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2 ESDR 

Druhá kniha ESDR 

{1:1} druhá kniha proroka ESDR, syn 

Saraias, syn Azarias, syna Helchias, syna 

Sadamias, su Sadoc, syn Achitob, 

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

Heli, syna Amarias, syna Aziei, syna 

Marimoth, syn a on přistoupiv z Borith, 

syn Abisei, syna Phinees, syna Eleazar, 

{1:3} syn Aaron, z kmene Levi; který byl 

v zajetí v zemi Médů vlády Artexerxes 

Král Peršanů. 

{1:4} a slovo Hospodinovo ke mně, řka: 

{1:5} jít tvůj způsob a vypravuj, moji lidé své hříšné skutky, 

a jejich děti jejich špatnosti, které udělali 

proti mně; že řeknou mohou děti jejich dětí: 

{1:6}, protože hříchy svých otců při 



jim: pro mě zapomněli a nabídl k 

podivné bohy. 

{1:7} jsem ne dokonce on jim dal z půdy 

z Egypta, z domu otroctví? ale mají 

Vyprovokoval mě k hněvu a pohrdali mých rad. 

{1:8} vytáhnout ty off pak vlasy tvé hlavy a obsadit všechny 

zlo na ně, protože oni nebyli poslušní až do mé 

zákon, ale je to vzpurný lid. 

{1:9} jak dlouho se jim do kterých mám nechati 

to udělal tolik dobrého? 

{1:10} mají mnoho králů jsem zničil pro jejich dobro; 

Faraon s jeho služebníky a jeho moc se já porazil 

dolů. 

{1:11} všechny národy mají zničila jsem před nimi, a 

na východě jsem rozptýleny lidem dvou provincií, 

i z Týru a Sidonu a zabil všechny své nepřátele. 

{1:12} Speak jsi tedy k nim, řka: tak praví 

Pán, 

{1:13} jsem vás vedla přes moře a na začátku 

dal vám velký a bezpečný průchod; Já ti dal Mojžíš pro 



vůdce a Aaron pro kněze. 

{1:14} dal jsem vám světlo v sloup ohně a velké 

klade otázku, udělal jsem mezi vámi. Ale vy mě, zapomněli 

praví Hospodin. 

{1:15}, praví Pán všemohoucí, křepelky byly jako 

token pro vás; Dal jsem vám stany pro vaši ochranu: 

Nicméně Vy zašeptala 

{1:16} a zvítězila v mé jméno pro ničení 

své nepřátele, ale nikdy na tento den děláte ještě šelest. 

{1:17} kde jsou přínosy, které jsem pro vás udělal? 

Když byl hlad a žízeň v poušti, co jste vy 

Ne plakat ke mně, 

{1:18} říká, proč jsi jsi přivedl nás do toho 

Příroda nás zabít? to bylo lepší pro nás byly 

sloužil Egypťany, než zemřít v této pustině. 

{1:19} pak bylo líto na své mournings a dal 

manna k jídlu; tak vy jedl chléb andělé. 

{1:20} když ye žízeň, to jsem není rozštípnout kámen, 

a vody tekla ven do dosyta? Zakryl jsem za tepla 

jste s listy stromů. 



{1:21} jsem rozdělena mezi vámi plodné půdy, jsem vržen 

Kananejců, Pherezites a Pelištejci, před vámi: 

Co mám ještě udělat víc pro vás? praví Hospodin. 

{1:22} praví všemohoucí pane, když jste byli v 

na poušti, v řece Amorité jsou žíznivého, 

a rouhání mé jméno, 

{1:23} dal ne oheň pro tvé rouhačství, ale přetypovat 

strom ve vodě a z řeky sweet. 

{1:24} co mám dělat tobě, Jákobe? ty, Juda, 

wouldest ne mě poslouchat: se obrátit mě na jiné národy, a 

až ti dám mé jméno, že oni mohou držet mé 

stanovy. 

{1:25} vidět vy mě opustil, tě opustím 

také; když vtom mě být laskavý k vám, jsem se 

nemají slitování na vás. 

{1:26} whensoever vzývati mě, nechce slyšet 

jste: protože jste pošpinili ruce krví a vaše 

nohy jsou rychle spáchat vraždu. 

{1:27} míti, ne jak to bylo mě opustil, ale vaše vlastní 

Já, praví Hospodin. 



{1:28} tak praví, všemohoucí Bože, ještě jsem se modlil 

Vy jako otec jeho synové, jako matka její dcery a 

sestra její mladé holky 

{1:29} ye by můj lid, a by měla být vaše 

Bůh; to ye by mé děti, a by měla být vaše 

Otče? 

{1:30} shromáždil jsem vás dohromady, jako slepice gathereth ji 

kuřata pod její křídla: ale teď, co mám dělat 

Vy? Já se tě nezatratím od mého obličeje. 

{1:31} když ye nabídnout mně, otočím tvář od 

jste: pro vaše slavnostní svátky novoluní a vaše 

circumcisions, jsem opustil. 

{1:32} jsem poslal k vám své služebníky proroky, kterého ye 

si udělali a zabit a trhal jejich těla, jehož 

krev, kterou bude vyžadovat vašich rukou, praví Hospodin. 

{1:33} tak praví všemohoucí pane, váš dům je 

pusté, že vás bude vyhánět jako vítr doth strniště. 

{1:34} a vaše děti nebudou plodné; pro jejich 

pohrdal mých přikázání, a udělal věc, která je 

zlo přede mnou. 



{1:35} vaše domy dávám lidem, že se 

Přijďte; které nemají o mně ještě neslyšel se věřte mi; do 

Koho mám zvala, žádné známky, a přesto se musí udělat, že 
mám 

velel jim. 
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{1:36} neviděli žádný proroci, a přesto se nazývají 

jejich hříchy vzpomínku a uznat. 

{1:37} beru svědkem grace lidé přijdou, 

Radujte se blýskne jehož nejmenší: a když mají 

neviděl mě s tělesnými oči, ale v duchu věří, 

věc, kterou jsem řekl. 

{1:38} a teď, bratře, hle jakou slávou; a uvidíte 

lidé, které přicházejí z východu: 

{1:39} unto komu dám za vůdce, Abraham, 

Izáka a Jacob, Oseas, Amos a Micheas, Joel, Abdias, 

a Jonas, 

{1:40} Nachum a zadržte, Sophonias, Aggeus, Zachariáš, 

a Malachy, který se nazývá také Anděl Páně. 

{2:1} tak praví Hospodin, jsem přinesl tento lid z 



otroctví a já jsem jim dal mé přikázání podle 

služebníky proroky. koho by nechtěl ani slyšet, ale 

opovrhoval mých rad. 

{2:2} matka, která porodila je jim praví:, jděte vaše 

tak, vy děti; protože já jsem vdova a opuštěná. 

{2:3} Vychoval jsem tě s radostí. ale s lítostí a 

těžkosti mají jsem tě ztratila: ye zhřešila před 

Lord váš Bůh, a že věc, která je před ním. 

{2:4} ale co mám teď dělat ty? Jsem vdova 

a opuštěná: jít svou cestou, O mé děti a žádají milosrdenství 

Pána. 

{2:5}, jak pro mě, Otče, vyzývám tě za svědka 

za matky těchto dětí, které by držet mé 

paktu, 

{2:6} ty přivést je do zmatku a jejich matka 

hlušina, který může existovat žádné potomky. 

{2:7} nechte je být rozptýleny v zahraničí mezi pohany, ať 

jejich jména uvést ze země: neboť se přezíravě pokrčil rameny 

mé Paktu. 

Být {2:8} běda tobě, Assur, ty to hidest 



nespravedlivé v tobě! O ty zlý lidi, co si 

Udělal jsem Sodoma a Gomora; 

{2:9} jehož pozemky leží v hroudy a hromady 

popel: i tak také bude dělat těm, kdo se mě neslyší, 

praví Pán všemohoucí. 

{2,10} Toto praví Hospodin: ESDR, Řekni mým lidem 

že jsem se jim jeruzalémské království, které jsem 

by dal Izraeli. 

{2:11} jejich slávu také vezmu k sobě a dát tyto 

věčné stánků, které jsem pro ně připravil. 

{2:12} mají strom života pro mast z 

Vychutnejte si sladký; práce, ani být unavený. 

{2:13} go a Vy obdrží: modlit se za pár dní: 

Vy, že mohou být zkráceny: království je již 

Připravili pro vás: hodinky. 

{2:14} nebe a zemi, aby se svědek; neboť mám 

zlo v kusech a vytvořili dobrý: neboť bydlím, 

praví Hospodin. 

{2:15} matka, objetí tvé děti a vychovávat je 



s radostí, aby jejich nohy tak rychle, jako jeden z pilířů: neboť 
mám 

vybrali tě, praví Hospodin. 

{2:16} a těch, které mrtví se zvedám se znovu od 

jejich místa a přivést je z hrobů: neboť mám 

známá mé jméno v Izraeli. 

{2:17} Nebojte se, ty jsi matka dětí: neboť mám 

vybrali tě, praví Hospodin. 

{2:18} za tvou pomoc bude posílat své služebníky Ezau a 

Jeremy, po jehož radu jsem posvětil a připravené 

pro tebe dvanáct stromů s potápěči ovoce, 

{2:19} a tolik fontány oplývající mlékem a 

med a sedm mohutných hor, načež tam rostou 

růže a lilie, přičemž já naplním tvé děti s radostí. 

{2:20} dělat právo k vdově, posoudit na otce, 

dát chudým, bránit sirotek, oblékat nahé, 

{2:21} uzdravit poškozené a slabé, smát, ne chromý 

muž despekt, bránit zmrzačené a nechat slepec 

neukazuje mi průchodnost. 

{2:22} udržet staré a mladé ve tvých zdech. 



{2:23} kamkoli najdeš mrtvé, aby je a 

je pohřbít, a já ti dám na první místo mém 

vzkříšení. 

{2:24} řídit ještě, O můj lid a brát tvůj odpočinek, tvou 

klid, stále přicházejí. 

{2:25} vyživují synové tvoji, Ó ty dobré zdravotní 
sestra; ustavuje 

jejich nohy. 

{2:26} jako u zaměstnanců, kterým jsem dal tobě, tam 

ani jeden z nich zahynou; neboť bude vyžadovat, aby od 

mezi tvé číslo. 

{2:27} nebyl unavený: kdy den soužení a 

tíže, jiní musí plakat a být smutný, ale 

Ty budeš být veselé a mít hojnost. 

{2:28} pohany musí závidět tobě, ale musí být schopen 

nedělat nic proti tobě, praví Hospodin. 

{2:29} mé ruce se vztahuje, aby tvé děti 

nebude vidět peklo. 

{2:30} se radovali, O ty Matko, tvé děti; pro já 

přinese ti, praví Hospodin. 



{2:31} pamatovat tvé děti, které spí, neboť I uvedou 

je ze strany země a ukáži milosrdenství k 

jim: Já jsem milosrdný, praví Pán všemohoucí. 

{2:32} objetí tvé děti, až přijdu a ukáži milosrdenství 

jim: pro mé studny přejet a moje milost nesmí 

selhat. 

{2:33} obdržel jsem ESDR obvinění z Pána 

hoře Oreb, že bych měla jít k Izraeli; ale když jsem se vrátil 

k nim, postavil mě na nic a pohrdali 

přikázání Páně. 
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{2:34} a proto pravím vám, O ye pohana, který 

slyšet a rozumět, Hele pro váš pastýř že dá 

věčný odpočinek; neboť on je takřka na dosah ruky, která musí 
pocházet 

na konci světa. 

{2:35} být připravena odměna království, pro 

věčné světlo svítí na vás na věky. 

{2:36} utéct stínu tohoto světa, zobrazí 

radostí Tvé slávy: dosvědčit můj Spasiteli, otevřeně. 



{2:37} O dárek, který je uveden a buď ráda, 

Díky jemu, že jest vedlo k nebeské 

království. 

{2:38} vznikají a stand, hle počet těch 

To musí být uzavřena v svátek Páně; 

{2:39} které se odchýlila od stínu světa, 

a obdrželi nádherné oděvy Pána. 

{2:40} tvé číslo, O Sion a drž hubu ty z 

tvé, jsou oblečeni v bílém, která splňují zákon 

Pána. 

{2:41} počet tvých dětí, kterým ty longedst 

protože je splněna: prosím moc Pána, že tvá 

lidé, které byli povoláni od začátku, může být 

posvátné. 

{2:42} jsem ESDR viděl na hoře Sion, skvělé lidi, 

koho jsem nemohl číslo a všichni chválili Pána 

s písní. 

{2:43} a uprostřed nich byl mladý muž 

vysoké postavy, vyšší než ostatní a na každý 

jejich hlavy set korun a byl více postav; které jsem 



značně podivil. 

{2:44} tak jsem požádal anděl a řekl: pane, co to je? 

{2:45} odpověděl a řekl mně, to se jim to 

odkládal mortal oblečení a dát na nesmrtelný, 

a přiznali Boží jméno: nyní jsou 

korunován a přijímat palem. 

{2:46} pak řekl jsem Andělu, co mladý člověk je to 

To je crowneth a dává jim palmy v jejich rukou? 

{2:47} tak odpověděl a řekl mně, je to syn 

Bůh, kterého se přiznal na světě. Pak jsem začal 

výrazně se pochválit, které tak strnule stál pro jméno 

Pána. 

{2:48} a pak Anděl řekl ke mně, jít svou cestou a to 

Moje lidi, jakým způsobem věci, a jak velké zázraky 

Pána Boha jsi viděl. 

{3:1} třicátého roku po troskách města jsem byl v 

Babylon a lay starosti na mojí posteli a mé myšlenky 

Přišel mi srdce: 

{3:2} jsem viděl zoufalství Sion a bohatství 

těm, kteří bydleli v Babylonu. 



{3:3} a můj duch byl bolavý přestěhoval, tak, že jsem se začal 

slova plná strachu k Nejvyššímu a řekl, 

{3:4} Ó Pane, kdo bearest pravidlo, ty spakest na 

začátek, kdy ty zasadit země a že sám 

sám a commandedst lidu, 

{3:5} a kteréž těla až Adam bez duše, která 

bylo zpracování ruce tvé a dýchat do 

mu dech života a on byl proveden, žijící před tebou. 

{3:6} a ty ho leadest do ráje, který tvé právo 

ruka se zasadil, než vůbec země vystoupili. 

{3:7} a jemu ty kteréž přikázání milovat 

Tvá cesta: který zhřešil a okamžitě ty 

appointedst smrt v něm a v jeho generace, z nichž 

přišel národů, kmenů, lidé a pokolení, z číslo. 

{3:8} a každý Lidé chodili po své vlastní vůle, a 

to nádherné věci před tebou a pohrdali tvá 

přikázání. 

{3:9} a opět v procesu, když ty broughtest 

povodeň na ty, kteří bydleli na světě a destroyedst 

je. 



{3:10} a stalo se v každé z nich, že jako smrt 

byl Adam, tak byla povodeň k nim. 

{3:11} nicméně, jeden z nich ty leftest, totiž, 

Noah s jeho domácnosti, z nichž přišli všichni spravedliví muži. 

{3:12} a to se stalo, že když ti, kteří sídlili na 

země začala se množit a dostal je mnoho 

děti byly skvělé lidi, aby začali znovu se 

bezbožný než první. 

{3:13} teď když žili tak zlomyslně před tebou, 

Ty si tě muže z nich, jehož 

Jmenovala se Abraham. 

{3:14} mu ty lovedst a jemu jen ty 

shewedst tvou vůli: 

{3:15} a madest věčné smlouvu s ním, 

Slíbil mu, že ty wouldest nikdy neopustí jeho semeno. 

{3:16} a jemu ty kteréž Izáka a k Isaac 

také ty kteréž Jákob a Ezau. Co se týče Jacob vzbuďte smysly 
zbývající 

Zvolte ho k tobě a tím Ezau: a tak se stal Jacob 

velké množství. 



{3:17} a stalo se, že když ty jeho leadest 

osivo z Egypta, ty broughtest je do držáku 

Sinai. 

{3:18} a uklonil nebe, ty rychle 

země, movedst celý svět a madest hlubin 

třást a troubledst muži tohoto věku. 

