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2 Esdras 

Ang ikalawang aklat ng Esdras 

{1:1} ang ikalawang aklat ng Esdras, anak ni propeta 

Saraias, anak ni Azarias, anak ni Helchias, ang anak ng 

Sadamias, sou ni Sadoc, ang anak ni Achitob, 

{1:2} ang anak ni Achias, anak ni Phinees, na anak ni 

Heli, na anak ni Amarias, anak ni Aziei, ang anak ng 

Marimoth, ang anak ng at siya ay nangusap sa mga ng Borith, 
ang 

anak ni Abisei, anak ni Phinees, na anak ni Eleazar, 

{1:3} ang mga anak ni Aaron, sa angkan ni Levi; kung alin ang 

bihag sa lupain ng mga Medo, sa paghahari ni Artexerxes 

hari ng mga taga Persia. 

{1:4} at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na 
nagsasabi, 

{1:5} puntahan mo ang iyong mga paraan, at pakita ko tao 
kanilang makasalanang mga gawa, 

at ang kanilang mga anak kanilang kasamaan na kanilang 
ginawa 



laban sa akin; na maaari nilang sabihin ang kanilang mga anak 
ng mga anak: 

{1:6} dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ama ay 
nadagdagan sa 

sila: sapagka 't sila ay nakalilimot sa akin, at may inaalok sa 

ibang mga Dios. 

{1:7} am kahit hindi ko siya na nagdala sa kanila palabas ng 
lupain 

ng Egipto, mula sa bahay ng pagkaalipin? ngunit sila ay may 

ang nagbunsod sa akin sa galit, at hinamak ang aking mga payo. 

{1:8} hilahin ka off at ang buhok ng iyong ulo, at itinapon ang 
lahat 

masama sa kanila, sapagkat hindi sila naging masunurin sa 
aking 

batas, ngunit ito ay isang mapanghimagsik na bayan. 

{1:9} kung gaano katagal ay magpipigil ako kanila, sa kanino 
mayroon akong 

maraming kabutihang nagawa? 

{1:10} magkaroon ng maraming mga hari ako mamatay para sa 
kanilang kapakanan; 

Faraon sa kaniyang mga lingkod at lahat ng kanyang 
kapangyarihan ay may ko sasaktan 

pababa. 



{1:11} lahat ng mga bansa ay may kong winasak bago sa kanila, 
at 

sa silangan ako naikalat ang mga tao ng dalawang lalawigan, 

maging ng Tyrus at Sidon, at pinatay ang lahat ng kanilang mga 
kaaway. 

{1:12} magsalita ka nga sa kanila, na sinasabi, ganito ang wika 

ang Panginoon, 

{1:13} ko ay humantong sa inyo sa pamamagitan ng dagat at sa 
simula ay 

ibinigay sa iyo ng isang malaki at ligtas na talata; Ibinigay ko sa 
inyo ni Moises para sa isang 

pinuno, at ni Aaron para sa mga priest. 

{1:14} binigyan kita ng ilaw sa isang haliging apoy, at dakilang 

kababalaghan nagawa ko sa inyo; Subalit nakalimutan ninyo 
ako, 

ang wika ng Panginoon. 

Ganito ang wika ng {1:15} sa Makapangyarihang Panginoon, 
wari 'y mga quails 

isang tanda sa inyo; Ibinigay ko ang ka na tolda para sa iyong 
ingatang: 

gayon pa man kayo nagreklamo doon, 

{1:16} at nagtagumpay dahil hindi sa aking pangalan sa 
pagkawasak 



ng iyong mga kaaway, kundi man sa araw na ito ang gawin 
ninyo Subalit bumulung-bulong. 

{1:17} kung saan ay ang mga benepisyo na ginawa ko para sa 
iyo? 

Kapag kayo ay nagugutom at nauuhaw sa ilang, ginawa ninyo 

hindi dumaing sa akin, 

{1:18} nagsasabi, bakit mo ikaw tayo dinala sa ito 

ilang pumatay sa amin? ito ay mas mahusay para sa amin na 
magkaroon ng 

naglingkod ang mga Egipcio, kaysa upang mamatay sa ilang na 
ito. 

Pagkatapos ay {1:19} kong kaawaan sa inyong pagdadalamhati, 
at nagbigay ng 

inyo ng mana sa kumain; kaya kayo ay kumain ng tinapay ng 
mga anghel. 

{1:20} kapag kayo ay nauuhaw, ginawa ko hindi makikisama sa 
mga bato, 

at ang tubig ay dumaloy ang upang punan ang iyong? para sa 
mga sakop ko ang init ng 

mo sa mga dahon ng mga puno. 

{1:21} hinati ko sa inyo ang isang masaganang lupain, itinataboy 
ko ang mga 

Cananeo, ang Pherezites, at ang mga Filisteo, sa harap mo: 



Ano pa gagawin ko pa para sa inyo? ang wika ng Panginoon. 

{1:22} ganito ang sabi ng Makapangyarihang Panginoon, kapag 
kayo ay nasa 

sa mga ilang, sa ilog ng mga Amorrheo, ang pagiging uhaw, 

at blaspheming ang aking pangalan, 

{1:23} ako nagbigay sa inyo ng hindi apoy para sa inyong mga 
blasphemies, pero itinaboy ng 

punungkahoy sa tubig, at ginawa ang mga ilog na matamis. 

{1:24} kung ano ang gagawin ko sa iyo, Oh Jacob? ikaw, Juda, 

sasampalataya hindi sumunod sa akin: ako ay babaling sa akin 
sa ibang bansa, at 

sa mga ay ibibigay ko ang aking pangalan, na maaari nilang 
sundin ko 

mga batas. 

{1:25} nakikitang kayo ay tumalikod sa akin, tatalikuran ko ang 
ka 

gayon din; Kapag ninanais ninyo sa akin upang maging 
mapagbiyaya sa inyo, ako ay 

walang maawa sa inyo. 

{1:26} whensoever kayo ay mananawagan sa akin, hindi ako 
diringgin 

mo: sapagka 't kayo ay dinungisan ng iyong kamay ng dugo, at 
ang iyong 



mga paa ay matulin na gumawa ng mga manslaughter. 

{1:27} kayo ay hindi sa ito ay pinabayaan sa akin, ngunit sa sarili 
ninyong 

selves, wika ng Panginoon. 

Ganito ang sabi {1:28} ang Makapangyarihang Panginoon, ay 
hindi nanalangin ako 

ikaw bilang isang Ama ang kanyang anak na lalaki bilang isang 
ina niyang mga anak na babae, at isang 

arugain ang kanyang mga batang sanggol, 

{1:29} na kayo ay magiging aking mga tao, at ako ay inyong 

Diyos; na kayo ay magiging aking mga anak, at ako ay inyong 

Ama? 

{1:30} kong tipunin kayo, tulad ng pagtitipon ng inahing manok 
sa kanya 

ang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak: pero ngayon, 
ano ang gagawin ko sa 

mo? Ako ay palayasin kayo mula sa mukha ko. 

{1:31} kapag ibinigay ninyo sa akin, babaling ako ang aking 
mukha sa 

mo: para sa iyong taimtim na feastdays, na inyong mga bagong 
buwan, at ang iyong 

circumcisions, ay pinabayaan. 



{1:32} ako isinugo sa inyo aking mga tagapaglingkod na mga 
propeta, kung kanino kayo 

dinakip at pinatay, at napunit ang kanilang mga katawan sa 
piraso, na 

dugo ay ko nangangailangan ng iyong mga kamay, wika ng 
Panginoon. 

Ganito ang wika ng {1:33} sa Makapangyarihang Panginoon, 
iyong bahay ay 

wasak, itataboy ko mo sa hangin ay dayami. 

{1:34} at ang inyong mga anak ay hindi magiging mabunga; para 
sa kanilang 

hinamak ang aking mga utos, at ginawa ang mga bagay na ito 
na 

isang kasamaan sa harapan ko. 

{1:35} iyong bahay ay ibibigay ko sa isang tao, na 

ay dumating; kung saan hindi na nakarinig ako pa ay naniniwala 
sa akin; upang 

kanino ako ay ipinakita na walang palatandaan, subalit sila ay 
gagawa na may 

iniutos sa kanila. 
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{1:36} nakita nila walang mga propeta, subalit sila ay tatawag 

kanilang mga kasalanan sa alaala, at kilalanin ang mga ito. 



{1:37} kumuha ako upang saksihan ang mga biyaya ng mga tao 
na darating, 

na mga musmos na anak ay magagalak sa kagalakan: at kahit na 
sila ay may 

hindi na nakita ko sa katawan ng mga mata, subalit naniniwala 
sila sa diwa ng 

ang mga bagay na sinasabi ko. 

{1:38} at ngayon, kapatid, masdan, ang kaluwalhatian; at 
tingnan ang 

ang mga tao na nagmumula sa silangan: 

{1:39} sa kung kanino ko ibibigay para sa mga lider, si Abraham, 

Si Isaac, at Jacob, Oseas, Amos, at Micheas, Joel, Abdias, 

at Jonas, 

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

at Malachy, na tinatawag din na isang anghel ng Panginoon. 

{2:1} gayon ang wika ng Panginoon, dinala ko ang mga taong ito 
mula sa 

pagkaalipin, at ako ay nagbigay sa kanila ng aking mga utos sa 
pamamagitan ng 

aliping lalake ang mga propeta; na hindi sila maririnig, ngunit 

hinamak ang aking mga payo. 



{2:2} ang ina na nagsilang sa kanila ay nagsabi sa kanila, 
pumunta iyong 

paraan, kayo ang mga anak; sapagka 't ako 'y isang balo at 
pinabayaan. 

Pinalaki {2:3} ko kayo nang may kagalakan; Pero may 
kalungkutan at 

magkaroon ng kabigatan nawalan ka: sapagka 't kayo ay 
nagkasala bago ang 

Panginoon ang iyong Diyos, at gawin ang mga bagay na 
masama sa kanya. 

{2:4} kundi kung ano ang gagawin ko ngayon sa inyo? Ako 'y 
isang balo 

at pinabayaan: magsiparoon kayo, O aking mga anak, at 
humingi ng awa 

ng Panginoon. 

{2:5} tulad ng para sa akin, O Ama, nananawagan ako sa iyo 
para sa mga saksi 

sa mga nanay ng mga batang ito, hindi na susundin ko 

Tipan, 

{2:6} na dalhin mo sila sa pagkalito, at kanilang ina 

sa isang samsam, na magkaroon ng walang anak sa kanila. 

{2:7} sila ay ikinalat sa mga bansa, hayaan 



maaaring ilagay ang mga pangalan nila mula sa lupa: sapagkat 
kinamuhian nila 

aking tipan. 

{2:8} kapighatian ay maging sa iyo, Assur, ikaw na ka nagtatago 
ng 

hindi matuwid sa iyo! Oh ikaw na masamang tao, alalahanin 
kung ano ang 

Ginawa ko sa Sodoma at Gomorra; 

{2:9} na lupain ay nakahiga sa clods ng mga pitch at bunton ng 

abo: gayon din ang gagawin ko sa kanila na nakikinig sa akin 
hindi, 

wika ang Makapangyarihang Panginoon. 

{2:10} ay ganito ang wika ng Panginoon sa Esdras, sabihin sa 
aking mga tao 

na bibigyan ko sila ng mga kaharian ng Jerusalem, na aking 

ay ibinigay sa Israel. 

{2:11} kanilang kaluwalhatian din ako ay kumuha sa akin, at 
ibigay ang mga ito 

ang mga walang hanggang tabernakulo, na inihanda ko para sa 
kanila. 

{2:12} magkakaroon sila sa punungkahoy ng buhay para sa 
isang pamahid ng 

matamis na amoy; sila 'y ni nangapapagal, o mayamot. 



{2:13} magsiparoon kayo, at kayo ay makatatanggap: 
manalangin para sa mga ilang araw sa 

iyo, na sila ay paiikliin: ang kaharian na ito ay ginagamit 

inihanda para sa iyo: relo. 

{2:14} kumuha ng langit at lupa na sumaksi; sapagkat ako ay 
may 

nasira ang masama sa piraso, at gumawa ng mabuti: sapagkat 
mabubuhay ako, 

ang wika ng Panginoon. 

{2:15} ina, yakapin mo ang iyong mga anak at palakihin sila na 

may galak, gumawa nang mabilis bilang isang haligi ang 
kanilang mga paa: sapagka 't ako ay may 

napili sa iyo, wika ng Panginoon. 

{2:16} at ang mga patay ay ibabangon ko muli mula 

kanilang mga lugar, at dalhin ang mga ito mula sa mga libingan: 
sapagkat ako ay may 

kilala ang aking pangalan sa Israel. 

{2:17} matakot, ikaw ang ina ng mga anak: sapagka 't ako ay 
may 

napili sa iyo, wika ng Panginoon. 

{2:18} para sa iyong tulong ay ipadala ko ang aking mga 
tagapaglingkod na Esau at 



Jeremy, matapos na ang payo ko ay pinabanal at inihanda 

para sa iyo ng Labindalawa ang mga puno na batbat ng mga 
sari-saring prutas, 

{2:19} at maraming mga bukal na sagana sa gatas at 

pulot, at ang pitong malalaking bundok, kung saan doon lumaki 

rosas at mga lirio, kung saan ko pupunuin ang iyong mga anak 
nang may kagalakan. 

{2:20} na gawin ang tama para sa mga balo, hukom para sa mga 
ulila, 

magbigay sa mga maralita, ipagtanggol ang mga ulila, damitan 
ang hubad, 

{2:21} magpagaling ng mga bagbag at mahihina, tumawa hindi 
isang lumpo 

lalaki na nililibak, ipagtanggol ang mga pingkaw, at ang bulag na 
tao 

dumating sa paningin ng aking linaw. 

{2:22} panatilihin ang matanda at bata sa loob ng iyong mga 
pader. 

{2:23} saan man ka findest sa mga patay, dalhin ang mga ito at 

ilibing sa kanila, at ibibigay ko sa iyo ang unang lugar aking 

pagkabuhay na mag-uli. 

{2:24} ay nananatili pa rin, O aking mga tao, at kumuha ng iyong 
pahinga, para sa iyong 



dumarating pa rin ang katahimikan. 

{2:25} aalagaan mo ang iyong mga anak, O ikaw mabuting 
nars; pagtibayin 

kanilang mga paa. 

{2:26} para sa mga ang mga tagapaglingkod na aking ibinigay sa 
iyo, may 

wala ni isa sa kanila ay masasawi; sapagkat aking aalisin sa 
kanila mula sa 

sa inyong mga numero. 

{2:27} hindi mapapagod: para sa kung kailan ang araw ng 
kaguluhan at 

kabigatan ay dumarating, ay iba umiyak at maging malungkot, 
ngunit 

ikaw ay maging maligaya at magkaroon ng kasaganaan. 

{2:28} ang mga pagano ay inggit sa iyo, ngunit sila ay hindi 

Huwag gumawa ng anumang laban sa iyo, wika ng Panginoon. 

{2:29} tatakpan ng aking mga kamay sa iyo, upang ang iyong 
mga anak 

hindi makikita ang impiyerno. 

{2:30} magalak, Oh ikaw ina, sa iyong mga anak; para sa ako 

ibibigay sa iyo, wika ng Panginoon. 



{2:31} Tandaan mo ang iyong anak na makatulog, sapagkat ako 
ay magdadala 

kanila mula sa panig ng mundo, at mangagpapakita ng kaawaan 

sila: sapagka 't ako 'y maawain, sabi ng Panginoong 
Makapangyarihan sa lahat. 

{2:32} yakapin ang inyong mga anak hanggang sa ako ay 
pumarito at pakita awa 

sa kanila: sapagkat sagasaan ang aking balon, at ang aking 
biyaya ay hindi 

mabigo. 

{2:33} ko Esdras ay tumanggap ng isang utos ng Panginoon sa 
mga 

bundok Horeb, pumunta ako sa Israel; Ngunit nang dumating 
ako 

sa kanila, sila ay Pinawalaang ako, at hinamak ang 

utos ng Panginoon. 
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{2:34} at kaya nga sinasabi ko sa inyo, O kayong mga Gentil, na 

pakinggan at unawain, Tignan mo para sa iyong mga pastol, siya 
ay magbibigay 

walang hanggang kapahingahan; sapagkat siya ay nalalapit sa 
banda, na darating 

sa katapusan ng mundo. 



{2:35} ay handa na ang mga gantimpala ng kaharian, para sa 
mga 

walang hanggang liwanag ay suminag sa iyo para kailanpaman. 

{2:36} na tatakas sa anino ng daigdig na ito, tumanggap ng 

await ng iyong kaluwalhatian: Pinatototohanan ko ang aking 
Tagapagligtas nang hayagan. 

{2:37} O tumanggap ng mga kaloob ay ibinigay sa iyo, at maging 
masaya, 

pasasalamat sa kanya na pinatnubayan sa iyo na ang langit 

kaharian. 

{2:38} ay bumangon at tumayo, masdan ang bilang ng mga 

na maaaring mabuklod sa mga kapistahan ng Panginoon; 

{2:39} na kung saan ay lumisan mula sa anino ng mundo, 

at natanggap ng maluwalhating kasuotan ng Panginoon. 

Dalhin ang iyong numero, O Sion, {2:40} at tumigil ka sa mga 

iyong na clothed sa puti, na kung saan na natupad ang batas 

ng Panginoon. 

{2:41} ang bilang ng iyong mga anak, kung kanino ka longedst 

sapagkat, ay natupad: nagsusumamo ang kapangyarihan ng 
Panginoon, na iyong 

ang mga tao, na kung saan ay tinawag mula sa simula, maaaring 
maging 



sambahin. 

{2:42} nakita ko Esdras sa bundok ng Sion ang isang dakilang 
tao, 

kung sino kaya hindi ko na mabilang, at silang lahat ay nagpuri 
sa Panginoon 

may mga awitin. 

{2:43} at sa gitna nila ay isang batang lalaki 

ng isang mataas na pangangatawan, mas matangkad kaysa 
lahat ng iba, at sa bawa 't isa 

ng kanilang mga ulo niya magtakda ng mga korona, at si mas ay 
dadakilain; na aking 

Namangha sa malaki. 

{2:44} kaya ko tinanong ang anghel, at sinabi, Ginoo, ang mga 
ito? 

{2:45} siya 'y sumagot at sinabi sa akin, ang mga ito ay sila na 

hubarin ang mortal na mga damit, at magbihis ng walang 
kamatayan, 

at ipinagtapat ko na ang pangalan ng Diyos: ngayo 'y mga 

puputungan, at tumanggap ng mga palad. 

{2:46} pagkatapos ay sinabi ko sa anghel, anong batang tao ay 
ito 

na crowneth sa kanila, at nagbibigay sa kanila ng palad sa 
kanilang mga kamay? 



{2:47} kaya 't siya 'y sumagot at sinabi sa akin, ito ay ang anak 
ng 

Diyos, kung kanino ipinagtapat nila ko sa mundo. Pagkatapos ay 
sinimulan kong 

labis na pinupuri sila na tumayo kaya stiffly para sa mga 
pangalan 

ng Panginoon. 

{2:48} at pagkatapos ay sinabi ng anghel sa akin, yumaon ka, at 
sabihin sa 

aking mga tao na uri ng bagay na ito, mga dakilang 
kababalaghan 

ng Panginoon mong Dios, iyong nakita. 

{3:1} sa ikatatlumpung taon matapos ang pagkawasak ng 
lunsod na nasa 

Babilonia, at lay ng kaguluhan sa kama ko, at aking isipan 

lumapit sa aking puso: 

{3:2} para kong nakita ang kapanglawan ng Sion, at ang mga 
kayamanan ng 

sila ay nanirahan sa Babilonia. 

{3:3} at ang aking Espiritu ay masidhi lumipat, kaya nagsimula 
akong 

magsalita ng mga salita na puno ng takot para sa Kataas-
taasang Diyos, at sinabi, 



{3:4} Oh Panginoon, na nanganganak ng mga patakaran, ka 
nagsalita sa mga 

simula, kapag umawit ka magtanim sa lupa, at ang iyong sarili 

nag-iisa, at commandedst ang mga tao, 

{3:5} at ipinagawa ng katawan kay Adan na walang kaluluwa, na 

ay gawa ng mga kamay, at umawit huminga sa 

siya ng hininga ng buhay, at siya ay ginawa na nakatira sa harap 
mo. 

{3:6} at ikaw ay leadest sa kanya sa paraiso, na iyong mga 
karapatan 

kamay ay nagtanim, bago pa lumapit ang lupa. 

{3:7} at sa kaniya 'y ibinigay na utos na mahalin ang 

iyong daan: na siya ay lumabag, at agad ka 

kamatayan ng appointedst sa kanya at sa kanyang henerasyon, 
na kung kanino 

dumating sa bansa, lipi, tao, at lahi, mula sa mga numero. 

{3:8} at ang bawat tao ay lumakad alinsunod sa kanilang sariling 
kagustuhan, at 

ginawa ng mga kahanga-hangang bagay na bago sa iyo, at 
kinamumuhian mo ang iyong 

ang mga kautusan. 

{3:9} at muli sa process ng oras mo isinuot ang 



baha sa mga taong nanirahan sa mundo, at ang mga 
destroyedst 

kanila. 

{3:10} at ito ay nangyari sa lahat sa kanila, na bilang kamatayan 

ay kay Adan, gayundin si ang baha sa mga ito. 

{3:11} gayon pa man isa sa kanila 'y leftest, alalaong baga 'y, 

Si Noe sa kaniyang sangbahayan, ng kung sino ang dumating sa 
lahat ng mabubuting tao. 

{3:12} at ito ay nangyari, na kapag sila na naninirahan sa 

ang lupa ay nagsimulang dumami, at katatanggap sa kanila na 
maraming 

mga anak, at ang isang dakilang tao, sila ay nagsimulang muling 
maging 

mas makasalanan kaysa sa una. 

{3:13} ngayon kailan sila nabuhay kaya kasamaan bago sa iyo, 

Bakit ikaw pumili sa iyo isang lalaki mula sa kanila, na 

ang pangalan ay Abraham. 

{3:14} siya ka lovedst, at sa kanya lamang kayo 

shewedst mo ang iyong kalooban: 

{3:15} at ginawa ninyong dakila isang walang hanggang tipan sa 
kanya, 



nangangako sa kanya na hinding-hindi ka sasampalataya 
talikuran ang kanyang mga binhi. 

{3:16} at sa kaniya 'y ipinagawa ni Isaac, at kay Isaac 

ikaw rin ipinagawa ni Jacob at ni Esau. Para sa mga Jacob, Nimo 

Pumili sa kanya para sa iyo, at ilagay sa pamamagitan ni Esau: 
kaya nga ni Jacob ay naging isang 

lubhang maraming tao. 

{3:17} at ito ay nangyari na, na kapag leadest ka sa kanya 

ang mga binhi mula sa Egipto, iyong isinuot sila hanggang sa 
ang bundok 

Ng Sinai. 

