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2 Esdras 

Knjiga Esdras 

{1:1} drugi knjigi prerok Esdras, sin 

Saraias, sin Azarias, sin Helchias, sin 

Sadamias, sou Sadoc, sin Achitob, 

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

Heli, sin Amarias, sin Aziei, sin 

Marimoth, sin in on reče k je od Borith, je 

sin Abisei, sin Phinees, sin Eleazar, 

{1:3} sin Aaron, plemena Levi; ki je bil 

ujetništvu v deželi Medijci, v času vladavine Artexerxes 

kralj Perzijci. 

{1:4} in beseda Gospoda prišla k meni, rekoč: 

{1:5} gredo tvoje način, in pokazal moje ljudstvo svoje grešno 
dejanja, 

in njihovi otroci svoje hudobije, ki so storili 

proti meni; da lahko povedo svojih otrok: 

{1:6} ker grehov svojih očetov ali podaljšajo v 



jih: zakaj so me pozabili, in ponudili reče 

čudno bogov. 

{1:7} am ne sem celo je, ki jih iz zemlje 

Egipta, iz hiše sužnosti? vendar pa imajo 

izzvala mi reče srd in prezreo moji svetovalci. 

{1:8} pull ti off nato lase tvoje glave, in odda vse 

zlo jim, zakaj niso bili poslušni reče moj 

prava, vendar je uporni narod. 

{1:9} kako dolgo se jim, v katero imam pater 

storil toliko dobrega? 

{1:10} veliko kralji so sem uničena, za svoje sakes; 

Faraon služabnike in vse svoje moči življati jaz poraz 

navzdol. 

{1:11} vsi narodi so sem uničen pred njimi, in 

na vzhodu so raztresene ljudi dveh provincah, 

celo tira in Sidon in so ubil vse svoje sovražnike. 

{1:12} govorijo ti zato reče jim reče: tako govori 

Gospod, 

{1:13} sem vas vodil skozi morje in v začetku 

dal velik in varen prehod; Sem vam dal Mojzes za a 



vodja, in Aaron za duhovnika. 

{1:14} dal sem ti svetlobe v ognjeni steber, in veliko 

sprašuje, sem naredil med vami; še vi mi, pozabili 

govori gospod. 

{1,15} tako govori Vsemogočni gospod, prepelice so bili kot 

žeton za vas; Dal sem ti šotori za vašo zaščito: 

Kljub temu boste zamrmral tam, 

{1:16} in slavili ne v mojem imenu za uničenje 

svoje sovražnike, ampak kdaj ta dan delati vi še šum. 

{1:17} kjer so koristi, ki sem naredil za vas? 

Kdaj ste bili lačni in žejni v puščavi, did vi 

joči mi, 

{1:18} rekel, zakaj si ti nas je pripeljal v to 

puščavi ubiti? da bi bilo bolje za nas, da so 

vroči Egipćane kot umreti v to divjino. 

{1:19}, potem je škoda na vaš mournings, in dal 

Manu jesti; tako vi ali jesti angeli kruh. 

{1:20} ko vi bili žejni, naredil sem ne cepila rock, 

in voda tekla ven vaš izpolnite? za toploto, ki sem zajeti 

ste z listi od drevesa. 



{1:21} I razdeljen med vami plodno zemljo, izganjam na 

Kanaanci, na Pherezites in Filistejci, preden: 

se še kaj več za vas? govori gospod. 

{1:22} tako govori Vsemogočni gospod, ko ste bili v 

puščavi, v reki amorejskih, da athirst, 

in v nasprotju blaspheming moje ime, 

{1:23} dal ne ogenj za vaš bogokletje, vendar glasov v 

drevo v vodi, in je reko sladko. 

{1:24} se kaj tebi, O Jacob? Ti, Juda, 

wouldest ne ubogajo me: mi bo obrniti drugih narodov in 

reče tisti, sem dal moje ime, da bi lahko ohranili svoj 

statut. 

{1:25} videnje vi me zapustil, bo pustila vas 

tudi; Ko boste željo mi je milostiv tebi, sem se 

so brez usmiljenja na vas. 

{1:26} whensoever vi se obrne na mene, ne boste slišali 

ste: zakaj vi nečista roke s krvjo, in vaše 

noge so hitri, da se zavežejo uboj. 

{1:27} ste ne, kot bi me, zapustil pa svoje 

sebe, govori gospod. 



{1:28} tako govori Vsemogočni gospod, sem molili 

vi, kot oče sinova, kot mati hčere, in 

medicinska sestra svoje mlade bejbe, 

{1:29} vi domišljavec svoj narod, ki bi moral biti vaš 

Bog; da bi se moj otrok, in mora biti vaše 

oče? 

{1:30} sem si zbrala skupaj, kot kokoš gathereth ji 

kokoši pod njeno krila: ampak zdaj, kaj naj storim, reče 

vi? Jaz bo jo odda od mojega obraza. 

{1:31} ko vi ponujajo mi, bom pa moj obraz iz 

vi: za vaš slovesno feastdays, vaš new lune, in vaše 

circumcisions, so pustili. 

{1:32} sem poslal k vam, uslužbencev, preroki, koga vi 

sprejeli in ubil, in njihova telesa raztrgana na koščke, katerih 

krvi, jaz bo zahtevati od roke, govori gospod. 

{1:33} tako govori Vsemogočni gospod, vaša hiša je 

pusta, jaz bo jo odda kot veter nagrizaju dlačice. 

{1:34} in svojim otrokom ne sme plodno; za so 

so prezirali moje zapovedi, in naredil stvar, ki je 

zlo pred mano. 



{1:35} vaše hiše sem dal ljudem, ki se 

prišel; ki imajo slišali od mene še se verjemite mi; za 

jim imam pokaza nobenih znakov, vendar pa to, da imam 

ukazal jih. 

2 Esdras stran 708 

{1:36} so videli ne preroki, vendar se kličejo 

svoje grehe spomina, in jih potrdi. 

{1:37} vzamem priča milost ljudi, da pridejo, 

katerih mali veseli veselja: in čeprav imajo 

ne me videli z telesne oči, še v duhu menijo v 

stvar, ki sem rekel. 

{1:38} in zdaj, brat, Evo kaj slavo; in videti je 

ljudje, ki prihajajo iz vzhoda: 

{1:39} reče mu dam za voditelje, Abraham, 

Izak, in Jacob, Oseas, Amos in Micheas, Joel, Abdias, 

in Jonas, 

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

in Malachy, ki se imenuje tudi angel Gospodov. 

{2:1} tako govori gospod, prinesel sem te ljudi 

sužnosti, in jim je dal moje zapovedi, ki jih 



menservants preroki; koga bi ne slišal, vendar 

prezirali moji svetovalci. 

{2:2} mati, ki jih rodi reče, jih, šel vaš 

način, vi otroci; jaz sem vdova in pustili. 

{2:3} sem ste odraščali z veseljem; vendar z žalostjo in 

teže so izgubil sem vam: za vi so grešili, preden je 

Gospod Bog, in da je stvar, ki je zlo pred njim. 

{2:4}, ampak kaj sem zdaj naredil tebi? Jaz sem vdova 

in pustili: Pojdi svojo pot, O moji otroci, in prosi usmiljenja 

Gospoda. 

{2:5} kot zame, oče, sem poklical na tebi za priča 

nad mati teh otrok, ki bi ne vztrajati svoj 

zaveze, 

{2:6} da ti bi jih zmede in njihova mati 

da se pokvari, da lahko brez potomcev od njih. 

{2:7} naj bodo razpršene v tujini med narodi, naj 

njihova imena dajo iz zemlje: zakaj so prezirali 

moje zveze. 

{2:8} oprosti se tebi, Ašur, ti da hidest na 

krivični v tebi! O ti zlobne ljudi, ne pozabite, kaj 



Sem storil Sodome in Gomorrha; 

{2:9} katerih zemljišča lieth v Amer smola in kup 

pepel: celo tako tudi bo naredil reče, da me ne sliši 

govori Vsemogočni gospod. 

{2:10} tako govori gospod reče Esdras, povem svoj narod 

da sem jim bo dalo Jeruzalemsko kraljestvo, ki sem 

bi dali reče Izrael. 

{2:11} njihovi slavi tudi bo vzamem k meni, in da so te 

večno pergolah, ki sem imel pripravljene za njih. 

{2:12} imajo drevesa življenja za mazilo za 

sladek vonj; so se dela, niti utrujene. 

{2:13} iti, in prejme: molite za nekaj dni k 

vas, da se lahko skrajša: kraljestvo je že 

za vas pripravili: watch. 

{2:14} nebes in zemlje, priča; sem 

zdrobljen zlo v kosih, in ustvarili dobro: za živim, 

govori gospod. 

{2:15} mati, objemu tvoje otroke, in jih vzgajati 

z veseljem, da svoje noge tako hitro kot steber: sem 

tebi, izbral, govori gospod. 



{2:16} in tistih, ki se mrtev bo dvignem gor spet iz 

svojih krajev, in jih prinese iz grobov: sem 

znan moje ime v Izraelu. 

{2:17} ne bojte se, ti mati otrok: sem 

tebi, izbral, govori gospod. 

{2:18} za tvoje pomoči sem poslali uslužbencev Ezav in 

Jeremy, po katerih svetovalca so posvečeni in pripravljena 

za tebe dvanajst dreves, obremenjeno s potapljači sadja, 

{2:19} in toliko fontane, ki teče z mlekom in 

medu, in sedem mogočne gore, nakar tam rastejo 

vrtnice in lilije, s katerim bo zapolnila tvoje otroke z veseljem. 

{2:20} ali pravica do vdova, presodite siroti, 

dati revnim, braniti sirota, obleko naked, 

{2:21} zdraviti zdrobljen in šibke, smeh ne hromi 

človek prezir, braniti je pohabljenih, in naj se slepec 

pride v oči moje jasnosti. 

{2:22} obdržati stare in mlade v tvoje stene. 

{2:23} ne ti findest mrtvih, ki jih sprejmejo in 

jih zakopljite, in bom dal tebi na prvem mestu mojem 

vstajenje. 



{2:24} spoštovati še, O moj narod, in tvoje počitek, za tvoje 

tišina še vedno prihajajo. 

{2:25} neguje tvoje otroke, O ti dobro medicinska 
sestra; Konvencija EU predlaga 

svoje noge. 

{2:26} kot za uslužbence, ki so dali tebi, tam 

ne eden od njih pogubil; za jih iz bo potrebno 

med tvoje številke. 

{2:27} ne jamstvo: za ko dan težave in 

teže pride, drugi se jokali in se žalostni, vendar 

Ti boš vesel in številčnosti. 

{2:28} narodi se ti zavidam, vendar se lahko 

narediti nič proti tebi, govori gospod. 

{2:29} moje roke zajema tebi, tako da tvoje otroke 

ne videli hudiča. 

{2:30} se veseli, O ti mati, s tvoje otroke; za sem 

tebi, bo prinesel, govori gospod. 

{2:31} ne pozabite tvoje otroke, da spati, za se bi 

jih iz straneh zemlje, in pokazal usmiljenje reče 

jih: jaz sem usmiljen, govori gospod Vsemogočni. 



{2:32} objemu tvoje otroke, dokler sem prišel in pokazal 
usmiljenje 

im: moj vrtin, povozil, ter moj milost ne 

ne. 

{2:33} sem Esdras prejeli brezplačno Gospoda na na 

Mount Oreba, da naj grem k Izrael; vendar, ko sem prišel 

Im, ki me v nič, in prezreo na 

zapovedi Gospoda. 
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{2:34} in zato povem vam, O vi narodi, ki 

slišati in razumeti, Poglej za vaš pastir, on poda 

boste večno ostali; On je blizu pri roki, ki prihajajo 

na koncu sveta. 

{2:35} pripravljen za nagrada kraljestva, za na 

večno luč sveti na vas za vedno. 

{2:36} pobegniti senci tega sveta, prejmejo na 

radosti svoje slave: Izjavljam moj rešitelj odkrito. 

{2:37} O prejeti darilo, ki je dal, in z veseljem, 

zahvalite, ki vas je pripeljala do nebeški 

kraljestvo. 



{2:38} pride do in stati, Evo število tistih 

ki zapečatijo praznik Gospodov; 

{2:39} ki so vzleteli iz sence na svetu, 

in prejeli slavno oblačila Gospoda. 

{2:40} bo tvoje številko, O Sion, in utihni pri 

tvoje, ki so oblečeni v belo, ki so izpolnjeni z zakonom 

Gospoda. 

{2:41} število tvoje otroke, jim ti longedst 

za izpolnjen: prosim moči Gospoda, da tvoje 

ljudje, ki so bili imenovani od začetka, lahko 

posvečeno. 

{2:42} sem Esdras videl na gori Sion veliko ljudi, 

koga ne bi številka, in so vse hvalili Gospoda 

s pesmimi. 

{2:43} in sredi njih bil mlad človek 

visoke postave, višji, kot vsi ostali, in na vsak 

njihovih glavah on kron, in je bil bolj vzvišeno; ki sem 

divili na veliko. 

{2:44} tako vprašal angel in reče: Gospod, kaj je to? 

{2:45} je odgovoril in rekel: mi, ti se jih da 



odstaviti smrtnika oblačila, in dal na nesmrtni, 

in so priznal ime Boga: sedaj so 

kronan, in prejeli dlani. 

{2:46} potem reče sem angel, kaj mlada oseba je 

ki jih crowneth in jim daje dlani v svoje roke? 

{2:47} tako je odgovoril in mi reče, da je sin 

Bog, ki jih priznal, v svetu. Potem sem začel 

prispevalo k pohvaliti jih, ki je stala tako togo za ime 

Gospoda. 

{2:48} potem angel reče: mi, tvoja pot, in povej 

moji ljudje kakšen način stvari in kako velik čudes 

Gospoda, svojega Boga, ti si videl. 

{3:1} v letu trideseti po uničil mesto sem bil v 

Kalne Babilon in ležala na moji postelji, in moje misli 

prišel v moje srce: 

{3:2} za sem videl bedo Sion in bogastvo 

jih, ki so živeli v Babilon. 

{3:3} in moj duh je boleče preselil, tako da sem začel 

govorijo besede poln strahu najvišjega, in je dejal, 

{3:4} Jahve, ki rodiš pravilo, ti spakest v na 



na začetku, ko se boš zbudil rastlin, zemlje, in da samega sebe 

sam, in commandedst ljudi, 

{3:5} in gavest telo reče Adam brez duše, ki 

je bil izdelavi tvoje roke, in zbudil dihati v 

mu je dih življenja, in je bilo življenje pred tabo. 

{3:6} in ti ga leadest v raj, ki Tvoje pravice 

roke so zasajene, preden kdaj na zemlji prišel naprej. 

{3:7} in mu ti gavest zapoved ljubezni 

pot: ki je prekršil, in takoj ti 

appointedst smrti v njem in njegove generacije, od katerih 

prišel narode, plemena, ljudi in plemena, od števila. 

{3:8} in vsak ljudje hodili po volji, in 

naredil čudovito stvari pred tabo, in prezreo tvoje 

zapovedi. 

{3:9} in znova v procesu od časa ti broughtest na 

poplav na tistih, ki so živeli v svetu, in destroyedst 

jih. 

{3:10} in je prišel, da prenese v vsako od njih, da smrt 

je bil Adam, tako je bila poplava nanje. 

{3:11} vseeno, eden izmed njih ti leftest, in sicer, 



Noah z njegovo gospodinjstvo, ki je prišel vse pravičnih moških. 

{3:12} in to se je zgodilo, da ko so, ki so živeli na 

zemljo začel množijo, in jima gotten veliko 

otrok, in je bilo veliko ljudi, so začeli spet 

bolj brezbožne kot prvi. 

{3:13} zdaj ko so živeli tako zlo pred tabo, 

Ti zbudil izberite tebi človek od njih, katerih 

je bilo ime Abraham. 

{3:14} mu ti lovedst, in mu samo ti 

shewedst tvoja volja: 

{3:15} in madest za večno pakt z njim, 

mu obljubil, da ti wouldest nikoli ne pustite svoje seme. 

{3:16} in mu ti gavest Izaka, in reče Izak 

tudi ti gavest Jakoba in Ezava. Kot Jacob, ti zbudil 

Izberite ga k tebi, in jih Ezav: in tako postal Jacob a 

velika množica. 

{3:17} in je prišel do prehoda, da ko ti leadest svojo 

semena iz Egipta, ti broughtest jih do mount 

Sinaj. 