{3:19} a tvou slávu prošel čtyři brány, požáru, a 

zemětřesení a větru a chladu; že jsi mightest 

zákonem, ač osivo Jacob a péčí až do 

vznik Izraele. 

{3:20} a přesto tookest ty ne od nich 

zlé srdce, že tvůj zákon může nést ovoce v nich. 

{3:21} pro první Adam, nesoucí zlé srdce 

překročeny a byl překonán; a tak se všichni ti, kteří jsou 

Narodil se z něj. 
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{3:22} tedy postižení bylo provedeno trvalé; a zákon 

(také) v srdci lidí s malignit z 

kořen; tak, aby dobro odešli pryč a zla přebýval stále. 

{3:23} tak časy zemřel, a roky byly 



ukončeno: pak jsi ty pozvednout tě sluha, 

jen David: 

{3:24} koho ty commandedst postavit město k tvé 

jméno a nabídnout kadidlo a obĕtiny tobě v něm. 

{3:25} kdy to bylo provedeno mnoho let, pak se to 

obydlené město opustil tě, 

{3:26} a ve všech věcech i jako Adam a všechny jeho 

generace udělal: také měli zlé srdce: 

{3:27} a tak ty kteréž tvé město nad do rukou 

tvé nepřátele. 

{3:28} jsou jejich činy pak nic lépe, který obývají 

Babylon, který by měl proto mají nadvládu nad 

Sion? 

{3:29} pro když jsem tam přišel a viděl impieties 

bez čísla pak mou duši viděl mnoho zločinců v tomto 

třicátého roku, tak, že mé srdce mě nezklamal. 

{3:30} protože jsem viděl, jak jsi je sufferest hřeší, 

a jsi ušetřil zlí lidě: a jsi zničil tvou 

lidé a jsi zachovány tvé nepřátele a ne jsi 

znamenalo to. 



{3:31} si ani nepamatují, jak může zůstat tímto způsobem: jsou 

Oni pak Babylonu lépe než oni Sion? 

{3:32} nebo je tam lidí, že tě zná 

vedle Izraele? nebo co generace jest tak věřila tvá 

smlouvy jako Jacob? 

{3:33} a přesto jejich odměnu appeareth ne a jejich 

práce jest bez ovoce: neboť jsem šel sem a tam přes 

pohan a vidím, že tok v bohatství a myslím, že ne 

po tvých přikázání. 

{3:34} vážit ty tedy naší špatnosti, nyní v 

rovnováha a jejich si také že bydlí ve světě; a tak se 

tvé jméno, kde se našel, ale v Izraeli. 

{3:35} nebo kdy to bylo že, kteříž přebývají na 

země nehřešili v tvých očích? nebo to, co lidé mají, tak 

uchovávají se tvá přikázání? 

{3:36} ty najdeš, že Izrael podle jména jest průběžně tvá 

přikázání. ale ne pohan. 

{4:1} a anděl, který byl poslán ke mně, jehož jméno 

byl Uriel, dal mi odpověď, 

{4:2} a řekl: tvé srdce jest daleko se v tomto světě, 



a zábavnými pochopit způsob nejvyššího? 

{4:3} a potom řekl jsem, ano, můj pane. A odpověděl mi, 

a řekl, já jsem poslal do ukáži tobě třemi způsoby a stanovených 

tři patří před tebou: 

{4:4} podepsaní Pokud ty mě můžeš deklarovat jeden, já vám 
ukážu 

tobě také tak, že ty desirest vidět a já se ukáži 

ti od odkud přichází zlé srdce. 

{4:5} a řekl jsem to, můj pane. Pak řekl ke mně, 

Jít svou cestou, naváží mě váha ohně nebo mě změřit 

poryv větru, nebo mi zavolat znovu v den, který je minulost. 

{4:6}, pak jsem odpověděl a řekl, co člověk je schopen udělat 

to, že jsi musel zeptat takové věci o mně? 

{4:7} a on mi řekl:, pokud bych se měla zeptat tě jak velká 

obydlí jsou uprostřed moře, nebo kolik jich prameny 

jsou v počátku hluboká, nebo kolik pružiny jsou 

výše na obloze, nebo které jsou vybíhá ráje: 

{4:8} Peradventure ty wouldest pravím já, nikdy jsem 

sešel dolů do hlubiny, ani dosud do pekla, ani já jsem 

někdy vylézt nahoru do nebe. 



{4:9} však nyní požádali tebe ale pouze 

oheň a vítr a dne wherethrough jsi 

prošel a věcí, z nichž ty nemůžeš být 

oddělené, a přesto můžeš ty mi můžeš dát žádnou odpověď. 

{4:10} řekl navíc mně, tvé vlastní věci, a 

jako jsou vyrostla s tebou, ty nemůžeš vědět; 

{4:11} jak by tvá loď pak být schopen pochopit 

cesta nejvyšší a svět je nyní navenek 

poškozený porozumět korupci, která je patrná ve své 

pohled? 

{4:12} pak jsem mu řekl:, to bylo lepší, že jsme byli 

vůbec ne, než že bychom měli žít stále v tom zlém a do výše 

trpět a neví proč. 

{4:13} mi odpověděl a řekl, jsem šel do lesa do 

plain a stromy se radil, 

{4:14} a řekl, No, nechte nás jít a válku proti 

moře, že může odejít daleko před námi, a že bychom se mohli 

aby nás další lesy. 

{4:15} povodně na moře také stejným způsobem vzal 

radu a řekl, No, pojďme a podmanit lesy 



nížiny, která tam také můžeme provést nás jiné země. 

{4:16} myšlenka dřeva byla marná, na oheň 

přišel a spotřebované to. 

{4:17} povodní moře napadlo podobně 

se slovem nought, písek se postavil a je zastavila. 

{4:18}, pokud jsi byl soudce teď uprostřed těchto dvou, kterého 

wouldest ty začnou ospravedlnit? nebo koho ty wouldest 

odsoudit? 

{4:19} jsem odpověděl a řekl:, vpravdě je to Pošetilá myšlenka 

že oba vymysleli, protože zem je dáno 

dřevo a moře také dal své místo nesl jeho povodně. 

{4:20}, pak on mi odpověděl a řekl, ty jsi dal 

dobrý úsudek, ale proč judgest není sám také? 

{4:21} pro tak jako země je dáno dřevo, a 

moře na jeho povodně: i tak oni, kteří bydlí na zemi 

Možná tomu nerozumím ale to, co je na zemi: 

a on, že přebývá nad nebesa lze použít pouze 

porozumět věcem, které jsou vyšší než je výška 

nebesa. 

{4:22} pak jsem odpověděl a řekl: prosím tě, Ó Pane, 
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Dovolte mi mít pochopení: 

{4:23} pro to nebyla moje mysl se zvědavý vysoké 

věci, ale jako například kolem nás denně, jmenovitě, pročež 

Izrael je uveden jako výčitka pohany a za co 

Příčina lidem, kterým ty jsi miloval je dáno 

bezbožných národů, a proto zákon našich předků 

přinesl do čeho, a písemné smlouvy přijít na žádný 

efekt, 

{4:24} a zahyneme mimo svět jako 

kobylky a náš život je údiv a strachu a my 

nejsou hodny získat milost. 

{4:25} co bude pak dělat unto jeho jméno kterým jsme 

se nazývají? Tyto věci jsem požádal. 

{4:26} pak on mi odpověděl a řekl, čím jsi 

searchest, tím víc ty budeš divit; svět hasteth 

rychle pomine, 

{4:27} a nemůže pochopit věci, které jsou 

slíbil, že spravedlivý včas přijít: pro tento svět je 

plný nepravosti a slabostmi. 



{4:28}, ale jako o věci podepsaní ty askest 

Já, povím ti; pro zlo je zaseto, ale zničení 

jejich není ještě nepřišel. 

{4:29}-li tedy to, co je zaseto nesmí být 

vzhůru nohama a je-li místo, kde je zaseto zlo předat 

není daleko pak to která je oseta s dobrou nemůže přijít. 

{4:30} pro obilí zlé semeno jest bylo zaseto v 

srdce Adama od začátku a kolik 

bezbožnosti jest to vyvedl až do této doby? a jak 

moc to přesto porodí až do doby mlácení 

přijde? 

{4:31} Rozšafín teď od sebe samého, jak velké plody 

špatnosti obilí zlé semeno vynesl. 

{4:32} a uši musí být nařezané, které jsou 

bez čísla jak skvělá podlaha se zaplní? 

{4:33} a pak jsem odpověděl a řekl, jak a kdy se 

Tyto věci se to stalo? Proč jsou naše let málo a 

zlo? 

{4:34} a odpověděl mi říká, to budeš spěchat 

nad tou nejvyšší: pro tvé spěchu je zbytečné se nad 



ním, neboť ty jsi mnohem překročen. 

{4:35} ne duše také otázka spravedlivý ask 

z těchto věcí v jejich komory, říká jak dlouho se mám 

Doufám, že na této módě? Když přichází ovocné podlahy z 

Naše odměna? 

{4:36} a až tyto věci dal archanděl Uriel 

jejich odpověď a řekl, i když je počet semen 

vyplnili jste: pro kterýž vážil svět v rovnováze. 

{4:37} opatřením jest naměřil časy; a tím 

číslo jest on sečteny časy; a on nepřesune 

ani jim, míchejte, dokud se uvedené opatření splnit. 

{4:38} pak jsem odpověděl a řekl, O pane, bearest 

pravidlo, i my všichni jsou plné bezbožnosti. 

{4:39} a pro naše dobro snad je že podlahy 

spravedlivých nejsou vyplněna, hříchy z nich 

Tento přebývají na zemi. 

{4:40} tak mi odpověděl a řekl, jít tvůj způsob 

žena s dítětem a zeptat se jí, když jí jest splněna 

její devět měsíců, je-li její lůno může udržet narození již 

v ní. 



{4:41} pak řekl jsem ne, pane, že ona nemůže. A on 

řekl ke mně, v hrobě komory duší jsou jako 

lůno ženy: 

{4:42} pro jako jako žena, která přece učiniti spěchu 

uniknout nezbytnost se travail: i tak se nevaří. 

spěchu dodat ty věci, které jsou zavázány k nim. 

{4:43} od začátku, podívej, co jsi desirest do 

Podívejte, musí být naopak tě. 

{4:44} pak jsem odpověděl a řekl, pokud jsem našel laskavost 

v tvých očích a je-li to možné, a jestli se setkat, proto 

{4:45} Shewem mě pak zda existovat ještě víc než 

je minulost, nebo více minulost, než přijde. 

{4:46} co je minulost, já vím, ale co je pro přijít I 

Nevím. 

{4:47} a řekl mně, postavte se na pravou stranu, 

a já se vyloží podobnost k tobě. 

{4:48} tak jsem stál a viděl a aj, horké spalování 

trouba předaná přede mnou: a to se stalo, že když 

plamen byl pryč jsem se podíval a hle, kouř 

zůstaly stále. 



{4:49} po to tam předán přede mnou vodnaté 

Cloud a seslal mnoho deště s bouří; a kdy 

bouřlivé déšť pominulo, kapky zůstaly stále. 

{4:50} pak řekl mně, zvažte s sebe samého; jako 

déšť je víc než kapky a jako oheň je větší než 

kouř; ale zůstávají kapky a kouř za: Takže 

množství, které je za více překročit. 

{4:51} a pak jsem se modlil a řekl, možná I živě, míníš, 

do té doby? nebo co se stane v těchto dnech? 

{4:52} mi odpověděl a řekl, co se týče tokeny 

podepsaní jsi mě, askest, řeknu ti z nich možná zčásti: ale 

jde tvůj život, já nejsem zaslány ukáži tě; protože já ne 

to vědí. 

{5:1} Nicméně jako příchod tokeny, hle, dny 

vstupují, kteříž přebývají na zemi přijímá 

ve velké číslo a způsob pravdy musí být skryté, a 

Půda musí být neplodná víry. 

{5:2} ale nepravost bude zvýšeno nad, které 

Teď vidíš, nebo že jsi slyšela dávno. 

{5:3} a pozemky, které vidíš teď k kořenový, budeš 



viz ty promarněné najednou. 

{5:4} ale pokud tě žít nejvíce vysoko udělit, nebudeš 

viz po třetí trubku, která se náhle svítit slunce 

opět v noci a měsíc třikrát v průběhu dne: 
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{5:5} a krev musí nechat dřevo a kámen 

musí dát svůj hlas, a lidé se nechvěje: 

{5,6} a dokonce i on rozhodne, které vypadají na to 

přebývají na zemi, a ptactvo přijme jejich letu 

odtud společně: 

{5:7} a Sodomitish moře hlasuje z ryb, a 

dělat hluk v noci, což mnozí nepoznali: ale 

oni všichni slyšet její hlas. 

{5:8} musí být také v mnoha místech, zmatek a 

oheň se často zašle znovu a divoká zvířata se 

Změna místa a menstruous ženy uvedou 

dále monstra: 

{5:9} a ve slaných vodách se vyskytuje v sladké a vše 

přátel se zničit jeden druhého; pak se vtipem ukrývat, 

a porozumění se zasune do jeho tajné komory, 



{5:10} musí žádat z mnoha a přesto nebudou 

Nalezeno: pak nepravosti a incontinency bude 

vypočítáno na zemi. 

{5:11} jedné země také musí požádat jiný a říkají, je 

spravedlnosti, které zhotovuje muž spravedlivý, prošel 

tě? A to musí říct ne. 

{5:12} ve stejné době se muži naději, ale nic 

získat: se práce, ale jejich způsoby nebude prosperovat. 

{5:13} ukáži tobě tyto tokeny mám opustit; a pokud jsi 

ochabovat, modlit se a plakat, jako nyní a rychle i dny, ty 

nebudeš slyšet ještě větší věci. 

{5:14} pak jsem probuzení a extrémní bázlivost šel 

přes všechny mé tělo a mou mysl má starosti tak, aby to 

omdlel. 

{5:15} tak anděl, který byl přijít promluvit se mnou držel 

Já, mě utěšoval a postavil mě na nohy. 

{5:16} a v druhé noci stalo, že 

Salathiel kapitán lidí přišlo ke mně, řka: 

Kde jsi byl? a proč je tvá tvář tak 

těžké? 



{5:17} Knowest, ty ne že Izrael je zvěstovat 

tě v zemi jejich zajetí? 

{5:18} a jíst chléb a neopustí nás ne, jako 

pastýř, který nikdy své stádo v rukou krutých vlků. 

{5:19} pak jsem mu řekl:, jdi tvé cesty ode mne, a 

Pojď ne blízko mě. A slyšel, co jsem řekl a šli z 

já. 

{5:20} a tak jsem se postili sedm dní, smutek a 

pláč, jako, jak anděl Uriel mi poručil. 

{5:21} a po sedmi dnech, tak to bylo, že myšlenky 

mé srdce bylo velmi bolestné mi znovu, 

{5:22} a má duše obnovit ducha porozumění, 

a já jsem začal hovořit s nejvyšším 

{5:23} a řekl, O pane, že bearest pravidlo, z každého dřeva 

země a ze všech stromů jejich sis vybral 

pouze ti, jeden révy: 

{5:24} a ze všech zemí celého světa jsi 

vybrali tě jeden pit: a všech jejich jeden Lily květy: 

{5:25} a všech hloubek moře, ty jsi plný 

tobě, jedna řeka: a ze všech měst vybudoval ty jsi posvětil 



Sion tobě: 

{5:26} a ze všech zárodků, které jsou vytvořeny ty jsi 

pojmenované tě jedna holubice: a všech kusů skotu, které byly 
provedeny 

Ty jsi k dispozici tě jedna ovce: 

{5:27} a mezi zástupy lidí, které jsi 

dostal tě jeden lidí: a k lidem, kterým ty 

lovedst, ty kteréž zákon, který je schválen ze všech. 

{5:28} a nyní, Ó Pane, proč jsi jsi dal tenhle 

lidé k mnoha? a na jeden kořen 

připravené, a proč jsi ty tvé jediný 

lidé z mnoha? 

{5:29} a kteříž odporovat tvé sliby, a 

nevěřil ani tvé závazky, mají místy je. 

