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2 Esdras 

Esdras teine raamat 

{1:1} prohvet Esdras, poeg teine raamat 

Saraias, Azarias, Helchias, poeg mõisavalitseja poeg 

Sadamias, Sadoc, Achitob, poeg sou 

{1:2} Achias, poeg Phinees, mõisavalitseja poeg 

Heli, Amarias, Aziei, poeg mõisavalitseja poeg 

Marimoth, poeg ja ta rääkis selle kohta Borith, et 

Son Abisei, son Phinees, son Eleazar, 

{1:3} poeg Aaron hõim Levi; mis oli 

vangistuses Medes Artexerxes valitsemisaeg maal 

kuningas pärslased. 

{1:4} ja Issanda sõna mulle, öeldes: tuli 

{1:5} minna oma teed ja näitan minu inimesed nende patune 
teod, 

ja laste oma pahedest, mis nad on teinud 

vastu; et nad võivad öelda oma laste lastele: 

{1:6} sest oma isade patud on suurenenud 



neid: nad mind unustanud ja pakkunud juurde 

kummaline jumalad. 

{1:7} kohta ei ole ma isegi ta tõi neid maalt 

Egiptuse pärisorjus maja? kuid neil on 

tekitanud mulle juurde viha ja põlatud minu kaitsja. 

{1:8} tõmba sa välja siis su pea juuksed ja cast kυik 

kurja neile, sest nad ei olnud kuulekad minu 

õigus, vaid see on mässumeelne rahvas. 

{1:9} kui kaua peab kannatasid need, kellele mul on 

nii palju häid teha? 

{1:10} paljud kuningad on mul jäädavalt kahjustatud nende 
pärast; 

Vaarao oma sulased ja oma võimu on mul vaevati 

alla. 

{1:11} kõik rahvad on mul hävitatud, ja 

Idas on hajutatud kahte provintsi, inimesed 

isegi Tyrus ja Siidon ja on tapnud kõik oma vaenlased. 

{1:12} Palun räägi sa seetõttu neile, öeldes: nõnda ütleb 

Issand, 

{1:13} ma nii mõnigi läbi mere ja alguses 



andsin teile suur ja ohutu läbipääsu; Ma andsin teile Mooses 
jaoks on 

liider ja preester Aaron. 

{1:14} ma andsin teile kerge tulesambas ja suur 

tekib küsimus, ma teinud seas veel te mind, unustanud 

ütleb Issand. 

{1:15} nõnda ütleb Kõigeväeline Issand, et vutid olid nagu 

tõend Ma andsin teile telgid oma kaitsemeetmeid: 

siiski te pomisesin 

{1:16} ja võitnud ei on minu nimi hävitamise 

vaenlased, kuid kunagi, et täna ei te veel nurisema. 

{1:17} kui on kasu, mida ma olen teile teinud? 

kui te olite näljane ja janune kõrbes, ei te 

nuta mulle, 

{1:18} öelda, miks sa oled toonud meile seda 

kõrbes meid tappa? See oleks olnud parem, et meil on 

Egiptlased, kui surra selles kõrbes kätte. 

{1:19} siis oli mul kahju oma mournings pärast ja andis 

manna süüa; nii et te ei võrgu leiba. 

{1:20} kui te olite janu, ei ma ole lõhustumisel rock, 



ja teie täita välja voolanud vesi? Keetsin soojuse 

te puude lehed. 

{1:21} ma jagada teile viljakas maa, mul enamus selle 

Kaananlastega, selle Pherezites ja vilistid enne: 

mida veel teha rohkem teile? ütleb Issand. 

{1:22} nõnda ütleb Kõigeväeline Issand, kui te olite 

kõrbes, River Amorites, on athirst, 

ja minu nime teotada 

{1:23} ma sulle ei tule oma blasphemies, kuid enamus on 

puu vette ja tegi jõe magus. 

{1:24} mida ma teha sulle O Jacob? sina, vend, 

wouldest mulle allu: asun mind teiste rahvaste ja 

neile ma annan minu nimi, et neil oleks võimalik säilitada oma 

põhikirjas. 

{1:25} nähes te on maha jätsid, ma Hülga sa 

ka; kui te soovivad mulle lahke teile, ma esitab 

ei halasta teie peale. 

{1:26} whensoever te, palub mind, ma ei kuule 

sa: sest te reostanud oma käsi verega, ja oma 

jalad on kiire toime tapmine. 



{1:27} te ei ole nii, et see oleks maha jätsid, kuid oma 

selves, ütleb Issand. 

{1:28} nõnda ütleb Kõigeväeline Issand, ma ei palunud 

sa isa oma poega, nagu ema oma tütart ja on 

õde tema noor babes 

{1:29} et te oleks minu inimesed ja ma peaks olema oma 

Jumal; mis te oleks minu lapsed ja ma tuleks oma 

isa? 

{1:30} ma kogunud sa kana ning gathereth teda 

kanad oma tiivad alla: aga nüüd, mida teha juurde 

te? Mul on enamus te minu nägu. 

{1:31} kui te pakkuda mulle, ma omakorda minu nägu: 

te: oma piduliku feastdays oma new kuude eest ja oma 

circumcisions on hüljatud. 

{1:32} saatsin teile minu teenistujate prohvetid, kelle te 

võtnud ja tapetud, ja nende kehad rebenenud tükid, kelle 

verd on vaja käed, ütleb Issand. 

{1:33} nõnda ütleb Kõigeväeline Issand, oma maja on 

lohutu, mul on enamus te nagu Tuul leinas kõrrepõllul. 

{1:34} ja teie lapsed ei ole viljakas; jaoks nad 



on minu käsk põlatud ja asi, mis on tehtud 

kurja enne mind. 

{1:35} teie maja annan ma inimest, mis teeb 

Tule; mis ei kuulanud mind veel usuvad mind; et 

kellele mul on mingeid märke, kuid nad teevad, et mul on 
osutanud 

käskis neid. 
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{1:36} nad näinud pole prohvetid veel nad kutsub 

mälestuseks, nende patud ja sain neid. 

{1:37} tunnistajaks inimeste armu tulema, võtan 

kelle Väiksed rõõmustada rõõm: ja, kui nad 

ei näinud mind keha sattumine veel ning nad usuvad, et 

asi, mis ma ütlen. 

{1:38} ja nüüd, vend, Vaata milline au; ja Vaata ka 

inimesed, kes tulevad idast: 

{1:39} juurde, kellele ma annan juhtidele, Abraham, 

Isaac, ja Jaakob, Oseas, Amos ja Micheas, Joel, Abdias, 

ja Jonas, 

{1:40} Nahum kuulutas, ja Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 



ja Malachy, mida nimetatakse ka Issanda ingel. 

{2:1} nii ütleb Issand, ma tõin selle rahva 

pärisorjus, ja andsin neile mu käske poolt 

menservants prohvetid; kellele nad ei kuule, kuid 

põlatud minu kaitsja. 

{2:2} kes neile ema ütles neile, minna oma 

Kuidas te lapsi. Olen lesk ja Hyljätyt. 

{2:3} ma te üles kasvanud koos rõõm; aga kurbust ja 

raskustunne on kaotasin sa: sest te olete teinud enne selle 

Issand teie Jumal, ja et asi, mis on paha enne teda teinud. 

{2:4}, aga mida ma nüüd teha teile? Ma olen lesk 

ja Hyljätyt: minna oma teed, O mu lapsed ja paluda armu 

Issanda. 

{2:5} nagu mind, oo isa, kutsun sind ütluste 

üle ema ja lapsed, mis ei hoiaks mu 

pakt, 

{2:6} et sa tuua segadust ja ema 

et sõjasaak, et võib esineda ühtegi neist järglaste. 

{2:7} lase neil olla välismaal viljelda pagan, lase 

nende nimed olema välistatud maa: sest nad on põlatud 



minu pakt. 

{2:8} häda tuleb sulle, riik, sa mis hidest selle 

unrighteous sinu sees! O sa kurjad inimesed, pidage meeles, 
mida 

Tegin Soodoma ja Gomorrha; 

{2:9} kelle maa suund on kamakaid pigi ja hunnikutes 

tuhk: nõnda ka ma kes mind ei kuule 

ütleb Kõigeväeline Issand. 

{2:10} nõnda ütleb Issand juurde Esdras, ütleb minu inimesed 

et ma annan neile Jeruusalemma Kuningriik, mida ma 

oleks andnud juurde Iisrael. 

{2:11} oma au ka mul võtab minu juurde, ja anda need 

igavene tabernacles, mille olin valmis neile. 

{2:12} neil salvi, elupuu 

magus maitse; nad ei tööjõu, ega olla väsinud. 

{2:13 saab minna ja te: Palveta paar päeva juurde 

teile, et nad võivad lühendada: Kuningriik on juba 

valmis teile: watch. 

{2:14} võtta taeva ja maa osaleda; sest mul on 

purustada kurja tükki ja loodud hea: sest ma elan, 



ütleb Issand. 

{2:15} ema, su lapse omaks, ja anna neile üles 

koos rõõm, teha oma jalgu nii kiiresti kui sammas: Mul on 

valitud sulle, ütleb Issand. 

{2:16} ja sinna surnud ma tõsta kuni uuesti 

oma koha ja tuua nad välja nende haudadest: Mul on 

teada mu nime Iisrael. 

{2:17} Ära karda, sa oled laste ema: Mul on 

valitud sulle, ütleb Issand. 

{2:18} su abi ma saadan minu teenistujate Eesav ja 

Jeremy, pärast kelle kaitsja olen pühitsetud ja valmis 

koos sinuga kaheteistkümne koormatud sukeldujad puuviljad, 
puud 

{2:19} ja piim voolab nii palju purskkaevud ja 

mee ja seitse vägev mäed, kusjuures seal kasvada 

roosid ja liiliad, mille puhul ma täidan su laste rõõmu. 

{2:20} ei õigus saada lesel, kohtunik isata, 

Anna vaestele, kaitsta orb, riided alasti, 

{2:21} tervendada murdunud ja nõrk, mitte lame naerma 

põlgus, kaitsta nende sandistanud ja lase pime mees mees 



tule minu selgust silmist. 

{2:22} hoida, Vanad ja noored oma seinad. 

{2:23} täitevmenetluse sa findest surnud, viia neid ja 

matta neid, ja ma annan sulle esimene koht minu 

ülestõusmine. 

{2:24} kinni ikka, O minu inimesed ja võtta su ülejäänud su 

vaikuse ikka tulevad. 

{2:25} toidavad su laste O sa hea õde; stablish 

oma jalgu. 

{2:26} nagu teenistujad, kellele ma andsin sulle, seal 

mitte üks neist hukkuvad; sest mul on vaja neid: 

vahel su number. 

{2:27} olla väsinud: Millal päeva vaeva ja 

raskustunne tegemas, teised peavad nutta ja olla kurb, kuid 

sa pead olema häid ja on arvukus. 

{2:28} Pagan peab kadestan sind, kuid võivad 

mitte midagi vastu sulle, ütleb Issand. 

{2:29} käed hõlmab sulle, et Sinu laste 

hoolitseb põrgu. 

{2:30} olla rõõmsameelsed, O sa ema oma lastega; i 



toob sulle, ütleb Issand. 

{2:31} mäletan su lapsed, kes magavad, ma tuua 

neid kokku poole maa ja näitan halastust juurde 

neid: sest ma olen armuline, ütleb vägede Issand kõikvõimas. 

{2:32} omaks su lapsed, kuni ma tulen ja näitan halastust 

neile: minu wells sõidetakse ja ei tohi minu arm 

ei suuda. 

{2:33} Esdras sain Issanda pärast tasu on 

Mount Oreb, mis vaidlust juurde Iisrael; Aga kui ma tulin 

neile, et nad on mind kehtivustähtaeg ja põlatud ning 

Issanda käsku. 
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{2:34} ja seepärast ma ütlen teile, O ye pagan, mis 

kuulata ja mõista, Vaata oma Shepherd, ta annab 

sa igavene seisma; ta on lähedal, mis saadakse 

Maailma lõpus. 

{2:35} valmis kuningriiki, tasu eest ning 

igavene valgus peab särama teid igavesti. 

{2:36} põgeneda selle maailma varjus, saada selle 

sarnane sinu auhiilgust: Ma tunnistan, minu Päästja avalikult. 



{2:37} O saada kingitus, mis on andnud teile ja meel, 

Tänu sellele on viinud taevalikult annab 

Kuningriigi. 

{2:38} tekkida üles ja seista, Vaata arv 

mis tuleb pitseerida pidu Issanda; 

{2:39} mis on väljusid vari maailma 

ja saanud Issanda kuulsusrikas rõivad. 

{2:40} võtta su number, O Sion, ja need vait 

su, mis on riietatud valge, mis on täidetud seaduse 

Issanda. 

{2:41} su lapsi, kellele sa longedst 

puhul on täidetud: Palun võimsuse on Issanda, mis su 

haigus, mis on kutsutud algusest, võib 

pühitsetud. 

{2:42} Esdras nägin pärast mount Sion suured inimesed, 

kellele ma võinud number, ja nad kõik kiitnud Issand 

laule. 

{2:43} ja nende keskel oli noormees 

kõrge kasvu, kõrgemaks, kui kõik ülejäänud, ja igaüks 



nende juhtide ta seadis krooni ja oli rohkem ülendatud; mida 
ma 

imetlesid oluliselt. 

{2:44} et ma küsisin ingel ning ütles Sir, millised need on? 

{2:45} ta vastas ja ütles mulle, need olgu need mis 

on surelik riietus panna ja panna surematu, 

ja tunnistas Jumala nime: Nüüd on nad 

kroonitud ja saate palms. 

{2:46} siis ütles ma ingel, mida noor on see 

mis neid crowneth ja andis neile peopesad oma käsi? 

{2:47} et ta vastas ja ütles mulle, ta on poeg 

Jumal, kellele nad tunnistas maailmas. Siis hakkas mul 

Väga tänada neid, et see nimi on nii kangelt 

Issanda. 

{2:48} siis ingel ütles mulle, minna oma teed ja öelda 

minu inimesed kuidas asju, ja kui suur imet 

Issand su Jumal, sa oled näinud. 

{3:1}, kolmekümnendal aastal pärast linna häving olin 

Babylon ja panna rahutu, siis minu voodi, minu mõtted 

tulid üle südamest: 



{3:2}, ma nägin Sion meeleheidet ja jõukuse 

neile, et elasime Babylon. 

{3:3} ja mu vaim oli valus liigutada, nii et hakkasin 

rääkida kõige kõrgema ja ütles kartma 

{3:4} Jehoova, kes bearest tavaliselt sa spakest kell on 

alguses, kui sa oled taime maa ja selle ennast 

üksi, ja commandedst inimesed, 

{3:5} ja oled andnud organismi juurde Adam ilma hinge, mis 

oli su käed töö ja oled hingan 

teda eluvaim ja ta tegi elu enne sind. 

{3:6} ja sa leadest teda arvesse paradise, mis sinu õigus 

käsi oli istutatud, varem kunagi maa võtsid. 

{3:7} ja tema juurde sa oled andnud käsk armastada 

Sinu võimalus: mida ta ületatakse, ja kohe sina 

appointedst surm teda ja tema põlvkonda, kelle 

tuli Rahvaste, hõimud, inimesed ja suguharudest kokku 
number. 

{3:8} ja iga inimest kõndis pärast omal tahtel, ja 

tegin enne sind imesid ja põlatud su 

käske. 



{3:9} ja uuesti protsessis ning sa broughtest ning 

üleujutuste neile, et elasime maailmas ja destroyedst 

neid. 

{3:10} ja sündis iga neist, mis nagu surm 

oli Adam, nii et oli veeuputus nendele. 

{3:11} samas, üks neist sa leftest, nimelt 

Noah koos oma majapidamises, kellest tuli kõik õiged mehed. 

{3:12} ja see juhtus, et kui nad, et elasime pärast 

maa hakkas korrutada ja oli saanud neid palju 

lapsed, ja olid suured inimesed, nad hakkasid jälle tuleb 

kole rohkem kui esimene. 

{3:13 nüüd kui ta elas nii kurjalt enne sind, 

sa oled valida sulle mees hulgast neid, kelle 

nimi oli Abraham. 

{3:14} teda sa lovedst, ja tema juurde ainult sina 

shewedst sinu tahtmine: 

{3:15} ja madest on igavene esindad, 

talle lubaduse, et sa wouldest kunagi Hülga oma seeme. 

{3:16} ja tema juurde sa oled andnud Isaac, ja Iisaki juurde 

ka sina oled andnud Jaakob ja Eesav. Jacob, nagu sa oled 



valida teda sulle ja Eesav panna: ja nii sai Jacob on 

suur rahvahulk. 

{3:17} ja sündis, et kui sa leadest oma 

seemneid välja Egiptusest, sa broughtest neid kuni mäel 

Sinai. 

{3:18} ja kummardavad taevas, sa oled määratud kiiresti ning 

maa ja movedst kogu maailma madest et sügavamal 

värisema ja troubledst ikka mehed. 