{3:18} in priklonila nebesa, ti zbudil iz hitro je 



Zemlja, movedst ves svet, in madest globine za 

tresite se, in troubledst moških te starosti. 

{3:19} in tvoje slave šel skozi štiri vrata, ogenj, in 

potres, in veter in hladno; da se ti mightest 

dati pravo reče seme Jacob in skrbnosti reče na 

generacije Izraela. 

{3:20} in še tookest ti ne od njih je 

zlobne srce, da tvoje pravo lahko plod prinašajo v njih. 

{3:21} za prvi Adam, ki nosijo zlobne srce 

prekoračene, in je bil preseči; in tako se vsi ti, ki so 

rojen od njega. 
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{3:22} tako hibe je stalno; in zakon 

(tudi) v srca ljudi z malignity od na 

koren; tako, da dobro odšel proč, in zlo prebivališče še vedno. 

{3:23} tako časov umrl, in so bili v letih 

končale: nato zbudil ti dvignili tebi služabnik, 

imenovane David: 

{3:24} ki ti commandedst zgraditi mesto reče tvoje 

ime, in ponuditi tamjana in oblations tebi v njej. 



{3:25} kdaj je bilo to storjeno veliko let, potem so to 

naseljeno mesto pustili Jahve, tebi, 

{3:26} in v vse stvari naredil celo kot Adam in vse svoje 

generacije storil: zakaj so zlobne srce: 

{3:27} in tako ti gavest tvoje mesto nad v roke 

tvoje sovražnike. 

{3:28} so njihova dejanja, potem bolje da naseljuje 

Babilon, ki morajo zato imeti oblast nad 

Sion? 

{3:29} ko onamo je prišel, in videl impieties 

brez številke, potem moji duši videl veliko zlikovci v tem 

tridesetega leta, tako da me ni moje srce. 

{3:30} za sem videl, kako ti jih sufferest sinning, 

in si prihranil zlobne kršitelje: in si uniči tvoje 

ljudje, si ohrani tvoje sovražnike in ne si 

pokazale, da. 

{3:31} ne vem, kako lahko ostane na ta način: so 

so nato Babilona bolje kot so Sion? 

{3:32} ali ni drugih ljudi, ki tebe ve 

Poleg Izraela? ali kaj generacije dade tako tvoje 



zaveze kot Jacob? 

{3:33} in še svoje nagrade appeareth ne, in njihovega 

dela dade brez sadja: zakaj so šli tu in tam skozi 

narodi, in glej, da pretoka v bogastvo, in mislim, da ne 

na tvoje zapovedi. 

{3:34} odtehta ti zato naše zlo zdaj v na 

ravnotežje, in je tudi, da živijo na svetu; in tako se 

tvoje ime, kjer ni mogoče najti, vendar v Izraelu. 

{3:35} ali ko je bilo to oni, ki živijo ob z 

Zemlja ni grešil v tvoje oči? ali kaj ljudje so tako 

hranijo tvoje zapovedi? 

{3:36} ti boš našel, da dade hranijo Izrael po imenu tvoje 

zapovedi; vendar ne narodi. 

{4:1} in angel, ki je poslal k meni, katerega ime 

je bil Uriel, mi je dal odgovor, 

{4:2} in dejal, tvoje srce je šla daleč v tem svetu, 

in thinkest ti, da bi razumeli način najvišjega? 

{4:3} potem rekel sem, ja, moj gospodar. In odgovoril mi, 

in reče: jaz sem poslati pokazal tebi tri načine, in za določene 

tri similitudes pred tabo: 



{4:4} tega, če ti moreš razglasi mi enega, bom pokazal 

tebi tudi tako, da ti desirest videti, in se pokazal 

tebi, od koder pride zlobni srce. 

{4:5} in sem rekel, povedal, moj gospodar. Nato reče on me, 

Tvoja pot, mi odtehta masa ogenj ali merjenje me 

pišu vetra, ali pokličite me spet dan, ki je preteklost. 

{4:6} potem sem odgovoril in rekel, kaj človek je sposoben 
narediti 

to, da ti shouldest vprašati, take stvari me? 

{4:7} in on reče mi, če sem vprašati tebi kako velik 

stanovanja so sredi morja, ali koliko vzmeti 

so v začetku leta globoko, ali koliko vzmeti so 

zgoraj na nebu, ali so izdatki raj: 

{4:8} Peradventure ti wouldest, ki so me, jaz nikoli ne povem 

šel dol v globoko, niti še v pekel, niti ni sem 

Kdaj vzpon v nebesa. 

{4:9} vseeno zdaj sem vprašal tebe, vendar le v 

ogenj in veter, in dan wherethrough si 

opravili, in stvari, iz katerih ti ne moreš biti 

ločeni, in še moreš ti mi noben odgovor od njih. 



{4:10} je dejal poleg k mi, tvoje lastne stvari, in 

kot so odraščali s teboj, moreš ti ne vem; 

{4:11} kako tvoje plovilo potem bi mogli razumeti 

način najvišja in svetu se zdaj navzven 

poškodovan razumeti korupcije, ki je očitno v mojem 

pogled? 

{4:12} potem sem mu reče, bi bilo bolje, da smo 

sploh ne, kot da živimo še vedno v hudobije, in za 

trpi, in ne vem zakaj. 

{4:13} on mi odgovori in reče: sem šel v gozd v 

navaden, in drevesa je svetovalec, 

{4:14} in reče: Pridi, Pojdimo in izdelovanje vojskovati se zoper 

morje da to odstopa stran pred nami in da smo lahko 

da nas več gozda. 

{4:15} poplave morja tudi na podoben način je 

zagovornika, in rekel, prišel, nam gredo gor in pokoriti gozdu 

navadnega, ki je tudi lahko naredimo nas drugi državi. 

{4:16} misel lesa je bil zaman, za ogenj 

prišel in jo porabi. 

{4:17} misel poplave morja prišel prav tako 



do ničla, za pesek vstal in jih ustavil. 

{4:18} če ti wert sodnik zdaj betwixt ti dve, ki 

wouldest ti začeli opravičiti? ali jim ti wouldest 

obsodijo? 

{4:19} odgovoril in rekel, res je neumno misel 

da oba so oblikovala, za tla je dana v 

lesa in morje tudi dade kraja nosi njegov poplave. 

{4:20} potem on mi odgovori, in rekel, ti si glede na 

pravilen sodbe, ampak zakaj ti ne samega sebe tudi judgest? 

{4:21} za všeč kot tla je dana lesa, in 

morja do njegove poplave: Kljub temu so, ki živijo na zemlji 

lahko razumel nič, ampak tisto, kar je na zemlji: 

in on, ki prebiva nad nebesa lahko le 

razumeti stvari, ki so nad višino v 

nebesa. 

{4:22} potem sem odgovoril in rekel:, tebi, O Gospod, prosim 
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naj imajo razumevanje: 

{4:23} za ni bilo mojih mislih, da je radoveden visoke 

stvari, ampak kot mimo nas vsak dan, in sicer, zakaj 



Izrael je obupal kot sramota, da narodi in za kaj 

vzrok ljudi, ki ti si ljubil je dana 

Bezbožan narodov, in zakaj je zakon naši predniki 

prinesel nič, in pisne zaveze se nobena 

učinek, 

{4:24} in smo prešle iz sveta kot 

kobilice in naše življenje je začudenja in strahu, in smo 

niso vredni pridobiti usmiljenja. 

{4:25} kaj bo on potem Delaj njegovo ime s katerim smo 

se imenujejo? te stvari so vprašali. 

{4:26} potem on mi odgovori in reče: več ti 

searchest, bolj ti boš čuditi; za svet hasteth 

hitro prešle, 

{4:27} in ne more razumeti stvari, ki so 

obljubil, da pravednika pravočasno dobiti: za ta svet je 

poln nepravednost in slabostmi. 

{4:28}, vendar kot o stvari, tega ti askest 

mi, bo povedal tebi; za zlo je posejana, vendar uničenje 

tega je še ni prišel. 

{4:29} če torej tisto, kar je posejano ne 



navzgor, navzdol, in če v kraju, kjer je posejane zlo 

ne stran, potem ne more to priti ki je posejana z dobro. 

{4:30} za zrnje, semena zlo dade bila posejana v na 

srce Adam od začetka, in koliko 

provaljivati proti bezbožnosti ne dade brought ki gre gor k 
tokrat? in kako 

veliko se je še prinašajo do mlačev 

prihajajo? 

{4:31} Ponder zdaj jih samega sebe, kako velik plod 

zlo zrna zlo semena ležal rodila. 

{4:32} in kdaj ušesa se lahko posekali, ki so 

brez številke, kako velik tla se izpolnijo? 

{4:33} potem odgovoril in rekel, kako, in ko se 

te stvari se zgodilo? zato so naše let malo in 

zlo? 

{4:34} in odgovarjal me, reče: ali ne ti pospeši 

nad najbolj najvišja: za tvoje naglici je zaman, da je nad 

ga, za ti si veliko presegel. 

{4:35} si ni duše tudi pravičen vprašati vprašanje 

te stvari v njihovih senatov, reče: kako dolgo se bom 



Upam, da na ta način? Ko pride sadje tla za 

Naša nagrada? 

{4:36} in reče te stvari dal nadangela Uriel 

jih odgovor, in je dejal, tudi ko je število semen 

izpolnite si: za dade je tehtal svetu v bilanci. 

{4:37} ukrep dade izmeril čas; in z 

število dade je oštevilčena krat; in je ne premaknete 

niti mešamo jih, dokler so izpolnjeni navedeni ukrep. 

{4:38} potem sem odgovoril in reče: O Gospod, da rodiš 

pravilo, tudi mi vsi so polni impiety. 

{4:39} in za naše sakes morda je, da tla 

pravičnih niso izpolnjena, zaradi grehov, ki jih 

ki živijo na zemlji. 

{4:40}, on mi odgovori in reče gredo tvoje način, da je 

ženska z otrokom, in vprašati njo, ko ona dade izpolnjeni 

Njena devet mesecev, če njeno maternico, obdrži rojstva več 

v njej. 

{4:41} potem rekel sem, ne, gospod, ki je ne more. In je 

reče mi, v grobu senatov duše so, kot je 

maternici ženske: 



{4:42} za kot kot ženska, ki travaileth gradi naglica v 

pobeg nujnosti v travail: tudi to ti kraji 

naglica raznašati tiste stvari, ki so zavezane k jih. 

{4:43} od začetka, Poglej, kaj ti desirest za 

glej, je pokaza tebi. 

{4:44} potem sem odgovoril in rekel: če sem našel korist 

v tvoje oči, in če je mogoče, in če bom izpolnjujejo zato, 

{4:45} Pokaži mi potem ali ne bilo več, da pridejo od 

je preteklosti ali več preteklosti, kot je prišel. 

{4:46} kaj je mimo, jaz vem, ampak kaj je za sem prišel 

ne vem. 

{4:47} in on reče: mi, stojijo na desni strani, 

in se razložijo Slično tebi. 

{4:48} tako sem stal, in videl, in glej, vroče gorenja 

pečica, sprejel pred mano: in se je zgodilo, da ko je 

plamen je minil, sem pogledal, in Evo, dim 

še vedno ostala. 

{4:49} ko to ni sprejel pred mano je vodena 

oblak, in poslal veliko dežja z nevihto; in kdaj je 

Nevihtni dež je mimo, kapljice še vedno ostala. 



{4:50} potem reče on mene, razmislite s samega sebe; kot 

dež je več kot kapljice, in kot ogenj, ki je večja od 

dim; vendar kapljic in dim ostane: tako 

količina, ki je mimo več več. 

{4:51} potem molil, in rekel: lahko sem živo, thinkest, 

do tega trenutka? ali kaj se zgodi v teh dneh? 

{4:52} on mi odgovori in reče: kar se tiče žetonov 

tega ti mi, askest, lahko povem tebi jih deloma: vendar 

kot dotika tvoje življenje, jaz sem ne pošljejo pokazal tebi; za ne 

to veš. 

{5:1} vseeno kot prihajajo žetonov, Evo, dnevi 

pridejo, da so, ki živijo na Zemlji se sprejmejo 

v veliko število, in po poti resnice se skriti, in 

zemljišča se neplodna vere. 

{5:2}, ampak greh se poveča višji ki 

zdaj ti vidiš, ali da si ti slišal že zdavnaj. 

{5:3} in zemljišča, ki ti vidiš zdaj, da so korenine, boš 

Ti glej zapravlja nenadoma. 

{5:4} Če pa najbolj visoko podeli tebi živeti, ti boš 

po tretji trobento, ki nenadoma sveti sonce 



spet v noč in luna trikrat na dan: 
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{5:5} in krvi se spusti iz lesa in kamna 

daje njegov glas, in ljudje se težavah: 

{5:6} in celo on odloči, koga so videti ne za 

živijo na zemlji, in je kokoši sprejme svoj polet 

stran skupaj: 

{5:7} in Sodomitish morje, odda, ribe, in 

da hrup v noč, ki mnogi niso poznali: vendar 

se vsi slišijo glas pogodbe. 

{5:8} mora biti zmedo tudi v mnogih krajih, in 

ogenj se pogosto pošljejo spet, in se divje zveri 

spremeniti svojih mestih, in sprejmejo menstruous ženske 

tja pošasti: 

{5:9} in slane vode je mogoče najti v sladko, in vse 

prijatelje uničijo drug drugega; nato se wit, skriti 

in razumevanje sama umakne v svojo skrivnost komoro, 

{5:10} zaprosi mnogih, in še ne bodo 

našel: nato nepravednost in incontinency se 

pomnoženo na zemlji. 



{5:11} zemljišča tudi vprašati drugega in reči, je 

pravičnosti, ki gradi človek pravični šel skozi 

tebi? In se piše, št. 

{5:12} hkrati se moški upanje, ampak nič 

pridobitev: se dela, vendar njihov način se ni uspešno. 

{5:13} za Pokaži tebi tako žetonov, imam zapustiti; in če ti 

Wilt molite še enkrat, kot zdaj jokajo in hitro tudi dni, ti 

boš slišal še večje stvari. 

{5:14} potem sem awaked, in skrajni fearfulness šel 

skozi vse moje telo in moj um je bil vznemirjen, tako da je 

omedlela. 

{5:15} tako potekala angel, ki je prišel za pogovor z mano 

mi, tješi me in mi je podtaknil na moje noge. 

{5:16} in v drugi večer je prišel do prehoda, ki 

Salathiel kapitan ljudi je prišel k meni, rekoč: 

Kje si ti bil? in zakaj je tvoje tolerirajo tako 

težka? 

{5:17} Knowest ti ne, da je Izrael je zavezana k 

tebi v deželi svoje ujetništvu? 

{5:18} potem, in jesti kruh, in pustite nas ne, kot je 



pastir, ki leaveth svojo čredo v rokah kruto volkov. 

{5:19} potem sem mu reče, gredo tvoje načine od mene, in 

prišel ni blizu mene. In je slišal, kaj sem rekel, in šli iz 

mi. 

{5:20} in tako sem postil sedem dni žalovanja in 

jok, kot kot Uriel angel me je ukazal. 

{5:21} in po sedmih dneh, tako da je bilo, da misli 

moje srce je bilo zelo huda mi spet, 

{5:22} in moja duša vrniti v duhu razumevanja, 

in sem začel govoriti z najvišjega spet, 

{5:23} in reče: O Gospod, da rodiš praviloma vsak lesa 

zemlje, in vseh dreves tega, ti si izbral 

tebi, eno samo vinske trte: 

{5:24} in vseh dežel po vsem svetu, si 

tebi izbrali eno jamo: in vse rože tega eno Lily: 

{5:25} in vse globine morja, ti si napolni 

tebi, eden reko: in vseh builded mest ti si posvečeno 

SION reče samega sebe: 

{5:26} in za vse kokoši, ki so ustvarili si 

imenovan tebi en golob: in vsega goveda, ki so 



Ti si, ki tebi en ovce: 

{5:27} in med vse množice ljudi, ki si 

tebi prišel en narod: in reče to ljudi, ki ti 

lovedst, ti gavest zakon, ki je odobril vse. 

{5:28} in zdaj, Jahve, zakaj si ti dal tole 

ljudi k veliko? in ko eno korensko si ti 

pripravili drugi, in zakaj si ti razpršeni tvoje edini 

ljudje med mnogimi? 

{5:29} in oni, ki niso ugovarjati tvoje obljube, in 

verjel, ne tvoje zaveze, so jih hodil navzdol. 

{5:30} če ti zbudil toliko sovraštvo svojega ljudstva, še 

shouldest ti jih kaznuje s tvoje lastne roke. 

