det bör ge 

fram levande varelser, höns och fiskar: och så kom det till 

passera. 

{6:48} för det dumma vattnet och utan liv frambringat 

levande saker på befallningen av Gud, att alla människor 

kan berömma dina underbara gärningar. 

{6:49} sedan lät du viga två levande varelser, de 

en du calledst Enoch och andra Leviathan; 

{6:50} och skilja den ena från den andra: för den 

sjunde delen, nämligen där vattnet samlades 

tillsammans, kan inte hålla dem båda. 

{6:51} åt Enok du gav en del, som var torkad 

upp den tredje dagen, som han ska bo i samma del, 

vari är tusen kullar: 

{6:52} men åt Leviathan du gav den sjunde delen, 

nämligen den fuktiga; och har hållit honom att slukas av 

vem du vill, och när. 

{6:53} på den sjätte dagen du tog budet 

till jorden, att inför dig det bör frambringa bestar, 

boskap och kräldjur: 



{6:54} och efter dessa, Adam också, som du gjorde 

Sagan om alla din varelser: av honom kommer vi alla, och folk 

också som du har valt. 

{6:55} allt detta har jag talat före dig, O Herre, 

eftersom du gjorde världen för vår skull 
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{6:56} när det gäller det andra folket, som också kom Adam, 

du har sagt att de är ingenting, men bli lik spott: 

och har liknat överflödet av dem åt en droppe som 

faller från ett fartyg. 

{6:57} och nu, O Herre, se, dessa hedniska, som 

någonsin har varit känd som ingenting, har börjat bli lords 

över oss, och att sluka oss. 

{6:58} men vi ditt folk, som du har kallat thy 

förstfödde, thy enda enfödde, och din brinnande älskare, ges 

i deras händer. 

{6:59} varför om världen nu göras för vår skull, 

Vi äger inte en arvedel med världen? Hur länge 

skall uthärda detta? 

{7:1} och när jag hade slutat tala dessa 



ord, skickades det till mig ängeln som hade varit 

skickas till mig på nätterna afore: 

{7:2} och han sade till mig, upp, Esdras, och höra den 

ord att jag har kommit att berätta för dig. 

{7:3} och sagt, talar på, min Gud. Sedan sade han till 

mig, havet är inställd på ett stort ställe, att det kan vara djupa 
och 

Stor. 

{7:4} men sätta fallet ingången var smala och gillar 

en flod; 

{7:5} som sedan kunde gå in i havet för att titta på den, och 

utesluta det? om han gick inte igenom smalt, hur kunde han 

träder i brett? 

{7:6} finns också en annan sak; En stad är byggde, och 

satt på ett brett fält och är full av alla bra saker: 

{7:7} ingången därav är smal, och ligger i en 

farlig plats att falla, så som om det fanns en brand på den 

högra hand, och till vänster en djupt vatten: 

{7:8} och en enda vägen mellan dem båda, även 

mellan eld och vatten, så liten som det skulle men 



en man gå dit på en gång. 

{7:9} om denna stad nu var givit en man för en 

arv, om han aldrig övergår faran innan den, 

Hur skall han få detta arv? 

{7:10} och jag sa, det är så, Herre. Sedan sade han till mig: 

Även så också är Israels del. 

{7:11} eftersom för deras skull jag gjorde världen: och 

När Adam överträdde min stadgar, då var påbjudit som 

nu är gjort. 

{7:12} sedan var hänrycker av denna värld som gjort 

smala, full av sorg och travail: de är men några och onda, 

full av faror,: och mycket smärtsam. 

{7:13} för hänrycker av världens äldste var brett och 

säker och förde odödliga frukt. 

{7:14} om då de som lever arbetskraft inte att ange dessa 
sundet 

och fåfäng ting, de kan aldrig ta emot dem som läggs upp 

för dem. 

{7:15} nu därför varför disquietest du dig själv, att se 

du är men en förgängliga man? och varför är du flyttade, 



medan du är men dödliga? 

{7:16} Varför har du inte beaktas i ditt förstånd detta 

sak som att komma, snarare än det som finns? 

{7:17} då svarade jag och sade: O Herre som ju 

i regel har du ordinerad i din lag, att rättfärdiga skall 

Ärv dessa saker, men att de ogudaktiga skall förgås. 

{7:18} trots rättfärdiga skall lida sundet 

saker, och hopp för wide: för de som har gjort ogudaktigt 

har lidit i sundet, och ännu skall inte se brett. 

{7:19} och han sade till mig. Det finns inga domare ovan 

Gud, och ingen som har förståelse över högst. 

{7:20} för det finnas många som förgås i detta liv, eftersom 

de föraktar Guds som ligger före dem lag. 

{7:21} för Gud har givit sundet befallning att såsom 

kom, vad de ska göra för att leva, även när de kom, och 

Vad bör iaktta för att undvika straff. 

{7:22} ändå de inte var lydig för honom. Men 

talade mot honom, och inbillade fåfäng ting; 

{7:23} och lurade sig genom sina onda gärningar; 

och sade till den högste, att han är inte; och visste inte hans 



sätt: 

{7:24} men hans lag har de föraktade, och förnekade hans 

förbund; i hans stadgar har de inte varit trogen, och 

inte har utfört hans verk. 

{7:25} och därför Esdras, för tomt är tomma 

saker, och för helåret är full saker. 

{7:26} Se, tiden kommer, att dessa tokens 

som jag har sagt dig skall komma att passera, och bruden 

skall visas, och hon kommer fram skall vara sett, att det nu är 

dras tillbaka från jorden. 

{7:27} och den som levereras från foresaid onda 

ska se mitt underverk. 

{7:28} för min son Jesus skall uppenbaras med dem som 

vara med honom, och de som återstår skall glädja sig inom fyra 

hundra år. 

{7:29} efter dessa år skall min son Kristus dör, och alla 

män som har liv. 

{7:30} och världen skall vändas i gamla tystnaden 

sju dagar, som som i tidigare domar: så att ingen människa 

skall förbli. 



{7:31} och efter sju dagar i världen, som ännu awaketh 

inte skall höjas upp, och som skall dö som är korrupt 

{7:32} och jorden skall återställa dem som sover i 

henne, och så skall dammet de som bor i tystnad, och den 

hemliga platser skall leverera de själar som begåtts 

till dem. 

{7:33} och högste skall visas vid sätet för 

dom, och elände skall förgå, och långt 

lidande skall ha ett slut: 
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{7:34} men dom bara skall förbli, sanning skall stå, 

och tro skall tillväxa: 

{7:35} och arbetet skall följa, för att belöningen ska bli 

visade och de goda gärningarna skall vara i kraft, och wicked 

gärningar skall bära ingen regel. 

{7:36} då sa jag, Abraham bad först för den 

Sodomiterna och Moses för fäder som syndat i den 

vildmarken: 

{7:37} och Jesus efter honom för Israel i tiden av Akan: 

{7:38} och Samuel och David för destruktion: och 



Solomon för dem som skulle komma att helgedomen: 

{7:39} och Helias för dem som fått regn; och för den 

döda, att han skulle leva: 

{7:40} och Ezechias för folket i tiden av 

Sanherib: och många för många. 

{7:41} ännu så nu, ser korruption är vuxit upp, och 

ogudaktighet ökade, och rättfärdiga har bett för den 

ogudaktiga: därför skall det inte vara så nu också? 

{7:42} han svarade mig och sa, det här livet inte är 

slutet var mycket ära följa; Därför har de 

bad för svaga. 

{7:43} men dagen av doom skall vara slutet på denna tid, 

och början av odödlighet för framöver, vari 

korruption är förbi, 

{7:44} dryckenskap är slut, Otrohet är avskurna, 

rättfärdighet är odlade, och sanningen är vuxit upp. 

{7:45} då skall ingen människa kunna rädda honom som är 

förstört, inte heller att förtrycka honom som har fått segern. 

{7:46} jag svarade då och sade: Detta är min första och sista 

säger, att det hade varit bättre att inte ha gett jorden 



till Adam: eller annat, när det gavs honom, att ha 

hindrade honom från att synda. 

{7:47} för vilken vinst är det för män nu i denna present 

tid att leva i tyngd, och efter döden för att leta efter 

bestraffning? 

{7:48} O du Adam, vad har du gjort? för även om det 

var du som syndat, du konst inte fallit ensam, men vi alla 

som kommer av dig. 

{7:49} för vilken vinst är det oss, om det finnas lovade 

oss en odödlig tid, medan vi har gjort arbeten som 

ta med döden? 

{7:50} och det finns lovade oss ett evigt hopp, 

medan själva vara mest wicked görs förgäves? 

{7:51} och som det är upplagt för oss boningar av 

hälsa och säkerhet, medan vi har levde ogudaktigt? 

{7:52} och att ära den högste hålls till 

försvara dem som har lett en försiktig liv, medan vi har 

gick i de mest ogudaktiga vägen av alla? 

{7:53} och att det bör finnas visade ett paradis, vars 

frukt uthärdar för någonsin, vari är säkerhet och medicin, 



eftersom vi inte skall komma in det? 

{7:54} (för vi har vandrat i obehagliga platser.) 

{7:55} och det i ansiktet på dem som har använt 

avhållsamhet skall lysa över stjärnorna, medan våra ansikten 

skall vara svartare än mörker? 

{7:56} för medan vi bodde och begått missgärningar, vi 

betraktas inte som vi borde börja lida för det efter 

döden. 

{7:57} då svarade han mig och sade, detta är den 

villkora av striden, som mannen som är född vid den 

jorden skall slåss; 

{7:58} att, om han övervinnas, han skall lida så som du 

har sagt: men om han får seger, han skall få sak 

att jag säger. 

{7:59} för detta är livet varav Mose talade till den 

människor medan han levde, säger, väljer dig liv, att du 

må leva. 

{7:60} men de trodde inte honom, inte heller ännu den 

profeterna efter honom, nej inte heller mig som har talat till 
dem, 



{7:61} att det inte bör finnas sådan tyngd i sin 

förstörelse, som skall vara glädje över dem som övertalas att 

frälsning. 