{5:30} Jestližes tolik nenávidí svého lidu, ale 

Musel jsi je potrestat tvé vlastní rukou. 

{5:31} teď když jsem mluvil tato slova, anděl 

to přišel ke mně v noci, než byl poslán ke mně, 

{5:32} a řekl mně, poslouchej mě, a bude pokyn 

tě; Pozorujte věc, že já říkám, a já se ti 



Další. 

{5:33} a říkám, Speak, můj pane. Pak řekl: 

Já, ty jsi bolest trápí v mysli kvůli Izraele: miluješ- 

ty, že se lidé lépe než on, který z nich? 

{5:34} a ne, řekl jsem, pane:, ale ze samého žalu jsem 

mluví: pro mé otěže bolest mě každou hodinu, zatímco já práce 
do 

pochopit způsob nejvyššího a usilovat o část 

z jeho úsudek. 

{5:35} a on mi řekl:, můžeš ne. A já jsem řekl, 

Proč pane? pak se pak narodil? nebo proč byl 

není mé matky pak můj hrob, který nemusí mít 

travail Jacob a únavný dřiny akcií 

z Izraele? 

{5:36} a on mi řekl:, číslo mi věci, 

nejsou ještě přijít, shromážděte mi stěry, které jsou 

rozptýlené v zahraničí, abych květy zelená znovu které jsou 

uschlé, 

{5:37} mi otevřít na místech, které jsou uzavřeny a přines mi 

dále větry, které v nich jsou Drž hubu, ukaž mi obraz 



hlas: a pak bude deklarovat ti to že jsi 

labourest vědět. 

{5:38} a já řekl, O pane, bearest pravidla, kdo může 

Tyto věci, ale kdo má ne jeho obydlí s 

muži? 

{5:39} Pokud jde o mě, já jsem moudré: Jak mohu pak mluvit o 

Tyto věci, čehož jsi mi askest? 

{5:40} pak řekl on ke mně, jako, jak můžeš žádný 

z těchto věcí, které jsem mluvil o i tak můžeš ty ne 

najdete můj úsudek, nebo nakonec lásku, kterou mám 

slíbil, že až do mých lidí. 
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{5:41} a já řekl: Hle, Ó Pane, ale umění jsi blízko k 

je to rezervovat až do konce: a co se dělají 

to bylo před me, nebo my, kteří se teď, nebo že 

přijde po nás? 

{5:42} a řekl mně, bude přirovnávají svůj úsudek 

ke kruhu: tak jako neexistuje žádné prověšení poslední, i tak 

neexistuje žádná rychlost první. 

{5:43} tak jsem odpověděl a řekl, ty se Couldest 



ty které byly provedeny a teď, a které jsou pro 

No, najednou; že jsi mightest Shewem atria 

dříve? 

{5:44}, pak on mi odpověděl a řekl, tvor může 

není spěch nad výrobce; ani možná svět hnát 

najednou se, zřizuje v něm. 

{5:45} a řekl jsem, když ty jsi řekl svému služebníku, který 

ty, které givest život všem, sis dal život najednou až 

tvor, který ty jsi stvořil a tvor holé to: i 

tak to by mohlo nyní také nesou jejich, které nyní nacházet 
najednou. 

{5:46} a řekl mně, požádejte děloze ženy, 

a pravím ji, je-li ty bringest tam děti, proč děláš 

Ty to ne spolu, ale jeden po druhém? Modli se jí 

proto aby tam deset dětí najednou. 

{5:47} a řekl jsem, ona nemůže: ale musí to udělat podle 
vzdálenosti 

času. 

{5:48} pak řekl ke mně, i tak jsem dal 

lůna země k těm, které se zaseto v ní v jejich době. 

{5:49} pro jako jako malé dítě nemůže zrodit 



věci, které patří k věku, i tak mají jsem vyhodil 

svět, který jsem vytvořil. 

{5:50} a já zeptal a řekl, když viděl ty jsi nyní vzhledem 

Já cestu, bude pokračovat mluvit před tebou: pro naši 

matka, z nichž jsi mi řekl že je mladá, 

Nermuť se nyní blíží až do věku. 

{5:51} mi odpověděl a řekl: žádat ženu, která 

beareth dětí, a ona se ti povídám. 

{5:52} říkají jí, proč se k se komu ty 

Teď jsi vyvedl jako ty, které byly dříve, ale méně 

postavy? 

{5:53} a ona odpoví ti, kteříž se narodil v 

sílu mládí jsou jedním způsobem, a že 

se narodil v době věku, kdy děloze nepomíjí, jsou 

v opačném případě. 

{5:54} zvážit ty proto také, jak že jste méně 

z postavení než ty, které byly před vámi. 

{5:55} a tak jsou ti, kteří přijdou po vás méně než vy, 

jako bytosti, které se nyní začínají být staří a prošly 

za sílu mládí. 



{5:56} pak řekl jsem, pane, prosím tě, když jsem zjistil 

přednost v tvých očích, ukáži služebníka kým jsi visitest 

Tvá stvůra. 

{6:1} a on mi řekl:, na začátku, když 

země byla provedena, než hranice světa stál, nebo 

někdy vítr vál, 

{6:2} před zahřměl a zesvětlí, nebo nikdy 

byly položeny základy ráje, 

{6:3} než spravedlivé květy viděli, nebo nikdy 

pohyblivé pravomoci byly stanoveny před nesčetné 

shromáždil zástup andělů, 

{6:4} nebo kdy výšky vzduchu povzneseni, před 

opatření na obloze byly pojmenovány, nebo nikdy 

byly horké, komíny v Sion 

{6:5} a než současné let byly vyhledal, a nebo 

někdy vynálezy z nich že nyní hřích byly natočeny před 

byly uzavřeny které shromáždili víru za poklad: 

{6:6}, pak jsem se za tyto věci, a všichni byli 

provedené prostřednictvím mnou sám a nikdo jiný: Já také 

musí být ukončeno a nikdo jiný. 



{6:7} pak odpověděl jsem a řekl, co musí být rozloučenou 

kusy z časů? nebo kdy musí být na konci první, 

a na jeho počátku, že followeth? 

{6:8} a on mi řekl:, od Abrahama až Isaac, 

Když Jákob a Ezau se narodili jeho Jacobova ruka drží 

první pata Ezau. 

{6:9} pro Ezau je konec světa, a Jacob je 

to, že se followeth na začátek. 

{6:10} je ruka člověka mezi patou a rukou: 

jiné otázky, ESDR, požádejte ty ne. 

{6:11} jsem odpověděl a řekl: O pane, že bearest pravidlo, 

Pokud našel jsem laskavost v tvých očích, 

{6:12} snažně tě Shewem služebníka na konci z tvých 

tokeny, čehož ty shewedst mě část minulou noc. 

{6:13} tak odpověděl a řekl mně, Stand up na 

tvé nohy a slyšet mocný znějící hlas. 

{6:14} a je jakoby velký pohyb; ale 

místo, kde ty stojíš nebude přesunuta. 

{6:15} a proto když mluví se neboj: pro 

slovo je na konci, a základ země je 



pochopil. 

{6:16} a proč? Protože řeč tyto věci 

trembleth a je přesunuta: za to že zná konec těchto 

věci se musí změnit. 

{6:17} a stalo se to, že když jsem to slyšela jsem stál 

nahoru na nohy a naslouchal a aj, byl 

hlasové že mluvil, a zvuk je jako zvuk 

mnoho vody. 

{6:18} a to řekl: Hle, přicházejí dny, že budu 

zahájení přiblíží k a k těm, kteří bydlí na návštěvě 

země, 

{6:19} a začnou dělat inkvizice, co 

Oni se to nespravedlivě ublížil s jejich nepravosti, 

a když trápení Sion musí být splněny; 

{6:20} a kdy svět, který začíná mizet 

pryč, musí být dokončen, pak já ukáži tyto tokeny: 

knihy se otevírají před na obloze, a oni se 
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Viz všechny dohromady: 

{6:21} a děti rok starý mluvit s 



jejich hlasy, ženy s dítětem porodí 

předčasně děti ze tří nebo čtyř měsíců věku a oni se 

žít a být vzbudil. 

{6:22} a náhle se objeví seté místa 

unsown, plné sklady se náhle nalezen prázdný: 

{6:23} a tha trubka vydá nějaký zvuk, který, když 

Každý člověk slyší, že musí být najednou strach. 

{6:24} v té době přátel bojovat jeden proti druhému 

jako nepřátelé a země se postaví ve strachu s těmi 

bydlí v něm, prameny fontány se státi, 

a za tři hodiny nebude pracovat. 

{6:25} kdo zbude ze všech ty, které mám 

ti musí uniknout a vidět moje spása a na konci 

Váš svět. 

{6:26} a muži, které jsou přijímány musí vidět, kdo 

ještě okusil smrt od jejich narození: a srdce 

obyvatelé se změnil a stal dalším 

význam. 

{6:27} pro zlo se natáhl a podvod musí být 

uhašena. 



{6:28} co se týče víry, bude vzkvétat, korupce musí být 

překonat a pravdy, která byla tak dlouho bez 

ovoce, musí být deklarovány. 

{6:29} a když mluvil se mnou, hle, podíval jsem se tím, 

malý a málo na něm před kterým jsem stál. 

{6:30} a tato slova řekl mně; Já jsem přišel 

Ukáži ti čas na večer. 

{6:31}, pokud chceš prosím ještě více a rychle sedm dní 

opět já se ti větší věci ve dne než já 

slyšel. 

{6:32} pro tvůj hlas je slyšet před nejvyššímu: pro 

Mocný viděl tvé spravedlivé jednání, on viděl 

také tvé cudnost, která ty jsi měla už od svého mládí. 

{6:33} a proto jest on mě poslal do ukáži tobě všichni 

Tyto věci a pravím tobě, musí být dobré pohodlí a 

Nebojte se 

{6:34} a ne s časy, které jsou minulostí, 

Myslíte, že marné věci, že jsi abys spěchat z druhé 

krát. 

{6:35} a stalo se po tomto, že jsem plakala, 



a postili sedm dní stejným způsobem, že jsem mohla plnit 

tři týdny, které mi řekl. 

{6:36} a v osmé večer byl mé srdce trápil v rámci 

zase já a já jsem začal mluvit před nejvyššímu. 

{6:37} pro můj duch byl značně nastavena na oheň a mou duši 

byl v tísni. 

{6:38} a řekl jsem, Ó Pane, ty spakest z 

začátek tvorby, a to i první den a saidst tak; 

Nebe a země provést; a tvé slovo bylo perfektní 

práce. 

{6:39} a pak byl duch a tma a ticho 

na každé straně; mužský hlas ještě nebyla 

tvořil. 

{6:40} pak commandedst ty veletrh světlo přijde 

tvé poklady, které tvé práce se může projevit. 

{6:41} na druhý den ty madest ducha z 

klenbě a commandedst části asunder, a 

proveďte rozdělení mezi vodami, která na jedné straně může 

Jdi nahoru a druhou zůstávají pod. 

{6:42} třetího dne ty příkaz, který 



vody by měly být shromažďovány v sedmé části země: 

šest poplácává jsi ty vyschly a udržovali, záměru, 

z nich některé zasadil Boha a obdělávali může sloužit 

tě. 

{6:43} pro jak tvé slovo vyšel práce byla 

udělal. 

{6:44} pro okamžitě byla skvělá a nesčetných 

ovoce a mnoho a potápěči potěšení pro chuť, a 

květiny nelze změnit barvy a vůně nádherných 

vůně: a bylo to třetí den. 

{6:45} na čtvrtý den ty commandedst že 

by měla svítit slunce a měsíc dát její světlo a hvězdy 

by mělo být v pořádku: 

{6:46} a dopřál jim poplatek udělat službĕ člověka, 

to měl být. 

{6:47} na pátý den ty saidst až sedmý 

část, kde byly shromážděny vody, že by měla přinést 

tam žijí zvířata, drůbež a ryby: a tak přišlo na 

předáte. 

{6:48} pro hloupé vody a bez života vyvedl 



živé věci na Boží přikázání čistě, že všichni lidé 

může chválit tvé divům. 

{6:49} pak ty jsi nařídil dva živé bytosti, 

Ty jedna calledst Enoch a druhý Leviathan; 

{6:50} a oddělené jeden od druhého: pro 

sedmý díl, konkrétně, kde byly shromážděny do vody 

dohromady nemusí držet oba. 

{6:51} unto Enoch ty kteréž jednu část, která byla usušena 

až třetí den, že on by měl bydlet ve stejné části 

ve kterém jsou tisíce kopce: 

{6:52} ale unto Leviathan ty kteréž sedmý díl, 

jmenovitě vlhké; a jsi ostříhal mu k sežrání z 

koho chceš a kdy. 

{6:53} na šestý den ty kteréž přikázání 

na zem že před tebou to měla zrodit zvěř, 

skot a plíživé věci: 

{6:54} a po těchto, Adam, kterého jsi madest 

Pán všech tvých tvorů: o něj přijít všichni a lidé 

také, kterého sis vybral. 

{6:55} to má jsem mluvil před tebou, Ó Pane, 



protože jsi madest svět pro naše dobro 
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{6:56} pro ostatní lidi, který také přišel Adam, 

Ty jsi řekl, že nejsou nic, ale buď jako sliny: 

a jsi přirovnal hojnost jich unto kapka, 

falleth z plavidla. 

{6:57} a nyní, Ó Pane, hle, tyto pohana, který 

kdy byl pokládaný za nic, začaly být pánů 

nad námi a pro nás sežerou. 

{6:58} ale jsme tvůj lid, se kterým jsi jsi volal tvé 

prvorozený, tvůj jediný zplozený a tvé vášnivým milencem, jsou 
uvedeny 

do jejich rukou. 

{6:59} Pokud svět nyní provést pro naše dobro, proč 

jsme k dispozici dědictví s celým světem? Jak dlouho 

musí to vydržet? 

{7:1} a když jsem udělal konec vezme tyto 

slova, byl mi poslán anděl, který byl 

Poslal ke mně noci výše: 

{7:2} a řekl mně, Up, ESDR a slyšet 



slova, že jsem přišel říct tobě. 

{7:3} a říkám, Speak, můj Bože. Pak řekl: 

Já, moře se nachází v široké místo, že je hluboké a 

Skvělé. 

{7:4} ale dal případ vchodu byly úzké a jako 

řeka; 

{7:5} který pak mohl jít do moře, aby se na něj, a 

ovládnout ji? Kdyby šel ne přes úzký, jak by mohl 

Přijďte na široké? 

{7:6} tam je také další věc; Město je ustaven, a 

na široké pole a je plná všeho: 

{7:7} vchod je úzká a je nastavena 

nebezpečné místo klesat, tak jako by tam byl požár na 

pravou rukou a na levé straně hluboké vody: 

{7:8} a jedna jediná cesta mezi nimi oběma, dokonce 

mezi ohněm a vodou, tak malý že se tam mohl, ale 

jeden muž tam najednou. 

7:9 {} Pokud toto město nyní dostali pro člověka pro 

dědičnost, pokud mu nikdy přechází nebezpečí před 

jak mu obdrží tuto dědičnost? 



{7:10} a řekl jsem, je to tak, pane. Pak řekl ke mně, 

I tak také je částí Izraele. 

{7:11} protože pro jejich rány jsem stvořil svět: a 

Když Adam přestoupil své stanovy, pak byl nařídil, že 

Nyní probíhá. 

{7:12} pak byly vstupy tohoto světa se 

úzké, plné smutku a travail: jsou to ale málo a zlo, 

plné nebezpečí,: a je to velmi bolestivé. 

{7:13} pro vchody staršího světa byly široké a 

jistý a zároveň přinesla nesmrtelnou ovoce. 

7:14 {} Pokud, pak ti, kteří žijí práce není k zadání těchto průliv 

a marné věci, oni mohou nikdy přijímat ty, které jsou 

pro ně. 

{7:15} nyní tedy proč sám, disquietest, vidět 

Ty jsi ale smrtelný člověk? a proč jsi ty, 

zatímco ty jsi ale smrtelný? 

{7:16} proč ty jsi přemýšlel v tvé mysli 

věc, která přijde, místo, které je k dispozici? 

