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2 Esdras 

Esdras toinen kirja 

{1:1} profeetta Esdras, poika toinen kirja 

Saraias, poika Azarias, poika Helchias, poika 

Sadamias, Sadoc, poika Achitob, sou 

{1/2} poika Achias, poika Phinees, poika 

Heli, poika Amarias, poika Aziei, poika 

Marimoth, poika ja hän puhui on Borith, 

poika Abisei, Phinees, Pojan Eleasarin poika 

{1/3} poika Aaron heimon Levi; joka oli 

vankeudessa Medes Artexerxes hallituskaudella maa 

kuningas persialaiset. 

{Ef.1.4} ja Herran sana tuli minulle sanoen: 

{Ef.1.5} Mene sinun tavalla ja ilmoitan kansani syntisiä tekoja, 

ja heidän lapsensa jumalattomuudessaan, jota he ovat tehneet 

minua vastaan; että he voivat kertoa heidän lastensa lapset: 

{1:6} koska heidän isiensä syntien ovat lisääntyneet 



niitä: ne on unhottanut minut ja tarjonneet heille 

menoillaan. 

{1:7} am ei en edes hän, joka toi heidät pois maasta 

Egyptin orjuudesta talosta? mutta ne ovat 

yllytti minua vihalle ja halveksivat minun neuvoo. 

{1:8} vedä sinä pois sitten hiukset sinun pääsi, ja heittää kaikki 

paha, sillä ne eivät ole olleet kuuliaisia sille minun 

laki, mutta se on kapinallinen ihmisiä. 

{1:9} kauanko Maltan mieleni niitä osaksi jolle olen 

tehnyt niin paljon hyvää? 

{1/10} monia kuninkaita on tuhosi heidän tähtensä; 

Faraon valta ja hänen palvelijansa olen lyönyt 

alas. 

{1:11} kaikilla kansoilla on tuhonnut ennen heitä, ja 

idän ovat hajallaan kahdessa maakunnassa, ihmiset 

jopa Tyrus ja Siidoniin ja olen tappanut kaikki heidän 
vihollisensa. 

{1:12} puhu sinä sen tähden heille sanoen: näin sanoo 

Herra, 

{1:13} sai sinut läpi mereen ja tämän vuoden alussa 



Annoin sinulle suuri ja turvallinen passage; Annoin teille 
Mooses varten 

johtaja ja Aaron pappi. 

{1:14} annoin sinulle kevyt tulen ja suuri 

ihmettelee, olen tehnyt keskuudessanne; vielä minulle, 
oletteko unohtaneet 

sanoo Herra. 

{1:15} näin sanoo kaikkivaltias Herra, viiriäisiä olivat 

tunnus Annoin teille teltat sinun suojatoimenpiteitä: 

kuitenkin te mutisi 

{1:16} ja voitti vasta nimeni hävittämiseen 

vihollisia, mutta koskaan tämä päivä te vielä sivuääniä. 

{1:17} jossa ovat etuja, jotka ovat tehneet sinulle? 

kun olitte nälkäinen ja janoinen erämaassa, te 

ette huuda minua, 

{1:18} sanoen: miksi olet sinä meidät tähän 

erämaahan tappaakseen meidät? olisi ollut parempi, että meillä 
on 

tarjolla egyptiläiset kuin kuolla tässä erämaassa. 

{1:19} sitten oli sääli kun teidän suruista ja antoi 

manna syödä; Joten te syödä enkelten leipää. 



{1:20} kun te olivat janoisia, oli minulla ei cleave rock, 

ja vesi virtasi ulos täyttää? lämpöä, kattaa 

sinulle puiden lehdet. 

{1:21} jaettu keskuudessanne hedelmällistä maata, ajaa ulos 

Kanaanilaiset, Pherezites ja filistealaiset edessänne: 

mitä minun vielä pitää tehdä enemmän sinulle? sanoo Herra. 

{1:22} Näin sanoo kaikkivaltias Herra, kun te olitte 

erämaassa amorilaisten on janoinen joki 

ja herjaavat nimeäni, 

{1:23} antoivat sinulle ei tulen teidän jumalanpilkkaamiset, 
mutta päätä 

puu veteen ja teki joen makea. 

{1:24} mitä teen sinulle, Jaakob? sinä Juda, 

joku ei tottele minua: puhun minun muiden kansojen ja 

niitä minä annan minun nimessäni, että ne pitää minun 

säännöissä. 

{1:25} nähdä te ovat hyljänneet minut, minä hylkään 

myös; Kun te haluatte minua olemaan armollinen teille, aion 

armahdan ei teitä. 

{1:26} whensoever teidän tulee kutsua minua, minä ei kuule 



Olet: koska te olette saastuttaneet kädet verellä ja 

jalat ovat nopeita sitoutua tappo. 

{1:27} teillä ei, koska se oli hylännyt minut, mutta omaa 

selves, sanoo Herra. 

{1:28} näin sanoo, kaikkivaltias Herra olen ole rukoillut 

Voit isä poikiensa äiti hänen tyttärensä, ja 

sairaanhoitaja hänen nuori babes 

{1:29} te olette minun kansani, ja pitäisi olla sinun 

Jumala; että te olisitte lapseni ja pitäisi olla sinun 

isä? 

{1:30} olen kerännyt yhteen kana kokoaa poikansa siipiensä 

kanat siipiensä: mutta nyt, mitä teen minä 

? Heitän teidät naamaani. 

{1:31} kun te tuotte minulle, minä käännän kasvoni 

Olet: että juhlallinen feastdays sinun uudenkuun ja 

ympärileikkauksia, on hylännyt. 

{1:32} lähetin teille palvelijani profeettoja, joille te 

on otettu ja surmattu ja revitty kehoaan kappaletta, joiden 

veren tarvitsen kädet, sanoo Herra. 

{1:33} näin sanoo kaikkivaltias Herra, huoneesi 



autio, heitän teidät tuuli Jumala sänki. 

{1:34} ja lapsesi ei ole auttaneet. he 

halveksivat minun käskyni, ja joka on tehnyt 

paha ennen minua. 

{1:35} talot minä annan ihmisille, joilla on 

tuleva; mikä että en kuullut minua vielä uskovat. jotta 

joudun näytti merkkejä, mutta ne on tehtävä, että olen 

kielsi heitä. 
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{1:36} he ovat nähneet ei profeettoja, mutta ne kutsuu 

muisto, syntinsä ja tunnustaa ne. 

{1:37} otan todistamaan armon ihmiset tulevat, 

jonka pienokaiset iloitse riemu: ja vaikka niillä 

ole nähnyt minua kehon silmin, mutta henki he uskovat, 

asia, että sanon. 

{1:38} ja nyt, veli, Katso mitä kirkkaus; ja nähdä 

ihmiset, jotka tulevat idästä: 

{1:39} teille joille minä annan johtajat, Abraham, 

Iisakin ja Jaakobin, Oseas, Amos ja Micheas, Joel, Lotta, 

ja Jonas, 



{1:40} Tuomas, ja Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 

ja Pia, jota kutsutaan myös Herran enkeli. 

{2:1} näin sanoo Herra, olen tuonut tämän kansan 

orjuudesta ja antoi heille minun käskyni mennessä 

menservants profeetat; jota he tahtoneet kuulla, mutta 

halveksi minun neuvoo. 

{2:2} äiti, että paljasta niitä sanoo heille, mene sinun 

tavalla, te lapset; Olen leski ja hylätyksi. 

{2:3} minä toin sinut iloiten; mutta surun ja 

Raskaus on menettänyt sinua: sillä te olette tehneet ennen 

Herra sinun Jumalasi, ja että asia, joka on paha ennen häntä. 

{2:4} mutta mitä nyt teen teille? Olen leski 

ja hylännyt: Kulje tietäsi O lapseni ja pyytää armoa 

Herran. 

{2:5} kuten minulle, Oi isä, kutsun sinua todistaja 

yli äiti nämä lapset, jotka eivät pitäneet minun 

liiton, 

{2:6} että sinä heidät hämmennystä ja heidän äitinsä 

jotta pilata, että ei voi olla ei jälkeläinen. 

{2:7} anna niitä on hajallaan seassa, anna 



niiden nimet järjestettävä maa: sillä he halveksivat 

liittoni. 

{2:8} voi olla sinulle Assur, sinä joka hidest 

jumalattomat sinussa! Oi sinä jumalaton ihmiset, muista mitä 

Tein Sodoman ja Gomorrha; 

{2:9} jonka maa lieth clods äänenkorkeuden ja kasoista 

tuhkaa: niin myös minä teen heille, että kuule minua, 

sanoo Herra, Kaikkivaltias. 

{2:10} näin sanoo Herra Esdras, kerro kansalleni 

minä annan heille jota Jerusalemin kuningaskunta 

olisi antanut Israelille. 

{2:11} komeudessaan myös näytetään otan minulle, ja antaa 
näille 

ikuinen asumuksesi, joka oli valmistanut niille. 

{2:12} heillä on voide elämänpuu 

suloiseksi tuoksuksi; he eivät työvoiman, eivätkä väsy. 

{2:13} mennä, niin te saatte: rukoilla päivinä 

teille, että ne voidaan lyhentää: valtakunta on jo 

valmistettu sinulle: katsella. 

{2:14} taivaan ja maan todistajiksi; Olen 



rikki paha kappaletta ja luoda hyvä: ja elän, 

sanoo Herra. 

{2:15} äitinsä omaksua sinun lapsesi ja kasvattaa heitä 

iloiten, tehdä jaloilleen nopeasti pilari: olen 

valinnut sinut, sanoo Herra. 

{2:16} ja ne, jotka on kuollut nostan taas päässä 

paikoilleen, ja vein heidät pois hautoja: olen 

tunnettu nimeni Israelissa. 

{2:17} pelkää, sinä äiti lasten: olen 

valinnut sinut, sanoo Herra. 

{2:18} sinun apua voin lähettää palvelijani Eesau ja 

Jeremy, kun jonka counsel on pyhittänyt ja valmis 

sinulle kaksitoista puita täynnä sukeltajat hedelmiä, 

{2:19} ja niin monta virtaavat maito ja 

hunaja ja seitsemän mahtavat vuoret, jolloin siellä kasvaa 

ruusut ja liljat, jolla täytän sinun lapsesi ilosta. 

{2:20} tehdä oikeus leski, arvioida isättömien 

antaa köyhille, puolustaa orpo, vaatettaa alastomia, 

{Fil.2:21} parantaa rikki ja heikko, naura ei ontuva 

mies halveksia, puolustaa raajarikkoja ja anna sokea mies 



tulla esiin minun selkeys. 

{2:22} pitää vanhojen ja nuorten sinun muurien sisällä. 

{2:23} wheresoever sinä findest kuollut, ottaa ne ja 

haudata ne, ja annan sinulle ensin minun 

ylösnousemus. 

{2:24} noudattaa edelleen, Oi kansani, ja ottaa levÃ¤tÃ¤, sinun 

hiljaisuus vielä. 

{2:25} ruokkivat sinun lapsesi oi sinä hyvä 
sairaanhoitaja; kärsittyänne 

jaloillaan. 

{2:26} kuin henkilöt, jotka minä olen antanut sinulle, on 

kukaan heistä ei menehdytte; sillä tarvitsen niitä 

kesken sinun numero. 

{2:27} ei olla väsynyt: kun päivä ongelmia ja 

Raskaus tulee, toiset on itkeä ja surullinen, mutta 

Älä olla iloinen ja on paljon. 

{2:28} pakanat kadehdin sinua, mutta ne on 

ei sinua vastaan, sanoo Herra. 

{2:29} käteni peittää sinut, että sinun lapsesi 

Emme näe helvetti. 



{2:30} iloiselta, oi sinä äiti, sinun lapsesi; i 

toimittaa sinulle, sanoo Herra. 

{2:31} muistaa sinun lapsesi, jotka nukkuvat, on saatettava 

heidät pois maan ja näytän armoa 

heitä: sillä minä olen armollinen, sanoo Herra Sebaot. 

{2:32} omaksua sinun lapset, kunnes minä tulen ja näytän 
armoa 

heille: minun wells jalkoihin, ja minun armoni ei saa 

epäonnistua. 

{2:33} Esdras sain ilmaiseksi Herran 

Mount Oreb, että pitäisi mennä Israelille; mutta kun tulin 

heille ne halveksit minua ja halveksineet 

Herran käskyä. 
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{2:34} ja näin ollen sanoa teille, oi te pakanat, että 

kuulla ja ymmärtää, katso sinun paimen hän antaa 

ikuisen levätä; Hän on miltei käsillä, joka tulee 

maailman lopulta. 

{2:35} valmis palkita kuningaskunta, ja 

ikuinen valo loistaa teille ikuisesti. 



{2:36} paeta varjo tässä maailmassa, tulee 

iloaan kunniaasi: voin todistaa minun pelastajaa avoimesti. 

{2:37} O saada lahja, joka on antanut teille, ja iloinen, 

kiittäen hänelle, joka on johtanut teidät taivaallisen 

Britannia. 

{2:38} syntyä jopa ja seistä, Katso niitä 

joka on suljettava juhlaa Herran. 

{2:39} joka poikkesi maailmassa, varjo 

ja saanut ihana vaatteita Herran. 

{2:40} sinun numero O Sion ja hiljaa kuin 

sinun jotka ovat puettuna valkoinen, joka täytti lain 

Herran. 

{2:41} sinun lasten lukumäärä joita sinä longedst 

sillä täyttyy: rukoilen Herran, voima joka sinun 

ihmiset, jotka on kutsuttu alusta, voi olla 

pyhitetty. 

{2:42} Esdras näin kun mount Sion hienoja ihmisiä 

jonka voisi laskettu ja ne ylisti Herraa 

kappaleita. 

{2:43} ja niiden keskellä oli nuori mies 



korkea vaikutuksista, pitempi kuin kaikki muut ja kopeita ja 
jokaista 

päätään hän kruunut ja enemmän ylevä; jota 

Ihailimme suuresti. 

{2:44} joten kysyi enkeli, ja sanoi: Herra, mitä ovat nämä? 

{2:45} hän vastasi ja sanoi minulle: nämä niin että 

on laitoin kuolevaisen vaatetus ja laitoin kuolematon, 

ja tunnusti Jumalan nimi: nyt he ovat 

kruunattiin ja vastaanottaa palms. 

{2:46} sitten sanoin unto enkeli, mitä nuori on 

crowneth ne ja antaa ne palms käsissään? 

{2:47} joten hän vastasi ja sanoi minulle, se on poika 

Jumala, jolle he tunnustivat maailmassa. Sitten alkoi minun 

suuresti kiittää niitä, jotka olivat niin jäykästi nimi 

Herran. 

{2:48} sitten enkeli sanoi minulle: mene sinun tavalla ja kertoa 

minun ihmiset millä tavalla asioita ja miten suuria ihmeitä 

Herran sinun Jumalasi sinä olet nähnyt. 

Kolmaskymmenes vuosi jälkeen kaupungin ruin olin {3:1} 

Babylon ja myy levoton sänkyni ja ajatukseni 



tuli yli sydäntäni: 

{3:2} sillä näin Sion kurjuuden ja runsaasti 

heille, että asui Babylon. 

{Tiit.3:3} ja minun henkeni oli kipeä muutti, niin, että aloin 

sanoja täynnä pelkoa korkeimman ja sanoi, 

{3:4} Herra, joka riemahda yleensä sinä spakest on 

alussa, kun sinä istuttaa maahan ja että itsesi 

yksin, ja commandedst ihmisiä, 

{3:5} ja ainaisen, iankaikkisen elin Aadamille ilman sielu, joka 

oli työn sinun käsissäsi, ja puhaltaa 

hänelle elämän henkäyksen, ja hän oli tehty elää sinun edessäsi. 

{3:6} ja sinä leadest hänet Paratiisiin, joka sinun oikeus 

käsi oli istutettu, ennen koskaan maa tuli eteenpäin. 

{3:7} ja hänelle sinä ainaisen, iankaikkisen käsky rakastaa 

sinun tavalla: hän syntiä ja heti sinä 

appointedst kuoleman hänessä ja hänen sukupolven, jota 

tuli kansakunnat, heimot, ihmiset ja sukujen, pois numero. 

{3:8} ja jokaista ihmistä käveli jälkeen omasta tahdostaan ja 

ollut ihania asioita eteesi ja halveksineet sinun 

käskyt. 



{3:9} ja uudelleen prosessi on aika sinä Veit 

tulva niille, joka asui maailmassa ja destroyedst 

niitä. 

{3:10} ja se tapahtui ja jokaiseen niistä, että kuolema 

oli Adam, joten oli tulva näihin. 

{3:11} kuitenkin, yksi niistä sinä leftest eli 

Nooa ja hänen perhekuntansa heistä tuli kaikilla vanhurskailla. 

{3:12} ja se tapahtui, että kun ne, jotka jo käsitelleet 

maa alkoi lisääntyä ja oli saanut ne monet 

lapset, ja oli paljon ihmisiä, he alkoivat jälleen olla 

enemmän jumalattomia kuin ensimmäinen. 

{3:13} nyt kun he elivät niin pahoin eteesi, 

sinä valita sinulle miehen joukosta ne, joiden 

nimi oli Abraham. 

{3:14} hänelle sinä lovedst, ja hänelle vain sinä 

shewedst sinun: 

{3:15} ja teit ikuisen liiton, 

lupasi että joku koskaan hylkää hänen jälkeläisilleen. 

{3:16} ja hänelle sinä ainaisen, iankaikkisen Isaac, ja Isaac 



myös sinä ainaisen, iankaikkisen Jaakob ja Eesau. Mitä Jaakob 
sinä annoit 

haluavat sinua ja esittämiin Eesau: ja niin Jacob tuli 

suuri joukko. 