{3:19} ja su au läbis neli väravat, tulekahju, ja 

maavärin, ja tuul ja külm; et sul eitaksin 

anda õiguse juurde Jaakobi seemne ja hoolsuse juurde on 

põlvkonna Iisraeli. 

{3:20} ja veel tookest sa eemale ei saanud 

kuri süda, et Sinu seadusest võib tuua esile puu neid. 

{3:21} esimese Adam, millel kuri süda 

ületatakse ja lahendada; ja nii tuleb kõik need, mis on 

temast sündinud. 
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{3:22} Seega puude oli muuta püsivaks; ja seadus 

(ka) südames ja inimesed koos malignity ning selle 



juur; nii et hea kõrvale ära ja kurja abode ikka. 

{3:23} nii möödunud ajad ja aastad olid 

lõpetanud: siis oled sa äratab sind sulane, 

nimega David: 

{3:24} kellele sa commandedst linn juurde ehitada Sinu 

nimi, ja pakkuda viiruk ja oblations sulle seal. 

{3:25} millal seda tehti mitu aastat, siis mis 

asustatud linn forsook sind, 

{3:26} ja kõiges tegin isegi nagu Adam ja kõik tema 

põlvkondade oli teinud: sest neile oli ka kuri süda: 

{3:27} ja nii sa oled andnud oma linna üle kätte 

su vaenlased. 

{3:28} on nende teod siis ühtegi paremat mis elavad 

Babylon, mis tuleks seetõttu neil on võim üle 

Sion? 

{3:29} kui ma kõik, kes tuli ja oli näinud impieties 

ilma numbrita, siis minu hinge nägin palju evildoers selles 

kolmekümnendal aastal, nii et mu süda ei ole mulle. 

{3:30} sest ma olen näinud, kuidas sa sufferest neid pattu, 

ja oled säästnud kuri tegijad: ning oled hävitada sinu 



inimesed, ja oled säilinud su vaenlased ja oled ei 

sellele. 

{3:31} ma ei mäleta, kuidas nii võib jääda: on 

nad seejärel Babylon paremini kui nad Sion? 

{3:32} või on teiste inimestega, et sind ei tea 

kõrval Iisrael? või mida põlvkond on nii uskus su 

lepingud kui Jacob? 

{3:33} ja veel hakkate ole, nende tasu ja nende 

töö on kandnud ei ole puu: sest ma olen käinud läbi siin ja seal 

Pagan, ja ma näen, et nad voolu rikkuse ja ei usu 

pärast su käske. 

{3:34} kaalutakse sa seetõttu meie kurjus nüüd selle 

tasakaalu, ja nende on ka mida elada maailmas; ja nõnda 

Sinu nimi ei ole, kus tuleb leitud, kuid Iisrael. 

{3:35} või Millal oli see et neid, kes elavad selle 

maa on pattu sinu silmapiiril? või mida inimesed on nii 

hoida sinu käsku? 

{3:36} sa pead leida, et nime Iisrael on hoida oma 

ettekirjutusi; kuid ei pagan. 

{4:1} ja ingel, mis saadeti mulle, mille nimi 



Uriel oli, andis mulle vastuse, 

{4:2} ja ütles: Sinu süda on läinud kaugele selles maailmas 

ja sa aru saada viis kõige kõrgema thinkest? 

{4:3} siis ütlesin ma, jah, Issand. Ja tema vastas mulle, 

ja ütles: ma olen näitan sulle kolm võimalust, ja sätestada 

kolm similitudes enne sind: 

{4:4} kinnituseks kui sa saad teatada mulle üks, ma näitan 

teevad sind ka nii, et sa desirest näha ja ma näitan 

sind: kust tuli kuri süda. 

{4:5} ja ma ütlesin, rääkige, Issand. Siis ütles ta mulle, 

Minna oma teed, kaalutakse minu kaal tulekahju või mõõta 
mulle 

Tuul, lööklaine või helista mulle päeval jälle on möödunud. 

{4:6} siis mul vastas ja ütles, mis mees on võimeline tegema 

et, et sa shouldest küsida selliseid asju minust? 

{4:7} ja ta ütles mulle, kui ma peaks paluma sind kui suur 

eluruumid on keset merd või mitu vedrud 

on algul sügav, või mitu vedrud on 

kõrgem taevas või mis on paradise väljaminekud: 

{4:8} Peradventure wouldest sa öelda mulle, ma ei ole kunagi 



Deep langes ega veel põrgu, ei teinud ma 

kunagi ronida üles taevasse. 

{4:9} samas nüüd on sulle vaid ainult küsisin selle 

Tule ja tuule, ja päeva wherethrough sa oled 

vastu, ja asju, millest sa saad olla 

eraldatud, ja veel saad sina anda mulle neist mingit vastust. 

{4:10} ta ütles mulle, sinu enda asjad peale ja 

Näiteks on üles kasvanud koos sulle, saad sa ei tea; 

{4:11} Kuidas su laeva siis tuleks mõistaksid 

Kõrgeim ja maailmas on nüüd väliselt 

rikutud mõista korruptsiooni, mis väljendub minu 

vaatepilt? 

{4:12} siis ütlesin ma temale, see on parem, et me olime 

üldse, kui keegi meist peaks elama ikka kurjusest ja - 

on, ja ei tea, mispärast. 

{4:13} ta vastas mulle ja ütles, ma läksin metsa sisse 

plain ja puud võttis kaitsja, 

{4:14} ja ütles: tule, andke minna ja teha sõda 

meri, et see võib lennata ära enne meid ja et me võime 

meid rohkem metsas. 



{4:15} mere üleujutused ka samal viisil võttis 

kaitsja, ja ütles: tule, olgem tõusevad ja alistama metsa 

tavaline, et seal ka võime teha meile teises riigis. 

{4:16} mõtlesin puidu oli asjata, tulekahju 

tuli ja tarbitakse seda. 

{4:17} mere üleujutused arvasin, tuli ka 

-nought, liiva tõusis püsti ja takistas neid. 

{4:18} kui sa wert kohtunik nüüd vahele need kaks, kellele 

wouldest sina alustada põhjendada? või kelle wouldest sa 

hukka? 

{4:19} vastas ja ütles, tõesti on rumal mõte 

et nad mõlemad on kavandada, maa on antud ning 

puit ja meri on ka tema asemel kannab tema üleujutused. 

{4:20} siis vastas ta mulle ja ütles, sa oled andnud on 

õige otsus, aga miks sa ei ole ennast ka judgest? 

{4:21} jaoks nagu maa on antud puidu ja 

seostamiseks tema üleujutused: nii need, kes elavad maa peal 

võib mõista vaid seda, mis on maa peal: 

ja kes ela midagi eespool taevas võib ainult 

mõista asju, mis on üle kõrgus on 



taevas. 

{4:22} siis mul vastas ja ütles, ma palun sind, Issand, 
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Lubage mul on teadmised: 

{4:23} ei olnud minu meelest olevat kummaline, kõrge 

asjad, kuid näiteks mööda meile iga päev, nimelt, mispärast 

Iisrael on loobunud heita nagu Pagan ja mille eest 

põhjus inimest, kellele sa oled armastanud on antud 

kole rahvad, ja miks on meie esiisad seadus 

toonud kehtivustähtaeg, ja kirjalikud lepingud jõudnud ükski 

mõju, 

{4:24} ja me elutee kokku maailma 

rohutirtsud, ja meie elu on üllatust, hirmu ja me 

ei ole väärt, et saada halastust. 

{4:25} mis ta siis teeb oma nime juurde millega me 

kutsutakse? need asjad on küsisin. 

{4:26} siis vastas ta mulle ja ütles, mida rohkem sa 

searchest, mida rohkem sa pead ime; maailma hasteth 

kiiresti, et hävivad, 

{4:27} ja ei saa aru asju, mis on 



lubasin, et õige aeg tulla: siin maailmas on 

täis ülekohtust ja haigused. 

{4:28}, vaid seotud asju, millest sa askest 

mind, ma ütlen sulle; selle paha on külvatud, kuid hävitamine 

sellest ei ole veel tulnud. 

{4:29} kui seetõttu see, mis on külvatud mitte sisse 

tagurpidi, ja kui koht, kus kuri on külvatud 

mitte ära, siis ei saa ta tulla mis on külvatud hea. 

{4:30} jaoks kurja seemne vili on külvatud ja selle 

südames Adam algusest peale ja kui palju 

jumalatuse on see juurde seekord üles kasvanud? ja kuidas 

palju peab ta veel tuua esile kuni viljapeks 

tulevad? 

{4:31} Ponder nüüd ennast, kui suur puu poolt 

kurjus kurja seemne tera on toonud esile. 

{4:32} ja millal kõrvad lõigatakse maha, mis on 

ilma numbrita, kui suur on põrandad nad täidavad? 

{4:33} siis vastas ja ütles, kuidas, ja kui peab 

need asjad tulevad edasi? mispärast on meie aasta vähe ja 

paha? 



{4:34} ja ta vastas mulle öelda, kas sa kiirustama 

üle kõige kõrgeim: Sinu kiirustades on asjata oleks suurem 

teda, sa oled palju ületas. 

{4:35} ei ole hinge ka õige Küsi küsimus 

need asjad oma kambrites, öeldes: kui kaua võtab ma 

Loodan, et see mood? Kui tuleb põranda puu kohta 

Meie tasu? 

{4:36} ja juurde neid asju andis peaingel Uriel 

neile vastata ja ütles: isegi kui seemnete arv on 

täidetud sa: sest ta on kaalutakse tasakaal maailmas. 

{4:37} meede on ta mõõdetud ajad; ja 

number on ta nummerdatud ajad; ja ta ei saa liikuda 

Samuti ei sega neid, kuni asjaomane meede tuleb täita. 

{4:38} siis mul vastas ja ütles: O Issand mis bearest 

reeglina, isegi me kõik on täis lugupidamatus. 

{4:39} ja meie pärast peradventure jaoks mis põrandad 

õige on täitmata, kuna nende patud 

mis rahva maa peal. 

{4:40} et ta vastas mulle ja ütles: minna su tee on 

naine lapsega, ja paluda teda, kui ta on täitnud 



tema üheksa kuud, kui tema emakas võib hoida sündi enam 

jooksul teda. 

{4:41} siis ütlesin ma, ei, Issand, et ta ei saa. Ja ta 

ütles mulle, hauda hinge kojad on nagu on 

emakas naine: 

{4:42} jaoks nagu naisena, mis travaileth lase kiirustades 

selle travail vajadust põgeneda: Kuigi jah neid kohti ei 

kiirustades, mis on toime pandud neile pakkuda. 

{4:43} algusest peale, Vaata, mida sa desirest et 

Vaata, see on andnud sulle. 

{4:44} siis mul vastas ja ütles, kui ma leidsin kasuks 

su silmist, ja kui võimalik, ja kui ma olema vastavad Järelikult 

{4:45} mind siis kas olla rohkem tulema kui näitan 

on varem või veel varem, kui on tulemas. 

{Jh.4:46} mis on varem ma tean, aga mis on tulla ma 

ei tea. 

{4:47} ja ta ütles mulle, püsti pärast paremal pool 

ja ma peavad selgitama sulle võrdkuju. 

{4:48} et ma seisin, ja nägin, ja vaata, hot põletamine 

ahju vastu võetud enne mind: ja, et kui on 



leek oli otsa ja ma vaatasin, ja ennäe, suitsu 

jäi ikka. 

{4:49} pärast seda, kui see on vastu võetud enne mind on 
vesine 

pilv ja saatnud palju vihma, tormi; ja millal on 

tormine vihma oli viimase, tilka jäi ikka. 

{4:50} siis ütles ta mulle, kaaluge koos iseennast; Kui 

vihma on rohkem kui tilka ja nagu tuli on üle 

suitsu; kuid tilka ja Suits taga: nii 

rohkem ei suurem kui kogus, mis on möödunud. 

{4:51} siis ma palvetasin, ja ütles: võib ma elada, thinkest sa, 

kuni selle ajani? või mis teeb neil päevil juhtuda? 

{4:52} ta vastas mulle ja ütles nagu märkide 

millest sa askest mulle, ma sulle neist osaliselt võib öelda: aga 

Kui puudutab su elu, ma ei saadetud näitan sulle; sest ma ei 

tean seda. 

{Jh.5:1} samas kaabeltelevisiooniteenuse märkide, Vaata, 
päevad 

tulevad, et need, kes maa peal võetakse 

sellistes number ja viis tõde olla peidetud, ja 

maa on viljatu, usk. 



{5:2}, kuid süü on tõusnud üle, et mis 

Nüüd sa seest või et sa oled kuulnud ammu. 

{5:3} ja maa, mis sa nüüd olevat juur, seest pead 

sa Vaata äkki raisatud. 

{5:4}, aga kui kõige kõrge anda sulle elada, sa ei tohi 

pärast kolmanda trompet, et äkki peab päikese sära 

jälle on öö ja kuu kolm korda samal päeval: 
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{5:5} ja vere peab langevad välja puit ja kivi 

anna oma hääl ja inimesed on rahutu: 

{5:6} ja isegi ta reeglina, keda nad näevad selle eest 

rahva maa peal, ning et kanad võtta lend 

ära koos: 

{5:7} ja Sodomitish meri annab välja kala, ja 

teha öösel, mida paljud ei tunne müra: kuid 

nad kõik kuulevad nende hääl. 

{5:8} seal on palju kohti, segaduse ja 

tuli sageli saadab uuesti ja metsloomade seas peab 

vahetavad oma kohad ja rõhutatakse menstruous naised 

edasi koletised: 



{5:9} ja soolase vee toodud magus, ja kõik 

sõbrad hävitab seejärel peab vaimukus, peita 

ja mõistmise tõmmake ennast tema salajane koda 

{5.10} paljude taotletakse ja veel ei ole 

leitud: siis ülekohtust ja incontinency on 

korrutatakse maa peal. 

{5:11} üks maa peab küsite veel ka öelda, on 

lase mees õige läbi teinud head 

sind? Ja peab ütlema ei. 

{5:12} samal ajal peavad mehed loodan, kuid midagi 

saada: nad peavad tööjõu, kuid nende võimalusi peab õitseda. 

{5:13 näitan sulle sellised märgid on mul puhkus; ja kui sa 

Tahad palvetada uuesti, ja nuta nüüd nii kiiresti isegi päeva, sa 

pead kuulda veel suuremaid asju. 

{5:14} siis ma ärkas ja läks extreme fearfulness 

läbi kogu mu keha ja minu meelest oli mures, et see 

minestas. 

{5:15} nii ingel, minuga rääkida Windowsiga leidnud 

mina, lohutas mind ja on mind üles, pärast mu jalad. 

{5:16} ja teine öösel sündis, mis 



Salathiel kapten inimesed mulle öelda, tuli 

Kui sa oled olnud? ja miks on su Pale nii 

raske? 

{5:17} tea sa ei, et Iisrael on juurde võtnud 

sind oma vangistuses maal? 

{5:18} siis, ja leiba, ja Hülga meid mitte nagu selle 

karjane, mis leaveth oma karja julm huntide kätte. 

{5:19} siis ütlesin ma temale, minna alates mulle, ja 

Tule pole lähedal mulle. Ja ta kuulnud, mida ma ütlesin, ja läks 

mulle. 

{5:20} ja nii ma paastunud seitsme päeva lein ja 

nutt, nagu Uriel ingel käskis mind. 

{5:21...} ja pärast seitse päeva, et see oli, mis mõtted 

mu süda oli väga raske mulle jälle, 

{5:22} vastastikuse mõistmise vaimus maha ja mu hing 

ja ma hakkasin uuesti, kõige kõrgema rääkida 

{5:23} ja ütles: O Issand mis üldjuhul iga puidust bearest 

maa, ja kõik selle puud, sina oled valinud 

sind, üks ainult viinamarjasordi: 

{5:24} ja kõigi maade, kogu maailma, sa oled 



valitud sulle üks auk: ja kõik lilled poolele üks Lily: 

{5:25...} ja sa oled täis mere sügavustesse 

sind, üks jõgi: ja kõik builded linnad sa oled pühitses 

Sion juurde ennast: 

{5:26...} ja kana, mis on loodud sa oled 

nimega sind üks tuvi: ja kõik veised, mis on valmistatud 

sa oled antud sulle ühe lamba: 

{5:27...} ja kõik rahvas sinust inimest, sina oled nende vahel 

saanud sind ühte inimest: ja sellele rahvale, kellele sa 

lovedst, sa oled andnud õiguse, mis on heaks kiidetud kõigi. 

{5:28} ja nüüd, Issand, miks sa oled andnud selle ühe 

inimesed üle paljudele? ja pärast üks juur oled sa 

valmis, ja miks sa oled laiali su ainus 

paljude inimeste? 

{5:29} ja need, mis ei gainsay oma lubadusi ja 

arvatavasti ei oma lepingud, on sõtkutud neid alla. 

{5:30}, kui sa oled nii palju vihkan sinu rahva veel 

shouldest sa neid karistada, sinu oma kätega. 