{7:62} jag svarade då och sade, jag vet, Herre, att den 

de flesta hög kallas barmhärtig, däri han har barmhärtighet på 

dem som ännu inte kommit till världen, 

{7:63} och dem också som vänder sig till hans lag; 

{7:64} och att han är tålmodig, och lång låter dem som 

har syndat, som hans varelser; 

{7:65} och att han är givmilda, för han är redo att ge 

där det needeth; 

{7:66} och att han är av stor barmhärtighet, ty han multiplieth 

fler och fler nåd till dem som är närvarande, och som är 

förbi, och också till dem som kommer att vara. 

{7:67} för om han inte ska multiplicera hans barmhärtighet, 
världen 

inte skulle fortsätta med dem som ärver däri. 

{7:68} och han pardoneth; för om han inte så hans 

godhet, som de som har begått missgärningar skulle 

lindras av dem, den tiotusendel delen av män bör inte 



förbli levande. 

{7:69} och vara domaren, om han inte bör förlåta dem 

som är botas med hans ord, och sätta ut mängden 

stridigheter, 

{7:70} Det bör vara mycket få lämnas möjligen i en 

otaliga mängd. 

{8:1} och han svarade mig och sade, den allra högste har 

gjorde denna värld för många, men den kommande världen för 
få. 

{8:2} jag kommer att säga dig en liknelse, Esdras; Som när du 

efterfrågar jorden, det skall säga dig, att det ger mycket 

Mould varav lerkärl fartyg är gjorda, men lite damm som 

guld kommer av: även så är kursen i denna närvarande värld. 
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{8:3} det finnas många skapade, men få skall sparas. 

{8:4} så svarade jag och sa, sväljer sedan ner, O min 

själ, förståelse, och slukar visdom. 

{8:5} Ty du har enats om att ge öra och konst villiga att 

profetera: Ty du har inte längre utrymme än bara att leva. 

{8:6} O Herre, om du lider av inte din tjänare, som vi kan 



be inför dig, och du gav oss seed vårt hjärta, och 

kultur till vår förståelse, att det kan komma frukten av det; 

Hur skall varje man lever som är korrupt, som bär den 

plats för en man? 

{8:7} Ty du är ensam, och vi alla ett utförande av 

händerna, som som du har sagt. 

{8:8} för när kroppen är hederliga nu i moderns 

livmodern, och du givest det medlemmar, thy creature bevaras 

i eld och vatten och nio månader doth thy utförande 

uthärda thy varelse som skapas i henne. 

{8:9} men det som håller och hålls skall båda vara 

bevarade: och när tiden kommer, livmodern bevarade 

räddar upp de saker som växte i den. 

{8:10} för du har befallt ur delarna av den 

kroppen, det är att säga, ur brösten, mjölk ges, 

som är frukten av brösten, 

{8:11} att det som är hederliga kan vara 

näring för en tid, tills du disposest det till din barmhärtighet. 

{8:12} du broughtest upp det med din rättfärdighet, och 

nurturedst det i ditt lag, och reformedst det med din dom. 



{8:13} och du skall förödmjuka den som din varelse, och 

påskynda det som ditt arbete. 

{8:14} om därför du skall förstöra honom som med så 

Bra arbetskraft var formad, är det en lätt sak att ordineras 

av din befallning, att den sak som gjordes kan 

bevaras. 

{8:15} nu därför, Herre, jag kommer att tala; Vidrör man i 

allmänna, du vet bäst; men röra ditt folk, för 

vars skull som jag är ledsen; 

{8:16} och för ditt arv, för vars orsak jag 

sörja. och för Israel, för vilka jag är tung; och för Jakob, 

för vars skull är jag bekymrad; 

{8:17} Därför kommer jag börja be inför dig för 

själv och för dem: för jag se faller av oss som bor i 

marken. 

{8:18} men jag har hört snabbhet av domaren som 

är att komma. 

{8:19} Därför hör min röst och förstå min 

ord, och jag skall tala inför dig. Detta är början 

Esdras, innan han togs upp ord: och jag sa, 



{8:20} O Herre, du som bor i everlastingness 

som ser ovanifrån saker i himlen och i den 

luft; 

{8:21} vars tron är ovärderliga; vars ära får inte 

förstås; innan som utmärker mängden av änglar 

med bävan, 

{8:22} vars service är insatta i vind och eld; 

vars ord är sant och ordstäv konstant; vars 

budet är stark, och förrättning rädda; 

{8:23} vars utseende drieth in djup och indignation 

låter bergen smälta bort; som sanningen 

betygar: 

{8:24} O höra bönen av din tjänare, och örat 

framställningen av din varelse. 

{8:25} för medan jag bor kommer jag att tala, och så länge jag 
har 

förståelse jag svarar. 

{8:26} O Titta inte på synder ditt folk; men på 

dem som betjänar dig i sanningen. 

{8:27} betraktar inte de ogudaktiga uppfinningarna av 
hedningarna, 



men viljan hos dem som hålla ditt vittnesbörd 

lidanden. 

{8:28} tror inte på dem som har gått feignedly 

inför dig: men kom ihåg dem, som enligt din 

kommer att ha känt din rädsla. 

{8:29} låt det inte vara din vilja att förstöra dem som har 

levde som djur; men att titta på dem som har tydligt 

lärde din lag. 

{8:30} tar du ingen indignation över dem som är 

anses värre än djur; men älska dem som alltid sätta 

deras förtroende i din rättfärdighet och härlighet. 

{8:31} för vi och våra fäder tyna bort av sådana 

sjukdomar: men på grund av oss syndare som du skall vara 
kallad 

barmhärtig. 

{8:32} för om du har en önskan att förbarma dig över oss, 

du skall vara kallad barmhärtig, till oss nämligen som ingen har 

rättfärdighetens gärningar. 

{8:33} för den bara, som har många bra verk upplagt 

med dig, skall av sina egna gärningar få belöning. 



{8:34} för vad är en människa, att du skall ta 

missnöje på honom? eller vad är en förgängliga generation, 
som 

du skall bli så bitter mot det? 

{8:35} för i sanning dem är ingen bland dem som 

född, men han har behandlade ogudaktigt; och bland trogna 

Det finns ingen har inte gjort fel. 

{8:36} för i detta, O Herre, din rättfärdighet och thy 

godhet skall förklaras, om du vara barmhärtig mot dem 

som har inte förtroende för goda gärningar. 

{8:37} då svarade han mig och sa, vissa saker har 

du talat aright, och enligt åt dina ord skall det vara. 

{8:38} för faktiskt inte kommer jag att tänka på disposition av 

dem som har syndat före döden, innan dom, 

innan förstörelse: 

{8:39} men jag kommer att jubla över disposition av den 

rättfärdiga, och jag kommer också ihåg sin pilgrimsfärd, och 

frälsning, och den belöning, som de skall ha. 
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{8:40} som som jag har talat nu, så skall det ske. 



{8:41} för som bonde sår mycket frö vid 

marken, och planteth många träd, och ännu en sak som är 

sått bra i sin säsong kommer inte upp, varken doth alla som 

är planterad ta rot: ännu så är det dem som sås i 

världen; de skall inte alla bli frälsta. 

{8:42} jag svarade då och sade: om jag har funnit nåd, låt 

mig talar. 

{8:43} gillar som den Åkerman är utsäde förgås, om det 

kommer inte upp, och får inte thy regn i vederbörlig 
säsong; eller om 

Det kommer för mycket regn, och korrupta det: 

{8:44} förgås så man också, som bildas med 

dina händer, och kallas ditt eget bild, eftersom du är 

som honom, för vars skull du har gjort alla saker, och 

liknade honom för den Åkerman är avkomlingar. 

{8:45} inte vred med oss men skona ditt folk, och 

förbarma dig över ditt eget arv: Ty du är 

barmhärtig mot din varelse. 

{8:46} då svarade han mig och sade, saker som är närvarande 

för närvarande, och saker att cometh för sådana som framöver. 



{8:47} för du kommer långt kort att du skall vara 

kunna älska min varelse mer än I: men jag har ofttimes 

dragit sig åt dig och åt det, men aldrig att de 

orättfärdiga. 

{8:48} i detta också du är underbar innan de 

Hög: 

{8:49} i det du har ödmjukade dig själv, som det anstår 

dig, och har inte dömt dig värdig att vara mycket 

förhärligas bland rättfärdiga. 

{8:50} för många stora elände skall göras till dem som 

på senare tid skall bo i världen, eftersom de har 

gick i stor stolthet. 

{8:51} men förstår du för dig själv, och söka den 

härlighet för vara såsom som dig. 

{8:52} för er paradise öppnas, livets träd är 

planterade, tid framöver är beredd, plenteousness görs 

redo, en stad är byggde, och resten är tillåtet, ja, perfekt 

godhet och visdom. 

{8:53} roten till det onda är förseglad upp från dig, svaghet 

malen är gömde från du och korruption är flydde in i 



Hell att bli bortglömd: 

{8:54} sorgerna är passerat, och i slutet är visade det 

skatten av odödlighet. 

{8:55} och därför ber du inga fler frågor 

om mängden dem att förgås. 

{8:56} för när de hade tagit friheten, de föraktade den 

de flesta hög, tänkte förakt av hans lag, och övergav hans vägar. 

{8:57} dessutom de har trampats ned hans rättfärdiga, 

{8:58} och sade i sitt hjärta, att det finns ingen Gud; Ja 

och att veta att de måste dö. 

{8:59} för som de nämnda sakerna skall ta emot dig, så 

törst och smärta är förberedda för dem: för det inte var hans 
vilja 

att män ska komma på skam: 

{8:60} men de som skapas har befläckat namn 

av honom som gjorde dem, och var otacksamma till honom 

som förberett liv för dem. 

{8:61} och därför är min dom nu till hands. 

{8:62} dessa saker har jag inte visade mot alla, men 

åt dig, och några som dig. Då svarade jag och sade: 



{8:63} se, O Herre, nu har du visade mig den 

mängd underverk, som du skall påbörja att göra i den 

senast gånger: men vilken tid, du har inte visade mig. 

{9:1} han svarade mig då och sa, mäter du den 

tid flitigt i sig: och när du ser en del av den 

tecken tidigare, som jag har sagt dig innan, 

{9:2} då skall du förstå, att det är den samma 

tid, vari högst kommer att börja att besöka världen 

som han gjorde. 