{5:31} zdaj ko sem govoril te besede, angel 

ki je prišel k meni noč prej poslali k meni, 

{5:32} in reče: mi, slišiš, in bom navodilo 

tebi; Poslušaj na stvar, da sem rekel, in se ti povedati 

več. 

{5:33} in sem rekel, govorijo o, moj Gospod. Nato je dejal, da k 

mi, ti si vneto v mislih vznemirjen zaradi Izraela: lovest 

ti da ljudje bolje kot on, ki jih? 



{5:34} in sem rekel, ne, gospod: pa zelo žalosti sem 

govoril: za moje vajeti bolečine mi vsako uro, medtem ko sem 
delovne sile 

razumeti na način najvišjega, in poiskati del 

njegove sodbe. 

{5:35} in on reče: mi, ti ne moreš. In sem rekel, 

Zato, gospod? whereunto je nato rodil? ali zakaj je bil 

ne moje matere maternica potem moj grob, ki morda nimajo 

videl travail Jacob in Zamoran Porađanje zalog 

Izraela? 

{5:36} in on reče: mi, številka mi stvari ki 

so še ni prišel, mi zbrati skupaj ostružkov, ki so 

razpršene v tujini, bi mi rože zelene, ki so 

uvela, 

{5:37} mi odpreti kraji, ki so zaprti, in bi me 

tja vetrovi, ki v njih so utihnil, Pokaži mi sliko 

glas: in potem bo izjavljam tebi stvar da ti 

labourest vedeti. 

{5:38} in sem rekel, O Gospod, da rodiš pravilo, ki lahko 

vedeti te stvari, ampak kdor ne svojega stanovanja z 



moški? 

{5:39} kot za mene, jaz sem nespametno: kako lahko jaz potem 
govorimo o 

te stvari, tega ti mi askest? 

{5:40} potem rekel mi, rad kot ti moreš nič 

te stvari, ki sem govoril o, celo tako moreš ti ne 

Poišči svoj sodbe, ali na koncu ljubezen, ki sem jih 

obljubil reče svoj narod. 
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{5:41} in sem rekel, Evo, O Gospod, vendar umetnost ti blizu 
reče 

jih, ki rezervira do konca: in kaj morajo storiti 

ki so bili pred me, ali mi, da zdaj, ali pa da 

prihajajo po nas? 

{5:42} in on reče: mi, bo izenačenju moja sodba 

k obroč: všeč, saj ni nobenega Malaksalost z zadnjega, kljub 
temu 

ni ne hitra prvi. 

{5:43} tako odgovoril in rekel Couldest, ti ne bi 

tisti ki so bili sprejeti, in zdaj, in da so za 

Pridi, naenkrat; da boš pokazal mightest tvoje sodbe v 



prej? 

{5:44} potem on mi odgovori, in dejal, bitje lahko 

ne naglici nad kavo; niti lahko svetu jih imajo 

naenkrat ki se oblikuje v njej. 

{5:45} in sem rekel, kot si ti rekel tvoj služabnik, ki 

Ti, ki givest življenje za vse, si dal življenje naenkrat, da je 

bitje, ki ti si ustvaril in bitje rodi: celo 

tako da lahko zdaj tudi nosijo jih, ki zdaj biti prisotna hkrati. 

{5:46} in on reče: mi, prosim maternici ženske, 

in povem ji, če ti bringest tja otrok, zakaj dost 

ti ne skupaj, ampak eno za drugo? Molite, da ji 

zato da prinašajo deset otrok naenkrat. 

{5:47} in sem dejal, ona ne more: vendar mora to storiti z 
razdaljo 

časa. 

{5:48} potem je dejal, da mi, kljub temu sem dali na 

maternico zemlje tistim, ki se sejejo kot je v svojih časih. 

{5:49} za kot kot majhnega otroka ne prinašajo na 

stvari, ki pripadajo ostarele, kljub temu so sem odstraniti na 

svetu, ki sem ustvaril. 



{5:50} in vprašal, in je dejal, ko vidim ti si zdaj glede 

mi način, bo nadaljevati govoriti pred tabo: za naše 

mati, ki ti si mi je povedal, da je mlada, 

draweth zdaj blizu reče starost. 

{5:51} on mi odgovori in reče: posvetujte z žensko, ki 

Boga otrok, in ona se ti povedati. 

{5:52} reči k njej, zato so k so jim ti 

zdaj si rodila kot tistih, ki so bili pred, vendar manj 

postave? 

{5:53} in ona odgovori na tebi, da se v 

za moč mladih, so eno mode, in so 

so rojeni v času starosti, ko faileth maternici, so 

drugače. 

{5:54} menijo ti zato tudi, kako da ste manj 

postave od tistih, ki so pred vami. 

{5:55} in tako so oni, ki prihajajo po vas manj kot vi, 

kot bitja, ki zdaj začeli starih, in so opravili 

nad moč mladih. 

{5:56} potem rekel jaz, gospod, prosim te, če sem našel 

korist v tvoji očeh, pokazal tvoj služabnik, kdo ti visitest 



tvoje bitje. 

{6:1} in on reče: mi, v začetku, ko je 

Zemlja je bila narejena, preden meja po svetu stal, ali 

Kdaj je veter pihal, 

{6:2} preden je zagrmel in omiliti, ali kdaj je 

postavljeni so bili temelji za raj, 

{6:3} preden sejem rože so bili opaženi, ali kdaj je 

premično pristojnosti so bile ugotovljene, preden je nešteto 

množico angelov so zbrali skupaj, 

{6:4} ali kdaj višine zraka so bile odpravljene, preden 

ukrepi na nebu so bili imenovani, ali kdaj je 

dimniki v Sion je bilo vroče, 

{6:5} in ere so bili poiskal tega leta, in ali 

Kdaj izume, da zdaj greh obrnil, pred 

oni so bili zaprti, ki so se zbrali vere za zaklad: 

{6:6} potem pa menim, da te stvari, in so bili vsi 

narejen po meni sam in nihče drug: z mano tudi 

se končal, in nihče drug. 

{6:7} potem sem odgovoril in rekel: kaj se slovesu 

rastavlja od časa? ali kdaj se bo konec prve, 



in na začetku, ki followeth? 

{6:8} in on reče: mi, od Abraham reče Izak, 

ko se Jakoba in Ezava rodili zanj, Jakoba roko potekala 

prvi pete Ezav. 

{6:9} za Ezav je konec sveta, in Jacob je na 

že to, da followeth. 

{6:10} roko človek je betwixt pete in roko: 

drugo vprašanje, Esdras, vprašajte ti ne. 

{6:11} potem odgovori in reče: O Gospod, da rodiš pravilo, 

Če sem našel korist v tvoji očeh, 

{6:12} prosim tebi, pokazal tvoj služabnik konec od tvojega 

etoni, tega ti shewedst mi del sinoči. 

{6:13} da mu odgovori in reče mi, Stand up na 

tvoje noge, in slišati mogočni sondirnih glas. 

{6:14} je kot je bilo veliko gibanja; vendar je 

kraj, kjer ti standest ne premešča. 

{6:15} in zato ko govori se ne boji: za 

beseda je konec, in je temelj zemlje 

razume. 

{6:16} in zakaj? saj govoru te stvari 



trembleth in se preselil: za to ki ve konec teh 

stvari je treba spremeniti. 

{6:17} in to se je zgodilo, da ko sem to slišal sem stal 

gor na noge, in usliša, in, glej, je bil na 

glas da govoril, in zvok je bil všeč zvok 

veliko vode. 

{6:18} in je rekel, Evo, dnevi pridejo, da bi 

začeli pripraviti blizu in za njih, da živijo na obisk na 

Zemlja, 

{6:19} in bo začeti uganjati inkvizicije, kaj 

se, da so neupravičeno poškodoval z nepravde, 

in kdaj je treba izpolniti Jade Sion; 

{6:20} in kdaj na svetu, ki začne izginili 

stran, se bo končal, potem bom pokazal te žetone: na 

knjige se odprejo pred na nebu, in so se 
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glej vse skupaj: 

{6:21} in otroci leto star govoriti z 

njihovi glasovi, ženske z otrokom se rodi 

prezgodnje otroke od treh ali štirih mesecev, in so se 



živeti, in se dviguje. 

{6:22} in nenadoma se pojavi posejane krajev 

unsown, polno skladišč se nenadoma najdemo prazno: 

{6:23} in tha trobento zvok, ki ob 

vsak človek posluša, se nenadoma bojijo. 

{6:24} v tem času se prijatelje boj eden proti drugemu 

kot sovražniki, in zemlja se stati v strahu s tistimi, ki 

v njej živijo, springs fontane mora stati pri miru, 

in v treh urah se ne izvajajo. 

{6:25} kdo ostal od vseh teh, ki sem jih 

tebi povedal se pobegniti, in glej, moja rešitev, in na koncu 

vaš svet. 

{6:26} in moških, ki so prejeli, ki 

niso okusili smrti od njihovega rojstva: in srce je 

prebivalcev se je spremenila, in obrnil v drugo 

smislu. 

{6:27} za zlo se odpravlja, in prevaro, se 

izklopila. 

{6:28} kot za vero, se zaživela, korupcije 

premagati, in resnico, ki je bil tako dolgo brez 



sadje, se prijavijo. 

{6:29} in ko je govoril z mano, Evo, sem pogledal z 

malo in malo na njem pred katerim sem stal. 

{6:30} in te besede je dejal, da mi; Sem prišel, da 

pokazal tebi čas noči se nadaljuje. 

{6:31} če hočeš molite še več, in hitro sedem dni 

še enkrat, ti mora povedati večje stvari podnevi, kot sem 

slišal. 

{6:32} za tvoje glas slišal pred najvišjega: za 

Mighty dade videl tvoje pravični obravnavi, da dade videl 

tudi Poštuj čistost, ki ti si imel odkar Schillerju. 

{6:33} in zato on je poslal me pokazal tebi vse 

te stvari in reči tebi, dobro udobja in 

ne bojte se 

{6:34} in pospeši ne s časom, ki so mimo, 

Mislim, da zaman stvari, da ti eyesalve ne pospeši od slednje 

krat. 

{6:35} in je prišel do prehoda, po tem, da sem jokala spet, 

in postil sedem dni na podoben način, da sem lahko izpolnjujejo 
na 



tri tedne, ki mi je povedal. 

{6:36} in v osmi zvečer je moje srce, ki je sporno v 

spet jaz, in začel govoriti pred najvišjega. 

{6:37} za moj duh je bil močno na ogenj, in moja duša 

je bil v stiski. 

{6:38} in sem rekel, O Gospod, ti spakest iz na 

začetek oblikovanja, celo prvi dan in saidst tako; 

Naj nebo in zemljo, se; in tvoja beseda je odlično 

delo. 

{6:39} in potem je bil duh, in tema in tišina 

so na vsaki strani; zvok moški glas še ni 

nastala. 

{6:40} potem commandedst ti pošteno svetloba priti naprej 

tvoje zakladov, ki se utegnejo pojaviti tvoje delo. 

{6:41} na drugi dan ti madest duh od na 

nebu in commandedst del asunder, in 

bi delitev betwixt vode, ki na eni strani lahko 

gredo gor, in drugi še vedno pod. 

{6:42} na tretji dan ti zbudil ukaz, ki je 

voda naj bi zbrali v sedmi del zemlje: 



šest pats si ti usahnil, in hraniti jih, z namenom da 

teh nekaj zasajene Boga in negoval lahko služi 

tebi. 

{6:43} za takoj, ko tvoje besede šel tja delo je 

narejen. 

{6:44} takoj je bila super in nešteto 

sadje, in veliko in potapljačev užitek za okus, in 

cvetje nespremenljiv barve in vonja čudovito 

vonj: in to je bilo storjeno tretji dan. 

{6:45} na četrti dan ti commandedst ki je 

sonce sveti, in luna dati svoje svetlobe in zvezde 

mora biti v vrstnem redu: 

{6:46} in gavest jih brezplačno na servis reče človek, 

ki naj bi bilo. 

{6:47} na peti dan ti saidst k sedmi 

del, kjer voda so bili zbrani, da naj bi 

rodi živa bitja, kokoši in ribe: in tako je prišel do 

prelaz. 

{6:48} za neumna vode in brez življenja, ki se je rodila 

živa bitja v Božji zapovedi, da vsi ljudje 



lahko pohvale tvoje čudežih. 

{6:49} potem ti zbudil zaslužil dveh živih bitij, v 

ena ti calledst Enoch in drugih Leviathan; 

{6:50} in zbudil ločene ena od druge: za na 

sedmi del, in sicer, kjer je zbrane vode 

skupaj, morda ne drži oba. 

{6:51} reče Enoch ti en del gavest, ki je bil sušen 

tretji dan, ki je naj živijo v istem delu, 

katerem so tisoč hribe: 

{6:52}, vendar reče Leviathan ti gavest sedmi del, 

namreč, vlažen; in si ga se pozobaše od 

Koga hočeš, in kdaj. 

{6:53} na šesti dan ti gavest zapoved 

reče zemlji, da pred tabo naj bi tja zveri, 

govedo in Puzav stvari: 

{6:54} in po tem, Adam tudi, katere ti madest 

Gospodar svojega bitja: od njega prišli smo vse, in ljudi, 

tudi, koga ti si izbral. 

{6:55} vse to sem govoril pred teboj, O Gospod, 

ker ti madest svetu za naše sakes 
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{6:56} kot za druge ljudi, ki pridejo tudi Adam, 

Ti si rekel: da so nič, vendar se kot reče Pljuvačka: 

in si podoben obilo jim reče padec ki 

falleth s plovila. 

{6:57} in zdaj, Jahve, Evo, ti narodi, ki 

so kdaj bili navaja kot nič, so začeli da gospodarji 

nad nami in v nas požrl. 

{6:58} ampak smo svojega ljudstva, ki ti si imenoval tvoje 

prvenca, tvoje le rojen, in tvoje goreč ljubimec, so podani 

v svoje roke. 

{6:59} če svetu je zdaj treba za naše sakes, zakaj ali 

imamo ne dedovanjem s svetom? kako dolgo 

se to prenašati? 

{7:1} in kdaj sem naredila konec to govor 

besede, tam je bil poslan mi angel, ki je bila 

poslal mi noči prej: 

{7:2} in on reče: mi, Up, Esdras, in slišati na 

besede, da sem se ti povedati. 

{7:3} in sem rekel, govorijo o, moj Bog. Nato je dejal, da k 



mi, morju nastavljena v širok prostor, da bi bilo globoko in 

krasno. 

{7:4} ampak dal vhodu so ozke, in kot 

reka; 

{7:5} ki potem bi šla v morje pogledati nanj, in 

da to pravilo? Če je šel ne skozi ozko, kako bi on 

pridejo v široko? 

{7:6} obstaja tudi druga stvar; Mesto je builded, in 

je na širšem področju, in je poln vse dobre stvari: 

{7:7} vhodu je ozek, in se nahaja v a 

nevarno mesto zmanjševati, tako kot če ne bi bilo požara na na 

desno roko in levo globoko vodo: 

{7:8} in ena edina pot med njimi tako, tudi 

med ogenj in vodo, tako majhen, tam bi lahko, vendar 

en človek tja naenkrat. 

{7:9} če to mesto je sedaj imele reče človek za na 

dediščino, če je nikoli ne preide nevarnost pred 

kako on prejme dedovanje? 

{7:10} in sem rekel, da je tako, gospod. Nato reče on me, 

Kljub temu tudi je del Izraela. 



{7:11} ker za svoje sakes sem na svetu: in 

ko Adam prekršil svoj statut, potem je odredilo, da 

zdaj poteka. 

{7:12} potem, bili vhodi tega sveta, ki 

ozke, polno žalosti in travail: so pa nekaj in zlo, 

polna nevarnosti,: in zelo boleče. 

{7:13} vhodih starejši Sveta je bilo široko in 

prepričani, in prinesel nesmrtno sadja. 

{7:14} če potem oni, ki živijo dela ne vstopiti to ožino 

in zaman stvari, lahko nikoli ne dobijo tisti, ki so bila iz 

za njih. 

{7:15} zdaj zato zakaj ti, samega sebe, disquietest, videl 

Ti si vendar raspadljiva človeka? in zakaj si ti preselil, 

ker ti si vendar smrtnik? 

{7:16} zakaj si ti ne šteje v tvoje srce to 

stvar, ki je prišel, in ne tisto, kar je prisoten? 