{3:18} at yuko ang kalangitan, ikaw mabilis ang 

lupa, movedst ang buong mundo, at ginawa ninyong dakila ang 
mga kailaliman sa 

manginginig, at troubledst ang mga tao ng panahong iyon. 

{3:19} at ang inyong kaluwalhatian ay nagpunta sa 
pamamagitan ng apat na pintuan, ng apoy, at 

ng lindol, at ng hangin, at ng lamig; upang ikaw ay 

ibigay ang mga batas sa mga binhi ni Jacob, at sigasig sa mga 

henerasyon ng Israel. 

{3:20} at pa tookest ka hindi na malayo sa kanila ng 



masamang puso, na iyong kautusan upang magsipagbunga sa 
kanila. 

{3:21} para sa unang Adan na dala ng isang masamang puso 

lumabag, at daigin; at kaya maging sa kanilang lahat na 

Isinilang sa kanya. 
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{3:22} gayon karamdaman ay ginawang permanenteng; at ang 
batas 

(rin) sa mga puso ng mga tao sa mga kasamaan ng mga 

ugat; kaya na ng mabuti umalis palayo, at ang masama ay 
nanahan pa rin. 

{3:23} kaya lumipas ang mga panahon, at ang mga taon 

nagdala sa isang dulo: pagkatapos ay umawit ka ibabangon ka 
isang alipin, 

tinawag si David: 

{3:24} kanino ka commandedst na magtayo ng isang lunsod sa 
iyong 

pangalan, at mag-alay ng insenso at katas-taasan sa iyo doon. 

{3:25} kapag ito ay nangyari maraming taon, pagkatapos ay sila 
na 

mataong lungsod ay iniwan sa iyo, 



{3:26} at sa lahat ng bagay ay katulad ni Adan at ang lahat ng 
kanyang 

tapos na ang henerasyon: sapagkat sila rin ay may masamang 
puso: 

{3:27} at kaya mo ipinagawa paglipas ng iyong mga lunsod sa 
kamay ng mga 

inyong mga kaaway. 

{3:28} ang kanilang mga gawa at pagkatapos ay nakahihigit na 
tumira 

Ang Babilonia, na dapat nga sila na magkakaroon ng 
kapangyarihan sa 

Sion? 

{3:29} para sa kapag ako ay naparoroon, at nakita impieties 

mabilang, pagkatapos aking kaluluwa ay nakakita ng maraming 
mga gumagawa ng masama sa ganitong 

ikatatlumpung taon, upang ang aking puso ay nabigo sa akin. 

{3:30} dahil sa nakita ko kung paano ka sufferest sa kanila ang 
pagkakasala, 

at iyong iniligtas ng masasama tagatupad: at iyong winasak mo 
ang iyong 

ang mga tao, at iyong iningatan ng iyong mga kaaway, at hindi 
ka 

nagpapahiwatig ang mga ito. 



{3:31} hindi ko maalala kung paano maaaring kaliwa ang ganito: 
ang 

sila pagkatapos ng Babilonia na nakahihigit kaysa sa kanila ng 
Sion? 

{3:32} o mayroong anumang iba pang mga tao na nakaaalam sa 
iyo 

tabi ng Israel? o kaya naniwala sa anong henerasyon mo ang 
iyong 

mga Tipan bilang si Jacob? 

{3:33} at pa pakikita ang kanilang gantimpala sa hindi, at ang 
kanilang 

Labour ay walang bunga: sapagka 't ako ay nagtungo na dito at 
doon sa pamamagitan ng 

mga pagano, at tingnan sila dumaloy sa kayamanan, at hindi 
inaakala 

sa iyong mga utos. 

{3:34} timbangin mo nga ating kasamaan ngayon sa mga 

balanse, at kanilang ni din na naninirahan sa mundo; at gayon 
man 

iyong pangalan na maging walang saan matatagpuan kundi sa 
Israel. 

{3:35} o kapag ito na sila na nananahanan sa mga 

lupa ay hindi nagkasala sa iyong paningin? o anong tao ito 



iingatan ang iyong kautusan? 

{3:36} inyong matatagpuan na nanatiling ang Israel sa 
pamamagitan ng pangalan ng iyong 

mga tuntunin; ngunit hindi sa mga pagano. 

{4:1} at ang mga anghel na ipinadala sa akin, na ang pangalan 
na 

si Uriel, ibinigay sa akin ang sagot, 

{4:2} at sinabi, puso mo ay na malayo sa daigdig na ito, 

at akala mo na maunawaan ang paraan ng Kataas-taasang 
Diyos? 

{4:3} Pagkatapos sinabi ko, oo, ang aking Panginoon. At 
sumagot siya sa akin, 

at sinabi, ako ay isinugo upang pakita ka tatlong paraan, at 
ilahad ang 

tatlong similitudes bago sa iyo: 

{4:4} na kung ikaw ba maaaring ipahayag ako isa, ituturo ko 

iyo rin ang paraang ninanais ninyo makita, at ako 'y ipahahayag 

iyo mula sa saan darating ang masamang puso. 

{4:5} at sabi ko, sabihin mo sa, aking Panginoon. Pagkatapos ay 
sinabi niya sa akin, 

Yumaon ka, timbangin sa akin ang bigat ng apoy, o panukat sa 
akin 



ang hihip ng hangin, o tumawag sa akin muli ang araw na 
lumipas. 

{4:6} at sinagot ko at sinabi, ang mga tao ay kayang gawin 

iyan, iyan ka baga sabihin gayong bagay tungkol sa akin? 

{4:7} at sinabi niya sa akin, kung itatanong mo kung gaano 
kadakila 

mga punung-kahoy sa gitna ng dagat, o kung gaano karaming 
spring 

sa simula ng kalaliman, o ay ang ilan sa mga bukal 

sa itaas ng kalangitan, o kung saan ay ang paglabas ng paraiso: 

{4:8} baka mo alising sinasabi sa akin, hindi ko 

bumaba sa laot, ni pa sa impiyerno, hindi rin ako 

laging umaakyat sa Langit. 

Gayunman {4:9} ngayon ay hiniling ko sa iyo ngunit lamang ang 
mga 

apoy at hangin, at ang araw ng wherethrough ikaw ang may 

na lumipas, at mga bagay kung saan kayo maaaring hindi na 
maging 

separated, at pa kaya ibibigay mo sa akin walang sagot sa 
kanila. 

{4:10} bukod doon niya sinabi sa akin, ang iyong sariling mga 
bagay, at 



tulad ng ay lumaki sa iyo, maaaring hindi mo alam; 

{4:11} Paano iyong sisidlan pagkatapos ay dapat na unawain 

ang paraan ng Kataastaasan, at, ang mundo na ngayon sa 
panlabas na anyo 

sira na maunawaan ang mga kabulukan na nakikita sa aking 

paningin? 

{4:12} magkagayo 'y sinabi ko sa kanya, ito ay mas mahusay na 
kami ay 

hindi sa lahat, kaysa na dapat tayong mamuhay pa rin sa 
kasamaan, at sa 

magdusa, at hindi na malaman dahil dito. 

{4:13} siya sumagot sa akin, at sinabi, pumasok ako sa isang 
kagubatan sa 

isang payak, at ang mga puno ay kinuha payo, 

{4:14} at ang sabi, dumating, ipaalam sa amin pumunta at 
gumawa ng digmaan laban sa 

ang dagat na ito ay lumisan palayo bago sa atin, at na maaari 
nating 

gumawa tayo ng mas maraming kakahuyan. 

{4:15} ang baha sa dagat din sa gayon ding paraan kinuha 

payo, at sinabi, darating, tayo ay umahon at supilin ang 
kakahuyan 



ng kapatagan, na doon din natin gawing atin pa sa ibang bansa. 

{4:16} ang naisip ng kahoy ay walang kabuluhan, sapagkat ang 
apoy 

dumating at natupok ang mga ito. 

{4:17} gayundin na pumasok sa isip ng mga baha ng dagat 

upang pawalang halaga, sapagkat ang mga buhangin ay tumayo 
at tumigil sa kanila. 

{4:18} kung baga ikaw ang hukom ngayon sa pagitan ng 
dalawang ito, kung sino ang 

sasampalataya ka magsimula upang pangatwiranan? o kung 
sino ay sasampalataya ka 

isumpa? 

{4:19} ako ay sumagot at sinabi, katotohanang ang isang 
mangmang na kaisipan 

na kapwa sila ay may ginawa, sapagkat ang lupa ay ibinigay sa 
mga 

kahoy, at ang dagat din siyang lugar na kanyang dalhin ang 
kanyang mga baha. 

{4:20} Pagkatapos ay sinagot niya sa akin, at sinabi, ibinigay mo 
sa isang 

tama ang mga pagpapasiya, ngunit kung bakit 
makapagwawasak sa ka hindi ka din? 



{4:21} para sa kung paanong ang lupa ay ibinigay sa mga kahoy, 
at 

ang dagat sa kanyang baha: gayon pa man sila ng mga 
nananahan sa lupa 

maaaring maunawaan ng walang iba kundi ang ibabaw ng lupa: 

at ang nananahan sa itaas ng kalangitan ay maaari lamang 

maunawaan ang mga bagay na nasa itaas ang taas ng mga 

kalangitan. 

Sinagot ko at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo, Oh Panginoon, 
ang {4:22} 
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ipaalam sa akin na magkaroon ng pang-unawa: 

{4:23} sapagkat ito ay hindi ang isipan ko maging mausisa sa 
mga matataas 

bagay na ito, pero ng tulad ng nangyari sa atin araw-araw, 
alalaong baga 'y, kaya nga 

Israel ay ibinigay bilang isang kakutyaan sa mga pagano, at para 
sa kung ano ang 

ibinigay ang dahilan ang mga tao kung sino ang lalim ng 
pagmamahal sa sa 

makasalanan ng mga bansa, at kung bakit ang batas ng ating 
mga ninuno ay 



Nangawalang kabuluhan, at ang nakasulat na mga Tipan ay 
darating sa wala nang 

epekto, 

{4:24} at lilipas tayo palabas ng mundo bilang 

tipaklong, at ang ating buhay ay gulat at takot, at kami 

ay hindi karapat-dapat na kahahabagan. 

{4:25} niya pagkatapos ay gagawin sa kanyang pangalan kung 
paano namin 

ay tinatawag na? ng mga bagay na ito ay may tinanong ko. 

{4:26} pagkatapos ay sinagot niya ako, at sinabi, lalong ka 

searchest, lalo ka kayong manggilalas; para sa mga mundo 
ibong nagmamadali 

mabilis na lumipas, 

{4:27} at hindi natin maunawaan ang mga bagay na 

ipinangako sa mabubuti sa panahong darating: sapagkat ang 
mundong ito ay 

puno ng kasamaan at kahinaan. 

{4:28} kundi bilang hinggil sa mga bagay bagay na ito ang 
tinatanong mo 

ako, sasabihin ko sa iyo; sapagkat inihasik sa masama, kundi 
ang kapahamakan 

niyon ay hindi pa dumarating. 



{4:29} kung kaya hindi na kung saan ay natatanim mababaling 

baligtad, at kung ang lugar na kung saan ang masama ay 
natatanim ang nangyari 

hindi layo, pagkatapos ay hindi ito dumating na ay natatanim sa 
kabutihan. 

{4:30} sapagkat ang butil ng masamang binhi ay inihasik sa mga 

puso ni Adan sa simula pa lamang, at kung magkano 

kasamaan ay nagdala sa panahong ito? at kung paano 

Magkano pa isisibol nito hanggang sa panahon ng paggiik 

darating? 

{4:31} pagninilayan ngayon sa pamamagitan ng iyong sarili, 
kung paano mahusay na bunga ng 

kasamaan ng butil ng binhi ng kasamaan ay namunga ng. 

{4:32} at kapag ang tainga ay puputulin ang, na kung saan ay 

mabilang, kaydakila ng isang palapag sila magpupuspos? 

{4:33} pagkatapos kong sumagot at sinabi, paano, at kung 
kailan ay 

mga bagay na ito ay mangyayari na? dahil dito 'y ating taon iilan 
at 

masama? 

{4:34} at sinagot niya sa akin, na nagsasabi, huwag huwag 
madaliin ang iyong 



itaas ang pinaka Kataastaasan: sapagka 't iyong pagmamadali ay 
walang kabuluhan maging sa itaas 

kaniya, sapagkat Magkano ikaw ay lumampas. 

{4:35} ay hindi ang mga kaluluwa rin ng mabuting magtanong 
tanong 

ng mga bagay sa kanilang mga silid, na nagsasabi, hanggang 
kailan ay ako 

sana ganito? Kapag dumarating ang mga bunga ng sahig ng 

aming mga gantimpala? 

{4:36} at sa mga bagay na Uriel ang arkanghel ay nagbigay 

ito sagutin, at sinabi, kahit kailan ang bilang ng mga buto ay 

puno sa iyo: sapagka 't siya 'y tumimbang ng mundo sa balanse. 

{4:37} ng panukala ay sinusukat niya ang mga panahon; at sa 
pamamagitan ng 

numero ay napabilang siya sa panahon; at hindi siya makakilos 

hindi rin ang nag-udyok sa kanila, hanggang sa matupad ang 
nasabing panukala. 

Sinagot ko at sinabi, Oh Panginoon na ang {4:38} nanganganak 

patakaran, kahit lahat tayo ay puno ng kasamaan. 

{4:39} at para sa ating kapakanan masadlak ito ay na sa sahig 

ng mga mabubuti ay hindi puno, dahil sa mga kasalanan ng mga 
ito 



mananahan na sa lupa. 

{4:40} kaya siya sumagot sa akin, at nagsabi, humayo ka sa 
isang 

babae sa anak, at humingi sa Kanya kapag tinupad niya 

kanyang siyam na buwan, kung ang kanyang sinapupunan ay 
maaaring panatilihin sa pagsilang pa 

sa loob ng kanya. 

{4:41} at sinabi sa aking, hindi, Panginoon, na hindi siya 
maaaring. At siya 

Sinabi sa akin, sa mga libingan sa kaibuturan ng kaluluwa ay 
katulad ng 

sinapupunan ng isang babae: 

{4:42} para sa tulad bilang isang babaing nagdaramdam na may 
kahirapan pinasisikat nagmamadali sa 

makatakas ang pangangailangan ng mga pagdaramdam: gayon 
din ba ang mga lugar na 

magmadali upang maihatid ang mga bagay na ipinagkatiwala sa 
kanila. 

{4:43} mula sa simula, Tignan mo, kung ano ang ninanais ninyo 
sa 

Tingnan, ito ay magiging isinaysay ka. 

Sumagot ako at sabi, kung ako 'y nakasumpong ang {4:44} 



sa iyong paningin, at kung ito ay posible, at kung ako 'y 
karapatdapat nga, 

{4:45} pakita sa akin pagkatapos kung may 'y higit na lumapit 
kay 

ang nakaraan, o higit pang nakaraan kaysa darating. 

{4:46} ang nakaraan na alam ko, pero Ano ang para para 
naparito ako 

hindi alam. 

{4:47} at sinabi niya sa akin, tumayo sa dakong kanan, 

at ako ay magpapaliwanag ng kahalintulad sa iyo. 

{4:48} kaya tumayo ako, at nakita, at, masdan, isang mainit na 
nasusunog 

hurno ay nagdaan bago sa akin: at ito ay nangyari na nang ang 

lagablab ng apoy ay dumaan sa ako ay tumingin, at, narito, ang 
usok 

nanatili pa rin. 

{4:49} matapos ito may dumaan sa harapan ko isang matubig 

ulap, at isinugo rito maraming ulan may isang bagyo; at kapag 
ang 

maunos ulan ay nakalipas na, ang patak ay nanatili pa rin. 

{4:50} pagkatapos ay sinabi niya sa akin, isiping sa iyong 
sarili; bilang 



ay higit pa sa patak ng ulan, at bilang ang apoy ay mas mataas 
kaysa 

ang usok; Ngunit ang patak at ang usok ay maiiwan sa: kaya 

ang dami na kung saan ay lumipas ay mas higit pa. 

{4:51} noon ako nanalangin, at nagsabi, maaari akong live, akala 
mo, 

hanggang sa panahong iyon? o ano ang mangyayari sa mga 
araw na ito? 

{4:52} siya sumagot sa akin, at sinabi, bilang para sa mga token 

na ikaw ay humingi sa akin, ay sinasabi ko sa iyo ng mga ito sa 
isang bahagi: ngunit 

nauukol sa iyong buhay, hindi ako sinugo upang pakita 
mo; sapagka 't hindi ako 

alam ito. 

Gayunman {5:1} bilang pagdating ng token, masdan, ang araw 
na ito 

ay mangyayari, na sila na mananahan sa lupa ay kukunin 

sa isang dakilang ay nakatago ang mga numero, at ang daan ng 
katotohanan, at 

ang lupain ay magiging tigang ng pananampalataya. 

{5:2} kundi kasamaan ay maaaring tumaas nang higit na 

Ngayon nakikita mo, o na dininig ninyo matagal na ang 
nakalipas. 



{5:3} at ang mga lupain, na inyong nakikita ngayon na 
magkaroon ng ugat, mo 

ikaw makita nasayang bigla. 

{5:4} ngunit kung ang pinaka mataas na ipagkaloob sa iyo upang 
mabuhay, huwag kang 

Tingnan sa pagkatapos ng ikatlong trumpeta na araw ay biglang 
lumiwanag 

muli sa gabi, at ang buwan Makaitlo sa mga araw na ito: 
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{5:5} at ang dugo ay naglalaho sa kahoy, at bato 

ibibigay ang kanyang tinig, at ang mga tao 'y mabagabag: 

{5:6} at kahit siya ay papanginoon, sino ang hindi nila inaasahan 
na 

nananahan sa lupa, at ang mga ibon ay kumuha ng kanilang 
flight 

palayo magkasama: 

{5:7} at ang Sodomitish na dagat na ito ay magtataboy ng mga 
isda, at 

gumawa ng ingay sa gabi, na marami ang hindi pa nakikilala: 
ngunit 

ay nila naririnig ang tinig nito. 

{5:8} doon ay magiging isang pagkalito din sa maraming lugar, 
at 



ang apoy ay madalas na isusugo muli, at ang mababangis na 
hayop ay 

baguhin ang kanilang mga lugar, at ibabalik ang maruming 
babae 

balik halimaw: 

{5:9} at asin tubig ay matatagpuan sa ang matamis, at ang lahat 
ng 

wawasakin ng mga kaibigan sa isa 't isa; Pagkatapos ay 
magkukubli sa sarili nito, ang pagpapatawa 

at pag-unawa ay umurong sa mismo sa kanyang lihim na 
kamara, 

{5:10} at ay na hinahangad ng marami, at gayon man hindi 
maging 

natagpuan: gayon kasamaan at incontinency ay 

dumami ang mga ito sa lupa. 

{5:11} isang lupain din ay sabihin sa iba, at sasabihin, ay 

kabutihan na gumagawa ng isang taong matwid napagdaanan 

iyo? At ito ang sasabihin, hindi. 

{5:12} sabay tao aasahan, ngunit walang 

Kumuha: sila ay nagsisigawa, ngunit ang kanilang paraan ay 
hindi uunlad. 

{5:13} upang pakita ka gayong token na mayroon akong 
umalis; at kung ikaw 



ibig manalangin muli, at ngayon ay nananangis, at nag-aayuno 
kahit ilang araw, ikaw 

kang naririnig pa higit pang mga bagay. 

{5:14} pagkatapos awaked ko, at isang matinding pagkatakot ay 
nagtungo 

sa pamamagitan ng lahat ng aking katawan, at isipan ko ay 
naligalig, nang sa gayon ito 

nawalan ng malay. 

{5:15} kaya idinaos ang anghel ay dumating upang makipag-
usap sa akin 

akin, napanatag ako, at magset-ap ako sa aking mga paa. 

{5:16} at sa pangalawang gabi ito ay nangyari na, na 

Salathiel ay ang kapitan ng mga tao sa akin, na nagsasabi, 

Kung saan ikaw ay naging? at bakit ang iyong mukha kaya 

mabigat? 

{5:17} Knowest ikaw hindi na Israel ay ipinagkatiwala sa 

iyo sa lupain ng kanilang pagkabihag? 

{5:18} up pagkatapos, at kumain ng tinapay, at tatalikdan ang 
mga atin hindi, bilang ang 

ang mga pastol na pinababayaan ang kanyang mga kawan sa 
kamay ng malupit na lobo. 



{5:19} magkagayo 'y sinabi ko sa kanya, at yumaon ka ng iyong 
mga lakad mula sa akin, at 

darating hindi malapit sa akin. At narinig niya ang sinabi ko, at 
nagpunta sa 

akin. 

{5:20} at kaya nag-ayuno ako sa pitong araw, pagdadalamhati 
at 

tumatangis, kung paanong Uriel ang anghel ay nag-utos sa akin. 

{5:21} at pagkatapos ng pitong araw kaya ay ito, na ang kaisipan 
ng 

puso ko ay mabigat sa akin muli, 

{5:22} at ang aking kaluluwa ay nakuhang muli ang Espiritu ng 
pag-unawa, 

at ako ay nagsimulang makipag-usap sa Kataas-taasan muli, 

{5:23} at sinabi, Oh Panginoon na nanganganak ang paghahari, 
bawat kahoy 

ng lupa, at ng lahat ng mga puno nito, ikaw ay pinili 

ka isa lang na puno ng ubas: 

{5:24} at sa lahat ng mga lupain sa buong mundo na ikaw ang 
may 

pinili ka ng isang hukay: at ng lahat ng bulaklak niyon na isang 
liryo: 

{5:25} at sa kailaliman ng dagat mo 'y puno 



iyo isa ilog: at ng lahat na nagtayo ng lunsod ikaw ay sambahin 

Sion sa iyong sarili: 

{5:26} at ng lahat ng mga ibon na nilikha mo 

pinangalanan sa iyo ng isang kalapati: at ng lahat ng mga hayop 
na ginawa 

ikaw mo ibinigay sa iyo ng isang tupa: 

{5:27} at sa lahat ng maraming tao na nasa iyo 

nakakuha ka ng isang tao: at sa mga taong ito, kung sino ka 

lovedst, ikaw ipinagawa ng batas na inaprubahan ng lahat. 

{5:28} at ngayon, O Panginoon, bakit mo ibinigay ang isang ito 

mga tao higit sa marami? at sa isang ugat mo 'y 

inihanda ng iba, at bakit mo ikinalat ang iyong isa lamang 

kabilang sa maraming mga tao? 

{5:29} at sila na kung saan ay gainsay mo ang iyong mga 
pangako, at 

naniwala ang hindi ang iyong mga Tipan, may matapakan sila. 

{5:30} kung ginawa ninyo nang husto kamuhian mo ang iyong 
mga tao, subalit 

baga parusahan mo sila sa iyong sariling mga kamay. 