{7:17} pak jsem odpověděl a řekl, O pane, bearest 

pravidlo, jsi ustanovil vyučovacích, že spravedlivé by 



Zdědit tyto věci, ale že bezbožného zahynete. 

{7:18} nicméně spravedlivý musí trpět průliv 

věci a nadějí pro celý: pro ti, kteří udělali zlomyslně 

utrpěly průliv věci a přesto nebudou vidět široké. 

{7:19} a řekl mně. Neexistuje žádný soudce nad 

Bůh a nikdo, kdo má pochopení nad nejvyšší. 

{7:20} pro existovat mnoho zahynout v tomto životě, protože 

pohrdají zákon Boží, který je nastaven před nimi. 

{7:21} pro Bůh dal průliv přikázání, jako 

přišel, co žít, i když přišli, a 

Co by měla dodržovat, aby vyhnout se trestu. 

{7:22} nicméně nebyli poslušní mu; Ale 

mluvil proti němu a představoval marné věci; 

{7:23} a sami podvedeni své zlé skutky. 

a řekl nejvyššího, že on není; a ne jeho nevěděl 

způsoby: 

{7:24} ale jeho zákon jsou pohrdal a jeho 

smlouvy; v jeho stanovách oni nebyli věrní, a 

neprováděli jeho díla. 

{7:25} a tedy ESDR, pro prázdné jsou prázdné 



věci, a pro plné jsou celé věci. 

{7:26} hle, se přijde čas, že se tyto tokeny 

což jsem ti řekl vstupují, a nevěsta 

musí být uvedeny a ona přichází tam musí být vidět, že nyní je 

staženy ze země. 

{7:27} a kdo je dodáván ze sladovny foresaid zel 

musí vidět mé divy. 

{7:28} pro mého syna se zjeví Ježíš s těmi, které 

být s ním, a ti, kteří zůstanou se radovat do čtyř měsíců 

sto let. 

7:29 {} po těch letech se můj syn Kristus zemřít a 

muži, kteří mají život. 

{7:30} a svět se změnil na staré mlčení 

sedm dní, to jako dřívější rozsudky: tak, že žádný muž 

zůstává. 

{7:31} a po sedmi dnech svět, který ještě awaketh 

Ne, musí být vznesena, a že musí zemřít, to je poškozen 

{7:32} a země musí obnovit ty, které jsou v 

jí a tak se prach, ty, která přebývala v tichosti, a 

Tajemná místa zaujme ty duše, které byly potvrzeny 



k nim. 

{7:33} a nejvyššímu uvede na sídlo 

rozsudek a trápení pomine a dlouhé 

utrpení má konec: 
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{7:34} ale rozsudek pouze zůstává, pravda bude státi, 

a víra se vosk silný: 

{7:35} a práce se řídí, a odměna musí být 

zvala a dobré skutky musí být síly a zlý 

činy nese žádné pravidlo. 

{7:36}, pak jsem řekl, Abraham hledal svou první 

Sodomites a Mojžíš pro otce, kteří zhřešili v 

Divočina: 

{7:37} a Ježíš po něm pro Izrael v době Achan: 

{7:38} a Samuela a Davida za zničení: a 

Solomon pro ně, to by mělo přijít do svatyně: 

{7:39} a Helias pro ty, kteří obdrželi déšť; a pro 

mrtvý že on mohl žít: 

{7:40} a Ezechias pro lidi v době 

Sinacherib: a pro mnohé. 



{7:41} i tak teď, když korupce je už dospělá, a 

špatnosti zvýšila a spravedlivých se modlil za 

bezbožné: Proč to tak teď nebude také? 

{7:42} mi odpověděl a řekl: Tento současný život není 

konec, kde budete řídit velkou slávu; Proto mají 

modlil se za slabé. 

{7:43}, ale v den zkázy musí být do konce této doby, 

a počátku nesmrtelnost pro přijít, ve kterém 

korupce je minulost, 

{7:44} neukázněnost je u konce, Nevěra je vyjmout vypnuto, 

spravedlnost je pěstován a pravdu je mi do toho skočilo. 

{7:45} pak žádný muž bude schopen zachránit ho, že je 

zničeny, ani k utlačování mu, že jest dostal vítězství. 

{7:46} jsem odpověděl a řekl: Toto je můj první a poslední 

říká, že to bylo lepší, když dal zemi 

k Adam: nebo jiného, když mu, aby dostala 

zadržel ho od hříchu. 

{7:47} pro jaký zisk je to pro muže nyní v tomto současnosti 

čas žít v tíže a po smrti se po 

trest? 



{7:48} O ty Adam, napravi? pro když to 

ty, který zhřešil, byla jsi umění není spadl sám, ale všichni jsme 

které přicházejí o tobě. 

{7:49} pro jaký zisk je to k nám, pokud existovat slíbil 

nám nesmrtelný čas, zatímco jsme udělali díla, která 

přinést smrt? 

{7:50} a že je nám slíbili věčnou naději, 

vzhledem k tomu sami bytosti nejvíce wicked jsou marné? 

{7:51} a že tam jsou stanovena pro nás obydlí 

zdraví a bezpečnost, zatímco jsme žili zlomyslně? 

{7:52} a udržující slávu nejvyššího 

je, které vedly ostražité život, bránit, zatímco máme 

chodil v největší krasavec ze všech? 

{7:53} a že by měla být naopak ráj, jehož 

ovoce věčné vůbec, ve kterém je bezpečnostní a medicíny, 

vzhledem k tomu, nebudeme to uzavřít? 

{7:54} (protože jsme šli v nepříjemných místech.) 

{7:55} a že tváře z nich, které použily 

abstinence bude zářit nad hvězdy, zatímco naše tváře 

musí být černočernou tmu? 



{7:56} pro zatímco jsme žili a spáchaných nepravostí, jsme 

za ne, že bychom měli začít trpět za to po 

smrt. 

{7:57}, pak on mi odpověděl a řekl, to je 

stav bitvy, které muž, který se narodil na 

země musí bojovat; 

{7:58}, pokud ho překonat, že musí trpět jako ty 

řekl jsi:: ale kdyby se dostat vítězství, je mu přiznáno věc 

Já říkám, že. 

{7:59} je život podepsaní Mojžíš přistoupiv 

lidé, zatímco on žil, řekl, zvolte tě život, že jsi 

abys žít. 

{7}: 60 Nicméně oni ne mu nevěřil ani přesto 

Proroci po něm, ne ani já, která jsem mluvil k nim, 

{7:61} že by neměly být takové tíže v jejich 

ničení, jak se radost nad nimi, se přesvědčit, aby 

spása. 

{7:62} jsem odpověděl a řekl, já vím, pane, že 

většinou vysoké milosrdného, se nazývá jest milost 

je, které nejsou dosud přišel na svět, 



{7:63} a na ty, také, že se obrátit na jeho práva; 

{7:64} a že je trpělivý a dlouho trpělivá ty, které 

zhřešil, jako jeho stvoření; 

{7:65} a že je bohatý, protože on je připraven poskytnout 

kde to obtížích; 

{7:66} a že má velké milosti, protože on multiplieth 

stále více a více milosrdenství k nim, které jsou přítomny, a 
které jsou 

minulosti a také jim které mají přijít. 

{7:67} pro, pokud nebude násobit jeho milosrdenství, svět 

by pokračovat s nimi, které dědí v něm. 

{7:68} a on pardoneth; kdyby neměl tak jeho 

Bože, to oni, kteří se dopustí nepravosti by 

být zmírněna, desetitisícího část mužů by neměla 

stále žije. 

{7:69} a soudce, pokud neměl on jim odpustit 

To jsou léčena jeho slovo a uhasit množství 

konflikty, 

{7:70} by měl být jen velmi málo vlevo snad v 

nesčetné množství. 



{8:1} a on mi říká, nejvyššího kterýž odpověděl 

se tento svět pro mnoho, ale svět přijde za málo. 

{8:2} povím ti podobnost, ESDR; Jako když jsi 

askest země, že to se říct tobě, že to dává hodně 

plísně, čehož jsou vyrobeny hliněné nádoby, ale málo prachu 

zlato přichází z: i tak je průběh tohoto nynějšího světa. 
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{8:3} tam být mnoho vytvořil, ale jen málokdo je uložen. 

{8:4} tak jsem odpověděl a řekl, vlaštovka, pak dolů, O mé 

duše, porozumění a sežral moudrost. 

{8:5} pro ty jsi souhlasil dát ucho a umění ochotni 

proroctví: neboť jsi již prostor než jen žít. 

{8:6} Ó Pane, jsi-li ne služebníka, že bychom se mohli 

modlit se před tebou, a ty nám semen až do srdce, a 

Kultura pro naše chápání, že může přijít ovoce 

Jak se každý člověk žít to je poškozený, který beareth 

místo člověka? 

{8:7}, neboť ty jsi sám a my jsme všichni jedno provedení 

tvé ruce, jako, jak ty jsi řekl. 

{8:8} pro kdy tělo staromódní teď v matčině 



lůno a ty givest členů, tvé stvoření je zachována 

v ohni a vodě a devět měsíců snad tvé provedení 

vydrží tvá stvůra, která je vytvořena v ní. 

{8:9} ale to které ostříhá a je veden, musí být obě 

zachovány: a když přijde čas, děloha zachována 

podá Tirsanovi věci, které rostly v ní. 

{8:10} pro ty jsi velel z části 

tělo, který má říkat, z prsa, mléko podávat, 

která je ovoce prsa 

{8:11} že může být věc, která je staromódní 

krmí na dobu, až se ty disposest k tvé milosrdenství. 

{8:12} ty broughtest to s tvou spravedlnost, a 

nurturedst to v tvé právo a reformedst jej s tvůj úsudek. 

{8:13} a ty budeš umrtvit jako tvora, a 

Quicken jako tvé práce. 

{8:14}, pokud tedy ty budeš ho zničit, což se tak 

Skvělá práce byl staromódní, je to snadná věc k vysvěcení 

podle tvých přikázání, že věc, kterou může 

zachována. 

{8:15} nyní tedy, pane, budu mluvit; dojemné muž v 



Obecné, že ty víš nejlépe; ale dotýkat svého lidu, pro 

čí saké, omlouvám se; 

{8:16} a pro tvé dědictví, na jejíž způsobují, I 

truchlit; a Izrael, za kterého jsem těžká; a pro Jacoba, 

jehož kvůli bojím; 

{8:17} tedy začne modlit se před tebou pro 

Já a pro ně: vidím vodopády z nás, kteří bydlí v 

do země. 

{8:18}, ale slyšel jsem rychlost soudce, který 

má přijít. 

{8:19} tedy slyší můj hlas a pochopit mé 

slova a já jsem se mluvit před tebou. To je začátek 

ze slov ESDR, dříve, než on byl převzat: a já jsem řekl, 

{8:20} Ó Bože, ty to dwellest v uplyne několik let? 

které beholdest shora věci v nebi a v 

vzduch; 

{8:21} jehož trůn je neocenitelné; jejíž sláva nemusí 

porozuměl; před nímž stojí zástupy andělů 

s třesoucí se, 

{8:22} jehož služba je zběhlý v vítr a oheň; 



je pravda a výroky konstanta; jehož 

přikázání je silný a vyhláška strach; 

{8:23} jehož vzhled drieth do hloubky a rozhořčení 

učiniti horách tát; což pravda 

witnesseth: 

{8:24} O Vyslyš modlitbu služebníka a dát ucho 

petici tvora. 

{8:25} dokud budu budu mluvit, a tak dlouho jako já 

pochopení, odpovím vám. 

{8:26} O vzhled není na hříchy svého lidu; ale na 

kteříž tě sloužit v pravdě. 

{8:27} považovat není zlá vynálezy pohany, 

ale touha těch, které udržují tvé svědectví 

utrpení. 

{8:28} myslet ani na ty, které šli feignedly 

před tebou: ale je pamatovat, který podle tvého 

bude vědět tvůj strach. 

{8:29} ať to není tvá vůle je, které mají zničit 

žil jako šelmy; ale dívat se na ně, které mají jasně 

učil, tvůj zákon. 



{8:30} až budeš bez rozhořčení na ně, které jsou 

považují za horší než zvířata; Ale milovat je, které vždy 

jejich důvěru v tvé spravedlivost a slávu. 

{8:31} pro My a naši otcové živoří těchto 

nemoci: ale proto, že nás ty budeš volat hříšníky 

milosrdný. 

{8:32} Pokud máš touhu smiluj se nad námi, 

Ty budeš nazývat milosrdný k nám totiž, že nemají žádný 

díla spravedlivosti. 

{8:33} pro spravedlivé, které mají mnoho dobrých skutků se 

s tebou ze své vlastní činy, obdrží odměnu. 

{8:34} pro co je člověk, že jsi musel brát 

nelibosti na něj? nebo co je pomíjivé generace, která 

Ty jsi musel být tak hořké k němu? 

{8:35} neboť Popravdě řečeno jim je nikdo mezi nimi, která se 

Narodil se, ale on jest svévolně; a mezi věřícími 

neexistuje žádný, který neudělal nepořádku. 

{8:36} pro v tomto, Ó Pane, tvá spravedlnost a tvé 

Dobrota se prohlásí, pokud buď milosrdný k nim 

které mají ne důvěru a dobrých skutků. 



{8:37}, pak on mi odpověděl a řekl, některé věci jsi 

Ty mluví aright a podle unto tvá slova, to musí být. 

{8:38} pro skutečně nebude myslet na dispozice 

kteříž zhřešili před smrtí, před soud, 

před zničením: 

{8:39} ale bude radovat nad dispozice 

spravedlivých a budou pamatovat také jejich pouti, a 

spasení a odměnu, kterou mají. 
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{8:40} jako jak jsem teď mluvil, tak se to předat. 

{8:41} pro jako hospodář zaseje mnoho semen, na 

do země a kdo sází mnoho stromů, a přesto věc, která je 

dobře zaseto v jeho sezóně přichází není, ani snad vše, co 

je pěstována zakoření: i tak je to o nich, které jsou pěstované 

na světě; Ne všichni budou zachráněni. 

{8:42} odpověděl a řekl: Jestliže jsem nalezl milost, ať 

Já hovořit. 

{8:43} jako jako hospodáře je semeno hyne, jestliže to 

Pojď nahoru a přijímat není tvůj déšť v pravý sezony; nebo, 
pokud 



tam přijde příliš mnoho deště a poškodit jej: 

{8:44} i tak hyne člověk, který se tvoří pomocí 

tvé ruce a tvé vlastní obrázek, se nazývá, protože jsi 

stejně jako jemu, jehož kvůli učinil všechny věci, a 

bláznu mu hospodáře je semeno. 

{8:45} nebylo rozhněval s námi ale Ušetři svého lidu, a 

smiluj se nad tvé vlastní dědictví: nebot 

milosrdný k tvé stvoření. 

{8:46} pak on mi odpověděl a řekl, přítomné věci jsou 

pro současnost a věci na obzoru pro takové, jako sem. 

{8:47} pro vyhlásím daleko krátká že jsi musel být 

schopen milovat můj tvor více než I:, ale já jsem Orfeus 

věnována blízko k tobě a jemu, ale nikdy 

nespravedlivé. 

{8:48} v tomto také jsi úžasná před nejvíce 

Vysoká: 

{8:49} v tom, že ty jsi ponížil, jako to Dicku 

tobě a by sám neposlechl hoden být příliš 

oslaven mezi spravedlivých. 

{8:50} pro mnoho velké utrpení musí udělat jim to 



v tento čas bude přebývat na světě, protože mají 

chodil na velkou hrdost. 

{8:51} ale pochopit, jsi pro sebe a Hledat 

jako ty, jako chvála pro. 

{8:52} vám paradise otevřen, strom života je 

zasadil, je připraven čas přijít, plenteousness je vyroben 

připraven, město je ustaven a zbytek je dovoleno, ano, 
perfektní 

dobrotě a moudrosti. 

{8:53} kořenem všeho zla je zapečetěný od vás, slabost 

a můra je skryl před vámi, a korupce je uprchl do 

peklo se nezapomíná: 

{8:54} strasti jsou předány a nakonec je zvala 

poklad nesmrtelnosti. 