{7:17} potem sem odgovoril in reče: O Gospod, da rodiš 

pravilo, ti si posvečen v tvoje pravo, naj pravični 

podedujejo te stvari, ampak da za Bezbožan propade. 

{7:18} vseeno se pravedna trpijo zaradi ožine 



stvari, in upanje za širok: za se, da je naredil zlo 

so utrpeli ožino stvari, in še niso videli na ravni. 

{7:19} in on mi reče. Ni noben sodnik zgoraj 

Bog, in nihče, da dade razumevanje zgoraj najvišja. 

{7:20} za pride veliko, ki propade v tem življenju, saj 

prezirajo zakon Boga, ki stoji pred njimi. 

{7:21} za Bog dal ožino zapovedi, kot 

prišel, kaj morajo storiti, da živijo, kot so prišli, in 

Kaj mora opazovati, da bi se izognili kazni. 

{7:22} vseeno niso bili poslušni mu; toda 

govoril proti njim, in stvari, ki so si zamislili zaman; 

{7:23} in sami zavedeni s svoje zlobne dejanja; 

in najvišjega reče da ni; in vedel, da ni njegov 

načine: 

{7:24} ampak njegovo pravo so prezirali, in zanikal svojo 

zaveze; v svoje statute oni niso bili zvesti, in 

Njegova dela niso izvedli. 

{7:25} in zato, Esdras, za prazne so prazne 

stvari, in v celoti so polno stvari. 

{7:26} Evo, je prišel čas, da te žetone 



ki sem ti povedal se prišel mimo, in nevesta 

se pojavijo, in ona prihaja tja je videl, da je sedaj je 

umaknjena iz zemlje. 

{7:27} in kdor je podal iz foresaid zla 

videli moje čudeže. 

{7:28} za moj sin je Jezus pokazala s tistimi, ki 

z njim, in so, da se veselite v štiri 

sto let. 

{7:29} po teh letih moj sin umrl Kristus, in vse 

moški, ki imajo življenje. 

{7:30} in Svet mora biti obrnjena v stari tišino 

sedem dni, kot v nekdanji sodb: tako da nihče 

ostane. 

{7:31} in po sedmih dneh na svetu, ki še awaketh 

ne, poviša, in ki se umre, ki je poškodovana 

{7:32} in zemlja se obnovi tiste, ki spijo v 

njo, in tako se tisti, ki živijo v tišini, prah in 

tajnih krajev poda tiste duše, ki so bila storjena 

služili. 

{7:33} in najvišjega navedejo na sedež 



sodbe in bedo se uminuti, in dolgo 

trpljenje ima konec: 
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{7:34}, vendar sodba le ostane, resnica se stojalo, 

in vera se vosek močna: 

{7:35} in delo ravna, in nagrada je 

pokaza in dobra dela se sile in wicked 

dejanja nosi ni pravilo. 

{7:36} potem sem rekel, Abraham molil najprej za na 

Sodomites, in Mojzes za očete, ki so grešili v na 

divjine: 

{7:37} in Jezusa po njem Izraela v času Achan: 

{7:38} in Samuel in David za uničenje: in 

Solomon, za njih, ki naj bi prišel v svetišče: 

{7:39} in Helias za tiste, ki so prejeli dež; in za na 

mrtvih, ki bi živel: 

{7:40} in Ezechias za ljudi v času 

Sennacherib: in je veliko za mnoge. 

{7:41} celo zdaj, videnje korupcije je zrasla, in 

zlo povečala, in pravičnih molil za na 



Bezbožan: zakaj se ne bilo sedaj tudi? 

{7:42} on mi odgovori in reče: ta sedanje življenje ni 

na koncu, kjer se držijo veliko slavo; zato so se 

molil za šibke. 

{7:43}, vendar dan obsodba se na koncu tega časa, 

in začetku nesmrtnosti za dobiti, pri čemer 

Korupcija je mimo, 

{7:44} intemperance je na koncu, je odrezal nezvestoba, 

pravičnost je goji, in resnica je vzmeten. 

{7:45} potem se človek lahko rešil, ki je 

uniči, niti z njim, ki dade prišel zmago slabo. 

{7:46} potem je odgovoril in rekel: to je moj prvi in zadnji 

pravijo, da bi bilo bolje, da ne dali v zemljo 

reče Adam: ali drugega, ko je bilo dano mu, da so 

zadrževati se mu iz sinning. 

{7:47} za kakšen dobiček je za moške zdaj v tej predstavi 

čas, da živijo v teže, in po smrti iskati 

kazen? 

{7:48} O ti Adam, kaj si ti naredil? za čeprav to 

je bil, da je grešil, ti ti umetnosti ne padel sam, vendar smo vsi 



ki prihajajo od tebe. 

{7:49} za kaj dobička je k nam, če pride do obljubil 

nam, nesmrten časa, ker smo naredili dela, ki 

prinese smrt? 

{7:50} in da nam obljubil večno upanje, 

ker sami so najbolj wicked so zaman? 

{7:51} in da tam so Nagomilan za nas stanovanj za 

zdravje in varnost, ker smo živeli zlo? 

{7:52} in da slavo najvišjega čim 

jih, ki so vodila pozorna življenje, braniti, ker imamo 

hodil v najbolj zlih poti vseh? 

{7:53} in da je treba pokaza raj, katerih 

sadje endureth za vedno, pri čemer je varnost in medicine, 

ker mi začnejo v to? 

{7:54} (za smo hodili v neprijetnih prostore.) 

{7:55} in da obrazov od njih, ki so uporabljali 

abstinenco sveti nad zvezdami, ker naše obraze 

se nazivne količine teme? 

{7:56} za živeli pa smo storila greh, smo 

šteje ne, da mi je treba začeti trpeti za to po 



smrt. 

{7:57} potem on mi odgovori, in je dejal, to je na 

pogoj za boj, kar človek, ki je rojen na na 

Zemlja se boj; 

{7:58} da, če je mogoče odpraviti, se trpi kot ti 

si je rekel: vendar če dobil zmago, dobi stvar 

da rečem. 

{7:59} za to je življenje tega govoril Mojzes reče na 

ljudi, medtem ko je živel, tebi rekel, Izberi življenje, da se ti 

eyesalve živeti. 

{7:60}, vendar so verjeli ne, niti še v 

Preroki po njem, ni niti mene, ki je govoril im, 

{7:61} da ne sme biti tak teže v svoje 

uničenje, kot se je veselje nad njimi ki se prepričali, da 

rešitev. 

{7:62} sem nato odgovoril in rekel, vem, gospod, ki je 

Večina visoko se imenuje usmiljen, da je on usmiljenje na 

njih, ki še ni prišel na svet, 

{7:63} in na tiste, tudi, da obrnejo na njegovo pravo; 

{7:64} in da je bolnik, in dolgo suffereth tiste, ki 



Imate grešili, kot njegova bitja; 

{7:65} in da je bogat, saj on je pripravljena podati 

kjer needeth; 

{7:66} in da je za veliko milosti, za on multiplieth 

več in več ljubezni do njih, ki so prisotni, in ki so 

preteklosti, in tudi nanje, ki so prišli. 

{7:67} če on ne pomnoži svoje ljubezni, Svet 

z njimi, ki dedujejo v njej ne bi nadaljevali. 

{7:68} in je pardoneth; Če mu ni tako svoje 

dobrote, ki so, ki jih zagrešile krivde lahko 

umirila, desettisoči del moških ne sme 

še vedno živi. 

{7:69} in sodnik, če mu jih ne odpustili 

ki so cured s svojo besedo, in odpravlja številne 

trditvami, 

{7:70} je treba zelo malo levo morda v je 

nešteto množico. 

{8:1} in odgovoril mi reče: najvišjega dade 

na tem svetu za mnoge, vendar na svetu, da pridejo za nekaj. 

{8:2} povem tebi Slično, Esdras; Kot ko ti 



askest zemlje, to se pravi tebi, da daje veliko 

plesni tega lončenih posodah so, ampak malo prahu, ki 

zlato prihaja: tudi zato je tečaj sedanjega sveta. 
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{8:3} tam se veliko ustvaril, ampak malo se shrani. 

{8:4} tako sem odgovoril in rekel: pogoltniti potem navzdol, O 
moj 

dušo, razumevanje, in požrl modrosti. 

{8:5} za ti si dovolili da uho, in umetnosti, ki so pripravljeni 

prorokuj: zakaj si ni več prostora, kot le živeti. 

{8:6} Jahve, če ti ne tvoj služabnik, ki smo lahko 

Molite pred tabo, in ti nam semena reče naše srce, in 

kulture za naše razumevanje, da lahko pridejo sadja 

kako se vsak človek živeti to je poškodovana, ki Boga v 

mesto človeka? 

{8:7} za ti si sam, in smo vsi eno izdelave od 

tvoje roke, kot kot si je rekel. 

{8:8} za kdaj je telo izdelano zdaj v matere 

maternici, in ti givest člani, tvoje bitje je ohranjena 

v ogenj in vodo, in devet mesecev nagrizaju tvoje izdelave 



prenašati tvoje bitje, ki je ustvaril v njo. 

{8:9}, vendar, da kar drži in se hranijo tako 

ohranjena: in kdaj pride čas, maternici, konzervirane 

delivereth stvari, ki je rasla v njem. 

{8:10} za ti si ukazal iz delov na 

telo, se pravi, iz prsi, mleka, da se 

ki je plod prsi, 

{8:11} da stvar, ki je izdelano lahko 

hrani za čas, dokler ti disposest za tvoje milosti. 

{8:12} ti broughtest to ki gre gor s tvoje pravičnosti, in 

nurturedst je v tvoje pravo in reformedst z tvoje sodbe. 

{8:13} in ti boš Vrijeđati kot tvoje bitje, in 

pospešena kot tvoje delo. 

{8:14} če zato ti boš uničiti njega kar s tako 

veliko dela je bilo izdelano, je lahka stvar, ki je posvečen 

po tvoje zapovedi, da je stvar, ki je bil morda 

treba ohraniti. 

{8:15} zdaj zato, gospod, bom govoril; dotika človek v 

splošno, ti veš najbolje; vendar dotika svojega ljudstva, za 

katerih zaradi žal; 



{8:16} in za tvoje dediščine, za katere vzrok jaz 

žalovali; in za Izrael, za katere sem težka; in za Jakoba, 

zaradi katerih sem vznemirjen; 

{8:17} zato bodo začeli moliti pred tabo za 

sam in zanje: za vidim pade od nas, ki živijo v 

zemljišča. 

{8:18}, vendar sem slišal hitrost sodnika, ki 

je prišel. 

{8:19} zato slišal moj glas, in razumeti svoj 

besede, in govoriti pred tabo. To je začetek 

besede Esdras, preden so ga odpeljali: in sem rekel, 

{8:20} Jahve, ti da dwellest v everlastingness 

ki beholdest od zgoraj stvari v nebeško in v na 

zraka; 

{8:21} katerih prestol je neprecenljiv; čigar slava ne sme 

razumeli; pred katerimi stojijo gostitelji angelov 

s tresočo, 

{8:22} katere storitve je seznanjen v veter in ogenj; 

katere besede je true in reki konstanta; katerih 

razumem, da je močna, in odlok strah; 



{8:23} čigav pogled drieth do globine in ogorčenja 

gradi na gore, da stopijo stran; ki resnico 

witnesseth: 

{8:24} O slišati molitve tvoje služabnik, in dal uho 

peticijo tvoje bitje. 

{8:25} za medtem ko živim bom govoril, in tako dolgo, kot sem 

razumevanje, bo odgovoril. 

{8:26} O pogled ne na grehe svojega ljudstva; ampak na 

njih, ki služijo ti v resnici. 

{8:27} glede ne zloben izumov narodi, 

ampak želje tistih, ki vodi tvoje pričevanja 

bede. 

{8:28} mislim ne na tiste, ki so hodili feignedly 

pred tabo:, vendar ne pozabite, ki glede na tvoje 

bo že znano, da se tvoj strah. 

{8:29} naj ne bo tvoja volja se uničijo, ki so 

živel kot zveri; Ampak pogled na njih, ki so jasno 

učil tvoje pravo. 

{8:30} da ti brez ogorčenja na njih, ki so 

šteje slabši od zveri; šele ljubezen jih, da vedno 



zaupajo v tvoje pravičnosti in slavo. 

{8:31} za mi in naši očetje Čileti takih 

bolezni: ampak zaradi nas grešnike, ti boš imenuje 

usmiljen. 

{8:32} če si željo, da imajo usmiljenja na nas, 

Ti boš ti, usmiljen, da nas namreč, da ne 

del pravičnosti. 

{8:33} za pravično, ki imajo veliko dobrih del, ki gre gor 

s teboj, iz svoje dejanja prejme nagrado. 

{8:34} za kaj je človek, da se ti bo shouldest 

nezadovoljstvo na njega? ali kaj je raspadljiva generacije, ki 

ti lahko tako grenko k njej? 

{8:35} v resnici jih je nihče med njimi, ki se 

rojen, vendar dade ukvarjal zlo; in med verniki 

ni nobeden, ki ni storil neurja. 

{8:36} za v te, O Gospod, tvoje pravičnosti in tvoje 

dobrote, se navede, če si usmiljen služili 

ki imajo ne zaupanje dobra dela. 

{8:37} potem on mi odgovori in reče: nekaj stvari si 

ti govorijo pravilno, in po reče tvoje besede, ki jih. 



{8:38} za res ne bom mislim na razporeditev 

jih, ki so grešili pred smrtjo, pred sodbo, 

pred uničenjem: 

{8:39}, ampak jaz se bom veselila nad razporeditev na 

pravičen, in bo zapomnil tudi svoje romanje in 

rešitev, in nagrada, ki imajo. 
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{8:40} kot kot sem zdaj govoril, tako da pridejo mimo. 

{8:41} za kot v husbandman seje veliko seme na 

na tla, in planteth mnogih dreves, in še je stvar, ki je 

posejane dobro v svoji sezoni prihaja ne, niti nagrizaju vse to 

je zasajena Vzemi koren: Kljub temu, da je to od njih, ki so 
posejane v 

na svetu; oni se ne shrani. 

{8:42} potem je odgovoril in rekel: če sem našel milost, naj 

mi govorijo. 

{8:43} kot kot seme na husbandman perisheth, če je 

prišel ni gor, in ne tvoje dež prejeli pravočasno sezona; ali če 

tam pridejo preveč dež in razkrojiti to: 

{8:44} kljub temu perisheth človek, ki je nastala z 



tvoje roke, in se imenuje tvoje lastno sliko, ker ti si 

kot reče mu, zaradi katerih ti si naredil vse stvari, in 

podoben mu reče je husbandman seme. 

{8:45} se ne wroth z nami ampak rezervne svojega ljudstva, in 

usmili na tvoje lastno dediščino: zakaj 

usmiljen reče tvoje bitje. 

{8:46} potem on mi odgovori, in je dejal, so stvari, ki so prisotni 

za sedanjost, in stvari, ki jih pride za take, kot mogoče dobiti. 

{8:47} za ti comest sedaj kratko da boš shouldest se 

sposoben ljubiti svoj bitje več kot I: vendar imam ofttimes 

posvetiti blizu tebi in reče, vendar nikoli na 

krivični. 

{8:48} v to tudi ti si čudovito pred najbolj 

Visoka: 

{8:49}, ti si poniža samega sebe, saj becometh 

tebi, in si ne, ocenjuje samega sebe vreden veliko 

slavili med pravednika. 

{8:50} za veliko veliko nesrečnežev opravljajo jim to 

v ta čas živijo v svetu, saj imajo 

hodil v ponos. 



{8:51} ampak ti razumeti za samega sebe, in poiskati v 

slava za, kot se kot tebi. 

{8:52} za tebi je raj odprl, drevo življenja je 

zasajene, čas, da pridejo pripravlja, plenteousness je izdelan 

pripravljeni, mesto je builded, in ostalo je dovoljeno, da, 
popolno 

dobroto in modrost. 

{8:53} koren zla je zaprt do od vas, šibkost 

in je vešča je skril od tebe, in korupciji je pobegnil v 

pekel se pozabiti: 

{8:54} žalosti so opravili, in na koncu je pokaza je 

zaklad nesmrtnosti. 

{8:55} in zato prosim ti nimam več vprašanj 

glede na številne od njih, da propade. 

{8:56} za ko so jih sprejeli svobodo, so prezirali na 

Večina visoko, mislil prezir njegova prava, in pustili Jahve svoje 
poti. 

{8:57} poleg oni so poteptan njegovih pravičnih, 

{8:58} in dejal v svojem srcu, da ni Boga; da 

in da vedo, da mora umreti. 