{5:31} nüüd, kuna ma olin öelnud need sõnad, ingel 

See tuli mulle öö eespool saadeti mulle, 



{5:32} ja ütles mulle, kuuled mind, ja ma juhendavad 

sind; Kuulge, et asi, mida ma ütlen ja ma ei öelda sulle 

rohkem. 

{5:33} ja ütlesin: räägi, Issand. Siis ütles ta juurde 

mina, sina oled haige meeles Iisraeli pärast mures: armastad 

sa et parem kui ta inimesed, kes tegi nad? 

{5:34...} ja ma ütlesin: ei, Issand: kuid väga leina on mul 

rääkinud: sest mu neerud valu mulle iga tund, kuigi mul tööjõu 

mõista kõige kõrgema ning osa otsima teed 

oma otsuse. 

{5:35...} ja ta ütles mulle, sa saad ei. Ja küsisin: 

Mispärast, Issand? whereunto ma siis sündinud? või miks oli 

ei mu ema ihus siis oma hauda, et ma ei oleks 

travail Jacob ja painav rügama varude 

Iisraeli? 

{5:36} ja ta ütles mulle, Number mind asju mis 

ei ole veel jõudnud, kogunevad mulle dross, mis on 

hajutatud välismaal, tee mind lilled roheline uuesti, mis on 

närtsinud, 

{5:37} avada mulle kohad, mis on suletud, ja tooge mulle 



edasi Tuul, mis neile on vait näitan mulle pilt 

hääl: ja siis teatan ma Sull asi et sul 

labourest teada. 

{5:38} ja ma ütlesin: O Issand mis bearest reegel, kes võib 

tean neid asju, aga see, kellel on mitte tema elamu koos 

mehed? 

{5:39} mis puudutab mind, ma olen rumal: kuidas võib siis 
räägin 

neid asju, millest sa mulle askest? 

{5:40} siis ütles ta mulle, nagu kui sa saad teha ükski 

need asjad, mida ma rääkinud, nõnda saad sa ei 

Leia minu kohut või lõpuks armastus, mis mul on 

lubas oma rahvast. 
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{5:41} ja ma ütlesin, et Vaata, Issand, kuid art sa peaaegu poole 

neid, mis tuleb reserveerida lõpuni: ja mida nad teevad 

mis on me või me, et nüüd, või nad enne mis 

saadakse pärast meid? 

{5:42} ja ta ütles mulle, ma Võrdlen oma kohtuotsuse 

juurde ring: nagu ei ole slackness Viimane, isegi nii 



ei ole esimene kindlaksmääratud menetlustähtaegadel. 

{5:43} nii vastas ja ütles, sina tee Couldest 

need mis on tehtud ja nüüd tuleb ja mis on 

tule kohe; et sul eitaksin näitan sinu otsus on 

varem? 

{5:44} siis vastas ta mulle ja ütles, et olend võib 

mitte kiirustades eespool tegija; Samuti võib maailma hoida 
neid 

kohe mis luuakse seal. 

{5:45...} ja ma ütlesin, sest sa oled öelnud oma teenija peale, 
mis 

sina, mis givest elu kõigile, oled andnud elu korraga – selle 

sa oled loodud olend ja olend paljaste see: isegi 

nii siis võib nüüd kanda neile, et nüüd viibida korraga. 

{5:46} ja ta ütles mulle, küsida naine, emakas 

ja ütlen, kui sa bringest edasi lastele, miks dost 

sa seda mitte kokku, vaid üksteise järel? palvetame tema 

Seetõttu viia edasi kümme last korraga. 

{5:47} ja ma ütlesin, ta ei saa: aga tuleb seda teha vastavalt 
kaugusele 

aega. 



{5:48} siis ütles ta mulle, nõnda ma andsin selle 

emakas maa neid, mis külvatakse see oma korda. 

{5:49} jaoks nagu lapsena võib mitte välja tuua ning 

asjad, mis kuuluvad vanuses, isegi nii on ma hävitada selle 

maailmas, mis olen loonud. 

{5:50...} ja küsisin ja ütles: sa oled nüüd andnud nähes 

mulle kuidas ma jätkab enne sind: jaoks meie 

ema, kellest sa oled ütles mulle, et ta on noor, 

läheneb nüüd vanuse juurde. 

{5:51} ta vastas mulle, ja ütles: Palun naine 

tunnistab ühes laste, ja ta ei ütle sulle. 

{5:52} öelda temale, mispärast i on nad juurde keda sa 

oled nüüd toonud esile nagu need, mis olid enne, kuid mitte 

kasvu? 

{5:53} ja ta vastab sulle, need, mis on sündinud 

on see mood, ja nad on tugevust noored 

on sündinud ajal vanus, kuna emakas ilmaski, on 

teisiti. 

{5:54} seisukohal sina ka, kuidas et te on väiksemad 

kasvu, mis oli enne. 



{5:55} ja nii on need, kes tulevad pärast, kui 

Kui olendid, mis nüüd hakkab vana ja on läbinud 

üle tugevust noored. 

{5:56} siis ütlesin ma, Issand, ma palun sind, kui olen leidnud 

soodustada su silmist, näitan oma teenija, kes sa visitest 

Sinu olend. 

{6:1} ja ta ütles mulle, alguses kui ka 

maa oli tehtud enne maailma piire seisis, või 

kunagi tuul puhus, 

{6:2} enne thundered ja vähendada, või ikka 

sihtasutuste paradiisi kiil, 

{6:3} enne õiglase lilled olid näinud, või kunagi 

liigutatav volitused kehtestati enne on lugematu 

Inglid suur hulk oli kogunenud, 

{6:4} või kunagi õhku kõrgused olid tõstsin enne 

nimetatud meetmed taevas, või ikka 

Sion korstnad on kuum, 

{6:5} ja pelgalt käesoleva aasta olid otsis, ja või 

kunagi leiutised neist et nüüd patt olid keerata, enne 

nad olid suletud on kogutud usk aare: 



{6:6}, siis kas pean neid asju ja nad kõik olid 

minu üksi kaudu ja abil midagi muud: minu poolt ka 

need on lõppenud, ning keegi muu. 

{6:7} siis mul vastas ja ütles, mis on kuningas 

vastanutest lõhki? või millal on esimene, lõpuks 

ja algab see, mis followeth? 

{6:8} ja ta ütles mulle: Abraham juurde Isaac, 

Kui Jaakob ja Eesav oli sündinud teda, Jaakobi käsi hoitakse 

esimene Eesav kand. 

{6:9} jaoks Eesav on maailma lõppu ja Jacob on selle 

alguses see, et followeth. 

{6:10} mees käsi on kand ja käe vahele: 

Muud küsimused, Esdras, sa ei küsi. 

{6:11} ma siis vastas ning ütles: O Issand mis reegel, bearest 

kui ma leidsin su silmist kasuks 

{6:12} ma palun sind, näitan sulasele lõpuks on sinu 

märkide, millest sa mulle osa eile õhtul shewedst. 

{6:13} et ta vastas ja ütles mulle, Stand up pärast 

Sinu jalad ja võimas, kõlav hääl kuulda. 

{6:14} ja võib nagu see oli suur algatusel; kuid selle 



koht, kus sa standest ei tohi lasta. 

{6:15} ja seega Millal see räägib Ära karda: eest 

sõna on lõpuks ja aluseks on maa 

mõista. 

{6:16} ja miks? sest need asjad kõne 

trembleth ja viiakse: sest ta teab, et lõpuks need 

asju tuleb muuta. 

{6:17} ja see juhtus, et kui ma kuulsin seda seisin 

pärast mu jalad üles ja hearkened, ja vaata, seal oli ka 

mis rääkis hääl ja heli see oli nagu heli 

Paljud veed. 

{6:18} ja ta ütles: Vaata, päevad tulevad, et ma 

hakata koostama lähedal, ning neid, mis elavad külastada selle 

maa, 

{6:19} ja hakkan tegema inkvisitsioon, mida 

neid, mis on haiget ebaõiglaselt nende ülekohtust, 

ja kui viletsuses Sion täidavad; 

{6:20...} ja kuna maailma, mis algab klotsid 

ära, vaja lõpetada, siis ma näitan neid märke: on 

Raamatud avatakse enne taevas ja nad peavad 
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vt kõik koos: 

{6:21} aastavanused lapsed peavad sõna võtta 

oma häältega, lapsega naised peavad tuua esile 

enneaegset laste kolm või neli kuud, ja nad peavad 

elada ja üles äratanud. 

{6:22}, ja äkki külvatud kohad 

unsown, täis väljakuulutamisel äkki leitakse tühi: 

{6:23} ja tha trompet annab heli, mis 

iga mees kuuleb, need äkki kardad. 

{6:24} sel ajal sõpradega võitlema suhtes ümber 

nagu vaenlased ja maa seisma hirmus nendega, mida 

seal, purskkaevud springs seisma veel, 

ja kolm tundi nad ei jookse. 

{6:25} kes iganes kes kõik need, mis mul on 

ütlesin sulle põgeneda ja mu pääste, ja lõpuks 

oma maailma. 

{6:26} meeste vastuvõtmist hoolitseb, ja kes 

ei ole maitsnud surma nende sünnist: ja südames on 

elanike muutunud ja muutunud teise 



tähendus. 

{6:27} kurja korraldatakse ja pettus on 

Karastada. 

{6:28} nagu usk, see peab areneda, korruptsiooni 

ületada, ja tõde, mis on olnud nii kaua ilma 

puu, kuulutab. 

{6:29} ja rääkides mind, Vaata, ma vaatasin poolt 

vähe ja vähe, kellele ma seisin tema peale. 

{6:30} ja need sõnad ütles ta mulle; Ma olen jõudnud 

näitan sulle tulema öö aeg. 

{6:31} kui sa nüüd palveta veel rohkem ja kiiresti seitse päeva 

Jällegi peab ütlen sulle suuremaid asju päev kui mul on 

kuulnud. 

{6:32} sest su häält kuulda enne kõige kõrgema: eest 

kui vägev on näinud sinu õige seistes, ta on näinud 

ka sinu surm, mis sa oled olnud alates sinu noored. 

{6:33} ja seetõttu on ta saatis mulle näitan sulle kõik 

need asjad, ja öelda sulle, hea mugavuse ja 

Ära karda 

{6:34} ja kiirustama ei aegadega, mis on minevik, 



arvan, et asjata asjad, et sul pühaks kiirustama nimetatu 

korda. 

{6:35} ja see, et ma nutsin jälle pärast sündis 

ja paastus seitse päeva samal viisil, et ma võiks täita selle 

kolm nädalat, mis ta mulle. 

{6:36} ja kaheksas oli öö jooksul vaidlusküllaseks südamest 

mina jälle ja ma hakkasin enne kõige kõrgema. 

{6:37} jaoks mu vaim oli oluliselt tulekahju ja mu hing 

oli sattunud. 

{6:38} ja ütlesin: Issand, sa spakest, et 

alguseks, isegi esimene päev ja ütlesid seega; 

Lase taevast ja maad teha; ja sinu sõna oli täiuslik 

töö. 

{6:39} ja siis oli mõte, ja pimedus ja vaikus 

olid igal pool; inimese hääl heli ei olnud veel 

moodustatud. 

{6:40} siis commandedst sa õiglase kerge tulevad esile 

oma rikkuse, et su töö võib olla. 

{6:41} korral teisel päeval sa madest vaimu ning selle 

taevas ja commandedst osa asunder, ja 



teha osakonna vahele vetes, mis ühelt poolt võib 

tõusta ja teine jääb alla. 

{6:42} korral kolmandal päeval sa oled käsk, mis on 

vesi kogutakse maa seitsmes osas: 

kuus paid oled sa kuivanud ja hoida neid, eesmärk mis 

neist mõned on istutatud Jumala ja viljeletav võib olla 

sind. 

{6:43} kui su sõna läks töö oli 

tehtud. 

{6:44} kohe oli suur ja lugematu 

puuviljad ja palju ja sukeldujad naudinguid maitsta, ja 

lilled muutumatu värvusega ja suurepärane lõhnad 

Lõhn: ja seda tehti kolmandal päeval. 

{6:45} pärast neljandat sa commandedst mis on 

Sun peaks sära ja kuu anna oma valgust ning tähed 

Selleks tuleks: 

{6:46} ja oled andnud neile selleks teenuse juurde mees, tasu 

See oli kavandatud. 

{6:47} korral viiendal päeval sa ütlesid seitsmes 

osa, kus veed olid kogutud, et viivad 



edasi elavad olendid, kanad ja kalad: ja nii ta tuli 

pass. 

{6:48} loll vee ja ilma elu toonud esile 

elusolendid kell Jumala käsku, et kõik inimesed 

Võite kiitust su imepärane tegusid. 

{6:49} siis oled sa ordineerimine kaks elusolendid, on 

ühe sa calledst Eenok ja Leviathan; 

{6:50} ja oled üks, teistest eraldi: jaoks on 

seitsmes osa, nimelt, kui vesi on kogutud 

kokku, võib hoida neid mõlemaid. 

{6:51} juurde Eenok sa oled andnud ühelt poolt, mis oli 
kuivatatud 

kolmas päev, et ta tuleks elada samas osas 

kus on tuhat mäed: 

{6:52} aga juurde Leviathan sa oled andnud seitsmes osa 

nimelt niiske; ja oled hoidis teda söödud 

kellele sa tahad, ja millal. 

{6:53} korral Kuues päev sa oled andnud käsu 

maa peale, et enne sind seda tuua metsloomad, 

veised ja valge asju: 



{6:54} ja pärast neid, Adam ka, kellele sa madest 

Issand su olendid: teda tulevad me kõik ja inimesed 

ka, kelle sa oled valinud. 

{6:55} see kõik on mul rääkinud enne sind, Issand, 

sest sa madest meie pärast maailma 
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{6:56} teised inimesed, mis ka Adam, 

sa oled öelnud, et nad ei ole midagi, kuid olgu nagu spittle: 

ja oled võrrelda hulgaliselt neid juurde tilk mis 

falleth laev. 

{6:57} ja nüüd, Issand, Vaata, need pagan, mis 

on kunagi tuntud kui midagi, on hakanud olema lords 

Meie üle ja õgima meile. 

{6:58} aga me su inimesi, keda sa oled kutsunud oma 

Miguelile, su ainus ainusündinud, ja su kirglik armuke, on 
esitatud 

nende kätes. 

{6:59} kui maailma nüüd teha meie pärast, miks 

Omame ei maailma pärand? Kui kaua 

peab seda taluma? 



{7:1} ja kuna olin teinud lõppu võib öelda need 

sõnad, seal saadeti mulle ingel, mis oli 

mulle saadetud ööd eespool: 

{7:2} ja ta ütles mulle, Up, Esdras, ja kuulda on 

et ma olen tulnud sind öelda sõnu. 

{7:3} ja ma ütlesin: rääkida, mu Jumal. Siis ütles ta juurde 

mind, meri asub lai koht, et see võib olla sügav ja 

Suurepärane. 

{7:4} aga panna sissepääs oli kitsas ja peatuda 

jõgi; 

{7:5} kes siis võiks minna otsida üles see, merre ja 

et neid see? kui ta käis ei läbi kitsa, kuidas ta 

tulevad lai? 

{7:6} on ka teine asi; Linn on builded, ja 

laia välja peale ja on täis kõik head asjad: 

{7:7} sissepääs on kitsas ning on sätestatud ka 

ohtlik koht langeb nagu justkui oli tulekahju on 

parem käsi ja vasak sügavas vees: 

{7:8} ja üks ainus tee neid mõlemaid, vahel isegi 

tuli ja vesi, nii väike, et seal võiks kuid 



üks mees sinna minna kohe. 

{7:9} kui see linn nüüd anti mees jaoks on 

pärandi, kui ta kunagi läheb ohtu seada 

kuidas ta saab selle pärimise? 

{7:10} ja ma ütlesin, see on nii, Issand. Siis ütles ta mulle, 

Nõnda ka on Iisraeli osa. 

{7:11} sest nende pärast tegin maailm: ja 

Kuna Adam ületatakse minu põhikirjas, siis oli otsustatud, et 

Nüüd on tehtud. 

{7:12} siis olid selles maailmas, koridoride 

kitsas, täis kurbust ja travail: nad on aga vähe ja paha, 

ohtudest, täis: ja väga valus. 

{7:13 koridoride vanem maailma olid lai ja 

kindel ja tõi surematu puu. 

{7:14} kui siis need, kes elavad töö mitte siseneda need väina 

ja asjata asju kunagi saada neid, mis on esitatud kuni 

neid. 

{7:15} nüüd seega miks sa ennast, disquietest, nähes 

sina oled kui corruptible inimene? ja miks oled sa, 

arvestades, et sina oled vaid surelik? 



{7:16} Miks oled sina ei ole sinu arvates see 

asi, mis on ees, selle asemel, et, mis on olemas? 

{7:17} siis mul vastas ja ütles: O Issand mis bearest 

reegel, sa oled ordineeritud sinu seadusest, et tuleks õige 

Päri neid asju, kuid see on kole hukkuks. 