{9:3} därför när det skall finnas sett jordbävningar och 

uproars av människor i världen: 

{9:4} sedan skall du väl förstå, att de mest högt 

talade om dessa saker från de dagar som var inför dig, 

även från början. 

{9:5} för som som alla som görs i världen har en 

början och ett slut, och slutet är uppenbar: 

{9:6} har även så tider också av högst slätten 

början i undra och kraftfulla verk och ändelser i 

effekt och tecken. 

{9:7} och varenda en som skall sparas, och skall kunna 



fly genom hans verk, och genom tro, whereby ni har 

trodde, 

{9:8} skall bevaras från nämnda faror, och skall 

Se min frälsning i mitt land och inom mina gränser: för jag 

har helgat dem för mig från början. 

{9:9} då skall de vara i ömklig fall, som nu har 

misshandlade min sätt: och de som har kastat dem 

hatar skall uppehålla mig i plågor. 

{9:10} för såsom i deras liv har fått förmåner, och 

har inte känt mig; 

{9:11} och de som har avskydde min lag, medan de hade 

men frihet, och, när ännu plats för omvändelse var öppen 

för dem, förstås inte, föraktade men det; 

{9:12} samma måste veta det efter döden av smärta. 

{9:13} och därför är du inte nyfiken hur den 

ogudaktiga skall bestraffas, och när: men fråga hur de 

rättfärdiga skall bli frälst, vars världen är, och för vilka 

världen skapas. 

{9:14} sedan svarade jag och sa: 

{9:15} jag har sagt tidigare, och nu talar, och kommer 



tala det också härefter, att det finns många fler av dem 
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som förgås, än av dem som ska sparas: 

{9:16} eftersom en våg är större än en droppe. 

{9:17} och han svarade mig och sade, eftersom fältet är, 

så är också frön; som blommorna vara, är så färgerna 

också; som arbetaren är, är så också arbetet; och som 

bonde ls själv, så är hans djurhållning också: för det 

var tiden av världen. 

{9:18} och nu när jag förberett världen, som var 

ännu inte gjort, även för dem att vistas i som nu bor, nej 

man talade mot mig. 

{9:19} för då alla lydde: men nu seder 

av dem som skapas i denna värld som görs är 

skadad av en evig utsäde och av en lag som 

Osökbara befria sig. 

{9:20} fanns så jag ansåg världen, och se, det 

fara på grund av de enheter som var komma in. 

{9:21} och jag såg, och skonade det kraftigt, och har hållit mig 

en druva i klustret och en växt av ett stort folk. 



{9:22} Låt multituden förgås då, som föddes i 

fåfäng; och låt min druva hållas, och min planta; för med stor 

arbetskraft har jag gjort det perfekt. 

{9:23} ändå, om du vill upphöra ännu sju dagar 

Mer, (men du skall inte snabbt i dem, 

{9:24} men gå in i ett fält av blommor, där inga hus är 

byggde, och äter bara blommor av fältet; smaka inget kött, 

dricker inte vin, men äta blommor bara;) 

{9:25} och be till högst kontinuerligt, då kommer jag 

kom och prata med dig. 

{9:26} så jag gick min väg in i fältet som kallas 

Ardath, gillar som han befallde mig; och där satt jag bland 

blommorna, och äta av örter i fältet och 

kött av samma nöjd mig. 

{9:27} efter sju dagar jag satt på gräset, och mitt hjärta 

var vexed inom mig, som som innan: 

{9:28} och jag öppnade min mun och började prata innan 

den högste, och sade: 

{9:29} O Herre, du som shewest dig själv åt oss, du 

Wast visade våra fäder i öknen, på en plats 



där ingen människa tränger, i en karg plats, när de kom 

ut ur Egypten. 

{9:30} och du spakest säger, hör mig, O Israel; och 

Märk mina ord, du utsäde av Jacob. 

{9:31} Ty se, jag sår mitt lag i dig och det skall 

ta frukt i dig, och ni skall hedras i det för alltid. 

{9:32} men våra fäder, som emot lagen, höll den 

inte, och observerade inte thy förrättningar: och även om frukt 

av din lag inte förgås, inte heller kan det, för det var riket; 

{9:33} ännu omkom de som fått det, eftersom de 

höll inte det som såddes i dem. 

{9:34} och, lo, det ls en anpassad, när marken har 

mottagna frö, eller havet ett fartyg, eller fartyget kött eller 
dricka, 

det, att vara omkom vari det var sått eller kasta i, 

{9:35} att sak också som var sått, eller kasta däri, eller 

fick, förgås och återstår inte med oss: men med oss 

Det har inte hänt så. 

{9:36} för vi som har tagit emot lagen förgås av synd, 

och vårt hjärta också som fått det 



{9:37} trots lagen förgås inte, men 

förblir i hans kraft. 

{9:38} och när jag talade dessa saker i mitt hjärta, jag 

tittade tillbaka med mina ögon, och vid höger sida såg jag en 

kvinna, och se, hon sörjde och grät med ett högt 

röst, och var mycket sorg i hjärtat, och hennes kläder var 

hyra, och hon hade aska på hennes huvud. 

{9:39} sedan låter jag mina tankar går att jag var i, och vände 

mig till henne, 

{9:40} och sade till henne, varför gråter du? Varför 

konst du bedrövat i ditt förstånd? 

{9:41} och hon sade till mig, Sir, låt mig ensam, att jag kan 

sörjer mig själv, och lägga till min sorg, för jag ont kniviga 

i mitt sinne, och förde mycket låg. 

{9:42} och jag sade till henne, vad aileth dig? Säg mig. 

{9:43} hon sade till mig, jag din tjänare har varit karg, 

och hade inga barn, men jag hade en make trettio år, 

{9:44} och dessa trettio år jag gjorde ingenting annars dag och 

natt, och varje timme, men gör mitt, bön till högst. 

{9:45} efter trettio år Gud hörde mig din tjänarinna, 



såg på mitt elände, ansåg mitt problem, och gav 

mig en son: och gladde mig mycket av honom, så var min man 

också, och alla mina grannar: och vi gav stor ära åt 

allsmäktigt. 

{9:46} och jag närde honom med stor travail. 

{9:47} så när han växte upp, och kom till tid som han 

bör ha en fru, jag gjorde en fest. 

{10:1} och så hände det sig, som när min son var 

trädde i sitt bröllop kammare, han föll ner och dog. 

{10:2} då vi alla störtade lamporna, och alla mina 

grannar steg upp för att trösta mig: så jag tog min ro för 

den andra dagen på natten. 

{10:3} och det hände sig, när de hade alla slutade att 

trösta mig, till slut kan jag vara tyst; sedan steg jag med 

natt flydde och kom hit i detta fält, som du ser. 

{10:4} och jag nu syfte inte att återvända in i staden, 

men här för att stanna, och varken att äta eller dricka, men 
ständigt 

att sörja och snabbt tills jag dör. 

{10:5} sedan lämnade jag de meditationer där jag var, och 



talade till henne i ilska, sade: 

{10:6} du dåraktig kvinna framför alla andra, ser du 

inte vår sorg, och vad happeneth för oss? 
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{10:7} Hur att Sion vår Moder är full av alla tyngd, 

och mycket ödmjuk, sorg mycket ont? 

{10:8} och nu ser vi alla sörjer och är ledsen, för vi 

är alla i tyngd, konst du sörjde för en son? 

{10:9} för be jorden, och hon skall säga dig, att det är 

hon som borde sörja för nedgången av så många som växer 

på henne. 

{10:10} för av henne kom alla på först, och ur henne 

skall alla andra kommer, och se, de går nästan alla in 

förstörelse, och många av dem är helt utrotas. 

{10:11} som sedan ska göra mer sorg än hon, 

som har förlorat så stor en mångfald; och inte du, som är 

ledsen men för en? 

{10:12} men om du säger till mig, min klagan är inte 

som jordens, eftersom jag har förlorat min livsfrukt, 

som jag burit med smärtor, och bare med sorger; 



{10:13} men jorden inte så: för många närvarande i 

det enligt jaga av jorden är borta, som det kom: 

{10:14} då säger jag dig, som du har fört 

fram med arbetskraft. även så har jorden också givit sin frukt, 

nämligen, man, ända sedan början till honom som gjorde 

hennes. 

{10:15} nu därför hålla din sorg till dig själv, och 

Bear med frimodig att som har drabbat dig. 

{10:16} för om du skall erkänna bestämning 

av Gud att vara bara, du skall båda ta emot din son i tid, 

och skall berömmas bland kvinnor. 

{10:17} gå din väg då in i staden till din make. 

{10:18} och hon sade till mig, att jag inte: Jag kommer 

inte gå in i staden, men här kommer jag dö. 

{10:19} så jag fortsatte att tala ytterligare till henne, och sade: 

{10:20} gör inte så, men informeras. av mig: hur 

många är motgångar av Sion? tröstas i hänseende av 

sorgen av Jerusalem. 

{10:21} för du ser att vår sanctuary är ödelagt, 

våra altaret uppdelade, vårt tempel förstördes; 



{10:22} vår psaltare läggs på marken, vår låt sätts 

Om du vill tysta, vår glädje är slut, mot bakgrund av vår 

Ljusstake sätts ut, ark våra förbund är bortskämda, vår 

heliga ting är besudlad, och namnet är som uppmanade oss 

är nästan vanhelgat: våra barn sätts till skam, vår 

präster är brända, vår leviterna har gått i fångenskap, vår 

jungfrur är besudlad, och våra hustrur skändas; våra rättfärdiga 

män transporteras bort, våra små förstörs, våra unga män 

förs i träldom, och våra starka män är bli 

svaga; 

{10:23} och, vilket är den störste av alla, tätning av Sion 

har nu förlorat sin heder; för hon levereras i händerna 

av dem som hatar oss. 

{10:24} och därför skaka av din stor tyngd, och 

lägga undan många sorger, som mäktige kan vara 

barmhärtig mot dig igen, och högst skall ge dig 

vila och underlätta ditt arbete. 

{10:25} och det hände sig medan jag pratade med henne, 

Se, hennes ansikte vid ett plötsligt lyste storligen, och hennes 

anlete glistered, så att jag var rädd för henne, och funderade 



vad det kan vara. 

