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2 Esdras 

Kitab Esdras 

{1:1} Kitab Nabi Esdras, anak 

Saraias, putra Azarya, bin Helchias, bin 

Sadamias, sou Sadoc, bin Achitob, 

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

Heli, bin Amarias, bin Aziei, bin 

Marimoth, anak dan Dia berfirman kepada dari Borith, 

bin Abisei, bin Phinees, bin Eleazar, 

{1:3} anak Harun, dari suku Lewi; yang 

tawanan di tanah Medes, pada masa pemerintahan Artexerxes 

raja Persia. 

{1:4} dan datanglah firman Tuhan kepadaku, 

{1:5} pergi cara Mu, dan mempergelarkan umatku perbuatan 
mereka berdosa, 

dan anak-anak mereka kejahatan mereka yang dilakukan 
mereka 



terhadap Aku; bahwa mereka dapat memberitahu anak-anak 
anak-anak mereka: 

{1:6} karena dosa-dosa nenek moyang mereka meningkat 
dalam 

mereka: untuk mereka lupa saya, dan telah mempersembahkan 
kepada 

dewa-dewa asing. 

{1:7} am tidak aku bahkan dia yang membawa mereka keluar 
dari tanah 

Mesir, dari rumah perbudakan? tetapi mereka memiliki 

memicu saya kepada murka, dan membenci nasihat saya. 

{1:8} menarik engkau pergi kemudian rambut kepala-Mu, dan 
dilemparkan semua 

jahat kepada mereka, karena mereka tidak taat kepada saya 

hukum, tetapi itu adalah suatu bangsa yang memberontak. 

{1:9} berapa lama aku membatalkannya mereka, menjadi siapa 
saya memiliki 

dilakukan baik begitu banyak? 

{1:10} banyak raja telah saya hancur untuk sakes mereka; 

Firaun dengan para hamba-Nya dan semua kuasa-Nya telah 
saya memukul 

turun. 



{1:11} semua bangsa telah saya hancur sebelum mereka, dan 

di Timur aku telah menyerakkan orang-orang dari dua Provinsi, 

bahkan Tirus dan Sidon, dan telah dibunuh oleh musuh-musuh 
mereka. 

{1:12} bicara engkau kepada mereka, mengatakan, dengan itu 
Firman 

Tuhan, 

{1:13} saya memimpin Anda melalui laut dan di awal 

memberi Anda suatu bagian yang besar dan aman; Saya 
memberikan Anda Musa untuk 

pemimpin, dan Harun untuk seorang imam. 

{1:14} saya memberi Anda cahaya dalam tiang api, dan besar 

Keajaiban telah kulakukan antara kamu. Namun kamu lupa 
saya, 

Demikianlah firman Tuhan. 

{1:15} Beginilah firman Tuhan yang Mahakuasa, burung puyuh 
sebagai 

token untuk Anda; Saya memberi Anda tenda untuk menjaga 
Anda: 

Namun demikian kamu bersungut sana, 

{1:16} dan menang tidak dalam nama-Ku penghancuran 



musuh-musuh Anda, tetapi pernah hari ini kamu lakukan 
namun bergumam. 

{1:17} mana adalah manfaat yang telah saya lakukan untuk 
Anda? 

ketika kamu lapar dan Haus di padang gurun, Apakah kamu 

tidak menangis kepadaku, 

{1:18} berkata, mengapa engkau telah membawa kami ke 
dalam ini 

gurun untuk membunuh kita? lebih baik bagi kita untuk 
memiliki 

disajikan pada orang Mesir dari pada mati di padang gurun ini. 

{1:19} kemudian punya kasihan atas mournings Anda, dan 
memberikan 

Anda manna untuk dimakan; Jadi kamu makan roti malaikat. 

{1:20} ketika kamu Haus, Apakah saya tidak terbelah batu, 

dan air mengalir keluar untuk mengisi Anda? untuk panas aku 
menutupi 

Anda dengan daun pohon. 

{1:21} saya dibagi antara kamu tanah subur, aku melemparkan 

Orang Kanaan, Pherezites, dan orang Filistin, sebelum Anda: 

apa harus saya belum berbuat lebih banyak untuk 
Anda? Demikianlah firman Tuhan. 



{1:22} Beginilah firman Tuhan yang Mahakuasa, ketika kamu 
berada di 

padang gurun, di Sungai orang Amori, yang haus, 

dan menghujat nama saya, 

{1:23} memberi Anda tidak api untuk Anda kotor serta 
menghujat, tetapi melemparkan 

pohon di dalam air, dan membuat manis sungai. 

{1:24} apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yakub? engkau, 
Juda, yaitu 

khianat tidak mentaati Ku: saya akan mengubah saya bangsa-
bangsa lain, dan 

kepada mereka aku akan memberi nama-Ku, mereka tetap saya 

undang-undang. 

{1:25} melihat kamu telah meninggalkan aku, aku akan 
meninggalkan Anda 

juga; ketika kamu keinginan saya untuk menjadi murah hati 
kepada kamu, aku akan 

tidak memiliki belas kasihan kepada Anda. 

{1:26} whensoever kamu berseru saya, saya tidak akan 
mendengar 

Anda: untuk kamu telah mencemarkan tangan dengan darah, 
dan Anda 

kaki cepat untuk melakukan pembunuhan. 



{1:27} engkau tidak seolah-olah meninggalkan aku, tetapi Anda 
sendiri 

diri, demikianlah firman Tuhan. 

{1:28} Beginilah firman Tuhan yang Mahakuasa, telah saya tidak 
berdoa 

Anda sebagai seorang ayah anak-anaknya sebagai ibu putrinya, 
dan 

perawat nya muda babes, 

{1:29} bahwa kamu akan menjadi umat-Ku, dan aku harus Anda 

Allah; yang kamu akan menjadi anak-anak saya, dan saya harus 
Anda 

ayah? 

{1:30} aku berkumpul Anda bersama, seperti ayam gathereth 
dirinya 

ayam di bawah sayap-Nya: tetapi sekarang, apa yang harus saya 
lakukan kepada 

Anda? Aku akan melemparkan dari wajahku. 

{1:31} apabila kamu mempersembahkan kepadaku, saya akan 
mengubah wajah-Ku 

Anda: untuk feastdays Anda Kudus, bulan-bulan baru Anda, dan 
Anda 

sunatan, yang telah meninggalkan. 



{1:32} saya mengirim kepadamu hambaku, para nabi, siapa 
kamu 

telah diambil dan dibunuh, dan tubuh mereka terbelah 
potongan, yang 

darah saya akan memerlukan tangan Anda, demikianlah firman 
Tuhan. 

{1:33} Beginilah firman Tuhan yang Mahakuasa, rumah Anda 

menjadi sunyi sepi, aku akan melemparkan sebagai angin Maha 
jerami. 

{1:34} dan anak-anak Anda tidak akan berbuah; untuk mereka 

telah menolak perintah-Ku, dan melakukan hal yang 

jahat sebelum aku. 

{1:35} rumah Anda akan saya berikan kepada orang-orang yang 
akan 

datang; yang tidak memiliki mendengar saya belum akan 
percaya padaku; untuk 

yang saya telah menunjukkan ada tanda-tanda, namun mereka 
akan melakukan yang saya punya 

memerintahkan mereka. 
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{1:36} mereka tidak melihat ada nabi, namun mereka akan 
menamakan 

dosa-dosa mereka akan, dan mengakui mereka. 



{1:37} saya mengambil untuk menyaksikan kasih karunia dari 
orang-orang untuk datang, 

anak-anak kecil yang bersukacita dalam kegembiraan: dan 
meskipun mereka memiliki 

tidak melihat saya dengan tubuh mata, namun Roh mereka 
percaya 

hal yang saya katakan. 

{1:38} dan sekarang, saudara, lihatlah apa kemuliaan; dan 
melihat 

orang-orang yang datang dari Timur: 

{1:39} kepada siapa yang saya akan memberikan bagi para 
pemimpin, Abraham, 

Ishak, dan Yakub, Oseas, Amos, dan Micheas, Joel, juga dengan 
pseudo-Abdias, 

dan Jonas, 

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

dan Malachy, yang disebut juga seorang malaikat Tuhan. 

{2:1} demikianlah firman Tuhan, aku membawa orang-orang ini 
dari 

perbudakan, dan aku memberi mereka perintah-Ku oleh 

Firaun para nabi; yang mereka tidak ingin mendengar, tetapi 

membenci nasihat saya. 



Pergi, {2:2} ibu yang telanjang mereka Percayalah kepada Anda 

cara, kamu anak; Sebab aku ini seorang janda dan 
meninggalkan. 

{2:3} aku membawa kamu dengan kesukaan; tetapi dengan 
kesedihan dan 

berat telah saya kehilangan Anda: untuk kamu telah berdosa 
sebelum 

Tuhan Allahmu, dan melakukan hal yang jahat sebelum dia. 

{2:4} tapi apa yang harus saya sekarang lakukan 
kepadamu? Saya seorang janda 

dan meninggalkan: pergi dengan cara Anda, Hai anak-anak 
saya, dan meminta belas kasihan 

Tuhan. 

{2:5} sebagai bagi saya, ya Bapa, saya sebut atasmu saksi 

atas ibu dari anak-anak ini, yang tidak akan menyimpan saya 

Perjanjian, 

{2:6} bahwa engkau membawa mereka kebingungan, dan ibu 
mereka 

untuk memanjakan, bahwa mungkin ada tidak ada keturunan 
mereka. 

{2:7} membiarkan mereka menjadi tersebar di luar negeri 
antara bangsa-bangsa, biarkan 



nama-nama mereka meletakkan keluar dari bumi: untuk 
mereka telah membenci 

perjanjian-Ku. 

{2:8} Celakalah menjadi kepadamu Assur, engkau yang 
menyembunyikan diri 

jahat padamu! O engkau jahat orang, ingat apa 

Saya lakukan kepada Sodom dan manusia Gomora!; 

{2:9} tanah gersang di gumpalan pitch dan tumpukan 

Abu: demikian juga yang akan saya lakukan kepada mereka 
yang mendengar saya tidak, 

Firman Tuhan yang Mahakuasa. 

{2:10} Beginilah firman Tuhan kepada Esdras, memberitahu 
orang-orang saya 

bahwa aku akan memberi mereka kerajaan Yerusalem, yang 
saya 

akan memberikan kepada orang Israel. 

{2:11} kemuliaan mereka juga akan saya mengambil kepadaku, 
dan memberikan ini 

tabernakel kekal, yang telah Kusediakan bagi mereka. 

{2:12} harus pohon kehidupan untuk salep dari 

harum; mereka harus perburuhan, maupun menjadi lelah. 



{2:13} pergi, dan kamu akan menerima: berdoa untuk beberapa 
hari lamanya 

Anda, bahwa mereka akan disingkat: Kerajaan sudah 

mempersiapkan untuk Anda: menonton. 

{2:14} mengambil langit dan bumi menjadi saksi; karena aku 
memiliki 

pecah yang jahat, dan menciptakan yang baik: karena aku 
hidup, 

Demikianlah firman Tuhan. 

{2:15} ibu, memeluk anak-anak Mu, dan membawa mereka 

dengan kegembiraan, membuat kaki mereka sebagai cepat 
sebagai salah satu pilar: karena aku memiliki 

memilih kamu, demikianlah firman Tuhan. 

{2:16} dan orang-orang yang mati akan saya mengangkat lagi 
dari 

tempat mereka, dan membawa mereka keluar dari kuburan: 
karena aku memiliki 

dikenal nama saya di Israel. 

{2:17} Jangan takut, engkau ibu anak-anak: karena aku memiliki 

memilih kamu, demikianlah firman Tuhan. 

{2:18} untuk bantuan Mu akan saya mengirim hamba Esau dan 

Jeremy, setelah nasihat yang saya memiliki dikuduskan dan siap 



engkau dua belas pohon-pohon yang sarat dengan buah-
buahan penyelam, 

{2:19} dan banyak air mancur yang mengalir dengan susu dan 

madu dan tujuh gunung yang perkasa, dimana ada tumbuh 

bunga mawar dan bunga bakung, dimana aku akan memenuhi 
anak-anakmu dengan sukacita. 

{2:20} melakukan hak untuk janda, menilai yatim piatu, 

memberikan kepada orang miskin, membela anak yatim, 
pakaian telanjang, 

{2:21} menyembuhkan yang patah dan yang lemah, tertawa 
tidak lumpuh 

Laki-laki cemoohan, mempertahankan yang luka dan biarkan 
orang buta 

datang ke dalam penglihatan saya jernih. 

{2:22} tetap tua dan muda dalam dinding-dinding Mu. 

{2:23} palingkanlah engkau findest mati, membawa mereka dan 

mengubur mereka, dan aku akan mengaruniakan kepadamu 
tempat pertama saya 

kebangkitan. 

{2:24} mematuhi masih, O umat-Ku, dan mengambil istirahat 
Mu, Mu 

ketenangan tetap datang. 



{2:25} memelihara anak-anakmu, hai engkau yang baik 
perawat; mengokohkan 

kaki mereka. 

{2:26} untuk hamba-hamba yang telah kuberikan kepadamu, 
ada 

akan tidak salah satu dari mereka lenyap; karena saya akan 
memerlukan mereka dari 

antara nomor Mu. 

{2:27} tidak menjadi lelah: untuk ketika kesukaran dan 

berat datang, orang lain akan menangis dan menjadi sedih, tapi 

kaubawalah bergembira dan memiliki kelimpahan. 

{2:28} bangsa-bangsa akan iri padamu, tetapi mereka akan 
dapat 

tidak melawan engkau, demikianlah firman Tuhan. 

{2:29} tangan saya akan menutupi daerahmu, sehingga anak-
anakmu 

tidak akan melihat neraka. 

{2:30} menjadi gembira, O engkau ibu, dengan anak-
anakmu; untuk saya 

akan membebaskan kamu, demikianlah firman Tuhan. 

{2:31} ingat anak-anakmu yang tidur, karena harus 



mereka keluar dari sisi bumi, dan menunjukkan belas kasihan 
kepada 

mereka: karena aku penyayang, Firman Tuhan yang Maha 
kuasa. 

{2:32} merangkul Mu anak-anak sampai aku datang dan 
menunjukkan belas kasihan 

kepada mereka: untuk sumur saya menjalankan di atas, dan 
karunia-Ku tidak akan 

gagal. 

{2:33} saya Esdras menerima tuduhan Tuhan di atas 

Gunung Oreb, bahwa aku harus pergi kepada Israel; Tapi ketika 
saya datang 

kepada mereka, mereka tradisimu saya, dan membenci 

perintah Tuhan. 
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{2:34} dan karena itu aku berkata kepadamu, Hai kamu kafir, 
yang 

mendengar dan mengerti, lihat untuk gembala Anda, dia akan 
memberikan 

Anda istirahat kekal; karena ia adalah hampir di tangan, yang 
akan datang 

di akhir dunia. 

{2:35} akan siap untuk pahala kerajaan, untuk 



kekal cahaya akan bersinar atasmu sampai selama-lamanya. 

{2:36} melarikan diri dari bayangan dunia ini, menerima 

joyfulness kemuliaan Anda: saya bersaksi Juruselamat saya 
secara terbuka. 

{2:37} O menerima hadiah yang diberikan Anda, dan akan 
senang, 

memberikan terima kasih kepada dia, yang telah membawa 
Anda ke surga 

Raya. 

{2:38} muncul dan berdiri, tampaklah jumlah orang-orang 

yang disegel dalam perayaan Tuhan; 

{2:39} yang berangkat dari bayangan dunia, 

dan telah menerima mulia pakaian Tuhan. 

{2:40} mengambil nomor Mu, O Sion, dan tutup mulut orang-
orang 

Mu yang berpakaian putih, yang telah memenuhi hukum 

Tuhan. 

{2:41} jumlah anak-anakmu, siapa Engkau kalau 

untuk, dipenuhi: memohon kuasa Tuhan, bahwa engkau 

orang-orang yang telah dipanggil dari awal, mungkin 

keramat. 



{2:42} Esdras sungguh bukit Sion orang-orang besar 

yang saya tidak bisa nomor, dan mereka memuji Tuhan 

dengan lagu-lagu. 

{2:43} dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda 

perawakannya yang tinggi, lebih tinggi daripada semua yang 
lain, dan atas setiap 

kepala ia mengatur mahkota, dan lebih mulia; yang saya 

kagum pada sangat. 

{2:44} jadi saya bertanya kepada malaikat, dan berkata, Sir, 
Apakah arti semuanya ini? 

{2:45} dia menjawab dan berkata kepada saya, ini menjadi 
mereka yang 

memiliki menunda pakaian fana, dan mengenakan yang abadi, 

dan telah mengakui nama Allah: sekarang apakah mereka 

dimahkotai, dan menerima palms. 

{2:46} kemudian berkata aku kepada malaikat, apa orang muda 
itu 

yang crowneth mereka, dan memberikan mereka telapak 
tangan di tangan mereka? 

{2:47} jadi dia menjawab dan berkata kepada saya, itu adalah 
anak 

Tuhan, yang mereka mengakui di dunia. Kemudian mulai saya 



sangat untuk memuji mereka yang berdiri begitu kaku untuk 
nama 

Tuhan. 

{2:48} maka malaikat berkata kepada saya, pergi kehendak-Mu, 
dan memberitahu 

saya orang-orang macam apa hal-hal, dan betapa besar 
keajaiban 

Tuhan Allahmu, yang kaulihat. 

{3:1} dalam tahun ketiga puluh setelah kehancuran kota saya 

Babel, dan berbaring gelisah tidur saya dan pikiran saya 

datang atas hati saya: 

{3:2} untuk kulihat desolasi Sion, dan kekayaan 

mereka yang diam di Babel. 

{3:3} dan Rohku sakit pindah, sehingga saya mulai 

berbicara kata-kata yang penuh dengan ketakutan yang Maha 
Tinggi, dan berkata, 

{3:4} ya Tuhan, yang bearest aturan, engkau Kauucapkan di 

awal, ketika engkau telah menanam bumi, dan bahwa dirimu 
sendiri 

sendirian, dan commandedst orang-orang, 

{3:5} dan kauberikan tubuh kepada Adam tanpa jiwa, yang 

adalah pengerjaan tanganmu, dan engkau bernapas ke 



dia nafas kehidupan, dan ia dibuat hidup sebelum engkau. 

{3:6} dan engkau leadest dia masuk ke dalam surga, yang 
hakmu 

tangan telah ditanam, sebelumnya pernah bumi maju. 

{3:7} dan kepadanya engkau berikan kepada perintah untuk 
mengasihi 

kehendak-Mu: yang dia melanggar, dan segera engkau 

appointedst kematian di dalam dia dan di dalam keturunannya, 
yang 

datang bangsa-bangsa, suku, orang, dan suku, dari banyak. 

{3:8} dan setiap orang berjalan setelah akan mereka sendiri, 
dan 

melakukan hal-hal yang indah sebelum engkau, dan membenci 
Mu 

perintah. 

{3:9} dan lagi proses dari waktu engkau broughtest 

Banjir kepada mereka yang diam di dunia, dan destroyedst 

mereka. 

{3:10} dan terjadilah dalam setiap orang, bahwa sebagai 
kematian 

dibuat untuk Adam, jadi adalah banjir ini. 

{3:11} demikian salah satu dari mereka engkau leftest, yaitu, 



Nuh dengan orang-orangnya yang datang semua orang-orang 
benar. 

{3:12} dan itu terjadi, bahwa ketika mereka yang diam di atas 

bumi mulai berkembang biak, dan telah mendapat mereka 
banyak 

anak-anak, dan orang besar, mereka mulai lagi 

lebih durhaka daripada yang pertama. 

{3:13} sekarang ketika mereka tinggal begitu jahat sekali, 

engkau telah memilih engkau seorang dari antara mereka, yang 

Nama adalah Abraham. 

{3:14} dia engkau lovedst, dan kepadanya hanya engkau 

shewedst kehendak-Mu: 

{3:15} dan madest perjanjian kekal dengan dia, 

menjanjikan bahwa niscaya engkau pernah meninggalkan 
keturunannya. 

{3:16} dan kepadanya engkau berikan kepada Ishak, dan Ishak 

juga engkau berikan kepada Yakub dan Esau. Adapun Yakub, 
engkau telah 

memilih dia kepada-Mu, dan oleh Esau: Jadi Yakub menjadi 

kumpulan besar orang banyak. 

{3:17} dan terjadilah, yang ketika engkau leadest nya 



benih dari Mesir, engkau broughtest mereka sampai gunung 

Sinai. 