{5:31} ngayon nang sabihin ko ang mga salitang ito, ang mga 
anghel 



nagkaroon na ako ng gabi nang una ay nagsugo sa akin, 

{5:32} at sinabi sa akin, nakikinig sa akin, at ako ay tuturuan 

iyo; makinig sa mga bagay na sinasabi ko, at aking sasabihin sa 
iyo 

mas maraming. 

{5:33} at sabi ko, nagsasalita sa, aking Panginoon. Pagkatapos 
ay sinabi niya sa 

ako, ikaw ay masidhing bumagabag sa isipan para sa kapakanan 
ng Israel: iniibig 

ikaw ang tao sa mas mahusay kaysa sa kanya na ginawa sa 
kanila? 

{5:34} at sabi ko, hindi, Panginoon: ngunit ng mismong 
pagdadalamhati ko 

nagsabi: para sa sakit ng aking balakang ko oras-oras, habang 
nangapapagal ko na 

nauunawaan ang paraan ng Kataas-taasang Diyos, at upang 
hanapin ang mga bahagi 

ng kanyang paghuhukom. 

{5:35} at sinabi niya sa akin, hindi ka marunong. At sinabi ko, 

Kaya nga, ang Panginoon? kung saan ako isinilang noon? o bakit 
si 

hindi tiyan ng aking ina at aking mga libingan, na baka wala 
akong 



nakita ang pagdaramdam ni Jacob, at ang mga karitong 
pinagpagalan ng stock 

ng Israel? 

{5:36} at sinabi niya sa akin, Number sa akin ng mga bagay na 
ito na 

ay hindi pa dumarating, sama-samang titipunin ko ang dumi ay 

nagkalat sa paligid, gumawa ako ng mga bulaklak berde muli na 
ang 

tuyo, 

{5:37} ay buksan sa akin ang mga lugar na sarado ang, at 
magdala sa akin 

lumabas ang hangin na sa kanila ay tumigil ka, ipakita mo ako sa 
larawan 

ng isang tinig: at pagkatapos ay ipinahahayag ko sa iyo ang mga 
bagay na ito upang iyong 

labourest malaman. 

{5:38} at sinabi ko, O Panginoon na nanganganak ng mga 
patakaran, na maaaring 

malaman ang mga bagay na ito, kundi niyaong hindi kanyang 
tirahan na naglalaman ng 

ng tao? 

{5:39} para sa akin, ako ay hangal: Paano maaari ako 
pagkatapos magsalita ng 



bagay na ito ang tinatanong mo sa akin ang mga bagay na ito? 

{5:40} pagkatapos ay sinabi niya sa akin, kung paanong 
magagawa ninyo wala 

ang mga bagay na nabanggit ko, gayon pa man kaya ikaw hindi 

Hanapin ang aking mga kahatulan, o sa katapusan ng pag-ibig 
ko 

ipinangako sa aking mga tao. 
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{5:41} at sinabi ko, narito, O Panginoon, gayon pa man sining 
ikaw malapit sa 

sila na dapat ay nakalaan hanggang sa katapusan: at anong 
gagawin 

mga na bago sa akin, o tayo na maging ngayon, o sila na 

darating pagkatapos sa atin? 

{5:42} at sinabi niya sa akin, inihahalintulad ko ang aking mga 
kahatulan 

sa isang singsing: kung paanong may ay walang magiting ng 
huling, gayon pa man 

doon ay walang swiftness ng una. 

{5:43} kaya ako ay sumagot at sinabi, anomang huwag para 

mga na ginawa, at maging ngayon, at na ay para sa 

dumating, agad; upang ikaw ay pakita hatol ang 



mas maaga? 

{5:44} pagkatapos ay sinagot niya sa akin, at sinabi, ang nilalang 
na ito ay maaaring 

Huwag magmadali sa itaas ng kape; ni hindi maaaring humawak 
ang mundo sa kanila 

nang sabay-sabay na ay malilikha doon. 

{5:45} at sabi ko, kapag sinabi ninyo sa inyong tagapaglingkod, 
na 

ikaw, saan magmasama ng buhay sa lahat, ipinagkaloob sa 
buhay nang sabay-sabay sa mga 

nanganak ito ng nilalang na nilikha mo, at ng mga kinapal: 
maging 

kaya ito ngayon din dalhin ng sila na ngayon ay kasalukuyan 
nang sabay-sabay. 

{5:46} at sinabi niya sa akin, itanong sa sinapupunan ng isang 
babae, 

at sinasabi sa kanya, kung ikaw ilakas mo ang mga bata, bakit 
dati 

ikaw hindi iisa, kundi isa? manalangin sa kanya 

kaya nga na ilabas agad ang sampung anak. 

{5:47} at sabi ko, hindi siya: ngunit kailangan itong gawin ng 
distansya 

ng oras. 



{5:48} pagkatapos ay sinabi niya sa akin, kahit kaya ko ibinigay 
ang 

sinapupunan ng lupa sa mga taong maaaring natatanim sa ito 
sa kanilang panahon. 

{5:49} para sa tulad noong bata pa ay hindi makapagdala ng 
mga 

ang mga bagay na pag-aari ng mga matatanda, gayon din 
magkaroon ako itapon ang 

mundo na nilikha ko. 

{5:50} at tinanong ako, at sinabi, nakikitang ipinagkaloob ninyo 
ngayon 

ako ang daan, ako ay magpapatuloy na magsalita sa harap mo: 
para sa ating 

ina, na ikaw ay sinabi sa akin na siya ay bata pa, 

malapit na ngayon sa edad. 

{5:51} siya sumagot sa akin, at sinabi, hilingin sa isang babae na 

pagdadala ng mga anak, at sasabihin niya sa iyo. 

{5:52} sabihin sa kanya, kaya nga ang mga ng nila kung sino ka 

mo ngayon namunga ng tulad ng mga bago, ngunit hindi 
gaanong 

ng pangangatawan? 

{5:53} at siya ay sasagot sa iyo, sila ay isinilang sa 



ang ay ang lakas ng mga kabataan ng isang fashion, at sila na 

ay ipinanganak sa panahon ng edad, kapag nagkukulang sa 
sinapupunan, ay 

kung hindi man. 

{5:54} isiping ikaw nga din, paano na kayo ay mas mababa 

ng pangangatawan kaysa sa mga yaong nauna sa inyo. 

{5:55} at kaya sila na darating pagkatapos mong mas mababa 
kaysa sa kayo, 

bilang ng mga nilalang na ngayon ay nagsisimulang maging 
matanda, at lumipas 

sa lakas ng mga kabataan. 

{5:56} magkagayo 'y sinabi ko, Panginoon, isinasamo ko sa iyo, 
kung nalaman ko 

pagpabor sa iyong paningin, ipakita mo ang iyong lingkod sa 
kung sino ang iyong dalawin 

iyong mga nilalang. 

{6:1} at sinabi niya sa akin, noong una, kapag ang 

mundo ay ginawa, bago ang mga hangganan ng mundo ay 
nakatindig, o 

man umihip ang hangin, 

{6:2} bago ito ay kumulog at naliwanagan, o kailanman sa 

ay inilatag ang pundasyon ng paraiso, 



{6:3} bago ang patas na mga bulaklak ay nakita, o kailanman sa 

naigagalaw kapangyarihan ay itinatag, bago ang hindi mabilang 

natipon ang mga tao ng mga anghel, 

{6:4} pa, o ang taas ng ere iniangat, bago 

ang mga panukala ng kalawakan ay nagngangalang, o 
kailanman sa 

Chimneys sa Sion ay mainit, 

{6:5} at bago ng kasalukuyang taon ay hinanap, at o 

ba ang mga imbensyon sa kanila na ngayon ang mga kasalanan 
ay tumalikod, bago 

sila ay ibinuklod sa na nagtipon sa pananampalataya para sa 
kayamanan: 

{6:6} noon ay itinuturing ko ang mga bagay na ito, at lahat sila 
ay 

na ginawa sa pamamagitan ng nag-iisa ako, at wala nang ibang: 
sa akin din 

sila ay magiging nagtapos, at sa pamamagitan ng walang iba. 

{6:7} at sumagot ako at sinabi, ano ang magiging mahati 

papaghiwalayin ng panahon? o kapag ang magiging wakas ng 
una, 

at sa simula ng ito sumusunod? 

{6:8} at sinabi niya sa akin, mula sa Abraham kay Isaac, 



Kapag Jacob at Esau ay isinilang sa kanya, ni Jacob kamay 
gaganapin 

unang sa sakong ni Esau. 

{6:9} para Esau ay ang katapusan ng mundo, at si Jacob ay ang 

simula ng ito sumusunod. 

{6:10} ang kamay ng lalaki ay nasa pagitan ng mga sakong at 
kamay: 

iba pang tanong, Esdras, sabihin mo hindi. 

{6:11} ko pagkatapos ay sumagot at sinabi, Oh Panginoon na 
nanganganak ng mga patakaran, 

kung magkaroon ng nakasumpong ako ng lingap sa iyong 
paningin, 

{6:12} Ipinamamanhik ko sa iyo, ipakita mo ang iyong lingkod sa 
katapusan ng iyong 

token, samakatwid baga shewedst na part ako ng nakaraang 
gabi. 

{6:13} kaya 't siya 'y sumagot at sinabi sa akin, Stand up sa 

iyong mga paa, at maririnig ang pagtunog ng 
makapangyarihang tinig. 

{6:14} at ito ay magiging waring isang malaking 
paggalaw; Ngunit ang 

hindi matitinag ang mga lugar na kung saan ka nakatayo. 



{6:15} at kaya nga, kapag nagsasalita ito huwag kang matakot: 
para sa 

ang salita ay ang mga dulo, at ang mga pundasyon ng lupa ay 

naunawaan. 

{6:16} at bakit? dahil sa pagsasalita ng mga bagay na ito 

nanginginig at mahihikayat: sapagkat ito ang nakaaalam na ang 
dulo ng mga ito 

kailangang magbago ang bagay na ito. 

{6:17} at ito ay nangyari, na nang aking marinig ito nakatayo 
ako 

pataas sa aking mga paa, at dininig, at, masdan, nagkaroon ng 
isang 

tinig na nangusap, at ang tunog nito ay katulad ng tunog ng 

maraming tubig. 

{6:18} at sinabi ito, masdan, darating ang araw na ito, na ako ay 

magsimula sa mga upang Magsilapit kayo, at upang bisitahin 
ang mga nananahan sa mga 

lupa, 

{6:19} at magsisimulang upang gumawa ng mga pagtatanong sa 
kanila, ano ang 

maging sila na nanakit sa di-makatarungang sa kanilang 
kalikuan, 



at nang ang paghihirap ng Sion ay matutupad; 

{6:20} at kailan ang mundo, na magsisimula silang maglaho 

layo, ay matatapos, pagkatapos ay ituturo ko mga token: ang 

mga aklat ay bubuksan bago ang kalawakan, at sila ay 
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Tingnan ang lahat ng sama-sama: 

{6:21} at ang mga anak ng isang taong gulang ay magsasalita sa 

kanilang tinig, ang mga kababaihan na may bata ay 
magbubunga 

nakahukay ng mga anak ng mga tatlo o apat na buwan gulang, 
at sila ay 

mabuhay, at itataas. 

{6:22} at biglang lilitaw na ang sown na lugar 

unsown, ang buong storehouse ay biglang matatagpuang 
walang laman: 

{6:23} at tha trumpeta ay magbibigay ng isang tunog, na kapag 

bawat tao ay dumirinig, sila ay biglang natakot. 

{6:24} sa oras na iyon ay kaibigan labanan ang isa laban sa isa 

tulad ng mga kaaway, at ang lupa ay tatayo sa takot sa mga na 

manahanan doon, ang bukal ng mga bukal ay tatayo pa rin, 

at sa loob ng tatlong oras ay hindi sila tumakbo. 



{6:25} kung sino man ang matira mula sa lahat ng mga ito na 
may 

Sinabi sa iyo ay tumakas, at tingnan ang aking kaligtasan, at sa 
katapusan ng 

ang iyong mundo. 

{6:26} at ang mga lalaki na natatanggap ay makikita ito, na 

hindi nakatikim ng kamatayan mula sa kanilang kapanganakan: 
at ang puso ng mga 

naninirahan ay nagbago, at naging isa 

kahulugan. 

{6:27} sapagkat masama ay papatayin, at ang panloloko ay 

namamatay. 

{6:28} para sa pananampalataya, ito ay mananagana, katiwalian 
ay magiging 

madaraig, at ang katotohanan, na kung saan ay nagkaroon na 
ng kaya matagal nang walang 

bunga, ay ipinahayag. 

{6:29} at kapag siya ay nakipag-usap sa akin, masdan, ako ay 
tumingin sa pamamagitan ng 

kaunti at maliit sa kanya bago na tumayo ako. 

{6:30} at ang mga salitang ito ay sinabi niya sa akin; Ako 'y 
naparito upang 



pakita ka ng panahon ng gabi para naparito. 

{6:31} kung ikaw magdasal subalit mas maraming, at mabilis na 
pitong araw 

muli, aking sasabihin sa iyo mas bagay sa araw kaysa 

narinig. 

{6:32} sapagkat narinig ang pinaka mataas ang iyong tinig: para 
sa 

nakakita ang makapangyarihan sa iyong mabuting pakikitungo, 
ay nakakita 

rin iyong kalinisang-puri, na may ka nang walang katapusan 
mula noong iyong kabataan. 

{6:33} at kaya nga siya sinugo ako upang ipatalastas kita lahat 

mga bagay na ito, at sasabihin sa iyo, maging maaliw at 

Huwag matakot 

{6:34} at mapabilis ang hindi kasama sa mga unang panahon, sa 

Isipin ang mga bagay na walang kabuluhan, na ikaw ay 
maaaring hindi mapabilis mula sa huling 

beses. 

{6:35} at ito ay nangyari pagkatapos nito, na Napaiyak ako muli, 

at nag-ayuno ang pitong araw, na kaya kong tuparin ang 

tatlong linggo na sinabi niya sa akin. 

{6:36} at sa ikawalo ng gabi ay lubha sa loob ng puso ko 



muli sa akin, at ako ay nagsimulang magsalita sa harap ang 
pinaka High. 

{6:37} sapagkat ang aking Espiritu ay lubos na nakatakda sa 
apoy, at ang aking kaluluwa 

ay nagdurusa. 

{6:38} at sinabi ko, Oh Panginoon, ikaw nagsalita mula sa 

simula ng paglikha, maging ang unang araw na iyon, at sinabi sa 
gayon; 

Hayaan ang mga langit at lupa na nilikha; at ang iyong salita ay 
isang perpektong 

gawain. 

{6:39} at pagkatapos ay ang Espiritu, at kadiliman at 
katahimikan 

sa lahat ng panig; ang tunog ng tinig ng tao ay hindi pa 

nabuo. 

{6:40} pagkatapos commandedst mo ng patas na liwanag upang 
lumabas 

ang iyong kayamanan, na maaaring lumitaw ang iyong mga 
gawain. 

{6:41} sa pangalawang araw ka ginawa ninyong dakila ang mga 
Espiritu ng mga 

kalawakan, at commandedst ito upang papaghiwalayin ang 
bahagi, at sa 



gumawa ng isang dibisyon sa pagitan ng mga tubig, na 
maaaring ang isang bahagi 

umahon, at ang isa ay nananatiling sa ilalim. 

{6:42} sa ikatlong araw ng inyong ipinag-utos na ang mga 

tubig ay titipunin sa ikapitong bahagi ng lupa: 

anim na pats mo ikaw matutuyo, at pag-iingat sa mga ito, sa 
layuning na 

ito ang ilan na itinanim ng Diyos at binubungkal paglilingkuran 

iyo. 

{6:43} para sa lalong madaling salita mo ay humayo sa mga 
gawain ay 

ginawa. 

{6:44} sapagkat agad may dakila at mga hindi mabilang 

bunga, at ang marami at iba 't ibang kalayawan para ang lasa, at 

ang mga bulaklak ng hindi nagbabagong kulay, at ang 
kamangyan ng napakagandang 

amoy: at ito ay naganap ang pangatlong araw. 

{6:45} sa ikaapat na araw mo commandedst na ang 

araw ay magniningning, at ang buwan ay magbibigay ng 
kaniyang liwanag, at ang mga bituin 

dapat sa kaayusan: 



{6:46} at ipinagawa nila ng kaso upang gawin ang paglilingkod 
sa tao, 

iyon ang gawin. 

{6:47} sa ikalimang araw ikaw sinabi sa ikapitong 

bahagi, na kung saan ay nagtipon ng mga tubig na ito dapat 
dalhin 

ang pamumuhay ng mga nilalang, mga ibon at mga isda: at kaya 
ito ay 

nangyari. 

{6:48} para sa mga pipi na tubig at walang buhay na nagbunga 
ng 

bagay na may buhay sa mga utos ng Diyos, na ang lahat ng mga 
tao 

maaaring purihin ang iyong mga kamangha-manghang gawa. 

{6:49} pagkatapos umawit ordenan ang dalawang buhay na 
nilalang, ang 

isa ka 't tinawag ni Enoc, at ang iba pang mga Leviathan; 

{6:50} at umawit ihiwalay ang mga ng isa ng isa pa: para sa mga 

ikapitong bahagi, ibig sabihin, kung saan ang tubig ay tinipon 

sama-sama, maaaring hindi makapigil sa kanila pareho. 

{6:51} kay Enoc mo ipinagawa ang isang bahagi, na kung saan 
ay tuyo 



hanggang sa ikatlong araw, upang siya ay manirahan sa 
parehong bahagi, 

kung saan ay isang libong burol: 

{6:52} kundi kay Leviathan mo ipinagawa ang ikapitong bahagi, 

alalaong baga 'y, ang mamasa-masa; at tumupad sa kanya 
upang masila ng 

kung sino ang ibig mo, at kapag. 

{6:53} sa ikaanim na araw ikaw ipinagawa utos 

sa lupa, na iyong harapan magbunga ng hayop, 

hayop at gumagapang na bagay: 

{6:54} at mga, Adan din, kanino ka ginawa ninyong dakila 

Panginoon ng lahat ng iyong mga nilalang: siya dumating 
tayong lahat, at ang mga tao 

din na ikaw iyong pinili. 

{6:55} ang lahat ng ito ay may ko sinabi bago sa iyo, O 
Panginoon, 

dahil sa iyong ginawa ninyong dakila ang mundo para sa ating 
kapakanan 
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{6:56} para sa ibang mga tao, na kung saan din nanggagaling si 
Adan, 

sinabi ninyo na sila ay wala, ngunit maging katulad sa dura: 



at mo itinulad ang kasaganaan ng mga ito sa isang patak na 

nalaglag mula sa isang sisidlan. 

{6:57} at ngayon, O Panginoon, masdan, ang mga pagano, na 

kailanman kinikilala bilang walang, sinimulan upang maging 
mga Panginoon 

sa atin, at na sumira sa atin. 

{6:58} kundi natin iyong mga tao, yaong tinawag ninyo iyong 

panganay na anak, ang iyong kaisa-isang Bugtong na, at sa 
iyong taimtim na mangingibig, ay ibinigay 

sa kanilang mga kamay. 

{6:59} kung sa mundo ngayon ay ginawa para sa ating 
kapakanan, kung bakit ba 

hindi kami nagtataglay ng mana sa mundo? Gaano katagal 

mananatili ba ito? 

{7:1} at nang ginawa ko sa pagsasalita sa mga 

salita, may ipinadala sa akin ng anghel na naging 

ipinadala sa akin ng gabi nang una: 

{7:2} at sinabi sa akin, Up, Esdras, at naririnig niya ang 

mga salita na naparito ako para sabihin sa iyo. 

{7:3} at sabi ko, nagsasalita sa, aking Diyos. Pagkatapos ay 
sinabi niya sa 



ako, ang dagat na ito ay naka-set sa isang malawak na lugar, 
nang ang mga ito ay malalim at 

dakilang. 

{7:4} ngunit ilagay ang kaso ng pasukan ay makitid, at tulad ng 

isang ilog; 

{7:5} na pagkatapos ay pumunta sa dagat upang tumingin sa 
mga ito, at 

maghahari sa ito? kung hindi sa pamamagitan ng makipot na 
siya, kaya paano siya 

dumating sa ang malawak? 

{7:6} doon ay din ang isa pang bagay; Ng lungsod ay itinayo, at 

inilagay sa isang malawak na field, at puno ng lahat ng 
mabubuting bagay: 

{7:7} bukana niyon ay makitid, at inilagay isang 

mapanganib na lugar bumagsak, like kung may mga sunog sa 
mga 

kanang kamay, at sa kaliwa ng malalim na tubig: 

{7:8} at isang tanging landas sa pagitan ang dalawa, kahit 

pagitan ng apoy at tubig, kaya maliit na baka may ngunit 

isang lalaking pumunta roon nang sabay-sabay. 

{7:9} kung ang bayang ito ngayon ay ibinigay sa isang tao para 
sa isang 



mana, kung hindi magdaraan sa panganib na inilagay sa 
harapan nito, 

Paano niya tatanggapin ang manang ito? 

{7:10} at sinabi ko, ito ay gayon nga, Panginoon. Pagkatapos ay 
sinabi niya sa akin, 

Gayon pa man din ay bahagi ng Israel. 

{7:11} dahil para sa kanilang kapakanan ko ay gumawa ng 
mundo: at 

nang si Adan ay lumabag sa aking batas, pagkatapos ay nag-
utos na 

ngayon ay tapos na. 

{7:12} pagkatapos ay ang pasukan ng daigdig na ito na ginawa 

makitid, puno ng kalungkutan at paghihirap: sila ay ngunit ilang 
at masama, 

na puno ng panganib,: at napakasakit. 

{7:13} sapagkat malapad ang pasukan ng elder mundo at 

Sigurado, at namunga bunga ng imortal. 

{7:14} kung pagkatapos nila na mamuhay ng labour hindi para 
makapasok sa mga ito na makipot 

at walang kabuluhang bagay, kailanman matatanggap nila ang 
mga na ay inilatag ang 

para sa kanila. 



{7:15} ngayon kaya nga, bakit disquietest ka ng iyong sarili, 
nakikita 

ikaw ay isang tao lamang nangasisira? at kung bakit ikaw ay 
lumipat, 

samantalang ikaw ay kundi mortal? 

{7:16} Bakit mo ikaw hindi itinuturing sa pagiisip mo ito 

ang mga bagay na darating, sa halip na ang kasalukuyang? 

Sinagot ko at sinabi, Oh Panginoon na ang {7:17} nanganganak 

patakaran, inordenan ka sa iyong mga kautusan, na ang 
mabubuti ay dapat 

magmamana ng mga bagay na ito, kundi ang mga makasalanan 
ay mapahamak. 