{10:26} och se, plötsligt gjorde hon ett klagoskri mycket 

rädda: så att jorden skakade på bullret från kvinnan. 

{10:27} och jag såg, och se, kvinnan dök 

mig inte mer, men det fanns en stad byggde, och en stor 

Placera visade sig själv från grunden: då var jag rädd, 

och ropade med hög röst och sade, 

{10:28} där är Uriel ängeln, som kom till mig på 

först? för han har orsakat mig falla i många trance, 

och gruvan slutet förvandlas till korruption och min bön till 

tillrättavisning. 

{10:29} och som jag talade dessa ord se, han 

kom till mig, och såg på mig. 

{10:30} och, lo, jag låg som en som hade varit död, och 

min förståelse togs från mig: och han tog mig av 

höger hand, och tröstade mig och satte mig vid mina fötter, 

och sade till mig, 

{10:31} Vad aileth dig? och varför är du så disquieted? 

och varför är din förståelse som är oroliga, och tankarna 

av ditt hjärta? 



{10:32} och jag sa, eftersom du har övergivit mig, och 

ändå jag gjorde enligt dina ord, och jag gick in i fältet 

och lo, jag har sett, och ändå se, att jag inte kunna 

Express. 

{10:33} och han sade till mig: stå upp manligt, och jag 

kommer att råda dig. 

{10:34} sedan sa jag, tala om, min Herre, i mig; endast 

överge mig inte, så att jag dör omintetgöra mitt hopp. 

{10:35} för jag har sett att jag inte visste, och höra att jag gör 

vet inte. 

{10:36} eller är min känsla som lurade, eller min själ i en dröm? 

{10:37} nu därför jag bönfaller dig att du skall förkunna 

din tjänare av denna vision. 

{10:38} han svarade mig sedan och sade, hör mig, och jag 

informera dig, och berätta för dig varför du är rädd för: för 

Högst kommer att avslöja många hemliga saker till dig. 

{10:39}, som han har sett som din väg är rätt: för att du 

sorrowest kontinuerligt för ditt folk, och får stor 

klagan för Sion. 

{10:40} detta därför är innebörden av visionen som 



du såg nyligen: 

{10:41}, som du såg en kvinna som sorg, och du 

begannest att trösta henne: 

{10:42} men nu ser du likheten av kvinnan inte 

Mer, men det dök upp dig en stad byggde. 

{10:43} och medan hon berättade dig av henne död 
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son, detta är lösningen: 

{10:44} denna kvinna, som du såg är Sion: och 

medan hon sade till dig, även hon som du ser som en 

staden byggde, 

{10:45} bör jag säga, hon sade till dig, att hon har 

varit trettio år karga: de är de trettio åren vari 

Det fanns inga erbjudande gjorde i henne. 

{10:46} men efter trettio år Salomo byggde staden 

och erbjöd erbjudanden: och sedan bare karga en son. 

{10:47} och medan hon sa till dig att hon närde honom 

med arbetskraft: det var bostaden i Jerusalem. 

{10:48} men medan hon sade till dig, att min son 

kommer in i hans äktenskap kammare råkade ha en misslyckas, 



och dog: detta var den förstörelse som kom till Jerusalem. 

{10:49} och se, du såg hennes avbild, och 

eftersom hon sörjde för hennes son, du begannest komfort 

henne: och dessa saker som har råkade, dessa ska vara 

öppnas för dig. 

{10:50} för den högste seeth nu att du är bedrövade 

unfeignedly, och sufferest från ditt hela hjärta för henne, så 

har han visade dig ljusstyrkan i hennes ära, och den 

comeliness av hennes skönhet: 

{10:51} och därför jag bade dig finnas i fältet 

där var inga hus byggde: 

{10:52} för jag visste att högst skulle förkunna detta åt 

dig. 

{10:53} därför jag befallde dig att gå in i fältet 

där var ingen foundation i alla byggnader. 

{10:54} för i förlägga vari högst börjar 

förkunna hans stad, kan ingen människa är byggnaden kunna 
stå. 

{10:55} och därför frukta inte, låt inte ditt hjärta vara 

förskräckta, men gå din väg i och se skönheten och 



storhet av byggnaden, lika mycket som dina ögon kunna 

Se: 

{10:56} och sedan skall du höra så mycket som dina öron 

kan förstå. 

{10:57} ty du konst välsignad framför många andra, och 

heter med högst; och så är men få. 

{10:58} men att morrow på natten du skall förbli här; 

{10:59} och så skall den högsta förkunna dig visioner av den 

höga saker, som den Högste skall göra för dem som 

bo på jorden i de sista dagarna. Så sov jag den natten 

och en annan, som han befallde mig. 

{11:1} sedan såg jag en dröm, och se, det kom upp 

från havet en örn, som hade tolv befjädrade vingar, 

och tre huvuden. 

{11:2} och jag såg, och se, hon sprida sina vingar över 

hela jorden, och alla av luften vindar blåste på henne, och 

samlades. 

{11:3} och jag såg, och av hennes fjädrar det växte 

andra tvärtom fjädrar; och de blev lite fjädrar och 

liten. 



{11:4} men hennes huvuden var vid vila: huvudet i mitt 

var större än den andra, men vilade det med återstoden. 

{11:5} för övrigt jag såg, och, lo, örnen flög med henne 

fjädrar, och regerade på jorden, och över dem som bodde 

däri. 

{11:6} och jag såg att alla ting under himlen 

föremål åt henne, och inget man talade mot henne, nej, inte en 

varelsen på jorden. 

{11:7} och jag såg, och, lo, örnen steg på henne 

klor, och talade till hennes fjädrar, sade: 

{11:8} klocka inte alla på en gång: sova var och en i sin egen 

Placera och titta genom kursen: 

{11:9} men låt cheferna bevaras för sist. 

{11:10} och jag såg, och, lo, rösten gick inte av 

hennes huvuden, men från mitt i hennes kropp. 

{11:11} och jag numrerade hennes motsats fjädrar, och, 

Se, det var åtta stycken. 

{11:12} och jag såg, och se, på höger sida där 

uppstod en fjäder, och regerade över hela jorden; 

{11:13} och så var det, som när det regerade, i slutet av det 



kom, och platsen detta verkade inte mer: så nästa 

efter stod upp. och regerade, och hade en fantastisk tid; 

{11:14} och det hänt, att när det regerade, slutet av 

det kom också, som som första, så att det syntes inte mer. 

{11:15} då kom det en röst åt det, och sade: 

{11:16} hör du som har burit regera över jorden så 

lång: detta säger jag dig, innan du beginnest visas inga 

Mer, 

{11:17} det skall ingen efter dig uppnår din tid, 

varken åt hälften därav. 

{11:18} sedan uppstod tredje, och regerade som den andra 

tidigare, och som också syns inte mer. 

{11:19} så gick det med alla rester efter varandra, 

varenda en som regerade och då syntes inte mer. 

{11:20} då jag såg, och, lo, under tiden den 

fjädrar som följde stod på höger sida, att de 

kan härska också; och några av dem styrde, men inom en stund 

de verkade inte mer: 

{11:21} styrde för några av dem sattes upp, men inte. 

{11:22} efter detta jag såg, och se, tolv 



fjädrar som verkade inte mer, inte heller två lite fjädrar: 

{11:23} och det var inte mer på örnens kropp, 

men tre huvuden som vilade och sex små vingar. 

{11:24} sedan såg jag också att två små fjädrar dividerat 

sig från sex, och förblev under huvudet som 

var på höger sida: för de fyra fortsatte i deras ställe. 
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{11:25} och jag såg, och, lo, fjädrar som var 

under vingen trodde att ställa in sig och ha den 

regel. 

{11:26} och jag såg, och, lo, det fanns en uppsättning, men 

strax dök det inte mer. 

{11:27} och andra var förr bort än först. 

{11:28} och jag såg, och, lo, två som fanns kvar 

trodde också att regera: 

{11:29} och när de tänkte så, se, det vaknas 

en av cheferna som var i vila, nämligen det som var i den 

mitt ibland er; för det var större än de två andra huvuden. 

{11:30} och då såg jag att de två andra huvuden var 

gick med det. 



{11:31} och se, huvudet var vänt med dem som 

var med och äta upp de två fjädrarna under vingen 

som skulle ha regerat. 

{11:32} men detta huvud sätta hela jorden i rädsla, och nakna 

regel i det över alla dem som bodde på jorden med mycket 

förtryck; och det hade styrningen av världen mer 

än alla vingar som hade varit. 

{11:33} och efter det jag såg, och, lo, huvudet som var 

i mitt dök plötsligt inte mer, som som vingar. 

{11:34} men det återstod två huvuden, som också i 

som sortera regerade på jorden, och över dem som bodde 

däri. 

{11:35} och jag såg, och, lo, chef vid rätt 

sida slukade det det var på vänster sida. 

{11:36} sedan jag huvudet en röst, som sade till mig, titta 

framför dig, och överväga det som du ser. 

{11:37} och jag såg, och lo, som det var ett rytande lejon 

jagade ut ur trä: och jag såg att han skickade ut en mans 

röst åt örnen, och sade: 

{11:38} hör du, jag kommer att prata med dig och högst 



skall säga dig: 

{11:39} konst inte du det som remainest de fyra väsendena, 

som jag gjorde för att regera i min värld, som i slutet av sin 

gånger kan komma igenom dem? 

{11:40} och den fjärde kom, och övervann alla djuren 

som var förbi, och hade makt över hela världen med stor 

rädsla, och över hela kompassen av jorden med 

mycket onda förtryck; och så lång tid bodde han 

jorden med svek. 

{11:41} för jorden har du inte bedömas med sanningen. 

{11:42} för du har drabbade de ödmjuka, du har ont 

den fredliga, du har älskat lögnare, och förstörde den 

bostäder av dem som burit frukt, och har kasta 

ner murarna som gjorde dig ingen skada. 

{11:43} är därför thy olovligt hantera komma till 

Högst, och din stolthet till mäktige. 

{11:44} den högsta också har tittat på den stolta 

gånger, och se, de är slutade och hans avskyvärdheter är 

uppfyllda. 