{3:18} dan membungkuk langit, engkau telah menetapkan 
cepat 

bumi, movedst seluruh dunia dan madest kedalaman untuk 

gemetar dan troubledst orang-orang zaman itu. 

{3:19} dan Mu kemuliaan melewati empat gerbang, api, dan 

gempa bumi, dan angin dan dingin; engkau benderang 

memberikan hukum kepada keturunan Yakub, dan ketekunan 
kepada 

generasi dari Israel. 

{3:20} dan belum tookest engkau tidak meninggalkan mereka 

hati yang jahat, bahwa hukum-Mu mungkin mengeluarkan 
buah di dalamnya. 

{3:21} untuk Adam pertama bantalan hati yang jahat 

dilanggar, dan diatasi; dan jadi semua mereka yang 

Lahir dari dirinya. 
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{3:22} Demikianlah kelemahan dibuat permanen; dan hukum 

(juga) di jantung dari orang-orang dengan malignity dari 



akar; sehingga yang baik berangkat pergi, dan kejahatan masih 
tinggal. 

{3:23} sehingga waktu berlalu, dan tahun-tahun 

dibawa ke akhir: kemudian engkau engkau mengangkat engkau 
seorang hamba, dan 

David disebut: 

{3:24} siapa Engkau commandedst membangun kota kepada 
Mu 

nama, dan untuk menawarkan dupa dan persembahanmu 
kepadamu di dalamnya. 

{3:25} Kapan ini dilakukan banyak tahun, maka mereka yang 

dihuni kota meninggalkan engkau, 

{3:26} dan dalam segala hal melakukan bahkan sebagai Adam 
dan semua 

generasi yang telah dilakukan: karena mereka juga memiliki 
hati yang jahat: 

{3:27} dan begitu engkau berikan kepada Mu kota selama ke 
tangan 

musuh-musuhmu. 

{3:28} adalah perbuatan mereka kemudian lebih baik yang 
mendiami 

Babel, bahwa mereka harus karena itu memiliki kekuasaan atas 

Sion? 



{3:29} untuk ketika saya datang ke sana, dan telah melihat 
impieties 

tanpa nomor, kemudian jiwa saya melihat banyak pelaku 
kejahatan ini 

tahun ketiga puluh, sehingga hati saya gagal saya. 

{3:30} untuk saya telah melihat bagaimana engkau sufferest 
mereka melakukan dosa, 

dan telah terhindar pelaku jahat: dan engkau menghancurkan 
Mu 

orang-orang, dan telah diawetkan musuhmu, dan engkau tidak 

menyatakannya. 

{3:31} saya tidak ingat bagaimana cara ini dapat dibiarkan: 
adalah 

mereka kemudian Babel lebih baik daripada mereka Sion? 

{3:32} atau apakah ada orang lain yang mengetahui engkau 

di samping Israel? atau generasi apa telah begitu percaya Mu 

Perjanjian seperti Yakub? 

{3:33} dan belum mendapat upahnya appeareth tidak, dan 
mereka 

buruh telah tidak berbuah: untuk saya telah di sana-sini melalui 

bangsa-bangsa, dan aku melihat bahwa mereka mengalir dalam 
kekayaan, dan berpikir tidak 



Berdasarkan perintah-Mu. 

{3:34} menimbang engkau karenanya kejahatan kami sekarang 
di 

keseimbangan, dan mereka yang juga yang diam dunia; dan 
demikianlah 

nama-Mu ada di mana dapat ditemukan kecuali di Israel. 

{3:35} atau Kapan itu bahwa mereka yang diam di atas 

bumi tidak berdosa di mata-Mu? atau apa yang orang memiliki 
begitu 

memelihara perintah-Mu? 

{3:36} akan ditemukan bahwa Israel dengan nama telah 
memelihara Mu 

ajaran; tetapi tidak orang kafir. 

{4:1} dan malaikat yang dikirim kepada saya, yang namanya 

adalah Uriel, memberi saya jawaban, 

{4:2} dan berkata, hatimu telah pergi ke jauh di dunia ini, 

dan pendapatmu untuk memahami cara yang Mahatinggi? 

{4:3} berkata aku, ya, Tuhan saya. Dan ia menjawab aku, 

dan berkata, saya sedang dikirim ke memberitahukan 
kepadamu tiga cara, dan ditetapkan 

tiga similitudes hadapan-Mu: 



{4:4} yang jika engkau Dapatkah menyatakan saya satu, aku 
akan menunjukkan 

engkau juga merupakan cara yang engkau desirest untuk 
melihat, dan aku akan memberitahukan 

engkau dari mana datang hati yang jahat. 

{4:5} dan saya berkata, Tuhan. Kemudian berkatalah ia 
kepadaku, 

Pergi kehendak-Mu, menimbang saya berat api atau mengukur 
saya 

ledakan angin, atau menelepon saya kembali hari itu adalah 
masa lalu. 

{4:6} kemudian menjawab saya dan berkata, apa pria mampu 
melakukan 

itu, bahwa engkau harus meminta hal-hal seperti saya? 

{4:7} dan ia berkata kepadaku, jika aku harus meminta 
kepadamu betapa besar 

tempat tinggal adalah di tengah-tengah laut, atau berapa 
banyak springs 

di permulaan yang mendalam, atau berapa banyak mata air 

di atas cakrawala, atau yang merupakan pengeluaran surga: 

{4:8} pikirku niscaya engkau katakan kepada saya, saya tidak 
pernah 



turun ke dalam, maupun yang belum ke dalam neraka, juga 
tidak saya 

pernah naik ke surga. 

{4:9} tetapi sekarang aku bertanya kepadamu tetapi hanya 

api dan angin, dan hari wherethrough engkau 

berlalu, dan hal-hal yang engkau tidak Dapatkah akan 

dipisahkan, dan belum Dapatkah engkau berikan kepadaku 
tidak ada jawaban dari mereka. 

{4:10} katanya Selain itu kepadaku, hal-hal sendiri, dan 

seperti yang tumbuh dengan engkau, Dapatkah engkau tidak 
tahu; 

{4:11} Bagaimana kapal Mu kemudian harus mampu 
memahami 

cara yang Mahatinggi, dan dunia yang sekarang secara lahiriah 

rusak untuk memahami korupsi yang jelas dalam saya 

pandangan? 

{4:12} kemudian berkata saya kepadanya, itu lebih baik bahwa 
kami 

tidak sama sekali, dari itu kita harus hidup masih dalam 
kejahatan, dan untuk 

menderita, dan tidak tahu mengapa. 

{4:13} ia menjawab aku, dan berkata, aku pergi ke hutan ke 



sebuah dataran, dan pohon-pohon mengambil nasihat, 

{4:14} dan berkata, datang, mari kita pergi dan membuat 
perang melawan 

laut bahwa itu mungkin berangkat pergi sebelum kita, dan 
bahwa kita dapat 

membuat kita lebih banyak hutan. 

{4:15} banjir dari laut juga cara mengambil 

nasihat, dan berkata, datang, mari kita pergi dan menundukkan 
hutan 

polos, yang tidak juga kita dapat membuat kita negara lain. 

{4:16} pikir kayu adalah sia-sia, untuk api 

datang dan dikonsumsi. 

{4:17} muncul pikiran yang menyebabkan banjir dari laut juga 

untuk nought, untuk pasir berdiri dan menghentikan mereka. 

{4:18} jika engkau adalah hakim sekarang jarak kedua, yang 

niscaya engkau mulai untuk membenarkan? atau siapa niscaya 
engkau 

mengutuk? 

{4:19} saya menjawab dan berkata, sesungguhnya itu adalah 
bodoh pikiran 

bahwa keduanya telah dirancang, untuk tanah diberikan 
kepada 



kayu, dan laut juga telah tempatnya untuk menanggung banjir 
nya. 

{4:20} maka ia menjawab aku, dan berkata, engkau juga telah 
memberi 

benar penghakiman, tapi mengapa menghakimi engkau tidak 
akan juga? 

{4:21} untuk seperti tanah diberikan kepada kayu, dan 

laut untuk banjir nya: bahkan sehingga mereka yang diam di 
atas bumi 

mengerti apa-apa kecuali apa yang di bumi: 

dan dia yang bertakhta di atas langit mungkin hanya 

memahami hal-hal yang di atas ketinggian 

langit. 

{4:22} kemudian menjawab saya dan berkata, aku memohon 
engkau, ya Tuhan, 
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Biarkan aku memiliki pemahaman: 

{4:23} karena itu tidak pikiran saya penasaran tinggi 

hal-hal, tetapi dari seperti lewat kita sehari-hari, yaitu: 

Israel diberikan sampai sebagai pendekatan semula kepada 
bangsa-bangsa, dan untuk apa 

penyebab orang-orang yang sebab diserahkan kepada 



bangsa-bangsa durhaka, dan mengapa hukum nenek moyang 
kita adalah 

dibawa ke sia-sia, dan perjanjian-perjanjian tertulis datang ke 
none 

Efek, 

{4:24} dan kami berlalu dari dunia sebagai 

belalang, dan hidup kita adalah takjub dan ketakutan, dan kami 

tidak layak untuk menerima rahmat. 

{4:25} apa yang akan ia kemudian lakukan kepada nama-Nya 
dimana kita 

disebut? Hal ini telah saya bertanya. 

{4:26} maka ia menjawab aku, dan berkata, semakin engkau 

searchest, semakin engkau akan mengagumi; untuk dunia 
hasteth 

cepat berlalu, 

{4:27} dan tidak bisa memahami hal-hal yang 

berjanji kepada orang benar dalam waktu untuk datang: dunia 
ini adalah 

penuh kejahatan dan kelemahan. 

{4:28} tetapi sebagai menyangkut hal-hal yang engkau askest 

saya, yang saya akan memberitahu engkau; untuk kejahatan 
yang ditaburkan, tetapi kehancuran 



daripadanya adalah belum datang. 

{4:29} jika itu yang sudah terbit tidak berubah 

terbalik, dan jika tempat mana kejahatan yang ditaburkan lulus 

tidak pergi, kemudian tidak datang yang ditaburkan dengan 
baik. 

{4:30} untuk butir-butir benih yang jahat telah telah ditaburkan 

jantung Adam dari awal, dan berapa banyak 

kefasikan Siapakah itu membawa kepada saat ini? dan 
bagaimana 

banyak akan itu belum melahirkan hingga waktu perontokan 

datang? 

{4:31} Ponder sekarang oleh dirimu sendiri, betapa besar buah 

kejahatan butir benih yang jahat telah melahirkan. 

{4:32} dan Kapan telinga akan ditebang, yang 

tanpa nomor, betapa besar lantai yang akan mereka mengisi? 

{4:33} maka saya menjawab dan berkata, bagaimana, dan 
kapan harus 

Hal ini akan terjadi? oleh karena itu adalah tahun kami 
beberapa dan 

kejahatan? 

{4:34} dan ia menjawab aku, berkata, Apakah tidak engkau 
mempercepat 



di atas yang paling Tertinggi: tergesa-gesa Mu adalah sia-sia 
untuk berada di atas 

Dia, sebab engkau telah jauh melebihi. 

{4:35} Apakah tidak jiwa-jiwa juga benar bertanya pertanyaan 

Hal ini di kamar mereka, mengatakan, berapa lama harus saya 

berharap pada mode ini? ketika datang buah lantai dari 

kami pahala? 

{4:36} dan hal-hal ini Uriel malaikat memberikan 

mereka menjawab, dan berkata, bahkan ketika jumlah biji 
adalah 

diisi Anda: untuk dia telah ditimbang dunia dalam 
keseimbangan. 

{4:37} dengan ukuran telah ia mengukur kali; dan 

nomor Siapakah dia menjumlahkan waktu; dan ia tidak 
bergerak 

tidak aduk mereka, sampai ukuran kata digenapi. 

{4:38} kemudian menjawab saya dan berkata, O Tuhan yang 
bearest 

aturan, bahkan kita semua penuh ketidaktaatan. 

{4:39} dan demi kita jawabku itu adalah bahwa lantai 

orang benar tidak diisi, karena dosa-dosa mereka 

yang diam di atas bumi. 



{4:40} sehingga ia menjawab aku, dan berkata, pergi menuju 
Mu 

wanita dengan anak, dan mengajukan dirinya ketika ia telah 
dipenuhi 

nya sembilan bulan, jika kandungannya dapat menyimpan 
kelahiran lagi 

dalam dirinya. 

{4:41} kemudian berkata saya, tidak, Tuhan, bahwa dia tidak 
bisa. Dan ia 

berkata kepada saya, di kuburan chambers jiwa adalah seperti 

rahim wanita: 

{4:42} untuk seperti sebagai seorang wanita yang beranak 
menerbitkan tergesa-gesa untuk 

lari dari kesusahan: bahkan begitu juga tempat-tempat ini 

tergesa-gesa untuk menyampaikan hal-hal yang berkomitmen 
kepada mereka. 

{4:43} dari awal, lihat, apa engkau desirest untuk 

Lihat, itu akan menunjukkan kepadamu. 

{4:44} kemudian menjawab saya dan berkata, jika aku telah 
mendukung 

di mata-Mu, dan jika mungkin, dan jika saya akan bertemu oleh 
karena itu, 



{4:45} memberitahukan saya maka apakah ada lebih untuk 
datang daripada 

adalah masa lalu, atau masa lalu yang lebih daripada yang akan 
datang. 

{4:46} apa masa lalu aku tahu, tapi apa adalah untuk datang 
saya 

tidak tahu. 

{4:47} dan ia berkata kepadaku, berdiri pada sisi kanan, 

dan saya akan menjelaskan kemiripan kepadamu. 

{4:48} jadi aku berdiri, dan melihat, dan lihatlah, panas 
pembakaran 

oven berlalu sebelum aku: dan hal itu terjadi bahwa ketika 

api pergi saya melihat, dan, lihatlah, asap 

tetap masih. 

{4:49} setelah ini tidak lewat sebelum aku berair 

awan, dan menurunkan hujan banyak dengan badai; dan ketika 

badai hujan adalah pada masa lalu, tetes tetap masih. 

{4:50} Kemudian berkatalah ia kepadaku, pertimbangkan 
dengan dirimu sendiri; sebagai 

hujan adalah lebih dari tetes, dan sebagai api lebih besar 
daripada 

asap; Tapi tetes dan asap tetap di belakang: Jadi 



kuantitas yang melewati melakukan lebih melebihi. 

{4:51} maka saya berdoa, dan berkata, mungkin aku hidup, 
pendapatmu, 

sampai saat itu? atau apa yang akan terjadi pada hari-hari? 

{4:52} ia menjawab aku, dan berkata, untuk token 

yang engkau askest saya, saya dapat memberitahu kamu dari 
mereka di bagian: tetapi 

seperti menyentuh nyawamu, aku 'm tidak dikirim ke 
memberitahukan kepadamu; karena saya tidak 

tahu itu. 

Namun demikian {5:1} datang token, lihatlah, hari-hari 

akan datang, bahwa mereka yang diam di atas bumi akan 
diambil 

dalam besar nomor, dan jalan kebenaran akan disembunyikan, 
dan 

Tanah akan menjadi mandul iman. 

{5:2} tapi kejahatan harus meningkat daripada yang 

Sekarang engkau melihat, atau karena engkau telah 
mendengarkan lama yang lalu. 

{5:3} dan tanah, yang engkau melihat sekarang untuk memiliki 
akar, engkau 

engkau melihat terbuang tiba-tiba. 



{5:4} tetapi jika paling tinggi memberikan engkau hidup, engkau 

Lihat setelah sangkakala ketiga yang matahari akan tiba-tiba 
bersinar 

lagi di malam, dan bulan tiga kali dalam sehari: 

Halaman 2 Esdras 712 

{5:5} dan darah akan drop dari kayu dan batu 

akan memberikan suara-Nya, dan orang-orang akan 
bermasalah: 

{5:6} dan bahkan ia akan berkuasa, siapa mereka tampak tidak 
untuk 

diam di atas bumi, dan burung-burung akan mengambil 
penerbangan 

pergi bersama-sama: 

{5:7} dan laut Sodomitish akan mengusir ikan, dan 

membuat kebisingan di malam hari, yang tidak banyak 
diketahui: tetapi 

mereka semua akan mendengar suara daripadanya. 

{5:8} akan kebingungan juga di banyak tempat, dan 

api harus sering dikirim lagi, dan binatang-binatang liar akan 

mengubah tempat mereka, dan perempuan menstruous akan 
membawa 

sebagainya monster: 



{5:9} dan air garam akan ditemukan di manis, dan semua 

teman akan menghancurkan satu sama lain; kemudian 
kecerdasan akan menyembunyikan itu sendiri, 

dan pemahaman menarik itu sendiri ke dalam ruang rahasia 
nya, 

{5:10} akan dicari banyak dan belum tidak akan 

ditemukan: maka kelaliman dan incontinency akan 

dikalikan bumi. 

{5:11} tanah juga akan meminta lain, dan mengatakan, adalah 

kebenaran yang membuat orang benar melalui 

engkau? Dan ia akan berkata, No. 

{5:12} pada saat yang sama akan menjadi harapan, tetapi tidak 
ada 

memperoleh: mereka harus perburuhan, tetapi cara mereka 
tidak akan makmur. 

{5:13} untuk memberitahukan kepadamu token tersebut sudah 
pergi; dan jika engkau 

layu lagi, berdoa dan menangis sekarang, dan cepat bahkan 
hari, engkau 

engkau mendengar hal-hal yang lebih besar lagi. 

{5:14} kemudian aku bangun, dan pergi fearfulness ekstrim 

Seluruh tubuhku, dan pikiran saya gelisah, sehingga itu 



pingsan. 

{5:15} sehingga malaikat yang datang untuk berbicara dengan 
saya diadakan 

saya, menghibur saya, dan menjebakku di atas kaki saya. 

{5:16} dan di malam kedua datang untuk lulus, yang 

Sealtiel Kapten orang-orang datang kepada-Ku, berkata, 

Mana engkau hast berada? dan mengapa hadapanmu jadi 

berat? 

{5:17} Knowest engkau tidak bahwa Israel berkomitmen kepada 

engkau di tanah pembuangan mereka? 

{5:18} sampai kemudian, dan makan roti, dan membiarkan kita 
tidak, seperti 

gembala yang bukan dombanya di tangan kejam serigala. 

{5:19} kemudian berkata saya kepadanya, pergi jalan-Mu dari 
saya, dan 

datang tidak dekat saya. Dan ia mendengar apa yang saya 
katakan, dan pergi dari 

saya. 

{5:20} dan jadi aku berpuasa tujuh hari berkabung dan 

menangis, seperti sebagai Uriel malaikat memerintahkan saya. 

{5:21} dan setelah tujuh hari jadi itu, yang pikiran 



hatiku yang sangat pedih kepadaku lagi, 

{5:22} dan jiwaku pulih Roh pemahaman, 

dan aku mulai berbicara dengan yang paling tinggi sekali lagi, 

{5:23} dan berkata, O Tuhan yang bearest aturan, setiap kayu 

bumi, dan semua pohon daripadanya, engkau telah dipilih 

hanya engkau satu merambat: 

{5:24} dan semua tanah di seluruh dunia yang engkau 

engkau dipilih satu lubang: dan semua bunga teratai 
daripadanya satu: 

{5:25} dan semua kedalaman laut engkau telah diisi 

engkau satu sungai: dan semua kota Sodom engkau engkau 
menguduskannya 

Sion dirimu: 

{5:26} dan dari semua burung-burung yang dibuat engkau 

bernama engkau satu Merpati: dan semua ternak yang dibuat 

engkau telah memberikan kepadamu seekor domba: 

{5:27} dan di antara semua orang banyak dari orang-orang yang 
engkau 

mendapatkan engkau satu orang: dan kepada orang-orang ini, 
yang engkau 

lovedst, engkau berikan kepada undang-undang yang disetujui 
dari semua. 



{5:28} dan sekarang, ya Tuhan, mengapa engkau telah diberikan 
satu ini 

orang kepada banyak? dan berdasarkan salah satu akar 
Siapakah kaummu yang ada 

disiapkan lain, dan mengapa engkau telah tersebar satu-
satunya Mu 

orang antara banyak? 

{5:29} dan mereka yang melakukan menyangkal janji-Mu, dan 

percaya tidak Mu perjanjian, memiliki diinjak mereka turun. 

{5:30} jika engkau telah begitu banyak kebencian umat-Mu 
yang belum 

seharusnya engkau menghukum mereka dengan tangan sendiri. 