{8:59} za kot zgoraj navedene stvari boš prejeli, tako 



žeja in bolečina so pripravljeni zanje: za to ni njegova volja 

da moški bi prišel, da nič: 

{8:60} pa ki ustvari nečista ime 

od njega, ki jih, in so bili Nezahvalan mu 

ki pripravljene življenja za njih. 

{8:61} in zato je moja sodba zdaj pri roki. 

{8:62} te stvari sem ne pokaza vse moške, ampak 

k tebi, in nekaj kot tebi. Potem sem odgovoril in rekel: 

{8:63} Evo, O Gospod, zdaj si ti pokaza mi je 

številne čudeže, ki hočeš začeti uganjati na 

zadnji čas: pa na kaj časa, si ne pokaza mi. 

{9:1} odgovarjal me potem, in ti reče: merjenje na 

čas pridno po sebi: in kdaj ti vidiš del na 

znaki zadnjih, ki so povedali ti pred, 

{9:2} potem boš ti razumel, da je v isti 

čas, pri čemer bo najvišja začeli obiskati na svetu 

ki je naredil. 

{9:3} zato, ko je videl potresi in 

uproars ljudi na svetu: 

{9:4} potem boš ti dobro razumeli, da najbolj visoko 



govoril te stvari v dneh, ki so bili pred teboj, 

tudi od začetka. 

{9:5} za kot kot vse, kar je na svetu Mar a 

začetek in konec, in konec je očitno: 

{9:6} kljub temu času tudi najvišja so navadno 

Začetki v čudno in močan, in končnice v 

učinki in znaki. 

{9:7} in vsak, ki se shrani, in se lahko 

pobegniti Njegova dela in z vero, s katerim ste 

verjel, 

{9:8} ohranijo se iz navedene nevarnosti, ter se 

glej moje odrešenje v moji deželi, in moje meje: za sem 

so jih posvetili navzlic od začetka. 

{9:9} potem se bodo v primeru bedno, ki zdaj 

zlorabila moje poti: in oni, ki so jim stran glasov 

despitefully se naseli v muke. 

{9:10} za kot njihova življenja so prejeli koristi, in 

vedel me; 

{9:11} in oni, ki je sovražil moja prava, medtem ko so imeli 

še liberty, in kdaj še kraj kesanje je bila odprta 



Im, razume ne, ampak prezirali 

{9:12} enako mora vedeti, po smrti z bolečino. 

{9:13} in zato se ti ne radoveden, kako je 

Bezbožan se kaznuje, in kdaj: ampak pozanima kako je 

pravični se shrani, katerega svet je, in za katere 

Svet je ustvarjen. 

{9:14} potem sem odgovoril in rekel: 

{9:15} sem rekel prej, in zdaj govorijo, in bo 

govorijo tudi v nadaljevanju, ki je veliko več od njih 
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ki propade, kot od njih, ki se shrani: 

{9:16} kot val je večji padec. 

{9:17} in odgovoril mi reče rad, kot je polje, 

tako je tudi seme; ker rože, kot so barve 

tudi; kot delavec je, tako je tudi delo; in kot 

husbandman ls sam, zato je njegov reje tudi: za to 

je bil na svetu. 

{9:18} in zdaj, ko sem pripravljen na svetu, ki je bil 

še ni dala, tudi za njih, da živijo v, ki zdaj živijo, ne 

človek govoril proti meni. 



{9:19} za takrat vsak ubogal: ampak zdaj manir 

od njih, ki so ustvarjene na tem svetu, ki je na so 

poškodovan večni seme, in z zakonom, ki je 

Neistražljivo znebili. 

{9:20}, tako da šteje svet, in Evo, ni bilo 

nevarnosti zaradi naprav, ki so prišli v to. 

{9:21} in sem videl, je močno prizadela in me obdržijo 

grozdni gruče in obratu za veliko ljudi. 

{9:22} naj množico, nato pa propade, ki je bil rojen v 

zaman; in naj moj grozdja, hraniti, in moj rastlin; za z veliko 

dela sem je bilo vzoren. 

{9:23} vseeno, če hočeš preneha še sedem dni 

več, (vendar ti ne boš hitro v njih, 

{9:24} pa iti v polje cvetja, kjer je ni doma 

builded, in jesti samo rože polja; okus brez mesa, 

piti vino ne, vendar Jej cvetje;) 

{9:25} in moliti k najvišja nenehno, nato pa bom 

Pridite in pogovor s teboj. 

{9:26} zato sem šel svojo pot v polje, ki se imenuje 

Ardath, kot kot je ukazal mi; in tam sem sedel med 



cvetje, in nisem jedel zelišč polja, in 

meso iste me prepriča. 

{9:27} po sedmih dneh sem sedel na travi, in moje srce 

je bil sporen v meni, tako kot prej: 

{9:28} in odprl usta, in začel govoriti pred 

Najvišjega, in je dejal, 

{9:29} Jahve, ti da shewest samega sebe k nam, ti 

širne pokaza naši očetje v puščavi, v kraju 

kjer nihče treadeth, mestu neplodna, ko so prišli 

iz Egipta. 

{9:30} in ti spakest, reče: slišim, O Izrael; in 

Mark moje besede, ti semena Jacob. 

{9:31}, Evo, sem svinja moj zakon v vas in da se 

prinese sadje v vas, in vi, spoštujejo v njem za vedno. 

{9:32}, vendar ga hranijo naši očetje, ki prejme prava, 

ne, in ne tvoje odlokov: in čeprav je sadje 

tvoje prava ali ne propade, ne bi, ker je bila tvoje; 

{9:33} so, ki jih je prejela poginil, ker so 

hrani ni stvar, ki so bile v njih. 

{9:34} in, lo, da ls na po meri, ko je ležal na tleh 



prejetih semena, ali morske ladje, ali plovilo mesa ali pijačo, 

tem, da so umrli pri čemer je posejanih ali odda v, 

{9:35} da stvar tudi ki je bilo posejano, ali glasov, ali 

dobil, propade in ostal ne z nami:, ampak z nami 

Mar ni zgodilo tako. 

{9:36} za smo, da so prejeli pravo propade z grehom, 

in naše srce tudi ki ga prejeli 

{9:37} ne glede na zakon perisheth ni, vendar 

ostal v svoje sile. 

{9:38} in ko sem govoril te stvari v mojem srcu, sem 

ozrl z moje oči, in na desni strani sem videl a 

ženska, in, Evo, ona žaloval in jokala z glasnim 

glas, in je bilo veliko žalostjo v srcu, in njena oblačila so bila 

najem, in ona je pepel na glavo. 

{9:39} potem naj grem tja moje misli, da sem bil v, in obrnil 

mi k njej, 

{9:40} in ji reče, zakaj si weepest? zakaj 

si ti tako žalostjo v tvoje srce? 

{9:41} in ona reče: mi, gospod, dovolite mi, da sam, da sem 
lahko 



Oplakivati sam, in dodamo k moji žalosti, ker sem jaz boleče 
sporno 

v mojih mislih, in prinesel zelo nizke. 

{9:42} in sem ji reče: kaj aileth tebi? povej mi. 

{9:43} ona reče: mi, sem tvoj služabnik je bila neplodna, 

in imel noben otrok, čeprav sem imel je mož trideset let, 

{9:44} in teh tridesetih letih sem nič drug dan in 

noč, in vsako uro, vendar se moja, molitev najvišja. 

{9:45} po tridesetih letih je Bog slišal me tvoje handmaid, 

pogledal na mojo bedo, šteje moje težave, in dal 

mi sina: in sem bil zelo vesel, da ga, tako je bil moj mož 

tudi, in moj sosed: in mi je dal veliko čast reče 

Vsemogočni. 

{9:46} in sem ga hrani z veliko travail. 

{9:47} tako ko je gor, in da je prišel čas 

mora imeti ženo, sem naredila praznik. 

{10:1} in je tako prišel do prehoda, da ko je bil moj sin 

vstopil v svojo poroko komoro, je padel in umrl. 

{10:2} potem vsi zrušil luči, in vse moje 

sosedi, ustade da me tolažita: zato sem vzel moj počitek: 



drugi dan ponoči. 

{10:3} in je prišel do prehoda, ko so imeli vsi končal v 

me tolažita, do konca bi biti tiho; potem sem vstala up s 

noč in pobegnil, in sem prišel na to področje, kot ti vidiš. 

{10:4} in zdaj namen, da ne bo vrnil v mesto, 

ampak tukaj ostati, in niti jesti niti piti, ampak nenehno 

žalovali in hitro do umrem. 

{10:5} potem sem zapustil meditacije, pri katerem sem bil, in 

govoril ji v jezo, rekel: 

{10:6} ti neumno žensko nad vse druge, vidiš 

ne naše žalovanja, in kaj happeneth k nam? 
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{10:7} kako da Sion naša mati je polna vse teže, 

in veliko poniža, zelo boleče žalovanja? 

{10:8} in zdaj, videli smo vse žalovali in so žalostni, za nas 

so vse teže, umetnosti, ti žalostjo za sina? 

{10:9} za vprašati zemljo, in ona tebe, povedal, da je 

ona, ki žalujejo za padec toliko, da bi moral rastejo 

na njo. 

{10:10} za je prišel iz njenega vse na prvi, in iz nje 



se vsi drugi prišli, in Evo, hodijo skoraj vsi v 

uničenje, in številne od njih temelji povsem. 

{10:11} ki potem naj bi več žalovanja kot ona, 

ki dade izgubili tako veliko množico; in ne ti, ki si 

Oprosti, ampak za eno? 

{10:12}, ampak če ti praviš mi, moj žalovanje ni 

kot earth's, ker so izgubili Sad moj maternico, 

ki je rodila z bolečine, in rodi žalosti; 

{10:13} pa zemlje ne tako: za množico, ki je prisotna v 

glede na potek Zemlje je odšla, kot je prišel: 

{10:14} pa povedati, da sem tebi, kot kot si prinesel 

naprej z dela; Kljub temu zemljo tudi, ki svoje sadje, 

namreč, človek, že od začetka mu, ki 

njen. 

{10:15} zdaj zato da tvoje žalosti do samega sebe, in 

nosi z dobro pogum, da ki dade zgodilo tebi. 

{10:16} če boš ti priznavajo, določanje 

Boga, da se samo, ti boš tako prejeli svojega sina v času, 

in boš pohvalil med ženskami. 

{10:17} iti pot nato v mesto tvoje mož. 



{10:18} in ona reče: mi, da sem ne bom: bom 

ne gredo v mesto, vendar tukaj bo umrem. 

{10:19} tako sem nadaljeval govoriti še k njej in rekel: 

{10:20} ali ni tako, ampak se counselled. z mano: kako 

Mnogi so nadloge Sion? se utješi glede 

na žalost Jeruzalema. 

{10:21} za ti vidiš, da je naše svetišče iz odpadkov, 

naše oltar razčlenjene, naše temple uničena; 

{10:22} naše bil vsestranski glasbenik, ki se nahaja na terenu, 
naša pesem je dal 

v tišini, naše veselje je na koncu, glede na naše 

Svečnik je dal ven, ark za naše zaveze je razvajen, naše 

svete stvari so nečista, in ime to je imenovano na nas 

je skoraj ga oskrunili: naši otroci so dana na sramotu, naše 

duhovniki so zgorela, naše levite, ki so odšli v ujetništvu, naše 

Device so nečista, in ranila naše žene; naš pravičen 

moški odnesejo, naš mali uniči, naši mladi ljudje 

tečejo v sužnosti, in naše močan moški so postali 

šibka; 

{10:23} in, ki je največji vseh, pečat Sion 



Kdor zdaj izgubili njeno čast; zakaj ona je podal v roke 

od njih, ki nas sovražijo. 

{10:24} in zato Otresti tvoje velike teže, in 

pospravil množico žalosti, da se lahko Mighty 

usmiljen tebi znova, in najvišja poda tebe 

počitek in enostavnost iz tvoje delo. 

{10:25} in je prišel do prehoda, medtem ko sem govoril z njo, 

Evo, njen obraz nenadoma izredno blestela, in jo 

tolerirajo glistered, tako da sem bil strah pred njo, in mislil 

Kaj bi lahko bilo. 

{10:26} in, Evo, nenadoma je naredila velik krik zelo 

strah: tako da Zemljo stresel na hrup ženska. 

{10:27} in sem pogledal, in Evo, se je pojavila ženska 

mi ni več, vendar je bilo mesto builded, in veliko 

kraj pokaza sama od temeljev: potem sem bil strah, 

in je zavpil z močnim glasom, in je dejal, 

{10:28} kjer je Uriel angel, ki je prišel k meni v 

prvi? za dade je povzročil me, da sodijo v veliko trances, 

in moj namen je spremenila v korupcije, in moja molitev za 

ukor. 



{10:29} in kot sem govoril te besede Evo, je 

prišel k meni, in pogledal na mene. 

{10:30} in lo, jaz sem nestrokovnjak, kot tisti, ki je bil mrtev, in 

moje razumevanje je bil vzet iz mene: in vzel mi ga 

desno roko, tješi me in me je na moje noge, 

in rekel mi, 

{10:31} kaj aileth tebi? in zakaj si ti tako disquieted? 

in zakaj je tvoje razumevanje vznemirjen in misli 

tvoje srce? 

{10:32} in sem rekel, ker si zapustil me, in 

še sem po tvoje besede, in sem šel v polju 

in lo, videl, in še vidim, da nisem sposobna 

hitra. 

{10:33} in on reče: mi, smeli, vstane in 

svetuje ti. 

{10:34} potem rekel sem, govorijo o, moj Gospod, v meni; samo 

mi ne pustite, da ne umrem onemogočilo moje upanje. 

{10:35} za videl, da ne poznam, in slišati, da delam 

ne vem. 

{10:36} ali je moj občutek zavedeni, ali moja duša v sanjah? 



{10:37} zdaj zato prosim tebi da hočeš pokazal 

tvoj služabnik to vizijo. 

{10:38} je odgovoril mi je nato, in dejal, slišal me, in 

obvesti tebi in ti povedati zakaj ti si strah: za 

Najvišja bo razkril skrivnost marsikaj tebi. 

{10:39}, kdor je videl, da tvoji poti je prav: za to ti 

sorrowest nenehno za svojega ljudstva, in makest veliko 

Žalovanje za Sion. 

{10:40} to zato je pomen vizije, ki 

si videl v zadnjem času: 

{10:41} si videl žensko žalovanja, in ti 

begannest za njeno udobje: 

{10:42}, vendar zdaj vidiš podobi ženske ne 

več, šele torej pokazati se tebi mesto builded. 

{10:43} in ker tebi smrti ji povedala 
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sin, to je rešitev: 

{10:44} ta ženska, katere si videl je Sion: in 

ker je rekla tebi, tudi ona, ki ti vidiš kot a 

mesto builded, 



{10:45} ker sem rekel, je rekla tebi, da je ležal 

bil trideset let neplodna: so v tridesetih letih, pri čemer 

ni bilo ne ponujajo v njo. 

{10:46} šele po tridesetih letih Solomon, builded mesta 

in na voljo ponudbe: in potem rodi sina neplodna. 

{10:47} in ker ti povedala, da ona ga hrani 

z dela: to je bilo stanovanje v Jeruzalemu. 

{10:48}, vendar ker je rekla tebi, da moj sin 

prihod v svojo poroko komoro zgodilo, da so fail, 

in umrl: to je bil uničenje, ki je prišel v Jeruzalem. 

{10:49} in, Evo, si videl njeno podobo, in 

ker je žaloval za sinom, ti begannest za udobje 

ji: in te stvari, ki so slučajno, ti morajo biti 

odprl tebi. 

{10:50} za zdaj najbolj visoko vidi, da si ti žalostjo 

unfeignedly, in sufferest iz tvoje srce za njo, tako 

Kdor je pokaza tebi svetlost njeno slavo, in 

comeliness njeno lepoto: 

{10:51} in zato sem ukazal tebi ostala v polju 

kjer ni hiša je bila builded: 



{10:52} ker sem vedel, da najvišja bi pokazal to reče 

tebi. 

{10:53} zato sem ti iti v polje, ukazal 

kjer je bila neutemeljeno vse stavbe. 

{10:54} za v mesto, pri čemer je najvišja beginneth za 

Pokaži svoje mesto, tam se lahko brez človeka stavbe lahko 
stojalo. 

{10:55} in zato ne bojte se, naj ne tvoje srce, ki je 

affrighted, ampak tvoja pot v, in videli lepoto in 

veličino stavbe, kar tvoje oči lahko 

glej: 

{10:56} in potem boš ti slišal toliko kot tvoje ušesa 

doumeli. 