{11:45} och därför visas ingen mer, du örn, inte heller 



THY hemsk vingar, och inte heller dina onda fjädrar eller thy 

skadliga huvuden, thy sårande claws, inte heller alla din fåfänga 
kropp: 

{11:46} att hela jorden kan uppdateras, och får 

återvända, levereras från thy våld, och att hon kan 

hoppas på dom och händerna på honom som gjorde henne. 

{12:1} och det hände sig, whiles de lion talade dessa 

ord till örnen, jag såg, 

{12:2} och, se, huvudet som återstod och fyrana 

vingarna syntes inte mer, och två gick till det och ställa 

sig upp till regeringstid, och deras rike var liten, och 

Fyll i tumult. 

{12:3} och jag såg, och se, de verkade inte mer, 

och hela kroppen av örnen brändes så att jorden 

var i stor fruktan: och sedan vaknade jag i trubbel och 

trance i mitt sinne, och från stor fruktan och sade till min 

ande, 

{12:4} Lo, detta har du gjort mot mig, i som du 

searchest ut över högst. 

{12:5} Lo, ändå är jag trött i mitt sinne, och mycket svag i 



Min Ande; och lite styrka är det i mig, för stor rädsla 

varmed jag var drabbade denna natt. 

{12:6} därför kommer jag nu bönfalla högst, att han 

tröstar mig intill änden. 

{12:7} och jag sade, Herre som ju regeln, om jag har hittat 

nåd inför dina ögon, och om jag är berättigat med dig innan 

många andra, och om min bön verkligen komma före thy 

ansikte; 

{12:8} trösta mig då, och förkunna mig din tjänare den 

tolkning och vanligt skillnaden av denna fruktansvärda vision, 
som 

du må perfekt trösta min själ. 

{12:9} för du har dömde mig värdig att förkunna mig den 

sista tider. 

{12:10} och han sade till mig: Detta är tolkningen av 

visionen: 

{12:11} örnen, som du såg som kommit från den 

havet, är den rike som sågs i visionen av thy 

bror Daniel. 

{12:12} men det var inte tolkat honom, därför 



nu förklarar jag det till dig. 

{12:13} Se, dagar kommer, som det skall stiga 

upp ett rike på jorden, och det skall fruktas framför allt den 

riken som fanns innan det. 

{12:14} i samma skall tolv kungar regera, en efter 

en annan: 

{12:15} varav andra skall börja regera, och 

ska ha mer tid än någon av tolv. 

{12:16} och detta gör de tolv vingar betyda, som du 

såg. 
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{12:17} när det gäller rösten som du heardest talar, och 

som du såg inte för att gå ut från huvudet, utan från den 

mitt i kroppen, är det tolkningen: 

{12:18} att efter tidpunkten för detta rike det skall 

uppstå stora rörelser, och det skall stå i fara för att misslyckas: 

Trots det får inte sedan sjunka, men skall återställas igen 

till sin början. 

{12:19} och medan du såg de åtta små under 

fjädrar som sticker till hennes vingar, är det tolkningen: 



{12:20} att i honom det skall uppstå åtta kungar, vars 

tider skall men små och deras år swift. 

{12:21} och två av dem skall förgås, mellersta tiden 

närmar sig: fyra skall hållas tills deras slut börjar 

tillvägagångssätt: men två skall förvaras intill änden. 

{12:22} och medan du såg tre huvuden vila, detta 

är tolkningen: 

{12:23} i hans sista dagar skall den högste höja upp tre 

riken, och förnya många saker däri, och de skall 

har herraväldet över jorden, 

{12:24} och för dem som bor där, med mycket 

förtryck, framför allt de som var före dem.: därför 

kallas de stats-örnen. 

{12:25} för dessa är de som skall utföra hans 

ogudaktighet, och som skall avsluta sin sista slutet. 

{12:26} och medan du såg som det stora huvudet 

verkade inte mer, signifieth det att en av dem ska dö 

vid hans säng, och ändå med smärta. 

{12:27} för de två som återstår skall dräpas med den 

svärd. 



{12:28} för svärd av en skall sluka den andra: 

men på sist skall han falla genom svärdet själv. 

{12:29} och medan du såg två fjädrar under den 

vingar som passerar över huvudet som är på höger sida; 

{12:30} det signifieth att dessa är de, som högst 

har hållit sin sista: Detta är den lilla kungarike och full 

problem, som du såg. 

{12:31} och Lejonet, som du såg stiger av 

den trä, ryta och talar till örnen, och 

tillrättavisar henne för hennes orättfärdighet med alla ord 

som du har hört; 

{12:32} detta är den smorde, som högst har hållit 

för dem och för deras ogudaktighets intill änden: han skall 

tillrättavisa dem, och skall förebråelser dem med deras 
grymhet. 

{12:33} för han skall ställa dem inför honom levande i 

domen, skall tillrättavisa dem och rätta till dem. 

{12:34} för resten av mitt folk skall han leverera med 

barmhärtighet, de som har tryckts på mina gränser, och 

Han skall göra dem glada fram till dagen för ankomst 



dom, varav jag har talat till dig från det att 

början. 

{12:35} Detta är den dröm som du såg, och dessa är 

tolkningarna. 

{12:36}, som du endast har varit meet att veta denna hemlighet 
av 

Högst. 

{12:37} skriver därför alla dessa saker som att du har 

sett i en bok, och dölja dem: 

{12:38} och lära dem att kloka av folket, vars 

hjärtan som du vet kan förstå och hålla dessa 

hemligheter. 

{12:39} men vänta du här dig själv ännu sju dagar mer, 

att det kan vara visade dig, helst det behagar den 

Högsta förkunna för dig. Och med att han gick sin väg. 

{12:40} och det hände sig, när alla människor såg att 

sju dagar var förbi, och jag kommer inte igen in i staden, 

de samlat dem alla tillsammans, från minst till den 

största, och kom till mig och sade, 

{12:41} Vad vi har sårat dig? och vad onda har 



vi gjort mot dig, att du forsakest oss och sitter här 

på denna plats? 

{12:42} för alla profeternas du bara konst lämnade oss, som en 

kluster av årgång, och som ett ljus i en mörk plats, och som 

en tillflyktsort eller fartyg bevarade från stormen. 

{12:43} är inte det onda som är kommit till oss tillräckligt? 

{12:44} hade om du skall överge oss, hur mycket bättre det 

varit för oss om vi också hade bränt mitt i Sion? 

{12:45} för vi inte är bättre än de som dog där. 

Och de grät med hög röst. Då svarade jag dem, 

och sade: 

{12:46} vara bra komfort, O Israel; och inte vara tung, 

du hus av Jacob: 

{12:47} för den högsta har du i hågkomst, och 

The Mighty har inte glömt er i frestelse. 

{12:48} som för mig, jag har inte övergivit er, inte heller är jag 

avvek från dig: men har kommit till denna plats, att be för 

ödeläggelsen av Sion, och att jag skulle söka nåd för den 

låg dödsboet efter din fristad. 

{12:49} och gå nu din väg hem varje människa, och efter 



dessa dagar kommer jag till er. 

{12:50} gillar så folket gick sin väg in i staden, som 

Jag befallde dem: 

{12:51} men jag förblev fortfarande inom sju dagar, som den 

ängel befallde mig; och äta endast i dessa dagar av den 

blommor av fältet och hade min kött av örter 

{13:1} och det hände sig efter sju dagar, jag drömde en 

drömmer om natten: 

{13:2} och, lo, uppstod en vind från havet, att det 

flyttade alla vågor därav. 

{13:3} och jag såg, och, lo, att man vaxat stark med 

tusentals himlen: och när han vände sin 

anlete ska se ut, alla sakerna darrade som sågs 

under honom. 
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{13:4} och när rösten gick ut ur hans mun, 

alla de brände som hörde hans röst, som när jorden sviker 

När det feeleth eld. 

{13:5} och efter det jag såg och, lo, det samlades 

tillsammans en mängd män, ur nummer, från fyrana 



vindar, för att kuva mannen som kom ut ur den 

havet 

{13:6} men jag såg, och, lo, han hade Lasergraverad själv en stor 

berg, och flög upp på den. 

{13:7} men jag skulle ha sett regionen eller placera 

whereout backen var graven, och jag kunde inte. 

{13:8} och efter det jag såg, och, lo, alla de som 

samlades dämpa honom var öm rädd, och 

Ändå vågade kampen. 

{13:9} och, lo, som han såg våldet i skaran 

som kom, han lyfte upp sin hand varken höll svärdet, inte heller 

alla instrument för kriget: 

{13:10} men jag såg bara att han skickade ut ur sin mun som det 

hade varit skitkul av eld, och ur hans läppar ett flammande 
andetag, 

och ur tungan han kasta ut gnistor och stormar. 

{13:11} och de var alla blandade tillsammans; explosionen av 

brand, flammande andetag och stora stormen; och föll med 

våld vid de många som var beredda att kämpa, 

och brände dem upp varenda en, så som vid ett plötsligt av en 



otaliga mängd ingenting var att uppfattas, men 

bara damm och lukten av rök: när jag såg detta var jag rädd. 

{13:12} efteråt såg jag samma man kommer ner från 

berget, och kallar honom en annan fredliga 

Mångfald. 

{13:13} och det kom mycket folk till honom, varav 

några var glad, några var ledsen, och några av dem var 

bundet, och andra tog några av dem som erbjöds: 

sedan var jag sjuk genom stor rädsla, och jag vaknade, och 
sade: 

{13:14} du har visade din tjänare dessa underverk 

från början, och har räknat mig värdig att du 

skall få min bön: 

{13:15} förkunna mig nu ännu tolkningen av denna dröm. 

{13:16} för som jag bli gravid i min förståelse, ve 

till dem som skall lämnas i dessa dagar och mycket mer 

ve dem som inte är kvar! 

{13:17} för de som inte var kvar var i tyngd. 

{13:18} nu förstår jag de saker som läggs upp i 

de sista dagarna, som skall hända dem, och de 



som är kvar. 

{13:19} är därför de kommer in i stora faror och 

många nödvändigheter, såsom dessa drömmar deklarera. 

{13:20} ännu är det lättare för honom som riskerar att komma 

i dessa saker, än att försvinna som ett moln av den 

världen, och inte se saker som händer i de sista dagarna. 