{7:18} siiski õige ei tohi kahjustada väin 

asju ja kogu lootus: need, kes seda teinud kurjalt jaoks 

on kannatanud väina asju ja veel hoolitseb väga. 

{7:19...} ja ta ütles mulle. Ei kohtunikku eespool 

Jumal ja ükski, mis on eespool kõrgeim mõistmine. 

{7:20...} jaoks olla palju, et selles elus hukkub, sest 

nad põlgavad on seatud enne neid Jumala seadust. 

{7:21} jaoks Jumal on andnud väina käsk 

tuli, kuidas elada, isegi kui nad tulid, ja 

mida nad peaksid täitma karistuse vältimiseks. 

{7:22} siiski ei olnud kuulekad; Aga 

rääkisin ja kujutletav asjata asju; 

{7:23} ja petta end nende kurjad teod; 

ja kõige kõrgema ütles, et ta ei ole; ja tema ei teadnud 

viisil: 



{7:24} aga tema õigus on nad põlatud ja eitada oma 

lepingutes; tema põhikirja nad ei ole ustav, ja 

on tehtud tema tööd. 

{7:25...} ja seetõttu Esdras, tühjad on tühi 

asju, ja on täis asju täis. 

{7:26} Vaata, peab aeg, mis need märgid 

mis ma ütlesin sulle sünnib sündima ja pruut 

peab olema, ja ta tulevad edasi ei näinud, et nüüd on 

taganenud maa. 

{7:27} ja igaüks, kes on paha, foresaid 

hoolitsevad oma imet. 

{7:28...} minu poeg Jeesus ei tehta nendega, mida 

olla koos temaga, ja need, mis jäävad peab rõõmustada 
maksimaalselt neli 

sajandite vältel. 

{7:29} pärast neid aastaid peab minu poja Kristuse surevad ja 
kõik 

mehed, kes on elu. 

{7:30} ja maailm muutuda vana vaikus 

seitse päeva peatuda nagu endine otsused: nii, et ükski inimene 

jäävad. 



{7:31...} ja seitsme päeva pärast maailmas, mis veel awaketh 

ei, tõstetakse üles, ja mis peab surema, mis on rikutud 

{7:32} ja maa taastab neid, mis on magama 

teda, ja nii peavad tolmu, need, kes elavad vaikselt, ning 

üleviimise ja salajaste teeb oma hinge, mis on toime pandud 

neile. 

{7:33...} ja pärast asukoha kõige kõrgema 

kohtuotsuse ja viletsuses läheb ära, ja pikk 

kannatused on lõpp: 
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{7:34} aga kohtuotsus üksnes riigisisesteks, seisma tõde, 

ja usk vaha tugev: 

{7:35} ja järgib töö ja palk on 

osutanud ja häid tegusid on jõu ja wicked 

teod peavad olema seadus. 

Siis ütles {7:36} I, Abraham palvetas esmalt selle 

Sodoomia ja Mooses isadele, mis pattu teinud ja on 

kõrbes: 

{7:37} ja Jeesus tema Iisraeli Achan ajal: 

{7:38} ja Samuel ja David hävitamise: ja 



Saalomoni neile, mis peaks tulema pühakotta: 

{7:39} ja Helias neile, kes said vihma; ja selle 

surnud, et ta võib elada: 

{7:40} aeg inimesed ja Ezechias 

Sennacherib: ja palju, palju. 

{7:41} isegi nüüd, nähes korruptsiooni on kasvanud, ja 

kurjus kasvas ja õige on palvetas selle 

kole: mispärast see ei ole nüüd ka? 

{7:42} ta vastas mulle ja ütles, praeguse elu ei ole 

Lõpuks, kui palju au kinni; Seetõttu on nad 

palvetasin nõrk. 

{7:43} aga Doom võetakse seekord lõppu 

ja jaoks surematus alguses tulla, kus 

Korruptsioon on minevik, 

{7:44} ebamõõdukad on lõppenud, truudusetus lõigatakse ära, 

Õiglus on kasvanud, ja tõde on tärganud. 

{7:45...} siis ükski inimene on võimalik päästa teda, mis on 

hävinud, samuti ei piina teda, et on saanud võidu. 

{7:46} ma siis vastas ja ütles: see on minu esimene ja Viimane 

öeldes, et see oli olnud parem mitte andnud maa 



Adam juurde: või mujal, kui see, et ta on 

talle eelotsusetaotlus ja pattu. 

{7:47} mida kasum on see meestele nüüd selle kohal 

aeg elada raskustunne ja pärast surma otsima 

karistuse? 

{7:48} O sa Adam, mida sa oled teinud? jaoks kuigi see 

oli sa, mis pattu, sa ei langenud ainult kunsti, kuid kõik 

et tulevad sulle. 

{7:49} mida kasum on see meie juurde, kui seal olla lubatud 

Meie surematu aeg, arvestades, et me oleme teinud tööd, mis 

tuua surma? 

{7:50} ja mis on lubanud meil igavene lootus, 

ise on Viimane wicked on teha asjata? 

{7:51} ja et seal on haigevoodis meile eluruumide 

tervisele ja ohutusele, arvestades, et oleme elanud kurjalt? 

{7:52} ja mis kõige kõrgema auks hoitakse 

kaitsta neid, mis on viinud ettevaatlikud elu, arvestades, et meil 
on 

käinud Viimane kurjadelt teedelt kõik? 

{7:53} ja mis on osutanud paradiis, kelle 



puu seitse venda kohta kunagi, kus on turvalisus ja meditsiin, 

Kuna me ei sõlmi see? 

{7:54} (sest meil on käinud ebameeldiv kohtades.) 

{7:55} ja selle nägu neid kasutanud 

karskus peab sära eespool tähte, arvestades meie nägu 

Kui pimedus mustemat on? 

{7:56} jaoks kuigi meie elas ning süütegude pärast me 

peetakse mitte, et peame alustama kannatavad seda pärast 

surma. 

{7:57} siis vastas ta mulle ja ütles, see on selle 

lahing, mis mees, et tingimus on sündinud pärast selle 

maa võitlema; 

{7:58}, et kui ta tuleb üle saada, ta ei tohi kahjustada nagu sina 

oled öelnud: aga kui ta võitu, ta saab asja 

et öelda. 

{7:59} see on elu millest Mooses rääkis ka 

inimesed, kuigi ta elas, öeldes: valida sulle elu, et sul 

pühaks elada. 

{7:60} arvati, et mitte teda, kuid ei süvene. 

prohvetite talle järele, no ega mind, mida olen rääkinud, 



{7:61} ei on selline raskustunne oma 

hävitamine, sest peab olema rõõmu nende üle mis on veenda 

lunastus. 

{7:62} ma siis vastas ja ütles, ma tean, Issand, mis on 

Enamik kõrge nimetatakse armuline, et tema on armu pärast 

neid, mis ei ole veel tulnud maailma, 

{7:63} ja neile ka, mis omakorda oma õigusega; 

{7:64} ja on patsiendi ja pikk laseb need, mis 

olete teinud, kui tema olendid; 

{7:65} ja on Runsaskätinen, sest ta on valmis andma 

kus see needeth; 

{7:66} ja et ta on suur halastust, ta multiplieth 

üha rohkem halastus neile juba olemas ja mis on 

viimase, ja ka neile, mis on tulemas. 

{7:67} kui ta peab Korruta tema halastus, maailma 

nendega, mis pärivad seal ei Jätka. 

{7:68} ja ta pardoneth; juhul, kui ta ei ole nii oma 

headus, mis need, mis on toime pandud süütegusid võib 

lihtsamaks, ei tohiks mehed ten tuhandik osa 

jäävad elu. 



{7:69} ja on kohtunik, kui ta neid ei andesta 

mis on ravida oma sõna ja pani välja hulgaliselt 

Tülid, 

{7:70} seal peaks olema väga vähe jäänud peradventure 
Ümbruskonnas on 

lugematu hulk. 

{8:1} ja ta vastas mulle öelda, kõige kõrgema on 

teinud paljude jaoks siin maailmas, vaid kogu maailma ees 
vähe. 

{8:2} ma ütlen sulle võrdkuju, Esdras; Nagu sa oled 

askest maa, siis ta öelda sulle, et see andis palju 

hallituse, millest tehakse saviriistades, kuid vähe tolmu, mis 

kuld tuli kohta: Kuigi jah on muidugi selles praeguses maailmas. 
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{8:3} seal olla loonud paljud, kuid vähesed pääsed. 

{8:4} nii mul vastas ja ütles, siis alla, O neelama minu 

hing, mõistmist ja tarkust õgima. 

{8:5} for sa oled otsustanud anda kõrva ja kunst valmis 

ennustama: sest sa oled enam ruumi üle ainult elada. 

{8:6} Issand, kui sina on mitte sulasele, et me võime 

Palvetage enne sind ja sa meile seemne juurde meie südame ja 



Kultuur meie arusaama, et võib tulla puu 

kuidas iga inimene elab mis on korrumpeerunud, kes tunnistab 
ühes on 

koht mees? 

{8:7}, sest sina oled üksi, ja me kõik ühe töö kohta 

su käed nagu, sest sa oled öelnud. 

{8:8} kui keha on ema nüüd läheme 

emakas ja sina givest liikmed, su olend on säilinud 

Tule ja vee üheksa kuud eks sinu töö 

taluda su olend, mis on loodud tema. 

{8:9} aga see mis keepeth ja hoitakse nii on 

säilitada: ja kui aeg tuleb, emakas säilitatakse 

delivereth asju, et see kasvas. 

{8:10} sest sina oled käskinud välja osad on 

keha, mis on öelda, rinnad, kokku piima anda, 

mis on rinnad, vilja 

{8:11} et asi, mis on ülimoodne võib 

tarvita aega, kuni sa disposest see sinu halastust. 

{8:12} sa broughtest seda välja sinu head ja 

nurturedst see sinu, ja reformedst see sinu kohtuotsusega. 



{8:13} ja sa pead suretama kui su olend ja 

Quicken kui su töö. 

{8:14} kui seega sa pead teda tappa mis koos nii 

suur töö tehti ülimoodne, see on lihtne asi, mida tuleb 
ordineeritud 

mida sinu käsu, et asi, mis võib 

säilitada. 

{8:15} nüüd, Issand, ma tahan rääkida; puudutades mees 

Üldine, ja sa tead paremini; kuid puudutab su rahva jaoks 

kelle huvides kahju; 

{8:16} ja su pärimisõiguse, kelle ma 

kurvad; ja Israel, kellele ma olen raske; ja Jaakob, 

mille pärast ma olen rahutu; 

{8:17} Seetõttu hakkab palvetama enne sind jaoks 

Mina ja neile: ma vt falls meist, kes elavad 

maa. 

{8:18} aga kuulsin ühtsusega kohtuniku mis 

on tulemas. 

{8:19} seega mu häält kuuleb ja mõista minu 

sõnad ja ma räägib enne sind. See on algus 



Esdras, enne kui ta võttis arvesse sõna: ja ma ütlesin, 

{8:20} Issand, sa mis dwellest everlastingness 

mis asjad on taevas ja ülevalt eest ning 

õhu; 

{8:21} kelle troonile on hindamatu; kelle au ei tohi 

nendest aru; kellele võõrustajad inglid seista 

koos värisevad, 

{8:22} kelle teenistus on elukutsest tulenevalt oskama tuule ja 
tule; 

kelle sõna on õige, ja fraasid konstant; kelle 

käsk on tugev, ja tollel hirmus; 

{8:23} kelle ilme drieth sügavamal ja pahameelt 

kostab mägedes sulavad; mis tõde 

witnesseth: 

{8:24} O sulasele palve kuulda ja kõrva, et anda 

avalduse oma olend. 

{8:25...} Kui ma elan ma rääkida, ja kui mul on 

mõista, ma vastan. 

{8:26...} O vaadata ei soovi patud sinu rahva; kuid 

neid, mis sulle tegelikult. 



{8:27...} arvesse mitte kuri leiutisi, pagan, 

kuid soov neist, et hoida oma ütlustes 

kannatusi. 

{8:28...} mõtle mitte neile, mis on käinud feignedly 

enne sind: kuid meeles neid, mis vastavalt sinu 

on teada sinu hirm. 

{8:29} lasta ei ole sinu tahtmine hävitada neid, mis on 

elas nagu metsloomad; aga vaatan neid, millel on selgelt 

õpetas sinu seadusest. 

{8.30} võtta sa mingit pahameelt neid, mis on 

käsitata hullem kui metsloomad; kuid armastan neid, mis alati 

nende usaldust oma õigluses ja au. 

{8:31} for me ja meie isad igatsema sellise 

haigused:, kuid kuna meie patused, sa pead käivitama 

armuline. 

{8:32} kui sina oled soov halasta meie peale, 

sa pead nimetada armuline meile, kes ei 

head tööd. 

{8:33...} just, millel on palju häid tegusid haigevoodis 

sind, kokku oma tegusid saab tasu. 



{8:34} mis on inimene, et sul shouldest võtta 

rahulolematust teda? või mis on corruptible põlvkond, mis 

sa shouldest olla suunas ta nii mõru? 

{8:35...} tõsi neid on keegi nende hulgas, mida tuleb 

sündinud, kuid ta on kurjalt; ja truu 

ei ükski, mis ise ei teinud viltu. 

{8:36} jaoks on see, Issand, su head ja su 

headus kuulutab, kui sa neile halasta 

mis on usaldus ei head tööd. 

{8:37} siis vastas ta mulle ja ütles, mõned asjad oled 

sa oled rääkinud juhtimisest, ja vastavalt sinu sõnadele võib 
juurde. 

{8:38} tõepoolest ma ei arvan võõrandamine 

neid, mida olete teinud enne surma enne kohtuotsust, 

enne hävitamist: 

{8:39} aga ma on õnnelikud dispositsiooni üle ning 

head ja ma mäletan ka oma palverännak ja 

pääste ja tasu eest, mis neil on. 
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{8:40} nagu nagu ma olen rääkinud nüüd, nii et see sünnib. 



{8:41} jaoks nagu selle husbandman soweth palju seemne 
korral 

maa, ja palju puid, planteth ja veel asi, mis on 

külvatud tema hooajal tuli ei üles, ega leinas kõik, mis hea 

on istutatud juurduvad: nõnda ongi need, mis külvatakse 

maailmas; nad kõik päästetud. 

{8:42} ma siis vastas ja ütles:-kui olen leidnud armu, Las 

mulle rääkida. 

{8:43...} peatuda nagu husbandman's seemne hukkub, kui see 

tule üles ja saada õigeaegselt ei su vihma hooaeg; või kui 

Seal on liiga palju vihma ning rikkuda seda: 

{8:44} nõnda hukkub mees ka, mis on moodustatud koos 

Sinu käed ja nimetatakse sinu oma pildi, sest sa oled 

nagu temale, kelle pärast sa oled made kõike, ja 

võrrelda teda juurde ka husbandman seemneid. 

{8:45...} olla meiega nurisesid aga varuosad sinu rahva ja 

Sinu oma pärimisel halasta: sest sina oled 

halasta oma olend. 

{8:46...} siis vastas ta mulle ja ütles, asjad olemas on 

kohal, ja asjad, mida tuleb sellise, nagu tuleb tulla. 



{8:47} sest sa comest kaugele lühike et sul shouldest olema 

võimalik armastada oma olend üle i: aga mul on ofttimes 

juhtida lähedal sulle, ja neile see, kuid mitte selle 

unrighteous. 

{8:48} see ka sina oled enne kõige imekaunis 

Kõrge: 

{8:49} et sa oled humbled iseennast, sest see becometh 

sind, ja oled hinnata iseennast väärt palju 

Austatud seas õige. 

{8:50...} jaoks palju suur kannatustest teeb neile mis 

viimasel ajal juurde maailma, sest nad on 

kõndinud üle suurt uhkust. 

{8:51} aga sa iseennast mõista ja otsima selle 

au eest olla näiteks nagu sind. 

{8:52} teile paradise avatakse, elupuu on 

istutatud, aega on valmis, plenteousness tehakse 

valmis, linn on builded, ja ülejäänud on lubatud, jah, täiuslik 

headust ja tarkust. 

{8:53} kurja juur on suletud kuni sinult, nõrkus 

ööliblikas peitis sinult ja korruptsioon on põgenenud arvesse 



Hell olla unustatud: 

{8:54} mured on möödas, ja lõpuks on osutanud ka 

aare surematus. 

{8:55} ja seetõttu palun sa enam küsimusi 

kohta, kes hukkub palju. 

{8:56} jaoks kui vabadus võetud, nad põlatud ning 

Enamik kõrge, arvasin, et põlgus oma õiguse ja forsook tema 
viisil. 

{8:57} Lisaks nad sõtkutud alla tema õigustatud 

{8:58} ja ütles oma südames, et pole Jumalat; Jah 

ja et teades, et nad peavad surema. 

{8:59} puhul eespool nimetatud asju võta vastu sa, nii 

janu ja valu on valmis neile: see ei olnud tema tahe 

et jõuaks kehtivustähtaeg mehed: 

{8:60} aga nad mis luua reostanud nimi 

teda, tegi neist, mis olid talle unthankful 

kes valmis elu nende jaoks. 