{10:57} za ti blagoslovljena nad mnogih drugih umetnosti in 
umetnosti 

imenuje z največ; in tako so pa malo. 

{10:58}, ampak jutri zvečer, ti boš ostala tukaj; 

{10:59} in tako se najvišji pokazal tebi vizije o na 

veliko stvari, ki najvišjega bom im ki 

živijo na zemlji v zadnjih dneh. Tako sem spal to noč 

in drugo, kot je ukazal mi je všeč. 



{11:1} potem videl sem sanje, in, glej, tam prišel 

od morja je orel, ki je dvanajst pernata krila, 

in tri glave. 

{11:2} in sem videl, in glej, je širjenje njenega krila nad 

vse zemlje, in vse veter zraka eksplodiral nanjo, in 

so bili zbrani skupaj. 

{11:3} in sem zagledal, in iz njeno perje je 

drugih nasprotno perje; in so postali malo perja in 

majhen. 

{11:4}, vendar ji glave so bile v mirovanju: glavo v sredi 

je bil večji od drugih, vendar spočiti z ostankom. 

{11:5} Poleg sem zagledal, in Gle, eagle letel z njo 

perjem, in vladal zemljo in nad njimi, ki so živeli 

v njej. 

{11:6} in sem videl, da so bile vse stvari pod nebom 

predmet reče ji, in ne človek govoril zoper njo, no, ne eno 

bitje na zemlji. 

{11:7} in sem zagledal, in Gle, orel dvignila na njo 

kremplje in govoril ji perje, reče: 



{11:8} watch ne vse naenkrat: spanje sleherni nedoločni zaimek 
v svoj 

mesto, in gledam seveda: 

{11:9} vsakdo naj vodje ohranjena za zadnji. 

{11:10} in sem zagledal, in Gle, glas šlo ne od 

njene glave, ampak iz sredine svojega telesa. 

{11:11} in jaz oštevilčen njeno nasprotno perje, in, 

Evo, je bilo osem od njih. 

{11:12} in sem pogledal, in Evo, na desni strani je 

nastala ena feather in vladal nad vsem na zemlji; 

{11:13} in tako je bilo, da ko je vladal, konec 

prišel, in na kraju pojavil več: tako je naslednji 

po stal gor. vladal, in imel veliko časa; 

{11:14} in to se je zgodilo, da ko je vladal, konec 

je prišel tudi, kot je kot prvi, tako da se nič več. 

{11:15} potem prišel tam glas reče, in je dejal, 

{11:16} slišati, ti, ki si nosijo oblast nad zemljo tako 

dolg: to rečem ti, preden ti beginnest pojavljati ni 

več, 

{11:17} tam se nič po tebi doseganje reče tvoj čas, 



niti reče polovico tega. 

{11:18} potem nastala tretji, in vladal kot drugi 

prej, in se zdi več. 

{11:19} torej went to z ostanek ena za drugo, 

kot vsak vladal, in nato pojavil več. 

{11:20} potem sem zagledal, in Gle, procesu čas je 

perje, ki je sledila, vstal na desni strani, ki jih 

bi pravilo tudi; in nekateri od njih odločilo, vendar v nekaj časa 

so se pojavili več: 

{11:21} za nekatere od njih so bili ustanovljeni, vendar odločilo 
ne. 

{11:22} po tem sem pogledal, in vidite, je dvanajst 

perje pojavil ni več, niti dva malo perje: 

{11:23} in ni bilo več na Orlovsko telo, 

Toda tri glave, da je spočit in šest malo krila. 

{11:24} potem videl sem tudi ta dva malo perje razdeljena 

sami iz šestih, in ostalo pod glavo ki 

je bila na desni strani: za štiri, še na svoje mesto. 
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{11:25} in sem zagledal, in Gle, perje, ki so bili 



pod okrilje mislil nastavite sami in da imajo v 

pravilo. 

{11:26} in sem zagledal, in Gle, je bil en niz gor, vendar 

kmalu se je izkazalo več. 

{11:27} in drugi je bil prej proč od prve. 

{11:28} in sem zagledal, in Gle, dva, ki je ostal 

misli tudi v sami kraljem: 

{11:29} in ko so tako mislili, Evo, tam awaked 

eden od voditeljev, ki so bili v mirovanju, in sicer to, da je bil v 
na 

sredi; za to je bila večja od drugih dveh voditeljev. 

{11:30} in potem sem videl, da so bili drugi dve glave 

pridružil z njim. 

{11:31} in, Evo, glavo je bil obrnjen z njimi, ki 

so bili z njim, in nisem jedel gor dva perje pod krilo 

da bi vladal. 

{11:32}, vendar to glavo dal vsa Zemlja v strahu, in golimi 

pravilo v njej vse tiste, ki so živeli na zemlji z veliko 

zatiranja; in je imela upravljanja na svetu več 

kot vse krila, ki je bil. 



{11:33} in po tem sem zagledal, in Gle, glavo je 

v sredi nenadoma pojavil kot nič več kot krila. 

{11:34} vendar ni ostala dva glave, ki tudi v 

kot vrsta odločilo na zemlji, in tistih, ki so živeli 

v njej. 

{11:35} in sem zagledal, in Gle, glavo na desno 

strani pozobaše ga, ki je bila na levi strani. 

{11:36} potem sem glavo glas, ki reče: mi, Poglej 

pred tabo, in menijo, da je stvar, ki ti vidiš. 

{11:37} in sem zagledal, in Gle, saj so bili rjovečega leva 

lovili iz lesa: in sem videl, da je poslala človeka 

glas reče orel, in je dejal, 

{11:38} slišati ti, bom govoril s tabo, in najvišja 

se reči ti, 

{11:39} umetnosti ne ti je da remainest štirih bitja, 

koga sem se obvladati svoj svet, da konec njihovega 

krat lahko pridejo skozi njih? 

{11:40} in četrti prišel, in premagal vse zveri 

ki so mimo, in je moč po celem svetu z veliko 

fearfulness, in nad celotno kompasa na zemlji s 



veliko zlobne zatiranja; in tako dolgo časa živeli je 

Zemlja s prevaro. 

{11:41} za zemljo si ti ne ocenjuje z resnico. 

{11:42} za ti si zbolijo krotek, ti si poškodoval 

miren, ti si ljubil lažnivci in uniči v 

stanovanj od njih, ki je rodila sadje, in si glasov 

določitvi stene, kot nisem tebi nič slabega. 

{11:43}, zato je tvoje neupravičeno ravnanje, ki je prišel k 

Najvišja, in tvoje ponos reče Mighty. 

{11:44} najvišja dade obravnavati s ponosom 

krat, in, Evo, so se končala, in njegov gnusobe so 

izpolnjeni. 

{11:45} in zato zdi več, ti orel, niti 

tvoje grozno krila, niti tvoje zlobne perje niti tvoje 

zlonamerne glave, niti tvoje škodljiv kremplji, niti vse tvoje telo 
zaman: 

{11:46} da vse Zemlje lahko Osveži, in lahko 

vrniti, se dostavi iz tvoje nasilje, in da je lahko 

upanje za sodbe in milost od njega, ki so ji. 

{12:1} in prišel do prehoda, whiles lev govoril to 



besede reče orel, sem videl, 

{12:2} in, Evo, vodja, ki je ostala in štiri 

krila pojavil ni več, in sta šla, reče in nastavite 

sami do vladanja, in svoje kraljestvo je bil majhen, in 

Polnilo hrup. 

{12:3} in sem videl, in glej, so bili videti več, 

in celo telo orel je zgorela, da zemlje 

je bilo v velik strah: potem sem awaked iz težave in 

trance mojih mislih, in velik strah, in reče: moj 

duha, 

{12:4} Lo, to si ti storil mi, da ti 

searchest, kako najvišja. 

{12:5} Lo, še sem truden, v mojih mislih, in zelo šibka, v 

moj duh; in malo moč obstaja v meni, za velik strah 

wherewith bi sem bil zbolijo to noč. 

{12:6} zato bo zdaj prosim najvišja, to je 

bo me tolažita reče konec. 

{12:7} in sem rekel, gospod, da rodiš pravilo, če sem našel 

milost pred tvoje oči, in jaz sem s tabo pred 

mnogi drugi, in če je moja molitev res mogoče prišel pred tvoje 



obraz; 

{12:8} udobje mi nato, in Pokaži mi tvoj služabnik je 

razlaga in navaden razlika to strašen vizijo, ki 

Ti eyesalve popolno udobje mojo dušo. 

{12:9} za ti si presojeno mene vreden, da Pokaži mi je 

zadnje čase. 

{12:10} in on reče: mi, to je razlaga 

vizija: 

{12:11} orel, koga si videl je prišel iz na 

morje, je kraljestvo, ki je videl v viziji tvoje 

brat Daniel. 

{12:12}, vendar je bil ni razvila reče mu, zato 

zdaj to izjavljam, tebi. 

{12:13} Evo, dni bo prišel, da se poveča 

do kraljestvo na zemlji, in so se Bali predvsem na 

kraljestev, ki so bili pred njim. 

{12:14} v istem se dvanajst kraljev kraljem, ena po 

drugo: 

{12:15} tega drugi začne kraljem, in 

imajo več časa kot kateri koli od dvanajsterice. 



{12:16} in to je dvanajst krila pomenilo, ki ti 

videl. 
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{12:17} kot glas ki ti heardest govoriti, in 

da si videl, ne iti ven iz glave, ampak iz na 

sredi telesa, to je razlaga: 

{12:18} da po času kraljestva tam se 

nastane Velika prizadevanja, in se stati v nevarnosti ni: 

Kljub temu je potem ne sodijo, vendar vzpostavi ponovno 

njegov začetek. 

{12:19} in ker si videl osem majhnih pod 

perje štrli da ji krila, to je razlaga: 

{12:20} da v njem tam nastane osem kralji, katerih 

časih se pa majhna in njihovih let Taylor swift. 

{12:21} in dva od njih pogubil, srednji čas 

približuje: štiri hrani do koncu začeli 

pristop:, ampak dva hrani reče konec. 

{12:22} in ker si videl tri vodje, počiva, to 

je razlaga: 

{12:23} v svojem zadnjem dni se najbolj visoko dvigniti do tri 



kraljestvom, in obnoviti veliko stvari v njem, in so se 

imajo oblast na zemlji, 

{12:24} in tistih, ki živijo v njem, z veliko 

zatiranja, predvsem tiste, ki so pred njimi: zato 

se imenujejo glave orel. 

{12:25} za to so oni, ki uresničuje svoje 

hudobije, in ki se konča njegov zadnji konec. 

{12:26} in ker si videl, da veliko glavo 

pojavil ni več, to signifieth, da se eden izmed njih umre 

na njegovo posteljo, in še z bolečino. 

{12:27} za dva, ki ostajajo se ubil z na 

meč. 

{12:28} za meč je eden se požrl drugi: 

vendar v zadnjem se je jeseni do meč, sam. 

{12:29} in ker si videl dva perje pod na 

krila, ki poteka nad glavo, ki je na desni strani; 

{12:30} signifieth, da so oni, katere najvišja 

Kdor vodi k koncu: to je majhno kraljestvo in polno 

težav, kot si videl. 

{12:31} in lev, ki si videl, vzpenja od 



lesa, in buči in govori, da orel, in 

rebuking ji za njeno nepravednost z vse besede 

ki ti si slišal; 

{12:32} to je posvečenih, ki dade najvišja 

zanje in za njihove hudobije reče konec: on se 

Prekorijevati njih, in se jih upbraid z njihovo krutosti. 

{12:33} za on se jih pred njim živ v 

sodba, in se jih karaj, in jih odpravite. 

{12:34} za preostanek mojega naroda se iztrgal s 

usmiljenja, tiste, ki so bile stisnjene po moje meje, in 

On se bodo veselo do prihoda dan 

sodbe, tega sem govoril tebi od je v 

začetku. 

{12:35} to je sanje, ki si videl, in to so 

razlage. 

{12:36}, ti si bila le izpolniti vedeti to skrivnost 

Najvišja. 

{12:37} zato napisati vse te stvari, da si 

videl v knjigi, in skrijete: 

{12:38} in jih naučiti, da pametno ljudi, katerih 



srce ti veš dojeli in naj ti 

skrivnosti. 

{12:39} ampak počakaj ti tukaj samega sebe še sedem dni več, 

da je pokaza tebi, sploh pleaseth v 

Najvišji prijaviti tebi. In s tem je šel svojo pot. 

{12:40} in je prišel do prehoda, ko je videl vse ljudi, ki 

sedem dni je bilo mimo, in ne pridejo znova v mesto, 

zbrali so jih vse skupaj, od najmanj reče na 

največji, in prišel k meni in reče: 

{12:41} kaj smo užalil tebi? in kaj je zlo 

smo storili proti tebi, da ti nas forsakest, in sittest tukaj 

na tem mestu? 

{12:42} za vseh prerokov ti samo umetnost zapustil nas, kot je 

gruče vintage in kot sveče v temnem prostoru, in kot 

zatočišče ali ladje, ki so ohranjeni iz vihar. 

{12:43} niso zla, ki so prišli k nam dovolj? 

{12:44} če ti boš pustite nas, koliko bolje je 

bil za nas, če smo tudi bi spali sredi Sion? 

{12:45} za nismo bolje kot oni, ki je umrl. 

Ter se jokal z močnim glasom. Takrat odgovoril sem jim, 



in rekel: 

{12:46} se dobro udobja, O Izrael; in ne sme biti težka, 

Ti hiši Jakoba: 

{12:47} za najvišjo dade si v spomin, in 

Mighty dade ne pozabi vas v skušnjavo. 

{12:48} kot za mene, sem imajo ne pustili, niti sem jaz 

odstopila od tebe:, ampak sem prišel v ta kraj, molite za 

bedo Sion, in da sem bi lahko iščejo usmiljenje za na 

nizko nepremičnin od vaš svetišče. 

{12:49} in zdaj Pojdi svojo pot domov vsak človek, in po 

te dni bo prišel k vam. 

{12:50} tako se ljudje šli svojo pot v mesto, kot kot 

Jaz zapovedal jih: 

{12:51}, vendar sem ostal še vedno v polju sedem dni, kot je 

Angel ukazal mi; in nisem jedel le v teh dneh je 

cvetje na polju, in je moje meso zelišč 

{13:1} in je prišel do prehoda, po sedmih dneh, sem sanjal a 

sanje ponoči: 

{13:2} in lo, je nastala na veter iz morja, da 

njihovi preselil vse valovi. 



{13:3} in sem zagledal, in lo, da je človek voskom močno z 

na tisoče nebes: in ko je obrnil 

tolerirajo pogledati, vse stvari tresla, ki so bili opaženi 

po njem. 
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{13:4} in whensoever glas šlo iz njegovih ust, 

vsi so spali, da slišal njegov glas, kot kot zemlja faileth 

ko se feeleth ogenj. 

{13:5} in po tem sem zagledal, in lo, tam je zbrane 

skupaj množico moških, od števila, iz štirih 

vetrovi neba, pokoriti človek, ki je prišel iz na 

morje 

{13:6}, vendar sem zagledal, in Gle, je imel graved sam velik 

gore, in priletel na njem. 

{13:7}, ampak jaz bi videl regijo ali kraj 

whereout hriba je bila rezane in nisem mogel. 

{13:8} in po tem sem zagledal, in Gle, vse oni ki 

so zbrali mu pokoriti so boleče strah, in 

še durst boj. 

{13:9} in, lo, kot je videl nasilja množico 



To je prišel, je dvignil roko, niti potekala meča, niti 

vsak instrument vojne: 

{13:10} ampak samo videl, da je poslal iz ust, saj 

je bil trobljenje ognja, in iz njegove ustnice gorečih dih, 

in iz svojega jezika je izagna iskre in viharji. 

{13:11} in so bili vsi med seboj pomešane; trobljenje od 

ogenj, gorečih dih in velik vihar; in zaljubil 

nasilja na množico, ki je bila pripravljena na boj, 

in jih pogorela sleherni nedoločni zaimek, tako da na nenadne 
od na 

nešteto množico, nič ni bilo zazrti, vendar 

samo prah in vonj dima: ko sem videl to sem se bal. 

{13:12} zatem videl sem isti človek prihajajo 

gore, in klic mu drugo miren 

Množico. 