Och han svarade mig och sade, 

{13:21} tolkningen av visionen skall jag förkunna dig, 

och jag kommer att öppna dig det som du har krävs. 

{13:22} medan du har talat med dem som är kvar 

bakom, är det tolkningen: 

{13:23} han som skall uthärda faran i att tiden har 

höll sig: de som fallit i fara såsom 

har arbeten och tro mot allsmäktigt. 

{13:24} vet detta därför att de som lämnas 

bakom står mer välsignad än de som vara döda. 

{13:25} detta är innebörden av visionen: medan du 

såg en man som kommer upp från mitt i havet: 

{13:26} samma är han vem Gud högst har hållit 

en bra säsong, som av sin egen själv skall leverera hans 



varelse: och han skall beställa dem som är kvar. 

{13:27} och medan du såg, som ur hans mun 

det kom som en tryckvåg av vinden, och eld och storm; 

{13:28} och att han höll varken svärd eller någon 

instrument för krig, men att rusa i honom förstörde 

hela mängden kom att kuva honom; Detta är den 

tolkning: 

{13:29} Se, dagar komma, när den högste kommer 

börja leverera dem som är på jorden. 

{13:30} och han skall komma till förvåning av dem 

som bor på jorden. 

{13:31} och en skall åta sig att kämpa mot en annan, 

en stad mot en annan, ett ställe mot en annan, 

människor mot en annan, och en sfär mot en annan. 

{13:32} och tiden skall när dessa saker skall 

kommer att passera, och skyltarna skall hända som jag visade 

dig innan, och då skall Min Son deklareras, vem du 

såg som en man som stigande. 

{13:33} och när alla människor hör hans röst, varje 

man skall i sitt eget land lämna striden de har en 



mot en annan. 

{13:34} och en otaliga mängd skall samlas 

tillsammans, som du såg dem, villiga att komma, och till 

övervinna honom genom att bekämpa. 

{13:35} men han skall stå på toppen av Sions. 

{13:36} och Sion skall komma, och skall vara visade att alla 

män, att vara beredd och byggde, som, som du såg kullen 

graven utan händer. 

{13:37} och denna Min Son skall tillrättavisa de ogudaktiga 

uppfinningar av de nationer, som för sitt ogudaktiga liv är 

fallit i stormen; 

{13:38} och skall fastställa innan dem deras onda tankar, och 

Pinar varmed de skall börja att vara plågade, 

som är likt en flamma: och han skall förstöra dem 

utan arbete av den lag som är lik mig. 

{13:39} och medan du såg som han samlade 

en annan fredliga mångfald för honom. 

{13:40} är de tio stammarna, som bars bort 

fångar ur sitt eget land i tiden av Osea kungen, 



Vem Salmanasar konungen i Assyrien ledde bort i fångenskap, 
och 
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Han förde dem över vatten, och så kom de in 

ett annat land. 

{13:41} men de tog detta råd sinsemellan, 

att de skulle lämna mångfalden av hedningarna, och gå 

fram till ett ytterligare land, där aldrig mänskligheten bodde, 

{13:42} att de skulle det hålla sina stadgar, som 

de höll aldrig i deras eget land. 

{13:43} och de ingick Eufrat genom smalt 

platser av floden. 

{13:44} för mest hög sedan visade tecken för dem, 

och höll fortfarande syndafloden, tills de blev förbigången. 

{13:45} för genom detta land fanns det ett bra sätt att 

gå, nämligen av ett och ett halvt år: och samma region är 

kallas Arsareth. 

{13:46} sedan bodde de det tills senare; och 

nu när de skall börja komma, 

{13:47} den högsta skall bo i källor för strömmen 



igen, som de kan gå igenom: därför såg du den 

multituden med fred. 

{13:48} men de som bli kvar av ditt folk är 

de som finns inom mina gränser. 

{13:49} nu när han förgör många den 

nationer som är samlade, han skall försvara sitt folk 

som förblir. 

{13:50} och då skall han förkunna dem stora underverk. 

{13:51} sedan sa jag, O Herre som ju regeln, förkunna mig 

Detta: därför har jag sett mannen kommer upp från de 

mitt i havet? 

{13:52} och han sade till mig, som du kan varken 

begära eller veta saker som finns i djupet av havet: 

även så kan ingen människa på jorden se min Son, eller de som 
vara 

med honom, men i dagtid. 

{13:53} detta är tolkningen av drömmen som du 

såg, och whereby du bara konst här lättade. 

{13:54} för du har övergivit ditt eget sätt, och 

tillämpas thy diligence åt min lag, och sökte det. 



{13:55} ditt liv har du beställt i visdom, och har 

kallas förstå din mor. 

{13:56} och därför har jag visade dig skatter 

Högst: efter andra tre dagar kommer jag att tala andra saker 

dig och förklara dig mäktiga och underbara 

saker. 

{13:57} sedan gick jag tillbaka in i fältet, ge beröm och 

Tack kraftigt åt den Allrahögste på grund av hans underverk 

vilket han gjorde i tid; 

{13:58} och eftersom han governeth samma, och sådan 

saker som faller i deras säsonger: och där satt jag tre dagar. 

{14:1} och det hände sig vid den tredje dagen, satt jag 

en ek, och se, där kom en röst från en buske 

mot mig, och sade: Esdras, Esdras. 

{14:2} och jag sa, här är jag, Herre och jag stod på 

Mina fötter. 

{14:3} han sade till mig, i bushen jag gjorde uppenbart 

avslöja mig själv till Mose, och talade med honom, när min 

Det serveras människor i Egypten: 



{14:4} och jag skickade honom och ledde mitt folk ut ur 
Egypten, 

och förde honom upp till mount där jag höll honom av mig 

en lång säsong, 

{14:5} och berättade många underbara saker, och visade 

honom hemligheter tider, och slutet; och befallde 

honom, sade: 

{14:6} dessa ord skall du deklarera, och dessa skall 

du dölja. 

{14:7} och nu säger jag dig, 

{14:8} att du lägger i ditt hjärta tecken som jag har 

visade, och de drömmar som du har sett, och den 

tolkningar som du har hört: 

{14:9} för du skall tas bort från alla och från 

hädanefter skall du förbli med min Son, och som 

vara som dig, tills gånger avslutas. 

{14:10} för världen har förlorat sin ungdom, och tider 

börja att vaxa gamla. 

{14:11} för världen är indelad i tolv delar, och den 

tio delar av det är borta redan, och hälften av en tiondel del: 



{14:12} och det återstår det som är efter halvlek 

i den tionde delen. 

{14:13} nu därför ange ditt hus i ordning, och 

tillrättavisa ditt folk, comfort sådan av dem som vara i trubbel, 

och nu avstå från korruption, 

{14:14} låt gå från thee jordiska tankar, kasta bort den 

bördor man, lägga av nu svag natur, 

{14:15} och upphäva de tankar som är mest tunga 

dig, och skynda dig att fly från dessa tider. 

{14:16} för ännu större ondska än de som du har 

sett hända skall ske härefter. 

{14:17} för se hur mycket världen skall bli svagare 

genom ålder skall så mycket mer onda ökning vid 

dem som bor däri. 

{14:18} är för tiden är flytt långt bort och leasing svårt 

till hands: för nu hasteth visionen att komma, som du har 

sett. 

{14:19} sedan svarade jag inför dig och sade, 

{14:20} Se, Herre, jag vill gå, som du har befallt 

mig, och tillrättavisa de människor som finns: men de som 



skall vara född efteråt, som skall förmana dem? således den 

världen ligger i mörker, och de som bo däri är 

utan ljus. 

{14:21} för din lag är brända, därför ingen människa vet 

de saker som görs av dig, eller det arbete som skall börja. 
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{14:22} men om jag har funnit nåd inför dig, skicka den 

Helige Anden in i mig, och jag skall skriva allt som har gjorts 

i världen sedan början, som skrevs i thy 

lagen, som män kan hitta din väg, och att de som kommer 

lever i de sista dagarna får leva. 

{14:23} och han svarade mig och sade, gå din väg, samla 

personer tillsammans och säga till dem, att de söker dig 

inte under fyrtio dagar. 

{14:24} men se du förbereda dig många box träd, och 

ta med dig Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus och Asiel, 

dessa fem som är redo att skriva snabbt; 

{14:25} och kommit hit, och jag skall tända ett ljus av 

förståelse i ditt hjärta, som inte skall gå ut, tills 

sakerna utföras som du skall påbörja att skriva. 



{14:26} och när du har gjort, vissa saker skall du 

publicera, och vissa saker skall du förkunna i hemlighet till den 

klok: morrow denna timme skall du börja skriva. 

{14:27} sedan gick jag tillbaka, som han befallt, och 

samlades alla människor tillsammans, och sade: 

{14:28} höra dessa ord, O Israel. 

{14:29} våra fäder i början var främlingar i 

Egypten, från varifrån de levererades: 

{14:30} och fick lagen i livet, som de inte höll, 

som ni också har överträtt efter dem. 

{14:31} sedan var marken, även den mark de Sion, skildes 

bland er genom lottning: men era fäder, och ni själva, har 

gjort orättfärdighet, och har inte hållit sätt som de 

Högsta befallt er. 

{14:32} och Enföddes som han är en rättfärdig domare, han 

tog från dig i tid det som han hade gett dig. 

{14:33} och nu är ni här, och era bröder bland 

du. 

{14:34} därför om så vara att ni kommer att dämpa din egen 

förståelse, och reformera era hjärtan, ni skall hållas 



lever och efter döden skall ni få barmhärtighet. 

{14:35} för efter döden, skall domen kom, när 

Vi skall leva igen: och då skall namnen på de 

rättfärdiga vara uppenbar, och verk av de ogudaktiga skall 

deklareras. 

{14:36} låt ingen därför kom till mig nu, inte heller 

söka efter mig dessa fyrtio dagar. 

{14:37} så jag tog de fem männen, som han befallde mig, 

och vi gick in i fältet, och stannade där. 

{14:38} och nästa dag, se, en röst ringde mig, 

Ordspråk, Esdras, öppna din mun, och dricka som jag ge dig 

dryck. 

{14:39} sedan öppnade jag min mun, och se, han 

nådde mig en full kopp, som var full liksom med vatten, 

men färgen på den var som eld. 