{8:61} ja seetõttu on minu otsus nüüd lähedal. 

{8:62} need asjad on, ma ei andnud juurde kõik mehed, kuid 

sulle ja sulle meeldib. Siis mul vastas ja ütles, 



{8:63} Vaata, Issand, nüüd sa oled andnud mulle selle 

palju imesid, mis sa nüüd hakata tegema ning 

Viimane aeg: aga mis kell sa oled ei andnud mulle. 

{9:1} ta vastas mulle siis ja ütles: sa mõõta ning 

aeg usinalt iseenesest: ja millal sa seest osa on 

viimase, märgid, mis ma ütlesin sulle enne, 

{9:2} siis pead sa mõistma, et see on ka seesama 

aeg, kus kõrgeim hakkavad Külasta maailma 

mis ta teinud. 

{9:3} Seega, kui on näinud maavärinad ja 

uproars inimeste maailmas: 

{9:4} siis pead sa ka aru, et kõige kõrge 

rääkis nendest asjadest päeva, mis olid enne sind, 

isegi algusest. 

{9:5} nagu kõik, mis toimub maailmas kui on saanud 

algus ja lõpp ja lõpuks on ilmne: 

{9:6} nõnda ajad ka kõrgeim on lihtsad 

algus, ime ja võimas töötab lõpud 

mõju ja tunnused. 

{9:7} ja igaüks mis päästetud ja võivad 



tema tööd ja usust, mille puhul te olete põgeneda 

uskusid, 

{9:8} säilitatakse alates nimetatud ohtudest ja peab 

Vaata mu pääste, minu maa ja minu piiridega: i 

on pühitsetud neid minu jaoks algusest. 

{9:9} siis nad on Hale juhul, mis on nüüd 

kuritarvitanud minu teed: ja need, mis on enamus neid ära 

despitefully tallega piinadele. 

{9:10} puhul näiteks oma elu saanud kasu, ja 

ei tunne mind; 

{9:11} ja need, mis on minu seaduse loathed, kuigi neil oli 

veel vabaduse, ja kui veel meeleparandus, oli avatud 

neile arusaadav, kuid põlatud 

{9:12} sama tuleb teada seda pärast surma valu. 

{9:13} ja seetõttu sina ei ole uudishimulik kuidas 

kole ei karistada, ja Millal: kuid küsige kuidas 

õige, saab päästetud, kelle maailm on, ning kelle puhul 

maailmas on loodud. 

{9:14} siis mul vastas ja ütles: 

{9:15} ma ütlesin varem, nüüd räägivad ja näidatakse 



räägi seda ka edaspidi, et neid palju rohkem olema 
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mis hukkub, kui neid, mis säilitatakse: 

{9:16} nagu nagu laine on suurem kui tilk. 

{9:17} ja ta vastas mulle öelda, nagu on väli, 

nii on ka seeme; nii nagu lilled, sellised on värvid 

ka; näiteks töömees on, selline on ka töö; ja nagu 

husbandman ls ise, seega on tema loomakasvatus ka: see 

oli kord maailma. 

{9:18} ja nüüd kui ma valmis maailma, mis oli 

ei ole veel näha, isegi neil elada, kes praegu elavad, ei 

mees rääkis minu vastu. 

{9:19} sest siis igaüks täita: aga nüüd kombeid 

on neid, mis on loodud selles maailmas, mis on valmistatud 

igavene seeme ja õigust, mis on rikutud 

Otsimatute lahti ise. 

{9:20} et ma lugeda kogu maailmas, ja vaata, seal oli 

seadmeid, mis olid sinna tulevad tõttu ohus. 

{9:21} ja ma nägin, ja oluliselt säästa, ja on hoidnud mind 

viinamarja klastri ja ettevõtte suured inimesed. 



{9:22} lase hukkub siis, mis sündis paljude 

asjata; ja lase mu viinamarjavirde hoida, ja minu taim; jaoks 
väga 

tööjõu olen ma teinud täiuslik. 

{9:23} ometi kui sa nüüd enam veel seitse päeva 

rohkem, (kuid sa pead kiiresti, 

{9:24} aga lähevad välja lilled, kus ükski maja on 

builded, ja süüa ainult lilled välja; ükski liha maitsta 

ei tohi veini juua, kuid süüa lilled;) 

{9:25} ja palvetama poole kõrgeim pidevalt, siis ma 

Tule ja räägi temaga. 

{9:26}, nii et ma läksin minu moodi välja, mida nimetatakse 

Ardath, nagu ta käskis mind; ja seal ma Laup 

lilled, ja sõid maitsetaimed välja, ning 

liha sama rahul mind. 

{9:27} pärast seitsme päeva istusin muru, ja mu süda 

oli vexed minus, nagu nagu enne: 

{9:28} ja ma avas mu suu ja hakkas enne 

kõige kõrgema, ja ütles, 

{9:29} Issand, sa selle shewest iseennast meie juurde, sina 



oled olnud osutanud kõrbes kohas me isadele 

Kui keegi treadeth, viljatu kohas, kui nad tulid 

kokku Egiptus. 

{9:30} ja sa spakest öeldes: kuule mind, Iisrael; ja 

Mark mu sõnu, sa seemet, Jacob. 

{9:31} sest vaata, ma külvata minu õigusnormi ja seda peab 

tuua puu teile ja te jäävad kehtima see igavesti. 

{9:32}, kuid meie isad, kes said õiguse, hoitakse seda 

ei, ja mitte sinu korraldusi: ja kuigi puu 

Sinu õiguse ei hukkuks, ei suutnud, sest see oli sinu päralt; 

{9:33} veel need, kes saanud hukkusid, sest nad 

keda ei ole asi, mis oli külvatud neid. 

{9:34} ja, ennäe, see on tavapärane, kui maa on ls 

saadud seemne või mere laeva või laeva liha või joogiga, 

et, et on hävinud kus see külvatud või valatud, 

{9:35} et asi ka mis oli külvatud või valatud, või 

saadud, hukkuvad ja kes ei ole meiega: aga siin 

See on juhtunud nii. 

{9:36} for me, mis on saanud õiguse hukka patt, 

ja meie süda mis sai ka see 



{9:37} olenemata õiguse ei hävi, kuid 

kes oma jõus. 

{9:38} ja Millal ma rääkisin just seda südamest, ma 

vaatas tagasi minu silmad ja paremal pool pärast ma nägin ka 

naine, ja vaata, ta nutsid ja nuttis koos valjult 

hääl, ja oli palju kurvaks südames ja tema riided olid 

üüri- ja ta oli tuha pähe pärast. 

{9:39} siis lase mul oma mõtteid minna et olin, ja pöördus 

mind temale 

{9:40} ja ütles talle, mispärast nutad sa? Miks 

Oled sa nii kurvaks sinu arvates? 

{9:41} ja ta ütles mulle, Sir, lase mind üksi, et ma võib 

kurta, mina ja lisada juurde minu kurbust, olen neelu 
vaidlusküllaseks 

minu meelest, ja väga madal. 

{9:42} ja ma ütlesin temale, mida aileth sulle? Räägi mulle. 

{9:43} ta ütles mulle, olen su teenija olnud viljatu, 

ja ükski laps olnud, kuigi mul oli ka abikaasa kolmkümmend 
aastat, 

{9:44} ja need kolmkümmend aastat tegin midagi teine päev ja 

öö, ja iga tund, kuid tee minu, palve kõige kõrgemal. 



{9:45} pärast kolmkümmend aastat Jumalat kuulnud mind su 
ümmardaja 

vaatas mu viletsust, oma probleeme, kaaluda ja andis 

minu poeg: ja ma olin väga rõõmus, temast, nii oli minu 
abikaasa 

ka, ja kõik mu naabrid: ja andsime suur au juurde 

Kõikvõimas. 

{9:46} ja ma toidetud teda suur travail. 

{9:47} nii kui ta kasvas üles ja tuli aeg, et ta 

peaks olema naine, tegin pidu. 

{Jh.10:1} ja nii sündis, et kui mu poeg oli 

sisestatud tema Pulmad koda, ta kukkus ja suri. 

{10:2}, siis me kõik kukutas tuled ja kõik minu 

naabrite tõusis üles mind lohutada: nii ma võtsin minu 
ülejäänud juurde 

teisel päeval öösel. 

{10:3} ja sündis, kui nad olid kõik jäänud 

mugavus mind, kuni ma võib olla vaikne; seejärel tõusis ma 

öö põgenes ja tuli siia sellele väljale kui sa seest. 

{10:4} ja ma nüüd eesmärk mitte naasta linna, 

kuid siin viibida, ja mitte süüa ega juua, kuid pidevalt 



kurvad ja kiire kuni ma suren. 

{10:5} siis kõndis mul Meditatsioonid, kus ma olin, ja 

rääkisin talle viha, öeldes: 

{10:6} sa rumal naine ennekõike teiste seest sina 

ei meie leina ja mida happeneth meie juurde? 
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{10:7} kuidas et Sion meie ema on täis kõik raskustunne, 

ja palju alandlikuks, lein väga valus? 

{10:8} ja nüüd, nähes me kõik kurvad ja on kurb, sest me 

on kõik raskustunne, sina kurvaks poeg art? 

{10:9} jaoks küsida maa ja ta ei ütle sulle, on 

ta, mis sügisel nii palju, et leinama peaks kasvama 

temal. 

{10:10} puhul väljas tema tuli kõik alguses ja temast välja 

peavad kõik teised tulevad, ja vaata, nad kõndida peaaegu kõik 

hävitamine ja palju neist täiesti juured. 

{10:11} kes siis peaks tegema rohkem leina, kui ta, 

mis on kadunud nii suur palju; ja ei sa, mille suhtes on 

Vabandust, aga ühe? 

{10:12} aga kui sa ütled mulle, minu Surun ei ole 



nagu maakera, sest olen kaotanud minu emakas, puu 

mis ma toonud esile valud ja paljad, mured; 

{10:13 maa peal aga mitte nii: olemas hulk 

vastavalt maa muidugi on läinud, nagu see: 

{10:14} siis ma ütlen sulle, meeldib, kui sa oled toonud 

edasi koos töö; isegi nii maa samuti on andnud oma puu 

Nimelt, mees, algusest temale tehtud 

tema. 

{10:15} nüüd seetõttu hoida su kurbust iseennast, ja 

kannatlik olema julge, et mis on riigi sind. 

{10:16} kui sa pead tunnistama määramine 

Jumal olevat lihtsalt, nii võta vastu sinu poja ajal, 

ja pead tunnustada naiste seas. 

{10:17} minna su tee siis linna su mehele. 

{10:18...} ja ta ütles mulle, et ma ei tee: ma 

linna ei lähe, kuid siin ma suren. 

{10:19}, nii et ma jätkas rääkida veel tema juurde ja ütles, 

{10:20...} ei ole nii, kuid olema saanud nõustamist. minu poolt: 
kuidas 

Paljud on adversities Sion? tuleb trööstitud kohta 



Jeruusalemm kurbust. 

{10:21...} sest sa seest, et meie sanctuary on nähtud jäätmete, 

Meie kaupa altar, meie templi hävitada; 

{10:22} meie psaltery on ettenähtud kohapeal, pannakse meie 
laul 

vaikus, meie rõõmu on lõppenud, pidades silmas meie 

küünlajalg on välja pandud, meie pakti ark ei rikutud, meie 

Püha asjad on reostanud ja nime see on meile poole 

peaaegu teotatud: meie lapsed pannakse häbi, meie 

preestrid on põlenud, meie hümnidest läinud vangistuses, meie 

neitsid on reostanud ja meie naiste ravished; Meie õige 

mehed läbi minema, meie väike hävitada, meie noored mehed 

pärisorjus, kasvanud ja meie tugevad mehed on muutunud 

nõrk; 

{10:23} ja mis on suurim kogu, Sion pitser 

Nüüd on kaotanud oma au; ta on tarnitud kätte 

neid, kes meid vihkavad. 

{10:24} ja seetõttu raputada su suur raskustunne ja 

Pange ära suur hulk muresid, mis on vägev võib 

sulle jälle armuline ja kõrgeim sulle 



puhata ja leevendada sinu töö. 

{10:25...} ja sündis, kui ma rääkisin temaga, 

Vaata, äkki shined üleliia ja teda tema nägu 

Pale glistered, nii et olin kardan teda ja mused 

mis see võiks olla. 

{10:26...} ja vaata, äkki ta tegi suure cry väga 

hirmus: et maa värises naine müra. 

{10:27...} ja ma vaatasin, ja ennäe, naine ilmus 

mulle rohkem, aga seal oli linna builded ja a suur 

Asetage osutanud ise olevalt: siis kartsin ma, 

ja hüüdis suure häälega ja ütles, 

{10:28} kus on Uriel ingel, kes mulle kell tuli 

esimene? sest ta on tekitanud mulle palju trances jagunevad 

ja minu ots on pööratud korruptsiooni ja minu palve 

tänitama. 

{10:29} ja kui ma rääkis need sõnad Vaata, ta 

mulle tuli ja vaatas mind. 

{10.30} ja ennäe, ma panen ühe, mis oli surnud, ja 

minult võeti minu arusaamist: ja ta võttis mind 

parem käsi ja lohutas mind ja on mind mu jalad pärast 



ja ütles mulle, 

{10:31} mida aileth sulle? ja miks sa oled nii disquieted? 

ja miks on su rahutu mõistmist ja mõtted 

su südame? 

{10:32} ja ma ütlesin, sest sa oled mu maha jätsid, ja 

veel tegin vastavalt sinu sõnadele ja ma läksin välja, 

ja ennäe, olen näinud, ja veel näha, et ma ei saa 

Kiire. 

{10:33} ja ta ütles mulle, püsti manfully, ja ma 

nõustab sind. 

{10:34} siis ütlesin ma, Palun räägi kohta, Issand, mind; ainult 

mind ei Hülga, muidu ma suren nurjata mu lootus. 

{10:35} ma näinud, et ma ei teadnud, ja kuulda, et ma 

tea. 

{10:36} või on minu mõttes petetud või mu hing unes? 

{10:37} nüüd seetõttu ma palun sind et sa nüüd näitan 

sulasele selle visiooni. 

{10:38} ta mind siis vastas ja ütles, kuule mind, ja ma 

teavitab sind, ja öelda sulle, mispärast sa oled kartnud: eest 

Kõrgeim paljastab palju salajasi asju sulle. 



{10:39} ta on näinud, mis Sinu tee on õige: et sa 

sorrowest pidevalt su rahva ja makest suur 

Sion Surun. 

{10:40} on seetõttu visiooni tähenduses mis 

sa oled viimasel ajal sawest: 

{10:41} sa sawest lein naine ja sina 

begannest teda lohutada: 

{10:42} aga nüüd seest sina naine sarnaseks ei 

rohkem, kuid paistis sulle linna builded. 

{10:43} ning ta ütles sulle tema 
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poeg, see on lahendus: 

{10:44} see naine, kelle sina sawest on Sion: ja 

ta ütles sulle, isegi ta, keda sa seest kui ka 

linna builded, 

{10.45} arvestades, et ma ütlen, ta ütles sulle, et ta on 

olnud 30 aastat viljatu: need on kolmkümmend aastat, kus 

ei olnud mingit pakkumine, mis tehakse tema. 

{10:46...}, kuid pärast kolmkümmend aastat Saalomoni builded 
linna 



ja pakkus pakkumisi: ja seejärel paljaste viljatu poeg. 

{10:47} ning ta ütles sulle, et ta ei tarvita teda 

suhetest: see oli eluruumi Jeruusalemmas. 

{10:48} aga samas ta ütles sulle, et mu poeg 

arvesse tema abielu koda on kadunud on fail, 

ja suri: see oli mis oli Jeruusalemma hävitamist. 

{10:49} ja vaata, sa oled sawest tema sarnaseks ja 

sest ta kaebed tema poeg, sa begannest comfort 

tema: ja need asjad, mis on chanced, need peavad olema 

sulle avatakse. 

{10:50} jaoks nüüd kõige kõrgema nägi, Linased sa oled kurvaks 

isamaalane, ja sufferest su kogu südamest teda, nii et 

on ta andnud sulle oma hiilguses, heledust ja 

oma ilu comeliness: 

{10:51} ja seepärast ma sind välja jäävad bade 

kui ükski maja oli builded: 

{10:52} sest ma teadsin, et kõrgeim sooviksite näitan seda 
juurde 

sind. 

{10:53} ma käskisin sind minema välja, seega 



kus oli asutamine rajamiseks. 

{10:54} jaoks koht, kus kõrgeim beginneth- 

näitan oma linn, seal mitte mehe hoone suudaks seista. 

{10:55} ja seepärast Ära karda, ei oma südames, tuleb lasta 

affrighted, kuid minna su tee ja näha Ilu ja 

selle hoone, kui Su silmad oleks võimalik 

vt: 

{10:56} ja siis pead sa kuuled nii palju kui su kõrvad 

võib mõista. 