{7:18} Gayunpaman maghirap ng mabubuti ang makipot 

bagay, at pag-asa para sa mga malawak na: para sa sila na 
gumawa ng kasamaan 

dumanas ang makipot na bagay na ito, at gayon ma 'y hindi na 
makikita ang malawak na mga. 

{7:19} at sinabi niya sa akin. Doon ay walang hukom sa itaas 

Diyos, at wala nang may pag-unawa sa itaas ng Kataastaasan. 

{7:20} para may maging marami ang masasawi sa buhay na ito, 
dahil 

hinahamak nila ang mga batas ng Diyos ay ipinakita sa kanila. 



{7:21} para sa Diyos ay nagbigay ng kautusan ang makipot na 
tulad ng 

dumating, ang dapat nilang gawin para mabuhay, tulad ng 
dumating sila, at 

Ano ang dapat obserbahan nila para maiwasan ang parusa. 

{7:22} gayon pa man sila ay hindi masunurin sa kaniya; Subalit 
ang 

nagsalita laban sa kanya, at inakala lang ng bagay na walang 
kabuluhan; 

{7:23} at malinlang ang kanilang sarili ng kanilang masasamang 
gawa; 

at sinabi ng Kataas-taasang Diyos, na siya ay hindi; at alam 
niyang hindi 

mga paraan: 

{7:24} kundi sa kanyang mga batas ay sila hinamak, at 
tinanggihan ang kanyang 

mga Tipan; sa kanyang batas sila hindi naging tapat, at 

ay isinasagawa ng kanyang mga gawa. 

{7:25} at samakatuwid, Esdras, para sa mga walang laman ay 
walang laman 

bagay na ito, at para sa mga ang puno ay ang buong bagay na 
ito. 

{7:26} masdan, darating ang panahon, na ang mga token 



na sinabi ko sa iyo ay dumating sa pass, at ang nobya 

ay lumitaw, at siyang paglabas ay magiging nakita, na ngayon ay 

inalis mula sa lupa. 

{7:27} at sino man ay iniligtas mula sa mga kasamaan ng 
foresaid 

makikita ang aking mga kababalaghan. 

{7:28} para sa aking anak na ito ni Jesus ay ipahahayag sa mga 
na 

sa kanya, at magagalak sila na manatili sa loob ng apat na 

daang taon. 

{7:29} matapos ang mga taon ay ang aking anak na si Cristo ay 
mamatay, at ang lahat ng 

ang mga tao na may buhay. 

{7:30} at ang mundo ay ibubulid sa ang lumang na katahimikan 

tulad ng pitong araw, tulad ng dating mga kahatulan: kaya na 
walang tao 

ay mananatili. 

{7:31} at pagkatapos ng pitong araw sa mundo, na nagising pa 

hindi, ay itataas, at mamamatay na ay sira na 

{7:32} at ang lupa ay ibalik ang yaong mga tulog sa 

kanya, at gayon man sa alabok ang mga nananahan sa 
katahimikan, at ang 



ibibigay ng mga lihim na lugar ng mga kaluluwang ang mga 
ginawang 

sa kanila. 

{7:33} at ang pinaka mataas ay magpapakita sa luklukan ng 

paghuhukom, at ang kalungkutan ay lumilipas, at ang mahaba 

pagdurusa ay magkakaroon ng isang wakas: 

2 Esdras pahina 716 

{7:34} ngunit paghuhukom ay mananatili lamang, ang 
mananatili ng katotohanan, 

at ang pananampalataya ay naging makapangyarihan: 

{7:35} at ang susunod sa mga gawain, at ang gantimpala na ito 
ay magiging 

Ipinakita, at ang mabubuting gawa ay magiging ng puwersa, at 
masama 

mga gawa ay dadalhin na walang mga panuntunan. 

{7:36} magkagayo 'y sinabi ko, si Abraham ay nanalangin muna 
para sa 

Sodomites, at si Moises para sa mga ama ay nagkasala sa mga 

ilang: 

{7:37} at Jesus pagkaraan niya para sa Israel sa panahon ng ni 
Achan: 

{7:38} at Samuel at David para sa kapahamakan: at 



Solomon para sa kanila upang ang Santuwaryo: 

{7:39} at Helias para sa mga yaong nakatanggap ng ulan; at para 
sa mga 

patay, upang siya ay mabuhay: 

{7:40} at Ezechias para sa mga tao sa panahon ng 

Ni Sennacherib: at maraming para sa marami. 

{7:41} gayon din ngayon, pagtingin sa katiwalian ay lumalaki, at 

nadagdagan ang kasamaan, at ang mabubuti ay nanalangin 
para sa 

makasalanan: dahil dito, hindi ang mangyayari kaya ngayon 
din? 

{7:42} siya sumagot sa akin, at sinabi, ang kasalukuyang buhay 
na ito ay hindi 

sa wakas na kung saan maraming kaluwalhatian manahan; kaya 
nga wala silang 

nanalangin para sa mga mahihina. 

{7:43} ngunit ang araw ng tadhana ang magiging wakas ng oras 
na ito, 

at simula ng kawalang-kamatayan para para naparito, kung 
saan 

katiwalian ay lumipas na, 

{7:44} pagpipigil ay magwawakas, pagtataksil ay cut off, 



kabutihan ay lumaki, at ang katotohanan ay sumibol. 

{7:45} pagkatapos ay walang sinuman ay magagawang sa upang 
i-save sa kanya na 

nawasak, o sa mga nang-aapi sa kanya na siyang nagbigay ng 
tagumpay. 

{7:46} ko pagkatapos ay sumagot at sinabi, ito ang aking unang 
at huling 

sinasabi, na ang mga ito ay mas mahusay na hindi nabigyan ng 
lupa 

kay Adan: o iba pa, kapag ito ay ibinigay sa kanya, magkaroon 
ng 

pigilin siya sa pagkakasala. 

{7:47} sapagkat Ano ang mapapakinabang ito para sa mga tao 
ngayon sa kasalukuyan ang 

panahon para mabuhay sa bigat, at pagkatapos ng kamatayan 
na alamin ang mga 

kaparusahan? 

{7:48} Oh ikaw si Adan, Ano itong ginawa mo? para kahit na ito 

ay ikaw ang nagkasala, ikaw sining na hindi bumagsak ang nag-
iisa, ngunit tayong lahat 

na manggagaling sa iyo. 

{7:49} Sapagkat ano ang mapapakinabang dito sa amin, kung 
may ipinangako 



atin ng imortal na panahon, samantalang ang nagawa na natin 
ang mga gawa na 

magdala ng kamatayan? 

{7:50} at doon ay nangako sa atin ng walang-hanggang pag-asa, 

samantalang ang ating sarili ay pinaka masama ay ginawang 
walang kabuluhan? 

{7:51} at na doon ay inilaan para sa atin ang mga tirahan ng 
mga 

kalusugan at kaligtasan, samantalang nabuhay kami sa 
kasamaan? 

{7:52} at ang kaluwalhatian ng Kataas-taasan ay iniingatan sa 

ipagtanggol ang mga ito na pinamumunuan ng isang buhay na 
ingat, samantalang tayo ay may 

lumakad sa ang pinaka masamang mga landas ng lahat? 

{7:53} at na dapat ipinakita ng paraiso, na 

bunga ay nagtitiis para sa kailanman, kung saan ay seguridad at 
gamot, 

dahil tayo ay hindi makakapasok dito? 

{7:54} (sapagkat tayo ay lumakad sa mga hindi kanais-nais na 
lugar.) 

{7:55} at na ang mga mukha nila na ginamit 

kikinang ng Pangilin sa itaas ng mga bituin, samantalang ang 
ating mga mukha 



magiging blacker kaysa sa kadiliman? 

{7:56} para sa habang kami nakatira at nakagawa ng kasamaan, 
kami 

isinasaalang-alang na hindi na natin dapat simulan upang 
magdusa para sa mga ito pagkatapos ng 

kamatayan. 

{7:57} pagkatapos ay sinagot niya ako, at sinabi, ito ang 

kalagayan ng digmaan, kung saan na ang tao ay ipinanganak sa 
mga 

lupa ay lumaban; 

{7:58} na, kung malampasan niya, siya ay magdaranas ng gaya 
mo 

iyong sinabi: ngunit kung makuha niya ang tagumpay na ito, 
siya ay tatanggap ng mga bagay na ito 

na sinasabi ko. 

{7:59} sapagkat ito ay ang buhay na nangusap si Moises sa 

ang mga tao noong nabubuhay siya, nagsasabing, pumili sa iyo 
ng buhay, upang ikaw 

Maaari mong mabuhay. 

{7: 60.} gayon pa man sila ay naniwala sa kanya hindi, ni hindi 
pa ang 

propeta matapos siya, hindi ni hindi ko na sinabi sa kanila, 



{7:61} na hindi magkaroon ng ganoong kabigatan sa kanilang 

nagaganyak na pagkawasak, bilang ay magiging kagalakan sa 
kanila na 

kaligtasan. 

{7: 62} ko pagkatapos ay sumagot, at sinabi, alam ko, 
Panginoon, na ang 

Kataastaasan ay tinatawag na maawain, dahil naaawa siya sa 

sila na hindi pa dumarating sa daigdig, 

{7: 63.} at sa mga din na bumaling sa kanyang mga batas; 

{7:64} at na siya ay matiyaga, at haba ay magdurusa sa mga na 

ay nagkasala, bilang kanyang mga nilalang; 

{7: 65} at na siya ay saganang, para sa siya ay handang ibigay 

kung saan walang itong anomang; 

{7:66} at na siya ay ng dakilang awa, sapagka 't multiplieth siya 

parami nang parami na awa sa kanila na naririto, at ang mga 

nakalipas na, at gayon din sa kanila ay na dumating. 

{7:67} sapagkat kung siya ay hindi sila nagparami ng kanyang 
awa, ang mundo 

ay magpapatuloy sa kanila na magmana doon. 

{7:68} at pardoneth siya; sapagkat kung siya ay hindi kaya ng 
kanyang 



kabutihan, na baka sila na nakagawa ng kasamaan 

maaaring mabawasan sa kanila, ang bahagi ng sampung 
ikasanlibo ng tao dapat hindi 

mananatiling buhay. 

{7:69} at pagiging hukom, kung hindi niya dapat patawarin ang 
kanila 

na ay magaling na sa kanyang mga salita, at ilagay ang 
karamihan ng 

alitan, 

{7:70} doon ay dapat na iilang iniwan masadlak sa isang 

hindi mabilang na mga tao. 

{8:1} at sinagot niya sa akin, na nagsasabi, ang kataas-taasan ay 

nilikha ang daigdig na ito para sa marami, ngunit sa daigdig na 
darating para sa iilan. 

{8:2} ako ay magsasabi sa iyo ng kahalintulad, Esdras; Tulad ng 
kapag ikaw 

ang lupa, ang tinatanong nito ay sinasabi sa iyo, na ito ay 
ibinibigay sa mga marami 

magkaroon ng amag na ginawa ang mga sisidlan, ngunit kaunti 
lamang ang alabok na 

ginto ay nagmumula sa: gayon din naman ay ang landas ng 
daigdig ngayon. 
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{8:3} doon ay maraming nilikha, ngunit kaunti lamang, ay siyang 
maliligtas. 

{8:4} kaya sumagot ako at sabi, nilulunok pagkatapos pababa, O 
aking 

kaluluwa, pag-unawa, at lalamunin ang karunungan. 

{8:5} sapagkat ikaw ay pumayag na pakinggan mo, at ang sining 
na handang 

magpropesiya: sapagkat ikaw ay hindi na espasyo kaysa lamang 
para mabuhay. 

{8:6} Oh Panginoon, kung ikaw ay magbata ng hindi iyong 
lingkod, na maaari nating 

manalangin bago sa iyo, at ibibigay mo sa amin ang binhi sa 
ating mga puso, at 

kultura sa ating pang-unawa, upang doon ay dumating ng 
bunga nito; 

Paano mabubuhay bawat tao ibig sabihin sira, na binabata ang 

Maglagay ng isang tao? 

{8:7} sapagka 't ikaw ay nag-iisa, at tayong lahat ng isang gawa 
ng 

tulad ng iyong mga kamay, na iyong sinabi. 

{8:8} para sa kapag ang katawan ay ngayon na moderno ng ina 

sinapupunan, at ikaw ay magmasama sa ito ng mga miyembro, 
iyong nilalang ay iningatan 



sa apoy at sa tubig, at sa siyam na buwan ay iyong 
pagkakagawa 

magtiis sa iyong kinapal na nilalang sa kanya. 

{8:9} ngunit iyon na nagiingat at nananatiling pareho ang 
magiging 

iningatan: at kapag ang panahon ay darating, ang bahay-bata 
na iningatan 

iniligtas ang mga bagay na tumubo dito. 

{8:10} sapagkat iniutos ninyo mula sa bahagi ng mga 

katawan, na ang ibig sabihin, mula sa mga suso, gatas na 
ibibigay, 

Alin ang bunga ng mga bubelya, 

{8:11} na maaaring ang mga bagay na kung saan ay moderno 

nourished para sa isang panahon, hanggang sa disposest mo ito 
sa iyong awa. 

{8:12} mo isinuot iyon sa iyong kabutihan, at 

nurturedst ito sa inyong mga batas, at reformedst ito sa iyong 
mga paghatol. 

{8:13} at mo ikaw kitilin ito bilang iyong kinapal, at 

mapabilis ang mga ito bilang mo ang iyong gawain. 

{8:14} kung nga ikaw kang sirain siya na may kaya 



malaking pagpapagal ay moderno, ito ay isang madaling bagay 
upang maordenan 

pamamagitan ng iyong mga utos, na maaaring ang mga bagay 
na yari 

ay mapangalagaan. 

{8:15} Ngayon nga, na Panginoon, ako 'y 
mangungusap; hawakan ang mga tao sa 

pangkalahatang, nalalaman mo ang pinakamainam; kundi 
hawakan ang iyong mga tao, para sa 

kung kaninong kapakanan sori; 

{8:16} at para sa iyong mana, para kanino dahilan ko 

makidalamhati; at para sa mga Israel, para sa kung kanino ako 
ay mabigat; at para sa mga Jacob, 

alang-alang na ako 'y nababagabag; 

{8:17} nga ako magsisimulang magdasal bago sa iyo para sa 

sarili ko at para sa kanila: sapagkat nakikita ko ang talon sa atin 
na manahan sa 

ang lupain. 

{8:18} ngunit narinig ko ang swiftness ng mga hukom na 

ay darating. 

{8:19} nga maririnig ang aking tinig, at maunawaan ang aking 

salita, at ako ay magsasalita sa harap mo. Ito ang simula 



ng mga salita ni Esdras, bago ang pag-akyat niya sa Langit: at 
aking sinabi, 

{8:20} Oh Panginoon, ikaw na tumatahan sa everlastingness 

saan namamasdan mula sa itaas ng bagay sa Langit at sa mga 

hangin; 

{8:21} na ang trono ay napakalaking; kung kaninong 
kaluwalhatiang maaaring hindi 

ay mauunawaan; bago na ang mga hukbo ng mga anghel ay 
tumayo 

may panginginig, 

{8:22} na ang paglilingkod ay trainer sa hangin at apoy; 

na ang salita ay totoo, at ang salitang pare-pareho; kung 
kaninong 

kautusan ay malakas, at ordenansa na natatakot; 

{8:23} drieth na hitsura up ang kailaliman, at galit 

ginagawa ang mga bundok na iyon ay naglalaho; na ang 
katotohanan 

Pinatototohanan: 

{8:24} Oh dinggin ang dalangin ng iyong lingkod, at makinig sa 

ang petisyon ng iyong mga kinapal. 

{8:25} sapagka 't habang buhay ko ako 'y mangungusap, at 
hangga 't ako ay may 



pag-unawa sasagutin ko. 

{8:26} Oh tingnan hindi lamang ang mga kasalanan ng iyong 
mga tao; Ngunit sa 

kanila na maglingkod sa iyo sa katotohanan. 

{8:27} itinuturing hindi ang masasamang imbensyon ng mga 
pagano, 

Ngunit ang hangarin ng mga na panatilihin mo ang iyong 
patotoo 

ang mga paghihirap. 

{8:28} isipin hindi sa mga taong nabuhay feignedly 

bago sa iyo: ngunit tandaan ito, na ayon sa iyong 

ay hindi nalaman ang iyong takot. 

Gawin itong hindi masusunod ang inyong kalooban upang sirain 
ang mga ito na magkaroon ng {8:29} 

namuhay katulad ng hayop; Ngunit sa kanila na magkaroon ng 
malinaw 

Itinuro sa iyong kautusan. 

Iyong kunin walang galit sa kanila na ng {8:30} 

itinuturing na mas masahol pa kaysa sa mga hayop; Ngunit 
mahal sila na laging ilagay 

kanilang tiwala sa iyong kabutihan at kaluwalhatian. 



{8:31} sapagkat tayo at ang ating mga ama na syang umuwi ng 
naturang 

sakit: ngunit dahil sa atin ang mga makasalanan na ikaw ay 
tatawaging 

maawain. 

{8:32} sapagkat kung ikaw ay isang hangaring maawa sa amin, 

ikaw ay tatawaging maawaing, sa atin, ay walang 

ang mga gawa ng kabutihan. 

{8:33} para sa mga makatarungan, na kung saan ay may 
maraming mabubuting gawa ay nag-imbak 

sa iyo, ay mula sa kanilang sariling mga gawa makatanggap ng 
gantimpala. 

{8:34} para sa mga lalake, ay ano ang iyong alisin mo 

galit sa kanya? o kung ano ang isang henerasyon na may 
pagkasira, na 

Ikaw baga maging kasingpait patungo roon? 

{8:35} para sa katotohanan ay sila ang walang sinuman sa kanila 
na maging 

Ipinanganak, pero siya 'y hatulan ang kasamaan; at sa gitna ng 
mga tapat 

doon ay walang sinuman ang hindi gumawa ng lisya. 

{8:36} para sa ito, Oh Panginoon, iyong katuwiran at ang iyong 



kabutihan ay ihahayag, kung ikaw ay magiging maawain sa 
kanila 

na kung saan ay may hindi tiwala ng mabubuting gawa. 

{8:37} pagkatapos ay sinagot niya ako, at sinabi, ang ilang mga 
bagay ay 

ikaw nagsabi nang tama, at ayon sa iyong mga salita na ito ay 
magiging. 

{8:38} sapagkat sa katunayan hindi ko tingin sa disposisyon ng 
mga 

kanila na nagkasala bago mamatay, bago ang paghuhukom, 

bago ang pagkawasak: 

{8:39} ngunit ako 'y magagalak sa disposisyon ng mga 

mabubuti, at ako ay aalalahanin din kanilang paglalakbay, at 

ang kaligtasan, at ang gantimpala, na magkakaroon sila ng. 
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{8:40} tulad nang sinabi ko ngayon, kaya ito ay mangyayari. 

{8:41} para sa bilang ng mga magsasaka ihasik maraming binhi 
sa 

sa lupa, at nagtatanim ng mga maraming puno na, at pa ang 
bagay na iyan 

mabuti na natatanim sa kaniyang panahon ay darating hindi, ni 
ay lahat na 



itinanim mag-ugat: gayon din naman ay ang mga ito sa kanila 
na natatanim sa 

ang mundo; silang lahat ay maliligtas. 

{8:42} ko pagkatapos ay sumagot at sinabi, kung magkaroon ng 
nakasumpong ako ng biyaya, hayaang 

ako ay nagsasalita. 

{8:43} tulad nang masawi ang mga binhi ng mga magsasaka, 
kung ito 

dumating ang hindi up, at makatanggap ng hindi mo ang iyong 
ulan sa takdang panahon; o kung 

may dumating na masyado ang ulan, at sisirain ng nito: 

{8:44} Magkagayunman ay masasawi lalaki din, na kung saan ay 
nabuo sa 

iyong mga kamay, at tinatawag mo ang iyong sariling mga 
larawan, sapagka 't ikaw ay 

tulad ng sa kanya, dahil sa kung kaninong ginawa mo lahat ng 
mga bagay, at 

inihalintulad niya sa mga binhi ng mga magsasaka. 

{8:45} ay hindi nagalit sa amin ngunit ililigtas ang iyong mga tao, 
at 

maawa sa iyong sarili mana: sapagka 't ikaw ay 

maawain sa iyong mga nilalang. 



{8:46} pagkatapos ay sinagot niya ako, at sinabi, ang mga bagay 
sa kasalukuyan ay 

para sa mga sa kasalukuyan, at ang mga bagay na darating para 
sa naturang bilang ay darating. 

{8:47} sapagkat kayo ay mas maikli nang Ikaw baga ay 

magagawang mahalin ang mga nilalang na aking mahigit ko: 
ngunit ako ay kadalasang 

iguguhit malapit sa iyo, at sa mga ito, pero hindi sa mga 

hindi matuwid. 

{8:48} dito din ikaw ang kagilagilalas bago ang karamihan 

Mataas: 

{8:49} sa gayon ikaw ay nagpakumbaba sa iyong sarili, bilang ito 
nararapat sa 

iyo, at hindi humatol ka karapat-dapat na maging ang malaki 

niluwalhati sa mabubuti. 

{8:50} sapagkat maraming malaking pighati ay mangyayari sa 
kanila na 

sa huling panahon at maninirahan sa mundo, dahil sila ay may 

naglakad sa malaking kapalaluan. 

{8:51} kundi unawain mo para sa iyong sarili, at hanapin ang 

kaluwalhatian para sa tulad ng maging katulad mo. 



{8:52} para sa inyo ay paraiso binuksan, ang punungkahoy ng 
buhay ay 

itinanim, ay naghanda ng darating na mga panahon, 
kasaganaan ay ginawa 

handa, isang lungsod nagtayo, at kapahingahan ay 
pinapayagan, oo, ganap na 

kabutihan at karunungan. 

{8:53} ugat ng kasamaan ay tinatakan mula sa inyo, kahinaan 

at ang tanga ay itinago mula sa inyo, at katiwalian ay tumakas 
patungo sa 

impiyerno malilimutan: 

{8:54} kalungkutan ay lumipas, at sa huli ay ipinakita ang 

kayamanan ng imortalidad. 

{8:55} at nga magtatanong ikaw wala pa 

hinggil sa maraming tao sa kanila upang masawi. 

{8:56} dahil kapag nasakop nila ang kalayaan, hinamak nila ang 

Kataastaasan, naisip ng mga pangungutya ng kanyang batas, at 
iniwan ang kanyang mga paraan. 

{8:57} dito 'y sila ay matapakan ng kanyang matuwid, 

{8:58} at sinabi sa kanilang mga puso, na doon ay walang 
Diyos; oo, 

at batid na sila ay kailangang mamatay. 



{8:59} para sa bilang ng mga bagay na nabanggit ay 
makatatanggap ka, kaya 

uhaw at sakit ay inihanda para sa kanila: sapagkat hindi iyon 
ang kanyang kalooban 

na lalaki ay lumapit na walang bayad: 

{8:60} ngunit sila na malilikha ay madungisan ang pangalan 

sa kanya na ginawa sa kanila, at ay walang sa kaniya 

inihanda na ng buhay para sa kanila. 