{Piet.3:17} ja tapahtui, että kun sinä leadest hänen 

siemenet pois Egyptistä, sinä Veit heitä mount 

Sinai. 

{3:18} ja kumartaen taivaat, sinä nopeasti 

Earth, movedst koko maailman ja teit jotta syvyyksiin 

vapisevat ja troubledst miesten tuossa iässä. 

{3:19} ja kirkkautesi meni läpi neljä portit, tulipalo, ja 

maanjäristys, ja tuuli ja kylmä; että sinä olisit 

Jaakobin jälkeläisten ominaispiirteensä ja uutteruuttaan 

sukupolven Israelin. 

{3:20} ja vielä tookest sinä ole heiltä pois 

paha sydän, että sinun voi tuottaa hedelmää niihin. 

{321:} ensimmäinen Adam ottaen paha sydän 

syntiä ja oli voitettava; ja niin, kaikki ne, jotka ovat 

syntynyt hänestä. 
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{3:22} Näin vamman tehtiin pysyvä; ja laki 

(myös) ihmisiä sydämessä on malignity 

root; jotta hyvä lähti pois ja paha jäi vielä. 

{3:23} joten kertaa kuoli, ja vuodet olivat 

loppu: sitten sinä annoit nostaa sinut ylös palvelija, 

nimeltään David: 

{Gal.3:24} jonka sinä commandedst rakentaa kaupungin unto 
sinun 

nimi, ja tarjota suitsukkeita ja oblations sinulle siinä. 

{3:25} Kun tämä oli tehty monta vuotta, sitten ne jotka 

asutun kaupungin hylkäsivät, 

{Gal.3:26} ja kaikessa teki niinkuin Aatamin ja kaikki hänen 

sukupolvea tehnyt: sillä he olivat paha sydän: 

{3:27} ja niin sinä ainaisen, iankaikkisen sinun kaupungin käsiin 

vihollisesi. 

{3:28} ovat heidän tekonsa sitten mitään parempaa 
hyödyntävälle 

Babylon, joka näin ollen on valta yli 

Sion? 

{3:29} kun tuli sinne, ja nähnyt impieties 

ilman numeroa sieluni näin monta pahantekijöitä tässä 



kolmaskymmenes vuosi niin, että sydämeni ei ole minulle. 

{3:30} sillä olen nähnyt, miten sinä suvaitset ne syntiä, 

ja olet säästynyt paha jumalattomat: ja olet sinun 

ihmiset, ja olet säilyy vihollisianne ja olet eikä 

merkitsi. 

{3:31} en muista, miten näin voidaan jättää: ovat 

ne sitten Babylonin paremmin Sion? 

{3:32} tai on olemassa muita ihmisiä, jotka tietää sinua 

vieressä Israelille? tai mitä sukupolven on niin sinun 

liitot kuin Jaakob? 

{3:33} ja vielä heidän palkkansa ilmestyy, ja niiden 

työ on hedelmää: on mennyt sieltä kautta 

pakanat, ja nähdä ne flow rikkaus, että usko 

Kun sinun käskysi. 

{3:34} punnitaan sinä siis meidän pahuutta nyt 

tasapaino, ja heidän on myös jotka asuvat maailmassa; ja niin 
on 

sinun nimi ole, jos löytyy, mutta Israel. 

{3:35} tai kun se oli että ne, jotka asuvat 

maa ei ole tehnyt syntiä sinun silmissäsi? tai mitä ihmiset on 
niin 



säilytetään sinun käskysi? 

{3:36} sinä löydät Israelin nimi on säilyttänyt sinun 

käskyt; mutta ei pakana. 

{4:1} ja enkeli, joka lähetettiin minulle, jonka nimi 

oli Uriel, antoi minulle vastauksen, 

{4:2} ja sanoi, sydämesi on mennyt pitkälle tässä maailmassa 

ja sanaksi käsittää sitä, miten korkeimman? 

{4:3} sitten sanoi minä, kyllä, minun herrani. Ja hän vastasi 
minulle, 

ja sanoi, minut on lähetetty näyttääkseen sinulle kolme tapaa ja 
lähtemään 

kolme similitudes ennen sinua: 

{4:4} vakuudeksi jos sinä voit ilmoittaa minulle, yksi minä 
näytän 

sinua myös siten, että sinä haluat nähdä, ja on näytän 

sinua siitä mistä paha sydän tulee. 

{4:5} sanoin, kerro, herrani. Sitten hän sanoi minulle: 

Kulje tietäsi, punnitaan minulle tuli painosta tai mitata minua 

tuuli, räjähdys tai soita uudelleen päivä, että on ohi. 

{4:6} viekkauteen ja sanoi, mitä ihminen pystyy tekemään 

että, että sinä shouldest pyytää tällaisia asioita minusta? 



{4:7} ja hän sanoi minulle, jos minun pitäisi kysyä sinua kuinka 
suuri 

asunnot ovat keskellä merta tai kuinka monta springs 

syvä tai kuinka monta lähteitä ovat 

edellä taivaankannen tai jotka ovat paradise menoista: 

{4:8} Peradventure joku sanoo minulle, en ole koskaan 

syvä meni, eikä vielä helvettiin, en minäkään 

koskaan kiivetä taivaaseen. 

{4:9} mutta nyt olen kysynyt sinua vaan ainoastaan 

palo- ja tuuli, ja päivän wherethrough sinä olet 

yli, ja asioita, joista sinut ei voidaan 

toisistaan, ja vielä sinä voit antaa minulle vastausta niistä. 

{Joh.4:10} hän sanoi lisäksi minulle sinun oma asioita ja 

kuten ovat kasvaneet, Voitko sinä tiedä; 

{Hebr.4:11} miten sinun alus olisi sitten ymmärtää 

Korkein ja maailma on nyt ulospäin 

vioittunut ymmärtää korruptiosta, joka näkyy minun 

näky? 

{4:12} sitten sanoin hänelle, se olisi parempi, että olimme 

ei lainkaan, kuin että meidän pitäisi elää vielä jumalattomuuden 
ja ajoin 



kärsiä, ja tiedä nyt. 

{4:13} hän vastasi minulle ja sanoi: menin metsään 

tavallinen ja puut sautta, 

{4:14} ja sanoi: Tule, menkäämme ja sotaa vastaan 

sea voidaan poiketa päässä meille, että haluamme 

meidät enemmän metsään. 

{4:15} meren tulvien tavoin otti 

neuvon, ja sanoi, tule, menkäämme ja alistaa metsään 

tavallista, että on myös meidän saattaa meidät toiseen 
maahan. 

{4:16} puun ajatus oli turhaan, tulipalo 

tuli ja kulutetaan sitä. 

{4:17} meren tulvat ajatus tuli myös 

on nolla, hiekka nousi ylös ja pysähtyi. 

{4:18} jos sinä olit tuomarin nyt välimailla nämä kaksi, joista 

joku sinä alkaa perustella? tai jonka joku sinä 

tuomita? 

{4:19} vastasi ja sanoi, totisesti se on typerä ajatus 

että molemmat laatineet, sillä maahan on antanut 

puu ja meri on paikkansa pitää hänen tulvat. 



{4:20} vastasi hän minulle ja sanoi, sinä olet antanut 

oikea tuomio, mutta miksi judgest sinä, ei itsesi myös? 

{4:21} ja koska sillä on annettu puuta, ja 

meren hänen tulvat: niin ne, jotka asuvat maan 

voi ymmärtää vain sen, mikä on maan päällä: 

ja hän, että asuu edellä taivaat voi vain 

ymmärtää asioita, jotka ylittävät korkeus 

taivas. 

{4:22} sitten viekkauteen ja sanoi: minä kehoitan sinua, herra, 
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Saanen ymmärtämään: 

{4:23} ei mielestäni on outoa korkea 

asioita, mutta kuten kulkea ohitsemme päivittäin, eli sen vuoksi 

Israel on luopunut moite pakanat ja mitä 

syy henkilöt, joille sinä olet rakastanut on annettu 

jumalattomien kansakunnat ja miksi esi-isiemme lain on 

toi nolla, ja kirjallinen liitot on tullut kenellekään 

vaikutus, 

{4:24} ja jätämme pois maailmasta kuin 

heinäsirkkoja ja elämämme on hämmästystä ja pelko 



eivät ansaitse laupeuden. 

{4:25} mitä hän sitten tekee hänen nimelleni jossa me 

kutsutaan? Nämä asiat ovat pyytäneet. 

{4:26} vastasi hän minulle ja sanoi, enemmän sinä 

searchest, sitä enemmän sinä saat ihmetellä; maailman hasteth 

nopeasti kuolee pois, 

{4:27} ja ymmärrä asioita, jotka ovat 

luvannut vanhurskaille aikaa tulla: tässä maailmassa on 

täynnä vääryyttä ja heikkoutemme. 

{4:28} vaan asioista mistä sinä askest 

minulle, minä kerron sinulle; paha on kylvetty, mutta 
hävittäminen 

sen ei ole vielä tullut. 

{4:29} Jos siis sitä, mikä on kylvetty olla ole käytössä 

ylösalaisin ja jos paikka, jossa paha kylvetään kulkevat 

pois sitten ei voi on mahdollista, että mukana hyvä. 

{4:30} koska viljan siemen on kylvetty 

sydän Aatamin alusta alkaen, ja kuinka paljon 

jumalattomuuden on se tähän asti esille? ja miten 

paljon se vielä tuo asti puinti 



tulevat? 

{4:31} Ponder mennessä itseäsi, kuinka suuri hedelmä 

pahuuden siemen viljan on tuottanut. 

{4:32} ja kun korvat on leikattava, jotka ovat 

ilman numeroa kuinka suuri lattia ne täyttää? 

{4:33} sitten vastasi ja sanoi:, ja kun on 

näitä asioita tapahtunut? nyt muutamia vuosia ja 

paha? 

{4:34} ja hän vastasi minulle sanoen: Älä sinä nopeuttaa 

kaikkein korkein edellä: sinun kiire on turhaan edellä 

häntä, sillä sinä olet paljon ylitetty. 

{4:35} teki ei sielujen myös vanhurskas Kysy kysymys 

näistä jaostoissa, sanoen: kuinka kauan minä 

Toivottavasti tällä tavalla? Kun tulee puheenvuoron hedelmien 
ja 

meidän palkita? 

{4:36} ja nämä asiat antoi Arkkienkeli Uriel 

heille vastata, ja sanoi: vaikka siementen lukumäärä on 

Voit täyttää: sillä hän on painoi maailmassa tasapaino. 

{4:37} toimenpiteittäin tämä on mitattu kertaa; ja 



numero on hän laskenut kertaa; ja hän liiku 

eikä sekoita, kunnes kyseinen toimenpide täyttyvät. 

{4:38} sitten viekkauteen ja sanoi: Oi Herra, joka riemahda 

sääntö, vaikka me kaikki ovat täynnä jumalattomuus. 

{4:39} ja itsemme viittäsataa lattiat 

vanhurskaiden ei täytetä, koska ne synnit 

jotka asuvat maan päällä. 

{4:40} joten hän vastasi minulle ja sanoi: mene sinun tapa 

nainen ja lapsi, ja pyytää häntä, kun hän on täyttänyt 

hänen yhdeksän kuukautta, jos hänen kohtunsa voi pitää 
syntymän enää 

hänessä. 

{4:41} sitten sanoin ei, herra, että hän ei voi. Ja hän 

sanoi minulle hautaan chambers sielut ovat kuin 

naisen kohtuun: 

{4:42} varten kuin nainen, joka vaikeroi maketh kiire 

paeta ravituksi välttämättömyys: silti tehdä näistä paikoista 

kiireessä antamatta niitä asioita, jotka ovat sitoutuneet heille. 

{4:43} alusta alkaen, Katso, mitä sinä haluat voit 

nähdä, on ilmoittanut sinulle. 



{4:44} viekkauteen ja sanoi, jos olen saanut puolesta 

sinun silmissäsi ja jos se on mahdollista, ja jos voin siis vastata, 

{4:45} Näytä minulle sitten onko olla tulossa kuin 

on aikaisemmin tai aiemmin kuin on tulossa. 

{4:46} mitä on aiemmin tiedän, mutta mitä on tulla I 

tiedä. 

{4:47} ja hän sanoi minulle, seisomaan oikealla puolella 

ja esittelen sinulle vertauksen. 

{4:48} joten minulla oli, ja näki, ja Katso, kuuma polttava 

uuni ohi ennen minua: ja se tapahtui, että kun 

liekki oli mennyt siihen mennessä näytti, ja Katso, savu 

jäi vielä. 

{4:49} kun tämä on ohi ennen minua vetistä 

pilvi ja lähettänyt paljon sadetta myrsky; ja kun 

myrskyinen sade oli ohi, pisara pysyi edelleen. 

{4:50} sitten sanoi hän minulle harkita itsessäsi; kuin 

sade on yli putoaa ja kuin tuli on suurempi kuin 

savun tiivistymää, mutta tippaa ja savu jäädä: niin 

määrä, joka on aiemmin enemmän ylittänyt. 

{4:51} sitten rukoilin ja sanoin, voi I live, sanaksi, 



siihen asti? tai mitä tulee tapahtumaan näinä päivinä? 

{4:52} hän vastasi minulle ja sanoi mitä tunnukset 

mistä sinä askest minua, voi kertoa sinulle niistä osittain: mutta 

käsitellen henkesi olen ei lähetin näyttääkseen sinulle; sillä en 

Tiedämme sen. 

{Ef.5:1} mutta vaativan eleet, Katso, päivät 

tulevat ne, jotka asuvat maan päällä on otettava 

suuri määrä ja totuuden tien on piilotettu, ja 

maa tulee karu uskon. 

{5:2} mutta pahuus on kasvanut edellä, että joka 

Nyt sinä näet, tai sinä olet kuullut jo kauan sitten. 

{5:3} ja maahan, että näette myös root, älä 

yhtäkkiä näet hukkaan. 

{5:4} mutta jos kaikkein korkein antaa sinulle elää, sinun tulee 

Katso jälkeen kolmas trumpet, että aurinko on yhtäkkiä paistaa 

jälleen kotona yötä, ja kuun kolmesti päivän: 
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{5:5} ja veren pudota puusta ja kivi 

antaa hänen äänensä, ja ihmiset ovat vaikeuksissa: 

{5:6} ja jopa hän päättää, kenet ne näyttävät ei 



asuvat maan ja ilman linnut toteutettava lento 

pois yhdessä: 

{5:7} ja Sodomitish meri ajaa ulos kala, ja 

Tee melua yöllä, jotka monet eivät: mutta 

he saavat kuulla ääni sen. 

{5:8} on oltava hämmennystä myös monissa paikoissa, ja 

palo on usein lähetettävä uudelleen ja villipetojen on 

vaihtavat ja menstruous naisten on saatettava 

edelleen hirviöitä: 

{5:9} ja suolaa vesillä tavataan makea ja kaikki 

ystävät tuhoamme. sitten wit kätkee itse 

ja ymmärrystä nostaa itse salaiseen kammioon 

{5:10} on haettava monien ja kuitenkin olla 

löytyi: silloin vääryyttä ja incontinency ovat 

kerrotaan maan. 

{5:11} yhdeksi maaksi myös on pyydä ketään, ja sanoa, on 

vanhurskaus, joka teetti mies vanhurskas läpi 

sinua? Ja se on sanoa ei. 

{5:12} samaan aikaan miesten toivomme, mutta mitään 

saada: he on työtä, mutta niiden tavoin ei menesty. 



{5:13} näyttääkseen sinulle niin rahakkeita olen jättää; ja jos 
sinä 

tahdot rukoilla jälleen itkeä nyt ja nopeasti jopa päiviä sinä 

kuulet vielä suurempia asioita. 

{Jaak.5:14} sitten olen awaked ja äärimmäinen pelko meni 

läpi kaikki ruumiini ja mieleni oli rauhaton jotta se 

pyörtyi. 

{5:15} joten enkeli, joka oli tullut puhua minulle piti 

minua lohdutti minua, ja asettaa minut jaloilleni. 

{5:16} ja toisena yönä tapahtui tapahtuu, että 

Salathiel ihmiset Kapteeni tuli minulle sanoen: 

Missä sinä olet ollut? ja miksi on kasvojesi niin 

raskas? 

{5:17} Knowest sinä että Israel on sitoutunut luokse 

sinua heidän vankeutensa maa? 

{5:18} ylös sitten syödä leipää ja hylkää meitä eikä, kuten 

paimen, joka Palkkarenki laumaansa julmia susia käsissä. 

{5:19} sitten sanoin hänelle, mene teilläsi minulta, ja 

raadantasi minulle. Ja hän kuuli mitä sanoin, ja lähti 

minulle. 



{5:20} joten olen paastonnut seitsemän päivää, surun ja 

itkien, kuten Uriel enkeli käski. 

{5:21} ja seitsemän päivän kuluttua, joten se oli, että ajatukset 

sydämeni oli minulle hyvin raskasta, 

{5:22} ja minun sieluni takaisin ymmärryksen hengen 

ja aloin puhu korkeimman kanssa, 

{5:23} ja sanoi: Oi Herra, että riemahda pääsääntöisesti jokaisen 
puun 

maan ja kaikkien puiden sen sinä olet valinnut 

sinulle, yksi vain vine: 

{5:24} ja sinä olet koko maailman kaikki maat 

valinnut sinut yksi pit: ja kaikki kukat sen yksi Lily: 

{5:25} ja sinä olet täynnä meren syvyyksiin 

sinulle, yksi joen: ja kaikki rakensi kaupungit sinä olet pyhitti 

Sion tykö itseäsi: 

{5:26} ja kanan, jotka on luotu sinä olet 

maine sinulle yksi dove: ja kaikki nautaeläimet, jotka on tehty 

sinä olet jos sinua yhdeltä lampaalta: 

{5:27} ja kaikki ihmisjoukot, sinä olet 

saanut sinut yksi ihmisiä: ja tälle kansalle, jonka sinä 



lovedst, sinä ainaisen, iankaikkisen laki, joka on hyväksytty 
kaikkien. 