{5:31} sekarang ketika aku telah berbicara kata-kata ini, 
malaikat 

yang datang kepada saya malam apa yang telah diutus kepada-
Ku, 

{5:32} dan berkata kepadaku, mendengar saya, dan saya akan 
menginstruksikan 

engkau; mendengarkan satu hal bahwa aku berkata, dan aku 
akan menceritakan kepadamu 

lain. 

{5:33} dan aku berkata, berbicara, tuanku. Kemudian 
berkatalah ia kepada 



saya, yang engkau sakit bermasalah dalam pikiran untuk 
keselamatan Israel: Apakah mengasihi 

engkau orang lain lebih baik daripada dia yang membuat 
mereka? 

{5:34} dan saya katakan, tidak, Tuhan: tetapi kesedihan sangat 
telah saya 

berbicara: untuk kendali saya sakit saya setiap jam, sementara 
aku berusaha untuk 

memahami cara yang Mahatinggi, dan untuk mencari bagian 

penghakiman-Nya. 

{5:35} dan ia berkata kepadaku, engkau Dapatkah tidak. Dan 
aku berkata, 

Oleh karena itu, Tuhan? dimasukinya saya lahir kemudian? atau 
mengapa adalah 

bukan rahim ibuku maka saya kuburan, yang mungkin tidak 
memiliki 

melihat kesusahan Yakub, dan kerja-keras melelahkan saham 

Israel? 

{5:36} dan ia berkata kepadaku, nomor saya hal-hal yang 

yang belum datang, mengumpulkan saya untuk memurnikan 
yang 

tersebar di luar negeri, membuat saya bunga hijau lagi yang 

layu, 



Tempat-tempat yang ditutup, dan membawa saya {5:37} 
terbuka saya 

keluar angin yang di dalamnya sudah ditutup gerbangnya, 
memberitahukan saya gambar 

Suara: dan kemudian aku akan menyatakan kepadamu hal yang 
engkau 

labourest untuk mengetahui. 

{5:38} dan aku berkata, O Tuhan yang bearest aturan, yang 
mungkin 

tahu hal-hal ini, tapi dia yang telah tidak kediamannya dengan 

Laki-laki? 

{5:39} sebagai bagi saya, saya tidak bijaksana: Bagaimana 
mungkin aku kemudian berbicara tentang 

hal-hal yang engkau askest saya? 

{5:40} Kemudian berkatalah ia kepada-Ku, seperti seperti 
engkau Dapatkah lakukan tidak ada 

Hal ini bahwa saya telah berbicara dari, meskipun demikian 
Dapatkah engkau tidak 

menemukan penilaian saya, atau pada akhirnya cinta yang saya 
miliki 

berjanji kepada umat-Ku. 
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{5:41} dan aku berkata, lihatlah, ya Tuhan, namun Seni engkau 
dekat kepada 

mereka yang menjadi milik sampai akhir: dan apa yang akan 
mereka lakukan 

yang telah sebelumnya saya, atau kita yang sekarang, atau 
mereka yang 

akan datang setelah kita? 

{5:42} dan dia berkata kepada saya, saya akan menyamakan 
penilaian saya 

kepada sebuah cincin: ada tidak ada slackness yang terakhir, 
meskipun demikian, sama seperti 

ada tidak ada kecepatan yang pertama. 

{5:43} jadi saya menjawab dan berkata, engkau tidak membuat 
Couldest 

orang-orang yang telah dibuat, dan sekarang, dan itu adalah 
untuk 

datang, sekaligus; supaya engkau memberitahukan apa 
penghakiman Mu 

cepat? 

{5:44} maka ia menjawab aku, dan berkata, makhluk mungkin 

tidak tergesa-gesa di atas pembuat; tidak mungkin dunia 
menahan mereka 

sekaligus yang akan dibuat di dalamnya. 



{5:45} dan aku berkata, karena engkau yang tadinya berkata 
kepada hamba-Mu, yang 

engkau, yang givest hidup ke semua, memberikan hidup 
sekaligus untuk 

makhluk yang Engkaulah, dan makhluk kosong itu: bahkan 

Jadi itu mungkin sekarang juga menanggung mereka yang 
sekarang menjadi hadir sekaligus. 

{5:46} dan dia berkata kepada saya, meminta rahim seorang 
wanita, 

dan mengatakan kepadanya, jika engkau tentulah keluar anak-
anak, mengapa Tidakkah 

engkau tidak bersama-sama, tapi setelah satu? berdoa dia 

oleh karena itu untuk mendatangkan sepuluh anak sekaligus. 

{5:47} dan aku berkata, dia tidak bisa: tetapi harus 
melakukannya dengan jarak 

waktu. 

{5:48} Kemudian berkatalah ia kepadaku, demikian telah 
kuberikan 

rahim bumi kepada mereka yang ditaburkan di dalamnya pada 
zaman mereka. 

{5:49} untuk seperti sebagai seorang anak kecil mungkin tidak 
melahirkan 



hal-hal yang milik orang tua, meskipun demikian telah saya 
dibuang 

dunia yang saya buat. 

{5:50} dan bertanya, dan mengatakan, melihat sekarang 
kauberikan 

saya jalan, yang akan melanjutkan untuk berbicara sebelum 
engkau: untuk kami 

Ibu, siapa Engkau hast mengatakan kepada saya bahwa dia 
muda, 

draweth sekarang hampir kepada umur. 

{5:51} ia menjawab aku, dan berkata, meminta wanita yang 

bersama-sama anak-anak, dan ia akan memberitakan 
kepadamu. 

{5:52} mengatakan kepadanya, sebab itu adalah kepada mereka 
siapa Engkau 

sekarang telah membawa keluar seperti orang-orang yang 
sebelumnya, tapi kurang 

perawakannya? 

{5:53} dan dia akan menjawab engkau, mereka yang lahir di 

kekuatan pemuda adalah salah satu cara, dan mereka yang 

yang lahir di saat usia, ketika rahim faileth, yang 

sebaliknya. 



{5:54} pertimbangkan engkau karena itu juga, bagaimana kamu 
yang kurang 

perawakannya daripada mereka yang sebelum kamu. 

{5:55} dan begitu juga mereka yang datang setelah Anda kurang 
dari kamu, 

sebagai makhluk yang sekarang mulai menjadi tua, dan telah 
lulus 

atas kekuatan pemuda. 

{5:56} kemudian berkata aku, Tuhan, cabutlah kiranya, jika saya 
menemukan 

mendukung di mata-Mu, mempertunjukkan hamba-Mu dengan 
siapa Engkau visitest 

Mu makhluk. 

{6:1} dan dia berkata kepada saya, pada awalnya, ketika 

bumi dibuat, sebelum perbatasan dunia berdiri, atau 

pernah angin bertiup, 

{6:2} sebelum menggelegar dan meringankan, atau pernah 

Yayasan surga diletakkan, 

{6:3} sebelum bunga adil dipandang, atau pernah 

dapat dipindah-pindahkan kekuatan didirikan, sebelum tak 
terhitung 

banyak malaikat berkumpul bersama-sama, 



{6:4} atau pernah ketinggian udara yang ditinggikan, sebelum 

langkah-langkah dari cakrawala itu diberi nama, atau pernah 

cerobong asap di Sion yang panas, 

{6:5} dan sebelum itu mencari bertahun-tahun sekarang, dan 
atau 

pernah penemuan mereka bahwa sekarang dosa itu berubah, 
sebelum 

mereka dimeteraikan yang mengumpulkan iman untuk harta: 

{6:6} kemudian aku menganggap hal-hal ini, dan mereka semua 

dibuat melalui saya sendiri, dan melalui tidak lain: saya juga 

mereka akan berakhir, dan oleh tak lain. 

{6:7} kemudian menjawab saya dan berkata, apa yang akan 
menjadi perpisahan 

terbelah dari zaman? atau kapan akan akhir pertama, 

dan awal tahun ini yang erat-erat? 

{6:8} dan ia berkata kepadaku, dari Abraham kepada Ishak, 

Ketika Yakub dan Esau lahir dari dia, Yakub tangan memegang 

pertama tumit Esau. 

{6:9} untuk Esau adalah akhir dari dunia, dan Yakub 

awal yang erat-erat. 

{6:10} tangan manusia adalah jarak tumit dan tangan: 



pertanyaan lain, Esdras, meminta engkau tidak. 

{6:11} saya kemudian menjawab dan berkata, O Tuhan yang 
bearest aturan, 

Jika saya telah menemukan nikmat di mata-Mu, 

{6:12} beritahukanlah kiranya mempergelarkan hambamu akhir 
dari Mu 

tanda-tanda, yang engkau shewedst saya bagian malam 
terakhir. 

{6:13} sehingga ia menjawab dan berkata kepada saya, Stand 
up berdasarkan 

kakimu, dan mendengar suara terdengar Perkasa. 

{6:14} itu akan seolah-olah gerak yang besar; tetapi 

tempat mana engkau kasutmu tidak akan bergerak. 

{6:15} dan oleh karena itu ketika Ia berfirman Jangan takut: 
untuk 

kata akhir, dan Yayasan bumi 

dipahami. 

{6:16} dan mengapa? karena pidato hal ini 

bergelora dan dipindahkan: karena itu mengetahui bahwa akhir 
ini 

hal-hal harus berubah. 



{6:17} dan itu terjadi, bahwa ketika aku mendengar ini saya 
berdiri 

sampai pada kakiku, dan kudengarkan, dan lihatlah, ada 

Suara itu yang berbicara, dan suara itu adalah seperti suara 

air yang banyak. 

{6:18} itu, katanya: sesungguhnya, akan datang waktunya, 
bahwa saya akan 

mulai mendekat, dan akan mengunjungi mereka yang diam di 
atas 

bumi, 

{6:19} dan akan mulai membuat Inkuisisi, apa 

mereka menjadi yang telah menyakiti tidak adil dengan 
ketidakbenaran mereka, 

dan ketika penderitaan Sion harus dipenuhi; 

{6:20} dan ketika dunia, yang akan mulai menghilang 

akan diselesaikan, maka akan aku memberitahukan token ini: 

buku-buku akan dibuka sebelum cakrawala, dan mereka akan 
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Lihat semua bersama-sama: 

{6:21} dan anak-anak berumur setahun akan berbicara dengan 

suara mereka, wanita dengan anak akan melahirkan 



anak-anak sebelum waktunya dari tiga atau empat bulan, dan 
mereka akan 

hidup, dan terangkat. 

{6:22} dan tiba-tiba tempat ditaburkan akan muncul 

unsown, gudang penuh akan tiba-tiba ditemukan kosong: 

{6:23} dan tha sangkakala akan memberikan suara, yang ketika 

setiap orang mendengarkan, mereka akan tiba-tiba takut. 

{6:24} pada waktu itu akan teman melawan satu terhadap yang 
lain 

seperti musuh, dan bumi akan berdiri dalam ketakutan dengan 
orang-orang yang 

tinggal di situ, mata-mata air mancur akan berdiri masih, 

dan dalam tiga jam mereka tidak akan berjalan. 

{6:25} Barangsiapa gagah dari semua ini yang saya miliki 

mengatakan engkau akan melarikan diri, dan melihat 
keselamatan saya, dan akhir 

dunia Anda. 

{6:26} dan orang-orang yang diterima akan melihatnya, yang 

tidak terasa kematian dari kelahiran mereka: dan jantung 

penduduk akan berubah, dan berubah menjadi lain 

arti. 



{6:27} untuk kejahatan akan mengeluarkan, dan penipuan akan 

dipadamkan. 

{6:28} untuk iman, itu akan bertunas, korupsi akan 

mengatasi, dan kebenaran, yang sudah begitu lama tanpa 

buah, dinyatakan. 

{6:29} dan ketika dia berbicara dengan saya, sesungguhnya, aku 
melihat oleh 

kecil dan sedikit kepadanya sebelum siapa aku berdiri. 

{6:30} dan kata-kata ini katanya kepadaku; Aku datang untuk 

memberitahukan kepadamu saat malam datang. 

{6:31} jika engkau berdoa, namun lebih, dan cepat tujuh hari 

sekali lagi, aku akan menceritakan kepadamu hal-hal yang lebih 
besar oleh hari daripada yang saya miliki 

mendengar. 

{6:32} untuk engkau dengar sebelumnya yang paling tinggi: 
untuk 

Perkasa telah dilihat berurusan Mu benar, ia telah dilihat 

juga Mu kesucian, yang engkau hast telah sejak mudamu. 

{6:33} dan oleh karena itu dia yang mengutus aku untuk 
memberitahukan kepadamu semua 

Hal ini, dan mengatakan kepadamu, menjadi baik kenyamanan 
dan 



Jangan takut 

{6:34} dan tidak dengan waktu yang lalu, dengan 

Pikirkan hal-hal yang sia-sia, bahwa engkau boleh tidak 
mempercepat dari kedua 

kali. 

{6:35} dan terjadilah setelah ini, bahwa aku menangis lagi, 

dan berpuasa selama tujuh hari seperti itu juga, bahwa aku 
mungkin memenuhi 

tiga minggu yang ia mengatakan kepada saya. 

{6:36} dan dalam kedelapan malam hati saya kesal dalam 

saya lagi, dan saya mulai berbicara sebelum yang paling tinggi. 

{6:37} untuk Roh-Ku sangat ditetapkan pada api, dan jiwaku 

adalah dalam kesulitan. 

{6:38} dan aku berkata, ya Tuhan, engkau Kauucapkan dari 

permulaan penciptaan, bahkan hari pertama, dan 
menghitungnya begini; 

Biarlah langit dan bumi yang dibuat; dan firman-Mu yang 
sempurna 

bekerja. 

{6:39} dan kemudian adalah Roh, dan kegelapan dan 
keheningan 

di setiap sisi; suara manusia masih belum 



dibentuk. 

{6:40} kemudian commandedst engkau cahaya yang adil untuk 
keluar 

harta Mu, yang mungkin muncul pekerjaanmu. 

{6:41} pada hari kedua engkau madest Roh dari 

cakrawala, dan commandedst ke bagian diceraikan, dan untuk 

membuat sebuah divisi jarak air, yang mungkin salah satu 
bagian 

naik, dan yang lain tetap di bawah. 

{6:42} pada hari ketiga engkau telah perintah yang 

air harus dikumpulkan di bagian bumi yang ketujuh: 

enam tepukan telah engkau kering, dan menyimpan mereka, 
dengan maksud bahwa 

ini beberapa yang ditanam Tuhan dan digarap mungkin 
melayani 

engkau. 

{6:43} untuk segera firman-Mu keluar pekerjaan adalah 

dibuat. 

{6:44} untuk segera ada besar dan tak terhitung 

buah, dan kesenangan yang banyak dan penyelam untuk rasa, 
dan 

bunga kodrat warna, dan bau indah 



bau: dan ini dilakukan hari ketiga. 

{6:45} pada hari keempat engkau commandedst yang 

matahari harus bersinar, dan bulan memberikan cahayanya, 
dan bintang-bintang 

harus dalam rangka: 

{6:46} dan kauberikan mereka biaya untuk melakukan 
pelayanan kepada manusia, 

itu harus dilakukan. 

{6:47} pada hari kelima engkau mentaatinya ketujuh 

Bagian, tempat air berkumpul bahwa itu harus membawa 

hidup makhluk, unggas dan ikan: dan demikian 

lulus. 

{6:48} untuk air bodoh dan tanpa kehidupan melahirkan 

makhluk di perintah Allah, bahwa semua orang-orang 

mungkin memuji karya-Mu yang menakjubkan. 

{6:49} kemudian engkau telah mentahbiskan dua makhluk 
hidup, 

satu engkau calledst Henokh, dan Leviathan lainnya; 

{6:50} dan telah memisahkan satu dari yang lain: untuk 

Bagian ketujuh, yaitu, tempat air berkumpul 

bersama-sama, mungkin tidak memegang mereka berdua. 



{6:51} kepada Enoch engkau berikan kepada satu bagian, yang 
dikeringkan 

dalam tiga hari, bahwa ia harus tinggal di bagian yang sama, 

dimana adalah bukit-bukit seribu: 

{6:52} tetapi kepada Leviathan engkau berikan kepada bagian 
yang ketujuh, 

yaitu, basah; dan terus dia untuk dimakan dari 

Siapa engkau, dan kapan. 

{6:53} pada hari keenam engkau berikan kepada perintah 

kepada bumi, bahwa depanmu itu harus membawa keluar 
binatang, 

ternak, dan hal: 

{6:54} dan setelah Adam ini, juga, siapa Engkau madest 

Tuhan atas semua makhluk Mu: dia datang kita semua, dan 
orang-orang 

juga siapa Engkau hast dipilih. 

{6:55} semua ini telah saya berbicara sebelum engkau, ya 
Tuhan, 

karena engkau madest dunia untuk kepentingan kami 
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{6:56} untuk orang lain, yang juga datang dari Adam, 



engkau yang tadinya berkata bahwa mereka tidak, tetapi jadi 
seperti ludah: 

dan engkau disamakan kelimpahan mereka kepada setetes 
yang 

menyergapnya dari kapal. 

{6:57} dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah, mereka, yang 

pernah terkenal sebagai apa-apa, mulai menjadi penguasa 

atas kita, dan untuk menelan kami. 

{6:58} tetapi kita umat-Mu yang telah engkau disebut Mu 

anak sulung, Mu hanya diperanakkan, dan Mu kekasih yang 
sungguh-sungguh, diberi 

ke tangan mereka. 

{6:59} jika dunia sekarang dibuat demi kita, mengapa 
melakukan 

kami tidak memiliki warisan dengan dunia? Berapa lama 

ini akan bertahan? 

{7:1} dan ketika aku telah dibuat mengakhiri berbicara ini 

kata-kata, Aku mengutus seorang malaikat yang telah 

dikirim kepadaku malam sungai: 

{7:2} dan dia berkata kepada saya, Up, Esdras, dan mendengar 

kata-kata bahwa aku datang untuk memberitahukan 
kepadamu. 



{7:3} dan aku berkata, berbicara, Allahku. Kemudian berkatalah 
ia kepada 

saya, laut terletak di tempat yang luas, bahwa itu mungkin 
mendalam dan 

Hebat. 

{7:4} tetapi meletakkan kasus pintu masuk yang sempit, dan 
seperti 

Sungai; 

{7:5} yang kemudian bisa pergi ke laut untuk melihat di atasnya, 
dan 

untuk aturan itu? Jika ia tidak melalui yang sempit, bagaimana 
mungkin ia 

datang ke luas? 

{7:6} ada juga hal lain; Kota ini didirikan oleh, dan 

ditetapkan berdasarkan bidang yang luas, dan penuh dengan 
semua hal yang baik: 

{7:7} pintu daripadanya sempit, dan terletak di 

tempat berbahaya untuk jatuh, seperti seolah-olah ada api di 

tangan kanan, dan di sebelah kiri air yang dalam: 

{7:8} dan satu satunya jalan antara mereka berdua, bahkan 

antara api dan air, begitu kecil yang tidak bisa tapi 

satu orang pergi ke sana sekaligus. 



{7:9} jika kota ini sekarang diberikan kepada manusia untuk 

Warisan, jika ia tidak pernah berlalu bahaya ditetapkan 
sebelum itu, 

bagaimana ia akan menerima warisan ini? 

{7:10} dan aku berkata, itu begitu, Tuhan. Kemudian berkatalah 
ia kepadaku, 

Demikian juga Israel porsi. 

{7:11} karena untuk sakes mereka aku membuat dunia: dan 

Ketika Adam melanggar ketetapan-Ku, maka adalah 
mendekritkan bahwa 

Sekarang dilakukan. 

{7:12} kemudian adalah pintu masuk dunia ini dibuat 

sempit, penuh dengan kesedihan dan kesusahan: mereka tetapi 
beberapa dan jahat, 

penuh dengan bahaya,: dan sangat menyakitkan. 

{7:13} untuk pintu masuk dunia penatua adalah luas dan 

memastikan, dan membawa buah abadi. 

{7:14} jika kemudian mereka yang hidup buruh tidak untuk 
memasukkan ini Selat 

dan hal-hal yang sia-sia, mereka tidak pernah bisa menerima 
orang-orang yang diletakkan atas 

bagi mereka. 



{7:15} sekarang karena itu mengapa disquietest engkau akan, 
melihat 

engkau tetapi manusia fana? dan mengapa engkau suam 
pindah, 

sedangkan engkau tapi fana? 

{7:16} mengapa engkau engkau tidak dipertimbangkan dalam 
akal budimu ini 

hal yang akan datang, bukan apa yang hadir? 