{8:61} at samakatwid aking paghuhukom ngayon ay nalalapit 
na. 

{8:62} mga bagay ang hindi ipinakita ko sa lahat ng tao, ngunit 

sa iyo, at ang ilan gaya sa iyo. At sumagot ako at sinabi, 

{8:63} masdan, O Panginoon, ngayon ikaw ay ipinakita ko ang 

karamihan ng mga kababalaghan, na kung saan ikaw ay 
magsisimulang gawin mga 

Huling beses: ngunit sa kung anong oras na ito, ikaw ay hindi 
ipinakita ko. 

{9:1} siya sumagot sa akin noon, at sinabi, sukatin mo ang 

oras masigasig sa kanyang sarili: at pagka nakakakita ka ng mga 
bahagi ng mga 

palatandaan sa nakaraang, na sinabi ko sa iyo noon, 

{9:2} pagkatapos kang ikaw maunawaan, na ito ay ang mismong 



panahon, kung saan sisimulan ang Kataastaasan na bisitahin 
ang mga mundo 

na ginawa niya. 

{9:3} nga na magkakaroon ng mga lindol na nakikita at 

uproars ng mga tao sa mundo: 

{9:4} Pagkatapos kang ikaw rin maunawaan, na ang pinaka 
mataas na 

nagsalita ng mga bagay na ito mula sa mga araw na nauna sa 
iyo, 

maging mula sa simula. 

{9:5} para sa tulad bilang lahat ng pagbabago sa mundo ay may 
isang 

simula at katapusan, at ang dulo ay nakikita: 

{9:6} gayon din sa mga panahon din ng Kataastaasan ay 
kapatagan 

Panimula sa pagkamangha at makapangyarihang mga gawa, at 
magwakas sa 

mga epekto at mga senyales. 

{9:7} at sa bawat isa ay maliligtas, at ay hindi 

upang makatakas sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, at sa 
pamamagitan ng pananampalataya, na kung saan kayo ay 

naniwala, 



{9:8} ay pangangalagaan mula sa mga nasabing panganib, at 
ang 

Tingnan ang aking kaligtasan sa aking lupain, at sa loob ng aking 
hangganan: para sa ako 

may sanctified sa kanila para sa akin mula sa simula. 

{9:9} pagkatapos sila ay magiging sa walang katuturang kasong, 
na ngayon ay may 

inaabuso ang aking mga lakad: at sila na itakwil sa kanila ang 

may masamang hangarin ay mananahan sa pahirap. 

{9:10} sapagkat tulad ng kanilang mga buhay ay nakatanggap ng 
mga benepisyo, at 

may kilala sa akin; 

{9:11} at ang kinaiinisan sa aking batas, habang sila ay 

Subalit ang kalayaan, at kailan pa lugar ng pagsisisi ay ang bukas 

sa kanila, hindi naunawaan, ngunit hinamak nito; 

{9:12} din dapat alam ng ito pagkatapos ng kamatayan ng sakit. 

{9:13} at kaya nga, ikaw ay maging hindi mausisa kung paano 
ang 

makasalanan ay dapat parusahan, at kailan: pero magtanong 
kung paano ang 

mabubuti ay maliligtas, kaninong ay ang daigdig, at para kanino 

ang mundo ay nilikha. 



Sumagot ako at sabi, ang {9:14} 

{9:15} ko sinabi bago, at ngayon nangungusap, at ay 

nangungusap ang mga ito rin pagkaraan nito, na magkakaroon 
ng marami pa sa kanila 
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masawi na kung saan, kaysa sa mga ito na maliligtas: 

{9:16} kung paanong ang isang alon ay mas mataas kaysa sa 
isang drop. 

{9:17} at sinagot niya sa akin, na nagsasabi, kung paanong ang 
mga bukid ay, 

Ganyan din ang mga binhi; katulad ng mga bulaklak, ay tulad ng 
mga kulay 

gayon din; tulad ng mga manggagawang ay, ay gayon din ang 
gawain; at bilang 

ls ng mga magsasaka mismo, kaya ang kanyang husbandry din: 
para sa mga ito 

ang panahon ng mundo. 

{9:18} at ngayon kapag inihanda ko ang mundo, na kung saan 
ay 

hindi pa nagawa, kahit na para sa kanila upang manirahan sa na 
tinitirhan ngayon, hindi 

tao ay nagsalita laban sa akin. 



{9:19} para sa noon ay sinunod bawat isa: ngunit ngayon ang 
asal 

sa mga ito na nilikha sa daigdig na ito na ginawa ay 

makasalanan sa pamamagitan ng perpetual na binhi, at sa 
pamamagitan ng isang batas na kung saan ay 

di malirip mapupuksa mismo. 

{9:20} kaya ko itinuturing ang daigdig na ito, at, masdan, 
nagkaroon ng 

panganib dahil sa ang aparato ay pumasok dito. 

{9:21} at ko nakita, at nagligtas sa ito malaki, at may itinatago 
sa akin 

isang ubas ng mga kumpol, at isang planta ng isang dakilang 
tao. 

{9:22} hayaan ang mga tao na mamamatay pagkatapos, na 
isinilang sa 

walang kabuluhan; at hayaan ang aking ubas na tutuparin, at 
ang aking mga halaman; para sa dakilang 

Labor ko ginawa ito perpekto. 

{9:23} gayon pa man, kung ibig mo itigil pa pitong araw 

pang, (ngunit ikaw ay hindi nag-aayuno sa kanila, 

{9:24} kundi pumunta sa isang taniman ng mga bulaklak, na 
kung saan ay walang mga bahay 



nagtayo, at kumain ng mga lamang ang mga bulaklak sa 
parang; makatikim ng walang laman, 

uminom ng alak na walang, pero kumain bulaklak lang;) 

{9:25} at patuloy na manalangin sa Kataastaasan, kung gayon ay 
ako 

lumapit at makipag-usap sa iyo. 

{9:26} kaya nagtungo ako sa field na tinatawag kong paraan 

Ardath, tulad ng iniutos niya sa akin; at doon ako naupo sa 

ang mga bulaklak, at kumain ng damo sa parang, at ang 

karne ng nabanggit ay nasisiyahan sa akin. 

{9:27} matapos ang pitong araw na naupo ako sa damo, at ang 
aking puso 

ay pinahihirapan sa loob ng akin, tulad gaya ng dati: 

{9:28} at kong ibinuka ang aking bibig, at nagsimulang magsalita 
bago 

sa Kataas-taasan, at sinabi, 

{9:29} Oh Panginoon, ikaw na shewest ka sa amin, ikaw 

inyong lubos na ipinakita sa aming mga Ama sa ilang, sa isang 
lugar 

kung saan walang taong niyuyurakan, sa isang tigang na lugar, 
kapag sila ay dumating 

mula sa Egipto. 



{9:30} at ka nagsalita na nagsasabing, makinig sa akin, Oh 
Israel; at 

Markahan ang aking mga salita, ikaw ang mga binhi ni Jacob. 

{9:31} sapagkat, masdan, ako ay nagtanim ng aking batas sa 
inyo, at ito ay 

magbigay ng bunga sa inyo, at kayo 'y maging pinarangalan sa 
ito magpakailanman. 

{9:32} ngunit iningatan ng ating mga ama, na tinanggap ang 
batas na ito, ito 

hindi, at napuna ang hindi iyong ordenansa: at kahit na ang mga 
bunga 

ng iyong kautusan ay hindi mangasawi, ni ang ang mga ito, 
sapagkat ito ay iyo; 

{9:33} subalit nasawi sila na natanggap ang mga ito, dahil sila 

patuloy ang hindi ang mga bagay na inihasik sa kanila. 

{9:34} at, narito, ito ls isang pasadyang, kapag ang lupa ay 

ang natanggap na mga binhi, o ang dagat ng barko, o anumang 
sisidlan karne o uminom, 

pagiging nasawi na iyon, na kung saan ito ay inihasik o itatapon, 

{9:35} ang bagay din na inihasik, o itinapon doon, o 

natanggap, masawi, at mananatili ang hindi kasama natin: 
ngunit sa amin 

ay hindi ito nangyari ang gayon. 



{9:36} sapagkat masasawi tayo na nakatanggap ng batas ng 
kasalanan, 

at ating mga puso na tumanggap din ito 

{9:37} kahit ang batas na ito ay hindi masasawi, kundi 

nananatili sa kanyang lakas. 

{9:38} at kailan ko sinabi ang mga bagay na ito sa aking puso, 
ako 

lumingon sa aking mga mata, at nakita ko sa kanang bahagi ng 

babae, at, masdan, siya ay nagdalamhati at lumuha sa isang 
malakas 

tinig, at ay maraming nalungkot sa puso, at ang kanyang mga 
damit 

upa, at siya ay nagkaroon ng abo sa kanyang ulo. 

{9:39} at hayaan ko na isipan ko pumunta na ko sa, at bumaling 

ako sa kanya, 

{9:40} at sinabi sa kanya, kaya nga umiiyak? Bakit 

sining na kaya na ikaw ay nagdalamhati sa iyong isipan? 

{9:41} at sinabi niya sa akin, Sir, Pabayaan ninyo ako, na ako ay 
maaaring 

malumbay ang aking sarili, at idagdag sa aking kalungkutan, 
sapagkat ako ay nagtakang lubha 

sa aking isipan, at nagdala ng mga mababang. 



{9:42} at sinabi ko sa kanya, ano ang aileth sa iyo? Sabihin mo 
sa akin. 

{9:43} sabi niya sa akin, ako ang iyong lingkod ay baog, 

at walang anak, bagama 't ako ay isang asawa tatlumpung taon, 

{9:44} at mga tatlumpung taon na iyon ay wala pa ang araw at 

gabi, at ang bawat oras, subalit gumawa ko, pananalangin sa 
Kataastaasan. 

{9:45} matapos ang tatlumpung taon Diyos narinig ko iyong 
katulong na babae, 

tumingin sa aking kalungkutan, itinuturing ang aking problema, 
at nagbigay ng 

ako ng anak: at tunay na natutuwa sa kanya, kaya ay ang aking 
asawa 

din, at lahat ng aking mga kapitbahay: at kami ay nagbigay ng 
malaking karangalan sa 

ang Makapangyarihang Diyos. 

{9:46} at inalagaan ko siya sa labis na pagdaramdam. 

{9:47} kaya kapag siya ay lumago up, at dumating na ang 
panahon na siya 

dapat magkaroon ng isang asawa, nagkaroon ako ng isang 
kapistahan. 

{10:1} at kaya ito ay nangyari na, na kapag ang aking mga anak 
ay 



pumasok sa kanyang silid ng kasalan, nagpatirapa siya, at 
namatay. 

{10:2} pagkatapos lahat tayo ginulo niya ang mga ilaw, at ang 
lahat ng aking 

kapitbahay ay bumangon upang aliwin sa akin: kaya kinuha ko 
ang aking kapahingahan 

ang pangalawang araw sa gabi. 

{10:3} at ito ay nangyari na, nang sila ay lahat iniwan off sa 

panatagin ako, sa wakas ako ay tahimik; Pagkatapos ay tumayo 
ako sa 

gabi at tumakas, at dumating sa dito sa field na ito, tulad ng 
iyong nakikita. 

{10:4} at ngayon ninasa ko hindi na bumalik sa bayan, 

Ngunit narito upang manatili, at hindi na kumain o uminom, 
subalit patuloy 

upang magdalamhati at upang mag-ayuno hanggang 
kamatayan. 

{10:5} at pagkatapos ay iniwan ako ng pagmumuni-muni kung 
saan pa ako, at 

Sinabi sa kanya na magalit, pagsasabing, 

{10:6} ka mangmang babae sa lahat ng iba pang, nakikita mo 

hindi ang ating pagdadalamhati, at ang kapalaran ay 
mangyayari sa amin? 
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{10:7} paano na Sion ang ating ina ay puno ng lahat ng lungkot, 

at nagpapakumbaba, nagdadalamhati dahil napaka nagtakang 
marami? 

{10:8} at ngayon, nang makita natin lahat ay nagdadalamhati at 
malungkot, para sa ating 

ang lahat sa kabigatan, sining na sinaktan ka para sa isang 
anak? 

{10:9} para itanong ang lupa, at sasabihin niya sa iyo, na ito ay 

Lumaki siya na dapat magdalamhati para sa pagkahulog ng 
marami na 

sa kanya. 

{10:10} sapagkat sa kanya ay lahat nang una, at mula sa kanya 

ang lahat ng iba darating, at, masdan, lumakad sila sa halos 
lahat sa 

pagkawasak, at ng karamihan sa kanila ay lubusang nakabatay. 

{10:11} na pagkatapos ay dapat gumawa ng higit pang 
pagdadalamhati kaysa sa siya, 

ay nawala na ang lubhang napakaraming tao; at hindi ikaw, na 
ka 

Paumanhin ngunit para sa isa? 

{10:12} pero kung sasabihin mo sa akin, ang aking panaghoy ay 
hindi 



tulad ng mga lupa, dahil nawala ko ang bunga ng aking tiyan, 

na kung saan ako dinala ng pasakit, at nanganak sa 
kalungkutan; 

{10:13} kundi lupa hindi kaya: para sa mga maraming tao sa 
kasalukuyan sa 

ito ayon sa lakad ng mundo ay wala na, kapag ito ay: 

{10:14} at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, kung paanong 
iyong dinala 

balik sa trabaho; gayon din naman sa lupa din ay nagbigay ng 
bunga, 

alalaong baga 'y, ang lalaki, simula sa simula sa kanya na ginawa 

kanyang. 

{10:15} Ngayon samakatwid sundin ninyo ang inyong 
kalungkutan sa iyong sarili, at 

taglay ng isang mahusay na lakas ng loob na kung saan ay may 
kinahinatnan sa iyo. 

{10:16} sapagkat kung ikaw ay kinikilala ng ang determinasyon 

ng Diyos na maging makatarungan, kapwa tanggapin mo ang 
iyong anak sa takdang panahon, 

at mo commended sa mga kababaihan. 

{10:17} pumunta pagkatapos ng iyong daan sa bayan sa iyong 
asawa. 



{10:18} at sinabi niya sa akin, ay hindi ang nararapat kong 
gawin: ako ay 

hindi pumunta sa bayan, ngunit dito ay mamatay ako. 

{10:19} kaya nagpatuloy akong makipag-usap pa sa kaniya, at 
nagsabi, 

{10:20} ba hindi kaya, ngunit maaaring pinayuhan. sa akin: para 
sa kung paano 

Marami ang mga hirap ng Sion? maaliw sa pagsasaalang-alang 
ng 

mga kalungkutan ng Jerusalem. 

{10:21} sapagkat nakikita mo na ang ating mga santuwaryo ay 
inilatag basura, 

ating altar nasira down, winasak ang ating mga templo; 

{10:22} ating salterio ay inilatag sa lupa, ay ilagay ang ating 
awitin 

sa katahimikan, ating pagsasaya ay magwawakas, ang liwanag 
ng ating 

kandelero ay patayin, ang kaban ng ating mga Tipan ay laki sa 
layaw, ating 

banal na bagay ay nadumhan, at ang pangalang iyan ay 
nanawagan ang 

ay halos nawalan ng pitagan: ilagay ang mga aming mga anak sa 
kahihiyan, ating 



saserdote ay sinunog, ating Levita ay napasok sa pagkabihag, 
ating 

dalaga ay nadumhan, at gagahasain ang aming mga 
asawa; ating mabubuting 

lalaki ay dinala ito, ating musmos nawasak, aming mga 
kabataang lalaki 

ay dinala sa pagkaalipin, at ating matatag na mga tao ay 
nagiging 

mahihina; 

{10:23} at, na siyang pinakadakila sa lahat, ang tatak ng Sion 

ngayon ay nawala ang kanyang kapurihan; sapagkat siya ay 
ibibigay sa mga kamay 

sa kanila na napopoot sa atin. 

{10:24} at samakatuwid iwagwag ang iyong malaking kabigatan, 
at 

itago ang mga tao ng kalungkutan, ang makapangyarihan ay 
maaaring 

maawain sa iyo muli, at ibibigay sa iyo ng Kataastaasan 

pahinga at ginhawa mula sa iyong trabaho. 

{10:25} at ito ay nangyari habang kausap ko siya, 

Masdan, ang kanyang mukha sa isang biglaang sumikat nang 
labis, at siya 



glistered ng mukha, kaya na ako 'y natatakot sa kanya, at 
pinagbubulaybulay 

Ano ang maaaring ito. 

{10:26} at, masdan, biglang ginawa niyang isang malaking daing 
napaka 

natatakot: upang ang lupa ay nayanig sa ingay ng mga babae. 

{10:27} at ako ay tumingin, at, masdan, ang mga babae ay 
nagpakita 

sa akin pa, ngunit nagkaroon ng isang lungsod nagtayo, at isang 
malaking 

ilagay ang mga ipinakita mismo mula sa mga pundasyon: 
pagkatapos ay natakot ako, 

at sumigaw sa isang malakas na tinig, at sinabi, 

{10:28} kung saan ay Uriel ang anghel na ito, na dumating sa 
akin sa 

ang unang? sapagka 't iniutos niya sa akin na mahuhulog sa 
maraming trances, 

at ang aking wakas ay nakabukas sa katiwalian, at dalangin ko 
na 

sawayin. 

{10:29} at habang ako ay nagsasalita ng mga salitang masdan, 
siya 

lumapit sa akin, at tumingin sa akin. 



{10:30} at, narito, ako ay tulad sa patay, at 

aking unawa ay inalis mula sa akin: at dinala niya ako sa 

ang kanang kamay, at napanatag ako, at ipinakita sa akin sa 
aking mga paa, 

at sinabi sa akin, 

{10:31} ang aileth sa iyo? at bakit ikaw ikaw kaya disquieted? 

at bakit ang iyong kaunawaan ay naligalig, at ang mga iniisip 

ng iyong puso? 

{10:32} at sinabi ko, dahil pinabayaan ka sa akin, at 

Subalit ginawa ko ang alinsunod sa iyong mga salita, at ako ay 
nagtungo sa parang, 

at, narito, nakita ko, at nakikita pa, na hindi ko kayang 

Express. 

{10:33} at sinabi niya sa akin, tumayo nang may dangal, at ako 

magpapayo sa iyo. 

{10:34} magkagayo 'y sinabi ko, magsalita ka sa, aking 
Panginoon, sa akin; lamang 

Huwag mo ako, baka mamatay ako biguin ng aking pag-asa. 

{10:35} sapagkat nakita na hindi ko alam ko, at naririnig na ba 
ako 

hindi alam. 



{10:36} o aking kahulugan nalinlang, o aking kaluluwa sa 
panaginip? 

{10:37} ngayon kaya nga Ipinamamanhik ko sa iyo na ibig mo 
pakita 

iyong lingkod ng pangitaing ito. 

{10:38} siya sumagot sa akin noon, at sinabi, makinig sa akin, at 
ako 

ay ipaalam sa iyo, at sabihin sa iyo kaya nga ikaw ang matakot: 
para sa 

maghahayag ng Kataastaasan ang maraming lihim na mga 
bagay sa iyo. 

{10:39} ay nakakita na iyong daan ay tama: para sa mga na ikaw 

patuloy na sorrowest para sa inyong mga tao, at kaniyang 
ginagawa ang dakilang 

panaghoy para sa Sion. 

{10:40} ito nga ay ang kahulugan ng pangitain na kung saan 

iyong nakita nitong mga huling araw: 

{10:41} nakakita ka ng isang babae na pagdadalamhati, at ikaw 

begannest para aliwin ito: 

{10:42} ngunit ngayon nakikita mo ang anyo ng babae hindi 

mas maraming, ngunit may nagpakita sa iyo ng lungsod 
nagtayo. 



{10:43} at samantalang ang mga sinabi niya sa iyo ang 
pagkamatay ng kanyang 
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anak, ito ang solusyon: 

{10:44} ang babaeng ito, na iyong nakita ay Sion: at 

samantalang ang mga sinabi niya sa iyo, kahit na siya kung sino 
ang nakakakita ka bilang isang 

lungsod na itinayo, 

{10:45} samantalang, sinasabi ko, sinabi niya sa iyo, na siya ay 
may 

naging tigang ang tatlumpung taon: kung saan ang mga ay ang 
tatlumpung taon 

doon ay walang mga handog na ginawa sa kanya. 

{10:46} subalit pagkatapos ng tatlumpung taon si Solomon na 
nagtayo ng lunsod 

at nag-alay ng mga handog: at kung magkagayo 'y ang baog ang 
anak. 

{10:47} at samantalang ang mga sinabi niya sa iyo na inalagaan 
niya sa kanya 

may trabaho: iyon ay ang pamamalagi sa Jerusalem. 

{10:48} ngunit samantalang sinabi niya sa iyo, na aking anak 

pagdating sa kanyang kasal sa Kamara ang nangyari na 
magkaroon ng isang mabibigo, 



at namatay: ito ay ang pagwasak sa Jerusalem. 

{10:49} at, narito, iyong nakita ang kanyang anyo, at 

dahil nanangis Siya para sa kanyang mga anak, ikaw begannest 
sa kapanatagan 

siya: at sa mga bagay na may chanced, ito ay dapat maging 

binuksan sa iyo. 

{10:50} sapagkat ngayon nakakikita ang pinaka mataas na ikaw 
ay nalulungkot 

unfeignedly, at sufferest mula sa iyong buong puso para sa 
kanya, kaya 

ay kaniyang ipinakita sa iyo sa liwanag ng kanyang 
kaluwalhatian, at ang 

kagandahang makatawag-pansin ng kanyang kagandahan: 

{10:51} at nga sinabihan ako sa iyo manatili sa bukid 

kung saan walang bahay ay nagtayo ng: 

{10:52} sapagkat alam ko na ang Kataastaasan ay ipakita mo ito 
sa 

iyo. 

{10:53} kaya 't aking iniutos sa iyo upang pumunta sa bukid, 

kung saan ay walang pundasyon ng anumang gusali. 

{10:54} para sa mga lugar na kung saan nagsisimulang 
Kataastaasan 



pakita kanyang lungsod, magkakaroon ng walang lalaki na 
gusali ay makatatayo. 

{10:55} at kaya nga, huwag kang matakot, hindi ng iyong puso 
ay 

natakot, pero pumunta ang iyong paraan sa, at tingnan ang 
kagandahan at 

kadakilaan ng gusali, gaya ng iyong mga mata ay 

Tingnan sa: 

{10:56} at pagkatapos ay kinaumagaha 'y didinggin mo hangga 
't iyong mga tainga 

maaaring maunawaan. 

{10:57} sapagkat ikaw sining pinagpala higit pang marami, at 
sining 

tinawag ng Kataastaasan; at kaya ay ngunit iilan. 