{8:55} a proto žádají ty žádné další otázky 

Pokud jde o množství těch, kteří zahynou. 

{8:56} pro když vzal svobodu, pohrdali 

většinou vysoké, myslel opovržení svého práva a zanechala jeho 
způsoby. 

{8:57} navíc mají pošlapána jeho spravedlivých, 

{8:58} a ve svém srdci, řekl, že neexistuje žádný Bůh; Ano 



a že věděl, že musí zemřít. 

{8:59} pro výše uvedené věci budeš dostávat, tak 

žízeň a bolest jsou připraveny pro ně: to nebyla jeho vůle 

že muži by měli mít do čeho: 

{8:60} ale který vytvořit pošpinili jméno 

o něm, že se z nich a nevděční mu 

které pro ně připravují život. 

{8:61}, a proto je můj úsudek nyní na dosah ruky. 

{8:62} tyto věci já mít ne ukázal všem lidem, ale 

k tobě a pár jako tobě. Pak jsem odpověděl a řekl: 

{8:63} hle, Ó Pane, teď můžeš zvala mě 

množství zázraků, které chceš začít dělat 

poslední časy: ale v kolik hodin ne zvala mě. 

{9:1} odpověděl mi pak, a řekl, měřit ty 

čas pilně v sobě: a když vidíš část 

známky minulosti, které jsem ti před řekl, 

{9:2} pak budeš ty pochopit, že je to stejné 

čas, ve kterém nejvyšší začne navštívit svět 

který udělal. 

{9:3} proto musí být vidět zemětřesení a 



uproars lidí na světě: 

{9:4} pak budeš ty dobře pochopit, že nejvíce vysoko 

mluvil o těch věcí od dní, které byly před tebou, 

už od začátku. 

{9:5} pro jako jako všichni, že je na světě jest 

začátek a konec a na konci je manifest: 

{9:6} i tak dob také nejvyšší mají prostý 

začátky v údivu a mocné díla a zakončení v 

účinky a příznaky. 

{9:7} a každý který bude spasena a musí být schopné 

uniknout z jeho děl a vírou, podle kterého míti 

věřil, 

{9:8} musí být zachovány od uvedeného nebezpečí a musí 

viz moje spása v mé zemi a v rámci své hranice: i 

posvětil je pro mě od začátku. 

{9:9} pak musí být v případě, ubohý, které mají nyní 

zneužil mé cesty: a ti, kteří je přetypovat pryč 

despitefully bude přebývat v mukách. 

{9:10} pro například v jejich životě obdrželi dávky, a 

nepoznal mě. 



{9:11} a oni, že nesnášel můj zákon, zatímco oni měli 

ale svobodu, a když ještě byly otevřené místo pokání 

jim nerozuměl ale pohrdal 

{9:12} totéž musí vědět po smrti bolestí. 

{9:13} a proto nebuďte jsi zvědavý, jak se 

bezbožné musí být potrestán a kdy:, ale informujte se jak na 

spravedlivých, bude spasen, jehož svět je a pro koho 

svět je stvořen. 

{9:14} pak jsem odpověděl a řekl: 

{9:15} jsem řekl předtím a teď mluvit a bude 

také dále hovoří, že existovat mnohem víc 
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který zahynul, než z nich, které musí být uloženo: 

{9:16} jako jako vlna je větší než pokles. 

{9:17} a odpověděl mi říká, jak je pole, 

tak je také osivo; Jak květy, tak jsou barvy 

také; jako dělník je, tak je také práce; a jako 

ls hospodář sám, takže je jeho chov: pro to 

byl čas na světě. 

{9:18} a teď když jsem připraven na světě, který byl 



dosud neprovedených, i pro ně přebývat v nyní žije, ne 

muž mluvil proti mě. 

{9:19} pro pak každý poslechl: ale teď způsoby 

z nich, které jsou vytvořeny v tomto světě, který je vyroben 

k poškození trvalé semen a zákonem, který je 

nevyzpytatelný zbavit. 

{9:20}, tak jsem za to, svět a hle, tam byl 

nebezpečí vzhledem k zařízení, které přicházejí do ní. 

{9:21} a já viděl a výrazně ušetřil a stále mě 

grape clusteru a rostlinných lidí. 

{9:22} nechat zahynout, který se narodil v množství 

marné; a nechat moje hroznového nacházet a moje 
zařízení; pro s velkou 

práce jsem proto je dokonalé. 

{9:23} však, pokud chceš přestat ještě sedm dní 

Další, (ale ty nebudeš rychle v nich, 

{9:24} ale jít do pole květin, kde žádný dům je 

vybudoval a jezte jen květy pole; ochutnat žádné maso, 

Nepijte žádné víno, ale jíst květiny;) 

{9:25} a neustále modlí k nejvyššímu, pak bude I 



Přijďte se s tebou přít. 

{9:26}, tak jsem šel svou cestou do oblasti, která se nazývá 

Ardath, tak jako on velel mne. a tam jsem seděl mezi 

květiny a jedl z bylin pole a 

maso ze stejné spokojeni mě. 

{9:27} po sedm dní jsem seděl na trávě a mé srdce 

byl rozčilil ve mně, tak jako předtím: 

{9:28} a otevřela ústa a začal mluvit před 

Nejvyššího a řekl, 

{9:29} Ó Bože, ty to shewest sám nám, ty 

byl jsi ukázal našim otcům v pustině, v místě 

kde nikdo treadeth v pusté místo, když přišli 

z Egypta. 

{9:30} a ty spakest řekl: Vyslyš mě, O Izraeli; a 

Zapamatuj si má slova, ty osiva Jacob. 

{9:31}, hle, jsem svině moje právo ve vás a musí být 

přinášejí ovoce v vás, a Vy přecházejí v ní na věky. 

{9:32} ale naši otcové, kteří čerpali zákon, to 

Ne a ne tvé vyhlášky: a třebaže ovoce 

Tvá práva zdůraznil, ani by to, protože to bylo tvé; 



{9:33} ještě ti, kteří jej získali zahynul, protože oni 

neustále není to, co bylo zaseto v nich. 

{9:34} a hle, to ls zvyk, když jest země 

přijaté semeno, nebo moře loď, nebo plavidlo maso nebo 
nápoj, 

to, že je zahynuli ve kterém byla oseta nebo vsazeni, 

{9:35} to také které bylo zaseto, nebo odevzdaných v něm, 
nebo 

obdržel, zahynout a zůstává s námi ne:, ale s námi 

vede k němu došlo. 

{9:36} pro my, které přijali zákon zahynout hřích, 

a naše srdce také který obdržel 

{9:37} bez ohledu na zákon hyne, ale 

zůstává v jeho platnost. 

{9:38} a když jsem mluvil tyto věci v mém srdci, jsem 

ohlédl se moje oči, a na pravé straně jsem viděl 

Žena a hle, ona truchlil a plakal s hlasitým 

hlas a byl hodně trápil v srdci, a její šaty byly 

nájemné a ona si popel na hlavu. 

{9:39} tak ať jsem, mé myšlenky jít, že jsem byl v a obrátil 

Já jí 



{9:40} a řekl jí, Proč pláčeš? Proč 

umění, které jsi se tak trápil v tvé mysli? 

{9:41} a řekla mi, pane, nech mě být, že jsem možná 

oplakávat sám a přidat k mé lítosti, neboť já jsem bolest hněvá 

v mé mysli a přinesl velmi nízká. 

{9:42} a řekl jsem jí, co je vám? Řekni mi to. 

{9:43} řekla mně, byl jsem tvůj služebník neplodná, 

a neměl žádné dítě, když jsem měla manželem třicet let, 

{9:44} a těch třicet let jsem neudělala nic jiného den a 

v noci a každou hodinu, ale aby moje, modlitbu k nejvyššímu. 

{9:45} po třiceti letech Bůh slyšel tvé služebnici, 

pohlédl na mé trápení považováno za průser a dal 

Já syna: a byl jsem rád, že ho, tak byl můj manžel 

také a všechny své sousedy: a jsme dali velkou čest: 

Všemohoucí. 

{9:46} a živil jsem ho s velkým travail. 

{9:47} tak když vyrostl a přišel čas, že 

by měl mít ženu, jsem udělal hostinu. 

{10:1} a tak se stalo, že když můj syn byl 

vstoupil do své svatební komnaty, padl na zem a zemřel. 



{10:2}, pak všichni jsme svrhli světla a všechny moje 

sousedé se zvedlo mne potěšil: tak jsem si vzal můj odpočinku 
unto 

druhý den v noci. 

{10:3} a stalo se, když už všichni odešli do 

utěšit mě, do konce bych mohl být zticha; pak jsem vstal od 

noc utekla a přišel sem do tohoto pole, jak vidíš. 

{10:4} a nyní účel nevracet se do města, 

ale tady zůstat a ani jíst, ani pít, ale neustále 

truchlit a rychle až do smrti. 

{10:5}, pak jsem opustil meditací, ve kterém jsem byl, a 

mluvil k ní hněv, řekl: 

{10:6} ty hloupá žena nad všechny ostatní, vidíš 

není náš smutek, a co happeneth nás? 
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{10:7} Jak že Sion naše matka, je plný všech tíhy, 

a moc pokořila, prudce zabolelo smutek? 

{10:8} a teď, když jsme všichni pláčou a jsou smutní, protože my 

jsou všichni v tíhy, umění, kterou jsi truchlila pro jednoho syna? 

{10:9} pro požádat zemi, a ona se ti říct, že je to 



ona, která by měla truchlit pro pád tolik, že rostou 

na ni. 

{10:10} pro se od ní přišlo na první a z ní 

musí všichni ostatní přicházejí a hle, uběhlo téměř vše do 

ničení a mnoho z nich je naprosto vymýceno. 

{10:11} kdo pak by měly více smutku než ona, 

to jest ztratila tak velké množství; a ne ty, které umění 

Omlouváme se, ale pro jednu? 

{10:12}, ale pokud pravíš mi, můj nářek není 

jako země, protože jsem ztratil plod mého života, 

což jsem vyvedl s bolesti a holé bolestí. 

{10:13} ale země není tak: pro přítomné v množství 

podle průběhu země je pryč, jak to přišlo: 

{10:14} a pak říci, že jsem k tobě, jako, jak jsi však přinesl 

Dále se práce; i tak země také dal jí ovoce, 

jmenovitě člověče, už od počátku mu, že se 

její. 

{10:15} nyní tedy držet tvůj žal pro sebe, a 

Mějte se dobrou odvahou, že která jest přihodilo tobě. 

{10:16} Pokud ty budeš uznat stanovení 



Bůh jen ty budeš pobírat tvého syna v době, 

a budeš pochválit mezi ženami. 

{10:17} jít svou cestou pak do města tvé manželovi. 

{10:18} a řekla mi, že nebude dělat: budu 

jít do města, ale zde se mohu zemřít. 

{10:19}, tak jsem začal hovořit dále jí a řekl, 

{10:20} udělat není to tak, ale jejich poučení. Já: jak 

Mnohé z nich jsou protivenství Sion? Utěšujte vzhledem k 

smutek z Jeruzaléma. 

{10:21} protože vidíš, že naši svatyni zpustošila, 

Náš oltář rozepsané, náš chrám zničen; 

{10:22} naše psalterium je položen na zem, dal naši píseň 

umlčet, naše radost je u konce, světlo z naší 

Svícen je uhasit, Archa spojenectví je rozmazlená, naši 

znesvětil svaté věci, a název, který se nazývá na nás 

je téměř znesvěcováno: naše děti jsou umístěny na hanbu, naši 

kněží jsou spálené, naše Levítové jsou pryč do zajetí, naši 

znesvětil Panny, a naše ženy učarovala; Naše spravedlivých 

muži se unést, ti naši zničen, naši mladíci 

zahájeno v otroctví, a naši silní muži se stali 



slabé; 

{10:23} a, což je největší ze všech, pečeť Sion 

jest nyní ztratila svou čest; Ona je doručena do rukou 

z těch, kteříž nenávidí nás. 

{10:24} a tedy setřást tvé velké těžkosti, a 

Dej pryč velké trápení, které může být mocný 

milosrdný k tobě znovu, a nejvyšší dám 

odpočinek a klid z tvé práce. 

{10:25} a stalo se, zatímco jsem mluvil s ní, 

Hle, její tvář na náhlé mimořádně zazářil a její 

tvář glistered, tak, že jsem z ní strach a uvažoval 

Co to může být. 

{10:26} a hle, najednou udělala velký nářek velmi 

strach: tak, že země se třásla na hluk ženy. 

{10:27} a já se díval a aj, Žena se objevila 

Mně už ne, ale byl vystavěn město a velké 

místo zvala sama od základů: pak jsem měl strach, 

a volal hlasem velikým a řekl, 

{10:28} kde je Uriel anděl, který přišel ke mně na 

první? neboť on je příčinou mě spadnout do mnoha transu, 



a můj konec je proměnila v korupci a moje modlitba k 

pokárání. 

{10:29} a jak jsem mluvil tato slova aj, on 

přišel ke mně a díval se na mě. 

{10:30} a, lo, ležel jsem jako ten, který byl mrtev, a 

moje chápání bylo převzato z me: a on mě vzal 

pravou rukou a mě utěšoval a postavil mě na nohy, 

a řekl mi: 

{10:31} co je vám? a proč jsi ty tak sebeprosazení? 

a proč je tvé porozumění problémových a myšlenky 

tvé srdce? 

{10:32} a ptám se, protože jsi jsi mě opustil, a 

Přesto jsem udělal podle tvých slov, a já jsem šel do pole, 

a hle, jsem viděl a ještě vidět, že nejsem schopen 

Expresní. 

{10:33} a on mi řekl:, vstaň statečně a já jsem 

poradí ti. 

{10:34} pak řekl jsem, mluvte dál, můj pane, ve mně; pouze 

neopustí mě není, jinak zemřu zmařil mé naděje. 

{10:35} jsem viděla, že jsem nevěděl, a slyšet, že dělám 



Nevím. 

{10:36} nebo je můj pocit oklamán nebo mou duši ve snu? 

{10:37} teď proto prosím tebe že chceš ukáži 

služebníka této vize. 

{10:38}, pak mi odpověděl a řekl, Slyš Mne a já 

informuje tě a ti povídám, pročež jsi strach: pro 

Nejvyšší odhalí mnoho tajných věcí k tobě. 

10:39 {} jest vidět, že tvůj způsob má pravdu: že jsi 

sorrowest neustále pro tvé lidi a vkročila velké 

kombinovaná technika na Sion. 

{10:40} je to tedy smyslu vize které 

jsi v poslední době viděl: 

{10:41} jsi viděl ženu, smutek a ty 

begannest ji utěšil: 

{10:42} ale teď vidíš podoby ženy ne 

Další, ale k tobě město vybudoval. 

{10:43} a že řekla, že tě od smrti svého 
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synku, tohle je řešení: 

{10:44} Tato žena, kterou jsi viděl je Sion: a 



vzhledem k tomu, řekla tobě, i ona, koho vidíš jako 

město vybudoval, 

{10:45} vzhledem k tomu, já říkám, řekla, že kteráž 

už třicet let pusté: kde jsou třicet let 

nebyl žádný dar v ní. 

{10:46}, ale po třiceti letech Solomon stavěl města 

a nabízené nabídky: a pak holé neplodná syna. 

{10:47} a že ti řekla, že ho živila 

s práce: to bylo obydlí v Jeruzalémě. 

{10:48} ale že řekla, že můj syn 

příchod do své komůrky, manželství se stalo, že selhání, 

a zemřel: to bylo ničení, které přišli do Jeruzaléma. 

{10:49} a hle, jsi viděl její podobu, a 

protože truchlila pro jejího syna, ty begannest k pohodlí 

ní: a tyto věci, které mají náhodou, jedná se 

otevřen k tobě. 

{10:50} k nejvyššímu nyní vidí, že ty jsi truchlila 

nepředstíraně, jaksi úporně a sufferest z tvé celé srdce pro ni, 
tak 

nepravil on tě jas její slávu a 



comeliness její krásy: 

{10:51} a proto jsem vyzval, aby tě zůstává v poli 

kde byl vystavěn dům: 

{10:52} protože jsem věděl, že nejvyšší by Shewem, to až do 

tě. 