{7:17} kemudian menjawab saya dan berkata, O Tuhan yang 
bearest 

aturan, engkau telah ditahbiskan dalam hukum-Mu, bahwa 
orang-orang benar harus 

mewarisi hal-hal ini, tapi itu orang durhaka binasa. 

{7:18} Namun demikian orang-orang benar akan menderita 
Selat 

hal-hal, dan berharap untuk lebar: bagi mereka yang dilakukan 
jahat 

telah menderita hal Selat, dan belum tidak akan melihat luas. 

{7:19} dan ia berkata kepadaku. Ada tidak ada hakim di atas 

Allah, dan tidak ada yang pengertian di atas yang Mahatinggi. 

{7:20} untuk ada banyak yang binasa dalam kehidupan ini, 
karena 

Mereka membenci hukum Allah yang mereka. 



{7:21} untuk Allah telah diberikan Selat perintah untuk seperti 

datang, apa yang harus mereka lakukan untuk hidup, bahkan 
ketika mereka datang, dan 

apa yang harus mereka mengamati untuk menghindari 
hukuman. 

{7:22} namun mereka yang tidak taat kepadanya; Tapi 

berfirman terhadap dia, dan membayangkan hal yang sia-sia; 

{7:23} dan menipu diri mereka dengan perbuatan mereka jahat; 

dan mengatakan yang paling tinggi, bahwa ia tidak; dan tahu 
tidak 

cara: 

{7:24} tetapi hukum-Nya telah mereka membenci, dan menolak 
nya 

Perjanjian; dalam peraturannya mereka tidak setia, dan 

tidak melakukan pekerjaannya. 

{7:25} dan oleh karena itu, Esdras, untuk kosong kosong 

hal-hal, dan untuk penuh hal-hal yang penuh. 

{7:26} sesungguhnya, waktu akan datang, bahwa bukti ini 

yang telah kukatakan kepadamu akan datang untuk lulus, dan 
Pengantin 

akan muncul, dan dia datang dimaksud akan melihat, bahwa 
sekarang adalah 



ditarik dari bumi. 

{7:27} dan barangsiapa dikirim dari kejahatan didengar 
kesaksiannya 

akan melihat keajaiban saya. 

{7:28} untuk anakku Yesus akan dinyatakan dengan orang-
orang yang 

bersamanya, dan mereka yang tetap akan bersukacita dalam 
empat 

seratus tahun. 

{7:29} setelah bertahun-tahun akan anakku Kristus mati, dan 
semua 

orang-orang yang memiliki kehidupan. 

{7:30} dan dunia akan berubah menjadi tua keheningan 

tujuh hari, seperti dalam penilaian mantan: sehingga tidak ada 
seorangpun 

tetap. 

{7:31} dan setelah tujuh hari dunia, yang belum awaketh 

tidak, dibangkitkan, dan itu akan mati yang korup 

{7:32} dan bumi akan mengembalikan orang-orang yang 
tertidur di 

Dia, dan seterusnya akan debu yang dalam keheningan, dan 



tempat-tempat rahasia akan melepaskan jiwa-jiwa yang 
dilakukan 

kepada mereka. 

{7:33} dan Sang Mahatinggi akan muncul pada kursi 

pengadilan, dan penderitaan akan berlalu, dan panjang 

penderitaan harus mengakhiri: 
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{7:34} tapi penghakiman hanya akan tetap, kebenaran akan 
berdiri, 

dan iman akan menjadi kuat: 

{7:35} dan pekerjaan akan mengikuti, dan hadiah akan 

menunjukkan, dan perbuatan baik yang akan kekuatan dan 
jahat 

perbuatan akan menanggung memerintah tidak. 

{7:36} kemudian berkata saya, Abraham berdoa pertama untuk 

Sodom, dan Musa untuk ayah yang berdosa di 

gurun: 

{7:37} dan Yesus setelah dia untuk Israel pada zaman Akhan: 

{7:38} Samuel dan David penghancuran: dan 

Salomo bagi mereka yang harus datang ke tempat kudus: 

{7:39} dan Helias bagi mereka yang menerima hujan. dan untuk 



orang mati, supaya ia dapat hidup: 

{7:40} dan Ezechias bagi orang-orang dalam waktu 

Sanherib: dan banyak bagi banyak orang. 

{7:41} bahkan jadi sekarang, melihat korupsi yang tumbuh, dan 

kejahatan meningkat, dan orang-orang benar telah berdoa 
untuk 

durhaka: Mengapa tidak akan jadi sekarang juga? 

{7:42} ia menjawab aku, dan berkata, kehidupan sekarang ini 
bukanlah 

ujung mana banyak kemuliaan kekal; oleh karena itu memiliki 
mereka 

berdoa untuk yang lemah. 

{7:43} tetapi hari kiamat akan akhir zaman ini, 

dan awal kekekalan untuk datang, dimana 

korupsi masa lalu, 

{7:44} sifat pemarah berakhir, perselingkuhan dipotong, 

kebenaran dewasa, dan kebenaran adalah bermunculan. 

{7:45} maka seorangpun tidak akan dapat menyimpan yang 

hancur, maupun untuk menindas dia yang telah mendapat 
kemenangan. 

{7:46} saya kemudian menjawab dan berkata, ini adalah 
pertama dan terakhir 



mengatakan, bahwa ia telah lebih baik untuk tidak memberikan 
bumi 

kepada Adam: atau yang lain, ketika itu diberikan kepadanya, 
untuk memiliki 

menahannya dari dosa. 

{7:47} untuk apa keuntungan itu untuk pria sekarang di saat ini 

waktu untuk hidup sementara, dan setelah kematian untuk 
mencari 

hukuman? 

{7:48} O engkau Adam, yang telah kauperbuat? untuk meskipun 
itu 

adalah engkau yang berdosa, engkau seni tidak jatuh sendirian, 
tapi kita semua 

yang berasal dari padamu. 

{7:49} untuk keuntungan apa itu kepada kami, jika ada berjanji 

kami waktu abadi, sementara kami melakukan karya-karya itu 

membawa kematian? 

{7:50} dan bahwa ada berjanji kita harapan kekal, 

Sedangkan diri kita yang paling jahat yang dibuat sia-sia? 

{7:51} dan bahwa ada yang diletakkan untuk kita kediaman 

Kesehatan dan keselamatan, sedangkan kita telah hidup jahat? 

{7:52} dan bahwa kemuliaan yang Mahatinggi disimpan 



membela mereka yang menjalani kehidupan yang waspada, 
sedangkan kami memiliki 

berjalan dengan cara yang paling jahat dari semua? 

{7:53} dan bahwa harus ada menunjukkan surga, yang 

buah sabar untuk pernah, dimana adalah keamanan dan obat-
obatan, 

karena kita tidak akan masuk ke dalamnya? 

{7:54} (untuk kami telah berjalan di tempat-tempat yang tidak 
menyenangkan.) 

{7:55} dan bahwa wajah mereka yang digunakan 

pantang akan bersinar di atas bintang-bintang, sedangkan 
wajah kami 

akan hitam dari kegelapan? 

{7:56} untuk sementara kita hidup dan melakukan kesalahan, 
kita 

tidak dianggap bahwa kita harus mulai untuk menderita untuk 
itu setelah 

kematian. 

{7:57} maka ia menjawab aku, dan berkata, inilah 

kondisi pertempuran yang manusia yang dilahirkan 
berdasarkan 

bumi akan berperang melawan; 



{7:58} bahwa, jika ia dapat diatasi, ia akan menderita sebagai 
engkau 

engkau berkata: tetapi jika ia mendapatkan kemenangan, ia 
akan mendapat hal 

bahwa saya mengatakan. 

{7:59} untuk ini adalah kehidupan yang Musa berfirman kepada 

orang-orang sementara ia hidup, mengatakan, memilih engkau 
hidup, bahwa engkau 

hidup. 

{7: 60} demikian mereka percaya, atau belum 

nabi-nabi setelah dia, tidak ada maupun saya yang telah 
berbicara kepada mereka: 

{7:61} harus tidak ada seperti itu berat di mereka 

kehancuran, karena akan sukacita atas mereka yang dibujuk 
untuk 

keselamatan. 

{7:62} saya menjawab kemudian, dan berkata, aku tahu, Tuhan, 
bahwa 

Maha tinggi disebut penyayang, yang dipunyainya rahmat 

mereka yang belum datang ke dunia, 

{7:63} dan kepada mereka yang berpaling kepada hukum-Nya; 



{7: 64} dan bahwa ia pasien, dan panjang suffereth orang-orang 
yang 

telah berdosa, sebagai ciptaan-Nya; 

{7:65} dan bahwa ia berlimpah, ia siap untuk memberikan 

mana itu supaya engkau layak; 

{7:66} dan bahwa ia adalah belas kasih yang besar, karena ia 
multiplieth 

kemurahan lebih dan lebih kepada mereka yang hadir, dan yang 

masa lalu, dan juga kepada mereka yang akan datang. 

{7:67} jika dia tidak akan melipatgandakan belas kasih-Nya, 
dunia 

tidak akan melanjutkan dengan mereka yang mewarisi di 
dalamnya. 

{7:68} dan ia pardoneth; Jika ia tidak begitu nya 

kebaikan, bahwa mereka yang telah melakukan kesalahan 
mungkin 

mereda, Bagian seperseribu sepuluh orang seharusnya tidak 

untuk tetap hidup. 

{7:69} dan menjadi hakim, jika ia tidak harus mengampuni 
mereka 

yang sembuh dengan firman-Nya, dan mengeluarkan banyak 

perseteruan, 



{7: 70} tidak harus sangat sedikit meninggalkan jawabku di 

tidak terhitung. 

{8:1} dan ia menjawab aku, berkata, siapakah yang paling tinggi 

membuat dunia ini bagi banyak orang, tetapi dunia yang akan 
datang untuk beberapa. 

{8:2} aku akan memberitahukan kepadamu keserupaan, 
Esdras; Seperti ketika engkau 

askest bumi, itu harus berkata kepadamu, bahwa itu Allahmu 
banyak 

cetakan yang bejana tanah liat yang dibuat, tapi sedikit debu 
yang 

emas telah: Meskipun demikian adalah kursus dari dunia 
sekarang ini. 
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Ada {8:3} akan banyak dibuat, tetapi sedikit akan diselamatkan. 

{8:4} jadi menjawab saya dan berkata, burung layang-layang 
kemudian turun, O saya 

jiwa, memahami, dan melahap kebijaksanaan. 

{8:5} engkau telah disepakati untuk memberi telinga, dan 
bersedia untuk seni 

bernubuat: karena engkau tidak lagi ruang daripada hanya 
untuk hidup. 



{8:6} ya Tuhan, jika engkau menderita tidak hamba-Mu, bahwa 
kami mungkin 

berdoa sebelum engkau, dan engkau memberikan benih 
kepada hati kita, dan 

budaya untuk pemahaman kita, bahwa mungkin datang buah 

bagaimana setiap orang hidup yang korup, yang bersama-sama 

tempat manusia? 

{8:7} Sebab engkau sendiri, dan kita semua satu pengerjaan 

tanganmu, seperti seperti yang Kaujanjikan itu. 

{8:8} untuk Kapan tubuh kuno sekarang dalam ibu 

rahim, dan engkau givest anggota, makhluk Mu yang diawetkan 

api dan air, dan sembilan bulan Maha pengerjaan Mu 

bertahan Mu makhluk yang diciptakan dalam dirinya. 

{8:9} tapi itu yang pernah mengantuk dan disimpan keduanya 
akan 

diawetkan: dan ketika datang waktu, rahim diawetkan 

menyelamatkan atas hal-hal yang tumbuh di dalamnya. 

{8:10} untuk kauberikan dari bagian 

tubuh, yaitu untuk mengatakan, keluar dari payudara, susu 
yang akan diberikan, 

yang merupakan buah dari payudara, 



{8:11} bahwa hal yang dibuat mungkin 

dipelihara untuk waktu yang, sampai engkau disposest untuk 
kasih-Mu. 

{8:12} engkau broughtest itu dengan keadilan-Mu, dan 

nurturedst dalam hukum-Mu, dan reformedst dengan 
penghakiman-Mu. 

{8:13} dan engkau akan menyinggung perasaan sebagai 
makhluk Mu, dan 

mempercepat sebagai pekerjaan-Mu. 

{8:14} jika engkau engkau membinasakan dia yang dengan 
sehingga 

besar tenaga kerja kuno, itu adalah hal yang mudah untuk 
ditahbiskan 

oleh perintah-Mu, yang mungkin hal yang dibuat 

dipertahankan. 

{8:15} sekarang karena itu, Tuhan, aku akan berbicara; Laki-laki 
yang menyentuh di 

umum, engkau mengetahuinya tetapi menyentuh umat-Mu 
untuk 

oleh Maaf; 

{8:16} dan untuk warisan Mu, untuk yang menyebabkan saya 

berkabung; dan untuk Israel, untuk siapa aku berat; dan bagi 
Yakub, 



yang saya bermasalah; 

{8:17} karena itu saya akan mulai berdoa depanmu untuk 

diriku sendiri dan untuk mereka: karena aku melihat jatuh kita 
yang tinggal di 

tanah. 

{8:18} tetapi saya telah mendengar para kecepatan dari hakim 
yang 

akan datang. 

{8:19} karena itu mendengarkan suara-Ku dan mengerti saya 

kata-kata, dan aku akan berbicara di hadapan-Mu. Ini adalah 
awal 

dari kata-kata Esdras, sebelum diangkat: dan aku berkata, 

{8:20} ya Tuhan, engkau yang tinggal di everlastingness 

yang Mengapakah atas hal-hal di langit dan di 

udara; 

{8:21} takhta yang tak ternilai; kemuliaan yang mungkin tidak 

bisa dicerna; hadapan host malaikat berdiri 

dengan gemetar, 

{8:22} layanan yang fasih dalam angin dan api; 

yang kata-katanya adalah benar, dan perkataan konstan; yang 

Perintah kuat, dan peraturan takut; 



{8:23} yang terlihat drieth kedalaman, dan kemarahan 

membaringkan pegunungan mencair; yang kebenaran 

witnesseth: 

{8:24} O mendengar doa hamba-Mu, dan memberikan telinga 

petisi makhluk Mu. 

{8:25} untuk sementara saya hidup saya akan berbicara, dan 
selama aku punya 

pemahaman saya akan menjawab. 

{8:26} O terlihat tidak atas dosa-dosa umat-Mu; tetapi 

mereka yang melayani engkau dalam kebenaran. 

{8:27} menganggap penemuan-penemuan yang tidak jahat dari 
bangsa-bangsa, 

Tapi keinginan mereka yang mengikuti hukum-Mu 

penderitaan. 

{8:28} berpikir tidak atas mereka yang telah berjalan feignedly 

sebelum engkau: tapi ingat mereka, yang menurut Mu 

akan kenal takut Mu. 

{8:29} membiarkan itu bukan kehendak-Mu untuk 
menghancurkan mereka yang memiliki 

hidup seperti binatang; tetapi untuk melihat mereka yang jelas 

mengajar hukum-Mu. 



{8:30} mengambil engkau tidak marah pada mereka yang 

dianggap lebih buruk daripada binatang; tetapi mereka yang 
selalu menempatkan 

kepercayaan mereka kepada kebenaran dan kemuliaan-Mu. 

{8:31} untuk kami dan nenek moyang kita merana tersebut 

penyakit: tetapi karena kita orang-orang berdosa yang engkau 
engkau dipanggil 

belas kasihan. 

{8:32} jika engkau keinginan untuk memiliki belas kasihan 
kepada kita, 

engkau akan dipanggil penyayang, kami yaitu, yang tidak 
memiliki 

perbuatan baik. 

{8:33} untuk hanya, yang memiliki banyak pekerjaan baik yang 
diletakkan 

dengan engkau, akan dari perbuatan mereka menerima upah. 

{8:34} untuk apa yang manusia, supaya engkau harus 
mengambil 

ketidaksenangan kepadanya? atau apa adalah generasi yang 
fana, yang 

engkau harus menjadi pahit terhadap? 

{8:35} untuk kebenaran mereka adalah tidak ada seorangpun di 
antara mereka yang menjadi 



Lahir, tetapi ia telah dibahas jahat; dan di antara umat beriman 

tidak ada yang tidak bercacat beres. 

{8:36} untuk di ini, ya Tuhan, keadilan-Mu dan Mu 

kebaikan dinyatakan, jika engkau kasihanilah mereka 

yang memiliki tidak kepercayaan dari pekerjaan baik. 

{8:37} maka ia menjawab aku, dan berkata, beberapa hal yang 
telah 

engkau berbicara petunjuk, dan sesuai dengan kata-kata Mu itu 
akan. 

{8:38} untuk memang saya tidak akan berpikir pada disposisi 

mereka yang telah berdosa sebelum kematian, sebelum 
penghakiman, 

sebelum penghancuran: 

{8:39} tapi aku akan bergirang disposisi 

orang benar, dan aku akan ingat juga ziarah mereka, dan 

keselamatan, dan hadiah, bahwa mereka harus memiliki. 
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{8:40} seperti seperti yang saya telah berbicara sekarang, jadi 
harus itu akan terjadi. 

{8:41} untuk sebagai penanam menabur benih banyak atas 

Tanah, dan Bina banyak pohon, namun hal itu adalah 



ditaburkan baik di musim datang tidak, tidak Maha semua itu 

ditanam mengambil akar: Meskipun demikian itu dari mereka 
yang ditaburkan di 

dunia; mereka akan tidak semua diselamatkan. 

{8:42} saya kemudian menjawab dan berkata, jika aku kiranya 
mendapat kasih karunia, biarkan 

saya berbicara. 

{8:43} seperti seperti perisheth's penanam benih, jika itu 

datang tidak naik, dan menerima tidak Mu hujan pada 
musimnya musim; atau jika 

ada datang terlalu banyak hujan, dan korup itu: 

{8:44} demikian perisheth manusia juga, yang dibentuk dengan 

Mu tangan, dan disebut gambar sendiri, karena engkau 

seperti kepadanya yang engkau hast made segala sesuatu, dan 

menyamakan dirinya kepada petani 's benih. 

{8:45} tidak boleh marahlah kita tapi cadangan umat-Mu, dan 

memberi rahmat kepada warisan Mu: sebab engkau 

belas kasihan kepada makhluk Mu. 

{8:46} maka ia menjawab aku, dan berkata, hal-hal yang hadir 

untuk sekarang, dan hal-hal untuk datang untuk itu seperti akan 
datang. 



{8:47} untuk usahamu jauh pendek bahwa engkau harus 
menjadi 

mampu mencintai makhluk saya lebih dari I: tapi aku punya 
ofttimes 

ditarik dekat kepadamu, dan sama dengan itu, tetapi tidak 
pernah ke 

jahat. 

{8:48} dalam hal ini juga engkau mengagumkan sebelum yang 
paling 

Tinggi: 

{8:49} dalam bahwa engkau telah merendahkan dirimu sendiri, 
karena sesawi 

engkau, dan engkau tidak menghakimi dirimu sendiri layak jauh 

dimuliakan di antara orang-orang benar. 

{8:50} untuk banyak penderitaan besar akan dilakukan untuk 
mereka yang 

di kemudian hari yang akan tinggal di dunia, karena mereka 
memiliki 

berjalan di kebanggaan besar. 

{8:51} tapi memahami engkau untuk dirimu sendiri, dan 
mencari 

kemuliaan untuk seperti menjadi seperti engkau. 

{8:52} untuk kepadamu surga dibuka, pohon kehidupan adalah 



ditanam, waktu untuk datang disiapkan, plenteousness dibuat 

siap, kota Sodom, dan sisanya diperbolehkan, ya, sempurna 

kebaikan dan kebijaksanaan. 

{8:53} akar kejahatan ini ditutup dari Anda, kelemahan 

dan ngengat tersembunyi dari Anda, dan korupsi melarikan diri 
ke 

neraka untuk dilupakan: 

{8:54} penderitaan berlalu, dan pada akhirnya adalah 
menunjukkan 

harta dari kekekalan. 

{8:55} dan karena itu meminta engkau lebih banyak pertanyaan 

tentang kumpulan orang yang binasa. 

{8:56} untuk ketika mereka mengambil liberty, mereka 
membenci 

Maha Tinggi, berpikir cemoohan hukumnya, dan meninggalkan 
jalannya. 

{8:57} Selain itu mereka telah diinjak-injak kebenaranNya, 

{8:58} dan mengatakan dalam hatinya bahwa tidak ada 
Allah; Ya 

dan mengetahui bahwa mereka harus mati. 