{10:58} kundi bukas sa gabi na ikaw ay mananatili rito; 

{10:59} at kaya ay ang pinakamataas na pakita ka ng pangitain 
ng mga 

mataas na bagay, na kung saan ang kataas-taasan ay gagawin sa 
kanila na 

manirahan sa lupa sa mga huling araw na ito. Kaya ako gaanong 
nakatulog nang gabing iyon 

at isa pang, tulad ng kanyang iniutos sa akin. 



{11:1} Pagkatapos nakakita ako ng isang panaginip, at, narito, 
sumibol sa 

mula sa dagat ng agila, na kung saan ay may Labindalawang 
balahibo ng pakpak, 

at tatlong ulo. 

{11:2} at aking nakita, at, masdan, siya ay nagpalaganap ng 
kanyang mga pakpak sa 

buong mundo, at lahat ng hangin ng hangin ay umihip sa kanya, 
at 

ay tinipon. 

{11:3} at namasdan ko, at sa labas ng kanyang balahibo doon 
lumaki 

iba pang salungat na balahibo; at sila ay naging maliit na 
balahibo at 

maliit na. 

{11:4} kundi sa kanyang mga ulo ay namahinga: ang ulo sa gitna 

ay mas mataas kaysa sa isa, gayon ma 'y nagpapahinga ang mga 
ito kasama ang mga natitira. 

{11:5} dito 'y namasdan ko, at, narito, ang agila lumipad sa 
kanya 

balahibo, at ang naghari sa ibabaw ng lupa, at sa kanila na 
nanirahan 

doon. 



{11:6} at nakita ko ang lahat ng bagay sa ilalim ng langit ay 

mapapasailalim sa kanya, at walang sinumang tao ang nagsalita 
laban sa kanya, hindi, hindi isa 

nilalang sa mundo. 

{11:7} at namasdan ko, at, narito, ang agila rosas sa kanya 

kuko, at nangusap sa kanyang mga balahibo, na sinasabi, 

{11:8} watch hindi biglaan: matulog ng bawat isa sa kanyang 
sariling 

lugar, at relo ng kurso: 

{11:9} pabayaan na ang ulo ay iningatan para sa ang huli. 

{11:10} at namasdan ko, at, narito, ang tinig na ito ay hindi 
mula sa 

kanyang ulo, pero mula sa gitna ng kanyang katawan. 

{11:11} at binilang ko ang kaniyang pasalungat na balahibo, at, 

Masdan, naroon ang walo sa mga ito. 

{11:12} at ako ay tumingin, at, masdan, sa kanang bahagi sa 
may 

lumitaw ang isang prinsipe, at naghari sa buong mundo; 

{11:13} at kaya ito ay, na kapag ito ang naghari, ang katapusan 
nito 

dumating, at ang lugar nito ay nagpakita ng walang higit pa: 
kaya 't ang susunod na 



sumusunod na nakatindig nang. at ang naghari, at nagkaroon 
ng isang mahusay na oras; 

{11:14} at ito ay nangyari, na nang naghari ito, sa katapusan ng 

Gayundin, ito ay parang tulad ng una, kaya na ito nagpakita pa. 

{11:15} pagkatapos ay may narinig silang tinig ito, at sinabi, 

{11:16} marinig mo na iyong dinala ang mamumuno sa mundo 
kaya 

mahabang: ito ang sinasabi ko sa iyo, bago beginnest ka 
lumitaw na walang 

higit pa, 

{11:17} doon ay wala nang susunod sa iyo ay makaaabot sa 
iyong panahon, 

ni sa kalahati niyon. 

{11:18} pagkatapos ay bumangon ang ikatlong, at reigned ng isa 

bago iyon, at nagpakita pa din. 

{11:19} kaya nagpunta ito kasama ang mga natitira isa, 

bilang na ang bawat isa ay naghari, at pagkatapos ay nagpakita 
ng walang higit pa. 

{11:20} Pagkatapos ay namasdan ko, at, narito, sa paglipas ng 
panahon ang 

tumayo ang balahibo na sinundan sa dakong kanan, na sila 



Maaaring mamuno rin; at ilan sa kanila ay namuno, ngunit sa 
loob ng ilang sandali 

sila ay nagpakita ng walang higit pa: 

{11:21} sapagkat ang ilan sa kanila ay i-set up, subalit 
pinaghaharian hindi. 

{11:22} matapos ito ako ay tumingin, at, masdan, Labindalawa 

balahibo na nagpakita pa, ni ang dalawang maliliit na balahibo: 

{11:23} at wala pa sa mga agila na katawan, 

Ngunit tatlong ulo na nagpahinga, at anim na maliliit na mga 
pakpak. 

{11:24} saka nakita ko din ang dalawa na kaunting balahibo ay 
nahahati 

kanilang sarili mula sa anim, at nanatili sa ilalim ng ulo na 

nasa kanang bahagi: para sa mga apat na nagpatuloy sa 
kanilang lugar. 
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{11:25} at namasdan ko, at, narito, ang mga balahibo ay 

sa ilalim ng pakpak na naisip upang i-set up ang kanilang sarili 
at upang magkaroon ng 

panuntunan. 

{11:26} at namasdan ko, at, narito, nagkaroon ng isang set up, 
ngunit 



Hindi nagtagal ito nagpakita pa. 

{11:27} at ang pangalawa ay maaga malayo kaysa sa una. 

{11:28} at namasdan ko, at, narito, ang dalawa na nanatili 

Naisip din sa kanilang sarili upang maghari: 

{11:29} at kapag kaya akala nila, masdan, may awaked 

isa sa mga ulo ay nagpapahinga, alalaong baga 'y, ito ay sa mga 

gitna; para sa mga na ay mas mataas kaysa sa dalawang iba 
pang mga ulo. 

{11:30} at pagkatapos ay nakita ko na ang dalawang iba pang 
ulo ay 

sumapi sa mga ito. 

{11:31} at, masdan, ang ulo ay lumingon sa kanila na 

kasama nito, at nagsikain up ang dalawang balahibo sa ilalim ng 
pakpak 

na sana ay naghari. 

{11:32} ngunit ito ulo ilagay ang buong mundo sa takot, at 
walang takip 

patakaran sa ito sa paglipas ng lahat ng mga nangananahan sa 
lupa na may maraming 

pang-aapi; at ito ay sa pamamahala ng ang mundo sa higit pang 

kaysa lahat ng pakpak na matagal na. 



{11:33} at pagkatapos nito ay namasdan ko, at, narito, ang ulo 
na iyon 

sa gitna ng biglang lumitaw ang walang katulad, tulad sa mga 
pakpak. 

{11:34} ngunit may naiiwan ang dalawang ulo, na kung saan din 
sa 

tulad ng uri na namuno sa ibabaw ng lupa, at sa paglipas ng 
mga namayani 

doon. 

{11:35} at namasdan ko, at, narito, ang ulo sa kanan 

kinain nito na nasa kaliwang bahagi ng tagiliran. 

{11:36} pagkatapos ay nahadlangan ko ang isang tinig, na sinabi 
sa akin, Tignan mo 

nasa harap mo, at isaalang-alang ang mga bagay na iyong 
nakikita. 

{11:37} at aking namasdan, at namalas, gaya ng isang umuungal 
na leon 

hinabol mula sa mga kahoy: at nakita ko na isinugo niya ang 
isang lalaki 

boses kay sa mga agila, at sinabi, 

{11:38} marinig mo, kakausap ko sa iyo, at ang Kataastaasan 

sasabihin sa iyo, 



{11:39} Art huwag mong ito na remainest ng mga apat na uri ng 
hayop, 

kung sino ang aking ginawa upang maghari sa mundo ko, na 
ang dulo ng kanilang 

baka darating ang mga panahong ito? 

{11:40} at ang pang-apat ay dumating, at dinaig ang lahat ng 
mga hayop 

na ang nakaraan, at ang kapangyarihan sa mundo na may 
malaking 

pagkatakot, at sa paglipas ng ang buong kompas ng lupa na 

mas masama na pang-aapi; at kaytagal panahon nanirahan siya 

ang mundo ng panlilinlang. 

{11:41} para sa mga lupa mo hindi humatol sa katotohanan. 

{11:42} sapagkat ikaw ay pinahirapan ang maamo, ikaw ay 
saktan 

ang mapayapang, iyong minahal ng mga sinungaling, at nalipol 
ang mga 

ang mga tirahan ng mga ito na namumunga ng bunga, at iyong 
itapon 

ang mga bakod ng tulad ng ginawa ng iyo walang masama. 

{11:43} samakatuwid ay iyong makasalanang na pakikitungo ay 
darating up sa 

Kataastaasan, at sa iyong kapalaluan sa mga makapangyarihan. 



{11:44} ang pinakamataas din siyang tumingin sa mga palalo 

panahon, at, masdan, sila ay natapos, at mga karumal-dumal na 
gawain ay 

natupad. 

{11:45} at samakatwid lilitaw pa, ikaw ang agila, ni 

iyong tatalakayin pa ang kakila-kilabot na mga pakpak, na ni 
hindi mo masasama na balahibo o iyong 

malisyosong ulo, o iyong masakit na kuko, ni lahat ng walang 
kabuluhang katawan mo: 

{11:46} na ang buong mundo ay maaaring refresh, at maaaring 

bumalik, na naligtas mula sa iyong mga karahasan, at na siya ay 
maaaring 

pag-asa para sa paghuhukom at awa mula sa kanya na ginawa 
sa kanya. 

{12:1} at ito ay nangyari na, whiles ng leon ay nagsalita ang mga 
ito 

ang mga salita sa ang agila, nakita ko, 

{12:2} at, masdan, ang ulo na nanatili at apat 

nagpakita pa ang mga pakpak, at ang dalawa ay nagtungo ito at 
magtakda ng mga 

kanilang sarili hanggang sa paghahari, at ang kanilang kaharian 
ay maliit, at 

punan ng kaguluhan. 



{12:3} at ko nakita, at, masdan, sila ay nagpakita ng walang higit 
pa, 

at sinunog ang buong katawan ng mga agila upang ang lupa 

sa malaking takot: pagkatapos awaked ko sa labas ng mga 
problema at 

diwa ng aking isipan, at mula sa malaking takot, at sinabi sa 
aking 

Espiritu, 

{12:4} Lo, ito ginawa mo sa akin, na ikaw 

searchest ang mga paraan ng Kataastaasan. 

{12:5} Lo, pa ako napapagod sa aking isipan, at hinang-hina na 
sa 

aking Espiritu; at kaunting lakas ay wala sa akin, dahil sa 
malaking takot 

saan kaya ako ay naghihirap sa gabing ito. 

{12:6} nga ngayon ay nagsusumamo ako ng Kataastaasan, na 
siya 

aaliwin ako hanggang sa wakas. 

{12:7} at sabi ko, Panginoon sa na nanganganak ng mga 
patakaran, kung nalaman ko 

biyaya bago sa iyong paningin, at kung ako 'y inaaring-ganap sa 
iyo bago 



marami pang iba, at kung ang aking panalangin sa katunayan ay 
umabot sa harap mo ang iyong 

mukha; 

{12:8} inaalo ako pagkatapos, at pakita mo ang iyong lingkod 
ang 

interpretasyon at malinaw na pagkakaiba ng ito nakakatakot na 
pangitain, na 

ikaw ay maaaring ganap aliwin sa aking kaluluwa. 

{12:9} Sapagka 't humatol ka na ako ay karapat-dapat upang 
pakita ako ng 

Huling beses. 

{12:10} at sinabi niya sa akin, ito ay ang interpretasyon ng 

ang pangitain: 

{12:11} ang agila, kung sino na iyong nakita ay darating up mula 
sa 

dagat, ay ang mga kaharian na kung saan ay nakita sa pangitain 
ng iyong 

kapatid ni Daniel. 

{12:12} ngunit ito ay hindi na ipinaliwanag sa kanya, kaya nga 

Ngayon ipinahahayag ko ito sa iyo. 

{12:13} masdan, darating ang mga araw, na doon ay babangon 

ng isang kaharian sa lupa, at ito 'y dapat katakutan sa lahat ng 



ang mga kaharian na bago ito. 

{12:14} sa iisang Labindalawang mga hari maghahari, isa 
matapos 

isa pang: 

{12:15} na magsisimula sa ikalawang upang maghari, at 

ay magkakaroon ng mas maraming oras kaysa sa alinman sa 
Labindalawa. 

{12:16} at ito ay gagawin sa Labindalawa ipakahulugang pakpak, 
saan ka 

nakakita. 
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{12:17} para sa mga ang tinig mong narinig magsalita, at 

na iyong nakita na hindi na lumalabas mula sa ulo kundi sa mga 

midst ng katawan niyon, ito ay ang interpretasyon na ito: 

{12:18} na matapos ang panahon ng kahariang iyon doon ay 

bumangon ang dakilang pagpupunyagi, at yao 'y lalagi sa 
panganib ng pagkukulang: 

gayon pa man, ito ay hindi pagkatapos ay babagsak, ngunit ay 
magbabalik muli 

sa kanyang pagsisimula. 

{12:19} at yamang iyong nakita na ang walong maliit na sa ilalim 
ng 



balahibo ng pagdikit ng kanyang mga pakpak, ito ay ang 
interpretasyon na ito: 

{12:20} na sa kanya may magsisilitaw walo mga hari, kaninong 

panahon ay magiging ngunit maliit, at ang kanilang taon 
matulin. 

{12:21} at dalawa sa kanila ay masasawi, ang Gitnang panahon 

papalapit: apat ay iingatan hanggang sa kanilang katapusan ay 
nagsisimulang 

pamamaraan: ngunit ang dalawa ay iingatan hanggang sa 
katapusan. 

{12:22} at yamang iyong nakita na tatlong ulo na nagpapahinga, 
ito 

ay ang interpretasyon na ito: 

{12:23} sa kanyang mga huling araw ay ang pinaka mataas na 
umento ang tatlo 

mga kaharian, at pinaninibago ang maraming bagay doon, at 
sila ay 

ang kapangyarihan ng lupa, 

{12:24} at sa mga naninirahan doon, sa malaking bahagi 

pang-aapi, higit sa lahat ang mga yaong nauna sa kanila: kaya 
nga 

tinawag nila ang mga ulo ng mga agila. 

{12:25} sapagkat sila ay nagagawa niyang 



kasamaan, at na ay tapusin ang kaniyang huling wakas. 

{12:26} at yamang iyong nakita na ang malaking ulo 

nagpakita pa, signifieth ito na isa sa kanila ay mamamatay 

sa kanyang higaan, at pa sa sakit. 

{12:27} sapagkat papatayin ang dalawa na manatiling kasama 
ang 

espada. 

{12:28} sapagkat lalamunin ng tabak ang isa ang ang isa: 

Ngunit sa huli ay babagsak siya sa pamamagitan ng espada sa 
kanyang sarili. 

{12:29} at yamang iyong nakita na dalawang balahibo sa ilalim 
ng 

ang mga pakpak na pagpasa sa ibabaw ng ulo ay sa kanang 
panig; 

{12:30} signifieth ito na ito ay mga nila, kung sino ang 
Kataastaasan 

nanatiling tapat sa kanilang katapusan: ito ang mga maliliit na 
kaharian at ganap 

problema, tulad ng iyong nakita. 

{12:31} at ang mga leon, na iyong nakita na bumangon mula sa 

ang kahoy, at matrapik, at pagsasalita sa mga agila, at 



pinagsasabihan siya para sa kanyang kasamaan sa lahat ng mga 
salita 

na iyong narinig; 

{12:32} ito ay hinirang, na nanatiling tapat Kataastaasan 

para sa kanila at sa kanilang kasamaan hanggang sa katapusan: 
siya ay 

sasaway sa kanila, at ay sumbatan sa sila sa kanilang kalupitan. 

{12:33} sapagkat siya ay inilagay ang mga ito bago siya 
nabubuhay sa 

paghuhukom, at ay sawayin sila, at itama ang mga ito. 

{12:34} para sa lahat ng aking mga tao ay ibibigay niya sa 

awa, yaong mga nagpatuloy sa paglakad sa aking hangganan, at 

siya ay gumawa ng mga ito masayang hanggang sa dumating 
ang araw ng 

paghuhukom, na aking sinabi sa iyo mula sa mga 

simula. 

{12:35} ito ay ang panaginip na iyong nakita, at ang mga ito ay 

ang mga interpretasyon. 

{12:36} ikaw lamang ay naging karapatdapat malaman ang lihim 
na ito ng 

ang Kataastaasan. 



Kaya nga, isulat {12:37} sa lahat ng mga bagay na ito na ikaw 
ang may 

makikita sa isang aklat, at itago ang mga ito: 

{12:38} at ituro sa kanila ang mga Pantas ng mga tao, na 

nalalaman mo ang mga puso ay maaaring maunawaan at 
sundin ang mga ito 

mga lihim. 

{12:39} kundi maghintay ka dito ka pa pitong araw pa, 

nang ang mga ito ay ipinakita iyo, anomang ikinalulugod ng 

Pinakamataas na ipahayag sa iyo. At sa gayon siya ay umalis. 

{12:40} at ito ay nangyari na, nang makita ng lahat ng tao na 

sa pitong araw ay lumipas, at hindi ako lumapit muli sa lunsod, 

Nagtipon sila sila magkakasama, mula sa pinakamaliit sa mga 

pinakadakila, at lumapit sa akin, at sinabi, 

{12:41} ano namin inapi ka? at anong masama 

nagawa namin laban sa iyo, na ikaw ay forsakest sa atin, at 
nakaupo dito 

sa lugar na ito? 

{12:42} para sa lahat ng mga propeta ka lamang sining ay 
iniwan sa atin, bilang isang 

kumpol ng mga vintage, at bilang isang kandila sa isang madilim 
na lugar, at bilang 



isang kanlungan o barko na iningatan mula sa mga bagyo. 

{12:43} ay hindi sa kasamaang darating sa atin ang sapat? 

{12:44} kung mo pabayaan mo sa amin, kung magkano mas 
may ito 

ay para sa atin, kung tayo rin ay nasunog sa gitna ng Sion? 

{12:45} sapagkat kami ay hindi nakahihigit kaysa sa kanila na 
may namatay. 

At sila ay umiyak ng malakas na tinig. Pagkatapos ay sinagot ko 
sila, 

at nagsabi, 

{12:46} maaliw, Oh Israel; at hindi magiging mabigat, 

iyong sambahayan ni Jacob: 

{12:47} para sa pinakamataas na mayroon ka sa pag-alaala, at 

ang makapangyarihan ay hindi nalilimutan mo sa tukso. 

{12:48} para sa akin, hindi ko pinabayaan mo, ni hindi ako 

lumisan sa iyo: ngunit naparito ako sa lugar na ito, upang 
manalangin para sa 

ang kapanglawan ng Sion, at na ako ay humingi ng awa para sa 

kababaan ng iyong Santuwaryo. 

{12:49} at ngayon iyong paraan tahanan bawat tao, at 
pagkatapos 

mga araw na darating ako sa inyo. 



{12:50} kaya nagpunta ang mga tao ang kanilang daan patungo 
sa lunsod, tulad bilang 

Aking iniutos sa kanila: 

{12:51} ngunit ako ay nanatili pa rin sa larangan ng pitong araw, 
bilang sa 

anghel ay nag-utos sa akin; at kumain lamang sa mga araw na 
ito ng mga 

ang mga bulaklak sa parang, at aking karne ng mga damo 

{13:1} at ito ay nangyari pagkatapos ng pitong araw, nanaginip 
ako ng 

managinip sa gabi: 

{13:2} at, narito, may lumitaw na isang hangin mula sa dagat, 
na ito 

lumipat ang mga alon niyaon. 

{13:3} at namasdan ko, at, narito, ang lalaking naging malakas 
sa 

sa libu-libong ng langit: at nang ipinihit niya ang kanyang 

mukha tumingin, lahat ng mga bagay na ito ay nanginig ang 
nakitang 

sa ilalim ng kanya. 
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{13:4} at kailan ma 't maglilihi ang voice nagpunta ng kanyang 
bibig, 



lahat sila ay sinunog na narinig ang kanyang tinig, katulad ng 
kapag ang lupa ay hindi nagkukulang 

Kapag ito ay feeleth sa apoy. 

{13:5} at matapos ito ko nakita, at, narito, may nagtipon 

sama-samang ng maraming ng mga tao, mula sa mga numero, 
mula sa apat 

hangin ng langit, upang supilin ang mga tao na dumating mula 
sa mga 

dagat 

{13:6} kundi ko nakita, at, narito, siya na graved kanyang sarili 
ng matinding 

bundok, at lumipad sa ibabaw nito. 

{13:7} ngunit ako ay makikita sa mga rehiyon o lugar 

whereout burol ay larawang inanyuan, at hindi ko magawa. 

{13:8} at pagkatapos nito 'y tumingin, at, narito, silang lahat na 

sama-samang nagtipon upang supilin ang kanya natakot na 
mainam, at 

gayon pa man magtangkang labanan. 

{13:9} at, narito, tulad ng nakita niya ang karahasan ng 
maraming tao 

iyon ay dumating, siya ni nagtaas ng kanyang kamay, o hawak 
ng espada, ni 



anumang instrumento ng digmaan: 

{13:10} kundi lang nakita ko na siya ay nagpadala mula sa 
kanyang bibig na ito 

naging isang sabog ng apoy, at mula sa kanyang mga labi ng 
nagniningas na hininga, 

at mula sa kanyang dila siya pinalayas sparks at unos. 

{13:11} at sila ay lahat pinagsama-sama; ang pagsabog ng 

apoy, ang nag-aalab na hininga, at ang malaking unos; at 
nahulog sa 

marahas ang mga tao na inihanda upang labanan, 

at sinunog nila ang bawat isa, kaya na sa bigla ng isang 

libolibong ay walang damdam, ngunit 

lamang ng mga alikabok at amoy ng usok: nang makita ko ito 
ako 'y natakot. 

{13:12} pagkatapos nakita ko ang lalaking bumaba mula sa 

ang bundok na ito, at tumawag sa kanya ang isa pa na 
mapayapang 

Maraming tao. 

{13:13} at nagkaroon ng mga maraming tao sa kanya, na 

ang ilan ay natutuwa, ang ilan ay nalulungkot, at ang ilan sa 
kanila ay 

inialay ang iginapos, at ang iba pang ilan nagdala sa kanila na: 



Pagkatapos ay nagkasakit dahil sa malaking takot ko, at ako 
awaked, at sinabi, 

{13:14} nasa iyo ipinakita mo ang iyong mga lingkod ang mga 
kababalaghan 

mula pa sa simula, at iyong binibilang sa akin marapat na ikaw 

tumanggap ng mo ang aking panalangin: 

{13:15} ipakita mo ngayon sa akin pa ang mga interpretasyon 
ng panaginip na ito. 