{10:53} proto jsem přikázal jít do pole, 

kde byla žádný základ každé budovy. 

{10:54} pro v místě, kde nejvyšší jde do 

Ukaž své město, může budova žádný člověk se mohl stát. 

{10:55} a proto Nebojte se, tvé srdce 

vystrašena, ale jít svou cestou v a vidět krásu a 

velikost stavby, stejně jako tvé oči, být schopen 

viz: 

{10:56} a pak budeš naslouchati stejně jako tvé uši 

může pochopit. 

{10:57} pro ty požehnáni nad mnohé jiné umění a umění 

volání s nejvyšší; a tak jsou, ale málo. 

{10:58}, ale zítra v noci, ty budeš zůstávají zde; 

{10:59} a tak se nejvyšší ukáži tobě vize z 

vysoké, co nejvyššího udělá jim to 



bydlí na zemi v posledních dnech. Tak jsem spal té noci 

a další, jako jak poručil mi. 

{11:1} pak viděl jsem sen a hle, vyrostl 

od moře je orel, který měl dvanáct opeřených křídel, 

a tři hlavy. 

{11:2} a já viděl a hle, ona roztáhla křídla nad 

všechny země a všechny větry vzduchu foukal na ni, a 

sešlo se na národní úrovni. 

{11:3} a spatřil jsem, a rostla mimo její peří 

jiné naopak peří; a stali se trochu peří a 

malé. 

{11:4} ale její hlavy byly v klidu: hlava v prostřed 

byl větší než druhé, ale opřel se usuší. 

{11:5} kromě spatřil jsem, a hle, orel letěl s ní 

peří a vládl na zemi a nad nimi, líbezný 

v něm. 

{11:6} a já viděl, že všechno pod nebem 

poddána jest jí a žádný muž mluvil proti ní, to ne, ani jeden 

stvoření na zemi. 

{11:7} a spatřil jsem, a hle, orel vzrostl na ni 



drápy a promluvil k její peří, řekl: 

{11:8} watch ne všechny najednou: spí každý ve své vlastní 

místo a hodinky od kurzu: 

{11:9} ale nechat hlavy zachována pro poslední. 

{11:10} a spatřil jsem, a hle, hlas vyšel ne 

její hlavy, ale od středu její tělo. 

{11:11} a já mít číslo jejího opaku peří a, 

Hle, osm z nich. 

{11:12} a já se díval a hle, na pravé straně 

vzniklo jedno pírko a vládl nad zemí. 

{11:13} a to tak, že když vládl, konci 

přišel a místo nich se objevila už: tak na další 

po vstal. a vládl a měl velký čas; 

{11:14} a to se stalo, že když vládl, na konci 

to přišlo také jako jako první, tak to, že se objevily už. 

{11:15} pak přišel tam hlas jemu a řekl: 

{11:16} slyšet ty, která jsi nesl vládnout nad zemí tak 

dlouhý: to pravím tobě, než ty beginnest objevit žádný 

víc, 

{11:17} tam se nikdo po tobě dosáhnout až k tvůj čas, 



ani k polovinu této smlouvy. 

{11:18} poté vznikla třetí a vládl jako druhý 

dříve a také se objevil žádné další. 

{11:19} tak šel jej se zbytkem usuší jeden po druhém, 

jako každý vládl a pak se objevil žádné další. 

{11:20} a pak jsem spatřil a hle, v průběhu času 

peří, které následovaly postavil se na pravé straně, že se 

může pravidlo také; a některé z nich rozhodl, ale ve chvíli 

Blues Pills vystoupili už: 

{11:21} pro některé z nich byly nastaveny, ale vládl není. 

{11:22} po tomto jsem se podíval a hle, dvanáct 

peří se objevil žádné další, ani dva malé peří: 

{11:23} a už nebylo co na Orlí tělo, 

ale tři hlavy, které odpočíval a šesti malými křídly. 

{11:24} pak viděl jsem také že dva malé peří rozděleno 

sami od šesti a zůstala pod hlavou, 

na pravé straně: za čtyři, pokračoval v jejich místo. 
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{11:25} a spatřil jsem, a hle, peří, které byly 

pod křídla myslel sebe a mít 



pravidla. 

{11:26} a spatřil jsem, a hle, tam byla jedna sada, ale 

krátce se objevil už. 

{11:27} a druhá zmizela dřív než první. 

{11:28} a spatřil jsem, a hle, oba který zůstal 

myslel také samy o sobě vládnout: 

{11:29} a když tak mysleli, hle, tam probuzení 

jedna z hlav, které byly v klidu, sice, to že byl v 

středu; za to byl větší než dvě hlavy. 

{11:30} a pak jsem viděl, že dvě hlavy jsou 

spojeny s ním. 

{11:31} a hle, hlava byla otočena s nimi, 

byli s ním a jedli dva peří pod křídla 

To by vládl. 

{11:32} ale tento hlavu dát celou zemi ve strachu a holé 

pravidlo v ní nad všemi těmi, kteří sídlili na zemi s velkou 

útlaku; a to byla právě světa více 

než všechna křídla, které bylo. 

{11:33} a poté spatřil jsem, a hle, hlava to bylo 

ve středu se náhle objevila už jako jako křídla. 



{11:34} ale tam zůstaly dvě hlavy, která rovněž v 

jako na zemi, a nad těmi, kteří 

v něm. 

{11:35} a spatřil jsem a hle, hlavu na pravém 

straně hltal ji, který byl na straně levé. 

{11:36} a pak jsem hlavu hlas, který mi řekl:, Hele 

před tebou a za to, co vidíš. 

{11:37} a spatřil jsem a hle, jak to bylo řvoucí lev 

honil dřevo: a viděl jsem, že poslal muže 

unto orel a řekl, 

{11:38} vyslyš, budu mluvit s tebou a nejvyšší 

dím 

{11:39} umění teprve to že remainest ze čtyř zvířat, 

koho jsem kraloval v mém světě, že na konci jejich 

časy mohou přijít skrze ně? 

{11:40} a čtvrté přišel a překonal všechna zvířata 

to byly v historii a měl moc nad světem s velkou 

bázlivost a během celé kompas na zemi s 

mnoho zlých útlaku; a tak dlouho době zabýval on 

země s klamem. 



{11:41} pro země neměla jsi soudil s pravdou. 

{11:42} pro ty jsi postižený pokorní, ty jsi ublížil 

mírumilovné, ty jsi miloval lháři a zničil 

obydlí z nich, které přineslo ovoce a jsi obsazení 

po stěnách jako neublížil tobě. 

{11:43} je tedy tvé protiprávní jednání Poďtež 

Nejvyšší a tvé pýchy unto mocný. 

{11:44} nejvyšší také jest pohlédl na pyšné 

časy a hle, jsou ukončeny, a jsou jeho ohavnosti 

splněna. 

{11:45} a proto se objevují už, ty eagle, ani 

tvé hrozné křídla, ani tvé zlé peří ani tvé 

škodlivý hlavy, ani tvé bolestné drápy, ani tvá marná tělo: 

{11:46} že celá země může být aktualizována a může 

Return, je dodáván z tvé násilí, a že ona může 

Doufám, že k soudu a milost mu, že se jí. 

{12:1} a stalo se, chvíle Lev mluvil, tyto 

slova: orel, viděl jsem, 

{12:2} a, aj, hlava, která zůstala a čtyři 

křídla se objevil žádné další, a oba šli jemu a nastavit 



sami do vlády a jejich království byl malý, a 

Výplň rozruch. 

{12:3} a já viděl a hle, objevili se nic víc, 

a celé tělo orel byl vypálen tak, aby země 

utápěl v: pak jsem probuzení spásnou a 

trance z mé mysli a velký strach a řekl: můj 

Duch, 

Lo {12:4}, to učinil mně, že jsi 

searchest způsoby, jak nejvyšší. 

12:5 {} Lo, přesto jsem jsem unavený v mé mysli a velmi slabý v 

Můj Duch; a malá síla je tam ve mně, pro velký strach 

Čím jsem byl postižený, dnes v noci. 

{12:6} je tedy bude nyní prosím nejvyšší, že on 

potěší mě až do konce. 

{12:7} a řekl jsem, pane, že bearest pravidlo, pokud jsem našel 

Grace před tvůj pohled, a je-li to odůvodněno s tebou před 

mnoho dalších, a je-li mé modlitby skutečně být přijít před tvou 

tvář; 

{12:8} utěšit mě pak a vypravuj mi služebníka 

interpretace a prostý rozdíl této hrozné vize, která 



Ty abys dokonale komfortní mou duši. 

12:9 {} pro ty jsi hoden mi ukaž mi 

"naposled". 

{12:10} a on mi řekl:, to je interpretace 

vize: 

{12:11} orel, kterého jsi viděl přijít od 

moře, je království, který byl viděn v vize tvé 

bratr Daniel. 

{12:12}, ale to nebylo vykládal mu, tedy 

Teď tě to prohlašuji. 

{12:13} hle, dny přijde, že se zvýší 

do království na zemi a to se obávali především na 

království, které byly před ním. 

{12:14} ve stejném dvanáct králů kralovat, jeden po 

Další: 

{12:15} podepsaní druhý začíná vládnout, a 

musí mít víc času než kterýkoli z dvanácti. 

{12:16} a to dvanáct křídla znamenat, který jsi 

viděl. 
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{12:17} jako hlas který jsi mluvit heardest, a 

že jsi viděl se jít ven z hlavy, ale z 

uprostřed těla, to je výklad: 

{12:18} po čase tohoto království se 

vznikají velké různic a musí stát v nebezpečí selhání: 

Nicméně pak nedopadne, ale musí být znovu obnovena 

jeho začátek. 

{12:19} a že jsi viděl osm malých pod 

peří, lepení křídla, jde o výklad: 

{12:20} že mu tam vzniká osm králů, jejichž 

musí být ale malé a jejich let swift. 

{12:21} a dva z nich zahynou, střední doba 

blíží se: čtyři se uchovávají až do jejich konce začínají 

přístup: ale dva musí být až do konce. 

{12:22} a že jsi viděl tři hlavy odpočívá, to 

je interpretace: 

{12:23} v jeho poslední dny se nejvyššímu navýšení tři 

království a obnovit mnoho věcí v něm, a oni se 

panovati na zemi, 

{12:24} a těch, kteří bydlí v něm, s velkou 



útlak, především těch, které byly před nimi: tedy 

se jim říká hlavy orla. 

{12:25} pro to jsou ti, které musí splnit jeho 

zloba a že musí dokončit svůj poslední konec. 

{12:26} a že jsi to viděl velkou hlavu 

objevil se už, to signifieth, že jeden z nich zemře 

po posteli a přesto s bolestí. 

{12:27} pro dva, které zůstávají se zabitým schopností 

meč. 

{12:28} pro ten meč pozře druhou: 

ale nakonec se mu propadnout meč, sám. 

{12:29} a že jsi viděl dva peří pod 

křídla nad hlavou, který je na pravé straně; 

{12:30} signifieth, že to jsou oni, kterého nejvyšší 

kterýž držel až do jejich konce: to je malé království a celé 

problémy jak jsi viděl. 

{12:31} a lev, kterého jsi viděl, stoupající z 

dřevo a řevem a mluvení na orla, a 

ji kárat za její nepravosti se všemi slovy 

což jsi slyšela; 



{12:32} to je pomazaný, které jest nejvyšší 

pro ně a pro jejich bezbožnost až do konce: on musí 

popravištěm a musí vyčinit jim s jejich krutosti. 

{12:33} pro se postavil je před ním zaživa v 

rozsudek a musí je potrestá a jejich nápravě. 

{12:34} pro zbytek mých lidí mu poskytne s 

milost, a ty, které byly na své hranice, a 

s ním musí být radostná až do příchodu den 

rozsudek, čehož jsem mluvil k tobě z 

začátek. 

{12:35} je sen, který jsi viděl, a to jsou 

výklady. 

12:36 {} pouze jsi splňují poznat toto tajemství 

Nejvyšší. 

{12:37} Proto psát všechny tyto věci že máš 

v knize a schovat je: 

{12:38} a naučit je moudrým lidem, jehož 

srdce, co ty víš, může pochopit a udržovat tyto 

tajemství. 

{12:39} ale Počkej ty sám ještě sedm dní více, 



že to může být naopak tě, vůbec to přehodí 

Nejvyšší vyhlásit tobě. A s tím šel svou cestou. 

{12:40} a stalo se, když všichni viděli, že 

sedm dní byly kolem, a není zase do města, 

shromáždili se je všechny dohromady, od nejmenších až 

největší a přišel ke mně a řekl: 

{12:41} co jsme tě urazil? a jaké zlo 

jsme udělali proti tobě, že jsi nás forsakest a tu sedíš tady 

v tomto místě? 

{12:42} pro všech proroků jsi jen umění nás opustil, jako 

cluster, sklizně a jako svíčka na tmavém místě a jako 

útočiště nebo lodí z bouře. 

{12:43} nejsou zlem, které jsou pro nás dostačující? 

{12:44} ty budeš neopustí nás, kolik lépe kdyby to 

už pro nás, pokud jsme také pálil uprostřed Sion? 

{12:45} pro nejsme lepší než oni, že zemřel. 

A plakala hlasem velikým. Pak odpověděl jsem jim, 

a řekl, 

{12:46} být dobré pohodlí, O Izraeli; a není těžká, 

Ty jsi dům Jákobův: 



{12:47} pro nejvyšší jest vás vzpomínka, a 

Mocný podlé zapomněli v pokušení. 

{12:48} Pokud jde o mě, nikdy jsem vás neopustil, ani jsem 

odešla od vás: ale jsem přijít do tohoto místa do výše modlit se 
pro 

desolation Sion, a že bych mohl hledat milost pro 

nízké panství své svatyně. 

{12:49} a nyní jděte si cestu domů každý muž a po 

v těchto dnech přijde k vám. 

12:50 {} tak lidé šla svou cestou do města, jako je jako 

Velel jsem jim: 

{12:51}, ale zůstal jsem v terénu sedm dní, jako 

Angel velel mne. a jedl jen v těchto dnech 

květiny, pole, a maso z bylin 

{13:1} a stalo se po sedmi dnech, snil jsem 

Sen noci: 

{13:2} a hle, tam vznikl vítr od moře, že to 

přestěhoval všechny vlny jejich. 

{13:3} a spatřil jsem, a hle, ten voskované silná s 

tisíce nebe: a když se otočil, jeho 



tvář se podívat, všechny věci se třásly, byly pozorovány 

pod ním. 
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{13:4} a chtíti hlas vyšel z jeho úst, 

vše, co spálili, že slyšel jeho hlas, jako když země nepomíjí 

Když feeleth oheň. 

{13:5} a potom jsem viděl a hle, tam byly shromážděny 

společně velké množství mužů, mimo číslo, od čtyř 

Větry nebes, podmanit muže, který přišel z 

moře 

{13:6}, ale já jsem viděl, a hle, on měl graved sám velký 

Hora a letěl na něj. 

13:7 {} ale já bych viděl v regionu nebo místě 

whereout kopec byl vyrytý a já jsem nemohl. 

{13:8} a potom jsem spatřil, a hle, všichni který 

sešlo se podmanit si jej byli bolest strach, a 

Přesto boj durst. 

{13:9} a hle, jak on viděl násilí množství 

která přišla, on zvedl ruku, ani držel meč, ani 

Každá listina o válce: 



{13:10}, ale pouze jsem viděl, že poslal z úst jako to 

byl výbuch ohně a z úst hořící dech, 

a z jeho jazyk obsadil jisker a bouře. 

{13:11} a oni byly smíšené dohromady; výbuchu 

oheň, planoucí dech a velké bouře; a zamilovala 

násilí na množství, která byla připravena k boji, 

a její obyvatelé je každé z nich, tak že se náhle z 

nesčetné nic nebylo vnímáno, ale 

jen prach a pach kouře: když jsem viděl, to jsem měl strach. 

{13:12} později viděl, že jsem tentýž muž sestoupil z 

hory a volat další mírumilovný, mu 

Množství. 