{8:59} sebagai hal-hal tersebut di atas harus menerima Anda, 
jadi 



Haus dan rasa sakit yang disiapkan bagi mereka: karena itu 
tidak akan 

bahwa orang harus datang ke sia-sia: 

{8:60} tetapi mereka yang dibuat telah mencemarkan nama 

Dia yang membuat mereka, dan bersyukur kepadanya 

yang disiapkan kehidupan mereka. 

{8:61} dan karena itu adalah penilaian saya sekarang di tangan. 

{8:62} hal-hal ini telah saya tidak menunjukkan kepada semua 
orang, tetapi 

kepada engkau, dan beberapa seperti engkau. Kemudian 
menjawab saya dan berkata, 

{8: 63} Lihatlah, ya Tuhan, engkau sekarang telah menunjukkan 
saya 

banyak keajaiban, yang engkau mulai dilakukan di 

terakhir kali: tetapi pada apa waktu, engkau tidak saya. 

{9:1} ia menjawab aku kemudian, dan berkata, mengukur 
engkau 

waktu rajin dalam dirinya sendiri: dan ketika engkau melihat 
bagian dari 

tanda-tanda masa lalu, yang aku mengatakannya kepadamu 
sebelum, 

{9:2} maka haruslah engkau mengerti, bahwa itu adalah sangat 
sama 



waktu, dimana yang Mahatinggi akan mulai untuk mengunjungi 
dunia 

yang dibuat. 

{9:3} Sebab ketika akan ada gempa bumi yang terlihat dan 

uproars orang-orang di dunia: 

{9:4} kemudian haruslah engkau mengerti, yang paling tinggi 

berbicara tentang hal-hal dari hari-hari sebelum engkau, 

bahkan dari awal. 

{9:5} untuk seperti karena semua yang dibuat di dunia telah 

awal dan akhir, dan akhir yang nyata: 

{9:6} demikian zaman juga yang Mahatinggi telah biasa 

awal di heran dan karya-karya yang kuat, dan akhiran di 

efek dan tanda-tanda. 

{9:7} dan setiap orang yang akan diselamatkan, dan tidak akan 
dapat 

untuk melarikan diri dengan karya-karyanya, dan dengan iman, 
dimana engkau 

percaya, 

{9:8} harus dilestarikan dari bahaya tersebut, dan akan 

melihat keselamatan saya di tanah saya, dan dalam batas saya: 
untuk saya 



memiliki dikuduskan mereka bagi saya dari awal. 

{9:9} maka mereka akan dalam kasus menyedihkan, yang 
sekarang memiliki 

disalahgunakan cara saya: dan mereka yang telah membuang 
mereka 

di samping itu berdiam di siksaan. 

{9:10} untuk seperti di kehidupan mereka telah menerima 
manfaat, dan 

tidak tahu saya; 

{9:11} dan mereka yang memiliki dibenci hukum saya, 
sementara mereka 

Namun kebebasan, dan, ketika belum tempat pertobatan itu 
terbuka 

kepada mereka, dipahami tidak, tetapi membenci itu; 

{9:12} yang sama harus tahu itu setelah kematian oleh rasa 
sakit. 

{9:13} dan oleh karena itu engkau tidak ingin tahu bagaimana 

durhaka akan dihukum, dan ketika: tapi bertanya bagaimana 

orang benar akan diselamatkan, yang dunia ini, dan untuk siapa 

dunia ini diciptakan. 

{9:14} kemudian menjawab saya dan berkata, 



{9:15} saya telah mengatakan sebelumnya, dan sekarang 
berbicara, dan akan 

berbicara itu juga selanjutnya, bahwa ada lebih banyak dari 
mereka 
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yang binasa, daripada mereka yang akan diselamatkan: 

{9:16} seperti gelombang lebih besar dari drop. 

{9:17} dan ia menjawab aku, mengatakan, seperti seperti 
lapangan, 

begitu juga benih; sebagai bunga-bunga, seperti itu adalah 
warna 

juga; seperti tukang, seperti juga pekerjaan; dan sebagai 

ls petani sendiri, jadi adalah peternakan nya juga: untuk itu 

adalah waktu dunia. 

{9:18} dan sekarang ketika aku siap dunia, yang 

belum dilakukan, bahkan bagi mereka untuk tinggal di yang 
sekarang hidup, tidak 

Laki-laki berfirman terhadap saya. 

{9:19} untuk kemudian setiap orang mematuhi: tetapi sekarang 
etika 

dari mereka yang dibuat di dunia ini yang dibuat 

rusak oleh benih abadi, dan oleh hukum yang 



mencantumkan membebaskan diri. 

{9:20} jadi aku dianggap dunia, dan, lihatlah, ada 

bahaya karena perangkat yang masuk itu. 

{9:21} dan aku melihat, dan terhindar sangat, dan telah 
membuat saya 

anggur gugus, dan tanaman dari bangsa yang besar. 

{9:22} membiarkan kumpulan binasa kemudian, yang lahir di 

sia-sia; dan biarkan saya anggur yang dipelihara, dan tanaman 
saya; untuk besar 

buruh saya membuatnya sempurna. 

{9:23} Namun demikian, jika engkau berhenti belum tujuh hari 

lebih, (tetapi engkau tidak engkau berpuasa di dalamnya, 

{9:24} tetapi pergi ke bidang bunga, dimana tidak ada rumah 
adalah 

Sodom, dan makan hanya bunga-bunga di ladang; rasa daging 
tidak ada, 

tidak minum anggur, tetapi makan bunga saja;) 

{9:25} dan berdoa kepada tertinggi terus-menerus, maka akan 
saya 

datang dan berbicara dengan engkau. 

{9:26} jadi aku pergi perjalanan ke bidang yang disebut 



Ardath, seperti diperintahkan kepadaku; dan ada aku duduk 
antara 

bunga, dan memakan tumbuhan lapangan, dan 

daging yang sama puas saya. 

{9:27} setelah tujuh hari aku duduk di atas rumput, dan hatiku 

ini jengkel dalam diriku, seperti seperti sebelumnya: 

{9:28} dan membuka mulut saya, dan mulai berbicara sebelum 

yang Maha Tinggi, dan berkata, 

{9:29} ya Tuhan, engkau shewest bahwa dirimu kepada kami, 
engkau 

Wast menunjukkan kepada nenek-moyang kita di padang 
gurun, di tempat yang 

dimana ada orang treadeth, di tempat yang gersang, ketika 
mereka datang 

keluar dari Mesir. 

{9:30} dan engkau Kauucapkan berkata: dengar, Hai orang 
Israel. dan 

menandai kata-kata saya, engkau benih Yakub. 

{9:31}, sesungguhnya aku menanam hukum-Ku di Anda dan itu 
akan 

membawa buah di dalam kamu, dan kamu akan dihormati di 
dalamnya selama-lamanya. 



{9:32} tapi nenek-moyang kita, yang menerima hukum, tetap 
itu 

tidak, dan tidak Mu ketetapan-ketetapan yang diamati: dan 
meskipun buah 

hukum-Mu tidak binasa, tidak bisa, karena itu! 

{9:33} namun mereka yang menerimanya binasa, karena 
mereka 

memelihara bukan hal yang ditaburkan di dalamnya. 

{9:34} dan, lo, itu ls sebuah kebiasaan, ketika tanah telah 

benih yang diterima, atau laut, kapal, atau kapal daging atau 
minum, 

itu, yang dibinasakan dimana itu ditaburkan atau dibuang, 

{9:35} hal itu juga yang ditaburkan, atau pemain di dalamnya, 
atau 

menerima, binasa dan gagah tidak dengan kami: tapi dengan 
kami 

itu telah tidak terjadi begitu. 

{9:36} untuk kita yang telah menerima hukum binasa oleh dosa, 

dan hati kita juga yang menerimanya 

{9:37} meskipun hukum perisheth tidak, tapi 

Bakarlah di pasukannya. 



{9:38} dan ketika saya berbicara hal-hal ini dalam hati saya, 
saya 

menoleh ke belakang dengan tambang mata, dan pada sisi 
kanan saya melihat 

Perempuan, dan lihatlah, Dia berkabung dan menangis dengan 
keras 

Suara, dan banyak sedih hati dalam hati, dan pakaian 

sewa, dan dia punya abu di atas kepalanya. 

{9:39} kemudian membiarkan saya pikiran saya pergi bahwa 
aku berada di, dan berbalik 

saya kepadanya, 

{9:40} dan berkata kepadanya, mengapa engkau 
menangis? Mengapa 

Seni engkau begitu sedih di akal budimu? 

{9:41} dan dia berkata kepada saya, Sir, biarkan aku sendirian, 
bahwa saya dapat 

meratapi diriku sendiri, dan menambahkan kepada kesedihan 
saya, karena saya sakit kesal 

dalam pikiran saya, dan membawa sangat rendah. 

{9:42} dan aku berkata kepadanya, apa menemaninya 
engkau? Beritahu. 

{9:43} dia berkata kepada saya, saya hamba-Mu telah mandul, 

dan tidak punya anak, meskipun aku suami tiga puluh tahun, 



{9:44} dan tiga puluh tahun saya tidak berbuat sesuatu yang 
lain hari dan 

malam, dan setiap jam, tapi membuat saya, doa kepada 
tertinggi. 

{9:45} setelah tiga puluh tahun Tuhan mendengar saya 
hambamu ini 

melihat penderitaan saya, dianggap sebagai masalah saya, dan 
memberi 

Saya seorang putra: dan aku sangat senang tentang dia, jadi 
suami saya 

juga, dan semua tetangga saya: dan kita memberi 
penghormatan besar kepada 

yang Mahakuasa. 

{9:46} dan saya dipelihara dia dengan kesusahan besar. 

{9:47} jadi ketika ia tumbuh up, dan datang ke waktu dia 

harus punya istri, saya membuat sebuah pesta. 

{10:1} dan jadi datang untuk lulus, yang ketika anak saya 

masuk ke dalam ruang pernikahan nya, ia jatuh dan mati. 

{10:2} maka kita semua menggulingkan lampu, dan semua saya 

tetangga bangkit untuk menghibur saya: Jadi aku mengambil 
istirahat saya kepada 

hari kedua di malam hari. 



{10:3} dan terjadilah, ketika mereka semua pergi untuk 

menghibur saya, ke ujung aku mungkin tenang; kemudian 
bangunlah aku oleh 

malam dan melarikan diri, dan datang kemari ke bidang ini, 
seperti yang engkau melihat. 

{10:4} dan saya sekarang tujuan tidak boleh kembali ke kota, 

Tapi di sini untuk menginap, dan tidak untuk makan atau 
minum, tetapi terus-menerus 

untuk berkabung dan cepat sampai saya mati. 

{10:5} kemudian meninggalkan renungan mana aku berada, dan 

berfirman kepadanya dalam kemarahan, berkata: 

{10:6} engkau bodoh wanita lain di atas semua, kaulihat 

tidak kami berkabung, dan apa yang happeneth kepada kita? 
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{10:7} Bagaimana Sion itu ibu kami penuh dengan semua berat, 

dan banyak merendahkan, berkabung sangat sakit? 

{10:8} dan sekarang, melihat kita semua berduka atas dan 
sedih, untuk kami 

Apakah semua dalam berat, seni engkau sedih untuk satu anak? 

{10:9} untuk meminta bumi, dan dia akan memberitahukan 
kepadamu, bahwa 



Dia yang seharusnya meratapi kejatuhan begitu banyak yang 
tumbuh 

kepadanya. 

{10:10} untuk keluar dari dia datang semua pada yang pertama, 
dan dari dirinya 

akan semua orang lain datang dan sesungguhnya, mereka 
berjalan hampir semua ke dalam 

pemusnahan, dan banyak dari mereka benar-benar berakar. 

{10:11} yang kemudian harus membuat lebih perkabungan 
daripada dia, 

yang telah kehilangan begitu besar banyak; dan Bukankah 
engkau, yang 

Maaf tapi untuk satu? 

{10:12} tetapi jika engkau kepadaku, Ratapan saya tidak 

seperti bumi, karena aku telah kehilangan buah rahim saya, 

yang melahirkan dengan rasa sakit, dan telanjang dengan 
kesedihan; 

{10:13} tetapi bumi tidak begitu: banyaknya hadir di 

menurut jalannya bumi pergi, seperti: 

{10:14} maka aku berkata kepadamu, sama seperti engkau 
telah membawa 

dengan tenaga kerja; Meskipun demikian bumi juga telah 
diberikan nya buah, 



yaitu, manusia, sejak awal kepadanya yang dibuat 

nya. 

{10:15} sekarang karena itu tetap kesedihan Mu untuk dirimu 
sendiri, dan 

beruang dengan keberanian baik bahwa yang telah menimpa 
engkau. 

{10:16} jika engkau engkau mengakui penentuan 

Allah akan hanya, engkau engkau baik menerima anakmu 
dalam waktu, 

dan engkau harus dipuji di kalangan perempuan. 

{10:17} pergi cara Mu kemudian ke kota untuk suamimu. 

{10:18} dan dia berkata kepada saya, bahwa saya tidak akan 
melakukan: saya akan 

tidak pergi ke kota, tapi di sini akan aku mati. 

{10:19} jadi saya melanjutkan untuk berbicara lebih lanjut 
kepadanya, dan berkata, 

{10:20} melakukan tidak begitu, tetapi dapat menasihati. oleh 
saya: untuk cara 

banyak yang kesengsaraan Sion? dihibur mengenai 

kesedihan Yerusalem. 

{10:21} untuk engkau melihat bahwa kami sanctuary diletakkan 
limbah, 



mezbah kita rusak, kami Kaabah dimusnahkan; 

{10:22} gambus kami diletakkan di tanah, lagu kami 
menempatkan 

untuk diam, sukacita kami adalah berakhir, cahaya kami 

Candlestick dipadamkan, Tabut Perjanjian kami adalah manja, 
kami 

hal-hal kudus adalah najis, dan nama itu dipanggil kami 

hampir dinajiskan: anak-anak kita akan mendapat malu, kami 

Imam dibakar, kami orang-orang Lewi yang ditawan, kami 

perawan adalah najis, dan istri-istri kami akan ditiduri. kami 
yang adil 

Laki-laki terbawa, anak-anak kita hancur, laki-laki muda kami 

dibawa dalam perbudakan, dan orang-orang kuat kami menjadi 

lemah; 

{10:23} dan, yang terbesar dari semua, meterai Sion 

sekarang telah kehilangan kehormatan Nya; untuk dia dikirim 
ke tangan 

dari mereka yang membenci kita. 

{10:24} dan karena itu menyingkirkan Mu besar berat, dan 

menyingkirkan banyak penderitaan, yang perkasa mungkin 

belas kasihan kepadamu lagi, dan tertinggi akan memberikan 
kepadamu apa 



istirahat dan kemudahan dari buruh-Mu. 

{10:25} dan terjadilah ketika aku sedang berbicara dengan dia, 

Lihatlah, wajahnya tiba-tiba bersinar sangat, dan dia 

wajah glistered, sehingga aku tidak takut, dan pikir 

apa yang mungkin. 

{10:26} dan lihatlah, tiba-tiba dia membuat seruan yang hebat 
sangat 

takut: sehingga bumi berguncang di suara perempuan. 

{10:27} dan aku melihat, dan, sesungguhnya, perempuan itu 
muncul di 

kepadaku lagi, tapi ada sebuah kota Sodom, dan besar 

tempat menunjukkan itu sendiri dari dasar-dasar: saat itu aku 
takut, 

dan berseru dengan suara nyaring, dan berkata, 

{10:28} adalah mana Uriel malaikat, yang datang kepadaku di 

yang pertama? karena ia telah menyebabkan saya untuk jatuh 
ke dalam banyak keadaan, 

dan saya akhirnya berubah menjadi korupsi, dan doa saya 
untuk 

teguran. 

{10:29} dan seperti aku berbicara kata-kata ini: sesungguhnya, 
ia 



datang kepadaku, dan melihat aku. 

{10:30} dan, sesungguhnya, aku meletakkan sebagai salah satu 
yang sudah mati, dan 

tambang pemahaman diambil dari saya: dan dia membawa 
saya oleh 

tangan kanan, dan menghibur saya, dan menetapkan saya atas 
kakiku, 

dan ia berkata kepada saya, 

{10:31} apa menemaninya engkau? dan mengapa suam engkau 
begitu Berbicaralah? 

dan mengapa Mu pemahaman yang bermasalah, dan pikiran 

hatimu? 

{10:32} dan aku berkata, karena engkau telah meninggalkan 
aku, dan 

Namun aku sesuai dengan janji-Mu itu, dan aku pergi ke 
lapangan, 

dan, sesungguhnya, aku telah melihat, dan belum melihat, 
bahwa aku tidak mampu 

Check. 

{10:33} dan ia berkata kepadaku, berdiri manfully, dan saya 

akan memberitahukan kepadamu. 

{10:34} kemudian berkata aku, berbicara pada, Tuhan, 
saya; hanya 



meninggalkan aku tidak, supaya jangan aku mati menggagalkan 
harapan saya. 

{10:35} karena aku telah melihat bahwa saya tidak tahu, dan 
mendengar bahwa saya melakukan 

tidak tahu. 

{10:36} atau rasa ditipu, atau jiwa saya dalam mimpi? 

{10:37} sekarang karena itu beritahukanlah kiranya bahwa 
engkau memberitahukan 

hamba-Mu visi ini. 

{10:38} ia menjawab aku kemudian, dan berkata, mendengar 
saya, dan saya 

akan memberitahukan kepadamu dan memberitahukan 
kepadamu: Mengapa engkau takut: untuk 

Tertinggi akan mengungkapkan banyak hal yang rahasia 
kepadamu. 

{10:39} ia telah melihat bahwa kehendak-Mu tepat: untuk yang 
engkau 

sorrowest terus-menerus untuk umat-Mu, dan Kauanggap 
besar 

Ratapan untuk Sion. 

{10:40} ini karena itu adalah maksud penglihatan yang 

akhir-akhir ini tuanku: 

{10:41} Tuanku seorang wanita yang berkabung, dan engkau 



begannest untuk menghiburnya: 

{10:42} tapi sekarang kaulihat rupa wanita tidak 

lebih, tapi tidak muncul kepadamu kota Sodom. 

{10:43} dan sedangkan dia mengatakan engkau kematian Nya 
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Anak, ini adalah solusi: 

{10:44} adalah perempuan yang telah kaulihat Sion: dan 

Sedangkan dia berkata kepadamu, bahkan dia siapa engkau 
melihat sebagai 

kota Sodom, 

{10:45} padahal, saya katakan, dia berkata kepadamu, bahwa ia 
telah 

telah tiga puluh tahun tandus: mereka adalah tiga puluh tahun 
dimana 

ada persembahan ada dibuat dalam dirinya. 

{10:46} tapi setelah tiga puluh tahun Salomo membangunkan 
kota 

dan mempersembahkan persembahan: dan kemudian 
telanjang anak perempuan mandul. 

{10:47} dan sedangkan dia mengatakan kepadamu bahwa ia 
dipelihara dia. 

dengan tenaga kerja: itu tinggal di Yerusalem. 



{10:48} Namun sementara dia berkata kepadamu, bahwa anak 
saya 

datang ke ruang pernikahan nya yang terjadi untuk gagal, 

meninggal: ini adalah kehancuran yang datang ke Yerusalem. 

{10:49} dan lihatlah, Tuanku rupa-Nya, dan 

karena Dia berkabung untuk anaknya, engkau begannest 
kenyamanan 

Dia: dan hal-hal ini yang memiliki kebetulan, ini harus 

membuka kepadamu. 

{10:50} untuk sekarang yang paling tinggi melihat bahwa 
engkau suam didukacitakan 

unfeignedly, dan sufferest dari hatimu seluruh baginya, jadi 

telah ia diberitahukan kepadamu kecerahan kemuliaan-Nya, 
dan 

comeliness kecantikannya: 

{10:51} dan karena itu saya bade engkau tetap di Lapangan 

dimana tidak ada rumah ini didirikan oleh: 

{10:52} sebab aku tahu, bahwa yang Mahatinggi akan 
memberitahukan hal ini kepada 

engkau. 

{10:53} karena itu yang kuperintahkan kepadamu untuk pergi 
ke lapangan, 



mana ada dasar dari setiap bangunan itu. 

{10:54} untuk di tempat dimana tertinggi beginneth ke 

mempergelarkan nya kota, ada dapat bangunan manusia tidak 
akan mampu berdiri. 

{10:55} dan oleh karena itu jangan takut, biarkan hatimu tidak 
akan 

rubuh, tapi pergi cara Mu, dan melihat keindahan dan 

kebesaran bangunan, seperti halnya matamu mampu 

Lihat: 

{10:56} dan kemudian haruslah engkau mendengar sebanyak 
telinga-Mu 

dapat memahami. 