{13:16} para nang magbuntis ako sa aking pag-unawa, kahabag-
habag 

sa kanila na matitira sa mga panahong iyon at marami pang iba 

sa aba nila na hindi maiwan sa likod! 

{13:17} sapagkat nasa sila na naiwan hindi kabigatan. 

Maunawaan ko ng {13:18} ngayon ang mga bagay na natataan 
sa 

sa mga huling araw na ito, na kung saan ay nangyayari sa kanila, 
at sa mga 

ang mga naulila. 

Samakatwid ay {13:19} dumating sila sa malaking panganib at 

tulad ng maraming mga pangangailangan, gaya ng ipinahahayag 
ng mga pangarap. 

{13:20} pa ay mas madali para sa kanya na nasa panganib na 
darating ito 



sa mga bagay na ito, kaysa sa lilipas na parang isang ulap mula 
sa mga 

mundo, at hindi na makita ang mga bagay na mangyayari sa 
mga huling araw na ito. 

At siya 'y sumagot sa akin, at sinabi, 

{13:21} ay ako ang interpretasyon ng mga pangitain ng pakita 
ka, 

at bubuksan ko sa iyo ang bagay na ikaw ay kinakailangan. 

{13:22} samantalang ang sinabi mo sa kanila na natira 

sa likod, ito ay ang interpretasyon na ito: 

{13:23} siya magtitiis ang panganib sa iyon ay panahon 

iningatan ang kanyang sarili: sila ay mahulog sa panganib ay 
tulad ng 

magkaroon ng mga gawa, at pananampalataya sa Maykapal. 

Samakatuwid, ito alam {13:24} na sila maiiwan na 

likod ay mas mapalad kaysa sa kanila na patay. 

{13:25} ito ay ang kahulugan ng pangitain: samantalang ikaw 

nakakita ang isang tao darating up mula sa gitna ng dagat: 

{13:26} ay siya ring kanino ay iningatan ng Diyos ang 
Kataastaasan 

ibibigay ng isang mahusay na panahon, na sa pamamagitan ng 
kanyang sarili sa kanyang 



nilalang: at siya ay utusan sila na naiwan niya. 

{13:27} at yamang iyong nakita, na lumabas sa kanyang bibig 

dumating bilang isang hihip ng hangin, at sunog, at bagyo; 

{13:28} at na siya ay hinawakan ni tabak, o anumang 

instrumento ng digmaan, ngunit nawasak ang nagmamadali sa 
niya na 

ang lahat ng tao na dumating upang supilin sa kanya; ito ay ang 

interpretasyon: 

{13:29} masdan, darating ang araw na ito, kapag ang pinaka 
mataas ay 

simulan na palayain sila na nasa ibabaw ng lupa. 

{13:30} at siya ay paparito sa panggigilalas sa kanila 

na naninirahan sa mundo. 

{13:31} at ang isa ay tatangkaing labanan laban sa iba, 

isang lungsod laban sa isa, isang lugar laban sa isa pa, 

ang mga tao laban sa isa, at isang kaharian laban sa isa. 

{13:32} at sa mga oras na ito ay kapag ang mga bagay na ito ay 

mangyayari, at ang mga palatandaan ay mangyari sa aking 
ipinakita 

iyo, at pagkatapos ay anak ko ihahayag, kung sino ka 

nakita bilang isang lalaking umaakyat. 



{13:33} at kapag ang lahat ng mga tao ay makikinig sa kanyang 
tinig, bawat 

tao ay sa kanilang sariling lupain na iwanan ang labanan nila ay 
may isa 

laban sa isa. 

{13:34} at ang libolibong ay titipunin 

sama-sama, habang iyong nakita sa kanila, handang dumating, 
at sa 

nadaig siya ng pakikipaglaban. 

{13:35} ngunit siya 'y tatayo sa ibabaw ng mga bundok ng Sion. 

{13:36} at Sion ay darating, at ang magiging ipinakita sa lahat ng 

ang mga tao, ang pagiging handa at nagtayo, tulad ng kapag 
iyong nakita na ang burol 

larawang inanyuan hindi ng mga kamay. 

{13:37} at ang anak ko ay pagsasabihan ng masasamang 

imbensyon ng mga bansa, na para sa kanilang masamang 
pamumuhay ay 

nahulog sa bagyo; 

{13:38} at ipapatong bago sa kanila ang kanilang masasamang 
kaisipan, at 

ang mga parusa kung saan magsisimula silang pahihirapan, 

na kung saan ay gaya ng ningas: at lilipulin niya ang mga ito 



kung wala ang paggawa ng mga batas na kung saan ay katulad 
ng sa akin. 

{13:39} at yamang iyong nakita na tinipon niya 

isa pang mapayapang tao sa kanya; 

{13:40} mga ay ang sampung lipi, na kung saan ay tinangay 

ang mga bihag mula sa kanilang sariling lupain sa panahon ng 
Osea ang hari, 

kanino Salmanasar, hari ng Asiria naakay palayo na bihag, at 
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niya dinala ang mga ito sa mga tubig, at kaya dumating sila sa 

ibang lupain. 

{13:41} ngunit kinuha nila ang payong ito sa kanilang sarili, 

na sila ay iwan ang karamihan ng mga pagano, at pumunta 

lumabas sa isang pang bansa, na kung saan hindi sangkatauhan 
tumahan, 

{13:42} na sila ay maaaring may panatilihin ng kanilang mga 
batas, na 

hindi na itinatago ang mga ito sa kanilang sariling lupain. 

{13:43} at pumasok sila sa Eufrates sa makipot na 

lugar ng ilog. 

{13:44} para sa mataas at pagkatapos ay isinaysay tanda para sa 
kanila, 



at hawak pa rin ang baha, hanggang sa sila ay nilampasan. 

{13:45} sapagkat sa pamamagitan ng mga bansang iyon ay isang 
mahusay na paraan upang 

pumunta, alalaong baga 'y, ng isang taon at kalahati: at 
parehong rehiyon ay 

tinatawag na Arsareth. 

{13:46} pagkatapos ay namalagi sila doon hanggang sa huling 
panahon; at 

Ngayon kapag sila ay magsimula nang dumating, 

{13:47} ang pinakamataas ang makapipigil sa mga bukal ng 
batis 

muli, na sila ay maaaring pumunta sa pamamagitan ng: kaya 
nga nakita mo ang 

maraming tao sa kapayapaan. 

{13:48} kundi yaong ay napag-iwanan ng inyong mga tao ay 

sila na matatagpuan sa loob ng aking hangganan. 

{13:49} ngayon kailan siya nangwawasak kung may 
kapangyarihang ang karamihan ng mga 

ang mga bansa na nagkakatipon, ipagtatanggol niya ang 
kanyang mga tao 

nanatili pa. 

{13:50} at kung magkagayo 'y ipahahayag niya sila ng mga 
dakilang kababalaghan. 



{13:51} magkagayo 'y sinabi ko, O Panginoon na nanganganak 
ng patakaran, ipakita mo sa akin 

ito: dahil dito ko nakita ang lalaki na darating up mula sa 

gitna ng dagat? 

{13:52} at sinabi niya sa akin, tulad ng kapag marunong ka ni 

hahanapin ni alam ang mga bagay na sa kalaliman ng dagat: 

gayon pa man nakikita ng walang tao sa lupa ang aking anak, o 
mga bagay 

sa kanya, pero sa mga oras ng araw. 

{13:53} ito ay ang kahulugan ng panaginip na ikaw 

nakita, at kung saan ikaw lamang sining dito naliwanagan. 

{13:54} sapagkat pinabayaan mo ang iyong sariling paraan, at 

inilapat sa iyong pagkamasigasig sa aking batas, at hinanap ang 
mga ito. 

{13:55} iyong buhay mo orderin mo sa karunungan, at ang 
iyong 

tinawag ang pag-unawa sa iyong ina. 

{13:56} at samakatuwid ang ipinakita ko iyo ng kayamanan ng 

Kataastaasan: matapos pang tatlong araw tatalakayin ko ang 
iba pang mga bagay 

sa iyo, at magpahayag sa iyo makapangyarihan at 
nakakamangha 



bagay na ito. 

{13:57} pagkatapos ay nagtungo ako sa field, pagbibigay ng 
papuri at 

Salamat po nang malaki sa Kataas-taasan dahil sa kanyang mga 
kababalaghan 

na ginawa niya sa panahon; 

{13:58} at dahil siya ay namamahala rin, at gayon 

bagay na tulad ng Pagkahulog sa kanilang panahon: at nakaupo 
ako ng tatlong araw. 

{14:1} at ito ay nangyari sa ikatlong araw, ako ay nakaupo sa 
ilalim ng 

isang oak, at, narito, dumating ang isang tinig mula sa 
palumpong 

laban sa akin, at nagsabi, Esdras, Esdras. 

{14:2} at sinabi ko, Narito po ako, ang Panginoon at ako ay 
tumindig sa 

aking mga paa. 

{14:3} at pagkatapos ay sinabi niya sa akin, sa ginawa ko kaya 
na palumpong 

ihayag ang aking sarili kay Moises, at nakipag-usap sa kanya, 
kapag aking 

ang mga tao na naglingkod sa Egipto: 



{14:4} at ako ay ipinadala sa kanya at inakay ang aking mga tao 
palabas ng Egipto, 

at dinala siya hanggang sa bundok ng kung saan hawak ko siya 
sa pamamagitan ko 

ng mahabang panahon, 

{14:5} at sinabi sa kanya ng maraming kahanga-hangang bagay 
na ito, at ipinakita 

kanya ang mga lihim ng mga panahon, at ang wakas; at 
paanong iniutos 

siya, na sinasabi, 

{14:6} mga salitang ipahahayag ang iyong, at ito ay 

Magtago ka. 

{14:7} at ngayon sinasabi ko sa iyo, 

{14:8} na iaalay mo sa iyong puso ang mga palatandaan na may 

Ipinakita, at ang mga pangarap na iyong nakita, at ang 

interpretasyon na dininig ninyo: 

{14:9} sapagkat ikaw ay kukunin mula sa lahat ng 

magmula ngayon ikaw ay mananatiling kasama ang anak ko, at 
may tulad ng 

maging katulad sa iyo, hanggang sa ang panahon ay nagtapos. 

{14:10} sapagkat ang mundo 'y nawala ang kanyang mga 
kabataan, at mga panahon 



nagsisimulang mabuhay gulang. 

{14:11} sapagkat ang mundo ay nahahati sa Labindalawang 
bahagi, at ang 

sampung bahagi ng ito ay wala na, at kalahati ng isang 
ikasampu bahagi: 

{14:12} at mananatili ang matapos ang kalahati 

ng ikasampung bahagi. 

{14:13} ngayon anupa 't inilagay mo ang iyong bahay sa 
kaayusan, at 

pagsabihan ang inyong mga tao, kapanatagan tulad ng sa kanila 
bilang magkakaproblema, 

at ngayon na talikuran ang katiwalian, 

{14:14} ay ipaalam sa pumunta sa iyo mortal na isipan, itakwil 
ang mga 

ilagay ang mga pasanin ng mga tao, off ngayon ang likas na 
mahina, 

{14:15} at isantabi ang kaisipan na pinaka mabigat 

sa iyo, at magmadali sa iyo upang tumakas mula sa mga 
panahong ito. 

{14:16} para sa subalit higit na kasamaan kaysa sa mga nasa iyo 

nakita ang mangyayari ay mangyayari pagkaraan nito. 

{14:17} para alamin kung gaano kalaki ang mundo ay mas 
mahina 



sa pamamagitan ng edad, ang marami ay pagtaas ng kasamaan 
sa 

silang nagsisitahan dito. 

{14:18} sapagkat ang panahon ay naglaho sa malayo, at 
pagpapaupa ay mahirap 

malapit: sa ngayon ibong nagmamadali ang mga pangitain na 
dumarating, nasa iyo 

nakita. 

{14:19} at sumagot ako bago sa iyo, at sinabi, 

{14:20} narito, Panginoon, ako ay sasama, iniutos ninyo 

akin, at ang sumawata ka ng mga tao na naroon: ngunit sila na 

ay isinilang pagkatapos, ay pinapayuhan na sila? sa gayon ang 

Nakaset ang mundo sa kadiliman, at silang nagsisitira roon ay 

walang liwanag. 

{14:21} sapagkat ang iyong kautusan ay sinunog, samakatuwid 
ay walang taong nakaaalam 

ang mga bagay na nagawa sa iyo, o ang gawain ay magsisimula. 
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{14:22} ngunit kung nakasumpong ako ng biyaya sa harap mo, 
ipadala ang 

Espiritu Santo sa akin, at isusulat ko ang lahat na ginawa 



sa buong mundo mula pa sa simula, na kung saan ay nakasulat 
sa iyong 

batas, na ang tao ay maaaring mahanap mo ang iyong mga 
landas, at na sila na kung saan ay 

mabuhay sa mga huling araw na ito ay mabuhay. 

{14:23} at sinagot niya sa akin, sinasabing, humayo sa iyong 
lakad, tipunin 

sama-sama ang mga tao, at sabihin sa kanila, na hangad nilang 
iyo 

hindi sa loob ng apatnapung araw. 

{14:24} kundi tumingin ka maghahanda sa iyo ng maraming 
kahon na puno, at 

magsama ka Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus, at Asiel, 

mga lima na kung saan ay handa nang magsulat ng matulin; 

{14:25} at pumunta rito, at ako 'y Sindihan ang kandila sa 

ang pag-unawa sa inyong mga puso, na kung saan ay hindi 
papatayin, hanggang sa 

isagawa ang mga bagay na ito na ikaw ay simulang isulat. 

{14:26} at kapag ginawa mo, ilang bagay na inyong 

ilathala, at ilang bagay na ipakikilala ka lihim sa mga 

matalino: bukas oras na ito ay magsimula ka magsulat. 



{14:27} pagkatapos ay lumapit ako, gaya ng kanyang ipinag-
utos, at 

nagtipon ang lahat ng mga tao nang sama-sama, at nagsabi, 

{14:28} ay nakaririnig ng mga salita, Oh Israel. 

{14:29} sa simula ng ating mga ama ay estranghero sa 

Egipto, mula sa kung saan sila ay naligtas: 

{14:30} at tinanggap ang batas ng buhay, na hindi nila sinunod, 

saan kayo din may lumabag matapos sila. 

{14:31} pagkatapos ay ang mga lupain, maging sa lupain ng 
Sion, hinawi 

sa inyo ni lot: ngunit ang iyong mga ama, at kayo na rin, may 

gumawa ng kasamaan, at hindi sinunod ang mga paraan na 
kung saan ang 

Pinakamataas na ipinag-utos sa inyo. 

{14:32} at yayamang siya ay isang matwid na hukom, siya 

Kinuha mula sa iyo sa panahong ang mga bagay na ito na 
ibinigay niya sa inyo. 

{14:33} at ngayon ay kayo rito, at ang iyong mga kapatid sa 

mo. 

{14:34} nga kung gayon dapat na kayo ay supilin ang sarili mong 

unawa, at baguhin ang inyong mga puso, kayo ay iingatan 



buhay at pagkamatay kayo ay makatatamo ng awa. 

{14:35} sapagkat pagkatapos ng kamatayan ay ang 
paghuhukom darating, kapag 

tayo ay mabubuhay na muli: at kung magkagayo 'y ang mga 
pangalan ng mga 

matuwid ay nahayag, at ang mga gawa ng mga hindi makadiyos 
ay magiging 

Ipinahayag. 

{14:36} huwag man nga lumapit sa akin ngayon, ni 

hangarin ang akin mga apatnapung araw na ito. 

{14:37} kaya kinuha ko ang limang lalaki, gaya ng iniutos niya sa 
akin, 

at kami ay nagtungo sa parang, at nanatili roon. 

{14:38} at ang mga sumunod na araw, masdan, isang tinig ang 
tumawag sa akin, 

sinasabing, Esdras, buksan ang iyong bibig, at uminom na 
ibibigay ko sa iyo na 

uminom. 

{14:39} pagkatapos ay binuksan ko ang aking bibig, at, masdan, 
siya 

Nakakarating sa akin ang isang puno na tasa, na buong waring 
sa pamamagitan ng tubig, 

Ngunit ang kulay nito ay parang apoy. 



{14:40} at ako ay dinala ito, at ininom: at nang ako ay lasing ng 

ito, sinambit ng aking puso na pang-unawa, at lumakas ang mga 
karunungan sa aking 

suso, sapagkat ang aking Espiritu ay nagpalakas sa aking 
memorya: 

{14:41} at binuksan ang aking bibig, at kinulong pa. 

{14:42} ang pinakamataas na nagbigay ng pag-unawa sa limang 

kalalakihan, at ang kanilang isinulat ang kahanga-hangang 
pangitain ng gabi na 

Sinabihan, na hindi nila nalalaman: at sila ay nakaupo sa loob ng 
apatnapung araw, at 

isinulat nila sa araw, at sa gabing iyon ay kumain sila ng tinapay. 

{14:43} para sa akin. Ako ay nangusap sa mga araw na ito, at 
hindi ko hawak ko 

ng dila sa gabi. 

{14:44} sa loob ng apatnapung araw ay isinulat nila ang 
dalawang daan at apat na 

aklat na ito. 

{14:45} at ito ay nangyari na, nang ang apatnapung araw ay 

puno, na ang pinakamataas na nagsalita, na nagsasabi, sa una 
ikaw ang may 

nakasulat na ilalathala sa hayagan, na ang karapat-dapat at 
hindi karapat-dapat na Mayo 



Basahin ang mga ito: 

{14:46} ngunit panatilihin ang Pitumpu huling, upang ikaw ay 
maaaring 

ibigay ang mga ito para lamang na maging matalino sa mga tao: 

{14:47} para sa kanila ay ang mga bukal ng pang-unawa, ang 

bukal ng karunungan, at ang pagdaloy ng kaalaman. 

{14:48} at ginawa ko iyon. 

Magsalita ka {15:1} masdan, sa mga pakinig ng aking mga tao 
ang 

ang mga salita ng hula, na kung saan ay inilagay ko sa iyong 
bibig, ang wika ng 

Panginoon: 

{15:2} at ang nakasulat sa papel sa kanila: sapagka 't sila ay 

tapat at totoo. 

{15:3} takot hindi ang guni-guni laban sa iyo, hayaan hindi ang 

kawalan ng paniniwala sa kanila ay bumagabag sa iyo, na 
nagsasalita laban sa iyo. 

{15:4} para sa lahat ng tapat ay mamamatay sa kanilang 

kawalan ng pananampalataya. 

{15:5} masdan, wika ng Panginoon, dadalhin ko ang mga salot 
sa 

ang mundo; ang tabak, taggutom, kamatayan, at pagkawasak. 



{15:6} sapagkat ang kasamaan ay labis na lapastanganin ang 

buong mundo, at kanilang nakasasakit na gawa ay natupad. 

{15:7} nga ang wika ng Panginoon, 

Hahawakan {15:8} ko ang aking dila pa na tumatalakay sa 
kanilang 

ni ako ay ng kasamaan, na gumawa sila ng profanely, 

magdusa sila sa mga bagay na ito, na kung saan ginagamit nila 
ang kasamaan 

kanilang mga sarili: Masdan, sumisigaw ang mga inosente at 
matuwid na dugo 

sa akin, at patuloy na magreklamo ang mga kaluluwa ng 
matuwid. 

{15:9} at samakatuwid, ang wika ng Panginoon, tiyak 
ipaghihiganti ko 

kanila, at tatanggap sa akin lahat ng inosenteng dugo mula 

sa kanila. 

{15:10} masdan, aking mga tao ay pinamumunuan sa kawan 
upang ang 

patayan: hindi ko pahihintulutan sa kanila ngayon upang 
manirahan sa lupain ng 

Ehipto: 

{15:11} ngunit ako ay magdadala sa kanila sa pamamagitan ng 
makapangyarihang kamay at ng 



nakaunat ang mga bisig, at saktan ng mga Ehipto sa salot, gaya 
ng dati, 

at lilipulin ang lahat ng mga lupain nito. 

{15:12} Egipto ay magdadalamhati, at ang saligan nito ay 

sasaktan sa mga salot at kaparusahan, na Diyos 
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dalhin ang mga ito. 

{15:13} sila na magbungkal ng lupa ay magdadalamhati: para sa 
kanilang 

binhi ay babagsak sa pamamagitan ng mapanira at granizo, at 
may isang 

nakakatakot na konstelasyon. 

{15:14} aba ang mundo at sila na naninirahan doon! 

{15:15} sapagkat ang mga espada at kanilang pagkawasak ay 
malapit na, 

at ang isang tao ay tumayo at labanan laban sa iba, at 

espada sa kanilang mga kamay. 

{15:16} sapagkat walang panunulsol sa mga tao, at 

invading ang isa 't isa; sila ay hindi itinuturing ng kanilang mga 
hari ni 

mga prinsipe, at sa takbo ng kanilang kilos ay tatayo kanilang 

kapangyarihan. 



{15:17} ang tao ay nagnanais na pumunta sa isang lunsod, at ay 
hindi 

magagawang. 

{15:18} sapagkat dahil sa kanilang kapalaluan ay ang mga 
lungsod 

nababagabag, ang bahay na ito ay wawasakin, at maging ang 
mga tao 

natatakot. 

{15:19} ang tao ay magkakaroon ng walang awa sa kaniyang 
kapuwa, ngunit 

ay sirain ang kanilang mga bahay sa pamamagitan ng espada, at 
masira ang kanilang 

kalakal, dahil sa kawalan ng tinapay, at sa malaking kapighatian. 

{15:20} masdan, wika ng Diyos, tatawagin kong magkakasama 
lahat ng 

mga hari ng lupa sa pagpipitagan sa akin, na kung saan ay mula 
sa mga sikat 

ng araw, mula sa south, mula sa silangan, at Libanus; upang 

patayin ang mga sarili ng isa laban sa isa, at bayaran ang mga 
bagay na ito 

na nagawa nila para sa kanila. 

{15:21} tulad nang ginagawa nila pa ang araw na ito sa aking 
mga pinili, kaya 



ay gawin din ako, at gantihin sa kanilang sinapupunan. Ganito 
ang sabi 

ang Panginoon ay Diyos; 

{15:22} hindi paliligtasin ng aking kanang kamay ay ang mga 
makasalanan, at ang aking 

espada ay hindi tumigil sa kanila na nagpadanak ng dugo ng 
walang malay 

ibabaw ng lupa. 

{15:23} ang apoy ay lumabas mula sa kanyang poot, at ang 

natupok ang mga patibayan ng lupa, at ang mga makasalanan, 
tulad ng 

ang dayami ay nagsisiklab. 

{15:24} aba sa kanila na magkasala, at patuloy na hindi ko 

kautusan! ang wika ng Panginoon. 

{15:25} hindi patatagalin ko sa kanila: magsiparoon kayo, 
inyong mga anak, 

mula sa mga kapangyarihan, dungisan ang hindi aking 
Santuwaryo. 