{5:28} ja nyt, oi Herra, miksi sinä olet antanut tämä 

yli monille? ja kun yksi juuri olet sinä 

valmis, ja miksi olet sinä sinun ainoa 

ihmiset joukossa? 

{5:29} ja ne, jotka kiistää sinun lupauksia ja 

uskoin sinun liitot on tallautunut niitä. 

{5.30} jos sinä niin paljon vihaa kansasi, vielä 

shouldest sinä rangaista heitä sinun omin käsin. 

{5:31} nyt kun olin puhunut nämä sanat enkeli 

Tämä tuli yö edellä lähetettiin minulle: 

{5:32} ja sanoi minulle, kuule minua, ja minä neuvoo 

; kuule mitä sanon, ja minä sinulle sanon 

Lisää. 

{5:33} ja sanoin, puhua, herrani. Silloin sanoi hän heille 

minulle, sinä olet kipeä troubled mielessä myös Israelin: 
Rakastatko 

sinä että ihmiset paremmin kuin hän, joka teki heistä? 

{5:34} ja sanoin, No, herra: mutta hyvin surua olen 



puhunut: sillä minun tuskaa minulle tunnin välein vaikka olen 
työvoimaa 

ymmärtää miten korkeimman ja etsiä osa 

hänen tuomionsa. 

{5:35} ja hän sanoi minulle: sinä voit ei. Ja sanoin, 

Ja nyt herra? johon minä syntyi sitten? tai miksi oli 

ei äitini kohdussa niin hautaani, jotta voisin olla 

travail Jacob ja uuvuttava puurtaa varastossa 

Israelin? 

{5:36} ja hän sanoi minulle, minulle asiat jotka 

eivät vielä tule, kokoontuvat minulle kuonat, jotka ovat 

hajalle, tee minulle kukkien vihreä, jotka ovat jälleen 

kuihtui, 

{5:37} avata minulle paikkoja, jotka on suljettu ja Tuokaa 

edelleen tuulet, jotka niihin ovat hiljaa Näytä minulle kuvan 

ääni: ja sitten minä julistan sinulle asia että 

labourest tietää. 

{5:38} ja sanoin, oi Herra, joka riemahda sääntö, joka voi 

näitä asioita, mutta se, jolla ei hänen asunto, jossa 

miehet? 



{5:39} mitä minuun tulee, olen viisasta: Miten voi sitten puhun 

Nämä asiat mistä sinä askest minua? 

{5:40} sitten sanoi hän minulle kuin sinä voit tehdä ei mitään 

Nämä asiat, jotka olen puhunut niin Voitko sinä ei 

löytää ulos arvioni tai lopulta rakkaus, että olen 

lupasin kansalleni. 
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{5:41} ja sanoin, Katso, oi Herra, mutta taiteen sinä lähes luokse 

ne, jotka on varattu loppuun asti: ja mitä he tekevät 

jotka ovat olleet ennen minua, tai me, jotka nyt, tai ne jotka 

tulevat jälkeemme? 

{5:42} ja hän sanoi minulle: minä vertaan arvioni 

Unto rengas: sillä ei ole leväperäisyys viimeinen, jopa niin 

ei ole ensimmäinen nopeuden. 

{Matt.5:43} joten vastasi ja sanoi: Couldest sinä tee 

ne on tehty, että nyt, ja jotka ovat 

tulevat kerralla; että sinä olisit näytän sinun tuomio 

ennemmin? 

{5:44} vastasi hän minulle ja sanoi, olento voi 

kiireessä edellä ehtiä; myöskään maailman voi pitää niitä 



kerralla jotka on luotu siinä. 

{5:45} ja sanoin, sillä olet sanonut niin sinun palvelijasi että 

sinä, joka givest elämä kaikille, olet antanut elämän heti 

olento, että sinä olet luonut ja olento synnytti: jopa 

niin siinä nyt voi myös olla niitä, jotka nyt läsnä heti. 

{5:46} ja hän sanoi minulle: Kysy nainen, kohtu 

ja sanon hänelle, jos sinä bringest esiin lapsille, miksi dost 

sinä se ei yhdessä vaan toiselle? rukoilla hänen 

siis synnyttää kymmenen lasta kerralla. 

{5:47} ja sanoin, hän ei voi: mutta on tehtävä se etäisyys 

aika. 

{5:48} sitten sanoi hän minulle, niin minä olen antanut 

kohtu maan jotka olla se heidän aikoina kylvetty. 

{5:49} varten kuten kuin lapsi välttämättä tuo esiin 

asioita, jotka kuuluvat vanhainkodissa, jopa niin I on hävitettävä 

maailmassa, jonka tein. 

{5:50} ja kysyi ja sanoi: koska sinä olet nyt antanut 

minulle miten minä ryhdyn puhumaan sinulle: varten meidän 

äiti, joista sinä olet kertoi minulle, että hän on nuori, 

lähestyy nyt teille ikä. 



{5:51} hän vastasi minulle ja sanoi, vaadimme nainen 

todistaa lasta, ja hän sinulle sanon. 

{5:52} hänelle ja nyt sanovat teille ne joille sinä 

Olet nyt tuottaneet kaltaisia, jotka olivat ennen, mutta 
vähemmän 

painoarvoa? 

{5:53} ja hän vastaa sinulle, ne, joita syntyi 

Nuorten voimaksi ovat yhdellä tavalla, ja ne 

ovat born ajoissa ikä, kun kohtu katoa, ovat 

muuten. 

{5:54} Mieti sinä siis myös, miten se, että te olette vähemmän 

painoarvoa kuin ne, jotka olivat ennen teitä. 

{5:55} ja niin ovat ne, jotka tulevat, kun vähemmän kuin te, 

olentoja, joka nyt alkaa olla vanha ja kulunut 

yli Nuorten voimaksi. 

{5:56} sitten sanoi minä, herra, minä Anon sinua, jos olen 
saanut 

edistää sinun silmissäsi näytän palvelijasi kuka sinä visitest 

sinun olento. 

{6:1} ja hän sanoi minulle: alussa, kun 

maa luotiin ennen rajojen maailman seisoi, tai 



koskaan tuuli puhalsi, 

{6:2} jyrisi ja kevennetty, ja koskaan 

Paratiisin perusta oli, 

{6:3} ennen oikeudenmukainen kukkia nähtiin, eikä koskaan 

siirrettävä toimivalta asetettiin ennen lukemattomia 

lukuisia enkelit olivat koolla 

{6:4} tai koskaan ilma heights ylpistyivät, ennen 

toimenpiteet taivaankannen mainitseminen tai koskaan 

savupiiput Sion oli kuuma, 

{Jes.6:5} ja ere läsnä vuotta pyydettiin, ja 

koskaan keksintöjen niistä että nyt synti oli poistettu ennen 

ne olivat suljettu että kerännyt uskossa, aarre: 

{6:6} sitten pohtia näitä asioita, ja he kaikki olivat 

kauttani yksin, ja kukaan muu: minä myös 

niiden on oltava päättyi, ja kukaan muu. 

{6:7} sitten viekkauteen ja sanoi: mitä tulee eroaminen 

rikki on kertoja? tai kun on ensin loppuun 

ja alusta, joka seuraa? 

{6:8} ja hän sanoi minulle: Abraham luokse Isaac, 



Kun Jaakob ja Eesau ovat syntyneet hänen Jaakobin käsi 
pidetään 

ensimmäinen Eesau kantapää. 

{6:9} Eesau, se on maailman loppu, ja Jacob on 

alussa se, joka seuraa. 

{6:10} miehen käsi on välimailla kantapään ja käden: 

Toinen kysymys Esdras, kysy sinä ei. 

{6:11} vastasi sitten ja sanoi: Oi Herra, että riemahda 
pääsääntöisesti 

Jos olen saanut puolesta sinun silmissäsi 

{6:12} minä rukoilen, näytän palvelijasi loppuun ja sinun 

tunnukset mistä sinä shewedst minua osa viime yönä. 

{6:13} niin hän vastasi ja sanoi minulle: Stand up kun 

sinun jalat, ja kuulla mahtava kuulostava ääni. 

{6:14} ja se on koska se oli hyvin liikkeellä. mutta 

paikka jossa päällä sinä seisot ei saa siirtää. 

{6:15} ja siksi kun se puhuu olla ei pelkää: varten 

sana on loppu ja maan perusta on 

ymmärtää. 

{6:16} ja miksi? koska nämä asiat puhe 

vapisee ja siirretään: kyllä tietää, että näiden 



asioita on muutettava. 

{6:17} ja se tapahtui, että kun olin kuullut se seisoin 

jopa jaloilleni, ja kuulleet, ja Katso, siellä oli 

ääni että puhui, ja se oli kuulostaa aivan 

suuret vedet. 

{6:18} ja se sanoi, Katso, päivät tulevat, jolloin suoritan 

alkaa lähestyy ja käydä ne, jotka asuvat 

maan, 

{6:19} ja alkaa tehdä inkvisitio, mitä 

ne, jotka ovat loukanneet epäoikeudenmukaisesti heidän 
vääryytensä 

ja kun koettelemus Sion toteutuu; 

{6:20} ja maailmalle, että alkaa kadota 

päässä, on valmis, silloin minä näytän kuponkia: 

kirjat avataan ennen taivaankannen ja niiden on 
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Katso kaikki yhdessä: 

{6:21} ja vuoden vanha lapset puhuvat 

heidän äänensä naisten lapsi tuo 

ennenaikaisen lapsia kolme tai neljä kuukautta, ja ne on 



elää ja pariin. 

{6:22} ja yhtäkkiä kylvetty paikkoja 

unsown, täydellinen varastointi yhtäkkiä havaitaan tyhjä: 

{6:23} ja tha trumpetti ääni, joka 

jokainen kuulee, ne ovat yhtäkkiä pelkää. 

{6:24} tuolloin ystävät taistelevat toisiaan vastaan 

kuten vihollisia ja maan seistä pelko niiden kanssa, jotka 

asukkaat, suihkulähteet springs on pysähtyä 

ja kolme tuntia he on ei toimi. 

{6:25} jos joku jää kaikki nämä, että olen 

sinulle on paeta, ja Katso minun pelastukseni ja loppuun 

maailmassa. 

{Sananl.6:26} ja miehet, jotka vastaanotetaan, jotka 

eivät ole maistaneet niiden syntymästä kuolemaan: ja sydän 

asukkaan muuttunut ja tuli toinen 

merkitys. 

{6:27} paha ojensi, ja petosta 

sammuteta. 

{6:28} mitä uskoa, se kukoistaa, korruptio on 

voittaa, ja totuus, jota on ollut niin kauan ilman 



hedelmä, on ilmoitettava. 

{6:29} ja kun hän puhui minun kanssani, Katso, minä katsoin 
mennessä 

vähän ja vähän hänelle jolle seisoin. 

{6.30} ja nämä sanat sanoi hän minulle; Olen tullut 

näytän sinulle aikaa iltaa varten. 

{6:31} Jos tahdot rukoilla vielä enemmän, ja nopeasti seitsemän 
päivää 

uudelleen minä sinulle sanon vahvistamana päivänä kuin 
minulla 

kuullut. 

{6:32} ajaksi sinun ääni kuuluu ennen korkeinta: varten 

Mighty on nähnyt sinun vanhurskas käsittelyyn on nähnyt 

myös thy chastity, joka sinulla on ollut siitä lähtien nuoruutesi. 

{6:33} ja siksi on hän lähettänyt minut näyttämään sinulle kaikki 

Nämä asiat, ja sanon sinulle olla turvallisella mielellä ja 

Älä pelkää 

{6:34} päiväjärjestykseen ilman ajat ovat ohi, jotta 

turhia asioita, että voit nopeuttaa tältä 

kertaa. 

{6:35} ja se tapahtui tämän jälkeen, että itkin taas 



ja paastosi seitsemän päivää samalla tavalla että voi täyttää 

kolme viikkoa hän kertoi. 

{6:36} ja kahdeksas night oli sydämeni hankalasta sisällä 

minä taas ja alkoi puhumaan korkeinta. 

{6:37} henkeni on suuresti asetettu tuleen ja sieluni 

oli hädässä. 

{6:38} ja sanoin: Oi Herra, sinä spakest päässä 

alusta luomakunnan, jopa ensimmäistä päivää ja sanoit näin; 

Anna maan ja taivaan suoritetaan; ja sinun sanasi oli täydellinen 

toimi. 

{6:39} ja sitten oli henki, ja pimeys ja hiljaisuus 

olivat joka puolelta; miehen ääni ääni ei ollut vielä 

muodostettu. 

{6:40} sitten commandedst sinä oikeudenmukainen valoa esiin 

sinun aarteita, jotka sinun työtäsi saattavat näkyä. 

{6:41} kun toinen päivä sinä teit henki ja 

taivaankannen ja commandedst osaan asunder ja 

tehdä jako välimailla vesillä, että yhteisö voisi 

nousevat ja toinen jää alle. 

{6:42} kun kolmantena päivänä sinä komento 



vesillä olisi kerättävä maan seitsemäs osa: 

kuusi pats olet sinä kuivuneet ja pidettävä niitä, jotta 

näistä jotkut istutettu Jumalan ja muokataan voisi olla 

sinua. 

{6:43} heti sanasi lähti työtä oli 

tehty. 

{6:44} heti oli suuri ja lukemattomia 

hedelmät ja monia ja sukeltajat nautintoja maku, ja 

kukat muuttumaton väri ja haju-ihana 

haju: ja tämä tapahtui kolmantena. 

{6:45} neljäntenä päivänä sinä commandedst joka 

aurinko paistaa, ja kuu antaa valoaan ja tähdet 

pitäisi olla kunnossa: 

{6:46} ja ainaisen, iankaikkisen ne maksutta tehdä palvelun 
ihmiselle, 

se oli tehtävä. 

{6:47} kun viides päivä sinä sanoit seitsemäs 

osa, jossa vedet olivat kokoontuneet, että sen pitäisi tuoda 

edelleen elävät olennot, kanat, kalat: ja niin se tuli 

siirtää. 



{6:48} tyhmä veden ja ilman elämää tuotti 

elävien olentojen Jumalan käskyn, että kaikki ihmiset 

voi kehua sinun. 

{6:49} sitten sinä annoit vihkiä kaksi eläviä olentoja, 

tuhannen calledst Henokin ja Leviathan; 

{6:50} ja erottaa yhtä toisesta: varten 

seitsemäs osa, eli jos vesi kerättiin 

yhdessä ei ehkä säilytä molemmat. 

{6:51} unto Enoch sinä ainaisen, iankaikkisen yksi osa, joka oli 
kuivattu 

ylös kolmantena päivänä että hän olisi asua samassa osassa 

jossa on tuhansilla kukkuloilla: 

{6:52} mutta Leviathan sinä ainaisen, iankaikkisen seitsemäs 
osa 

eli kostea; ja olet pitänyt häntä on syöty ja 

jonka voit, ja milloin. 

{6:53} kun kuudes päivä sinä ainaisen, iankaikkisen käsky 

maalle että eteesi tuottavan petoja 

nautojen ja matelijat: 

{6:54} ja sen jälkeen näitä, Adam, jonka sinä teit 

Herra sinun olentoja: hänestä tule me kaikki, ja ihmiset 



myös, jonka sinä olet valinnut. 

{6:55} tämä kaikki on olen puhunut ennen sinua, herra, 

koska sinä teit itsemme maailman 
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{6:56} kuin muut ihmiset, jotka myös tulevat Aatamin, 

olet sanonut, että ne eivät ole mitään, mutta sitä kuin kuola: 

ja olet verrata runsaus luokse pisara että 

lankeaa aluksen. 

{6:57} ja nyt, oi Herra, Katso, nämä pakanat joka 

ei koskaan väitetty, ovat alkaneet olla lords 

meitä ja nielemisyrityksiä. 

{6:58} mutta sinun kansaasi, jonka olet kutsuttu sinun 

esikoinen, sinun vain siittänyt, ja sinun kiihkeä rakastaja, 
annetaan 

heidän käsiinsä. 

{6:59} jos maailma nyt tehty meidän tähtemme miksi 

ei ole perinnön maailman kanssa? Kauanko 

on tämä kestää? 

{7:1} ja kun olin tehnyt puhumasta nämä 

sanat, siellä lähetettiin minulle enkeli, joka oli ollut 



lähetti minulle yöt edellä: 

{7:2} ja hän sanoi minulle: ylös, Esdras, ja kuulla 

että minä olen tullut kertomaan sinulle sanoja. 

{7:3} ja sanoin, puhua, minun Jumalani. Silloin sanoi hän heille 

minulle, meri sijaitsee laaja paikka, että voisi olla syvä ja 

Upea. 

{7:4} mutta esittämälle sisäänkäynti oli kapea, ja kuten 

joki; 

{7:5} joka sitten voisi mennä mereen näyttävät sille, ja 

Sulje sitä? Jos hän meni ei kapeilla, miten hän 

tulevat talouspolitiikan laajojen? 

{7:6} on myös toinen juttu; Kaupunki on rakentaneet, ja 

Kun laaja kenttä ja on täynnä kaikkea hyvää: 

{7:7} sisäänkäynti on kapea ja sijaitsee 

vaarallinen paikka laskevan niin ikään kuin oli tulipalo 

oikea, ja vasemmalla syvään veteen: 

{7:8} ja yksi ainoa tie välillä molemmat, jopa 

tulta ja vettä, niin pieni että voisi, mutta 

yksi mies sinne kerralla. 