{10:57} untuk engkau seni diberkati di atas banyak lainnya, dan 
seni 

disebut dengan yang Mahatinggi; dan begitu juga tapi sedikit. 

{10:58} tapi besok malam engkau harus tetap di sini; 

{10:59} dan seterusnya akan memberitahukan tertinggi yang 
engkau visions dari 

hal-hal yang tinggi, yang Mahatinggi akan melakukan kepada 
mereka yang 

diam di atas bumi pada zaman akhir. Jadi aku tidur malam itu 

dan lain, seperti ia memerintahkan saya. 



{11:1} kemudian melihat saya mimpi, dan lihatlah, ada datang 

dari laut yang eagle, yang memiliki dua belas sayap berbulu, 

dan tiga kepala. 

{11:2} dan aku melihat, dan, lihatlah, dia menyebarkan 
sayapnya atas 

seluruh bumi, dan semua meniupkan angin di udara pada 
dirinya, dan 

berkumpul bersama. 

{11:3} dan aku melihat, dan keluar dari bulu tidak tumbuh 

bulu lain bertentangan; dan mereka menjadi sedikit bulu dan 

kecil. 

{11:4} tetapi kepala Nya berada pada istirahat: kepala di 
tengah-tengah 

adalah lebih besar daripada yang lain, namun beristirahat 
dengan residu. 

{11:5} juga aku melihat, dan, lo, elang terbang dengan dia. 

bulu, dan memerintah atas bumi, dan mereka yang diam 

di dalamnya. 

{11:6} dan saya melihat bahwa segala sesuatu di bawah langit 

takluk kepada dia, dan tidak ada orang berbicara melawan dia, 
tidak, tidak satu 

makhluk bumi. 



{11:7} dan aku melihat, dan, lo, eagle naik kepadanya 

cakar, dan berfirman kepada bulu, berkata: 

Watch {11:8} tidak semua sekaligus: tidur masing-masing di 
sendiri 

tempat, dan menonton oleh Lapangan: 

{11:9} Tetapi hendaklah kepala dipertahankan untuk yang 
terakhir. 

{11:10} dan aku melihat, dan, lo, suara pergi tidak keluar dari 

kepala Nya, tapi dari tengah-tengah nya tubuh. 

{11:11} dan saya nomor bulu bertentangan, dan, 

Sesungguhnya, ada delapan dari mereka. 

{11:12} dan aku melihat, dan, lihatlah, di sisi kanan ada 

muncul satu bulu, dan memerintah atas seluruh bumi; 

{11:13} dan begitu itu, yang ketika itu memerintah, akhir itu 

datang, dan tempat yang daripadanya muncul lagi: Jadi 
berikutnya 

Berikut berdiri up. dan memerintah, dan memiliki waktu yang 
besar; 

{11:14} dan hal itu terjadi, bahwa ketika ia memerintah, akhir 

itu datang juga, seperti seperti yang pertama, jadi itu muncul 
lagi. 

{11:15} maka terdengarlah suara sama dengan itu, dan berkata, 



{11:16} mendengar engkau yang lahirkan memerintah bumi 
begitu 

panjang: ini kukatakan kepadamu, sebelum engkau beginnest 
untuk tampil tidak 

lebih lanjut, 

{11:17} tidak akan tidak engkau mencapai kepada waktu Mu, 

tidak kepada setengah daripadanya. 

{11:18} kemudian muncul ketiga, dan memerintah sebagai yang 
lain 

sebelumnya, dan muncul tidak lebih juga. 

{11:19} jadi pergi itu dengan semua residu satu demi satu, 

seperti setiap orang memerintah, dan kemudian muncul lagi. 

{11:20} kemudian aku melihat, dan, lo, dalam proses waktu 

bulu-bulu yang diikuti berdiri pada sisi kanan, bahwa mereka 

mungkin memerintah juga; dan beberapa dari mereka 
memerintah, tapi dalam sementara 

mereka muncul lagi: 

{11:21} untuk beberapa dari mereka yang mengatur, tetapi 
memerintah tidak. 

{11:22} setelah ini saya melihat, maka tampaklah, dua belas 

bulu-bulu yang muncul lagi, atau bulu kecil dua: 

{11:23} dan tidak lagi pada tubuh si elang, 



tetapi tiga kepala yang hinggap, dan enam sayap kecil. 

{11:24} kemudian melihat saya juga bahwa dua bulu kecil dibagi 

diri dari enam, dan tetap di bawah kepala yang 

pada sisi kanan: untuk empat terus di tempatnya. 
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{11:25} dan aku melihat, dan, lo, bulu-bulu itu 

di bawah sayap yang berpikir untuk mendirikan sendiri dan 
memiliki 

aturan. 

{11:26} dan aku melihat, dan, lo, ada satu set up, tetapi 

segera itu muncul lagi. 

{11:27} dan yang kedua adalah cepat jauh daripada yang 
pertama. 

{11:28} dan aku melihat, dan, lo, dua yang tetap 

berpikir juga dalam diri mereka sendiri untuk memerintah: 

{11:29} dan ketika mereka jadi berpikir, sesungguhnya, tidak 
bangun 

salah satu kepala yang pada saat istirahat, yaitu, itu yang adalah 

tengah-tengah; untuk itu adalah lebih besar dari dua kepala 
lain. 

{11.30} dan kemudian aku melihat dua kepala lain yang 



bergabung dengan itu. 

{11:31} dan lihatlah, kepala berubah dengan mereka yang 

dengan itu, dan memang memakan bulu dua di bawah sayap 

yang akan memerintah. 

{11:32} tetapi kepala ini menempatkan seluruh bumi dalam 
ketakutan, dan telanjang 

aturan di dalamnya atas semua orang yang diam di atas bumi 
dengan banyak 

penindasan; dan itu pemerintahan dunia lain 

daripada semua sayap yang telah. 

{11:33} dan setelah ini aku melihat, dan, lo, kepala itu 

di tengah-tengah tiba-tiba muncul tidak lebih, seperti sebagai 
sayap. 

{11:34} tetapi ada tetap dua kepala, yang juga dalam 

seperti menyortir memerintah atas bumi, dan atas mereka yang 
diam 

di dalamnya. 

{11:35} dan aku melihat, dan, lo, kepala sebelah kanan 

samping itu yang di sebelah kiri. 

{11:36} kemudian aku kepala suara, yang berkata kepadaku, 
lihatlah 



sebelum engkau, dan mempertimbangkan hal yang engkau 
melihat. 

{11:37} dan aku melihat, dan lihatlah, seolah-olah singa yang 
mengaum 

dikejar dari kayu: dan aku melihat bahwa Dia mengutus 
seorang laki-laki 

suara kepada elang, dan berkata, 

{11.38} mendengar engkau, aku akan berbicara dengan engkau 
yang Mahatinggi 

akan kukatakan kepadamu, 

{11:39} seni tidak engkau ini yang remainest dari keempat 
binatang, 

yang saya buat untuk memerintah di dunia, yang akhir mereka 

kali mungkin datang melalui mereka? 

{11:40} dan keempat datang, dan mengatasi segala binatang 

itu adalah masa lalu, dan memiliki kekuasaan atas dunia dengan 
besar 

fearfulness, dan Kompas seluruh bumi dengan 

banyak orang jahat penindasan; dan begitu lama waktu diam ia 

bumi dengan penipuan. 

{11:41} untuk bumi telah engkau tidak dihakimi dengan 
kebenaran. 



{11:42} untuk engkau telah menderita lemah lembut, engkau 
telah menyakiti 

pendamai, engkau mengasihi pendusta, dan hancur 

kediaman-kediaman bagi mereka yang berbuah, dan engkau 
dilemparkan 

bawah dinding seperti apakah engkau tidak membahayakan. 

{11:43} karena itu adalah berurusan salah Mu datang kepada 

Tertinggi, dan Mu kebanggaan kepada Perkasa. 

{11:44} the tertinggi juga telah dipandang bangga 

kali, dan, lihatlah, mereka berakhir, dan kekejian nya 

terpenuhi. 

{11:45} dan oleh karena itu muncul lagi, engkau eagle, atau 

Mu sayap yang mengerikan, atau bulu Mu jahat atau Mu 

kepala berbahaya, maupun cakar Mu menyakitkan, maupun 
semua tubuh sia-sia Mu: 

{11:46} bahwa seluruh bumi mungkin segar, dan mungkin 

kembali, dibebaskan dari kekerasan Mu, dan bahwa ia mungkin 

berharap untuk penghakiman dan belas kasihan dia yang 
membuatnya. 

{12:1} dan terjadilah, Bisakan berfirman singa ini 

kata-kata kepada elang, aku melihat, 



{12:2} dan, lihatlah, kepala yang tetap dan empat 

sayap muncul lagi, dan dua pergi kepada itu dan mengatur 

diri untuk pemerintahan dan kerajaan mereka adalah kecil, dan 

isi dari keributan. 

{12:3} dan aku melihat, dan, lihatlah, mereka muncul tidak 
lebih, 

dan seluruh tubuh Eagle dibakar sehingga bumi 

ini dalam ketakutan besar: kemudian bangun saya keluar dari 
masalah dan 

Trance pikiran saya, dan dari rasa takut, dan mengatakan 
kepada saya 

Roh, 

Lo {12:4}, ini engkau telah melakukan kepada-Ku, yang engkau 

searchest menemukan cara yang Mahatinggi. 

{12:5} Lo, namun aku lelah dalam pikiran saya, dan sangat 
lemah dalam 

Roh-Ku; dan sedikit kekuatan yang ada dalam diriku, untuk 
ketakutan besar 

kaupakai aku menderita malam ini. 

Karena itu {12:6} akan sekarang sembuhkanlah tertinggi, bahwa 
ia 

akan menghibur aku sampai akhir. 



{12:7} dan aku berkata, Tuhan yang bearest aturan, jika saya 
menemukan 

Grace sebelum mata-Mu, dan jika saya 'm dibenarkan dengan 
engkau sebelum 

banyak orang lain, dan jika doa saya memang harus datang 
sebelum Mu 

wajah; 

{12:8} menghibur saya, dan memberitahukan saya hamba-Mu 

interpretasi dan polos perbedaan visi ini takut, yang 

engkau boleh sempurna kenyamanan jiwa saya. 

{12:9} untuk engkau telah dinilai saya layak untuk 
memberitahukan saya 

terakhir kali. 

{12:10} dan dia berkata kepada saya, ini adalah interpretasi 

Visi: 

{12:11} eagle, yang telah kaulihat datang dari 

laut, merupakan kerajaan yang terlihat dalam visi Mu 

saudara Daniel. 

{12:12} tetapi ini tidak dijelaskan kepadanya karena itu 

Sekarang saya menyatakan itu kepadamu. 

{12:13} sesungguhnya, waktu akan datang, yang tidak akan 
bangkit 



sampai atas bumi, dan itu akan ditakuti di atas semua 

kerajaan yang sebelumnya. 

{12:14} yang sama akan dua belas raja memerintah, satu 
setelah 

lain: 

{12:15} yang kedua akan mulai memerintah, dan 

akan memiliki lebih banyak waktu daripada dua belas. 

{12:16} dan ini melakukan dua belas menandakan sayap, yang 
engkau 

Tuanku. 
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{12:17} untuk suara yang engkau berbicara heardest, dan 

yang telah kaulihat untuk tidak pergi dari kepala tetapi dari 

tengah-tengah tubuh daripadanya, ini adalah interpretasi: 

{12:18} bahwa setelah masa kerajaan itu tidak akan 

timbul besar kali, dan itu akan berdiri dalam bahaya gagal: 

Namun itu tidak akan kemudian jatuh, tetapi akan dikembalikan 
lagi 

ke awal. 

{12:19} dan seperti tuanku lihat kecil delapan di bawah 

bulu-bulu yang menempel ke sayapnya, ini adalah interpretasi: 



{12:20} bahwa kepadanya tidak akan muncul delapan raja, yang 

kali akan tetapi kecil, dan swift tahun mereka. 

{12:21} dan dua dari mereka akan binasa, waktu tengah 

mendekati: empat akan disimpan sampai akhir mereka mulai 

pendekatan: tetapi dua akan disimpan sampai akhir. 

{12:22} dan seperti tuanku lihat tiga kepala beristirahat, ini 

adalah interpretasi: 

{12:23} di terakhirnya hari akan menaikkan paling tinggi tiga 

Kerajaan, dan memperbarui banyak hal di dalamnya, dan 
mereka akan 

memiliki kekuasaan di bumi, 

{12:24} dan mereka yang diam di dalamnya, dengan banyak 

penindasan, di atas semua orang-orang yang sebelum mereka: 
karena itu 

mereka disebut kepala elang. 

{12:25} untuk ini adalah mereka yang akan menyelesaikan nya 

kejahatan, dan itu akan selesai akhir nya. 

{12:26} dan seperti tuanku lihat bahwa kepala besar 

muncul lagi, itu signifieth bahwa salah satu dari mereka akan 
mati 

tempat tidurnya, dan namun dengan rasa sakit. 



{12:27} untuk dua yang tetap akan dibunuh dengan 

pedang. 

{12:28} untuk pedang yang akan menjilat yang lain: 

tetapi pada akhirnya ia harus jatuh melalui pedang dirinya. 

{12:29} dan seperti tuanku lihat dua bulu di bawah 

sayap yang melewati kepala yang di sebelah kanan; 

{12:30} itu signifieth bahwa ini adalah mereka, yang tertinggi 

telah terus kepada akhir mereka: ini adalah kerajaan kecil dan 
penuh 

masalah, tuanku. 

{12:31} dan singa, yang telah kaulihat bangun dari 

kayu, menderu dan berbicara kepada elang, dan 

menegur dia untuk nya ketidakbenaran dengan semua kata 

yang engkau telah mendengarkan; 

{12:32} inilah yang diurapi yang tertinggi telah disimpan 

bagi mereka dan bagi kejahatan mereka sampai akhir: dia 

menegur mereka, dan akan upbraid mereka dengan kekejaman 
mereka. 

{12:33} dia akan menetapkan mereka sebelum dia hidup di 

penghakiman, dan akan menghukum mereka, dan memperbaiki 
mereka. 



{12:34} untuk sisa umat-Ku ia akan melepaskan dengan 

belas kasihan, yang telah ditekan atas perbatasan saya, dan 

ia akan membuat mereka menyenangkan sehingga kedatangan 
hari 

penghakiman, yang telah kukatakan kepadamu dari 

awal. 

{12:35} ini adalah mimpi yang telah kaulihat, dan ini adalah 

interpretasi. 

{12:36} hanya Engkaulah bertemu untuk mengetahui rahasia ini 

Tertinggi. 

{12:37} karena menulis semua hal ini bahwa Engkaulah yang 
telah 

dilihat dalam sebuah buku, dan menyembunyikan mereka: 

{12:38} dan mengajar mereka dengan bijaksana orang-orang 
yang 

hati engkau dapat memahami dan tetap 

rahasia. 

{12:39} tapi nunggu engkau di sini dirimu sendiri belum tujuh 
hari lebih, 

bahwa mungkin menunjukkan kepadamu, apa pun itu 
Peringatkanlah 



Tertinggi untuk menyatakan kepadamu. Dan dengan itu ia 
pulang. 

{12:40} dan terjadilah, ketika semua orang melihat bahwa 

tujuh hari itu di masa lalu, dan saya tidak datang lagi ke kota, 

ia mengumpulkan mereka semua, dari setidaknya kepada 

terbesar, datang kepadaku dan berkata, 

{12:41} apa yang telah kita tersinggung engkau? dan Apakah 
kejahatan 

kita lakukan terhadap engkau, bahwa engkau forsakest kami, 
dan duduk di sini 

di tempat ini? 

{12:42} untuk semua nabi engkau hanya seni meninggalkan 
kami, sebagai 

Gugus antik, dan sebagai sebuah lilin di tempat gelap, dan 
sebagai 

sebuah surga atau kapal dilestarikan dari badai. 

{12:43} tidak kejahatan yang datang kepada kita yang cukup? 

{12:44} jika engkau engkau meninggalkan kita, betapa lebih 
baik itu 

selama kita, jika kita juga telah dibakar di Sion? 

{12:45} untuk kami tidak lebih baik daripada mereka yang mati 
di sana. 



Dan mereka menangis dengan suara nyaring. Maka 
berbicaralah aku mereka, 

dan berkata, 

{12:46} akan baik kenyamanan, Hai orang Israel. dan tidak 
berat, 

engkau rumah Yakub: 

{12:47} untuk tertinggi telah Anda peringatan, dan 

Perkasa telah tidak melupakan Anda godaan. 

{12:48} sebagai bagi saya, saya tidak meninggalkan Anda, juga 
tidak saya 

berangkat dari Anda: tapi datang ke tempat ini, untuk berdoa 
untuk 

kehancuran Sion, dan bahwa aku mungkin mencari rahmat bagi 

rendah estate Sanctuary Anda. 

{12:49} dan sekarang pergi jalan pulang setiap orang, dan 
setelah 

hari ini yang akan datang kepadamu. 

{12:50} jadi orang-orang pergi cara mereka ke kota, seperti 

Aku memerintahkan mereka: 

{12:51} tapi aku tetap masih di bidang tujuh hari, sebagai 

Malaikat memerintahkanku; dan makan hanya dalam hari-hari 

bunga-bunga di ladang, dan daging dari herbal 



{13:1} dan itu datang untuk lulus setelah tujuh hari, bermimpi 

bermimpi oleh malam: 

{13:2} dan, lo, ada muncul angin dari laut, itu 

pindah semua gelombang daripadanya. 

{13:3} dan aku melihat, dan, lo, bahwa manusia Wax kuat 
dengan 

ribuan surga: dan ketika ia berpaling nya 

wajah untuk melihat, Semua gemetar hal-hal yang dilihat 

di bawah-nya. 
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{13:4} dan whensoever suara keluar dari mulutnya, 

Semua yang mereka membakar yang mendengar suara-Nya, 
seperti sebagai bumi faileth 

Ketika itu feeleth api. 

{13:5} dan setelah ini aku melihat, dan, lo, ada dikumpulkan 

bersama banyak orang, dari nomor, dari empat 

angin langit, untuk menundukkan orang yang keluar dari 

laut 

{13:6} tapi aku melihat, dan, lo, memiliki diukirkannyalah 
sendiri yang besar 

Gunung, dan terbang ke atasnya. 



{13:7} tapi aku telah melihat daerah atau tempat 

whereout bukit itu bagimu, dan aku tidak bisa. 

{13:8} dan setelah ini aku melihat, dan, lo, Semua mereka yang 

berkumpul bersama untuk menundukkannya sangat ketakutan, 
dan 

Namun durst melawan. 

{13:9} dan, lo, karena ia melihat kekerasan dari kumpulan 

yang datang, dia tidak mengangkat tangannya, tidak memegang 
pedang, atau 

instrumen apapun perang: 

{13:10} tapi hanya saya melihat bahwa dia dikirim dari 
mulutnya seperti 

telah menjadi ledakan api dan dari bibirnya napas terbakar, 

dan dari lidahnya ia mengusir sparks dan ribut. 

{13:11} dan mereka semua dicampur bersama-sama; semburan 

api, terbakar nafas, dan badai besar; dan jatuh dengan 

kekerasan atas kumpulan yang siap untuk melawan, 

dan membakar semuanya up setiap orang, jadi bahwa setelah 
tiba-tiba dari 

tidak ada yang dirasakan, tidak terhitung tetapi 

hanya debu dan bau: ketika saya melihat ini saya merasa takut. 



{13:12} sesudahnya melihat orang yang sama aku turun dari 

Gunung, dan memanggil kepadanya lain pendamai 

Banyak. 

{13:13} dan datanglah orang banyak kepadanya yang 

beberapa sangat gembira, beberapa Minta Maaf, dan beberapa 
dari mereka 

terikat, dan lainnya beberapa membawa mereka yang 
ditawarkan: 

saat itu aku sakit melalui rasa takut, dan aku bangun, dan 
berkata, 

{13:14} engkau telah menunjukkan hamba-Mu ini keajaiban 

dari awal, dan telah dihitung saya layak yang engkau 

harus menerima doa saya: 

{13:15} memberitahukan saya sekarang namun interpretasi 
mimpi ini. 

{13:16} untuk seperti saya membayangkan di tambang 
pemahaman, celaka 

kepada mereka yang akan ditinggalkan di hari-hari dan banyak 
lagi 

Celakalah mereka yang tidak tertinggal! 