{10:57} jaoks sa õnnistatud paljude teiste eespool arhitektuur ja 
kunst 

nimetatakse kõrgeim; ja nii on vaid vähesed. 

{10:58} aga üles homme öösel sa pead jääma; 

{10:59} ja nii peab kõrgeima näitan sulle Koh ning selle 

kõrge asju, mida kõige kõrgema teeme neile mis 

rahva maa peal viimastel päevadel. Nii ma magasin sel ööl 

ja veel, mulle sõnad kui peatuda. 

{11:1} siis nägin ma unistus, ja vaata, seal tulid 

merest an eagle, mis olid kaksteist suleliste tiivad, 

ja kolmes osas. 



{11:2} ja ma nägin, ja vaata, ta oma tiivad jagunevad 

kogu maa, ja kõik tema, puhus Tuul õhku ja 

oli kogunenud. 

{11:3} ja ma nägin, ja tema suled välja kasvas 

muude vastupidiste suled; ja nad said vähe suled ja 

väike. 

{11:4}, kuid tema juhid olid puhata: pea keset 

oli suurem kui teised, kuid puhanud see jääk. 

{11:5} Lisaks ma nägime ja lo, eagle lendas koos oma 

sulgedega ja valitses maa peal, ja nende, mis elanud üle 

esitatud andmetega. 

{11:6} ja ma nägin, et taeva all kõik asjad olid 

teema juurde, ja ei ole mees rääkis tema vastu, ei, mitte üks 

olend maa peal. 

{11:7} ja ma nägin, ja ennäe, kotkas tõusis tema 

küünised ja rääkis, et tema suled, öeldes: 

{11:8} vaadata mitte kõik korraga: magada igaüks oma 

koht ja muidugi vaadata: 

{11:9} aga Las tuleb säilitada viimase juhid. 

{11:10} ja ma nägin, ja ennäe, hääl läks ei läbi, 



tema pead, vaid keset oma keha. 

{11:11} ja ma nummerdatud tema vastuolus suled, ja 

Vaata, oli kaheksa. 

{11:12} ja ma vaatasin, ja ennäe, seal paremal 

tekkis üks sulg ja valitses kogu maal; 

{11:13 ja nii see oli, et kui see oli, seda 

tuli ja selle kohta ilmus enam: nii edasi 

pärast seisis üles. valitses ja oli suurepärane aeg; 

{11:14} ja see juhtus, et millal see valitses, lõpuks 

See tuli ka, nagu esimese, nii et see tundus enam. 

{Kell 11.15} siis tuli seal hääl ta juurde ja ütles: 

{11:16} kuule sina, mida oled kandma reeglina üle maa nii 

pikk: see ma ütlen sulle, enne kui sa beginnest lisada pole 

rohkem, 

{11:17} seal pole sind pärast läheb su aeg juurde 

Samuti juurde ning pool sellest. 

{11:18...} siis tõusis kolmas ja teine oli 

varem, ja ilmus ka enam. 

{11:19...} nii et läks see kogu jääk üksteise järel 

Kui igaüks valitses ja siis tundus enam. 



{11:20...} siis ma nägin, ennäe, on aeg on 

mida järgida tõusis püsti pärast paremal pool, et nad 

võib otsustada ka; ja mõned neist leidnud, kuid mõne aja 
jooksul 

nad ilmusid enam: 

{11:21...} mõned neist olid loodud, kuid otsustas mitte. 

{11:22} see pärast ma vaatasin, ja vaata, kaheteistkümne 

ilmus rohkem suled ega kaks vähe suled: 

{11:23...} ja ei olnud enam pärast Kotka keha, 

aga kolm pead, et puhanud ja kuus little tiivad. 

{11:24} siis nägin ma ka selle kaks vähe suled jagatud 

ise kuuelt, pea alla mis 

paremal pool oli: jätkata nende asemele neli. 
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{11:25...} ja ma nägin ja lo, suled mis olid 

all mõtlesin ise ja omada selle 

reegel. 

{11:26...} ja ma nägin, ja ennäe, seal oli üks komplekt üles, kuid 

varsti selgus, mitte rohkem. 

{11:27...} ja teine oli varem ära kui esimene. 



{11:28...} ja ma nägin, ja ennäe, kaks mis jäid 

mõtlesin ka ise kuningaks: 

{11:29...} ja kui nad arvasid nii, vaadake, seal ärkas 

oli üks olid rahuolekus, nimelt see, et juhid on 

Parlamendis; selle eest oli suurem kui kaks pead. 

{11.30} ja siis ma nägin, et olid kaks pead 

liitusid. 

{11:31...} ja vaata, pea oli nendega pöördus, et 

sellega olid, ja sõid üles kaks suled all 

mida sooviksite valitses. 

{11:32...}, kuid see pea terve maa hirmus, ja paljaste 

Kõik need, mis maa peal palju elasime üle see reegel 

rõhumise; ja see oli rohkem maailma valitsemise 

Kui kõik tiivad, mis oli olnud. 

{11:33...} ja pärast seda ma nägin, ja ennäe, pea mis oli 

keset ilmus enam, nagu kui tiivad. 

{11:34} aga seal jäi kaks pead, mis ka 

nagu sortimine, maa peal, ja need, mis elanud üle 

esitatud andmetega. 

{11:35...} ja ma nägin, ja, ennäe, pärast õiguse pea 



pool söödud see, mis oli pärast vasakul. 

{11:36} siis ma pea hääl, mis ütles mulle, Vaata 

enne sind, ja asi, mis sa seest. 

{11:37} ja ma nägin, ennäe, nagu see oleks möirgav lõvi 

kihutas kokku puit: ja ma nägin, et ta saatis mehe 

hääl kotkas juurde ja ütles: 

{11:38...} kuule sina, räägin sulle ja kõrgeim 

ütlen sulle, 

{11:39} Art ei sa seda mis neli metsloomad, remainest 

kellele tegin kuningaks minu maailm, mis lõpuks oma 

nende kaudu võib tulla korda? 

{11:40} ja Neljandaks tuli ja lahendasid kõik metsloomad 

mis olid viimase ja oli väga maailmas 

fearfulness, ja üle kogu maa koos tavapärase 

palju kuri rõhumise; ja nii kaua aega elanud see, ta 

maa pettus. 

{11:41} maa oled sina ei hinnata koos tõde. 

{11:42...} sest sa oled tabanud tasased, sa oled haiget 

rahulik, sa oled armastanud valetas ja hävitas selle 

elamutes, neist vilja ja oled enamus 



alla seinad nagu tegin sulle mingit kahju. 

{11:43...} on seega juurde tulla su ebaseadusliku kauplemise 

Kõrgeim ja su uhkust juurde on vägev. 

{11:44} kõige kõrgema ka ta vaatas üle uhke 

korda, ja vaata, nad on lõppenud ja tema abominations on 

täidetud. 

{11:45...} ja seetõttu tundub rohkem, sina kotkas, ega 

Sinu jube tiivad, ega su kuri suled ega su 

pahatahtliku pead, ega su haavav küünised ega siis asjata keha: 

{11:46...} et kogu maa võib uuenemine ja võib 

tagasi, oma vägivalla eest esitatud ja et ta võib 

Loodan, et kohtuotsuse ja tema halastust, mis tegid tema. 

{12:1} ja see sündis, whiles lõvi rääkis need 

sõnade juurde kotkas, nägin, 

{12:2}, ja vaata, mis jäi pea ja neli 

tiivad tundus rohkem ja kaks läks ta juurde ja seada 

ise valitsema ja oma kuningriiki kuni oli väike, ja 

Täidise kära. 

{12:3} ja ma nägin, ja vaata, nad ilmusid enam, 

ja põles kotkas tervikuna nii, et maa 



Väga oli: siis ma ärkas kokku vaeva ja 

Trance ning minu meelest suurepärane hirmust ja ütles minu 

Vaim, 

{12:4} Lo, see oled sina teinud minule, mis sa 

searchest, kuidas kõrgeim. 

{12:5} Lo, veel ma olen väsinud minu meelest ja väga nõrk 

minu vaim; ja vähe jõudu on seal, minu jaoks suur hirm 

wherewith olin vaevab see öö. 

{12:6} seega näidatakse ma nüüd palun kõrgeim, et ta 

mugavus mind juure lõpuni. 

{12:7} ja ma ütlesin: Issand, mis bearest tavaliselt, kui olen 
leidnud 

Grace enne su silmist, ja kui ma olen sind enne 

paljud teised, ja kui mu palve tõepoolest tuleb tulla enne su 

nägu; 

{12:8} mugavus mind siis, ja näitan mind su teenija ning 

tõlgendamine ja tavaline erinevus selles hirmus nägemine, mis 

sa pühaks täiesti mugavus minu hing. 

{12:9}, sest sa oled haldusakt mulle näitan mulle selle 

viimast korda. 



{12:10} ja ta ütles mulle, see on tõlgendamise 

visioon: 

{12:11} tulla kotkas, kellele sa sawest selle 

meri, on Kuningriik, mida oli näha visioon oma 

vend Daniel. 

{12:12...}, kuid see oli selgitanud talle, seega 

Nüüd kinnitan seda sulle. 

{12:13 Vaata, päevad tulevad, mis seal tõusevad 

üles kuningriiki maa ja see peab kartsid ennekõike selle 

kuningriigid, mis olid enne seda. 

{12:14} Samas peab 12 kings valitsema, üksteise järel 

teine: 

{12:15} millest algab teine valitsemisaeg, ja 

on rohkem aega kui mis tahes kaheteistkümne. 

{12:16} ja see ei kaheteistkümne tiivad tähendada, mida sa 

sawest. 
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{12:17} nagu hääl mille sa räägi heardest, ja 

mis sa sawest mitte minna alates juhtidest vaid selle 

keset keha, see on tõlgendus: 



{12:18...} et Kuningriigi aja pärast peab 

tekkida suur suunal, ja see jääb ohus ei õnnestu: 

siiski see siis ei kuulu, kuid taastub jälle 

tema algust. 

{12:19...} ja seepärast sa sawest all kaheksa väike 

suled oma tiivad kinni, see on tõlgendus: 

{12:20...} et teda seal tekib kaheksa kuningad, kelle 

ajad on aga väike ja nende aastat swift. 

{12:21...} ja kaks neist hukkuvad, Keskmine aeg 

läheneb: neli hoitakse kuni nende lõpuks hakkavad 

lähenemine: kuid kaks eraldatakse juure lõpuni. 

{12:22...} ja seepärast sa sawest kolme pea puhkamiseks, see 

Sellist tõlgendust: 

{12:23...} tema viimane päeva peab kõige kõrgema tõsta kuni 
kolm 

kuningriigid, uuendada seal palju asju ja nad peavad 

ole maa, võim 

{12:24...} ja need, kes elavad, palju 

rõhumise, eelkõige need, mis olid enne neid: seega 

nad nimetatakse kotkas juhid. 



{12.25} sest nemad on need, mis täidab oma 

kurjus, ja mis lõpeb tema viimase vooru. 

{12:26...} ja sa sawest et suur juht 

ilmunud enam, see signifieth, et üks neist peab surema 

pärast oma voodis ja veel valuga. 

{12:27...} puhul jäävad kaks peab tapetakse koos selle 

mõõk. 

{12:28...} jaoks üks mõõk õgima, teine: 

kuid viimasel ta langeb mõõga, ise läbi. 

{12:29...} ja seepärast sa sawest kaks sulgede all on 

tiivad kulgevad üle pea, mis on paremal küljel; 

{12.30} see signifieth, et nemad on need, kelle kõrgeim 

on hoida oma lõpu juurde: see on väike Kuningriik ja täis 

vaeva, kui sa oled sawest. 

{12:31...} ja lõvi, kellele sa sawest välja tõusis 

puit, ja möirgav ning rääkida eagle, ja 

rebuking teda tema ülekohtust kõik sõnad 

mida sa oled kuulnud; 

{12:32} see on võitud, millel on kõrgeim 

neid ja nende pahelisuse pärast juurde lõpuks: ta peab 



noomima neid ja ei upbraid neid oma julmust. 

{12:33...} sest ta määrab neid enne teda elus 

kohtuotsuse peab tänitama neid ja neid parandada. 

{12:34...} ülejäänud minu inimesed ta esitab koos 

halastust, need, mis on pärast minu piirid ja 

ta teeb need rõõmsa päeva enne 

kohtuotsus, millest ma olen rääkinud sulle, et selle 

alguses. 

{12:35...} see on unistus, et sa sawest, ja need on 

tõlgendused. 

{12:36} sa oled olnud ainult vastavad teada selle saladus 

Kõrgeim. 

{12:37} seega kirjutada seda kõike, et sina oled 

näinud raamat, ja peita: 

{12:38...} ja õpetada neile targad inimesed, kelle 

südamed, ja sa tead võib mõista ja neid 

saladused. 

{12:39} aga Oota sa siin ennast veel seitse päeva rohkem, 

et oleks andnud sulle, ega nõua seda pleaseth on 

Kõrgeim sulle kuulutada. Ja et ta läks oma teed. 



{12:40} ja sündis, kui kõik inimesed nägid, mis 

seitse päeva on möödunud ja ma tulnud uuesti linna, 

nad koguda neid kõik koos, kui vähem juurde ning 

kõige suurem, tuli minu juurde ja ütles: 

{12:41} mida me oleme solvunud sind? ja milline paha 

me teinud sulle, et sina forsakest meile ja siin sittest vastu 

See koht? 

{12:42...} jaoks kõik prohvetid sa ainult kunsti jättis meid, kui 
saanud 

klastri aastakäigu ja kui küünal pimedas kohas, ja kui 

haven või laeva eest Ilves. 

{12:43...} ei ole kurja, mis on tulnud meile piisavalt? 

{12:44} kui sa pead Hülga meid, kui palju parem oleks 

olnud meile, kui me ka oli põlenud keset Sion? 

{12.45} me ei ole parem kui need, mis suri. 

Ja nad nuttis suure häälega. Siis vastasin ma, 

ja ütles, 

{12:46...} olla hea mugavus, Iisrael; ja ei tohi olla raske, 

sa Jacob maja: 

{12:47} jaoks kõrgeim on teile mälestuseks, ja 



on vägev on ei unustanud sa kiusatus. 

{12:48} nagu minu jaoks, mul on ei hüljatud, ei ma olen 

sa väljusid: Olen tekivad sellest kohast, et palvetada, kuid 

Sion, meeleheidet ja et ma võiks pöörduda halastust selle 

madal kinnisvara oma Sanctuary. 

{12:49} ja nüüd minna oma teed koju iga mees ja pärast 

Tänapäeval tulevad teie juurde. 

{12:50...} nii inimesed läksid oma teed linna, nagu näiteks 

Mul käskis neid: 

{12:51} aga jäin ikka välja seitse päeva, kui on 

ingel käskis mind; ja tegin süüa ainult need päeva ning 

välja, lilled ja maitsetaimed minu liha oli 

{13:1} ja sündis seitse päeva pärast, ma unistanud on 

unistus öösel: 

{13:2} ja lo, tekkis Tuul merelt, et see 

teisaldada selle kõikides etappides. 

{13:3} ja ma nägin, ja ennäe, see mees tugevaks kasvanud koos 

taevas tuhandeid: ja kui ta sisse oma 

Pale vaadata, kõik asjad värises, mida on täheldatud 

tema. 
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{13:4} ja whensoever hääl läks suust, 

Kõik põletati, et kuulata tema häält, nagu maa ilmaski 

Kuna feeleth tuli. 

{13:5} ja pärast seda ma nägime, ja ennäe, seal on kogutud 

koos palju mehi, number nelja 

Tuule taevas, et allutada mees, et tuli välja ka 

Sea 

{13:6} aga ma nägime, ja ennäe, ta oli graavitud ise väga 

mägi, ja lendas üles talle. 

{13:7} aga ma olen näinud piirkonnas või 

whereout mägi oli Dubai ja ma ei saanud. 

{13:8} ja pärast seda ma nägin, ennäe, kõik nad mis 

oli kogunenud et alistama teda olid haige kardab, ja 

veel durst võitlus. 

{13:9} ja, ennäe, kui ta nägi palju vägivalda 

mis oli ta tõstsin käe ega leidnud mõõk, ega 

sõja vahend: 

{13:10} aga ainult ma nägin, et ta saatis suust, sest see 

on lööklaine tule ja tema huuled kokku põlevad hingus, 



ja oma keele välja ta purskas sädemed ja tormid. 

{13:11} ja nad kõik olid segatud omavahel; plahvatus 

tulekahju, põlevad hinge ja suur Ilves; ja langes koos 

vägivalla korral rahvahulk, mis oli valmis võitlema, 

ja süütas neile igaühele, nii et äkki, on 

lugematu hulk midagi oli tajuda, kuid 

ainult tolmu ja suitsu lõhn: kui ma nägin seda ma kartsin. 

{13:12} pärast seda nägin ma sama mees minna 

mägi, ja teise rahulik talle helistada 

Palju. 