{7:9} Jos tämä kaupunki nyt annettiin ihmiselle varten 



perintö, jos hän koskaan toimittaa asetettiin, vaara 

Miten hän saa tämän perinnön? 

{7:10} ja sanoin, se on niin, herra. Sitten hän sanoi minulle: 

Jopa niin on myös Israelin osa. 

{7:11} koska heidän tähtensä olen tehnyt maailman: ja 

Kun Adam rikkonut minun säädöksiäni, niin oli päätetty, että 

nyt tehdään. 

{7:12} sitten oli tässä maailmassa tehdä sisäänkäynnit 

kapea, täynnä murhetta ja travail: ne ovat mutta vähän ja 
pahoja, 

täynnä vaaroja,: ja erittäin kivulias. 

{7:13} sisäänkäynnit vanhin maailmassa oli laaja ja 

varma ja toi kuolematon hedelmiä. 

{7:14.siellä} jos ne, jotka elävät työ ei päästä nämä salmen 

ja turhuuteen, he koskaan saa niitä, jotka ovat kiinnitettyjä 

heille. 

{7:15} nyt siis miksi disquietest sinä itsesi, nähdä 

sinä vaan katoavaisen ihmisen? ja miksi sinä Oletko siirtää, 

kun taas sinä mutta kuolevaisen? 

{7:16} miksi olet sinä pidetä sinun mielessä tämä 



asia, joka on tuleva, eikä se, joka on läsnä? 

{7:17} sitten viekkauteen ja sanoi: Oi Herra, joka riemahda 

pääsääntöisesti sinä olet säätänyt sinun lakisi vanhurskaat olisi 

Peri näitä asioita, mutta että jumalattomien tuhoutuisi. 

{7:18} kuitenkin vanhurskas kärsii salmen 

asioita ja toivoa wide: niille, jotka ovat tehneet pahoin 

kärsinyt salmen asioita, ja vielä emme näe laajalle. 

{7:19} ja hän sanoi minulle. Ei kukaan edellä 

Jumala, eikä kukaan, että eikö ymmärryksen yläpuolella 
korkein. 

{7:20} varten olevan monia, jotka hukkuvat tässä elämässä, 
koska 

he halveksivat Jumalan, joka on määritetty ennen heitä lain. 

{7:21} varten Jumala on antanut salmen käskyn kuten 

tuli, mitä heidän pitäisi tehdä elää, niinkuin he tulivat, ja 

mitä heidän tulisi noudattaa välttääkseen rangaistuksen. 

{7:22} kuitenkin ne eivät olleet kuuliaisia hänelle; Mutta 

puhui ja kuvitellut turhuuksiin; 

{7:23} ja pettää itseään heidän pahat tekonsa; 

ja korkeimman sanoi, että hän ei ole; ja tiesi, eikä hänen 

tavalla: 



{7:24} mutta lakinsa ne halveksittu, ja kielsi hänen 

liitot; hänen säännöissä eivät he ole uskollisia, ja 

hänen teoksiaan ei tehty. 

{7:25} ja näin ollen Esdras, tyhjä ovat tyhjiä 

asioita, ja täysin koko asioita. 

{7:26} Katso, tulee aika, että näistä tunnuksista 

mitä minä olen käskenyt sinua tulee kulkea ja morsian 

merkitään, ja hän tulee kuullaan nähnyt, että nyt on 

peruuttaa maasta. 

{7:27} ja jokainen, joka toimitetaan foresaid kehitettävä 

minä voisin nähdä. 

{7:28} poikani Jeesuksen paljastetaan niiden kanssa, jotka 

olla hänen kanssaan, ja ne, jotka jäävät riemuitsevat neljän 
kuukauden kuluessa 

sata vuotta. 

{7:29} jälkeen nämä vuodet poikani Kristus kuolee, ja kaikki 

miehet, joissa on elämä. 

{7.30} ja maailma muuttui vanha hiljaisuus 

seitsemän päivää, kuten kuten entinen tuomiot: niin, että 
kukaan 

edelleen. 



{7:31} ja seitsemän päivän kuluttua maailmaa, että vielä 
nääntynyt 

ei, korotetaan, ja että kuolen on vioittunut 

{7:32} ja maan on palautettava ne ovat unessa 

häntä, ja niin on pöly niitä, jotka asuvat hiljaisuudessa, ja 

salaisia paikkoja antaa sieluille, jotka olivat sitoutuneet 

heille. 

{7:33} ja korkeinta kun istuin 

tuomion ja kurjuutta katoa, ja pitkä 

kärsimys on loppu: 
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{7:34} mutta tuomio vain jää, totuus pysyy, 

ja usko on: 

{7:35} ja työ on noudatettava, ja palkkio 

näytti ja hyviä tekoja on voima ja paha 

tekoja vastaa mitään sääntöä. 

{7:36} sitten sanoin, Aabraham rukoili ensin 

Sodomalaiset ja Mooses isille, että syntiä 

erämaa: 

{7:37} ja Jeesus hänen jälkeensä Israelin Achan ajoissa: 



{7:38} Samuel ja David tuhoamista: ja 

Solomon heille, että pitäisi tulla pyhäkköön: 

{7:39} ja Helias niille, jotka saivat sade; ja 

kuolleista, jotta hän saisi elää: 

{7:40} ja Ezechias ihmisille, aika 

Sennacherib: ja monet monille. 

{7:41} niin nyt nähdä korruptio on kasvanut, ja 

pahuuden lisääntynyt, ja vanhurskaat rukoillut 

jumalattomat: ja nyt se ei saa nyt myös? 

{7:42} hän vastasi minulle ja sanoi, tämä elämä ei ole 

lopulta, jossa paljon kunniaa noudatettava; siis ne 

rukoili heikko. 

{7:43} mutta doom päivä tällä kertaa loppuun 

ja kuolemattomuuden tulemaan siellä 

korruptio on ohi, 

{7:44} intemperance on päättynyt, uskottomuus on leikattu 
pois, 

vanhurskaus on kasvanut, ja totuus on jousitettu. 

{7:45} sitten on kukaan voi pelastaa hänet, joka on 

tuhoutunut, eikä jätä teitä, joka on saanut voiton. 



{7:46} vastasi sitten ja sanoi: Tämä on minun ensimmäinen ja 
viimeinen 

sanoen: ollut parempi olla antanut maa 

Aadamille: tai muuta, kun se on annettu hänelle on 

hänelle estetty syntiä. 

{7:47} mitä hyötyä on se miehille nyt tämä nykyinen 

aikaa elää ja raskaus kuoltua etsiä 

rangaistus? 

{7:48} O sinä Adam, mitä oletkaan tehnyt? ja vaikka se 

oli sinä, joka syntiä, sinä art ole vähentynyt yksin, mutta me 
kaikki 

jotka tulevat sinusta. 

{7:49} mitä hyötyä on meille, jos on luvattu 

meille immortal aikaa, kun olemme tehneet töitä, että 

tuo kuoleman? 

{7:50} ja että on luvannut meille ikuinen toivo 

säätää itse on Viimeisin wicked ovat turhaan? 

{7:51} ja se on meille asuntojen 

terveys- ja vaikka olemme eläneet ilkeästi? 

{7:52} ja että korkeimman kunniaa pidetään 



puolustaa niitä, jotka ovat johtaneet varovainen elämän 
meidän on 

käveli ilkein tavoin? 

{7:53} ja että olisi ilmoittanut paratiisi, jonka 

hedelmät pysyy koskaan, jossa on turvallisuus- ja lääketiede, 

koska meidän ei tule siihen? 

{7:54} (sillä on kävelimme epämiellyttäviä paikkoja.) 

{7:55} ja kasvot niitä, jotka ovat käyttäneet 

pidättyvyys on loistaa ylitse tähteä, kun taas kasvot 

on mustempaa kuin pimeys? 

{7:56} varten vaikka Asuimme ja pahaa, me 

tarkastelujaksolla ei siksi, että meidän pitäisi alkaa sen jälkeen 
kärsimään 

kuolema. 

{7:57} vastasi hän minulle ja sanoi, tämä on 

kunnon taistelu, jonka ihminen joka on syntynyt kun 

maan taistelemme; 

{7:58}, jos hän voittaa, hän kärsii niin kuin sinä 

olet sanonut: mutta jos hän saada voitto, hän saa asia 

että sanon. 

{7:59} tämä on elämän vakuudeksi Mooses puhui 



Kun hän eli sanoen valitsevat sinulle elämän, että 

sielustanne. 

{7:60} mutta he uskoivat häntä, eikä silti 

profeetat jälkeensä, ei myöskään minua, jonka olen puhunut 
heille, 

{7:61} ettei pitäisi olla niin raskaus ja niiden 

tuhoa, kuin olla iloitsee niiden päälle jotka ovat vakuuttuneita 

pelastuksen. 

{7:62} vastasi sitten ja sanoi, tiedän, herra, että 

kaikkein korkein on nimeltään armollinen, että hän on 
armollinen 

ne, jotka eivät ole vielä käynnistyneet maailmassa, 

{7:63} ja niitä myös, että kääntää hänen lakia; 

{7:64} ja että hän on kärsivällinen ja pitkä sallii ne, jotka 

tehnyt syntiä hänen olentoja; 

{7:65} ja että hän on antelias, hän on valmis antamaan 

jossa se semmoiseksi; 

{7:66} ja että hän on suuressa armossaan hän multiplieth 

yhä useammat laupeuden niille, jotka ovat läsnä ja jotka ovat 

ohi ja heille mikä on tuleva. 

{7:67}, jos hän on kertoa hänen armonsa pysyy maailman 



ei jatkaa niitä, jotka perivät siinä. 

{7:68} ja pardoneth; Jos hän ei niin hänen 

Hyvänen aika, että ne ovat sitoutuneet pahoista voisi 

helpottaa, kymmenettätuhannetta osa miesten ei pitäisi 

edelleen elää. 

{7:69} ja tuomari, jos hän ei anna heille anteeksi 

joka hoitaa hänen sanaansa ja ojensi monia 

kiistoja 

{7:70} on hyvin vähän jäljellä viittäsataa kaupungissa 

lukemattomia monia. 

{8:1} ja hän vastasi minulle sanoen: korkeimman on 

tehty tämän maailman monille, mutta maailmassa muutaman. 

{8:2} minä kerron sinulle vertauksen Esdras; Kun sinä 

askest maan päällä, se on sanoa sinulle, että se antaa paljon 

muotin vakuudeksi saviastioissa tehdään, mutta vähän pölyä 
joka 

kulta tulee: on tämän nykyisen maailman kulkua. 
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{8:3} olemaan monet luotu, mutta harva pelastuu. 

{8:4} joten viekkauteen ja sanoi, Swallow sitten alas, oi minun 



sielu, ymmärrystä, ja syövät viisautta. 

{8:5} sinä olet sopivat antaa korvan ja taide valmis 

ennustus: sillä sinä olet enää tilaa kuin vain elää. 

{8:6} Oi Herra, jos sinä sinun palvelijasi, silloin voimme 

rukoilla sinun edessäsi ja sinä Anna siementen teille sydämen, 
ja 

kulttuurin ymmärrystä, että voi tulla hedelmä. 

Miten jokainen ihminen elää on vioittunut, joka todistaa 

tilalle mies? 

{8:7} sillä sinä olet yksin, ja me kaikki yhden työn 

sinun käsissäsi kuten olet sanonut. 

{8:8} Kun kehon muodikas nyt äidin 

kohtu, ja sinä givest jäsenet, sinun olento on säilynyt 

tulen, veden ja yhdeksän kuukauden onkaan sinun 
ammattitaito 

kestää sinun olento, joka on luotu hänen. 

{8:9} mutta että joka varjelee ja säilytetään sekä 

säilynyt: ja kun tulee aika, säilynyt kohtu 

vapahtaa asioita, joka kasvoi sitä. 

{8:10} sillä sinä olet käskenyt osia 

elin, se on sanottava pois rinnat, maidon annettavia 



joka on rinnat, hedelmät 

{8:11} että asia, joka kehittyy voidaan 

ravittu jonkin aikaa, kunnes sinä disposest sinun armoa. 

{8:12} sinä Veit sen kanssa vanhurskautesi, ja 

nurturedst se sinun perusteet ja reformedst se sinun tuomion 
kanssa. 

{8:13} ja sinä tulet kuolettaa sinun olentona ja 

nopeuttaa se sinun työtäsi. 

{8:14} Jos siis sinä tulet tuhota hänet joka niin 

suuri työ oli vanhanaikainen, se on helppo asia saisi 

sinun käskyn, että asia, joka tehtiin 

säilytettävä. 

{8.15} nyt siis herra, puhun; koskettava mies 

yleinen, sinä paras; mutta koskettaa kansasi, 

jonka vuoksi olen pahoillani; 

{8:16} ja perinnöksesi, jonka aiheuttaa I 

surra; ja Israel, jolle olen raskas. ja Jaakob, 

jonka vuoksi olen huolestunut; 

{8:17} siis alkavat rukoilla ennen sinua varten 

itselleni ja heille: sillä minä näen kuuluu me, jotka asuvat 



maa. 

{8:18} mutta olen kuullut nopeuden tuomari joka 

on tullut. 

{8 19} siksi kuulla minun ääneni, ja ymmärtää minun 

sanat ja puhua sinun edessäsi. Tämä on alku 

Esdras, ennen kuin hänet otettiin ylös sanoja: ja sanoi, 

{8:20} Oi Herra, sinä joka dwellest iätijatkuvuutta 

jotka näet edellä asioita taivaan ja 

ilmateitse; 

{8:21} jonka valtaistuin on mittaamattoman; joiden kirkkaus ei 
saa 

käsittää; jolle isäntien enkelit seistä 

kanssa vapina, 

{8:22} joiden palvelu on perehtynyt tuuli ja tulipalojen kohdalla; 

jonka sana on totta ja sanontoja vakio; jonka 

käsky on vahva, ja määräys peloissaan; 

{8:23} jonka ilme on drieth syvyydessä ja suuttumus 

tekee vuoret sulaa pois; joka totuus 

edessä: 

{8:24} O kuulla sinun palvelijasi rukouksen ja antaa korva 



vetoomus sinun olento. 

{8:25} jos vaikka asun puhun ja niin kauan kuin olen 

ymmärtäminen, vastaan. 

{8:26} O katsella ei synnit kansasi; mutta 

ne, jotka antavat sinulle totuuden. 

{8:27} huomioon ei jumalattomia keksintöjä vihassa 

mutta halu ne, jotka pitää sinun todistuksia 

vaivoja. 

{8:28} Ajattele, kun ne, jotka kulkivat feignedly 

eteesi: mutta muistaa niitä, joiden mukaan sinun 

sinun pelko tiedossa. 

{8:29} anna sen olla sinun tahtosi tuhota ne, joilla on 

eli kuin eläimiä. mutta niitä, jotka ovat selvästi 

opetti sinun. 

{8.30} ota sinä suuttumuksen niitä, jotka ovat 

katsotaan huonompi kuin eläimiä. mutta rakastan heitä, jotka 
aina laittaa 

heidän luottamuksensa sinun vanhurskauden eikä kunnian. 

{8:31} sillä me ja meidän isämme nääntyä tällaisen 

sairaudet: mutta koska meitä syntisiä sinä saat kutsutaan 



armollinen. 

{Joh.8:32} jos sinä olet halu armahda meitä, 

sinä saat kutsua, meille armollinen eli joilla ei ole 

teoksia vanhurskauden. 

{8:33} varten vain, joilla on paljon hyviä töitä, koonnut 

sinua pois oman tekonsa saa palkita. 

{8:34} mitä on ihminen, että sinä shouldest ottaa 

tyytymättömyyden häntä? tai mikä on katoavaisen sukupolvi, 
joka 

sinä shouldest on niin katkeria? 

{8:35} todellisuudessa niitä ei kukaan niistä, jotka 

syntynyt, mutta hän on jumalatonta; ja välillä uskollinen 

ei kukaan, joka ei tehnyt vikaan. 

{8:36} varten kaupungista, oi Herra, vanhurskautesi ja sinun 

hyvyys on ilmoitettava, jos sinä olla heille armollinen 

joka on ei luottamus hyviä tekoja. 

{8:37} vastasi hän minulle ja sanoi, jotkut asiat olet 

sinä olet puhunut oikein, ja mukaan sinun sanojasi, on. 

{8:38} todellakin ei mielestäni luovutusta koskeva oikeustoimi 

ne, jotka ovat tehneet syntiä ennen kuolemaa ennen tuomion 



ennen tuhoa: 

{8:39} mutta minä iloitsen luovuttamisesta 

vanhurskaan ja muistaa myös pyhiinvaellukselle, ja 

pelastuksen ja palkita, että heillä on. 
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{8:40} niin kuin minä olen puhunut nyt, joten se tulee siirtää. 

{8:41} varten kuin viinitarhuri kylvää paljon siementä 

maahan, ja planteth paljon puita, ja vielä asia, joka on 

kylvetään hyvä kausi tulee ole, eikä Jumala kaikki 

on istutettu ottaa root: niin onko niistä, jotka kylvetään joillain 

maailmassa; he kaikki pelastuvat. 

{8:42} vastasi sitten ja sanoi, jos olen saanut armon, anna 

minua puhumaan. 

{8:43} kuin viljelijöitä on siemen hukkuu, jos se 

keksiä ole, ja saa sinun sadetta ajallaan kausi; tai jos 

tule liikaa sade- ja sitä: 

{8:44} silti hukkuu mies, joka muodostuu 

sinun kädet ja kutsutaan sinun oma kuva, koska sinä olet 

kuten hänelle, jonka vuoksi sinä teit kaiken, ja 

laajalti häntä viljelijöitä on siementen. 