{13.17} karena mereka yang tidak tertinggal sementara. 

{13:18} sekarang mengerti saya hal-hal yang akan diletakkan di 



zaman akhir, yang akan terjadi kepada mereka, dan mereka 

yang tertinggal. 

{13:19} karena itu adalah mereka datang ke dalam bahaya 
besar dan 

banyak kebutuhan, seperti sebagai mimpi-mimpi itu 
menyatakan. 

{13:20} belum itu mudah baginya yang berada dalam bahaya 
yang akan datang 

dalam hal ini, daripada untuk berlalu seperti awan dari 

dunia, dan bukan untuk melihat hal-hal yang terjadi pada 
zaman akhir. 

Dan dia menjawab kepada saya, dan berkata, 

{13:21} interpretasi dari visi akan saya memberitahukan 
kepadamu, 

dan saya akan membuka kepadamu hal yang engkau telah 
diperlukan. 

{13:22} sedangkan engkau telah berbicara tentang mereka yang 
tersisa 

belakang, ini adalah interpretasi: 

{13:23} yang akan bertahan bahaya bahwa waktu telah 

membuat dirinya: mereka yang jatuh ke dalam bahaya seperti 

memiliki pekerjaan, dan iman kepada yang Mahakuasa. 



{13:24} tahu ini oleh karena itu, bahwa mereka yang akan 
meninggalkan 

di belakang ada lebih diberkati daripada mereka yang mati. 

{13:25} Inilah arti dari visi: sedangkan engkau 

kaulihat orang datang dari tengah-tengah laut: 

{13:26} sama Dialah yang Allah yang Mahatinggi telah 
memelihara 

musim yang hebat, yang oleh diri sendiri akan memberikan nya 

makhluk: dan dia akan memerintahkan mereka yang tertinggal 
di belakang. 

{13:27} dan seperti tuanku, yang dari mulutnya 

datang sebagai ledakan angin, dan api, dan badai; 

{13:28} dan bahwa ia memegang pedang, maupun apapun 

alat perang, tetapi bahwa tergesa-gesa dalam dia hancur 

seluruh banyak yang datang untuk menundukkannya. ini adalah 

interpretasi: 

{13:29} sesungguhnya, akan datang waktunya, ketika Sang 
Mahatinggi akan 

mulai untuk membebaskan mereka yang di atas bumi. 

{13.30} dan dia akan datang dengan kagum melihat mereka 

yang diam di atas bumi. 



{13:31} dan satu akan melakukan untuk melawan lain, 

satu kota terhadap yang lain, satu tempat terhadap satu sama 
lain, 

orang-orang terhadap yang lain, dan satu dunia terhadap yang 
lain. 

{13:32} dan waktu akan ketika hal-hal ini akan 

datang untuk lulus, dan tanda-tanda akan terjadi yang saya 
menunjukkan 

engkau sebelumnya, dan kemudian anakku dinyatakan, siapa 
Engkau 

Tuanku sebagai seorang naik. 

{13:33} dan ketika semua orang mendengar suara-Nya, setiap 

Laki-laki akan di meninggalkan tanah mereka sendiri 
pertempuran mereka memiliki satu 

terhadap yang lain. 

{13:34} dan terhitung akan berkumpul 

bersama, Tuanku mereka, bersedia untuk datang, dan 

mengalahkan dia dengan pertempuran. 

{13:35} tetapi ia akan berdiri di atas bukit Sion. 

{13:36} Sion dan akan datang, dan akan menunjukkan semua 

Laki-laki, sedang disiapkan dan Sodom, seperti tuanku lihat 
bukit 



bagimu tanpa tangan. 

{13:37} dan ini anakku akan menghukum orang jahat 

penemuan bangsa-bangsa tersebut, yang untuk hidup mereka 
jahat 

jatuh ke dalam badai; 

{13:38} dan meletakkan mereka pikiran jahat mereka, dan 

siksaan dimakan mereka akan mulai disiksa, 

yang adalah seperti kepada api: dan ia akan menghancurkan 
mereka 

tanpa pekerja dengan hukum yang seperti kepadaku. 

{13:39} dan seperti tuanku lihat yang dia mengumpulkan 

lain pendamai banyak kepadanya; 

{13:40} yaitu sepuluh suku, yang dibawa pergi 

tahanan dari tanah mereka sendiri dalam waktu Osea raja, 

Siapa Salmanasar raja Asyur dipimpin menawan, dan 
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Dia membawa mereka atas air, dan begitu datang mereka ke 

Tanah lainnya. 

{13:41} tetapi mereka mengambil ini nasihat antara mereka 
sendiri, 



bahwa mereka akan meninggalkan banyak orang kafir, dan 
pergi 

maju ke negara yang lebih lanjut, dimana tidak pernah manusia 
berdiam, 

{13.42} bahwa mereka mungkin tidak tetap mereka ketetapan 
yang 

mereka tidak pernah disimpan di tanah mereka sendiri. 

{13:43} dan mereka memasuki Euprates oleh yang sempit 

tempat-tempat sungai. 

{13:44} yang paling tinggi kemudian menunjukkan tanda-tanda 
bagi mereka, 

dan masih diadakan banjir, sampai mereka melewati. 

{13:45} untuk melalui negara itu ada cara yang bagus untuk 

pergi, yakni dari setengah tahun: dan daerah yang sama 

disebut Arsareth. 

{13.46} kemudian diam mereka tidak sampai saat terakhir; dan 

sekarang ketika mereka akan mulai datang, 

{13:47} the tertinggi akan menginap springs aliran 

sekali lagi, bahwa mereka dapat pergi melalui: oleh karena 
Tuanku engkau 

orang banyak dengan damai. 



{13:48} tetapi orang-orang yang tertinggal di belakang orang 
yang 

mereka yang ditemukan dalam batas saya. 

{13:49} sekarang ketika ia destroyeth banyak 

bangsa-bangsa yang berkumpul bersama, ia akan membela 
umat-Nya 

yang tetap. 

{13:50} dan kemudian ia memberitahukan mereka kejaiban. 

{13:51} kemudian berkata saya, O Tuhan yang bearest aturan, 
memberitahukan saya 

ini: Mengapa telah melihat orang yang datang dari 

tengah-tengah laut? 

{13:52} dan dia berkata kepada saya, sama seperti engkau 
Dapatkah tidak 

mencari juga tahu hal-hal yang di dalam laut: 

bahkan jadi tiada seorangpun bumi dapat melihat anak saya, 
atau mereka yang akan 

dengan dia, tapi di siang hari. 

{13:53} ini adalah interpretasi mimpi yang engkau 

kaulihat, dan dimana engkau hanya seni di sini meringankan. 

{13.54} karena engkau telah meninggalkan cara sendiri, dan 



diterapkan Mu ketekunan kepada hukum saya, dan 
mencarinya. 

{13:55} nyawamu telah engkau diperintahkan dalam 
kebijaksanaan, dan telah 

disebut pemahaman ibumu. 

{13:56} dan karena itu memiliki saya menunjukkan kepadamu 
harta 

Tertinggi: setelah tiga hari lain saya akan berbicara hal-hal lain 

kepadamu dan menyatakan kepadamu Perkasa dan luar biasa 

hal-hal. 

{13:57} kemudian pergi saya ke bidang, memberikan pujian dan 

Terima kasih sangat kepada yang Mahatinggi karena keajaiban 
nya 

yang ia lakukan dalam waktu; 

{13:58} dan karena dia governeth yang sama, dan seperti 

hal-hal sebagai jatuh dalam musim mereka: dan ada aku duduk 
tiga hari. 

{14:1} dan terjadilah pada hari ketiga, aku duduk di bawah 

sebuah oak, dan lihatlah, datanglah suara dari semak 

terhadap aku, dan berkata, Esdras, Esdras. 

{14:2} dan aku berkata, di sini aku, Tuhan dan aku berdiri 
berdasarkan 



kakiku. 

{14:3} kemudian katanya kepadaku di semak-semak yang aku 
jelas 

mengungkapkan diri kepada Musa, dan berbicara dengan dia, 
ketika saya 

orang-orang yang disajikan di Mesir: 

{14:4} dan saya mengirimnya dan memimpin umat-Ku keluar 
dari Mesir, 

dan membawanya ke Gunung dimana saya diselenggarakan 
oleh saya 

musim yang panjang, 

{14:5} dan menyuruhnya banyak hal-hal yang menakjubkan, 
dan menunjukkan 

Dia rahasia kali, dan akhirnya; dan diperintahkan 

Dia, berkata: 

{14:6} kata-kata ini haruslah engkau menyatakan, dan ini akan 

Engkau menyembunyikan. 

{14:7} dan sekarang aku berkata kepadamu, 

{14:8} bahwa engkau berbaring dalam hatimu tanda-tanda yang 
telah 

menunjukkan, dan mimpi-mimpi yang kaulihat, dan 

interpretasi yang engkau telah mendengarkan: 



{14:9} untuk engkau harus diambil dari semua, dan dari 

Selanjutnya engkau harus tetap dengan anak saya, dan seperti 

menjadi seperti engkau, sampai waktu berakhir. 

{14:10} untuk dunia telah kehilangan mudanya, dan waktu 

mulai lilin tua. 

{14:11} untuk dunia terbagi menjadi dua belas bagian, dan 

sepuluh bagian itu sudah hilang, dan setengah dari 
sepersepuluh bagian: 

{14:12} dan masih tinggal yang setelah setengah 

Bagian kesepuluh. 

{14:13} sekarang karena itu ditetapkan rumahmu, dan 

menegur umat-Mu, kenyamanan seperti mereka seperti berada 
dalam kesulitan, 

dan sekarang melepaskan korupsi, 

{14:14} membiarkan pergi dari padamu fana pikiran, 
membuang 

beban manusia, meletakkan off sekarang sifat lemah, 

{14:15} dan sisihkan pikiran yang paling berat 

kepadamu dan tergesa-gesa kepadamu untuk melarikan diri 
dari masa ini. 

{14:16} untuk kejahatan namun lebih besar daripada mereka 
yang engkau 



dilihat terjadi dilakukan selanjutnya. 

{14:17} untuk melihat betapa dunia akan menjadi lemah 

melalui usia, banyak yang lebih akan peningkatan kejahatan 
atas 

mereka yang diam di dalamnya. 

{14:18} untuk waktu melarikan diri jauh, dan sewa sulit 

di tangan: untuk sekarang hasteth visi untuk datang, yang ada 
padamu 

dilihat. 

{14:19} kemudian berbicaralah aku sebelum engkau, dan 
berkata, 

{14:20} sesungguhnya, Tuhan, aku akan pergi, seperti 
kauberikan 

saya, dan menegur orang-orang yang hadir: tetapi mereka yang 

akan lahir selepas itu, yang akan menegur mereka? dengan 
demikian 

dunia berada dalam kegelapan, dan mereka yang diam di 
dalamnya 

tanpa cahaya. 

{14:21} untuk hukum-Mu yang dibakar, sehingga tidak ada 
seorangpun mengetahui 

hal-hal yang dilakukan kepadamu, atau pekerjaan yang akan 
dimulai. 
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{14:22} Tetapi jikalau hamba mendapat kasih karunia di 
hadapan-Mu, kirim 

Roh Kudus ke saya, dan saya akan menulis semua yang telah 
dilakukan 

di dunia sejak awal, yang ditulis dalam Mu 

hukum, bahwa pria mungkin menemukan jalan Mu, dan bahwa 
mereka yang akan 

hidup di kemudian hari mungkin hidup. 

{14:23} dan ia menjawab aku, pergilah kehendak-Mu, 
mengumpulkan 

orang-orang yang bersama-sama, dan mengatakan kepada 
mereka bahwa mereka mencari engkau 

tidak selama empat puluh hari. 

{14:24} tetapi melihat engkau mempersiapkan engkau banyak 
kotak pohon dan 

Bawalah beserta engkau Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus, dan 
Asiel, 

lima yang siap untuk menulis dengan cepat; 

{14:25} dan datang kemari, dan aku akan menyalakan lilin 

pemahaman dalam hatimu, yang akan tidak akan 
menempatkan keluar, sampai 

hal-hal yang dilakukan yang engkau akan mulai menulis. 



{14:26} dan Kapan engkau lakukan, beberapa hal haruslah 
engkau 

menerbitkan, dan beberapa hal harus engkau kauberitahukan 
diam-diam ke 

bijaksana: besok jam ini haruslah engkau mulai menulis. 

{14:27} Kemudian berangkatlah saya seperti yang 
diperintahkan, dan 

mengumpulkan semua orang bersama-sama, dan berkata, 

{14:28} mendengar kata-kata ini, Hai orang Israel. 

{14:29} nenek-moyang kita pada awal orang asing di 

Mesir, dari mana mereka dibebaskan: 

{14:30} dan menerima hukum kehidupan yang mereka terus 
tidak, 

yang kamu juga telah memberontak setelah mereka. 

{14:31} kemudian adalah tanah, bahkan tanah Sion, berpisah 

antara kamu oleh banyak: tetapi nenek moyangmu, dan kamu 
sendiri, 

melakukan kejahatan, dan tidak mengikuti cara yang 

Tertinggi memerintahkan Anda. 

{14:32} dan lagi karena ia adalah hakim yang adil, ia 

mengambil dari Anda dalam waktu satu hal yang diberikannya 
kepada Anda. 



{14:33} dan sekarang kamu di sini, dan saudara-saudara Anda 
antara 

Anda. 

{14:34} Sebab jika demikian akan bahwa kamu akan 
menundukkan Anda sendiri 

pemahaman, dan reformasi hatimu, kamu akan disimpan 

hidup dan setelah kematian kamu akan beroleh kemurahan. 

{14:35} untuk setelah kematian akan penghakiman datang, 
ketika 

kita akan hidup lagi: dan kemudian nama-nama 

benar menjadi nyata, dan karya-karya orang durhaka akan 

menyatakan. 

{14:36} jangan ada orang yang karena itu datang kepadaku 
sekarang, atau 

mencari setelah saya ini empat puluh hari. 

{14:37} jadi aku mengambil lima orang, seperti yang 
diperintahkan saya, 

dan kami pergi ke lapangan, dan tinggal di sana. 

{14:38} dan hari berikutnya, lihatlah, suara yang memanggil 
saya, 

mengatakan, Esdras, Bukalah mulutmu, dan minum yang 
kuberikan kepadamu untuk 



minum. 

{14.39} kemudian membuka mulut saya, dan, lihatlah, ia 

mencapai saya cangkir penuh, yang seolah-olah dipenuhi air, 

Tapi warna itu seperti api. 

{14:40} dan membawanya, dan minum: dan ketika aku telah 
mabuk dari 

itu, hati saya mengucapkan pemahaman, dan kebijaksanaan 
yang tumbuh di saya 

payudara, untuk Roh-Ku memperkuat memori saya: 

{14:41} dan mulutku sudah terbuka dan menutup tidak lebih. 

{14.42} the tertinggi memberikan pemahaman kepada lima 

Laki-laki, dan mereka menulis indah penglihatan malam bahwa 

diberitahu, yang mereka tidak tahu: dan mereka duduk empat 
puluh hari, dan 

mereka menulis pada hari, dan malam mereka memakan roti. 

{14:43} sebagai bagi saya. Aku berbicara pada hari, dan aku 
tidak saya 

lidah malam. 

{14:44} dalam empat puluh hari mereka menulis dua ratus dan 
empat 

buku. 

{14:45} dan terjadilah, ketika empat puluh hari 



penuh, yang berkata Tertinggi: yang pertama yang engkau 

menulis mempublikasikan secara terbuka, yang layak dan 
pantas Mei 

Baca: 

{14.46} tetapi tetap tujuh puluh terakhir, bahwa engkau boleh 

memberikan mereka hanya untuk seperti menjadi bijaksana 
antara orang-orang: 

{14:47} di dalamnya adalah musim semi pemahaman, 

air mancur kebijaksanaan, dan aliran pengetahuan. 

{14:48} dan saya melakukannya. 

{15:1} Sesungguhnya, berbicara engkau di telinga umat-Ku 

demikianlah Firman nubuat, yang saya akan dimasukkan ke 
dalam mulut-Mu, 

Tuhan: 

{15:2} dan menyebabkan mereka untuk ditulis dalam kertas: 
mereka 

setia dan benar. 

Takut {15:3} tidak imajinasi melawan engkau, janganlah 

lalu mereka kesulitan kepadamu, supaya berbicara melawan 
engkau. 

{15:4} untuk semua yang tidak setia akan mati di tempat 
mereka 



ketidaksetiaan. 

Sesungguhnya {15:5}, demikianlah firman Tuhan, aku akan 
mendatangkan malapetaka atas 

dunia; pedang, kelaparan, kematian dan kehancuran. 

{15:6} untuk kejahatan telah sangat tercemar 

seluruh bumi, dan karya-karya menyakitkan mereka terpenuhi. 

{15:7} Sebab itu demikianlah firman Tuhan, 

{15:8} saya akan menahan lidahku lagi seperti menyentuh 
mereka 

kejahatan, yang menggunakan mereka berkomitmen, tidak 
akan saya 

menderita mereka dalam hal-hal, di mana mereka jahat latihan 

diri mereka: Lihatlah, darah tidak bersalah dan benar berseru 

kepadaku dan jiwa-jiwa orang benar mengeluh terus-menerus. 

{15:9} dan oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan 
pasti membalas 

mereka, dan menerima kepadaku semua darah tidak bersalah 
dari 

di antara mereka. 

{15:10} sesungguhnya, umat-Ku dipimpin sebagai berduyun-
duyun ke 



pembantaian: Aku tidak akan menderita mereka sekarang 
tinggal di tanah 

Mesir: 

{15:11} tapi aku akan membawa mereka dengan tangan yang 
kuat dan 

mengulurkan tangan, dan memukul Mesir dengan malapetaka, 
seperti sebelumnya, 

dan akan menghancurkan seluruh tanah daripadanya. 

{15:12} Mesir akan berkabung, dan Yayasan itu akan 

dipukul dengan wabah dan hukuman yang akan Tuhan 
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membawa atasnya. 

{15:13} yang sampai tanah akan meratap: untuk mereka 

benih akan gagal melalui peledakan dan hujan es, dan dengan 

takut rasi. 

{15:14} Celakalah seluruh dunia dan mereka yang diam di 
dalamnya! 

{15:15} untuk pedang dan kemusnahan mereka draweth 
mendekat, 

satu orang akan berdiri dan melawan lainnya, dan 

pedang di tangan mereka. 

{15:16} untuk harus ada mendurhaka di antara pria, dan 



menyerang satu sama lain; mereka tidak akan menganggap raja 
mereka atau 

Pangeran, dan tentu saja tindakan mereka akan berdiri dalam 
mereka 

kekuasaan. 

{15:17} seorang pria akan keinginan untuk pergi ke kota, dan 
tidak akan 

dapat. 

{15.18} karena kesombongan mereka kota-kota akan 

bermasalah, rumah-rumah akan dibinasakan dan manusia akan 

takut. 

{15:19} seorang laki-laki akan merasa kasihan tidak berdasarkan 
tetangganya, tapi 

akan menghancurkan rumah mereka dengan pedang, dan 
memanjakan mereka 

barang-barang, karena kekurangan roti, dan untuk masa 
kesengsaraan besar. 

{15:20} sesungguhnya, Firman Tuhan, aku akan memanggil 
bersama semua 

Raja-raja bumi penghormatan saya, yang berasal dari 
meningkatnya 

matahari dari Selatan, dari Timur, dan Libanus; untuk 



menyerahkan diri satu terhadap yang lain, dan membayar hal-
hal 

bahwa mereka telah melakukan kepada mereka. 

{15:21} seperti seperti yang mereka lakukan namun hari ini 
kepada umat pilihan-Ku, sehingga 

akan saya juga, dan pembalasan di pangkuan mereka. Beginilah 

Firman Tuhan Allah. 

{15:22} tangan kanan-Ku tidak akan menyayangkan orang 
berdosa, dan saya 

pedang tidak akan berhenti atas mereka yang mencurahkan 
darah orang 

atas bumi. 

{15:23} api hilang keluar dari murka-Nya, dan telah 

dikonsumsi dasar-dasar bumi, dan orang berdosa, seperti 

jerami yang itu bercampur. 

{15:24} Celakalah mereka yang berdosa, dan tetap tidak saya 

perintah! Demikianlah firman Tuhan. 

{15:25} aku tidak akan menyayangkan mereka: pergi dengan 
cara Anda, kamu anak-anak, 

dari kuasa, mencemarkan tidak tempat kudus-Ku. 