{13:13} in pride veliko ljudi mu reče: tega 

Nekateri so bili veseli, nekateri so žal, in nekateri od njih so bili 

meja, in druge nekaj prinesel od njih, ki so bile ponujene: 

Nato sem bil bolan skozi velik strah, in awaked, in je dejal, 

{13:14} si pokaza tvoje uslužbenec teh čudes 



od začetka, in si mi šteje vreden, da ti 

shouldest prikaže moja molitev: 

{13:15} Pokaži mi sedaj še razlago te sanje. 

{13:16} za kot jaz zamisliti v moje razumevanje, oprosti 

Im, ki ostane v teh dneh in še veliko več 

Oprosti jim, da se ne zaostaja! 

{13:17} ne levo, da je bilo v teže. 

{13:18} zdaj jaz razumeti stvari, ki so bila iz v 

dneva, ki se zgodi, im, in tistim 

ki so pustili za sabo. 

{13:19} so zato so prišli v veliki nevarnosti in 

številne potrebe, kot so te sanje označijo. 

{13:20} še je lažje za njega, da je v nevarnosti, da pridejo 

v te stvari, kot da uminuti kot oblak, je 

svetu, in ne bi videli stvari, ki se zgodijo v zadnjih dneh. 

In on odgovori mi, in reče: 

{13:21} razlago vizijo sem se pokazal tebi, 

in bo odprl tebi stvar, ki ti si. 

{13:22} ker poroštvenih in od njih, ki so zapustili 

zadaj, to je razlaga: 



{13:23} je, ki morajo prenašati nevarnosti, v tem času dade 

zadržal zase: oni, ki je padel v nevarnosti, kot so 

so dela in vere proti vsemogočen. 

{13:24} to vedo zato, da bodo kar ostane 

zadaj so bolj blagoslovljena, kot oni, ki je mrtev. 

{13:25} to je pomen vizije: ker ti 

videl človeka, ki prihajajo iz sredi morja: 

{13:26} enako je bil jim Bog najvišja dade hranijo 

super sezona, ki je z lastno self poda svoje 

bitje: in on se jih, ki so pustili za sabo. 

{13:27} in ker si videl, da iz njegovih ust 

je prišel kot pišu vetra, in ogenj in nevihta; 

{13:28} in da niti meč, niti kateri koli 

listino o vojni, ampak da rushing v njega uničenih 

množico, ki je prišel na pokoriti To je v 

razlaga: 

{13:29} Evo, pridejo dnevi, ko bo najbolj visoko 

začeti za dobaviti, ki so na zemlji. 

{13:30} in on je prišel do začudenje jih 

ki živijo na zemlji. 



{13:31} in eden se obvezuje, da boj proti drugemu, 

eno mesto proti drugemu, eno mesto pred drugo, 

ljudje proti drugemu, in eno kraljestvo proti drugemu. 

{13:32} in čas se, ko se te stvari 

zgodilo, in znaki, ki sem se zgodi pokaza 

tebi pred, in nato moj sin se navede, katere ti 

videl kot človek naraščajoče. 

{13:33} in ko vsi ljudje slišati njegov glas, vsak 

človek se v svoje zemljišče zapustiti bitka, ki imajo eno 

proti drugemu. 

{13:34} in nešteto množico, se zbirajo 

skupaj, kot si videl njih, pripravljeni priti, in 

premagati ga z bojem. 

{13:35}, vendar je mora stati na vrhu mount Sion. 

{13:36} in Sion prihajajo in se pokaza vsem 

moški, biti pripravljeni in builded, kot kot si videl hrib 

rezane brez roke. 

{13:37} in ta moj sin se ukor zlobne 

izumov tistih narodov, ki je za svoje zlobne življenje so 

padel v vihar; 



{13:38} in določijo pred njimi svoje zlo misli, in 

muke wherewith bi se začne Mučiti, 

ki so kot reče plamen: in on se uničijo 

brez dela po zakonu, ki je kot mi. 

{13:39} in ker si videl, da je zbrala 

drugo mirotvorna množico mu; 

{13:40} so desetih plemen, ki so bili odnesejo 

zapornikov iz svoje zemljišče v času Osea kralj, 

katere Salmanasar asirski kralj pod vodstvom proč v ujetništvu, 
in 
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On jih prenesejo vode, in tako prišel so v 

druga zemljišča. 

{13:41}, vendar je ta nasvet med seboj, 

da bi zapustijo množico narodi, in šel 

tja v še državo, kjer nikoli človeštva živeli, 

{13:42} da tam lahko vodijo svoje statute, ki 

nikoli hranjeno v lastnem zemljišču. 

{13:43} in so sklenile Evfrat z ozko 

mesta reke. 



{13:44} za visoko potem pokaza znaki za njih, 

in še vedno poplavi, dokler so bili prelazio. 

{13:45} za skozi to državo je odličen način, da 

Pojdi, in sicer, da leto in pol: na istem območju pa 

imenovane Arsareth. 

{13:46} potem so tam živeli do slednje; in 

zdaj, ko se začne se nadaljuje, 

{13:47} najvišja prekine izvirov potoka 

še enkrat, da lahko šel: zato ti videl v 

množico z mirom. 

{13:48} pa tistim, ki se odrinjene svojega ljudstva so 

oni, ki se nahajajo znotraj moje meja. 

{13:49} zdaj, ko je destroyeth množico v 

narodov, ki so zbrali skupaj, se brani svoje ljudstvo 

ki ostane. 

{13:50} in nato se je pokazal jim veliko čudeže. 

{13:51}, potem sem rekel, O Gospod, da rodiš pravilo, pokazal 
mi 

to: zakaj videl človeka, ki prihajajo iz na 

sredi morja? 



{13:52} in on reče: mi, všeč biti kot ti ne moreš 

poiskati niti ne pozna stvari, ki so v globoko morje: 

Kljub temu lahko človek na zemlji glej moj sin, ali tiste, ki se 

z njim, vendar na dan. 

{13:53} to je razlaga sanj ki ti 

videl, in s katerim ti samo umetnost tukaj omiliti. 

{13:54} za si zapustil tvoje lastno pot, in 

uporabljajo tvoje skrbnosti reče moj zakon, in to zahteva. 

{13:55} tvoje življenje si ti naročil v modrost, in si 

imenuje razumevanje svoje matere. 

{13:56} in zato sem pokaza tebi zaklade 

Najvišja: ko ostale tri dni bom govoril drugim 

tebi, in razglasi tebi mogočni in čudoviti 

stvari. 

{13:57} potem sem šel tja v polje, kar pohvale in 

hvala zelo reče najvišjega zaradi svoje čudeže 

kar je naredil v času; 

{13:58} in ker je governeth enaka, in tako 

stvari, kot so padec v svoje sezone: in tam sem sedel tri dni. 

{14:1} in je prišel do prehoda na tretji dan, sem sedel pod 



na hrast, in, glej, tam prišel glas iz grm 

proti meni, in rekel: Esdras, Esdras. 

{14:2} in sem rekel, tukaj sem jaz, gospod in vstal sem ob 

moje noge. 

{14:3} potem on reče mi, v grmu, sem očitno 

sam razkril Mojzes, in govoril z njim, ko moj 

ljudje v Egiptu: 

{14:4} in ga poslali in vodil moje ljudstvo iz Egipta, 

in ga pripeljali do gori kjer mu ki jih mi 

dolgo sezono, 

{14:5} in mu povedal veliko čudovite stvari in pokaza 

mu skrivnosti časa, in na koncu; in ukazal 

mu reče: 

{14:6} te besede boš ti izjavi, in ti boš 

Ti skriti. 

{14:7} in zdaj ti, 

{14:8} da ti določijo v tvoje srce znake ki imam 

pokaza, in sanje, ki ti si videl, in 

razlage, ki ti si slišal: 

{14:9} za ti boš zalotiti stran od vseh in od 



odslej ti boš ostala s svojim sinom in z kot 

se kot tebi, dokler časa končalo. 

{14:10} za svetu dade izgubila svoje mladosti in čas 

začeli vosek stare. 

{14:11} za Svet je razdeljen na dvanajst delov, in 

deset delov so že odšli, in polovica za desetino del: 

{14:12} in tam ostal, ki je po pol 

deseti del. 

{14:13} zdaj zato določiti tvoje hiše v vrstnem redu, in 

Prekorijevati svojega ljudstva, udobje tako, kot se v težavah, 

in zdaj odreči korupcije, 

{14:14} naj gredo od tebe posmrtnih misli, zavreči je 

obremenitev človeka, dal off zdaj šibka narave, 

{14:15} in razveljavitev misli, ki so najbolj težka 

tebi, in tebi pobegniti od teh časih naglica. 

{14:16} za še večje zlo od tistih, ki si 

videti zgodilo se izvede v nadaljevanju. 

{14:17} za videti, koliko Sveta je šibkejše 

skozi starosti, toliko bolj se zla povečanje na 

jih, ki živijo v njej. 



{14:18} za čas je pobegnil daleč stran in lizing je težko 

pri roki: za zdaj hasteth vizijo, da pridejo, ki si 

videl. 

{14:19} potem sem odgovoril pred tabo, in je dejal, 

{14:20} Evo, gospod, bom šel, kot si ti ukazal 

mi in Prekorijevati ljudi, ki so prisotni: pa da 

se skotijo pozneje, ki se jih opominja? tako je 

Svet je iz teme, in ki živijo v njej so 

brez svetlobe. 

{14:21} za tvoje pravo je zgorela, zato nihče ne ve 

stvari, ki so storili tebi, ali dela, ki se začne. 
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{14:22}, vendar, če sem našel milost pred tabo, pošljite na 

Sveti Duh na mene, in jaz mel napisati vse, kar je bilo storjeno 

na svetu od začetka, ki so bili napisani tvoje 

zakon, da ljudje lahko našli tvoje poti, in da so, ki bo 

živi v dneva lahko živeti. 

{14:23} in odgovoril mi reče: Pojdi tvoji poti, zbiranje 

ljudi skupaj in reči im, da poiščejo tebi 

ne za štirideset dni. 



{14:24}, vendar Poglej, ti pripravi tebi veliko polje dreves, in 

se s tabo, Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus in Asiel, 

teh petih, ki so pripravljeni, da napišete hitro; 

{14:25} in prišel sem, in se prižgati svečo za 

razumevanje v tvoje srce, ki se ne dajo ven, dokler 

treba opraviti stvari ki ti boš začela pisati. 

{14:26} in kdaj ti si naredil, nekaj stvari, boš ti 

objaviti, in nekatere stvari boš ti pokazal skrivaj, da je 

pametno: za jutri to uro boš ti začel pisati. 

{14:27} potem šel sem tja, kot je ukazal, in 

zbrani vsi ljudje skupaj, in je dejal, 

{14:28} slišati te besede, O Izrael. 

{14:29} naše očetov na začetku so bili tujci v 

Egipt, od koder jih dostaviti: 

{14:30} in prejel pravo življenje, ki ni hranjeno, 

ki ste tudi prestopil po njih. 

{14:31} potem bila dežela, tudi na kopnem Sion, ločila 

med vami jih veliko: pa vaših očetov, in vi, sami, 

naredil nepravednost, in ni načine ki je 

Najvišji ukazal vam. 



{14:32} in forasmuch, kakor je pravičen sodnik, je 

vzel od vas v času stvar, ki mu je dal. 

{14:33} in zdaj ste vi tukaj, in tvoja brata med 

vi. 

{14:34} zato, če je tako mogoče, da vi bo pokoriti svoj 

razumevanje, in reformo srcu, boste sproti 

živ in po smrti vi pridobi usmiljenja. 

{14:35} za po smrti sodbe pride, ko 

smo se spet živi: in potem se imena v 

pravični biti očitno, in dela bezbožnika se 

prijavljene. 

{14:36} naj nihče, zato Pridi k meni zdaj, niti 

iščejo po mi teh štirideset dni. 

{14:37} zato sem vzel pet moških, kot je ukazal mi, 

in smo šli v polje, in ostal tam. 

{14:38} in naslednji dan, Evo, glas me, je klical 

reče Esdras, odprite usti in piti, da dam tebi za 

piti. 

{14:39} potem sem odprl usta, in glej, on 

Mi dosegel polno skodelico, ki je bil poln, kot je bilo z vodo, 



ampak barva je bil kot ogenj. 

{14:40} in ga vzel, in pil: in ko sem pil od 

moje srce izrekel razumevanje, in modrost zrasel v svoj 

prsi, za moj duh okrepil svoj spomin: 

{14:41} in mojih ustih je bila odprta, in zapreti več. 

{14:42} najvišja dal razumevanje reče pet 

moških, in napisal čudovito vizije noč, ki 

povedali, ki so vedeli, ne: in so sedeli štirideset dni, in 

pisali so na dan, in ponoči so jedli kruh. 

{14:43} kar se mene tiče. Sem govoril v dan, in sem imel ne svoj 

jezika ponoči. 

{14:44} v štirideset dni pisali dve sto in štiri 

knjige. 

{14:45} in je prišel do prehoda, ko so bili štirideset dni 

napolnjena, da najvišji govoril, reče: prvi, ki si 

koncu objavijo, odkrito, da je vredno in nevredno maja 

Preberite to: 

{14:46} pa pustiti sedemdeset Nazadnje, da boš eyesalve 

poda jim samo, kot je pametno med ljudmi: 

{14:47} v njih je spomladi soglasju, na 



Vodnjak modrosti in tok znanja. 

{14:48} in sem to storil. 

{15:1} Evo, ti govorijo v ušesih moj ljudi na 

besedah prerokba, ki ga bom dal v tvoja usta, govori z 

Gospod: 

{15:2} in povzroči, da zapišemo v knjigi: saj so 

zvesti in resnični. 

{15:3} strah ne domišljijo proti tebi, naj ne je 

Nevjerovanje od njih težave tebi, ki govorijo proti tebi. 

{15:4}, za vse je nezvesta se umre v svoje 

nezvestoba. 

{15:5} Evo, govori gospod, bom prinesla zla na 

na svetu; meč, lakota, smrt in uničenje. 

{15:6} za zlo dade izredno onesnažena je 

vso zemljo, in njihova škodljiv dela so izpolnjeni. 

{15:7} zato govori gospod, 

{15:8} I bo imel moj jezik, nič več kot patetičen njihovega 

zlo, ki jih storijo profanely, ne bom 

jih trpijo v tiste stvari, ki jih zlo izvaja 

sami: Evo, nedolžni in pravični krvi crieth 



reče mi, in duše samo nenehno pritožujejo. 

{15:9} in zato govori gospod, sem bo zagotovo maščeval 

njih, in prejeli mi vse nedolžne krvi iz 

med njimi. 

{15:10} Evo, svoj narod vodi kot jate, da je 

zakol: ne bo utrpel jih zdaj živijo v deželi 

Egipt: 

{15:11}, vendar bo prinesel z mogočno roko in 

iztegnil roko, in udariti Egipt z zla, kot prej, 

in bo uničil vse zemljišče pogodbe. 

{15:12} Egipt se žalovati, in Fundacija je 

se je stavke z kuga in kazen, ki se Boga 
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bi na njem. 

{15:13} do tal, da se žalovali: za svoje 

semen se ne skozi peskanje in točo, in z a 

prestrašeni ozvezdje. 

{15:14} Gorje na svetu in jim, da živijo v njej! 

{15:15} za meč in njihovo uničenje draweth blizu, 

in se en narod stand up in boj proti drugemu, in 



meči v svoje roke. 

{15:16} se pobune med moškimi, in 

osvajačkom drug drugega; ne štejejo svojih kraljev niti 

knezi in seveda njihova dejanja stojijo svoje 

moč. 

{15:17} človek se želijo iti v mesto, in se ne 

Če sem lahko. 

{15:18} zaradi svoj ponos mesta, se 

vznemirjen, hiše se uničijo, in moški, se 

strah. 

{15:19} človek mora imeti nobenega usmiljenja na svojo 
sosedo, vendar 

se uničijo svoje hiše z mečem, in pokvari njihovega 

blaga, zaradi pomanjkanja kruha, in za velike stiske. 

{15:20} Evo, govori Bog, bom klic skupaj vse v 

kralji zemlje za čaščenje mi, ki je narasla 

sonca, z juga, od vzhoda in Libanus; za 

pa same, eden proti drugemu, in vračila stvari 

da so to počeli z njimi. 

{15:21} kot, kot to počnejo še danes reče moj Izbranec, tako 



bo tudi ne, in nagraditi v njihove prsi. Tako govori 

Gospod Bog; 

{15:22} mojo desno roko se ni prizaneslo grešniki, in moj 

meč ne preneha nad njimi, da shed nedolžna kri 

na zemlji. 