{8:45} ei olla vihaisia meille, mutta säästää sinun kansasi ja 

ole armollinen sinun oma perintö: sillä sinä 

armollinen sinun olento. 

{8:46} vastasi hän minulle ja sanoi, asiat läsnä ovat 

hetkellä ja asioita tulee, niin kuten olla edessä. 

{8:47} sillä sinä tulet pitkälle lyhyt että sinä shouldest on 

rakastaa minun olento enemmän kuin ensimmäinen, mutta on 
usein 

vetoa lähellä sinua ja sitä, mutta ei koskaan 

jumalattomat. 

{8:48} tässä sinä olet myös loistava ennen eniten 

Korkea: 

{8:49}, että sinä olet nöyryytti itseäsi, sillä haalistuvat 

sinua, ja olet ei tuomita itsesi arvoinen paljon 

kirkastanut joukkoon. 

{8:50} sillä monta suurta kurjuutta tapahtuu heille jotka 

jälkimmäinen ajoissa asumaan maailmassa, koska heillä 

käveli suuri ylpeys. 

{8:51} mutta ymmärrä sinä itsesi ja etsiä 

kunnia kuten olla kaltaisesi. 



{8:52} teille paradise avataan, elämän puu on 

istutettu, aikaa on valmis, plenteousness tehdään 

valmis, kaupunki on rakentaneet ja loput saa kyllä, sopivat 

hyvyys ja viisaus. 

{8:53} pahan on sinetöity teiltä, heikkous 

teiltä kätkössä koi ja korruption pakenivat 

helvetti unohtua: 

{8:54} murheet välitetään ja lopulta on ilmoittanut 

aarre kuolemattomuuden. 

{8:55} ja siksi pyydän sinä ei enää kysymyksiä 

koskevat monia niistä, jotka kadotukseen. 

{8:56} ja kun he olivat ottaneet vapauden, he halveksivat 

kaikkein korkein juuri halveksien hänen lakinsa, ja jättivät 
hänen teitään. 

{8:57} Lisäksi ne tallautunut hänen vanhurskaita 

{8:58} ja sanoi hänen sydämessään ei ole Jumalaa; Kyllä 

ja että tietää on. 

{8:59} varten mainitut asiat saat, niin 

jano ja kipu on valmistettu heille: sehän ei hänen tahtonsa 

että miesten pitäisi tulla menestys: 



{8:60} mutta ne jotka luodaan olette saastuttaneet nimi 

häntä, joka teki heistä ja olivat kiittämätön hänelle 

joka varautua elämän. 

{8:61} ja siksi on mielestäni nyt käsillä. 

{8:62} tämän minä olen ilmoittanut kaikille ihmisille, mutta 

sinun ja muutaman kaltaisesi. Sitten viekkauteen ja sanoi: 

{8:63} Katso, oi Herra, nyt olet näytti minulle 

lukuisia ihmeitä, jotka sinä alkaa tehdä 

viimeksi kertaa: mutta mihin aikaan olet ei ilmoittanut minulle. 

{9:1} hän vastasi minulle sitten ja sanoi, mitata sinä 

aikaa ahkerasti itsessään: ja kun sinä näet osa 

merkkejä aikaisemmin, mitä minä olen käskenyt sinua ennen, 

{9:2} niin älä sinä ymmärrä, että aivan sama 

aika, jossa korkein alkavat käydä maailman 

jonka hän teki. 

{9:3} sen tähden, kun on nähnyt maanjäristyksiä ja 

asiakkaissa epäluuloa ihmistä maailmassa: 

{9:4} sitten Älä sinä hyvin ymmärtää, että kaikkein korkein 

puhui näistä ajoista, jotka olivat ennen sinua, 

Vaikka alusta. 



{9:5} kuin kaikki, että tehdään maailmassa on 

alku ja loppu ja loppu on ilmeinen: 

{9:6} niin ajat myös korkein on tavallinen 

alkaa ihme ja voimakas teoksia ja päätteitä 

vaikutukset ja merkkejä. 

{9:7} ja jokainen, joka on tallennettu ja voi 

paeta teoksissaan, ja uskon, että teillä on 

uskoi, että 

{9:8} on säilytettävä kyseiset vaarat ja/tai 

Katso minun pelastukseni maani ja minun rajojen sisällä: i 

pyhittänyt niitä minulle alusta. 

{9:9} silloin he ovat säälittävää tapauksessa, jotka on nyt 

väärin minun tavoin: ja ne, jotka heittää ne pois 

puolesta asuu piinaa. 

{9:10} kuten elämänsä sai etuja, ja 

ei tiedetä minulle; 

{9:11} ja ne, jotka kavahti minun lakini vaikka heillä oli 

mutta vapauden, ja kun vielä parannuksen teon paikka oli auki 

niitä ymmärtänyt, mutta halveksittu. 

{9:12} sama täytyy tietää kuoleman jälkeen kipu. 



{9:13} ja siksi olla sinä ei utelias miten 

jumalaton on rangaistava, ja milloin: mutta tiedustella miten 

vanhurskas pelastuu, joiden maailma on, ja kenelle 

on luotu. 

{9:14} sitten viekkauteen ja sanoi: 

{9:15} todennut aiemminkin, ja nyt puhun, ja on 

puhu sitä myös tästä eteenpäin, että on paljon enemmän niitä 
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jotka kadotukseen, kuin niistä, jotka on tallennettu: 

{9:16} kuin aalto on suurempi kuin pisara. 

{9:17} ja hän vastasi minulle: koska kenttä on, 

joten on myös siemeniin; kuten kukat, nämä ovat värit 

myös; kuten työmies on, tällainen on työtä; ja kuten 

viljelijöitä ls itse, joten on hänen kotieläintuotannon myös: se 

oli aika maailmassa. 

{9:18} ja nyt kun valmis maailmassa, joka oli 

ei ole vielä tehnyt, että ne asua, jotka nyt elävät, ei edes 

mies puhui minua vastaan. 

{9:19} sitten jokainen totteli: mutta nyt tavat 

niistä, jotka luodaan tässä maailmassa, joka on tehty ovat 



ikuinen siementen ja laki, joka on 

Etsintäkelvottomat eroon. 

{9:20} joten pitää maailman, ja Katso, oli 

vaara koska laitteita, jotka olivat tulleet siihen. 

{9:21} ja näin, ja säästynyt suuresti, ja ovat pitäneet minut 

rypäleen klusterin ja kasvien hienoja ihmisiä. 

{9:22} Anna kadotukseen, joka syntyi lukuisia 

turhaa; ja anna minun rypäleen voidaan säilyttää, ja minun 
kasvi; hotellin suurella 

työn olen tehnyt täydellinen. 

{9:23} kuitenkin sinä lakkaa vielä seitsemän päivää 

Lisäksi (mutta sinä tulet ei paastota, 

{9:24} mutta mennä alan kukkia, jossa ei taloa 

rakensi, ja syödä vain kukkia alalla; maku ei ole lihaa, 

juoda ei viiniä, mutta syö kukat;) 

{9:25} ja rukoilevat korkein jatkuvasti, silloin minä 

Tule ja puhua kanssasi. 

{9:26} joten menin tieni kenttään, jota kutsutaan 

Ardath, sillä hän käski minua; ja olin muun 

kukkia, ja söi yrttejä, kentän ja 



lihan sama tyytyväinen minua. 

{9:27} kun seitsemän päivän olen istunut ruohoa ja sydämeni 

oli ärtynyt minussa, niin kuin ennen: 

{9:28} ja avannut suuni ja alkoi keskustella ennen 

Korkeimman ja sanoi, 

{9:29} Oi Herra, sinä että shewest itsesi meille, sinä 

olit ilmoittanut isillemme erämaassa paikka 

Jos kukaan polkee, karu paikallaan, kun he tulivat 

Egyptistä. 

{9:30} ja sinä spakest sanoen: kuule, oi Israel; ja 

Huomatkaa, sinä siementen Jacob. 

{9:31} sillä katso, minun lakini sinua kylvää ja sen on 

tuottaa hedelmää teissä, ja te noudattaa siinä ikuisesti. 

{9:32} meidän isämme, joka sai lain, säilytetty 

ei ja sinun toimitukset: ja vaikka hedelmät 

sinun oikeuden emme menehtyneet, myöskään ei ole, se oli 
sinun; 

{9:33} vielä he, joka ne on vastaanottanut menehtyivät, koska 
ne 

pidetty asia, joka oli kylvetty niitä. 

{9:34} ja Katso, se ls mukautettu, kun sillä on 



saanut siemeniä tai meren aluksen tai aluksen lihaa tai juoma, 

että, että on menehtynyt jossa se oli kylvetty tai heitetään, 

{9:35} että asia myös joka oli kylvetty tai olla vastaamatta, tai 

saanut häviä ja pysyy ole kanssamme: mutta meille 

se on ei tapahtunut niin. 

{9:36} sillä me, jotka ovat saaneet lain hukumme synnin, 

ja sydämemme joka sai myös se 

{9:37} huolimatta lain hukkuu, mutta 

jää joukkonsa. 

{9:38} ja kun I puhui nämä asiat sydämessäni, olen 

Katsoin takaisin minun silmät ja oikealla puolella huomasin 

nainen, ja Katso, hän murehti ja itki kanssa kova 

ääni, ja oli paljon suretti sydämessä, ja hänen vaatteensa olivat 

vuokrattavana, ja hän oli ashes hänen päänsä päälle. 

{9:39} anna minä ajatuksissani että olin, ja kääntyi 

minulle hänelle 

{9:40} ja sanoi hänelle, ja nyt weepest sinä? Miksi 

Oletko sinä niin murheellinen sinun mielessä? 

{9:41} ja hän sanoi minulle: Herra, anna minulle yksin, että saan 



surra itseni ja lisätä korvaukseen suruni, sillä minä olen kipeä 
hankalasta 

mielessäni ja toi hyvin alhainen. 

{9:42} ja sanoin hänelle mitä aileth sinulle? Kerro minulle. 

{9:43} hän sanoi minulle: olen sinun palvelijasi ollut karu, 

ja ei ollut kukaan lapsi, vaikka olin on mies 30 vuotta 

{9:44} ja näiden 30 vuoden aikana en tehnyt mitään muuta 
päivä ja 

yö, ja joka tunti, mutta tee minun, rukous korkein. 

{9:45} kun kolmekymmentä vuotta Jumala kuuli sinun 
apulainen 

näki kurjuuteni, pitää minun ongelmia ja antoi 

minulle poika: olin hyvin iloinen häntä, joten oli mieheni 

Lisäksi ja minun naapurit: ja annoimme suuri kunnia teille 

Kaikkivaltias. 

{9:46} ja ruokitaan hänelle suuri travail. 

{9:47} joten kun hänen ylös, ja tuli siihen, että hän 

olisi vaimo, minä valmistin pidot. 

{10:1} ja niin tapahtui, että kun poikani oli 

tuli häät kammioonsa, hän kaatui ja kuoli. 

{10:2} niin me kaikki syrjäytti valot ja kaikki minun 



naapurit nousi lohduttaa minua: otin minun lepooni luokse 

toinen päivä yöllä. 

{10:3} ja tapahtui, että kun ne oli kaikki jäi 

lohduttaa minua, loppuun voisin olla rauhallinen; sitten nousi 
olen 

yö ja pakeni, ja tuli tänne tähän kenttään sinä näet. 

{10:4} ja nyt tarkoitus ei palaa kaupunkiin, 

mutta jäädäkseen, eikä myöskään syödä eikä juoda, mutta 
jatkuvasti 

surra ja nopeasti kunnes kuolen. 

{10:5} sitten lähti meditaatioita, jossa olin, ja 

puhui hänelle vihaa, sanoen: 

{10:6} sinä typerä nainen kaikkien muiden Etkö 

ei murheessamme, ja mitä happeneth meille? 
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{10:7} Miten että Sion äitimme on täynnä kaikki raskaus 

ja hyvin nöyräksi, surun hyvin kipeä? 

{10:8} ja nyt nähdä kaikki surra ja ovat surullisia me 

on raskaus, art sinä surrut poika? 

{10:9} kysyä maan, ja hän sinulle sanon, että se on 

Hän, joka pitäisi surra syksyllä niin paljon, että 



häneen. 

{Joh.10:10} ulos hänestä tuli kaikki aluksi ja ulos 

on kaikki muut tulevat, ja Katso, he kävelevät lähes kaikki osaksi 

tuhoa ja monia niistä täysin juuret. 

{10:11} kenen sitten pitäisi tehdä enemmän surua kuin hän, 

joka on menettänyt niin suuri joukko; ja ei, sinä joka taiteen 

Anteeksi, mutta yksi? 

{10:12} mutta jos sanot minulle, minun valitus ei ole 

kuten maapallon, koska olen menettänyt minun kohtusi 
hedelmä 

joka tuotti kipuja ja paljain hätänsä. 

{10:13} mutta maa ei niin: läsnä lukuisia 

mukaan maan kurssi on mennyt, kun se tuli: 

{10:14} sitten sanoa sinulle, kuten tuot 

edelleen ja työn silti maa on myös antanut hedelmäänsä, 

eli mies, joka teki hänelle alusta asti 

hänen. 

{10.15} nyt siis pitää sinun surua itsesi, ja 

vastaa rohkea, joka on kohdannut sinua. 

{10:16} Jos sinä tulet tunnustaa määrittäminen 



Jumalan vain sinä niin saat poikasi aikanaan 

ja tulee kiitettävä naisten keskuudessa. 

{10:17} Menkää sitten kaupunkiin sinun mies. 

{10:18} ja hän sanoi minulle, että minulla ei tee: minä 

mennä kaupunkiin, mutta täällä kuolen. 

{Apt.10:19} joten aloin puhua edelleen hänelle ja sanoi, 

{10:20} tehdä ei niin, mutta olla tarttumatta. minua: Miten 

Monet ovat vastoinkäymisiä Sion? lohdutuksen osalta 

Jerusalem surua. 

{10:21} sillä sinä näet, että meidän pyhäkköön on hävitti 

Meidän alttarin jakaa meidän temppelissä tuhotaan; 

{10:22} meidän psaltery annetaan maahan, meidän laulu laittaa 

hiljaisuus, meidän iloita on loppu valossa meidän 

kynttilänjalka ojensi, liiton arkki pilaantunut meille 

pyhää ovat tahratut, ja nimi kehotti meitä 

lähes häpäistä: lapsemme saatetaan häpeään, meidän 

papit palanut, meidän leeviläisten on joutunut vankeuteen, 
meidän 

Neitsyet ovat tahratut ja meidän vaimomme 
raiskataan; Meidän vanhurskas 



miesten innostua, meidän pienokaiset tuhoutunut, nuoret 
miehet 

tuodaan orjuudessa, ja vahvoja miehiä on tullut 

heikko; 

{10:23} ja joka on suurin kaikista Sion sinetti 

on nyt menettänyt hänen kunnia; sillä hän on antanut 

ne, jotka vihaavat meitä. 

{10:24} ja näin välttyä sinun suuri raskaus ja 

ahmia surut, mahtava mahdollisesti lukuisia 

armollinen sinulle jälleen, ja korkein annan 

lepoa ja hellittää polveutua sinun työvoima. 

{10:25} ja tapahtui, kun puhuin hänen, 

Katso, hänen kasvonsa yhtäkkiä loisti tavattomasti, ja hänen 

ilme glistered niin, että olin pelkää häntä ja mietti 

mitä se voisi olla. 

{10:26} ja Katso, yhtäkkiä hän teki suuri erittäin 

peloissaan: niin, että maa järisi nainen melua. 

{Joh.10:27} ja näytti, ja Katso, nainen ilmestyi 

minulle enää, mutta oli kaupunki rakensi ja suuri 

paikka näytti perusteista: sitten pelkäsin, 



ja huusi kovalla äänellä ja sanoi: 

{10:28} jossa on Uriel enkeli joka tuli minulle 

ensimmäinen? sillä hän on aiheuttanut minua jakaa paljon 
trances 

ja minun pää on käännetty korruption ja rukoukseni 

nuhtele. 

{10:29} ja puhui nämä sanat, Katso, hän 

tuli minun luokseni ja katsoi minuun. 

{10.30} ja lo, Makasin yhtenä joka oli kuollut, ja 

minun ymmärryksen otettiin minulta: ja hän otti minua 

oikea käsi ja lohdutti minua, ja asettaa minut jaloilleni, 

ja sanoi minulle: 

{Matt.10:31} mitä aileth sinulle? ja miksi Oletko sinä niin 
elämästämme? 

ja miksi sinun ymmärrystä levoton ja ajatuksia 

sydämesi? 

{10:32} ja sanoin, koska olet hylännyt minut, ja 

silti minä sanojesi mukaisesti, ja menin kentälle 

ja Katso, olen nähnyt ja vielä, että en voi 

Nopea. 

{10.33} ja hän sanoi minulle: puolustaa urheasti, ja 



neuvoo sinua. 

{10:34} sitten sanoin puhua, herrani. vain 

ei minua hylkää, jottei kuolen tyhjäksi toivon. 

{10.35} nähnyt, etten tiennyt, ja kuulla, että en 

tiedä. 

{Hebr.10:36} tai minun mielessä harhaan tai sieluni unessa? 

{10:37} nyt siis minä kehoitan sinua, että näytän 

sinun palvelijasi tämän vision. 

{10:38} hän vastasi minulle sitten ja sanoi, kuule minua ja 

ilmoittaa sinulle, ja sanon sinulle nyt sinä pelkää: varten 

Korkein paljastaa monia salaisia asioita sinulle. 

{10:39} on nähnyt että tietäsi on oikeassa: että sinä 

sorrowest jatkuvasti kansasi ja levolle suuri 

valitus Sion. 