{14:40} och jag tog det, och drack: och när jag hade druckit av 

det, mitt hjärta uttalades förståelse och visdom växte i min 

bröst, för min ande stärkte mitt minne: 

{14:41} min mun var öppnade och stängde inte mer. 

{14:42} den högsta gav förståelse för fem 



män, och de skrev natten Fantastiskt visioner som 

fick höra, som de visste inte: och de satt fyrtio dagar, och 

de skrev i dagen och på natten de åt bröd. 

{14:43} som för mig. Jag talade i dag, och jag höll inte min 

tungan på natten. 

{14:44} i fyrtio dagar skrev de två hundra och fyra 

böcker. 

{14:45} och det hände sig, när de fyrtio dagarna var 

fylld, som den högsta talade, sade, det första som du har 

skriftliga publicera öppet, som får värdiga och ovärdiga 

Läs den: 

{14:46} men hålla sjuttio senast, att du må 

leverera dem endast som vara klokt bland folket: 

{14:47} för i dem är våren förståelse, den 

fontän av visdom och strömmen av kunskap. 

{14:48} och jag gjorde så. 

{15:1} se, talar du i öronen av mitt folk i 

ord av profetian, som jag kommer att sätta i din mun, säger den 

Herren: 

{15:2} och orsaka dem skrivas på papper: för de är 



trofast och sann. 

{15:3} rädsla inte fantasi mot dig, låt inte den 

skepsis av dem besvärar dig, som talar emot dig. 

{15:4} för alla otrogna skall dö i deras 

Otrohet. 

{15:5} Se, säger Herren, jag skall föra plågor vid 

världen; det svärd, svält, död och förstörelse. 

{15:6} för ogudaktighet har ytterst förorenat den 

hela jorden, och deras sårande verk är uppfyllda. 

{15:7} Därför säger Herren, 

{15:8} jag kommer att hålla min tunga inte mer som att röra 
deras 

ondska, som de begår profanely, inte heller kommer jag 

drabbas av dem i dessa saker, som de ogudaktigt öva 

själva: se, oskyldiga och rättfärdiga blodet ropar 

till mig, och själarna som bara klagar ständigt. 

{15:9} och därför, säger Herren, jag kommer säkert hämnas 

dem, och få mig alla oskyldiga blodet från 

bland dem. 

{15:10} Se, mitt folk är ledde som en flock till den 



slakt: jag inte kommer att lida dem nu uppehålla mig i land 

Egypten: 

{15:11} men jag skall föra dem med stark hand och en 

sträckte ut armen och slå Egypten med plågor, som tidigare, 

och kommer att förstöra hela landet därav. 

{15:12} Egypten skall sörja, och grunden för det skall 

bli slagna med Pest och straff som Gud skall 
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ta på den. 

{15:13} de som bruka jorden skall sörja: för deras 

frön ska misslyckas genom sprängning och hagel, och med en 

rädda konstellation. 

{15:14} ve världen och dem som bor där! 

{15:15} för svärd och deras förstörelse närmar snudd, 

och ett folk skall stå upp och slåss mot en annan, och 

svärd i händerna. 

{15:16} för det skall vara uppvigling bland män, och 

invaderande varandra; de skall inte betraktar sina kungar inte 
heller 

Princes och jaga av deras åtgärder skall stå deras 



ström. 

{15:17} en man skall lust att gå in i en stad, och skall inte 

kunna. 

{15:18} på grund av deras stolthet städerna skall vara 

oroliga, husen skall förstöras, och män skall vara 

rädd. 

{15:19} en man skall har ingen synd på hans granne, men 

skall förstöra deras hus med svärdet, och förstöra deras 

varor, på grund av bristen på bröd, och för stor vedermöda. 

{15:20} Se, säger Gud, jag kommer att kalla samman alla de 

jordens kungar att vörda mig, som är från resningen 

av solen, från söder, från öster, och Libanus; till 

vända sig själv en mot varann och återbetala sakerna 

att de har gjort dem. 

{15:21} så som de gör ännu denna dag åt mina utvalda, så 

Jag kommer göra också, och ersättning i sin famn. Så säger 

Herren Gud; 

{15:22} min högra hand skall inte skona syndarna, och min 

svärdet skall inte upphöra över dem som utgjuter oskyldigt blod 

på jorden. 



{15:23} elden är gått ut från hans vrede, och har 

konsumeras grunden till jorden och syndarna, som 

droppen som är upptänd. 

{15:24} ve dem som syndar och hålla inte min 

budorden! säger Herren. 

{15:25} jag skall inte skona dem: gå din väg, ni barn, 

från strömmen, besudla inte min helgedom. 

{15:26} Ty Herren vet alla dem att synden mot 

honom, och därför räddar han dem till döden och 

förstörelse. 

{15:27} för nu är plågor komma över hela 

jorden och ni skall förbli i dem: för Gud inte skall leverera 

er, eftersom ni har syndat mot honom. 

{15:28} Se en hemsk syn och utseende 

därav från öst: 

{15:29} där drakar av Arabien nationer skall 

komma ut med många vagnar, och många av dem 

skall medföras som vinden på jorden, som alla de som 

hör dem kan frukta och bäva. 

{15:30} också den Carmanians rasar i vrede skall gå 



fram som vildsvinen av trä, och med stor kraft 

skall de komma och gå med i strid med dem, och skall slösa en 

del av delstaten assyrierna. 

{15:31} och sedan skall drakar har övertaget, 

att minnas deras natur. och om de skall vända sig, 

konspirerat tillsammans i stor makt att förfölja dem, 

{15:32} då dessa skall vara oroliga bled, och hålla 

tysta genom sin makt, och skall fly. 

{15:33} och från landet av assyrierna skall den 

fienden belägra dem, och konsumera några av dem, och 

deras värden skall vara rädsla och fruktan och stridigheter 
bland sina 

konungarna. 

{15:34} Se moln från öster och från norr 

åt söder, och de är mycket hemska att se på, full 

vrede och storm. 

{15:35} de skall slå en på en annan, och de skall 

slå ner en stor skara av stjärnor på jorden, även 

sina egna stjärna; och blod skall vara från svärdet åt den 

mage, 



{15:36} och dynga av människor till kamelen 's hough. 

{15:37} och det skall finnas bra rädsla och 

darrande på jorden: och de som ser vrede skall 

rädd och darrande skall komma över dem. 

{15:38} och då skall det ske stora stormar från den 

söder, och från norr, och en annan del från väst. 

{15:39} och starka vindar skall uppstå från öst, och 

ska öppna den; och molnet som han ställde upp i vrede, och 

stjärnan rörs för att orsaka rädsla mot öst och väst vinden, 

skall förstöras. 

{15:40} stora och mäktiga moln skall vara uppblåst 

full av vrede, och stjärnan, att de kan göra hela jorden 

rädd, och dem som bo däri; och de skall utgjuta 

över varje hög och framstående plats en hemsk stjärna, 

{15:41} eld, och hagel, och flygande svärd, och många 

vatten, att alla fält kan vara full, och alla floder, med den 

överflöd av stora vatten. 

{15:42} och de skall bryta ner städer och väggar, 

berg och kullar, träd och gräs av den 

ängar och sin majs. 



{15:43} och de skall gå stedfastly till Babylon, och 

göra henne rädd. 

{15:44} de skall komma till henne, och belägra henne, stjärnan 

och alla vrede skall de utgjuta över henne: då skall den 

damm och rök far upp till himlen, och alla de som vara 

om henne skall sörjer henne. 

{15:45} och de som återstår enligt henne skall göra service 

till dem som har lagt henne i rädsla. 

{15:46} och du, Asien, att konst delaktig i hopp om att 

Babylon, och konst av hennes person härlighet: 

{15:47} ve vara till dig, du stackare, eftersom du har 

gjort dig själv som henne; och har prydd thy döttrar i 

Shittim, som de kanske vill och ära i din älskare, 

2 Esdras sida 728 

som har alltid önskat att begå otukt med dig. 

{15:48} du har följt henne som är hatad i alla henne 

verk och uppfinningar: därför säger Gud, 

{15:49} skickar jag plågor över dig; makens död, 

fattigdom, svält, svärd och pest, slösa dina hus 

med förstörelse och död. 



{15:50} och ära din kraft skall torkas som en 

blomma, värmen skall uppstå som skickas över dig. 

{15:51} du skall försvagas som en fattig kvinna med 

ränder, och som en tuktade med sår, så att den 

mäktiga och älskare skall inte kunna ta emot dig. 

{15:52} skulle med svartsjuka har så fortsatte jag mot 

dig, säger Herren, 

{15:53} om du inte erbjöds alltid dräpt mina utvalda, 

upphöja stroke av händerna och säga över deras 

döda, när du var berusad, 

{15:54} anges skönheten i ditt ansikte? 

{15:55} belöningen av thy Shittim skall vara i thy 

sköte, därför skall du ta emot recompencen. 

{15:56} som du har gjort till mina utvalda, säger den 

Herre, så skall Gud göra dig och skall leverera dig 

till Bus 

{15:57} dina barn skall dö av hunger, och du skall 

falla igenom svärdet: thy städer skall brytas ner, och 

alla riket skall förgås med svärd i fältet. 

{15:58} de som vara i bergen skall dö av hunger, 



och äta sitt eget kött och dricka sitt eget blod, för mycket 

hunger av bröd och törst vatten. 

{15:59} du som olycklig skall komma genom havet, och 

få plågor igen. 

{15:60} och i passagen de skall skynda på den tomgång 

staden, och skall förstöra en del av ditt land, och 

konsumera en del av din härlighet, och skall återvända till 
Babylon som 

förstördes. 

{15:61} och du skall gjutas av dem som stubb, 

och de skall vara himmelrikets som eld; 

{15:62} och skall förtära dig och dina städer, ditt land, 

och thy bergen; alla dina skogen och thy fruktbart träd skall 

de bränna upp med eld. 

{15:63} dina barn skall de bära bort i fångenskap, och, 

Titta, vad du har, de skall förstöra det och mar skönhet 

av ditt ansikte. 

{16:1} ve vederfaras dig, Babylon och Asien! ve över 

dig, Egypten och Syrien! 