{13:13} a podepsaní se ozvalo tolik lidí mu: 

Někteří byli rádi, někteří byli líto, a některé z nich byly 

vázané a další, dovedli někteří z nich, byly nabídnuty: 

pak jsem byl nemocný přes velký strach, a probuzení a řekl: 

13:14 {} jsi zvala služebníka tyto divy 

od začátku a jsi počítal mě hoden, aby ty 

musel získat moje modlitba: 

{13:15} Shewem mě teď ještě výklad snu. 



{13:16} pro jako já počít v mé pochopení, běda 

těm, kdo se musí zůstat v těchto dnech a mnoho dalšího 

Běda těm, kteří nejsou pozadu! 

{13:17} které nebyly ponechány, byli v tíže. 

{13:18} nyní pochopit věci, které jsou uvedeny v 

posledních dnů, který se stane jim a těm 

že jsou pozadu. 

{13:19} jsou tedy přicházejí do nebezpečí a 

mnoho potřeb, jako, jak deklarovat tyto sny. 

{13:20} ještě je to jednodušší pro něj, která je v nebezpečí, 
přijde 

do těchto věcí, než pominou jako Mračno bodů 

světě a vidět věci, které se stalo v posledních dnech. 

A on odpověděl mně, řekl: 

{13:21} interpretace vize se já ukáži tobě, 

a já tobě věc, že ty jsi vyžaduje. 

{13:22} zatímco hovořil z nich, které jsou ponechány 

vzadu to je výklad: 

{13:23} on, který musí vydržet nebezpečí v tom, že čas jest 

udržoval: vždyť spadne do nebezpečí, jako jsou 



má díla a víře Všemohoucího. 

{13:24} to vědí, proto, že který zůstat 

za jsou více požehnal, než ti, kteří dnes nebyli. 

{13:25} je význam vize: zatímco ty 

viděl muže z prostřed moře: 

{13:26} je ten koho Bůh nejvyšší jest neustále 

Skvělá sezona, který od sebe zaujme jeho 

tvor: a on nařídí jim, že jsou pozadu. 

{13:27} a že jsi viděl, že mu z úst 

přišel jako závan větru a oheň a bouře; 

{13:28} a že on držel meč, ani žádný 

Nástroj války, ale že hukot v něm zničeno 

celý zástup, který přišel jak ho; To je 

Interpretace: 

{13:29} hle, dny přijde, když se nejvyššímu 

začnou dodávat jim, že jsou na zemi. 

{13:30} a pak přichází překvapení z nich 

který bydlí na zemi. 

{13:31} a jeden provedou bojovat proti druhému, 

jedno město proti druhému, jednom místě proti jinou, 



lidé proti druhému a jeden říše proti druhému. 

{13:32} a čas musí být, když se tyto věci 

dějí, a příznaky se stane které jsem zvala 

tobě, a pak se můj syn prohlásí, kterého jsi 

viděl člověka vzestupně. 

{13:33} a když všichni lidé slyší jeho hlas, každý 

člověk se v jejich vlastní zemi opustit bitvu mají jeden 

proti druhému. 

{13:34} a nesčetné množství musí být shromažďovány 

společně, neboť jsi viděl, je ochoten přijít a do výše 

překonat ho bojem. 

{13:35}, ale on se postaví na vrcholu hory Sion. 

{13:36} a Sion musí přijít a musí být naopak všem 

muži, jsou připravené a vybudoval, jako když jsi viděl kopec 

vyrytý bez rukou. 

{13:37} a tento můj syn se pokárání zlý 

vynálezy z těchto národů, které pro jejich bezbožný život jsou 

padl do bouře; 

{13:38} a před nimi ležela jejich zlé myšlenky, a 

muka jimiž se začnou se trápí, 



která je podoben plamen: a on je musí zničit 

bez práce zákonem, který je jako já. 

{13:39} a že jsi viděl, že shromáždil 

Další mírumilovný zástup mu; 

{13:40} jsou deset kmeny, které byly 

vězni z jejich vlastní země v době Osea krále, 

kým Salmanasar asyrského krále vedl přestěhován, a 
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nesl nad vodami a tak se do 

Další země. 

{13:41} ale vzali tuto radu mezi sebou, 

že by opustit množství pohany a jít 

do další země, kde nikdy lidstvo bydleli, 

{13:42} že by tam mít stanovy, které 

drželi se nikdy ve své vlastní zemi. 

{13:43} a vešli do Eufratu úzký 

místa z řeky. 

{13:44} pro vysoké pak zvala znamení pro ně, 

a držel stále povodeň, dokud byli opomenuti. 

{13:45} pro přes tuto zemi byl skvělý způsob, jak 



Jdi tedy, o rok a půl: a stejné oblasti je 

volal Arsareth. 

{13:46} se tam pak bydleli až při druhém; a 

Teď když se začnou přijít, 

{13:47} nejvyšší, přeruší prameny proudu 

opět, že se mohou projít: proto jsi viděl 

množství s mír. 

{13:48} ale ty, které zanechali svého lidu jsou 

ti, kteří se nacházejí v rámci mé hranice. 

{13:49} teď, když on ničí velké množství 

národy, které jsou shromážděni, on musí bránit svůj lid 

které zůstávají. 

{13:50} a pak se mu ukáži jim velké zázraky. 

{13:51} pak řekl jsem, O pane, že bearest pravidlo, ukaž mi 

Toto: Proč jsem viděl muže z 

uprostřed moře? 

{13:52} a řekl mně, jako jsou například můžeš ani 

Hledat, ani vědět věci, které jsou v hlubokém moři: 

i tak může člověk na zemi viz můj syn, nebo ty, které se 

s ním, ale v denní době. 



{13:53} jde o výklad snu jaký jsi 

viděl a podle kterého jsi jen umění zde zesvětlí. 

{13:54} pro ty jsi opustil tvé vlastní cestu, a 

použit tvou píli unto můj zákon a hledal ji. 

{13:55} tvůj život jsi ty objednané v moudrosti a jsi 

volal, pochopení tvé matky. 

{13:56}, a proto jsem zvala tě poklady 

Nejvyšší: po další tři dny budu mluvit jiné věci 

tobě a oznamuji ti, mocný a podivuhodné 

věci. 

{13:57} pak šel jsem zpět do pole, chválu a 

Díky výrazně až do nejvyššího kvůli jeho zázraky 

což dělal v čase; 

{13:58} a protože on governeth totéž a tak 

věci jako podzim v jejich ročních období: a tam seděl jsem tři 
dny. 

{14:1} a stalo se na třetí den, jsem seděl pod 

za dub a hle, ozval se hlas ze křoví 

proti mně a řekl, ESDR, ESDR. 

{14:2} a řekl jsem, tady jsem, pane, a postavil jsem se na 



Moje nohy. 

14:3 {} a pak řekl ke mně, v buši, udělala jsem to zjevně 

zjevovat Mojžíšovi a mluvil s ním, když mi 

lidé v Egyptě: 

{14:4} a poslal ho a vedl můj lid z Egypta, 

a přivedl ho na hoře, kde jsem ho držel mě 

dlouhá sezóna 

{14:5} a řekl mu mnoho podivuhodné věci a naopak 

mu tajemství časů a konec. a přikázal 

mu řekl: 

{14:6} Tato slova budeš ty prohlásit a ty budeš 

Ty skrýt. 

{14:7} a nyní pravím tobě, 

{14:8} že ty stočení v tvém srdci příznaky které mám 

zvala a sny, které jsi viděl, a 

výklady, které jsi slyšela: 

14:9 {} ty budeš brát daleko od všech a od 

Ty budeš i nadále s mým synem a s jako 

být jako ty, dokud se časy být ukončena. 

{14:10} pro svět jest ztratil jeho mládí a the times 



Začněte se vosk staré. 

{14:11} pro svět je rozdělen na dvanáct částí a 

Deset dílů už je pryč, a polovina z desetiny část: 

{14:12} a tam zbude, ale po polovině 

na desáté straně. 

{14:13} nyní tedy nastavit tvé dům v pořádku, a 

kárat svého lidu, pohodlí, tak z nich jako v průseru, 

a teď se zříci korupce, 

{14:14} nechat jít od sebe myšlenky smrtelníků, odvrhnout 

zátěž člověka, dejte odcházíme slabé povahy, 

{14:15} a zrušil myšlenky, které jsou nejvíce těžkých 

tobě a rozum uprchnout z těchto časů. 

{14:16} pro ještě větší zlo než ty, které jsi 

viděl stát musí být provedeno níže. 

{14:17} pro Podívejte se kolik svět musí být slabší 

Díky věku mnohem více se zlem zvýšení na 

těm, kteří v něm bydlí. 

{14:18} pro čas utekl daleko a leasingu je těžké 

na dosah ruky: pro tuto chvíli hasteth vize přijít, které jsi 

vidět. 



{14:19} pak odpověděl jsem před tebou a řekl: 

{14:20} aj, pane, já půjdu, neboť ty jsi velel 

Já a kárat osob, které jsou k dispozici: ale oni to 

se narodil, kdo musí napomínat? tedy 

svět se nachází ve tmě, a oni, kteří bydlí v něm jsou 

bez světla. 

{14:21} pro tvůj zákon je spálený, proto žádný člověk zná 

věci, které udělal tobě, nebo práce, která začíná. 
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{14:22} ale jestliže jsem nalezl milost před tebou, pošlete 

Duch Svatý do mě, a já jsem se napsat vše, co povím 

od počátku na světě, které byly napsány v tvé 

zákon, který lidé nalézají tvůj cesta a že, který bude 

žít v posledních dnech mohou žít. 

{14:23} a odpověděl mi říká, Go cestu tvou, shromažďovat 

lidi a říct jim, že tě hledají 

Ne pro čtyřicet dní. 

{14:24} ale Podívej, jsi připravil mnoho stromů box, a 

Vezmi s sebou, Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus a Asiel, 

těchto pět, které jsou připraveny k zápisu rychle; 



{14:25} sem chodí, a já se zapálit svíčku z 

Principy ve svém srdci, která nebude uhasit, dokud 

provádět věci které ty budeš začít psát. 

{14:26} a kdy jsi to udělal, některé věci, ty budeš 

publikovat a některé věci budeš ty Shewem tajně do 

moudrý: zítra tuto hodinu budeš ty začít psát. 

{14:27} pak šel jsem zpět, jak přikázal, a 

shromáždili všichni společně a řekl, 

{14:28} slyšet tato slova, O Izraeli. 

{14:29} naši otcové na počátku byli cizinci v 

Egypt, od odkud byly dodány: 

{14:30} a přijat zákon života, které drželi není, 

což také ye přestoupil za nimi. 

{14:31} pak byla země, i země Sion se rozešli 

mezi vámi losem:, ale vaši otcové a vy, vy, 

Hotovo nepravosti a nedrží způsoby které 

Nejvyšší přikázal vám. 

{14:32} a forasmuch, jak on je spravedlivý soudce, on 

vzal si od vás v čase věc, která vás dal. 

{14:33} a teď Poslyšte a bratří mezi 



Vy. 

{14:34} tedy je-li to tak být, že vy se potlačit své vlastní 

pochopení a reformovat své srdce, vy se uchovávají 

živá a po smrti ye obdrží milost. 

{14:35} pro po smrti, musí rozsudek přišel, kdy 

budeme zase žít: a pak se jména 

spravedlivý být manifest, a musí být díla bezbožného 

deklarován. 

{14:36} Nechť nikdo, proto pojďte ke mně, ani 

Hledat po mě tyto čtyřicet dní. 

14:37 {} tak jsem vzal pět mužů, jak přikázal mi, 

a my šli do pole a zůstala tam. 

{14:38} a druhý den, aj, hlas mi volal, 

rčení, ESDR, tvá ústa a pít, že ti dávám 

drink. 

{14:39} pak jsem otevřela ústa a hle, on 

dostal jsem plný pohár, která byla plná jak to bylo s vodou, 

ale to bylo jako oheň. 

{14:40} a já si ji vzal a pil: a když jsem se napil z 

mé srdce pronesl pochopení a moudrost rostla v mém 



prsu, pro můj duch posílila paměť: 

{14:41} a moje ústa se otevřela a zavřela už. 

{14:42} nejvyšší dával porozumění až pět 

muži a psal fantastické vize v noci 

bylo řečeno, které nevěděli: a oni seděli čtyřicet dní, a 

napsali v den a v noci jedli chléb. 

{14:43} Pokud jde o mě. Jsem mluvil v den, a já držel není můj 

jazyk v noci. 

{14:44} v čtyřicet dní napsali dvě stě a čtyři 

knihy. 

{14:45} a stalo se, když bylo čtyřicet dnů 

plné, že nejvyšší mluvil, řekl, první, kdo jsi 

napsal zveřejnit otevřeně, že hodný a nedůstojné květen 

Přečtěte si: 

{14:46} a ponechání sedmdesáti naposledy, že jsi abys 

doručení je pouze jako moudrý mezi lidmi: 

{14:47} pro v nich je pramen pochopení, 

pramen moudrosti a proud znalostí. 

{14:48} a já tak učinil. 

{15:1} aj, ty hovoří v uších mých lidí 



praví slova proroctví, která se dostala do tvých úst, 

Lord: 

{15:2} a přimět je k zápisu v knize: jsou 

věrný a pravý. 

{15:3} strach ne představivost proti tobě, ať není 

nedůvěry z nich potíže tobě, který hovoří proti tobě. 

{15:4} pro všechny nevěrným zemře v jejich 

nevěry. 

{15:5} hle, praví Hospodin, přivedu ran po 

na světě; meč, hladu, smrti a ničení. 

{15:6} pro špatnost jest mimořádně znečištěné 

celá země a jejich bolestné díla jsou splněny. 

{15:7} je tedy praví Hospodin, 

{15:8} budu držet můj jazyk už jako dotýkat jejich 

špatnosti, které se profanely dopustili, bude ani já 

trpí je v těchto věcech, v nichž svévolně vykonávat 

samy o sobě: Hle, krev nevinných a spravedlivý někdo 

ke mně a duše spravedlivých si neustále stěžují. 

{15:9} a tedy, praví Hospodin, budu určitě pomstím 

je a mně nevinnou krev z 



mezi nimi. 

{15:10} hle, můj lid je vedena jako hejno na 

porážku: nebudete trpět je teď bydlet v zemi 

Egypt: 

{15:11}, ale já jim přinese s mocnou rukou a 

natáhla ruku a bíti Egypt s epidemií, stejně jako dříve, 

a zničí všechny jeho země. 

{15:12} Egypt musí truchlit, a základem je se 

porazil s mor a trest, že Bůh musí být 
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Přiveďte na to. 

{15:13} které do země musí truchlit: pro jejich 

semena se nezdaří přes tryskání a krupobití a s 

strach souhvězdí. 

{15:14} běda na světě a je v nich bydlí! 

{15:15} pro meč a jejich zničení nermuť blízko, 

a jeden lid musí vstát a bojovat proti jiné, a 

meči v rukou. 

{15:16} musí být vzpouru mezi lidmi, a 

napadat navzájem; nebudou považují jejich králové ani 



knížata a průběh jejich akce stojí v jejich 

moc. 

{15:17} člověk musí chtít jít do města a nesmí 

možné. 

{15:18} pro své pýše města činí 

neklidné, domy se zničí, a muži musí být 

strach. 

{15:19} muž musí mít žádné slitování na jeho soused, ale 

musí zničit jejich domy s mečem a kazí jejich 

zboží, protože nedostatek chleba a pro velké soužení. 

{15:20} hle, praví Bůh, budu volat dohromady všichni 

Králové země k Uctívej mě, které jsou od východu 

slunce z jihu, z východu a Libanus; do 

zase sami, jeden proti druhému a splácet věci 

že mají udělat, aby jim. 

{15:21} tak, jako to dělají ještě tento den k mé vyvolené, takže 

bude dělat také a odměnu v jejich ňadra. Tak praví 

Pán Bůh; 

{15:22} pravou ruku neušetří hříšníci a můj 

meč nepřestanou nad nimi, které prolévají nevinnou krev 



na zemi. 

{15:23} oheň je dále pryč od jeho hněv a kterýž 

spotřebováno základy země a hříšníky, jako 

kapka, která vzplane. 