{10:40} tarkoittaa tässä siis Visio joka 

sinä näit tapahtumat: 

{10:41} sinä näit naisen surun, ja sinä 

begannest lohduttaa häntä: 

{10:42} mutta nyt katselette naisen hahmossa ei 

enemmän, mutta ilmestyi sinulle kaupunki rakensi. 



{10:43}, ja hän kertoi sinulle kuoleman hänen 
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poika, tämä on ratkaisu: 

{10:44} tämä nainen, jonka sinä näit on Sion: ja 

Tämän hän sanoi sinulle, jopa hän, jonka näet kuin 

kaupunki rakensi, 

{10.45} taas sanon, hän sanoi sinulle, että hän Eikö 

ollut kolmekymmentä vuotta karu: ne ovat 30 vuotta siellä 

ei hänen ole tarjoaminen. 

{10:46} mutta kolmenkymmenen vuoden Salomo rakensi 
kaupungin 

ja tarjoukset: ja sitten synnytti karu poika. 

{10:47}, ja hän kertoi sinulle, että hän ruokkii häntä 

työvoiman: se oli asunnon Jerusalemissa. 

{10:48}, mutta hän sanoi sinulle, että poikani 

tulee avioliiton kammioonsa sattui olemaan epäonnistuvat, 

ja kuoli: Tämä oli tuhoa, joka tuli Jerusalemiin. 

{10:49} ja Katso, sinä näit hänen muotokuvasta ja 

koska hän suri hänen poikansa sinä begannest mukavuutta 

häntä: ja nämä asiat, joka on sattumalta, nämä tutkimukset on 



avata sinulle. 

{10:50} sillä nyt korkeinta näkee, että sinä Oletko surrut 

unfeignedly ja suvaitset sinun koko sydämestäsi, niin 

Eikö hän näytti sinulle hänen kirkkautensa kirkkauden ja 

comeliness kauneudellaan: 

{10:51} ja siksi pyysi sinua pysyvät alalla 

Jos ei taloa rakensi: 

{10:52} sillä tiesin, että korkein olisi näytän teille 

sinua. 

{10:53} siis enkö käskenyt peltoa, 

Jos perusteeton rakennusten. 

{10:54} varten paikkakunnalla, jossa korkein alkaa 

näytän hänen kaupunki, ei kukaan ihminen rakennuksen pystyä 
seisomaan. 

{10:55} ja siksi pelkää, Älkööt sydän on 

pelätkö, vaan Kulje tietäsi, ja nähdä kauneutta ja 

suuruuden rakennus, niin paljon kuin silmäsi voi 

Katso: 

{10:56} ja sitten sinä kuulet paljon sinun 

voi ymmärtää. 



{10:57} sillä sinä olet siunattu edellä monia muita, ja taide 

kutsutaan eniten; ja niin on vain muutama. 

{10:58} mutta huomenna yöllä sinä älä jäädä tänne; 

{10:59} ja niin on korkein näytän sinulle visioita ja 

suuria asioita, jotka korkeimman toteutan heille että 

asuvat maan viimeisinä päivinä. Joten olen nukkunut sinä yönä 

ja toinen, sillä hän oli minua käskenyt. 

{11:1} sitten näki unta, ja Katso, sillä 

an Kotka merestä joka oli kaksitoista höyhenpeitteinen siivet, 

ja kolme päätä. 

{11:2} ja näin, ja Katso, hän levittää siipensä yli 

koko maan, ja kaikki ilmaa tuuli puhalsi hänen, ja 

olivat kokoontuneet yhteen. 

{11:3} ja minä näin, ja pois hänen höyhenet kasvoi 

Muut päinvastoin sulat; ja heistä tuli vähän höyhenet ja 

pieni. 

{11:4} mutta hänen heads usta: keskellä pää 

oli suurempi kuin muut, mutta levännyt sen jäännös. 

{11:5} Lisäksi minä näin, ja Katso, eagle lensi hänen 

höyhenet ja hallitsi maan ja niille, jotka asuivat 



tarkoitetuissa olosuhteissa. 

{11:6} ja huomasin että kaiken taivaan alla oli 

alamaista häntä, ja ei ole mies puhui häntä vastaan, ei, ei 

olento maan päällä. 

{11:7} ja minä näin, ja Katso, Kotka nousi hänen 

kynnet, ja puhui hänen höyhenet, sanoen: 

{11:8} katsella ei kaikki kerralla: nukkua jokainen omassa 

paikka ja katsella kurssi: 

{11:9} vaan anna säilytettävä viimeinen päät. 

{11:10} ja minä näin, ja Katso, ääni meni ei 

hänen päänsä mutta keskellä hänen elin. 

{11:11} ja numeroitu hänen päinvastoin höyhenet ja 

Katso, oli kahdeksan. 

{11:12} ja näytti, ja katso oikealla puolella 

syntyi yksi sulka ja hallitsi koko maata; 

{11:13} ja niin kävi, että kun se hallitsi loppuun 

tuli sen paikan siltä, enää: joten seuraava 

Seuraava oli ylös. hallitsi ja oli hauskaa; 

{11:14} ja se tapahtui, että kun se hallitsi, loppuun 

se tuli myös siltä kuin ensimmäinen, niin että se vaikutti enää. 



{11:15} tuli siellä se ääni ja sanoi, 

{11:16} kuule, sinä, joka olet maksaa hallitsemaan maan päällä 
niin 

pitkä: sanon sinulle, ennen kuin sinä beginnest näy ei 

enemmän, 

{Room.11:17} ei kukaan sinua saavuttaa luokse aikaasi 

eikä unto puoli sen. 

{11:18} nousi kolmas ja hallitsi kuin muut 

ennen ja esiintyi enää myös. 

{11:19} niin meni se kaikki jäämiä toiselle, 

että jokainen hallitsi ja sitten ilmestyi enää. 

{11:20} niin minä näin, ja Katso, ajan kuluessa 

höyhenet, joka seurasi nousivat ylös oikealle, että he 

voi hallita ja jotkut katsoi, mutta kun 

ne näyttivät enää: 

{11:21} osa niistä oli perustaa, mutta päätti ei. 

{11:22} tämän jälkeen katsoin ja, Katso, kaksitoista 

höyhenet ilmestyi enää, eikä kaksi vähän höyhenet: 

{11:23} ja ei enää eagle's elin, 

mutta kolme päätä, joka lepäsi ja kuusi pikku siivet. 



{11:24} sitten näkivät minulla että kaksi vähän höyhenet jaettu 

itsensä kuusi, ja pysyi alle pään että 

oli oikealla puolella: neljä edelleen paikkansa. 
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{11:25} ja minä näin, ja Katso, höyhenet, jotka olivat 

siiven perusti itselleen ja on 

sääntö. 

{11:26} ja minä näin, ja Katso, siellä oli yhdet ajan, mutta 

pian kävi ilmi enää. 

{11:27} ja toinen oli ennemmin kuin ensimmäinen. 

{11:28} ja minä näin, ja Katso, kaksi joka pysyi 

Ajattelin myös itse hallita: 

{11:29} ja kun luulivat niin, Katso, siellä awaked 

yksi päät, jotka olivat levossa, nimittäin se, että 

keskelleen; siitä oli suurempi kuin kaksi päätä. 

{11.30} ja sitten huomasin, että kaksi päätä olivat 

yhdessä. 

{11:31} ja Katso, pää kääntyi niitä jotka 

olivat sen, ja söi kaksi höyhenet siiven 

jotka ovat hallinneet. 



{11:32} mutta tämä pää koko maan pelossa, ja paljaat 

sääntö näinä, joka asui paljon maan 

sortoa. ja se oli maailmaa enemmän hallinnon 

kuin kaikki wings, joka oli ollut. 

{11:33} ja tämän jälkeen minä näin, ja Katso, pää joka oli 

keskellä yhtäkkiä ilmestyi enemmän kuin kuin siivillä. 

{11:34} mutta jäi kaksi päät, jotka myös 

lajitella maan päälle ja voittaa ne, jotka asuivat 

tarkoitetuissa olosuhteissa. 

{11:35} ja minä näin, ja Katso, heidän oikeuttaan pää 

puolella söivät sitä, että on heti vasemmalla puolella. 

{11:36} sitten pään ääni, joka sanoi minulle: Katso 

eteesi ja asia, että sinä näet. 

{11:37} ja minä näin, ja Katso, ikään kuin kiljuva Jalopeura 

ajettiin ulos puusta: ja minä näin, että hän lähetti miehen 

ääni Kotka luokse, ja sanoi, 

{11:38} kuule sinä, aion puhua ja korkein 

sanon sinulle, 

{11:39} Art pidä se että remainest neljän olennon 

jonka tein hallita minun maailmassa, että loppuun niiden 



kertaa voi tulla läpi? 

{11:40} ja neljänneksi tuli ja voitti kaikki eläimet 

olivat ohi, että ei ole valtaa maailman suurella 

pelko, ja maan koko kompassi 

paljon paha sortoa. ja niin kauan kun hän 

maan petosta. 

{11:41} maa olet sinä ei arvioida totuudella. 

{11:42} sillä sinä olet poloinen nöyrät sinä olet loukkaantunut 

rauhanomainen, sinä olet rakastettu valehtelijoita ja tuhota 

ne asunnot, joka tuotti hedelmää ja heitit 

seinät kuten teki sinulle mitään haittaa. 

{11:43} vuoksi tulleet sinun luvatonta käsittelyä 

Korkein ja sinun ylpeys niin mahtava. 

{11:44} korkeimpia myös on katseli ylpeät 

kertaa, ja Katso, he päättynyt ja hänen iljetyksiään ovat 

täyty. 

{11.45} ja palkkeja ei enää, sinä eagle, eikä 

sinun kamala siipiesi eikä sinun paha höyhenet eikä sinun 

ilkeä päät, eikä sinun loukkaavaa kynnet, eikä kaikki turhaan 
ruumiisi: 



{11:46} että koko maa voi olla virkeänä ja voi 

paluu, toimitetaan sinun väkivallalta ja että hän voi 

Toivottavasti tuomio ja häntä armoa, joka teki. 

{12:1} ja se tapahtui, whiles lion puhui nämä 

sanan Kotka näin, 

{12:2} ja Katso, pää, joka pysyi ja neljä 

siivet ilmestyi enää, ja kaksi meni se ja asettaa 

itsensä vallan ja Britannia oli pieni, ja 

Täytä hälinää. 

{12:3} ja näin, ja Katso, he näyttivät ei enää 

ja koko kehon Kotka oli palanut niin, että maan 

oli suuri pelko: niin awaked minä pulasta ja 

trance mielessäni ja suuri pelko ja sanoi minun 

henki, 

{12:4} Lo, tämä sinä olet tehnyt minulle, että sinä 

searchest korkein tapoja. 

{12:5} Lo, silti olen väsynyt mielessäni ja erittäin heikkoa 

minun Hengeltäni; ja vähän voimaa on minussa, suuri pelko 

jolla olin kärsivät tänä yönä. 

{12:6} siis näytetään nyt kehoitan suurin, että hän 



lohduttaa minua loppuun asti. 

{12:7} ja sanoin, että herra riemahda sääntö, jos olen saanut 

Grace ennen sinun silmissäsi ja jos perusteltua kanssasi ennen 

monet muut ja jos rukoukseni todellakin olla ennen sinun 

kasvot; 

{12:8} lohduttaa minua niin ja ilmoitan minua sinun palvelijasi 

tulkinta ja tavallinen ero peloissaan Visio, joka 

sinä voisit täysin comfort sieluni. 

{12:9} sillä sinä olet arvioidaan minulle arvokas näyttääkseen 
minulle 

viime aikoina. 

{12:10} ja hän sanoi minulle, tämä on tulkinta 

Visio: 

{12:11} tulivat Kotka, jonka sinä näit 

meri, on valtakunta, joka nähtiin Visio sinun 

veli Daniel. 

{12:12} mutta se ei selittänyt hänelle siis 

nyt minä ilmoitan sinulle. 

{12:13} Katso, päivät tulevat, joka tekee 

valtakunnan maa, ja on syytä pelätä ennen kaikkea sitä 



kuningaskunnat, jotka olivat ennen sitä. 

{12:14} samalla on kaksitoista kings kuningas, yksi toisensa 
jälkeen 

Toinen: 

{12.15} mistä toinen alkaa hallita ja 

on enemmän aikaa kuin kahdentoista apostolin joukossa. 

{12:16} ja tämän teen kaksitoista siivet merkitä, jonka sinä 

näit. 
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{Ilm.12:17} mitä ääni mitä sinä etkä puhu, ja 

että sinä näit ei mennä ulos peräisin päätä vaan 

keskellä laitoksen, näin: 

{12:18} tuon valtakunnan ajan kuluttua on 

Nouse suuri pyrkimyksiä, ja se on vaarassa epäonnistua: 

kuitenkin se eivät saa sitten laskea, mutta palautetaan 
uudelleen 

hänen alkuun. 

{12:19} ja sinä näit kahdeksan pieni alle 

höyheniä kiinni siipiään, näin: 

{12:20} että hänessä synny kahdeksan kuninkaiden, jonka 

kertaa on pieni ja vuotta swift. 



{12:21} ja kaksi heistä menehtyy, keskellä aikaa 

lähestyy: neljä on säilytettävä, kunnes niiden loppuun 

lähestymistapa: mutta kaksi on säilytettävä loppuun asti. 

{12:22} ja sinä näit kolme päätä lepo, tämä 

on tulkinta: 

{12:23} hänen viimeisinä päivinä on kaikkein korkein nostaa 
kolme 

valtakuntia, uusia monia asioita siinä ja niiden on 

on valta maan päällä, 

{12:24} ja sen asukkaat, paljon 

sortoa, ennen kaikkea ne, jotka olivat ennen heitä: siksi 

he kutsuivat Kotka päät. 

{12:25} sillä nämä ovat niitä, jotka on suoritettava hänen 

pahuuden ja että lopuksi hänen viime lopussa. 

{12:26} ja sinä näit, että suuri pää 

ilmestyi enää, signifieth, yksi niistä on kuoltava 

hänen vuoteeltaan ja vielä tuskasta. 

{12:27} ja kaksi, jotka jäävät slain 

miekka. 

{12:28} ajaksi ainoa miekka syö toinen: 



mutta viimeksi on hän muuttuvat miekka, itse. 

{12:29} ja sinä näit kaksi höyhenet alle 

siivet kulkee yli pään, joka on oikealla puolella; 

{12.30} signifieth Nämä ovat niitä, joista korkein 

noudattanut niiden tarkoitusta: Tämä on pienen 
kuningaskunnan ja koko 

ongelmia kuten sinä näit. 

{12:31} ja leijona, jonka sinä näit, nousee ylös ulos 

puu, ja möly ja puhua eagle, ja 

moittinut häntä hänen vääryydestä kaikki sanat 

Mikä sinä olet kuullut; 

{12:32} Tämä on voideltu, jonka korkein on säilyttänyt 

heille ja heidän jumalattomuutensa loppuun asti: hän 

moittia heitä ja on soimaamatta niitä niiden julmuus. 

{12:33} sillä hän asettaa ne ennen häntä elossa 

tuomion nuhdella niitä, ja korjata ne. 

{12:34} kansani lopun hän antaa kanssa 

armoa, ne, jotka on painettu kun minun rajoja ja 

hän antaa ne iloinen kunnes tulee päivä on 

tuomio, josta olen puhunut sinulle 



alussa. 

{12.35} Tämä on unelma, että sinä näit, ja nämä ovat 

tulkinnat. 

{12:36} sinä vain olet ollut tavata tietää tämä salaisuus 

Korkein. 

{12:37} siksi kirjoitan kaiken, että sinulla on 

nähdä kirjan, ja piilottaa ne: 

{12:38} ja opettaa heille viisaita ihmisiä, joiden 

sydämet sinä voi ymmärtää ja pitää näitä 

Secrets. 

{12:39} mutta odota sinä täällä itsesi vielä seitsemän päivää 
enemmän, 

ehkä näytti sinulle, mitä on hyvillään siitä, 

Korkein ilmoittamaan sinulle. Ja että hän lähti hänen tapa. 

{12:40} ja tapahtui, että kun kaikki ihmiset näkivät, että 

seitsemän päivää olivat ohi, ja ei palaan kaupunkiin, 

he kokoontuivat ne kaikki yhdessä vähiten niin 

suurin, ja tuli minulle ja sanoi: 

{12:41} mitä me loukannut sinua? ja mitä pahaa on 

Olemme tehneet sinua vastaan, sinä forsakest meille, että istut 
täällä 



tässä paikassa? 

{12:42} varten kaikkien profeettojen sinä vain kuva vasemmalla, 
kuten 

klusterin vuosikerta sekä kynttilän pimeässä ja kuin 

haven tai aluksen säilytettävä tempest. 

{12:43} eivät ole pahasta, jotka ovat tulleet riittää meille? 

{12:44} Jos sinä Älä hylkää meitä, kuinka paljon parempi olisi se 

ollut meille, jos olemme keskellä Sion oli poltettu myös? 

{12.45} ei ole parempi kuin ne, jotka kuolivat siellä. 

Ja he itkivät kovalla äänellä. Sitten viekkauteen, 

ja sanoi, 

{12:46} olkaa turvallisella mielellä, oi Israel; ja olla ei raskas, 

sinä talon Jaakobin: 

{12:47} varten korkein on sinun muisto, ja 

Mighty on ole unohtanut teitä kiusaukseen. 

{12:48} minulle, enkä ole hylännyt sinua, eikä minä olen 

lähti teiltä: mutta olen tullut paikoilleen, jotta rukoilla 

Sion, kurjuuden ja että voi pyytää armoa 

alhainen estate sinun pyhäkkö. 

{12:49} ja nyt mene tiesi jokainen ihminen ja sen jälkeen 



näinä päivinä tullut teille. 