{16:2} omgjorda upp er med dukar av säck och hår, 



sörjer dina barn, och vara ledsen; för er undergång är på 

hand. 

{16:3} A svärd skickas över dig och som kan slå det 

tillbaka? 

{16:4} A fire skickas bland er och som kan släcka den? 

{16:5} plågor är sänt till er, och vad är han som kan 

driva dem bort? 

{16:6} kan någon människa köra iväg ett hungrigt lejon i den 

trä? eller kan någon släcka branden i Stubb, när det 

har börjat bränna? 

{16:7} kan en vända igen på pilen som är skjuten av en 

stark archer? 

{16:8} mäktiga Herren sendeth plågorna och som är 

han som kan driva dem bort? 

{16:9} A fire skall gå ut från hans vrede, och vem är han 

som kan släcka den? 

{16:10}, som han skall kasta blixtar, och som skall inte frukta? 

Han skall åska, och vem skall inte vara rädd? 

{16:11} Herren skall hota, och som inte skall 

helt slagen till pulver på hans närvaro? 



{16:12} jorden quaketh, och grunden därav. 

havet står upp upp med vågor från djupet och vågorna 

av den är oroliga, och fiskarna därav också, innan den 

Herre, och före ära av hans makt: 

{16:13} bendeth för stark är hans högra hand som fören, 

hans pilar som han shooteth är skarp, och skall inte missa, 

När de börjar bli skjuten i ändarna på världen. 

{16:14} Se, plågorna skickas och får inte återvända 

igen, tills de kommer på jorden. 

{16:15} elden är upptänd och skall inte sättas ut, tills det 

konsumera grunden för jorden. 

{16:16} gillar som en pil som är skjuten av en mäktig bågskytt 

returneth inte bakåt: även så de plågor som skall vara 

skickas på jorden får inte återvända igen. 

{16:17} ve är mig! ve är mig! som kommer att leverera mig i 

dessa dagar? 

{16:18} början av sorger och fantastiska sorgetiden; 

början av hungersnöd och bra död; i början av 

krig och befogenheter skall stå i fruktan; i början av 

onda! Vad skall jag göra när dessa onda skall komma? 



{16:19} Se, hungersnöd och pest, vedermödan och 

ångest, skickas som gissel för ändringsförslag. 

{16:20} men för alla dessa saker som de inte skall förvandlas 
från 

deras ogudaktighet, inte heller alltid vara uppmärksam på 
gissel. 

{16:21} Se, proviant skall vara så bra billig vid 

jorden, som de skall tänka sig själv att vara i bra fall, 

och även då skall onda växa på jorden, svärd, svält, 

och stor förvirring. 

{16:22} för många av dem som bor på jorden skall 

förgås av svält; och den andra, som fly hungern, skall 

svärdet förstöra. 

{16:23} och döda skall drivas ut som dynga, och det 

skall ingen människa att trösta dem: för jorden skall vara 

till spillo, och städerna skall gjutas. 
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{16:24} det skall ingen människa kvar att till jorden, och till 

beså det 

{16:25} träden skall ge frukt, och som skall samla 

dem? 



{16:26} druvorna skall mognar, och som skall trampa dem? 

för alla platser skall ödsliga män: 

{16:27} så att en man skall önskan att se en annan, och 

att höra hans röst. 

{16:28} för en stad skall finnas tio vänster och två av de 

området, vilket skall dölja sig i de tjocka lundar och i 

klyftor av vaggar. 

{16:29} som i en fruktträdgård Oliver vid varje träd där 

är kvar tre eller fyra Oliver. 

{16:30} eller som när en vingård är samlat, det är kvar 

i en del kluster av dem som flitigt söker igenom den 

vingård: 

{16:31} skall även så i dessa dagar det finnas tre eller fyra 

kvar av dem som söker deras hus med svärdet. 

{16:32} och jorden skall läggas avfall, och fälten 

därav skall vax gammal, och hennes sätt och alla hennes stigar 
skall 

växa full av törnen, eftersom ingen människa skall resa 

therethrough. 

{16:33} virgins skall sörja, ha inga brudgummar; 



kvinnorna skall sörja, ha inga män; deras 

döttrar skall sörja, har ingen hjälpare. 

{16:34} i krig skall deras brudgummar förstöras, 

och deras män skall förgås av svält. 

{16:35} nu höra dessa saker och förstå dem, ni 

Herrens tjänare. 

{16:36} Se, Herren, ord får det: tror 

inte gudarna varav Herren talade. 

{16:37} Se, plågorna Rita, och inte är slak. 

{16:38} som när en kvinna med barn i den nionde månaden 

bär hennes son, med två eller tre timmar efter hennes födelse 

stor möda kompass hennes sköte, som smärtor, när barnet 

kommer tillbaka, de slack inte ett ögonblick: 

{16:39} så skall inte plågorna slack framöver 

på jorden, och världen skall sörja, och sorger skall 

komma över det på varje sida. 

{16:40} O mitt folk, hör mina ord: gör dig redo att 

din kamp, och i dessa onda vara ens som pilgrimer på den 

jorden. 

{16:41} han som vare, låt honom vara som han som flyr bort: 



och han som buyeth, som en som kommer att förlora: 

{16:42} han som occupieth merchandise, som som har nr han 

Dra nytta av det: och han som bygger, som han som inte skall 
uppehålla mig 

däri: 

{16:43} han som sår, som om han inte bör skörda: så också 

han som planteth vingården, som han som inte skall samla de 

druvor: 

{16:44} de att gifta sig, som de som skall få ingen 

barn; och de som gifta sig inte, som änklingar. 

{16:45} och därför de som barnarbete barnarbete förgäves: 

{16:46} för främlingar skall skörda sina frukter, och skämma 
bort 

sina varor, störta sina hus, och ta deras barn 

fångar, för i fångenskap och hungersnöd skall de får barn. 

{16:47} och de som upptar sina varor med 

rån, ju mer de däck sina städer, sina hus, deras 

ägodelar och sina egna personer: 

{16:48} ju mer blir jag arg på dem för deras synd, 

säger Herren. 

{16:49} som en hora avundas en rätt ärlig och 



dygdig kvinna: 

{16:50} så skall rättfärdighet hatar orättfärdighet, när hon 

decketh själv, och skall anklaga henne till hennes ansikte, när 
han 

Cometh som skall försvara honom som flitigt searcheth ut 

varje synd på jorden. 

{16:51} och därför att ni inte gillar detta, inte heller att den 

fungerar därav. 

{16:52} för ännu lite, och ondska skall tas bort 

av jorden, och rättfärdighet skall härska bland er. 

{16:53} låt inte syndaren säger att han inte har syndat: för 

Gud skall bränna kol av eld på hans huvud, som säger 

innan Herren Gud och hans härlighet, har jag inte syndat. 

{16:54} Se, Herren vet alla verk av män, 

sin fantasi, sina tankar och sina hjärtan: 

{16:55} som talade men ordet, Låt jorden göras; 

och det gjordes: Låt himlen göras; och det skapades. 

{16:56} i hans ord var stjärnorna gjorde, och han känner 

Hur många av dem. 

{16:57}, som han searcheth djupet och skatter därav. 



Han har mätt havet, och vad det containeth. 

{16:58}, som han har stänga havet mitt i vattnet, 

och med sitt ord har han hängde jorden på vattnen. 

{16:59} han spreadeth ut himlen som ett valv; vid 

vatten har han grundat det. 

{16:60} i öknen har han gjort vattenkällor, och 

pool på topparna av bergen, som översvämningarna kan 

Häll ner från de höga klipporna att vattna jorden. 

{16:61} han gjorde man, och sätta sitt hjärta mitt i 

kroppen, och gav honom andedräkt, liv och förståelse. 

{16:62} Ja och allsmäktig Guds Ande, som gjorde 

alla saker, och searcheth sig alla dolda saker i hemligheter 

av jorden, 

{16:63} säkert han känner dina uppfinningar, och vad ni 

Tänk i era hjärtan, även dem som syndar, och skulle dölja 

deras synd. 

{16:64} Därför har Herren exakt sökte ut alla 

dina verk, och han kommer att sätta dig alla till skam. 
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{16:65} och när era synder är frambringat, ni skall vara 



skäms innan män och egna synder skall vara din 

anklagare i den dagen. 

{16:66} Vad gör ni? eller hur kommer ni att dölja dina synder 

inför Gud och hans änglar? 

{16:67} se, Gud själv är domaren, frukta honom: lämna 

bort från era synder, och glömma er ondska, för att lägga sig 
ingen 

mer med dem för alltid: så skall Gud leda dig tillbaka, och 

befria dig från alla problem. 

{16:68} ty se, en stor brinnande vrede 

mångfald är upptänd över dig, och de skall ta bort 

vissa av er, och foder erbjuds du, inaktivitet, med saker 

åt avgudar. 

{16:69} och de som samtycke till dem skall vara hade i 

hån och förebrå, och upptrampade under foten. 

{16:70} för skall finnas på varje plats, och i nästa 

städer, ett stort uppror över dem som fruktar Herren. 

{16:71} de skall vara som galna män, skonar ingen, men 

fortfarande förstör och förstör de som fruktar Herren. 

{16:72} för att de skall avfall och ta bort deras varor, 



och kastade dem ut ur sina hus. 

{16:73} sedan skall de vara kända, som är min utvalda; 

och de skall dömas som guld i elden. 

{16:74} hör, O ni min älskade, säger Herren: se, 

dagarna av problem är till hands, men jag kommer att befria er 
från 

Samma. 

{16:75} var ni inte rädda varken tvivel; för Gud är din 

Guide, 

{16:76} och guide för dem som håller min 

bud och föreskrifter, säger Herren Gud: Låt inte 

dina synder tynger dig, och låt inte er ondska som lyft upp 

själva. 

{16:77} ve vara dem som är bundna med sina synder, 

och täckt med deras ondska som ett fält omfattas 

över med buskar och sökvägen därav täckt med törnen, 

att ingen människa kan färdas genom! 

{16:78} är det kvar avklädd och kastas i elden för att vara 

förbrukas därmed. 

APOKRYFERNA 2ND ESDRAS AV THE KING JAMES BIBLE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 



  

 