{15:26} Sebab Tuhan mengetahui semua mereka yang dosa 
melawan 



Dia, dan karena itu menyelamatkan dia mereka sampai mati 
dan 

penghancuran. 

{15:27} untuk sekarang adalah malapetaka menimpa seluruh 

bumi dan kamu akan tetap mereka: sebab Allah tidak akan 
menyerahkan 

Anda, karena kamu telah berdosa terhadap-Nya. 

{15:28} sesungguhnya sebuah visi yang mengerikan, dan 
penampilan 

daripadanya dari Timur: 

{15:29} mana bangsa-bangsa naga Saudi akan 

datang dengan banyak kereta, dan banyak dari mereka 

harus dibawa sebagai angin bumi, bahwa semua mereka yang 

mendengar mereka mungkin takut dan gemetar. 

{15.30} juga Carmanians yang berkecamuk dalam murka akan 
pergi 

sebagai celeng kayu, dan dengan kekuatan besar 

akan mereka datang, dan bergabung dengan pertempuran 
dengan mereka, dan akan limbah 

Bagian dari negeri orang Asiria. 

{15:31} dan kemudian naga akan memiliki tangan atas, 



Mengingat sifat mereka; dan jika mereka akan berpaling pada 
diri mereka sendiri, 

berkomplot bersama dengan kuasa besar untuk menganiaya 
mereka, 

{15:32} maka ini akan menjadi gelisah berdarah dan menjaga 

diam melalui kekuatan mereka, dan melarikan diri. 

{15:33} dan dari negeri orang Asyur akan 

musuh mengepung mereka, dan mengkonsumsi beberapa dari 
mereka, dan dalam 

tuan rumah mereka akan ketakutan dan ketakutan dan 
perselisihan diantara mereka 

Raja-raja. 

{15:34} sesungguhnya awan dari sebelah Timur dan dari 
sebelah utara 

kepada Selatan, dan mereka sangat mengerikan untuk 
memandang, penuh 

dan badai. 

{15:35} mereka meremukkan pelipis satu atas yang lain, dan 
mereka akan 

memukul turun sangat banyak bintang-bintang di atas bumi, 
bahkan 

bintang mereka sendiri; dan darah akan dari pedang kepada 

perut, 



{15:36} dan kotoran manusia kepada unta hough. 

{15:37} tidak akan fearfulness besar dan 

gemetar bumi: dan mereka yang melihat murka akan 

takut dan gemetar akan datang kepada mereka. 

{15:38} dan kemudian tidak akan datang badai besar dari 

Selatan, dan dari Utara, dan bagian lain dari Barat. 

{15:39} dan angin yang kuat akan muncul dari Timur, dan 

akan membuka dan awan yang Dia dibangkitkan dalam murka, 
dan 

bintang diaduk untuk menimbulkan rasa takut terhadap angin 
Timur dan Barat, 

akan dimusnahkan. 

{15:40} awan besar dan kuat akan sombong 

penuh dengan kemarahan, dan bintang, bahwa mereka dapat 
membuat seluruh bumi 

takut, dan mereka yang diam di dalamnya; dan mereka harus 
mencurahkan 

atas setiap tempat tinggi dan terkemuka bintang yang 
mengerikan, 

{15:41} api dan hujan es, terbang pedang dan banyak 

perairan, bahwa semua bidang mungkin menjadi penuh, dan 
sungai-sungai, dengan 



kelimpahan air besar. 

{15:42} dan mereka akan merobohkan kota-kota dan dinding, 

Gunung-gunung dan bukit-bukit, pohon-pohon kayu, dan 
rumput 

padang rumput, dan jagung mereka. 

{15:43} dan mereka akan pergi terangkat kepada Babel, dan 

bikin dia takut. 

{15:44} mereka akan datang kepadanya, dan mengepung dia, 
bintang 

dan semua wrath akan mereka mencurahkan kepadanya: akan 

debu dan asap naik kepada surga, dan semua mereka yang 
menjadi 

tentang dia akan menangisi. 

{15:45} dan mereka yang tetap di bawah dia akan melakukan 
Layanan 

kepada mereka yang telah menempatkan dirinya dalam 
ketakutan. 

{15:46} dan engkau, Asia, bahwa seni pengikut dari harapan 

Babel, dan seni kemuliaan orang-nya: 

{15:47} akan celaka kepadamu, engkau celaka, karena engkau 

membuat dirimu sendiri seperti kepadanya; dan engkau 
mengenakan anakmu di 



persundalan, yang mereka mungkin menyenangkan dan 
kemuliaan di pecinta Mu, 
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yang selalu inginkan berzinah dengan engkau. 

{15.48} engkau telah mengikutinya yang membenci dalam 
semua nya 

karya-karya dan penemuan: oleh karena Firman Allah, 

{15:49} akan kuutus malapetaka kepada-Mu; janda, 

kemiskinan, kelaparan, pedang, dan wabah penyakit, untuk 
limbah rumah Mu 

dengan kehancuran dan kematian. 

{15:50} dan kemuliaan kuasamu akan kering sebagai 

bunga, panas akan muncul yang dikirim atasmu. 

{15:51} engkau akan melemah sebagai seorang perempuan 
miskin dengan 

garis, dan sebagai salah satu menghukum dengan luka-luka, 
sehingga 

Perkasa dan pecinta tidak akan mampu menerima kepadamu. 

{15:52} akan saya dengan kecemburuan begitu berjalan 
melawan 

engkau, demikianlah firman Tuhan, 

{15:53} jika engkau tidak berbuat selalu dibunuh pilihan saya, 



meninggikan stroke tanganmu, dan mengatakan selama 
mereka 

mati, ketika engkau wast mabuk, 

{15.54} ditetapkan keindahan hadapanmu? 

{15:55} pahala persundalan Mu akan di Mu 

dada, karena itu haruslah engkau menerima recompence. 

{15:56} seperti engkau lakukan kepada umat pilihan-Ku, 
demikianlah 

Tuhan, meskipun demikian akan Tuhan melakukan kepada-Mu, 
dan akan melepaskan engkau 

menjadi kejahatan 

{15:57} anak-anakmu akan mati kelaparan, dan engkau 

jatuh melalui pedang: kota Mu terbongkar, dan 

Semua Mu akan binasa dengan pedang di lapangan. 

{15:58} mereka yang berada di pegunungan akan mati 
kelaparan, 

dan makan daging mereka sendiri, dan minum darah mereka 
sendiri, untuk sangat 

kelaparan roti, dan haus akan air. 

{15:59} engkau sebagai bahagia engkau datang melalui laut, 
dan 

menerima malapetaka lagi. 



{15:60} dan dalam bagian mereka akan terburu-buru pada siaga 

kota, dan akan menghancurkan sebagian negerimu, dan 

mengkonsumsi bagian dari kemuliaan-Mu, dan akan kembali ke 
Babel yang 

hancur. 

{15:61} dan engkau akan dilempar oleh mereka sebagai jerami 

haruslah engkau seperti api; 

{15:62} dan akan mengkonsumsi engkau, dan kota Mu, 
negerimu, 

dan pegunungan Mu; Semua hutan Mu dan pohon-pohon 
berbuah Mu akan 

mereka membakar dengan api. 

{15:63} anak-anakmu akan mereka membawa menawan, dan, 

Lihat, apa yang ada padamu, mereka akan merusak dan mar 
keindahan 

wajah-Mu. 

{16:1} Celakalah menjadi kepada engkau, Babilonia, dan 
Asia! Celakalah menjadi 

engkau, Mesir dan Syria! 

{16:2} Ikatlah dirimu dengan kain karung dan rambut, 

meratapi anak-anak Anda, dan akan menyesal; untuk 
kehancuran Anda di 



tangan. 

{16:3} pedang akan dikirim kepada Anda, dan yang dapat 
mengubahnya 

kembali? 

{16:4} A api dikirimkan diantara kamu, dan yang dapat 
memadamkan itu? 

{16:5} malapetaka yang dikirim kepada Anda, dan apa yang 
mungkin 

mengusir mereka? 

{16:6} dapat orang berkendara jauhnya singa lapar di 

kayu? atau mungkin salah satu memadamkan api di jerami, 
ketika itu 

memulai untuk membakar? 

{16:7} mungkin suatu kembali panah yang ditembak dari 

pemanah kuat? 

{16:8} Tuhan Perkasa sendeth malapetaka dan siapa yang 

Dia yang dapat mengusir mereka? 

{16:9} A api akan keluar dari murka-Nya, dan siapa yang dia 

yang dapat memadamkan itu? 

{16:10} ia dicampakkan Kilat, dan yang tidak akan takut? 

Dia akan guruh dan yang tidak akan takut? 



{16:11} Tuhan akan mengancam, dan yang tidak akan 

benar-benar dipukuli bubuk dengan kehadirannya? 

{16:12} quaketh bumi, dan Yayasan daripadanya; 

laut datang sampai dengan gelombang dari dalam, dan 
gelombang 

itu bermasalah, dan ikan daripadanya juga, sebelum 

Tuhan, dan sebelum kemuliaan kuasa-Nya: 

{16:13} untuk kuat adalah tangan kanannya yang bendeth 
busur, 

panah yang ia shooteth tajam, dan tidak akan kehilangan, 

ketika mereka mulai ditembak ke ujung dunia. 

{16:14} malapetaka itu dikirim, dan tidak akan kembali 

sekali lagi, sampai mereka datang atas bumi. 

{16:15} adalah menyalakan api, dan akan tidak diletakkan 
keluar, sampai 

mengkonsumsi dasar bumi. 

{16:16} seperti anak panah yang ditembak dari seorang 
pemanah Perkasa 

kembali tidak mundur: Meskipun demikian malapetaka yang 
akan 

Dikirim atas bumi tidak akan kembali lagi. 



{16:17} Celakalah adalah saya! Celakalah adalah aku! Siapa yang 
akan memberikan saya 

hari-hari? 

{16:18} awal dari penderitaan dan mournings besar; 

awal kelaparan dan besar kematian; awal 

Perang, dan kekuasaan akan berdiri dalam ketakutan; awal 

kejahatan! apa yang harus saya lakukan bila kejahatan ini akan 
datang? 

{16:19} Sesungguhnya, kelaparan dan wabah, kesengsaraan dan 

penderitaan, akan dikirim sebagai scourges untuk perubahan. 

{16.20} tetapi untuk semua hal yang mereka tidak akan 
menjauh dari 

kejahatan mereka, dan tidak akan selalu sadar scourges. 

{16:21} sesungguhnya, tuntutan akan begitu baik murah 
berdasarkan 

bumi, supaya mereka akan berpikir diri mereka dalam kasus 
baik, 

dan bahkan kemudian akan tumbuh kejahatan atas bumi, 
pedang, kelaparan, 

dan kebingungan. 

{16:22} untuk banyak dari mereka yang diam di atas bumi akan 



binasa kelaparan; dan yang lain, yang melarikan diri kelaparan, 
akan 

menghancurkan pedang. 

{16:23} dan yang mati akan dilemparkan keluar sebagai 
kotoran, dan ada 

seorangpun tidak untuk kenyamanan mereka boleh: bumi akan 

terbuang, dan kota-kota akan dilemparkan. 
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{16:24} tidak akan ada orang yang tersisa untuk sampai bumi, 
dan untuk 

menabur itu 

{16:25} pohon akan memberikan buah, dan yang akan 
mengumpulkan 

mereka? 

{16:26} anggur akan matang, dan yang menginjak mereka? 

untuk semua tempat akan menjadi sunyi sepi orang: 

{16:27} jadi bahwa satu orang akan keinginan untuk melihat 
lain, dan 

mendengar suaraNya. 

{16:28} untuk kota harus ada sepuluh kiri, dan dua 

Lapangan, yang akan bersembunyi di kebun tebal, dan 

liang-liang batu. 



{16:29} dalam kebun zaitun atas setiap pohon yang ada 

yang tersisa tiga atau empat zaitun; 

{16:30} atau sebagai ketika kebun anggur berkumpul, ada yang 
tersisa 

beberapa kelompok orang yang sungguh-sungguh mencari 
melalui 

kebun anggur itu: 

{16:31} demikian pada masa akan ada tiga atau empat 

ditinggalkan oleh mereka yang mencari rumah mereka dengan 
pedang. 

{16.32} dan bumi pedupaanmu, dan bidang 

daripadanya akan menjadi tua, dan cara dia dan semua jalan 
dia akan 

tumbuh penuh duri, karena tidak ada orang akan perjalanan 

therethrough. 

{16:33} perawan akan berkabung, memiliki lima tidak; 

perempuan harus berdukacita, memiliki suami tidak; mereka 

anak perempuan akan berkabung, karena ada seorang 
penolong. 

{16:34} dalam perang lima mereka musnah, 

dan suami mereka akan binasa kelaparan. 



{16:35} mendengar sekarang hal-hal ini dan memahami 
mereka, kamu 

hamba Tuhan. 

{16:36} sesungguhnya, Firman Tuhan, menerima: percaya 

bukan dewa siapa Tuhan berfirman. 

{16:37} sesungguhnya, malapetaka mendekat, dan tidak 
kendur. 

{16:38} seperti ketika seorang wanita dengan anak pada bulan 
kesembilan 

dituruti anaknya, dengan dua atau tiga jam kelahirannya 

berusaha keras Kompas rahimnya, nyeri yang, ketika anak 

datang, mereka kendur tidak sejenak: 

{16:39} meskipun demikian tidak malapetaka akan menjadi 
kendur untuk datang 

di atas bumi, dan seluruh dunia akan meratap dan kesedihan 
akan 

datang ke atasnya pada setiap sisi. 

{16:40} O umat-Ku, mendengar kata-kata saya: membuat Anda 
siap untuk 

Pertempuran Mu, dan dalam kejahatan tersebut menjadi 
bahkan sebagai peziarah berdasarkan 

bumi. 



{16.41} yang selleth, hendaklah ia sebagai dia yang lari dari: 

dan ia yang buyeth, sebagai salah satu yang akan kehilangan: 

{16:42} yang occupieth barang dagangan, sebagai dia yang 
telah no 

keuntungan dengan itu: yang orang membangun terus, sebagai 
tetapi tidak akan mendiaminya 

di dalamnya: 

{16.43} yang menimbulkan pertengkaran, seolah-olah ia tidak 
harus menuai: demikian juga 

baik kebun anggur, sebagai dia yang tidak akan mengumpulkan 
yang 

anggur: 

{16:44} mereka yang menikah, karena mereka yang akan 
mendapatkan ada 

anak-anak; dan mereka yang menikah tidak, sebagai janda. 

{16:45} dan karena itu mereka yang buruh buruh sia-sia: 

{16:46} untuk orang asing akan menuai buah-buahan, dan 
merusak 

barang-barang mereka, menggulingkan rumah mereka, dan 
membawa anak-anak mereka 

tawanan, untuk tawanan dan kelaparan akan mereka 
mendapatkan anak-anak. 



{16:47} dan mereka yang menempati barang dagangan mereka 
dengan 

perampokan, semakin mereka dek kota-kota mereka, rumah 
mereka, mereka 

harta benda, dan orang-orang mereka sendiri: 

{16:48} semakin akan menjadi marah dengan mereka karena 
dosa mereka, 

Demikianlah firman Tuhan. 

{16:49} seperti pelacur envieth benar jujur dan 

wanita yang saleh: 

{16:50} jadi kebenaran akan membenci kejahatan, ketika dia 

decketh sendiri, dan akan menuduh dia ke wajahnya, ketika ia 

datang yang akan membela Dia yang rajin menyelidiki keluar 

setiap dosa atas bumi. 

{16:51} dan karena itu haruslah kamu tidak seperti thereunto, 
atau untuk 

bekerja daripadanya. 

{16:52} untuk namun sedikit, dan kejahatan akan dibawa pergi 

keluar dari bumi, dan kebenaran akan memerintah antara 
kamu. 

{16:53} membiarkan tidak berdosa yang mengatakan bahwa ia 
telah tidak berdosa: untuk 



Allah harus membakar bara api di kepalanya, yang Demikianlah 

sebelum Tuhan dan kemuliaan-Nya, saya tidak berdosa. 

{16:54} sesungguhnya, Tuhan mengetahui semua karya 
manusia, 

imajinasi mereka, pikiran mereka, dan hati mereka: 

{16:55} berfirman yang tapi Firman, hendaklah tanah dibuat; 

membuat: biarkan surga yang dibuat; dan itu diciptakan. 

{16:56} dalam FirmanNya bintang-bintang dibuat, dan dia 
mengetahui 

jumlah mereka. 

{16:57} ia menyelidiki mendalam, dan harta daripadanya; 

Dia telah mengukur laut, dan apa serta. 

{16:58} ia telah menutup laut di tengah-tengah air, 

dan dengan firman-Nya Ia telah digantung bumi atas air. 

{16.59} dia spreadeth keluar langit seperti kubah; Berdasarkan 

air yang telah didirikannya itu. 

{16:60} di gurun ia membuat mata air, dan 

kolam renang di atas puncak-puncak gunung, yang mungkin 
banjir 

Tuangkan turun dari batu tinggi air bumi. 

{16:61} ia membuat manusia, dan menaruh hati di 



tubuh, dan memberinya napas, kehidupan, dan pemahaman. 

{16:62} ya dan Roh Tuhan yang Mahakuasa, yang membuat 

segala sesuatu, dan menyelidiki keluar semua hal-hal 
tersembunyi dalam rahasia 

bumi, 

{16:63} pasti dia mengetahui penemuan Anda, dan apa yang 
kamu 

berpikir dalam hatimu, bahkan mereka yang melakukan dosa, 
dan akan menyembunyikan 

dosa mereka. 

{16:64} Sebab siapakah Tuhan persis mencari semua 

pekerjaanmu, dan ia akan menempatkan Anda semua untuk 
malu. 
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{16:65} dan ketika dosa-dosa Anda melahirkan, kamu akan 
menjadi 

malu sebelum laki-laki, dan dosa-dosa Anda sendiri akan Anda 

penuduh pada hari itu. 

{16:66} apa yang akan kamu lakukan? atau bagaimana kamu 
akan menyembunyikan dosa-dosa Anda 

sebelum Allah dan malaikatnya? 



{16:67} sesungguhnya, Allah sendiri adalah hakim, takut 
kepada-Nya: meninggalkan 

lepas landas dari dosa-dosa Anda, dan melupakan 
kesalahanmu, bergumul tidak 

lain dengan mereka untuk selama-lamanya: Jadi akan Tuhan 
memimpin Anda bolak-balik, dan 

memberikan Anda dari semua masalah. 

{16:68}, lihatlah, murka pembakaran besar 

banyak bangkitlah atasmu, dan mereka akan mengambil 

yakin Anda, dan feed Anda, menjadi menganggur, dengan hal-
hal yang ditawarkan 

kepada berhala. 

{16:69} dan mereka yang persetujuan kepada mereka akan 
memiliki 

cemoohan dan celaan, serta diinjak di bawah kaki. 

{16:70} untuk harus ada di setiap tempat, dan selanjutnya 

Kota-kota, sebuah pemberontakan besar atas mereka yang 
takut akan Tuhan. 

{16:71} mereka akan seperti gila laki-laki, hemat tidak ada, 
tetapi 

masih merusak dan menghancurkan orang-orang yang takut 
akan Tuhan. 



{16:72} untuk mereka akan membuang dan mengambil barang-
barang mereka, 

dan mengusir mereka keluar dari rumah mereka. 

{16:73} kemudian akan mereka akan dikenal, yang umat 
pilihan-Ku; 

dan mereka akan diadili sebagai emas dalam api. 

{16:74} Dengarlah Hai kamu kekasihku, demikianlah firman 
Tuhan: sesungguhnya, 

hari-hari masalah yang dihadapi, tapi aku akan membebaskan 
Anda dari 

Sama. 

{16:75} haruslah kamu tidak takut tidak diragukan; karena Allah 
Anda 

Panduan, 

{16:76} dan panduan dari mereka yang memelihara saya 

perintah dan ajaran, demikianlah firman Tuhan Allah: Janganlah 

dosa-dosa Anda berat badan Anda, dan biarkan bukan 
kesalahanmu mengangkat 

diri mereka sendiri. 

{16:77} Celakalah menjadi kepada mereka yang terikat dengan 
dosa-dosa mereka, 

dan ditutup dengan kesalahan mereka seperti seperti lapangan 
tertutup 



atas dengan semak-semak dan jalur daripadanya ditutupi 
dengan duri, 

bahwa tidak ada orang dapat melakukan perjalanan melalui! 

{16:78} dibiarkan pakaian dan dibuang ke dalam api untuk 
menjadi 

dikonsumsi dengan. 
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