{12.50} joten ihmiset menivät pois kaupunkiin, kuten kuin 

Käski: 

{12:51} mutta olen pysynyt edelleen seitsemän päivää, kuin 

Angel käskenyt minua; ja söin vain näinä päivinä 

kukat kentän ja oli minun lihaa, yrttejä 

{13:1} ja tapahtui seitsemän päivän kuluttua, unta, 

unelma yöllä: 

{13:2} ja lo, nousi tuuli merestä, että se 

siirtää kaikki aallot sen. 

{13:3} ja minä näin, ja Katso, että ihminen kulkeneet kanssa 

Tuhannet taivaan: ja kun hän käänsi 

kasvonsa näyttää, kaikki asiat vapisi nähtiin 

hänen. 
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{13:4} ja whensoever ääni meni hänen suustaan 

Kaikki he polttivat, mitä kuullut hänen äänensä kuin maa häviä 

Kun feeleth tuli. 

{13:5} tämän näin, ja Katso, siellä oli kerätty jälkeen 

yhdessä monenlaisia miestä numeron neljä 



tuulta taivaan tukahduttaa mies, joka tuli ulos 

Sea 

{13:6} mutta minä näin, ja Katso, hän oli lihanauta itse suuri 

vuori, ja lensi sille. 

{13:7} mutta olisi nähnyt alueen tai paikka 

whereout Mäki oli veistetty, ja en voinut. 

{13:8} ja sen jälkeen minä näin, ja Katso, kaikki ne, jotka 

kokoontuivat yhteen kukistamaan hänet peljästyivät, ja 

vielä uskaltaneet taistelua. 

{13:9} ja Katso, kun hän näki monia väkivallan 

että tuli hän nostanut kätensä eikä pidettiin miekka, eikä 

välinettä sota: 

{13:10} mutta vain huomasin, että hän lähetti hänen suustaan, 
sillä 

olisi ollut hauskaa tulipalon ja ulos hänen huulensa flaming 
tuulahduksen 

ja ulos hänen kielensä hän ulos kipinöitä ja rajuilmoista. 

{13:11} ja ne sekoitetaan kaikki yhteen; tuulahduksen 

tulen, flaming hengitys ja suuri myrsky; ja putosi 

väkivallan väkijoukon, joka oli valmis taistelemaan, 

ja poltti ne jokainen, niin että kun yhtäkkiä 



lukemattomia monia mitään ei havaittu, mutta 

vain pölyä ja haju savua: kun olen nähnyt tämän pelkäsin. 

{13:12} jälkeenpäin nähnyt saman miehen tulen 

vuori, ja soittaa hänelle toinen rauhanomainen 

Monia. 

{13:13} ja tuli paljon ihmisiä hänelle vakuudeksi 

Jotkut olivat iloinen, jotkut olivat anteeksi, ja jotkut heistä olivat 

sidottu ja muut jotkut tuonut niitä tarjottiin: 

sitten olin sairas läpi suuri pelko, ja awaked, ja sanoi, 

{13:14} sinä olet ilmoittanut palvelijasi ihmettelee 

alusta alkaen, ja olet minulle arvoinen, että sinä 

joutuisitte tulla rukoukseni: 

{13:15} näytän nyt vielä tämä unelma tulkinta. 

{13:16} varten aiotut tässä minun ymmärtää, voi 

niitä, jotka jätetään päivät ja paljon muuta 

voi niitä, jotka eivät jää jälkeen! 

{13:17} he, jotka jäivät ei olivat raskaus. 

{13:18} nyt ymmärtää asioita, jotka ovat laittoivat 

viimeisinä päivinä joka tulee tapahtua heille ja niille 

jotka ovat jääneet. 



{13:19} ovatkin, he tulevat hyvin vaarat ja 

Monet tarpeet kuten nämä unelmat julistaa. 

{13:20} vielä onko helpompaa hänelle, että on vaarassa tulla 

näitä asioita kuin siirtää pois pilvi, 

maailman ja nähdä asioita, joita tapahtuu viimeisinä päivinä. 

Ja hän vastasi minulle ja sanoi, 

{13:21} tulkintaa vision minä näytän sinulle, 

ja avaan sinulle asia, että sinä olet tarvitaan. 

{13:22} katsoo, että sinä olet puhunut niistä, jotka jäävät 

takana näin: 

{13:23} hän, joka on kestää vaara, että aika on 

pitää itseään: ne, jotka pudonnut vaara kuten 

on töitä ja uskoa kohti Kaikkivaltias. 

{13:24} tietävät tämän siksi että ne jotka jätetään 

takana ovat siunatumpi kuin ne, jotka on kuollut. 

{13:25} Näin Visio: taas sinä 

näit mies tulossa ylös keskelle merta: 

{13:26} on hän jonka Jumala Korkein on säilyttänyt 

hyvä kausi, joka oman itse antaa hänen 

olento: ja hän on määrättävä ne, jäljelle jääneitä. 



{13:27} ja sinä näit, että hänen suustaan 

siellä tuli tuulahduksen tuuli, ja palo ja myrsky; 

{13:28} ja että hän oli miekka eikä mitään 

sotakone, mutta että hoppu häntä tuhoutui 

koko väkijoukon, joka tuli kukistamaan hänet; Tämä on 

tulkinta: 

{13:29} Katso, päivät tulevat, kun korkeinta 

alkavat tuottaa niitä, jotka ovat maan päällä. 

{13.30} ja hän tulee hämmästyksekseen niistä 

jotka asuvat maan päällä. 

{13:31} on sitouduttava torjumaan, ja 

yksi kaupunki toista vastaan, yhdessä paikassa vastaan toista 

ihmiset toisiaan vastaan ja toista toimipiiriä toisiaan vastaan. 

{13:32} ja aika kun nämä asiat on 

tapahtuu, ja merkkejä tapahtuu, joka näytti 

sinua ennen ja sitten poikani on ilmoitettava, kenelle sinä 

näit ihmisenä nouseva. 

{13:33} ja kun kaikki ihmiset kuulevat hänen äänensä, joka 

mies on maa lomista on taistelu 

keskenään. 



{13:34} ja lukemattomia monia kootaan 

yhdessä sinä näit ne halua tulla ja 

voittaa hänet torjumalla. 

{13.35} mutta hän seisoo huipulle mount Sion. 

{13:36} ja Sion tulee ja on ilmoittanut kaikille 

miehet, on valmis ja rakensi kuten sinä näit kukkula 

veistetyt ilman käsiä. 

{13:37} ja tämä minun poika nuhtelee jumalattomat 

näihin valtioihin, joita jumalattomat elämänsä keksintöjen 

pudonnut tempest; 

{13:38} ja oli edessä pahat ajatukset ja 

kidutukset jolla he alkavat kiusannut, 

joka on kuni liekki: ja hän on tuhota ne 

ilman työvoima lakia, joka on kuin minulle. 

{13:39} ja katsoo, että sinä näit että hän kokoontui 

Toinen rauhanomainen monia hänelle; 

{13:40} Nämä ovat kymmenen heimojen, joka kuljetti 

vangit pois maasta Osea kuningas, ajoissa 

jolle Salmanasar Assyrian kuningas johti vankeina ja 

Sivun 725 2 Esdras 



hän yli vesillä ja niin tuli ne osaksi 

toiseen maahan. 

{13:41} mutta he ottivat tätä neuvoa, 

että ne jätä lukuisia pakanat ja siirry 

esiin tulee edelleen maahan, jossa koskaan ihmiskunnan asui, 

{13:42} että he siellä pysyvät niiden perussäännöissä joka 

ne koskaan pitää omassa maassaan. 

{13:43} ja he tekivät Eufratin kapea 

paikkoja joen. 

{13:44} High sitten näytti merkkejä, 

ja vielä tulva, kunnes ne hyväksyttiin. 

{13:45} kyseisen maan kautta oli hyvä tapa 

irti, eli vuosi ja puoli: ja samalla alueella on 

kutsutaan Arsareth. 

{13:46} sitten asui ne siellä viimeksi asti; ja 

Nyt kun he alkavat tulla, 

{13:47} tärkein on hotellissa springs virta 

jälleen, että he voivat käydä läpi: siksi näit sinä 

monia rauhalla. 

{13:48} mutta ne, jotka on jääneet kansasi ovat 



ne, jotka löytyvät minun rajojen sisällä. 

{13:49} nyt kun hän hävittää lukuisia 

kansat, jotka kokoontuivat, hän puolustaa kansaansa 

jäänteet. 

{13:50} ja silloin hän näytän niitä ihmeitä. 

{13:51} sitten sanoin, oi Herra, että riemahda pääsääntöisesti 
Näytä minulle 

Tämä: nyt nähnyt tulossa mies 

keskelle merta? 

{13:52} ja hän sanoi minulle, kuin sinä voit kumpikaan 

etsiä myöskään tiedä asioita, jotka ovat syvälle mereen: 

ei kukaan ihminen kun maan ks voi silti, poikani, tai jotka on 

kanssaan, mutta päiväsaikaan. 

{13:53} tämä on unelma tulkinta mitä sinä 

näit, ja jossa sinä vain taidetta täällä kevennetty. 

{13:54} sillä sinä olet hylännyt sinun oma tapa ja 

soveltaa sinun uutteruuttaan minun lakini ja haetaan sitä. 

{13.55} henkesi sinä olet tilannut viisautta, ja olet 

nimeltään ymmärtäminen äitiäsi. 

{13:56} ja siksi olen ilmoittanut sinulle aarteet 



Korkein: kun muut kolme päivää puhun muun muassa 

sinulle ja ilmoittamaan sinulle mahtava ja ihmeellinen 

asioita. 

{13:57} sitten lähti minun kenttään antavat tunnustusta ja 

Kiitos suuresti teille korkeimmalle koska ihmeitään 

mitä hän teki aikana; 

{13:58} ja koska hän kasvojensa sama ja niin 

asioita kuin syksyllä vuodenaikoina: ja olin kolme päivää. 

{14:1} ja tapahtui, kun kolmantena päivänä, I istui 

An oak ja Katso, tuli ääni, bush 

minua vastaan ja sanoi, Esdras, Esdras. 

{14:2} ja sanoin täällä olen, herra ja nousin heti 

jalkani. 

{14:3} sitten sanoi hän minulle tein ilmeisen Bush 

paljastaa itse Moosekselle, ja puhui hänen kanssaan, kun minun 

ihmiset Egyptissä: 

{14:4} ja lähetti hänet ja johti Egyptin kansalleni 

ja toi hänet jopa mount missä olen todennut hänet minun 

pitkä kausi 

{14:5} ja kertoi hänelle monia ihmeellisiä asioita ja näytti 



hänelle salaisuuksia ajat ja loppu; ja käski 

hänelle sanoen: 

{14:6} nämä sanat tulee sinun julistaa, ja nämä tulee 

sinä piilottaa. 

{14:7} ja nyt minä sanon sinulle, 

{14:8} että sinä kootkaa sydämessäsi merkkejä jotka ovat 

näytti, ja unelmia, jotka sinä olet nähnyt, ja 

tulkintoja, jotka sinä olet kuullut: 

{14:9} sillä sinä tulet vieneet pois kaikista, ja 

Tästä lähtien sinä saat edelleen poikani kanssa, ja kuten 

ole kaltaisesi, ennen kuin ajat olla päättynyt. 

{14:10} koska maailma on menettänyt nuoruutensa ja 
toimitusajat 

alkaa käydä vanha. 

{14:11} koska maailma on jaettu kahteentoista osia ja 

kymmenen osat ovat menneet jo, ja puolet kymmenes osa: 

{14:12} ja jää siihen, mikä on puoliajan jälkeen 

kymmenes osa. 

{14:13} nyt siis asettaa suvussasi jotta, ja 

moittia kansasi comfort, niin niistä kuten pulassa, 



ja nyt luopuvat korruptio, 

{1414:} anna mennä sinulta tappavat ajatukset, heittää pois 

rasituksen mies laittaa pois nyt heikko luonne 

{14:15} ja kumoaa ajatukset, jotka ovat Viimeisin raskaita 

sinulle ja kiiruhda pakenevat näinä aikoina. 

{14:16} varten vielä suurempi paha kuin mitä sinä olet 

nähnyt tapahtuu tapahtuu tämän jälkeen. 

{14,17:} näyttää kuinka paljon maailma on heikompi 

täysi niin paljon enemmän on pahasta kasvu kun 

ne, jotka asuvat siellä. 

{14:18} aika pakeni kaukana ja leasing on vaikea 

käsillä: nyt hasteth visionsa tulla, mikä sinä olet 

nähnyt. 

{14.19} viekkauteen eteesi ja sanoi, 

{14:20} Katso, herra, minä menen, kuten olet käskenyt 

minulle ja moittia ihmisiä, jotka ovat läsnä: mutta ne jotka 

on syntynyt sen jälkeen joka on nuhdella niitä? Näin 

maailma on asetettu pimeässä ja sen asukkaat ovat 

ilman valoa. 

{14:21} ajaksi sinun lakisi poltetaan, siis ei tiedä kukaan muu 



asioita, jotka ovat tehneet sinulle tai työtä, joka alkaa. 
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{14:22} mutta jos olen saanut armon sinun edessäsi lähettää 

Pyhä Henki minua, ja kirjoitan kaikki, joka on tehnyt 

maailmassa alusta, joka on kirjoitettu sinun 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti miehet löytää polkusi, ja 
että ne esitetään 

Live viimeisinä päivinä voi elää. 

{14:23} ja hän vastasi minulle sanoen: mene tietäsi, kerätä 

ihmisiä yhteen ja sano heille että he pyytää sinua 

olla neljäkymmentä päivää. 

{14:24} mutta näyttää sinä valmistaa sinua paljon box puita, ja 

ottaa sinua kohteen Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus ja Asielin, 

Nämä viisi, jotka ovat valmiita kirjoittamaan nopeasti; 

{14:25} tänne ja on sytyttää kynttilä ja 

ymmärtäminen sydämessäsi, joka ei saa toteuttaa ulos, kunnes 

mitä tehdä sinä tulet alkaa kirjoittamaan. 

{Joh.14:26} ja kun olet tehnyt, joitakin asioita sinä 

julkaista, ja joitakin asioita, älä Näytä salaa ja 

viisas: huomenna tähän aikaan sinä tulet alkaa kirjoittaa. 



{Matt.14:27} sitten meni olen, niin kuin hän käski, ja 

kerätä kaikki ihmiset yhteen ja sanoi, 

{14:28} kuullut nämä sanat, oi Israel. 

{14:29} isiemme alussa olitte myös muukalaisia 

Egyptistä, mistä ne on toimitettu: 

{14.30} ja sai oikeuden elämään, jota he pitivät ei 

joka te on rikkonut perään. 

{14:31} sitten oli maa, jopa Sion maa parted 

keskuudessanne arvalla: mutta teidän Isänne, ja te 

tehnyt vääryydellä, eivätkä ole pitäneet tapoja joka 

Parhaita käskenyt teitä. 

{14:32} ja koska hän on vanhurskas tuomari, hän 

otti sinulta aikaa asia, että hän oli antanut sinulle. 

{14:33} ja nyt te täällä ja veljiesi joukossa 

te. 

{14:34} sen tähden, jos näin on, että te alistaa sinun oma 

ymmärtäminen, ja uudistaa sydämenne, te on pidettävä 

elossa ja kuoleman jälkeen te saavat laupeuden. 

{14:35} jälkeen kuoleman tuomion tulevat, kun 

elämme jälleen: ja silloin nimet 



vanhurskas ilmeisenä, ja jumalattomien tekoja 

julisti. 

{14:36} Älköön kukaan siis luokseni nyt, eikä 

pyytää minua nämä neljäkymmentä päivää. 

{14:37} joten otin viisi miestä, niin kuin hän käski minua, 

ja meni pellolle, ja pysyi siellä. 

{14:38} ja seuraavana päivänä Katso, ääni soitti minulle, 

sanoen: Esdras, avata suusi ja juoda, että annan sinulle 

juo. 

{14:39} sitten avannut suuni, ja Katso, hän 

saavuttanut minua koko kuppi, joka oli täynnä ikään vedellä, 

mutta se väri oli kuin tulipalon. 

{14:40} ja otti sen ja joi: ja kun oli juonut ja 

sydämeni lausuttu ymmärrystä ja viisautta kasvoi minun 

rinta, minun henkeni vahvistaa minun muisti: 

{14:41} ja suuni on avattu ja kiinni enää. 

{14:42} korkeimpia antoi ymmärtää teille viisi 

ja ne miesten kirjoitti yön ihana visioita, että 

kerrottiin, jota he eivät tienneet: ja he istuivat neljäkymmentä 
päivää ja 



he kirjoittivat päivällä ja yöllä he söivät leipää. 

{14:43} minulle. Minulla oli päivä, ja pidin ei minun 

kielen yöllä. 

{14:44} neljäkymmentä päivää he kirjoittivat kaksisataaneljä 

kirjoja. 

{14:45} ja tapahtui, että kun neljäkymmentä päivää olivat 

täynnä, että korkein puhui sanoen: ensin, että sinä olet 

kirjoittaneet julkistaa avoimesti, arvokas ja kelvoton 
toukokuuta 

Lue se: 

{14:46} mutta pitää seitsemänkymmentä, jotta sinä voisit 

toimittaa ne vain kuten viisasta keskuudessa: 

{14:47} heissä on ymmärrystä, kevään 

suihkulähde viisauden ja tiedon virta. 

{14:48} ja tein niin. 

{15:1} Katso, puhu sinä minun kansani korvat 

Sanojen ennustus, jonka esitin suusi, sanoo 

Herra: 

{15:2} ja ne kirjoitetaan paperille: he ovat 

luotettavat ja todet. 