{13:13} ja tuli palju inimesed temale, millest 

mõned kiitsid, mõned olid kahju, ja mõned neist olid 

seotud ja muud mõned tõi neist mis pakuti: 

siis olin ma haige läbi suur hirm ja ma ärkas ja ütles: 

{13:14} sa oled andnud oma teenija neid imesid 

algusest peale, ja oled maha mind väärt, et sa 

shouldest saada minu palve: 

{13.15} näitan mulle nüüd veel see unistus tõlgendamise. 

{13:16} jaoks nagu ma kujutleda minu mõistmine, häda 

kes tuleb jätta need päevad ja palju muud 



häda neile, mis on jääda! 

{13:17} need, mis olid jäänud olid raskustunne. 

{13:18} Nüüd mõistan ma seda, mida on nähtud kuni 

viimsel, mis peab juhtuma neile ja nende 

mis on maha jäänud. 

{13:19...} on seetõttu nad kokku suur ohtudest ja 

Paljud vajadused, nagu need unenäod deklareerimise. 

{13:20} veel on teda, et on oht, et hõlbustada 

neid asju, kui et elutee pilv välja võtta ning 

maailmas, ja asju, mis juhtub viimsel ei taheta. 

Ja tema vastas mulle ja ütles: 

{13:21...} tõlgendamise nägemus peab, ma näitan sulle, 

ja ma avab sulle asi, et sa oled vajalik. 

{13:22} arvestades, et sa oled rääkinud neist, mis on jäänud 

See on tõlgendus: 

{13:23} see peab taluma riskist, et aeg on 

hoidnud end: need, mis on sattunud ohtu nagu 

on töid ja usu poole Almighty. 

{13:24} tean seda seetõttu, et nad mida jätta 

taga on õnnistatud rohkem kui need, mis surnud. 



{13.25} see on määratletud nägemusest: arvestades, et sa 

sawest tuleb üles keset merd mees: 

{13:26...} sama on ta kellele Jumal kõrgeim on hoida 

Suurepärane hooaeg, mis on omal ise esitab oma 

olend: ja ta tellib neid, mis on jääda. 

{13:27...} ja seepärast sa sawest, et suust 

tuli Tuul, tulekahju ja tormi; lööklaine 

{13:28...} ja et ta mõõk ega mis tahes 

lepingutingimusi sõja, kuid et nende tormasid teda hävitada 

kogu rahvast, et tuli allutada See on selle 

selgitus: 

{13:29} Vaata, päevad tulevad, kui kõige kõrgema 

hakata neid, mis on maa peal täita. 

{13.30} ning ta imestus neist 

et elada maa peal. 

{13:31...} ja üks võtavad vastu, 

ühest linnast teise, ühte kohta, teine vastu 

inimeste suhtes ümber, ja üks valdkonda teise vastu. 

{13:32} ja aeg oleks need asjad peavad 

sünnib ja märgid peavad juhtuda mida ma osutanud 



sind enne, ja siis mu poeg kuulutab, kellele sa 

sawest mehena tõusvas järjestuses. 

{13:33...} ja kui kõik inimesed kuulevad tema häält, iga 

inimene ei jäta oma maa nad on üks lahing 

suhtes ümber. 

{13:34...} ja lugematu hulk kogutakse 

koos, kuna sa sawest neid nõus tulema, ja 

kõrvaldada tema võitlus. 

{13:35...}, kuid ta peab seista mount Sion peal. 

{13:36} ja Sion tulevad ja on andnud kõigile 

mehed, on valmis ja builded, nagu kui sa sawest mäe 

Dubai käte abita. 

{13:37} ja selle poeg tänitama kuri 

need rahvad, mis kuri elu on leiutised 

sattunud Ilves; 

{13:38} ja näeb enne neid oma kurjad mõtted ja 

selle piinades wherewith nad algab piinaksid, 

mis on nagu leek juurde: ja ta hävitab need 

ilma töö seadusega, mis on nagu minu juurde. 

{13:39} ja seepärast sa sawest, mis ta kogutud 



veel üks rahulik palju temale; 

{13:40} need on kümne suguharu, mis olid läbi minema 

vange kokku oma maa riigi vahel Osea kuningas, aeg 

kellele Salmanasar Assuri kuningas viinud ära vangistuses ja 
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ta üle vee kanda, ja nii tuli nad arvesse 

teine maa. 

{13:41} aga nad võtsid seda nõu omavahel, 

et nad jätta hulgaliselt Pagan ja minna 

edasi arvesse täiendavaid riigis, kus kunagi inimkonna elasime, 

{13:42...}, et nad võivad seal peavad oma põhikirja, mis 

nad ei ole kunagi peetud omal maal. 

{13:43...} ja Eufrati nad sõlmitud kitsa 

kohti jõe. 

{13:44} kõrge siis osutanud märke, 

ja ikka veeuputuse, kuni nad olid möödas üle. 

{13.45} kaudu veetud oli suurepärane võimalus 

Mine, nimelt, ning pooleteise aasta: ja piirkonna 

nimetatakse Arsareth. 

{13:46} siis elasime need seal kuni viimase ajani; ja 



nüüd kui nad algab tulema, 

{13:47} kõige kõrgema peatab vedrud oja 

Jällegi, et nad võivad läbida: seetõttu sawest sa selle 

palju rahu. 

{13:48} aga neid, mis sinu rahva taga vasakul on 

nad, et leidub minu piiridega. 

{13:49} nüüd, millal ta destroyeth suur hulk on 

riigid, mis on kokku kogutud, ta kaitseb oma rahvast 

mis jäävad. 

{13:50...} ja siis tuleb ta näitan neile suurt maailmaimet. 

{13:51} siis ütlesin ma, O Issand mis bearest reegel, näitan 
mulle 

See: mispärast ma näinud mees tuleb üles ning 

keset merd? 

{13:52} ja ta ütles mulle, nii nagu sa saad ei 

otsima ega teada asju, mis on sügav meri: 

nõnda näen keegi maa peal mu poeg, või neid, mis 

temaga, kuid päevasel ajal. 

{13:53} see on unistus tõlgendamise mille sa 

sawest, ja mille puhul sa ainult siin vähendada art. 



{13:54} sest sa oled Hyljätyt sinu oma viis ja 

Sinu hoolikus juurde minu õigus kohaldada ja otsis ta. 

{13:55} su elu oled sa tellitud tarkus, ja oled 

nimetatakse mõista su ema. 

{13:56...} ja seetõttu ma andnud sulle raha 

Kõrgeim: pärast ülejäänud kolm päeva ma rääkida muud asjad 

sulle ja kinnitame sulle, vägev ja imeline 

asju. 

{13:57} siis läksin ma väljale, tänades ja 

Tänu oluliselt juurde kõige kõrgema tõttu tema imet 

mis ta tegi õigeaegselt; 

{13:58} ja kuna ta governeth sama ja selline 

asju nagu sügisel oma aastaaegadel: ja seal istusin kolm päeva. 

{14:1} ja kolmandal päeval pärast sündis, istusin all 

tamm, an ja vaata, seal tuli kokku bush hääl üle 

minu vastu, ja ütles, Esdras, Esdras. 

{14:2} ja ma ütlesin, siin ma olen, Issand, ja ma seisis pärast 

mu jalad. 

{14:3}, siis ütles ta mulle, ma tegin ilmselgelt Bush 

paljastada ennast Mooses ja rääkisin temaga, kui minu 



inimesi oli Egiptuses: 

{14:4} ja saatsin talle ja viis mu rahvas Egiptusest, välja 

ja kui ma hoidsin teda minu poolt mäel kuni 

pikk hooaeg, 

{14:5} ja ütlesin talle paljude imeline asju ja osutanud 

teda saladusi korda ja lõpuks; ja käskis 

teda, öeldes: 

{14:6} need sõnad pead sa teatama ja need pead 

sa peita. 

{14:7} ja nüüd ma ütlen sulle, 

{14:8} et sa lay oma südames märke mis mul on 

andnud, ja unistused, mis sa oled näinud, ja 

tõlgendused, mida sa oled kuulnud: 

{14:9} sa pead võtta ära kõik ja: 

Nüüd sa pead jääma mu poeg ja koos näiteks 

ole nagu sulle, kuni ajad lõpetada. 

{14:10} maailmas on kaotatud nooruses ja kellaajad 

hakata vana vaha. 

{14:11} jaoks maailmas on jaotatud 12 osaks, ning 

kümne osa on läinud juba, ja pool kümnendik osa: 



{14:12} ja kes on pärast poole 

kümnes poolt. 

{14:13 nüüd seetõttu sätestada su maja et, ja 

noomima sinu rahva comfort sellise neist nagu oleksin hädas, 

ja nüüd Loobu korruptsiooni, 

{14:14} lasta minna sind mortal mõtteid, ära on 

mees, koormust panna nõrk iseloom, nüüd väljas 

{14.15} ja mõtted, mis on kõige raskema 

sulle ja kiirustades sind praegusel ajal põgenes. 

{14:16} jaoks veel rohkem kurja, kui sa oled 

näinud juhtub tehakse edaspidi. 

{14:17} jaoks vaadata, kui palju maailmas on nõrgem 

kaudu vanus, peab nii palju rohkem kurja tõusu korral 

neid seal. 

{14:18...} aeg on põgenenud kaugel ja liisimine on raske 

käepärast: nüüd hasteth visioon aastateks, mis sa oled 

näinud. 

{14:19} siis vastas ma sind enne ja ütles: 

{14:20...} Vaata, Issand, ma lähen, nagu sina oled käskinud 

ja inimesed, mis esinevad noomima: kuid mis 



peavad olema sündinud pärast seda, kes peab noomima 
neid? Seega on 

maailm on seatud pimeduses ja need, mis seal on 

ilma valguseta. 

{14:21...} jaoks sinu seadusest on põlenud, seega keegi ei tea 

asjad, mis on tehtud sulle või töö, mis algab. 
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{14:22} aga ma ei leidnud armu sulle, enne kui saada on 

Püha Vaim mind, ja ma kirjutan kõik, mis on tehtud 

maailma algusest, mis olid kirjutatud Sinu 

õigusnormide, mida mehed su tee, ja et nad on 

elame viimsetel aegadel võivad elada. 

{14:23...} ja ta vastas mulle öelda, Mine oma teed, koguda 

ka inimesi ja ütle neile, et nad püüavad sind 

40 päevaks. 

{14:24} aga sa Vaata valmistada sulle palju kasti puid ja 

võtta sind, Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus ja Asiel, 

need viis, mis on valmis kirjutada kiiresti; 

{14:25...} ja ma lülitub küünla, tule siia 

mõista oma südames, mis kehtestatakse ei läbi, kuni 



teha asju mis Sina pead alustada kirjutada. 

{14:26...} ja kuna sa oled teinud, mõned asjad pead sa 

avaldada, ja mida sa pead näitan salaja-ning 

tark: morrow selles tunnis pead sa kõigepealt kirjutada. 

{14:27} siis läksin ma, sõnad, kui ja 

kogutud kõik inimesed kokku ja ütles, 

{14:28...} Kuulge neid sõnu, Iisrael. 

{14:29} alguses meie isad olid võõrad 

Egiptus: kust üleandmise: 

{14.30} ja õigus elule, millel nad säilinud pole, 

mida te ka on ületatakse pärast neid. 

{14:31} siis oli maa, isegi selle maa Sion, lahkus 

teie poolt palju seast: kuid teie, ja te ise, on 

tehtud ülekohtust, ja ei pidanud kuidas mis kui 

Kõige kõrgem on käskinud. 

{14:32} ja forasmuch, nagu ta on kohtumõistja, ta 

võttis teie ajal asi, mis ta oli andnud teile. 

{14:33...} ja nüüd te siin ja oma vendade seas 

te. 

{14:34...} Seega kui nii olla, et te alistama oma 



mõistmine, ja reformida oma südames, säilitab te 

elus ja pärast surma te saama halastust. 

{14:35...} pärast surma näidatakse kohtuotsuse tulevad, millal 

Me elada jälle: ja siis tuleb nimed ning 

õige peab olema ilmne, töötab ennast morjendada ja 

deklareeritud. 

{14:36} Ärge laske ühelgi inimesel, seega tule mulle nüüd, ega 

maiseid mulle need nelikümmend päeva. 

{14:37} nii, et võtsin viis meest sõnad mind, kui 

ja meil läks välja ja jäi sinna. 

{14:38...} ja järgmisel päeval Vaata, hääl helistas mulle, 

öeldes, Esdras, avada oma suud ja juua, et ma annan sind 

juua. 

{14:39} siis ma avas mu suu, ja vaata, ta 

jõudis mulle täielik cup, mis oli nagu ta oli koos vett täis, 

kuid see värv oli nagu tulekahju. 

{14:40} ja ma võtsin ta ja jõi: ja kuna mul oli purjus 

See, mu süda kõnelnud mõistmist ja tarkust kasvas minu 

rindade, minu vaim tugevdada mu mälu: 

{14:41} ja minu suu avas ja kinni enam. 



{14:42} kõige kõrgema andis mõistmise juurde viis 

mehed ja nad kirjutas imeline visioone öö, et 

öeldi, kus nad ei teadnud: ja nad istusid nelikümmend päeva, ja 

nad kirjutasid samal päeval ja öösel sõid leiba. 

{14:43...} nagu minu jaoks. Ma rääkisin päeval, ja ma ei minu 

keele öösel. 

{14:44} nelikümmend päeva nad kirjutasid kakssada ja neli 

Raamatud. 

{14:45...} ja sündis, kui nelikümmend päeva oli 

täidetud, et kõrgeim rääkis, öeldes: sina oled esimene 

kirjutada avaldada avalikult, et väärt ja vääritu mai 

Loe seda: 

{14:46} aga hoida seitsmekümne viimati, et sul pühaks 

oma neid ainult näiteks targaks inimeste seas: 

{14:47} neist on kevadel arusaam, et 

purskkaev tarkuse ja teadmiste vool. 

{14:48} ja ma tegin seda. 

{15:1} Vaata, räägi sa mu rahva kõrvu ning 

ettekuulutus, mis ma panen su suus, sõnad ütleb selle 

Issand: 



{15:2} ja laskma selle raamatu kirjutada: need on 

ustav ja truu. 

{15:3} hirm ei ettekujutused sind ärgu vastu ning 

incredulity nad ei saa sulle, mis räägivad sulle vastu. 

{15:4}, kõik on truudusetu suren ja oma 

truudusetus. 

{15:5} Vaata, ütleb Issand, ma toon nuhtlused korral 

maailmas; mõõga, nälja, surma ja hävingut. 

{15:6} sest kurjus on äärmiselt saastatud ning 

kogu maa ning nende haavav teoste on täidetud. 

{15:7} seepärast ütleb Issand, 

{15:8} ma Hoia mu keel rohkem kui liigutav oma 

kurjus, mis neil profanely eraldada, siis ei anna ma 

on need asjad, kus nad kurjalt kasutada 

ise: Vaata, vere süütu ja õige crieth 

minu poole, ja lihtsalt hinge kaebavad pidevalt. 

{15:9} ja seepärast ütleb Issand, mul on kindlasti kätte maksta 

ja saada mulle kõik süütu verd 

neist. 

{15:10} Vaata, minu inimesed on viinud kui on kari on 



tapmise: ma ei kannata neid nüüd elama maal 

Egiptus: 

{15:11} aga ma toon nad vägev käsi ja on 

sirutas käe ja lööb Egiptuse nuhtlused, nagu varem, 

ja hävitab kogu maa selle. 

{15:12} Egiptus peab leinama ja see fond 

olla katk ja karistuse, mis Jumal teeb Loo 
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Tooge talle. 

{15:13 nad, et kuni maa peab kurvad: jaoks oma 

seemned ei läbi lõhkamine ja rahe, ja on 

kardavad Tähtkuju. 

{15:14} maailmas ja neile häda, mis seal! 

{15.15} jaoks mõõk ja nende hävitamise läheneb lähedal, 

ja üks inimesed püsti ja võitlus teise, ja 

mõõgad käes. 

{15:16} puhul on meeste, mässumeelsus ja 

sissetungijad. nad peavad käsitlema nende kuningate ega 

Princes ja nende meetmete peab seista oma 

võimu. 



{15:17} mees peab tahavad minna linna ja ei tohi 

võimalik. 

{15:18...} oma uhkuse tõttu kohaldatakse linnad 

rahutu, majad hävitatakse ja mehed on 

karda. 

{15:19...} mees on no kahju korral naabril, kuid 

hävitada oma maja mõõgaga ja rikuvad oma 

kaupa, kuna leib ning suur viletsus. 

{15:20...} Vaata, ütleb Jumal, ma nimetan koos kõigi selle 

kuningad maa aukartus mulle, et mis on ülestõus 

päike lõunast, idast ja medinah; et 

omakorda ise, üks teise vastu ja asjad tagasi 

et nad on teinud neile. 

{15:21...} nagu seda veel täna minu valitud juurde nii 

Ma ka ei, ja premeerida oma rüppe. Nõnda ütleb 

Issand Jumal; 

{15:22} minu parem käsi ei säästa patused, ja minu 

mõõk ei kaota nende, mis valatud süütute veri üle 

maa peal. 