{15:23} ogenj je šla tja iz njegovega srda, in dade 

porabi temelje zemlje in grešniki, kot 

slame, ki se je vnela. 

{15:24} oprosti jim, da greh, in da ni moja 

zapovedi! govori gospod. 

{15:25} ne bo rezervne jih: Pojdi svojo pot, vi otroci, 

od moč, defile ne moje svetišče. 

{15:26} za gospodar vseh njih ve da greh proti 

mu, in zato delivereth on jim reče smrti in 

uničenje. 

{15:27} za zdaj so zla prišel na celotno 

Zemlja in ostane v njih: za Boga ne poda 

vam, ker ste grešili zoper njega. 

{15:28} Evo grozno vizijo in videz 

iz vzhoda: 



{15:29} narodov zmaji Arabija, kjer se 

Pridi ven z veliko avto, in številne od njih 

se izvede kot veter po zemlji, da vsi ki 

slišim jih lahko strah in tresti. 

{15:30} tudi divja Carmanians v srd se iti 

tja kot divjih prašičev, lesa, in z veliko močjo 

se pridejo, in se pridružite boj z njimi in se odpadkov na 

del zemljišča Asirci. 

{15:31} in nato se zmaji so zgornji strani, 

spomnimo njihove narave; in če se obrnejo sami, 

zarote skupaj v veliko moči, da preganjajo 

{15:32} potem to je vznemirjen, bled in obdržati 

molk skozi svojo moč, in se pobegniti. 

{15:33} in iz dežele Asirci se je 

sovražnik oblegal jih, in porabijo nekaj od njih, in v 

gostiteljem je strah in grozo in prepir med svoje 

kralji. 

{15:34} Evo oblaki na vzhodu in severu 

reče na jugu, in so zelo grozno, da gledajo na, poln 

srd in nevihta. 



{15:35} pobije eden na drugega, in so se 

udari navzdol veliko množico zvezd na zemlji, tudi 

svoje zvezde; in krvi, ki se od meča reče na 

trebuh, 

{15:36} in gnoja moški reče kamele hough. 

{15:37} in se veliko fearfulness in 

tresenje na zemlji: in glej srd, da se 

strah in tresenje prihajajo na njih. 

{15:38} in potem se tam prišel velik neurja iz na 

Južni, in na severu, in drugi del z zahoda. 

{15:39} in močni vetrovi, ki nastane z vzhoda, in 

odpre in oblak, ki dviguje v jezo, in 

zvezda meša povzročitve strah proti vzhodni in Zahodni veter, 

se uničijo. 

{15:40} velika in mogočna oblaki se ekspandiran 

polna srda in star, da lahko dajo vse zemlje 

strah, in jim da živijo v njej; in se izliti 

v vsakem visoke in uglednih mestu grozno zvezda, 

{15:41} ogenj, in točo, in plujejo meči, in veliko 

vode, da vsa polja lahko polno in vse reke, z na 



obilje veliko vode. 

{15:42} in se porušiti mesta in stene, 

gore in hribi, drevesa lesa in travo, se 

travniki in njihovega koruzo. 

{15:43} in se šla stedfastly k Babilon, in 

bi ji strah. 

{15:44} se pridejo k njej, in oblegajo jo, zvezda 

in vse srd se da izlijem na njo: nato se je 

prahu in dima šel v nebesa, in vsi ti, ki se 

o njej se Oplakivati ji. 

{15:45} in ti, ki ostanejo pod njo se storitev 

reče jim, ki so jo v strahu. 

{15:46} in ti, Aziji, da umetnost zajedničar upanje 

Babilon, in umetnost slavo ji oseba: 

{15:47} oprosti se tebi, ti wretch, ker si 

samega sebe kot so k njej; in si decked tvoje hčere v 

whoredom, ki bi lahko prosim in slava v tvoje zaljubljenca, 
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ki vedno želi uveljaviti whoredom s teboj. 

{15:48} ti si sledil ji je sovražil v vse ji 



dela in izumov: zato govori Bog, 

{15:49} hoteti spodbuda zla na tebi; vdovstva, 

revščina, lakota, meč in kuga, izgubljati tvoje hiše 

uničenje in smrt. 

{15:50} in slava tvoja moč se posušila kot a 

cvet, toplote nastane poslan v tebi. 

{15:51} ti boš oslabljena kot slaba ženska z 

proge, in kot ena šibao rane, tako da je 

mogočni in ljubitelji ne mogli prejemati tebi. 

{15:52} bi sem z ljubosumje tako nadaljevala proti 

tebi, govori gospod, 

{15:53} če ti ne hadst vedno ubil moje izbrane, 

exalting kap tvoje roke, in rekel v svojih 

mrtvih, ko ti širne pijani, 

{15:54} določenih lepoto tvojega obraza? 

{15:55} nagrado tvoje whoredom se v tvoje 

naročju, zato boš ti prejeli recompence. 

{15:56} kot kot si ti naredil reče moj Izbranec, govori z 

Gospod, tudi zato se Bog storiti tebi, in poda tebe 

v zlo 



{15:57} se tvoje otrok umre od lakote, in ti boš 

pade skozi meč: razčleni tvoje mesta, in 

vse tvoje pogubil z mečem v polju. 

{15:58} da v gorah se umrejo od lakote, 

svoje meso jesti in piti lastne krvi, za zelo 

lakote kruh, in žeja vode. 

{15:59} ti kot nesrečen boš prišel skozi morje, in 

spet prejeli zla. 

{15:60} in pri prehodu, so se mudi na nedejavnosti 

mesto, in uničijo del tvoje zemlje, in 

porabijo del tvoje slave, in se vrniti v Babilon ki 

je bil uničen. 

{15:61} in boš ti potrta jih kot dlačice, 

in se tebi kot ogenj; 

{15:62} in se porabijo tebe in tvoje mesta, tvoje zemljišče, 

in tvoje gore; vse tvoje gozdu in tvoje plodno drevje se 

bi spali z ognjem. 

{15:63} tvoje otroke se oni opravljajo proč v ujetništvu, in, 

Poglej, kaj si, se pokvari, in mar lepoto 

tvojega obraza. 



{16:1} oprosti se k tebi, Babilon in Azijo! Oprosti, se reče 

tebe, Egipt in Sirija! 

{16:2} Zapregnuti sebe z krpe vrečo in lase, 

Oplakivati vaš otrok, in se opravičujem; za vaše uničenje, je na 

ročno. 

{16:3} A meč je poslal na vas, in ki lahko nato 

nazaj? 

{16:4} A ogenj je poslal med vas, in ki lahko dušenja? 

{16:5} zla so poslal k vam, in kaj je on, ki lahko 

vozi jih proč? 

{16:6} lahko vsak človek vožnje lačen lev na 

Les? ali lahko kdo pogasiti ogenj v strnih, ko je 

dade začela v opeklina? 

{16:7} lahko en pa še puščico, ki je strel na 

močno lokostrelec? 

{16:8} mogočni gospod sendeth zla in ki je 

On, ki lahko vozi jih proč? 

{16:9} A požar se šel naprej, iz njegovega srda, in ki je 

ki lahko dušenja? 

{16:10} je odda strele, in ki se ne bojijo? 



On se grom, in ki se ne boji? 

{16:11} se grozi, Lord, in ki ne sme biti 

povsem pretepli v prahu v njegovi prisotnosti? 

{16:12} quaketh zemljo, in temelje; 

morje ariseth gor z valovi iz globoke in valovi 

da so vznemirjen, in njihovi ribe tudi, preden je 

Gospod, in pred slavo svojo moč: 

{16:13} za močno je svojo desno roko, ki bendeth lok, 

svoje puščice, ki je shooteth ostra in se ne smete zamuditi, 

Kdaj bodo začeli strel v konce sveta. 

{16:14} Evo, zla so poslani, in se ne vrnejo 

znova, dokler ne pridejo na zemlji. 

{16:15} ogenj je vnela, in se ne dajo ven, dokler ne 

porabijo temelj zemlje. 

{16:16} kot kot puščico, ki je strel mogočni lokostrelec 

returneth ne nazaj: Kljub temu zla, ki se 

poslal na zemljo ne vrne spet. 

{16:17} oprosti mi je! Oprosti mi je! ki bo prinesel mi v 

te dni? 

{16:18} začetku žalosti in velik mournings; 



začetku lakota in veliko smrti; začetku 

vojne, in pooblastila stojijo v strahu; začetku 

zla! Kaj naj storim, ko pridejo teh nadlog? 

{16:19} Evo, lakota in kuga, stiske in 

tesnobo, pošiljajo kot boleznim, za spremembo. 

{16:20}, vendar za vse te stvari so se pa iz 

njihovo hudobijo, niti se vedno zaveda se boleznim. 

{16:21} Evo, prištevamo se tako dobro poceni na 

Zemlja, ki se mislijo, da bodo v dobro zadevo, 

in tudi takrat se zla raste na zemlji, meč, lakota, 

in veliko zmedo. 

{16:22} za mnoge od njih, ki živijo na zemlji 

propadanju lakota; in drugi, ki uhajajo lakote, se 

meč uničiti. 

{16:23} in mrtvih se odda kot gnoj, in tam 

se nihče za udobje zanje: zemljo, se 

zapravili, in mesta odda. 
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{16:24} tam se nihče prepuščena do zemlje in do 

svinja je 



{16:25} drevesa poda sadje, in ki se zbirajo 

jih? 

{16:26} se grozdje dozori, in ki se tekalne plasti jih? 

za vse kraje se pusta moških: 

{16:27} tako se da en človek željo, da drugi, in 

poslušati njegov glas. 

{16:28} za mesta se deset levi in dva na 

polje, ki se skrije v debele nasade, in v 

shiz skale. 

{16:29} kot v sadovnjaku oljk na vsako drevo 

odločajo tri ali štiri oljk; 

{16:30} ali kot kdaj vinograd se zbirajo, odločajo 

Nekateri grozdi so, da se marljivo iščejo skozi v 

vinograd: 

{16:31} celo tako v teh dneh se tri ali štiri 

levi jih, da iskanje svoje hiše z mečem. 

{16:32} in zemlja se iz odpadkov, in polja 

pogodbe se vosek, stari, in njenega načina in vse njene poti se 

raste polno trnja, ker noben človek potuje 

therethrough. 



{16:33} Device se žalovali, ko ni bridegrooms; 

ženske se žalovali, ob ne može; njihovega 

hčere so žalovali, ob pomočnikov ni. 

{16:34} v vojnah svoje bridegrooms uničijo, 

in njihovi možje pogubil lakote. 

{16:35} zdaj slišati te stvari in razumejo, vi 

uslužbencev Gospoda. 

{16:36} Evo, besedo Gospoda, prejeli: verjeti 

ne bogov, od katerih je Gospod govoril. 

{16:37} Evo, zla pripravi blizu, in niso Neživahen. 

{16:38} kot takrat, ko ženska z otrokom, v devetem mesecu 

rodi sina, dveh ali treh urah se je rodila 

veliko bolečine kompas njeno maternico, ki bolečine, ko otrok 

pride tja, da stagnacije ne trenutek: 

{16:39} kljub temu ne zla se ohlapnost se nadaljuje 

na zemlji, svetu se žalovali in žalosti se 

prišli na to na vsaki strani. 

{16:40} O moji ljudje slišati mojo besedo: da ste pripravljeni, da 

tvoje bitka, in v teh nadlog mogoče celo kot romarjev na na 

Zemlja. 



{16:41} selleth, nek kot on, da fleeth stran: 

in on, ki buyeth, kot tisti, ki bo izgubil: 

{16:42} je, da occupieth blaga, kot je, kdor ne 

dobiček, ki ga je: in on, ki buildeth, kot on, ki ne živijo 

v njem: 

{16:43} je, seje, kot če je ne bi izkoristili: tako tudi 

On, ki planteth v vinogradu, kot on, ki se ne zbirajo na 

grozdja: 

{16:44} da poročiti, kot oni, ki se dobijo brez 

otroci; in oni, ki poročiti ne, kot je vdovci. 

{16:45} in zato, da dela dela zaman: 

{16:46} za tujca se uživa svoje sadove, in pokvari 

dobrinami, strmoglavljenje njihove hiše, in sprejmejo svoje 
otroke 

ujetniki, za v ujetništvu in lakota se dobijo otroci. 

{16:47} in oni, ki zasedajo blaga s 

rop, bolj so krova svojih mest, njihovih hiš, njihovih 

premoženje in svojih oseb: 

{16:48} bolj bom jezen z njimi za svoj greh, 

govori gospod. 



{16:49} kot kot kurba envieth prav pošten in 

krepostna ženska: 

{16:50} tako se pravičnosti sovražim greh, ko je 

decketh sama, in se očitati ji, da njen obraz, ko je 

prihaja, da brani njega, ki marljivo searcheth 

vsak greh po zemlji. 

{16:51} in zato se vi ne kot thereunto, niti da je 

del. 

{16:52} za še malo, in greh se odpeljali 

iz zemlje in pravičnosti se zavlada med vami. 

{16:53} naj ne grešnik, ki pravijo, da kdor ni grešil: za 

Bog se gorijo premog požara na glavi, ki govori 

pred Gospod Bog in njegova slava, ne so grešili. 

{16:54} Evo, Gospod ve vse dela moških, 

njihovo domišljijo, svoje misli, in njihova srca: 

{16:55} ki govoril, ampak besedo, naj se zemlja izvede; 

in je bilo: naj nebo treba; in je bila ustvarjena. 

{16:56} v njegove besede so bile zvezde narejene, in on ve 

številni od njih. 

{16:57} je searcheth globoko, in zaklade. 



izmeril dade morja, in kaj containeth. 

{16:58} dade zapre morja sredi vode, 

in s svojo besedo dade je obešen na zemlji na vodah. 

{16:59} je spreadeth, nebesa kot trezorju; na 

vodah dade je ustanovil. 

{16:60} v puščavi dade naredil izvire vode, in 

bazeni na vrhovih v gorah, ki bi lahko poplave 

Pour navzdol iz visoke skale v vodo zemlje. 

{16:61} je naredil človek, in dal njegovo srce v sredi 

telesa, in mu dal dih življenja in razumevanje. 

{16:62} da in duh Vsemogočni Bog, ki je 

vse stvari, in searcheth, vse skrite stvari v skrivnosti 

zemlje, 

{16:63} zagotovo on ve izumi, in kaj vi 

Mislim, da v vaših srcih, tudi jih, da greh, in bi skriti 

svojih grehov. 

{16:64} zato dade Gospoda točno iskali, vse 

Vaša dela, in on bo spravil vse, da sramota. 
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{16:65} in ko vaše grehe so rodila, se boste 



sram pred moškimi, in svoje grehe, se vaš 

tožnikov v tisti dan. 

{16:66} kaj boste storili? ali kako ste skriti svoje grehe 

pred Bogom in njegovi angeli? 

{16:67} Evo, Bog sam je sodnik, ga strah: pustite 

off iz vaše grehe, in pozabi svoje krivde, da ne 

več z njimi za vedno: tako se Bog vas vodi tja, in 

vas reši vse težave. 

{16:68}, Evo, kurjenje jezo velik 

množico je izlila nad vami, in sprejmejo stran 

nekatere od vas, in vzdrževati ste bitje nemarljiv, s stvarmi na 
voljo 

malikom. 

{16:69} in da soglasje k jih je imel 

posmeh in sramota in poteptan pod noge. 

{16:70} se v vsakem mestu, in v naslednjih 

mesta, veliko vstaje na tisti strah Gospodov. 

{16:71} se kot nor moških, varčujejo, ampak 

še razvajanje in uničujejo tisti strah Gospodov. 

{16:72} za odpadke in odvoz blaga, 



in jim glasov iz svoje hiše. 

{16:73} potem so jih znani, ki so moj Izbranec; 

in poskušali biti kot zlato v ogenj. 

{16:74} slišati, O vi moj dragi, govori gospod: Evo, 

dnevi težave pri roki, vendar bo prinesel vam iz 

enako. 

{16:75} se vi ne boji niti dvoma; Bog je vaš 

vodnik, 

{16:76} in vodnik od njih, kdo vztrajati svoj 

zapovedi in predpisom, govori Gospod Bog: naj ne 

vaše grehe vam Pretegnuti, in naj ne vaše krivde, ki dvigne 

sami. 

{16:77} oprosti se reče jim, ki so vezani s svojih grehov, 

in prekrita z njihove krivde kot kot polje velja 

z grmovja in pot njihovih prekrita z trnje, 

da noben človek lahko potujejo skozi! 

{16:78} je zapustil slekla, in se vrgel v ogenj, da se 

porabi z njimi. 
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