{15:26} sapagkat ang Panginoon ang nakaaalam sa lahat ng ito 
na kasalanan laban sa 

kanya, at kaya nga, iniligtas niya sila sa kamatayan at 

pagkawasak. 



{15:27} sapagkat ngayon ay mga salot ay darating sa buong 

lupa at kayo ay mananatili sa kanila: sapagka 't hindi ibibigay ng 
Diyos 

ninyo, sapagkat kayo ay nagkasala laban sa kanya. 

{15:28} masdan isang nakapangingilabot na pangitain, at ang 
pagpapakita 

nito mula sa silangan: 

{15:29} kung saan ay ang mga bansa ng mga dragons ng Arabia 

lumabas na may maraming mga karo, at ang karamihan ng mga 

ay dinala sa hangin sa lupa, na silang lahat na 

maririnig sa kanila ay maaaring matakot at manginig. 

{15:30} din ang Carmanians na nagngangalit sa galit ay pumunta 

parang ang wild boars ng kahoy, at may dakilang kapangyarihan 

ay sila dumating, at sumali sa labanan sa kanila, at ay 
makukulangan ng 

bahagi ng lupain ng mga taga Assyria. 

{15:31} at pagkatapos ay magkakaroon ng mga dragons sa itaas 
na kamay, 

ang pag-alaala sa kanilang mga katangian; at kung sila ay 
babaling sa kanilang mga sarili, 

balak umanong magkasama sa dakilang kapangyarihan na 
umuusig sa kanila, 



{15:32} pagkatapos ay ito ang mabagabag pagdanas, at 
panatilihin ang 

patahimikin sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan, at 
tatakas. 

{15:33} at mula sa lupain ng mga taga Assyria ay ang 

kaaway besiege sa kanila, at kinakain ang ilan sa kanila, at sa 

kanilang hukbo ay magiging takot at sindak, at pagtatalu-talo sa 
kanilang 

mga hari. 

{15:34} masdan ang mga ulap mula sa silanganan at mula sa 
hilaga 

sa timog, at sila ay lubhang nakapangingilabot pagmasdan, 
buong 

ng poot at bagyo. 

{15:35} kanilang hahampasin sa isa sa isa pa, at sila ay 

patamaan ang lubhang malaking bilang ng mga bituin sa lupa, 
maging 

sarili nilang mga bituin; at ang dugo ay magiging sa espada kay 
ang 

tiyan, 

{15:36} at dumi ng tao na lumapit sa mga kamelyo ng hough. 

{15:37} at magkakaroon ng malaking pagkatakot at 



panginginig sa ibabaw ng lupa: at magiging sila na tingnan ang 
poot 

takot, at nanginginig ay sasapit sa kanila. 

{15:38} at pagkatapos ay may dumating na malalakas na bagyo 
mula sa 

timog, at mula sa hilaga, at ang isa pang bahagi mula sa 
kanluran. 

{15:39} at malakas na hangin ay bumangon mula sa silangan, at 

ay buksan ang mga ito; at ang mga ulap na ibinangon niya sa 
galit, at 

ang bituin ay tunay na maging sanhi ng takot patungo sa east at 
west na hangin, 

ay wawasakin. 

{15:40} ang dakila at makapangyarihang mga ulap ay magiging 
mapagmataas 

puno ng poot, at ang mga bituin, na sila ay gumawa ng buong 
mundo 

takot, at sila na naninirahan doon; at sila ay Nagbuhos 

sa paglipas ng bawat mataas at eminent lugar isang 
nakapangingilabot na bituin, 

{15:41} apoy, at granizo, at lumilipad mga espada, at marami 

tubig, na lahat ng field ay maaaring ganap, at ang lahat ng mga 
ilog, kasama ang 



kasaganaan ng malalawak na tubig. 

{15:42} at gigiba nila sa mga lungsod at mga pader, 

mga bundok at burol, ang mga puno ng kahoy, at ang damo ng 
ang 

Meadows, at kanilang mga mais. 

{15:43} at sila ay magtungo ay pinapanatili sa Babilonia, at 

gumawa sa kanya ng takot. 

{15:44} sila ang lumapit sa kanya, at besiege sa kanya, ang mga 
bituin 

at ang lahat ng poot ay ibubuhos nila sa kaniya: kung 
magkagayo 'y ang 

alikabok at usok na pumanhik sa Langit, at lahat sila ay 

tungkol sa kanya 'y malumbay sa kanya. 

{15:45} at gagawin nila na manatili sa ilalim ng kanya ng service 

sa kanila na naglagay sa kanya sa takot. 

{15:46} at ikaw, Asia, na sining na kasalo ng mga pag-asa ng 

Babilonia, at sining ng kaluwalhatian ng kanyang mga tao: 

{15:47} kapighatian ay maging sa iyo, ikaw sawing-palad, dahil 
ikaw ang may 

ginawa mo parang sa kaniya; at iyong nahihiyasan ng iyong mga 
anak na babae sa 

pakikiapid, na pasayahin sila at nagpupuri sa iyong kalaguyo, 
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lagi na ninais na makagawa ng pakikiapid sa iyo. 

{15:48} ikaw ay sumunod sa kanya na ay kinamuhian sa lahat ng 
kanyang 

gawa at imbensyon: kaya nga, sinabi ng Diyos, 

{15:49} ako ay magpapadala ng mga salot sa iyo; pagkabalo, 

kahirapan, taggutom, espada, at salot, upang sayangin ang 
iyong bahay 

sa kapahamakan at kamatayan. 

{15:50} at ang kaluwalhatian ng iyong kapangyarihan ay 
matutuyo bilang isang 

bulaklak, ang init ay bumangon na ipinadala sa iyo. 

{15:51} ikaw ay humina bilang isang mahinang babae na may 

latay, at bilang isa na pinagsabihan ng mga sugat, kaya na ang 

makapangyarihan at lovers ay hindi maaaring tumanggap sa 
iyo. 

{15:52} sana magkaroon ako ng selos kaya nagpatuloy laban 

iyo, wika ng Panginoon, 

{15:53} kung ikaw disin hindi laging napatay aking pinili, 

nagpapadakila sa stroke ng mga kamay, at nagsasabi sa 
kanilang 

ang mga patay, nang ikaw ay lasing, 



{15:54} itinakda ang ganda ng iyong mukha? 

{15:55} ang gantimpala sa iyong mga pakikiapid ay magiging sa 
iyong 

sinapupunan, samakatwid ay ka makatatanggap ng kagantihan. 

{15:56} gaya ng tulad ng iyong ginawa sa aking pinili, ang wika 
ng 

Panginoon, gayon pa man ay gagawin ng Diyos sa iyo, at 
ibibigay sa iyo 

sa kahirapan 

{15:57} ng iyong mga anak ay mamamatay sa gutom, at huwag 
kayong 

mahulog sa pamamagitan ng tabak: iyong mga lunsod ay 
maaaring nasira down, at 

lahat ng iyo ay masasawi sa pamamagitan ng espada sa field. 

{15:58} nila na maging sa mga bundok ay mamamatay sa 
gutom, 

at kumain ng kanilang sariling laman, at umiinom ng kanilang 
sariling dugo, sa napaka 

gutom ng tinapay, at uhaw sa tubig. 

{15:59} ikaw bilang hindi masaya kang dumating sa 
pamamagitan ng dagat, at 

muling tumanggap ng salot. 

{15:60} at sa mga talata na sila ay sumugod sa mga tamad 



lungsod, at wasakin ang ilang bahagi ng iyong lupa, at 

ubusin ang mga bahagi ng iyong kaluwalhatian, at babalik sa 
Babilonia na 

ay nawasak. 

{15:61} at ikaw ay palayasin down sa kanila gaya ng dayami, 

at sila ay magiging sa iyo gaya ng apoy; 

{15:62} at tutupukin kita, at ang inyong mga lunsod, inyong mga 
lupain, 

at iyong mga bundok; lahat ng iyong mga kagubatan at iyong 
mabungang puno ay 

susunugin nila sa apoy. 

{15:63} ang inyong mga anak ay sila carry bihag, at, 

Tignan mo, kung ano ang nasa iyo, sila ang sirain ang mga ito, at 
mar ang kagandahan 

ng iyong mukha. 

{16:1} kapighatian ay maging sa iyo, sa Babilonia, at sa 
Asya! kapighatian ay maging sa 

iyo, Egipto at Siria! 

{16:2} ay bigkisan ang inyong sarili sa tela ng sako at buhok, 

malumbay ang inyong mga anak, at ay humihingi ng 
paumanhin; para sa iyong kapahamakan ay sa 

kamay. 



{16:3} A espada ay ipinadala sa inyo, at na maaaring i-on ito 

sa likod? 

{16:4} A apoy ay ipinadala sa inyo, at maaaring na pawiin ang 
mga ito? 

{16:5} ang mga salot ay ipinadala sa inyo, at kung ano ang na 
maaaring 

himukin silang palayo? 

{16:6} maaaring sinoman drive ang layo ng gutom na mga leon 
mga 

kahoy? o maaaring anumang isa inaapula ang sunog sa dayami, 
kapag ito 

ay nagsimula sa paso? 

{16:7} Mayo isang bumaling muli ang arrow ay binaril ng isang 

malakas na mamamana? 

{16:8} ang Makapangyarihang Panginoon ay nagpadala ng salot 
at sino ang 

siya na maglalayo sa kanila palayo? 

{16:9} A apoy ay dapat pumunta balik mula sa kanyang poot, at 
sino ang siya 

maaaring na pawiin ang mga ito? 

{16:10} ay itinapon niya ang pagkidlat, at hindi na matatakot? 

siya ay thunder, at na ay hindi matakot? 



{16:11} ay takutin ang Panginoon, at hindi na magiging 

lubusang binugbog na pulbos sa kanyang harapan? 

{16:12} quaketh ang lupa, at ang mga patibayan niyaon; 

ang dagat ay tumatagal kasama ang mga alon mula sa laot, at 
ang mga alon 

ito ay naligalig, at ang mga isda rin, bago ang 

Panginoon, at sa harap ng kaluwalhatian ng kaniyang 
kapangyarihan: 

{16:13} sapagkat malakas ang kamay kanyang karapatan sa na 
bendeth sa busog, 

kanyang mga arrow na nagsasanga ng siya ay matalim, at ay 
nangungulila, 

Kapag sila ay magsimula nang binaril sa mga dulo ng daigdig. 

{16:14} narito, ang salot ay ipinadala, at ay hindi na bumalik 

muli, hanggang sa sila ay dumating sa lupa. 

{16:15} ay nagalab ang apoy, at ay hindi papatayin, linangin 

ubusin ang mga pundasyon ng lupa. 

{16:16} gusto bilang isang arrow na binaril ng isang 
makapangyarihang mamamana 

yumayaon hindi paurong: gayon din ang mga salot na 

isinugo sa lupa ay hindi na babalik muli. 



{16:17} aba ay sa akin! aba ay ako! Sino ang magliligtas sa akin 
sa 

mga araw na ito? 

{16:18} simula ng pighati at malaking pagdadalamhati; 

simula ng taggutom at labis na kamatayan; sa simula ng 

mga digmaan, at ang kapangyarihan ay tatayo sa takot; sa 
simula ng 

kasamaan! Ano ang gagawin ko kapag dumating ang mga 
kasamaang ito? 

{16:19} masdan, taggutom at salot, kapighatian at 

kalungkutan, ay ipinadala bilang parusa para sa mga susog. 

{16:20} kundi para sa lahat ng mga bagay ay hindi na sila ay 
babaling mula sa 

kanilang mga kasamaan, ni ang laging inaalala ang panghampas. 

{16:21} masdan, kakanin ay magiging mura kaya mabuti sa 

lupa, na sa palagay nila ang kanilang sarili upang maging sa 
mabuting kalagayan, 

at noon pa man ay kasamaan ay lumago sa lupa, ang tabak, 
taggutom, 

at matinding pagkalito. 

{16:22} sapagkat marami sa mga nananahan sa lupa ay 



masawi sa kagutom; at ang isa naman, na takasan ang gutom, 
ay 

sirain ang mga espada. 

{16:23} at ang mga patay ay ititiwalag bilang pataba sa lupa, at 
may 

ay magiging walang tao para aliwin sila: sapagka 't ang lupa ay 
magiging 

mawawasak, at ang mga lunsod ay palayasin down. 
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{16:24} may ay magiging walang tao na naiwan na hanggang 
ang lupa, at sa 

itinanim ang mga ito 

{16:25} ibibigay ang puno ang bunga, at sasalakay na 

kanila? 

{16:26} ang ubas ay mga hinog, at ang taong yapakan sila na? 

para sa lahat ng lugar ay magiging mapanglaw ng tao: 

{16:27} kaya na ang isang tao ay nagnanais na makita ang isa 
pa, at 

upang marinig ang kanyang tinig. 

{16:28} sapagkat ng isang lungsod ay magkakaroon ng sampung 
kaliwa, at dalawa sa mga 



patlang, na kung saan ay itatago ang kanilang sarili sa ang 
makapal na kumpol, at sa 

sa mga bitak ng malalaking bato. 

{16:29} tulad ng sa isang taniman ng olibo sa bawat puno doon 

ay umalis ang tatlo o apat na mga Olivo; 

{16:30} o bilang nang isang ubasan ay nagtipon, may naiwan 

ilang kumpol ng sa kanila 'y nagsisihanap sa pamamagitan ng 

ubasan: 

{16:31} gayon din sa mga araw na walang magiging tatlo o apat 
na 

Kaliwa sa kanila na saliksikin ang kanilang mga bahay sa 
pamamagitan ng espada. 

{16:32} at ang lupa ay ibibigay sa basura, at sa mga bukid 

niyon ay maluluma na luma, at kanyang mga paraan at lahat 
niyang mga landas ay 

maging puno ng tinik, dahil walang tao ay maglalakbay 

therethrough. 

{16:33} ang dalaga ay magdadalamhati, ang pagkakaroon ng 
walang kasintahang lalaki; 

ang mga kababaihan ay magdadalamhati, ang pagkakaroon ng 
mga walang asawang lalaki; kanilang 



mga anak na babae ay nagdadalamhati, ang pagkakaroon ng 
walang katulong. 

{16:34} lilipulin sa digmaan ang ay kanilang kasintahang lalaki, 

at kanilang mga asawa ay masasawi sa pamamagitan ng 
taggutom. 

{16:35} marinig ngayon sa mga bagay na ito at unawain ang 
mga ito, inyong 

ang mga lingkod ng Panginoon. 

{16:36} narito, ang salita ng Panginoon, na matanggap ito: 
Naniniwala 

hindi mga Diyos na kung kanino nangusap ang Panginoon. 

{16:37} narito, ang salot Magsilapit kayo, at hindi malubay. 

{16:38} tulad ng kapag ang isang babae na may anak ang 
ikasiyam na buwan 

namumunga ng kanyang anak, na may dalawa o tatlong oras ng 
kanyang pagsilang 

malaking pasakit compass na kanyang tiyan, na mga pasakit, 
kapag ang mga bata 

darating, manghina sila hindi sa isang sandali: 

{16:39} gayon pa man ay hindi mga salot dapat slack na 
darating 

sa lupa, at ang mundo ay magdadalamhati, at kalungkutan ay 

dumarating ito sa bawat panig. 



{16:40} O aking mga tao, makinig sa aking mga salita: ihanda ka 
sa 

iyong mga digmaan, at sa mga kasamaang maaaring maging 
bilang manlalakbay sa ang 

lupa. 

{16:41} ang selleth, ay maging tulad niya na nagsisitakas palayo: 

at siya na binibili, bilang isa na mawawala: 

{16:42} ang occupieth ng mga paninda, bilang siya na walang 

makinabang dito: at siya na nakatayo, bilang siya ay hindi 
nananahan 

doon: 

{16:43} naghahasik, parang hindi siya dapat aanihin: gayon din 

siya ang nagtatanim ng ubasan, tulad niya na hindi sasalakay 
ang mga 

ubas: 

{16:44} nila na magpakasal, bilang sila na pwede kumuha ng 
walang 

mga anak; at sila na magpakasal hindi, bilang ang biyudo. 

{16:45} at kaya nga, sila na nangapapagal nangapapagal sa 
walang kabuluhan: 

{16:46} sapagkat ang mga estranghero ay aani ng kanilang mga 
bunga, at masira ang 



kanilang kalakal, ibagsak ang kanilang mga bahay, at ang 
kanilang mga anak 

bihag, para sa pagkabihag at taggutom pwede sila kumuha ng 
mga bata. 

{16:47} at sila na maghawak ng kanilang mga paninda sa 

pagnanakaw, lalo sila ng deck kanilang mga lunsod, na kanilang 
mga bahay, kanilang 

pag-aari, at sa kanilang sariling mga tao: 

{16:48} lalo ako ay nagagalit sa kanila para sa kanilang mga 
kasalanan, 

ang wika ng Panginoon. 

{16:49} kung paanong isang patutot ay nananaghili tama 
matapat at 

mabait na babae: 

{16:50} kaya kapopootan ng kabutihan ang kasamaan, kapag 
siya 

decketh sa kanyang sarili, at ay akusahan sa kanya sa kanyang 
mukha, kapag siya 

darating na ipagtatanggol sa kanya na masigasig na sinisiyasat 
ang 

bawat kasalanan sa mundo. 

{16:51} at samakatuwid kayo 'y hindi katulad dito, ni sa sa 

Gawa niyaon. 



{16:52} para pa nang kaunti, at ang kasamaan ay kukunin 

sa labas ng lupa, at kabutihan ay maghahari sa inyo. 

{16:53} hayaan hindi ang makasalanan na sinasabi na siya ay 
hindi nagkasala: para sa 

Diyos ay magsunog ng baga ng apoy sa kaniyang ulo, na kung 
saan ang wika 

harapan ng Panginoong Diyos at sa kanyang kaluwalhatian, 
hindi ako nagkasala. 

{16:54} masdan, nalalaman ng Panginoon ang lahat ng gawa ng 
tao, 

kanilang guni-guni, kanilang mga iniisip, at kanilang mga puso: 

{16:55} na sinabi ngunit ang mga salita, hayaang ang lupa na 
gagawing; 

at nangyari ito: Hayaan ang langit na nilikha; at ito ay nilikha. 

{16:56} sa kanyang salita ang mga bituin nalikha, at nalalaman 
niya ang 

ang bilang ng mga ito. 

{16:57} sinisiyasat niya ang mga kalaliman, at ang mga 
kayamanan nito; 

siya ay sinusukat ang dagat, at ano ang naglalaman nito. 

{16:58} itinikom niya ang mga dagat sa gitna ng mga tubig, 

at sa kanyang salita ay ibinigti niya ang lupa sa ibabaw ng tubig. 



{16:59} siya pinalalaganap ang kalangitan katulad ng vault; sa 

ang mga tubig itinatag niya ito. 

{16:60} sa disyerto ang ginawa niya sa mga bukal ng tubig, at 

lawa sa mga tuktok ng mga bundok, na ang mga baha ay 
maaaring 

ihuhulog mula sa mataas na bato sa tubig sa lupa. 

{16:61} siya ginawa ng lalaki, at inilagay ang kanyang puso sa 
midst ng 

ang katawan, at nagbigay sa kanya ng hininga, buhay, at pag-
unawa. 

{16:62} oo at ang Espiritu ng Makapangyarihang Diyos, na 
nilikha 

lahat ng bagay, at sinisiyasat ang lahat ng mga nakatagong 
bagay sa mga lihim 

ng lupa, 

{16:63} tiyak nalalaman niya ang inyong mga imbensyon, at 
kung ano ang inyong 

sa inyong mga puso, maging sa kanila na magkasala, at 
magtatago sa tingin 

kanilang mga kasalanan. 

{16:64} nga nagtataglay kaya ang Panginoon mismo sinaliksik 
ang lahat 

iyong mga gawa, at siya ay ilagay mo lahat sa kahihiyan. 
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{16:65} at kapag ang iyong mga kasalanan ay namunga ng, kayo 
'y magiging 

nahihiya bago ng tao, at ang sarili mong mga kasalanan ay 
magiging iyong 

nagparatang sa araw na iyon. 

{16:66} ang gagawin ninyo? o kung paano ninyo itago ang 
inyong mga kasalanan 

harapan ng Diyos at ng kanyang mga anghel? 

{16:67} masdan, ang Diyos mismo ay ang hukom, natatakot sa 
kanya: umalis 

mula sa iyong mga kasalanan, at malilimutan ng inyong mga 
kasamaan, upang makialam walang 

higit na kasama nila magpakailanman: kaya Diyos 
papatnubayan kayo humayo, at 

nagligtas sa inyo sa lahat ng problema. 

{16:68} sapagkat, masdan, ang nag-aalab na poot ng isang 
dakila 

maraming tao ay nagalab sa inyo, at sila 'y alisin 

tiyak mo, at ang pakain na inaalok ninyo, ang pagiging tamad, 
may mga bagay 

sa mga diyus-diyusan. 

{16:69} at nagkaroon sila ng pahintulot sa kanila ay maging sa 



panunuya at kasiraan, at yapakan ng mga paa. 

{16:70} sapagkat magkakaroon sa bawat lugar, at sa susunod na 

lungsod, isang mahusay na Panghihimagsik sa mga 
nangatatakot sa Panginoon. 

{16:71} ay magiging parang baliw ang mga tao, 
mangagpapatawad sa wala, pero 

pa rin spoiling at pagyurak sa mga nangatatakot sa Panginoon. 

{16:72} sapagkat sila ay basura at kukunin ang kanilang mga 
kalakal, 

at sila ay itinaboy mula sa kanilang mga bahay. 

{16:73} pagkatapos ay kanilang makikilala, ay na aking pinili; 

at sila ay lilitisin bilang ang ginto sa apoy. 

{16:74} dinggin, O kayong aking pinakamamahal, wika ng 
Panginoon: Masdan, 

ang araw ng kaguluhan ay nalalapit, ngunit ay palalayain ko 
kayo mula sa 

ang parehong. 

{16:75} ay hindi natatakot kayo ni alinlangan; sapagkat ang 
Diyos ang iyong 

Gabay, 

{16:76} at ang Gabay sa kanila na sundin ang aking 



kautusan at mga tuntunin, wika ng Panginoong Diyos: hindi 
ipaalam 

timbangin mo iyong mga kasalanan, at hayaan ang iyong 
kasamaan hindi na itaas ang 

kanilang mga sarili. 

{16:77} ang kapighatian ay maging sa kanila na nakatali sa 
kanilang mga kasalanan, 

at takip ng kanilang mga kasamaan gaya ng tulad ng isang 
larangan ay sakop 

sa paglipas ng mga palumpong, at ang landas nito na 
nababalutan ng tinik, 

na walang tao ay maaaring maglakbay sa pamamagitan ng! 

{16:78} ito ay iniwan undressed, at inihagis sa apoy upang 
maging 

natupok nahawakan. 
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