{15:24} Běda těm, kteří hřích a udržet není můj 

přikázání! praví Hospodin. 

{15:25} je nebudu šetřit: jít svou cestou, vy děti, 

od moci pošpinit není mou svatyni. 

{15:26} pro Pána zná všechny jim tento hřích proti 

mu a proto podá Tirsanovi on je až do smrti a 

zničení. 

{15:27} pro nyní jsou epidemií přijít na celou 

zůstávají země a Vy v nich: neboť Bůh nedáme 

Vy, protože jste zhřešili proti němu. 

{15:28} hle hrozné vize a vzhled 

z východu: 

{15:29} kde se národy draci z Arábie 

přichází s mnoha vozy a velké množství jich 

provede se jako vítr na zemi, že všichni které 

je slyšet může strach a třást. 



{15:30} také musí jít na Carmanians, která v hněvu 

dále jako divočák dřeva a s velkou mocí 

musí přijdou a spojit s nimi bojovat a uvadnou a uschnou 

část pozemků Asyřané. 

{15:31} a pak draci mají navrch, 

vzpomínky na jejich povaze; a tak se nedokážou-li 

spiknutí společně ve velké moci rozlišovat, 

{15:32} a pak tyto musí být neklidné, bled a udržet 

ticho prostřednictvím jejich sílu a prchne. 

{15:33} a od pevniny Asyřané se 

nepřítel je obléhat a spotřebovat některé z nich a v 

jejich hostitel musí být strach a strach a svár mezi jejich 

Králové. 

{15:34} aj mraky z východu a ze severu 

k jihu a oni jsou velmi hrozné dívat se na, plné 

hněv a bouře. 

{15:35} se bude bít na kameni, a oni se 

Ztrestej velké množství hvězd na zemi, i 

jejich vlastní hvězda; a krev musí být od meč až 

břicho, 



{15:36} a hnůj mužů k velbloudovi hough. 

{15:37} a musí být skvělý bázlivost a 

třesoucí se na zemi: a které vidí hněv musí být 

strach a chvějící se přijde na ně. 

{15:38} a pak se tam obrovské bouře od 

Jižní a ze severu a druhá od západu. 

{15:39} a silný vítr vzniká z východu, a 

zahájí ho; a cloud, který vzkřísil v hněvu, a 

hvězda se musí zamíchat, vyvolat strach směrem k východní a 
západní vítr, 

musí být zničena. 

{15:40} veliký a mocný mraky se nafoukl. 

plný hněvu a hvězda, že mohou dělat všechny země 

strach a ty, kteříž přebývají v něm; a tam se 

přes všude vysoké a význačných hrozné hvězda, 

{15:41} oheň a kroupy, létání meče a mnozí 

vod, že všechna pole může být plný a všechny řeky, s 

hojnost velké vody. 

{15:42} a musí rozdělit měst a stěny, 

hory a kopce, stromy lesa a trávy 



louky a jejich kukuřice. 

{15:43} a jdou se stedfastly až do Babylonu, a 

aby jí strach. 

{15:44} se přijde k ní a obléhat ji, hvězda 

a všechny hněv se jim vylil na ni: pak se 

prach a kouř nahoru až do nebe a všichni ti, kteří se 

o ní se oplakávat jí. 

{15:45} a které zůstávají pod ní učiní servis 

těm, kdo se ji dát do strachu. 

{15:46} a ty, Asie, že umění účastníka z naděje 

Babylon a umění slávu její osoby: 

{15:47} být běda tobě, ty jsi ubožák, protože jsi 

sám jako nicotnou ji; a jsi tvé dcery v 

whoredom, že by prosím a slávu v tvých milenců, 
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které mají vždy požadované potvrzení whoredom s tebou. 

{15:48} ty jsi za ní že je nenáviděl ve všech jí 

práce a vynálezů: tedy praví Bůh, 

{15:49} budou posílat pohromy na tebe; vdovství, 

chudoba, hlad, meč a mor, ztrácet své domy 



destrukce a smrti. 

{15:50} a slávy tvé moci musí vyschl jako 

květina, teplo vzniká odesílaných přes tebe. 

{15:51} ty budeš oslaben jako ubohá žena s 

pruhy a jako jeden trestal s rány, aby 

mocné a milovníci nebude schopen přijímat tě. 

{15:52} by jsem s žárlivostí tak postupoval proti 

tobě, praví Hospodin, 

{15:53} Pokud zabil jsi hadstn't vždy mé vyvolené, 

velebí tah tvé ruce a řekl: jejich 

mrtvý, když jsi byl opilý, 

{15:54} stanovené krásu své tváře? 

{15:55} odměnu tvé whoredom musí být v tvém 

ňadra, tak ty budeš přijímat recompence. 

{15:56} jako co ty jsi udělal mé vyvolené, praví 

Pane i tak se to Bůh k tobě a zaujme tě 

do neštěstí 

{15:57} tvé děti budou umírat hlady a budeš 

propadnout meč: tvé města se člení, a 

všechny tvé zahynou mečem v poli. 



{15:58} které být v horách zahynou hlady, 

a jíst své vlastní tělo a pít vlastní krev, za velmi 

hlad chleba a žízeň vody. 

{15:59} jako nešťastný vejdeš přes moře, a 

znovu se zobrazí ran. 

{15:60} a v chodbě musí spěchat na nečinnosti 

město a zničí některé části tvé půdy a 

spotřebovávají část Tvé slávy a vrátí do Babylonu, 

byla zničena. 

{15:61} a budeš svržen jimi jako strniště, 

a musí být k tobě jak oheň; 

{15:62} a musí spotřebovat tobě a tvé měst, tvé země, 

a tvé hory; všechny tvé lesy a tvé ovocných stromů se 

vzplanou ohněm. 

{15:63} tvé děti se budou nosit přestěhován a, 

Podívej co jsi, musí to zkazit a mar krásy 

z tvé tváře. 

{16:1} běda buď tobě, Babylon a Asii! Běda tomu, až do 

tobě, Egypt a Sýrie! 

{16:2} přepásejte se sami s ubrusy pytel a chlupů, 



oplakávat své děti a litovat; pro vaše zničení je na 

ruky. 

{16:3} A meč je odeslán na vás, a kdo může obrátit 

zpět? 

{16:4} A oheň je poslal mezi vás, a kdo může uhasit? 

{16:5} ran jsou odeslány k vám, a co je ten, kdo může 

odehnat? 

{16:6} může kdokoli zahnat hlad lva v 

dřevo? nebo může někdo uhasit požár strniště, když to 

započalo vypálit? 

{16:7} může být jeden zase šipku, která je záběr 

silné archer? 

{16:8} mocný pán sendeth ran a kdo je 

ten, který může řídit je pryč? 

{16:9} A oheň musí vycházet z jeho hněv, a kdo to je 

To může uhasit? 

{16:10} se vrhl blesky, a kdo se nebál? 

on se hrom, a kdo se nebude bát? 

{16:11} Pán musí hrozit, a kdo nebude 

Naprosto poražen na prášek v jeho přítomnosti? 



{16:12} quaketh země a základy; 

moře zapadá se s vlnami z hlubin a vlny 

To jsou neklidné a jejich ryb před také, 

Pane a před slávou jeho moci: 

{16:13} pro silné je jeho pravá ruka, která bendeth luk, 

jeho šípy, které se shooteth jsou ostré a nebude chybět, 

Když začnou být zastřelen do konce světa. 

{16:14} hle, epidemií jsou odesílány a už se nevrátí 

Opět platí dokud nepřijdou na zemi. 

{16:15} oheň vzplane a nebude vyhánění, až to 

spotřebovat základ země. 

{16:16} jako jako šíp, který je natočen z mocný lukostřelec 

není vrací dozadu: i tak ran, které musí být 

Poslal na zemi nevrátí znovu. 

{16:17} běda je já! Běda je pro mě! Kdo mi přinese 

ty dny? 

{16:18} začátek bolestí a velké mournings; 

začátek hladomor a velké smrti; na začátek 

války a pravomoci se postaví ve strachu; na začátek 

zel! Co mám dělat, když se tato zla? 



{16:19} hle, hlad a mor, soužení a 

úzkost, jsou odesílány jako metel pro změnu. 

{16:20}, ale pro všechny tyto věci neodvrátí od 

jejich zloba ani dbát vždy metel. 

{16:21} hle, pokrmů musí být dobře levné na 

země, že se myslí, že jsou v pořádku, 

a i pak se zlem rostou na zemi, mečem, hladem, 

a velký zmatek. 

{16:22} pro mnoho z nich, kteří bydlí na zemi, které se 

zahynout hladu; a druhý, že uniknout z hladu, se 

meč zničit. 

{16:23} a mrtvých musí vyhánět jako hnoje a tam 

musí být žádný muž je: země musí být 

zbytečně, a města musí být svržen. 
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{16:24} tam musí být člověk zleva do země a do 

výsev je 

{16:25} stromy musí dát ovoce, a kdo shromažďuje 

je? 

{16:26} musí zrát hrozny, a kdo je musí šlapat? 



pro všechna místa musí být pusté mužů: 

{16:27} tak že člověk musí chtít vidět, a 

Chcete-li slyšet jeho hlas. 

{16:28} pro města činí deset vlevo a dva 

pole, které se skryli v husté háje a 

rozsedlinách skal. 

{16:29} jako ovocný sad oliv na každý strom 

zbývají tři nebo čtyři olivy; 

{16:30} nebo jako když se shromažďují vinice, zůstanou 

těm, kteří pilně hledají prostřednictvím některé shluky 

vinice: 

{16:31} i tak v těch dnech musí být tři nebo čtyři 

vlevo, jejichž hledání svých domů s mečem. 

{16:32} a země, se stanoví za odpad a pole 

nich se vosk staré a její způsoby a všechny její cesty se 

růst plné trnů, protože nikdo by se dokázal pohybovat 

skrz něj. 

{16:33} panen se truchlit, že žádný ženichy; 

ženy musí truchlit, že žádní manželé; jejich 

dcery musí truchlit, mít žádné pomocníky. 



{16:34} ve válkách se jejich ženichy zničí, 

a jejich manželé musí zahynout hladomoru. 

{16:35} teď slyšet tyto věci a porozumět jim, ye 

služebníci Pána. 

{16:36} hle, slova Páně, prijme: věří 

ani bohové z nichž pán mluvil. 

{16:37} hle, epidemií přiblíží a nejsou časové rezervy. 

{16:38} jako když žena s dítětem v devátém měsíci 

její syn, s dvě nebo tři hodiny jejího narození svému vrahovi 

velké bolesti kompas její lůno, které bolesti, když je dítě 

přichází, že parafinový ani na okamžik: 

{16:39} i tak činí ne ran rezerva přijít 

na zemi a svět bude truchlit, a trápení se 

Přijďte se na ní ze všech stran. 

{16:40} O moji lidé slyšet mé slovo: Připravte se 

tvůj boj a v těchto zel i jako poutníci na 

země. 

{16:41} ten, kdo selleth, ať je jako ten, kdo utíká pryč: 

a ten, kdo buyeth, jako ten, který ztratí: 

{16:42} ten, kdo occupieth zboží, jako ten, kdo jest ne 



tím získám: a ten, kdo staví, jako ten, kdo nebude přebývat 

v něm: 

{16:43} zasévá, jako by se neměly sklízet: tak také 

ten, kdo sází na vinici, jako ten, kdo nebude shromažďovat 

hrozny: 

{16:44} oženit, jako ti, kteří se dostat, že ne 

děti; a oni, že manželství není, jako na vdovce. 

{16:45} a proto, že práce zbytečná práce: 

{16:46} pro cizince musí sklízet ovoce a zkazit 

jejich zboží, svrhnout jejich domy a jejich děti 

zajatce, za v zajetí a hladomoru se dostanou děti. 

{16:47} a oni, které zaujímají jejich zboží s 

loupež, tím více se paluba jejich měst, jejich domy, jejich 

majetek a jejich vlastní osoby: 

{16:48} čím víc budu mít vztek s nimi pro jejich hříchu, 

praví Hospodin. 

{16:49} jako jako děvka envieth právě poctivé a 

ctnostná žena: 

{16:50} tak spravedlnost svou nepravost, když jí 

decketh sama a musí ji viníte její tvář, když mu 



přijde, že se musí bránit ho, že pilně odplatím bodů 

Každý hřích na zemi. 

{16:51} a proto buďtež vy ne jako thereunto, ani na 

jejich díla. 

{16:52} pro ještě trochu, a nepravost se vzali 

země a spravedlnosti bude vládnout mezi vámi. 

{16:53} nechat ne hříšníka, říkají, že podlé zhřešil: pro 

Bůh musí spalovat uhlí požáru po hlavě, což praví 

před Pánem Bohem a jeho sláva jsem nehřešili. 

{16:54} hle, Pán zná všechna díla muži, 

jejich představivost, své myšlenky a svá srdce: 

{16:55} které mluvil, ale slovo, aby byla země provést; 

a byla provedena: ať nebesa provést; a byl vytvořen. 

{16:56} v jeho slovo byly hvězdy, a on ví 

řada z nich. 

{16:57} mu odplatím, hluboké a poklady 

on jest měří na moře, a to containeth. 

{16:58} jest zavřel moře uprostřed vod, 

a s jeho slovo jest oběsil na zemi na vodách. 

{16:59} on spreadeth z nebe jako trezoru; po 



voda jest to založil. 

{16:60} v poušti jest natočil prameny vody, a 

bazény na vrcholky hor, které povodně může 

Pour se z vysoké skály do vody na zemi. 

{16:61} z člověka a dát mu srdce uprostřed 

tělo a dal mu dech, duch a porozumění. 

{16:62} Ano a duchu Všemohoucího Boha, který 

všechny věci a odplatím všechny skryté věci, v tajemství 

země, 

{16:63} jistě on zná své vynálezy a co vy 

Myslím ve vašich srdcích, i těm, kteří hřích a schovala 

jejich hřích. 

{16:64} je tedy jest Pán přesně prohledávat vše 

Vaše díla a on bude klást všechny k hanbě. 
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{16:65} a je-li vaše hříchy jsou vyvedl, ye musí být 

stydět, než muži a vlastní hříchy musí být vaše 

žalobci v daný den. 

{16:66} co budete vy dělat? nebo jak vy skrýt své hříchy 

před Bohem a jeho anděly? 



{16:67} hle, sám Bůh je soudce, bojí se ho: odejít 

od svých hříchů a zapomenout na vaše nepravosti, do toho 
žádná 

Další s nimi na věky: tak Bůh vás povedeme zpátky, a 

uchrání vás všechny potíže. 

{16:68}, hle, planoucí hněv velký 

velké množství vzplane nad tebou, a musí odnést 

Některé z vás a krmiva, které vás nečinnosti, s věcmi 

modly. 

{16:69} a které musí být souhlas k nim měli 

posměch a v pohanění a prošlapaná pod nohy. 

{16:70} pro musí být v každém místě a v příštím 

města, velké povstání na ty, které ctili Hospodina. 

{16:71}, musí být jako šílený muži, šetřící žádné, ale 

stále kazí a zničit ty, kteří ctili Hospodina. 

{16:72} se ztrácet a odnést své zboží, 

a vyhnáni ze svých domovů. 

{16:73} pak se nazývá, kteří jsou mé vyvolené; 

a musí být souzen jako zlato v ohni. 

{16:74} slyší, O ye můj milovaný, praví Hospodin: aj, 



dny potíže jsou po ruce, ale já vám přinese 

Stejně. 

{16:75} být ye nebojí ani pochybnosti; Bůh je váš 

Průvodce, 

{16:76} a průvodci z nich, kteří udržují své 

přikázání a pouček, praví Panovník Hospodin: ať není 

vaše hříchy vás nezatíží a nechat není vaše nepravosti, zvedněte 

samy o sobě. 

{16:77} být běda jim, které jsou svázány s jejich hříchy, 

a pokrytá jejich nepravosti jako pole se vztahují 

s keři a jejich cesty pokryté trny, 

že žádný člověk může cestovat! 

{16:78} je ponecháno svlékla a hozen do ohně se 

konzumují se s nimi. 
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