{15:23} tulekahju on läinud edasi oma viha ja on 



tarbitud aluse maa ja patused, nagu 

varred, mis on süttis. 

{15:24} häda neile, et pattu ja ei hoia oma 

käske! ütleb Issand. 

{15:25...} ma ei säästa neid: minna oma teed, te lapsed, 

defilee käest, mitte minu sanctuary. 

{15:26...} jaoks Issand teab kõiki neid selle patu vastu 

teda, ja seepärast ta delivereth nende surmani ja 

hävitamine. 

{15:27...} sest nüüd on selle nuhtlused tulnud kogu 

need jäävad maa ja te: sest Jumal ei väljasta 

teile, sest te olete teinud tema vastu. 

{15:28...} Vaata kohutav nägemus ja välimus 

selle idast: 

{15:29} kui ta Dragons Araabia riigid 

Paljud sõjavankrid ja hulgaliselt neid tulema 

viib Tuul maa peal, kui et kõik nad mis 

kuulda võib karta ja värisevad. 

{15.30} Carmanians tulivihane viha peab minema 

edasi metssigadele puidu ja suure väega 



peavad nad tule ja Liitu nendega lahing ja peab jäätmete on 

Assüürlased maa osa. 

{15:31...} ja seejärel dragons on ülemine käsi, 

meenutades laadi kohta; ja kui ta peab 

conspiring koos suurriik tagakiusamiseks 

{15:32} siis need on rahutu, veretustatud ja hoida 

kaudu oma võimsuse vaigistada ja peab põgenema. 

{15:33...} ja maa assüürlased peavad selle 

vaenlane neid puistama ja tarbida mõnda neid, ja on 

vastuvõtva on hirm ja õudus ja tülisid seas nende 

Kings. 

{15:34...} Vaata pilved idast ja põhjast 

juure Lõuna, ja nad on väga jube, otsida üles, täis 

viha ja tormi. 

{15:35...} nad peavad üksteist lööb ja nad peavad 

lööb ette suur rahvahulk, tähed, maa peal, isegi 

oma star; ja verd juurde mõõk ning 

kõht, 

{15:36} ja sõnniku juurde kaameli hough. 

{15:37} ja on suurepärane fearfulness ja 



maa peal värisevad: ja need, mida näete viha 

karda ja värisevad tuleb nende peale. 

{15:38...} ja siis seal tulevad suured tormid, selle 

Lõuna-, ja Põhja-ja teise osa läänest. 

{15:39} ja tekib tugev tuul oleks, ja 

avab ja mis ta tõstis üles viha, pilves ja 

star segada tekitada hirmu poole Ida ja Lääne tuul, 

hävitatakse. 

{15:40} tuleb Kukkoileva suur ja võimas pilved 

täis viha ja star, et ta saab teha kogu maa 

karda ja neid mis elada ja nad peavad 

üle iga suur ja väljapaistev koht jube star, 

{15:41} tulekahju, rahe, ja sõidavad mõõgad, ja paljud 

vett, et kõik väljad võib olla täis ja kõik jõed, et 

hulgaliselt suurt vett. 

{15:42...} ja nad peavad murda linnad ja seinad, 

mäed ja mäed, puud puidu ja rohu ning 

niidud ja nende maisi. 

{15:43...} ja nad lähevad stedfastly juurde Babylon, ja 

panna ta kardab. 



{15:44} nad tulla teda ja tema täht puistama 

ja kõik viha peab nad valada teda: siis peab selle 

tolmu ja suitsu tõusta taeva ja kõik nad, et 

temast peab kurta talle. 

{15:45...} ja teevad nad, mis jääb alla tema teenuse 

neile, mis on lasknud teda hirm. 

{15:46...} ja sina, Aasias, et art partaker lootust 

Babylon ja art auks tema isik: 

{15:47} häda tuleb sulle, sa viletsake, sest sa oled 

tegi ennast nagu temale; ja oled kaetud su tütart 

whoredom, et nad võiksid palun ja au su lovers 

2 Esdras lehe 728 

mis on alati soovida endale whoredom sind. 

{15:48} sa oled järgneb talle kõik vihkasid teda 

tööde ja leiutisi: seepärast ütleb Jumal, 

{15:49} ma saadan nuhtlused upon sind; Lesestumise, 

vaesus, nälg, mõõk ja katk raisata sinu maja 

hävitamine ja surm. 

{15:50...} ja sinu võimu auks tuleb kuivanud kui ka 

lill, soojus tekib üle sulle saadetud. 



{15:51} sa pead nagu vaene naine riskeerib 

triibud ja ühe chastised haavad, nii et selle 

vägev ja lovers ei saaks sind vastu võtta. 

{15:52} oleks ma armukadedus on nii läinud need vastu 

sulle, ütleb Issand, 

{15:53} kui sa hadst alati tapnud minu valitud 

exalting su käte tõmbe ja selge üle oma 

surnud, kui sa oled olnud Purjus, 

{15:54} toodud su Pale Ilu? 

{15:55} palk sinu whoredom on sinu 

põue, seetõttu pead sa saama recompence. 

{15:56} peatuda nagu sa oled minu valitud juurde, ütleb selle 

Issand, nõnda peab Jumal teha sulle, ning saadab sind 

arvesse paha 

{15:57} su laste suren nälga, ja sa ei tohi 

mõõga läbi kukkuda: Sinu linnad jaotatakse ja 

kõik sinu päralt hukkuvad välja mõõk. 

{15:58} nad, et mägedes suren nälga, 

oma liha süüa ja juua oma vere väga 

nälg, ja janu vee. 



{15:59} kui õnnetu sa pead tulema läbi mere, ja 

Saada uuesti nuhtlused. 

{15:60} ja nad peavad rush on idle tekstis 

linna, ja mingi osa Sinu maa hävitab ja 

tarbida osa su au ja tagastab Babylon mis 

hävis. 

{15:61} ja sa pead olema heidetud nende kui kõrred, 

ja nad on sulle nagu tuli; 

{15:62} ja peab tarbima sind ja su linnad, sinu maa, 

ja sinu mäed; su metsad ja su viljakat puud peavad 

need põletada tulega. 

{15:63} su lapsed peavad nad carry away vangistuses ja, 

Vaata, mida sa oled, nad rikkuda seda ning mar Ilu 

oma palge. 

{16:1} häda olgu sulle, Babylon ja Aasias! häda tuleb juurde 

sulle, Egiptuses ja Süürias! 

{16:2} mõnitama up ise koos koti ja juuksed, pajalapid 

kurta oma laste ja kahetsed; oma hävitamiseks on 

käsi. 

{16:3} A mõõk saadetakse teie peale ja kes võib omakorda 



tagasi? 

{16:4} A tulekahju saadetakse teie seast ja kes võivad 
kustutada? 

{16:5} nuhtlused saadetakse teile ja mis on see, mida võib 

juhtida neile ära? 

{16:6} keegi juhtida ära näljane lõvi on 

puit? või võib üks summutuse tulekahju kõrred, kui see 

on hakanud põletada? 

{16:7} võib ühel omakorda uuesti noolt, mis on lastud, on 

tugev archer? 

{16:8} vägev Issand sendeth ning nuhtlused ja kes on 

ta saab juhtida neile ära? 

{16:9} A tulekahju läheb tema vihast ja kes ta on 

mis võib jahutuse ta? 

{16:10} ta annab välke ja kes ei karda? 

ta peab kõu, ja kes ei karda? 

{16:11} Lord peab ähvardama ja kes ei ole 

täiesti peksti tema juuresolekul pulber? 

{16:12} maa quaketh, ja sihtasutused; 

mere ariseth üles alates sügavale lained ja lained 



ta on rahutu, ja Kalad selle ka, enne kui 

Issand, ja oma võimu auks enne: 

{16:13 tugev on oma poolt, et bendeth vibu, 

oma nooled, mis ta shooteth on teravad ja ei maga, 

kui nad hakkavad maailma äärteni lastud. 

{16:14} Vaata, et nuhtlused saadetakse ja ei pöördu tagasi 

uuesti, kuni nad tulevad maa peal. 

{16:15} tulekahju on süttis ja ei rakendata, kuni ta 

tarbida maa asutamine. 

{16:16} peatuda nool, mis on lastud vägev Ambur 

returneth tagasi: nõnda nuhtlused, mis on 

pärast saadetud maa peab tagasi jälle. 

{16:17} häda on mind! häda on mind! kes toob mulle 

neil päevil? 

{16:18} mured ja suur mournings; 

nälg ja suur surma; alguses 

sõjad ja volitusi seisma hirm; alguses 

kurja! mida teha kui need kurja tulevad? 

{16:19} Vaata, nälg ja katk, viletsus ja 

ahastus, saadetakse kahjustavate tegurite muutmiseks. 



{16:20...}, kuid kõiki neid asju, mida nad peavad omakorda: 

oma pahedest, ega ole alati tähelepanelik ning ohtudega. 

{16:21} Vaata, toidupoolist on pärast nii hea odav 

maa, mida nad peavad arvan end olevat hea juhul 

ja isegi siis kurja kasvavad maa, mõõk, nälg, 

ja suure segaduse. 

{16:22} eest, paljud neist, kes elavad maa peal 

hukkub nälg; ja teine, et põgeneda on nälg, peab 

mõõk hävitada. 

{16:23} ja surnud alusel annab nagu sõnnik, ja seal 

on keegi rahustama: maa, kohaldatakse 

raisata, ja linnades tuleb taevast alla. 
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{16:24} seal on keegi, kuni maa ja -vasakult 

See külvata 

{16:25} puud annab puu, ja kes kogub 

neid? 

{16:26} viinamarjad peavad küpsEma ja kes peab neid turvise? 

kõikide on lohutu mehed: 

{16:27}, nii et üks inimene teeb soovitakse teise, ja 



kuulda tema häält. 

{16:28} sest linna tuleb kümme vasakule ja kaks on 

välja, mida tuleb peita end paks hiied, kui ka 

clefts kivid. 

{16:29} nagu puuviljaaiaks oliivide pärast iga puu 

on jäänud kolm või neli oliivid; 

{16.30} või millal kogutakse põllumajandustööd, kui on jäänud 

mõned klastrid, kes otsivad läbi selle 

Vineyard: 

{16:31} nõnda neil päevil on kolm või neli 

jäänud neile, et otsida oma maja mõõgaga. 

{16:32} ja maa määratakse jäätmete ja väljad 

selle peab vaha vanad, ja oma võimalusi ja kõik tema teed 
peavad 

kasvavad täis thorns, sest ükski inimene reisivad 

therethrough. 

{16:33} neitsid peavad leinama, millel ei ole bridegrooms; 

naised peavad leinama, millel ei ole mehi; nende 

tütred peavad leinama, millel puudub abilised. 

{16:34} sõjad nende bridegrooms hävitatakse, 



ja nende abikaasad hukkuvad nälg. 

{16:35} need asjad nüüd kuulda ja mõista neid, te 

Issand ja teenistujate. 

{16:36} Vaata, Issanda sõna saada: usun 

ei ole jumalad, kelle Issand rääkis. 

{16:37} Vaata, selle nuhtlused juhtida lähedal ja on vaikne. 

{16:38} nagu kui naine koos lapsega üheksanda kuu 

toob esile tema poeg, kaks või kolm tundi tema sünniaeg 

suured valud kompass tema üsa, mis valud, kui laps 

tuleb edasi-nad loid ei moment: 

{16:39} nõnda ei nuhtlused on vaikne tulema 

maa peal, maailma peab leinama ja mured peab 

tule talle igast küljest. 

{16:40} O minu inimesed, kuule mu sõna: sind valmis 

Sinu lahing ja nende kurja olema isegi palverändurid korral on 

maa. 

{16:41} see selleth, Las ta olla nagu see fleeth ära: 

ja see buyeth, üks, mis ise: 

{16:42} see kaup, nagu see, kellel on nr occupieth 

See kasum: ja kes ehitab, kui see ei Arutle 



selles: 

{16:43} see soweth, kui ta peaks lõikama: nii ka 

See planteth viinamäe, kes peab koguma kui ka 

viinamarjad: 

{16:44} nad, et kui need, mida saab abielluda ei 

Laste; ja need, kes abielluda ei ole, kui on jne. 

{16:45} ja seetõttu nad, et tööjõu asjata: 

{16:46} võõrad ära nende viljast ja sõjasaak 

nende kaupade kukutada oma maja ja oma lapsi 

vangid, eest vangistuses ja nälg teeb nad saavad lapsed. 

{16:47} ja need, mis katavad oma kauba 

röövimine, seda rohkem nad teki oma linnade, oma maja, 
nende 

omandit, ja nende isikute: 

{16:48} rohkem ma olla vihane nendega nende patud, 

ütleb Issand. 

{16:49} peatuda nagu hoor envieth just aus ja 

vooruslik naine: 

{16:50} nii teeb head vihkan ülekohut, kui ta 

decketh ise ja ei süüdistanud teda tema nägu, kui ta 



kaitseb teda, mida usinalt searcheth välja tuli 

iga patt maa peal. 

{16:51} ja seepärast olge mitte nagu thereunto, ega ka selle 

töötab selle. 

{16:52} jaoks veel natuke, ülekohus võetakse ära ja 

maa ja õiglus valitsema teie seast. 

{16:53} lasta ei öelda, et ta on pattu teinud patune: eest 

Jumal, põletavad söed peas, mis ütleb tule- 

Enne Issand Jumal ja tema au, ma olete teinud. 

{16:54} Vaata, Issand teab kõiki töid mehed, 

oma fantaasiat, nende mõtted ja nende südamed: 

{16:55} mida rääkis aga sõna, lase maa teha; 

ja see tehti: Las taevas teha; ja see on loodud. 

{16:56} oma sõna tähed tehti, ja ta teab, 

Mitmed neist. 

{16:57} ta searcheth sügav ja aarded 

ta on mõõdetud meri ja see containeth. 

{16:58} ta on kinni mere veed, keset 

ja tema sõna koos on ta poos maa pärast vesi. 

{16:59} ta spreadeth välja taevas nagu võlvkelder; pärast 



vesi on kandnud ta asutas ta. 

{16:60} kõrbes on ta teinud springs vett, ja 

pärast mägedes, mis üleujutused võivad tops basseinid 

: kõrge kivid maa vett valada. 

{16:61} ta tehtud mees, ja panna keset süda 

keha, ja andis talle hinge, elu ja mõistmist. 

{16:62}-Jah ja kõikvõimsa Jumala Vaim, kes 

kõik asjad, ja searcheth välja kõik peidetud asju saladusi 

maa, 

{16:63} kindlasti ta teab oma leiutisi ja mida te 

arvan, et oma südames, isegi neid, mis pattu ja Peida 

oma patt. 

{16:64} Seega on kõik täpselt otsida Issanda 

oma tööd, ja ta paneb teid kõiki üles häbi. 
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{16:65} ja kui teie patud on toonud esile, te peate olema 

häbi, enne kui mehed ja oma patud oma 

accusers sel päeval. 

{16:66} mida te teete? või kuidas te peita oma patud 

enne Jumala ja tema inglid? 



{16:67} Vaata, Jumal ise on kohtunik, teda kardavad: jäta 

oma patud välja, ja unusta teie süüteod, sekkuda ei ole 

rohkem neid igavesti: nii Jumal toob teile edasi- ja 

oma kõiki hätta. 

{16:68} sest vaata, suur põletamine viha 

palju on valgused teie üle, ja nad võtavad ära 

teatud, ja sööda pakutakse teile jõudeolekust asju 

juurde ebajumalaid. 

{16:69} ja nad, et nende nõusolek ei olnud 

mõnitamine ja heita ja suu all sõtkutud. 

{16:70} jaoks on kõikjal ja järgmise 

linnad, suur ülestõus neile, et karta Issand. 

{16:71} need nagu hull mehed, säästes pole, kuid 

ikka röövides ja hävitada need, kes kardavad Issand. 

{16:72} puhul nad peab jäätmeid ära võtta nende kaupade 

ja enamus neid välja oma maja. 

{16:73} siis nad on tuntud, kes on minu valinud; 

ja nad kohtuasja nagu kuld tulekahju. 

{16:74} kuulda, O ye mu armsad, ütleb Issand: Vaata, 

probleeme on käepärast, kuid ma toob teid: 



Sama. 

{16:75} olla te ei karda, ei ole kahtlust; sest Jumal on teie 

juhend, 

{16:76} ja neid, kes hoiavad juhend minu 

käske ja ettekirjutused, ütleb Issand Jumal: ärgu 

oma patud kaaluda sa down ja lase ei teie süüteod, tõstke 

ise. 

{16:77} häda olla, kes on seotud nende patud, 

ning kaetud nagu tugevamaks oma süütegudes, kui välja on 
hõlmatud 

põõsad ja tee selle üle kaetud okkad, 

et ükski inimene võib läbida! 

{16:78} on jäetud tahumatu ja olevat tulle on 

tarbitud nendega. 
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