{15:3} pelko ole mielikuvituksen sinua vastaan, anna 

epäusko ne vaivaa sinua, jotka puhuvat sinua vastaan. 

{15:4} kaikkien uskoton kuolevat niiden 

uskottomuus. 

{15:5} Katso, sanoo Herra, tuon vitsaukset kun 

maailmassa; miekka, nälänhätä, kuolemaa ja tuhoa. 

{15:6} sillä jumalattomuuden on erittäin saastunut 

koko maan ja loukkaavaa teostensa täyttyvät. 

{15:7} sen tähden sanoo Herra, 

{15:8} aion pitää kieleni enää käsitellen niiden 

pahuutta, joita toetuttavat profanely minäkään 

kärsivät ne asiat, joissa he pahoin harjoittavat 

itse: Katso, viattomia ja vanhurskaan veri huutaa 

luokseni ja sielut vain valittaa jatkuvasti. 

{15:9} ja siksi sanoo Herra, minä varmasti kostan 

niitä, ja saada minulle viatonta verta alkaen 

joukossa. 

{15:10} Katso, kansani johtaa kuin lammaslauma 

teurastus: En kärsii ne nyt asua maalla 

Egypti: 



{15:11}, mutta tuon niitä mahtava käsi ja 

ojennettuna käsi ja löisi Egyptin vitsaukset, kuten ennenkin, 

ja tuhota koko maan sen. 

{15:12} Egypti on surra ja sen säätiö 

lyödään rutto ja rangaistuksen, jonka Jumala on 
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tuo sille. 

{15:13} ne, jotka viljellä maata saavat surra: varten niiden 

siemenet eivät läpäise räjäytys-ja raekuurot ja kanssa 

peloissaan tähdistössä. 

{15:14} voi maailmassa ja ne, jotka asuvat siellä! 

{15.15} miekka ja hävittäminen lähestyy lähellä 

ja ihmiset seisomaan ja taistella toista vastaan, ja 

miekat käsissä. 

{15:16} on oltava kansankiihotuksesta miesten keskuudessa, ja 

tunkeutuvat. he pidä kuninkaiden eikä 

ruhtinaat ja niiden toimista pitää seistä heidän 

teho. 

{15:17} mies tahtovat mennä kaupunkiin ja saa 

voi. 



{Joh.15:18} koska heidän ylpeytensä kaupunkien on oltava 

levoton, talot on hävitettävä ja ihmiset ovat 

pelkää. 

{15:19} mies ovat sääliä hänen naapurinsa, mutta 

on tuhota miekka kotinsa, ja pilata niiden 

tavarat puutteessa leipää ja ahdistuksen aika. 

{15.20} Katso, sanoo Jumala, minä huudan yhdessä kaikki 

maan kuninkaat kunnioittamaan minulle, jotka ovat noususta 

Sun, etelästä, idästä ja Libanus; jotta 

kääntyvät yksi toisiaan vastaan ja maksaa asioita 

että he ovat tehneet heille. 

{15:21} kuin he tekevät vielä tämän päivän minun valittuni niin 

tulee tehdä myös, ja palkita heidän syliinsä. Näin sanoo 

Herra Jumala; 

{15:22} oikea käteni ei vara syntisiä, ja minun 

miekka ei lakkaa päälle, jotka vuodattavat viatonta verta 

maan päällä. 

{15:23} palo on virrannut hänen vihansa, ja on 

kuluttaa maan ja syntisiä, samalla tavoin kuin 

olki, joka on syttynyt. 



{15:24} voi suruttomia syntiä ja pitää ei minun 

käskyjä! sanoo Herra. 

{15:25} en säästele heille: Menkää, te lapset, 

vallasta saastuttanut ei minun pyhäkköni. 

{15:26} varten Herra tuntee kaikki ne että synti vastaan 

häntä, ja siksi hän vapahtaa heidät kuolemaan ja 

tuhoa. 

{15:27} nyt vitsaukset tulevat kun kaikki 

maan ja te pysyvät heitä: sillä Jumala ei anna 

teitä, sillä te olette tehneet häntä vastaan. 

{15:28} Katso hirvittävä näkemys ja ulkonäkö 

sieltä Itä: 

{15:29} jossa lohikäärmeet Arabia Kansakuntien on 

mukana paljon sotavaunuja ja lukuisia heistä 

on tehtävä maan päälle, tuuli että kaikki ne, jotka 

kuulla niitä voi pelkään ja vapisen. 

{15.30} myös Carmanians raivoaa viha on mennä 

niinkuin villisikojen puun ja suurella voimalla 

ne tulee, ja taistella heidän kanssaan ja edustaja 

osa Assyrian maalla. 



{15:31} ja silloin lohikäärmeitä on yliotteen, 

muistaa niiden luonnetta. ja jos he kääntyvät 

salaliitossa yhdessä suurella voimalla vainota heitä, 

{15:32} sitten nämä huokaili, bled ja pitää 

hiljaisuus kautta valtaansa ja pakenevat. 

{15.33} ja assyrialaiset maa 

vihollinen piirittää heitä ja kuluttaa joitakin niistä, ja 

niiden isäntä on pelkoa ja kauhua ja opetuslasten niiden 

Kings. 

{15:34} Katso pilviä idästä ja pohjoisesta 

Unto etelään ja ne ovat erittäin kamala katsoakseni, koko 

vihan ja myrsky. 

{15:35} se lyö toinen toisiinsa, ja niiden on 

löisi alas suurta tähteä maan päällä, jopa 

oman tähden; ja verta on miekka 

vatsa, 

{15:36} ja lannan ihmisiä puoleensa kameli hough. 

{15:37} ja on suuri pelko ja 

vapina maan: ja ne, jotka näkevät vihaa 

pelkää, ja vapina on vallannut heidät. 



{15:38} ja sitten tulee suurista myrskyistä alkaen 

Etelä, ja pohjoinen ja muualle lännestä. 

{15:39} ja voimakkaat tuulet syntyy idästä, ja 

Avaa ja cloud, joka hän herätti vihaa, ja 

tähti on herättänyt aiheuttaa pelkoa kohti Itä- ja Länsi-tuuli 

on hävitettävä. 

{15:40} suuri ja mahtava-pilvet on turvonnut 

täynnä vihaa ja tähti, he voivat tehdä kaiken maan 

pelkää ja ne, jotka asuvat siinä; ja ne on vuodattaa 

Kaikissa korkealla ja arvostettuja paikka kamala star 

{15:41} tulipalo, ja terve, ja alla miekat, ja monet 

vesillä, että kaikki kentät voidaan täysimääräisesti, ja kaikkien 
jokien, jossa 

runsaasti suurten vesien. 

{15:42} ja ne on jaettava kaupungit ja seinät, 

vuoret ja kukkulat, puut ja ruoho 

niityt ja niiden maissi. 

{15:43} ja ne heidän tykönänsä luokse Babylon, ja 

jotta hän pelkää. 

{15:44} he tulevat hänen luokseen ja piirittää häntä, tähti 



ja kaikki viha on ne kaadetaan häneen: silloin 

pölyä ja savua mennä ylös taivaaseen, ja ne, jotka 

hänestä tylyillä häntä. 

{15.45} ja heidän, jotka jäävät alle hänen tulee tehdä palvelun 

heille, joka laittaa hänet pelossa. 

{15:46} ja sinä, Aasia, että art osalliseksi toivo 

Babylon ja art kunniaa hänen henkilö: 

{15:47} voi olla sinulle, sinä raukka, koska sinä olet 

tehnyt itsesi kuten ja olet katettu tyttäresi tässä 

whoredom, jotka voi miellyttää ja iloita sinun ystäville 
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joka aina halusi Molokia kanssasi. 

{15:48} sinä olet seurannut häntä, on vihattu kaikissa hänen 

toimii ja keksinnöt: näin sanoo Jumala, 

{15:49} lähetän vitsaukset päällesi; leskeyden, 

köyhyyden, nälänhädän, miekan ja ruttotaudin tuhlata sinun 
Taloja 

kanssa tuhoa ja kuolemaa. 

{Klo 15.50} ja voimasi kunnia on kuivunut kuin 

kukka, lämpöä syntyy, joka lähetetään sinulle. 



{15:51} sinä tulet heikentynyt huono nainen, jolla 

raita, ja yksi chastised haavoja, jotta 

mahtava ja ystäville ei voi saada sinua. 

{15:52} olen mustasukkaisuudesta ovat siis edenneet vastaan 

sinua, sanoo Herra, 

{15:53} jos sinä olisit eivät aina saaneet surmaansa minun 
valittuni 

ylentää aivohalvauksen sinun käsissäsi ja lausahtaen aikana 
niiden 

kuollut, kun sinä olit humalainen, 

{15:54} esitetyt kasvojesi kauneus? 

{15:55} palkkio sinun whoredom on sinun 

helmassa, siis sinä saat recompence. 

{15:56} koska olet tehnyt teille minun valittuni, sanoo 

Herra jopa niin on Jumala ei sinulle ja antaa sinulle 

osaksi pahaa 

{15:57} sinun lapsesi kuolevat nälkään ja sinä 

muuttuvat miekka: sinun kaupungeissa on eriteltävä, ja 

kaikki sinun hukkuvat miekalla alalla. 

{15:58} että vuorilla on kuolevat nälkään, 

syödä omassa ruumiissaan ja juoda verta, hyvin 



nälkä leipää ja janoon vettä. 

{15:59} sinä maineensa vaakalaudalle tulet merta ja 

saavat vitsaukset uudelleen. 

{15:60} ja he on kiirehtiä tyhjäkäynnillä passage 

kaupunki, ja tuhota osa sinun maassasi ja 

kuluttaa osa kirkkautesi ja Babylon palaa että 

tuhoutui. 

{15:61} ja sinä tulet heitetään alas niitä kuin oljet, 

ja he ovat sinulle kuin tulipalo, 

{15:62} ja on kuluttakoon sinut ja sinun kohteet sinun maassasi 

ja sinun; kaikki sinun metsään ja sinun hedelmällinen puut 

ne palavat tulessa. 

{15:63} sinun lapsesi on ne kuljettaa vankeina ja 

Katsokaa mitä sinä olet, ne pilata ja mar kauneus 

sinun kasvot. 

{16:1} voi olla sinulle, Babylon ja Aasiassa! voi sitä 

sinua, Egyptin ja Syyrian! 

{16:2} vyötä itse liinoja säkki ja hiukset, 

surra lapsesi, ja pahoillani; sinun hävittäminen on 

käsi. 



{16:3} A miekka on lähetetty teille, ja joka voi muuttaa sen 

takaisin? 

{16:4} A fire on lähetetty teidän keskuudessanne, ja joka voi 
sammuttaa sen? 

{16:5} vitsaukset lähetetään teille, ja mitä se, että 

ajaa heidät pois? 

{16:6} voi joku ajomatkan päässä nälkäinen leijona 

puuta? tai voi joku sammuttaa tulta sängen, kun se 

on alkanut polttaa? 

{16:7} jonain taas nuolta, joka on laukaus 

vahva archer? 

{16:8} mahtava herra lähettää vitsaukset ja joka on 

Hän, joka ajaa heidät pois? 

{16:9} A fire tulee lähteä maailmaan hänen vihansa, ja kuka hän 
on 

että voi sammuttaa sen? 

{Ilm.16:10} hän heittää Salamat ja jotka ette pelkää? 

Hän on ukkonen ja joka saa pelätä? 

{16:11} Herra on uhkaa ja joka ei saa 

täysin lyöty jauhe hänen läsnäolossaan? 

{16:12} maan quaketh ja säätiöt; 



meren ariseth aallot syvä ja aallot 

se on levoton, ja sen lisäksi ennen 

Herra, ja ennen hänen voimansa kirkkaus: 

{Joh.16:13} vahva on hänen oikea käsi bendeth jousi, 

hänen nuolet, että hän shooteth on terävä, ja ei jää 

Kun he alkavat olla ampui maailmanaikojen loppukausi. 

{16:14} Katso, vitsaukset lähetetään ja ei palauteta 

uudelleen kunnes he tulevat maan päälle. 

{16:15} palo on syttynyt, ja ei saa toteuttaa, kunnes se 

kuluttaa maan perusta. 

{16:16} niin nuoli, joka ammutaan mahtava archer 

returneth ei taaksepäin: silti vitsauksia, joita on 

lähettää tarvittaessa maa ei palauteta uudelleen. 

{16:17} voi on minulle! voi on minulle! Kuka antaa minulle 

näinä päivinä? 

{16:18} alussa murheet ja suuri suruista; 

alussa nälänhätä ja suuri kuolema; alussa 

sodat ja toimivaltaa seisovat pelossa. alussa 

paha! mitä teemme, kun nämä epäkohdat tulee? 

{16:19} nälänhätä, Katso, ahdistuksen ja rutto ja 



ahdistusta, lähetetään vitsauksia muuttamiseksi. 

{16:20}, mutta kaikki nämä asiat, he kääntyvät ei päässä 

jumalattomuudessaan, eikä olla aina tietoinen vitsauksista. 

{16:21} Katso, ympäristölaboratorio on hyvin halpaa, kun 

maa, joka on luulevat olevansa hyvä asia 

ja silloinkin on pahasta kasvavat, kun maa, miekka, nälänhätä, 

ja suurta hämmennystä. 

{16:22} monet niistä, jotka asuvat maan päällä on 

hukkuvat nälänhädän takia. ja toisaalta että paeta nälkää 

miekka tuhota. 

{Joh.16:23} ja kuollut on karkotettava lannan ja 

on oltava kukaan lohduttaa niitä: maa on 

hukkaan, ja kaupunkien murheellinen. 

Sivun 729 2 Esdras 

{Joh.16:24} ei saa kukaan vasemmalta asti maan ja 

kylvää se 

{16:25} puut väistyvät hedelmiä, ja joka kokoaa 

niitä? 

{16:26} rypäleet kypsyvät, ja kuka on tallata heitä? 

kaikki paikat on autio miehiä: 



{16:27} niin että yksi ihminen on halu nähdä toisen, ja 

kuulla hänen äänensä. 

{16:28} kaupunki on oltava kymmenen vasemmalle, ja kaksi 

kenttä, joka on piiloutua paksu lehdoissa ja tässä 

suulakihalkioita kiviä. 

{16:29} kuten hedelmätarhan oliiveja kun jokainen puu 

jää kolme tai neljä oliivit; 

{16.30} tai niin kun viinitarha on kerätty, ovat jäljellä 

ne, jotka ahkerasti etsivät läpi joitakin klustereita 

viinamäen 

{16:31} niin näinä päivinä on kolme tai neljä 

he jättävät että Etsi kotinsa miekalla. 

{16:32} ja maan määritellään jätteiden ja kentät 

sen on vahan vanha, ja hänen ehdottamansa ja kaikki hänen 
polkuja on 

kasvaa täynnä piikkejä, koska kukaan on matkustaa 

therethrough. 

{16:33} neitsyet saavat surra, joilla ei ole bridegrooms; 

naiset surevat ottaa ei aviomiehet; niiden 

tyttäret saavat surra ottaa apuohjelmia ei. 



{16:34} Wars heidän bridegrooms hävitetään, 

ja heidän aviomiehensä hukkuvat nälänhädän. 

{16:35} kuulla nyt näitä asioita ja ymmärtää niitä te 

Herran palvelijat. 

{16:36} Katso, että Herran sana perille: usko 

ei jumalia joista Herra puhui. 

{16:37} Katso, vitsaukset lähestyy, ja eivät ole löysällä. 

{16:38} kuten naisen lapsi yhdeksäs kuukausi 

raiheinä poikansa kanssa kaksi tai kolme tuntia hänen 
syntymästään 

paljon vaivaa kompassi kohtunsa mitä kipuja kun lapsi 

tulee esiin, ne löysällä ei hetki: 

{16:39} silti ole vitsaukset on löysät tulla 

maan päällä maailma murehtivat ja ja murheet 

tullut sille joka puolelta. 

{Klo 16.40} Oi kansani, kuulet minun sanani: sinut valmis 

sinun taistelu ja näiden pahaa kuin pyhiinvaeltajat 

maa. 

{16:41} hän, että selleth, olkoon hän, joka fleeth pois: 

ja se buyeth joka on menettää: 



{16:42} se, joka occupieth kauppatavaraa, kuten hän, joka ei ole 

sitä: ja joka rakentaa kuin hän, joka käsittele 

siinä: 

{16:43} se, joka kylvää, ikään kuin hän olisi ei saada: niin myös 

Hän, joka planteth viinitarha, hän, joka ei kerää 

viinirypäleet: 

{16:44} ne, jotka mennä naimisiin kuin ne, jotka saa ei 

lapsia. ja ne, jotka mennä naimisiin, kuin orvon. 

{Klo 16.45} ja siksi he, että työvoiman työtä turhaan: 

{16:46} vieraita reap hedelmistä ja pilata 

niiden tuotteet kaataa kotinsa ja viedä lapsensa 

vangitut, vankeudessa ja nälänhätä on ne saada lapsia. 

{16:47} ja ne, jotka vievät rahansa kanssa 

ryöstö, sitä enemmän ne kannella kaupunkeihinsa kotinsa, 
niiden 

omaisuutensa ja omassa henkilöiden: 

{16:48} enemmän minusta tulee suuttuu heidän syntinsä 

sanoo Herra. 

{16:49} kuin huora envieth aivan rehellinen ja 

hyveellinen nainen: 



{16:50} niin on vanhurskauden vihaamaan vääryyttä, kun hän 

decketh itsensä ja on syyttää häntä hänen kasvonsa, kun hän 

tulee, joka puolustaa häntä, joka tutkii ahkerasti syvyydetkin 
ulos 

Jokainen synti maan. 

{16:51} ja näin ollen pidä lisäksi eikä myöskään 

teosten. 

{16:52} on vielä vähän, ja vääryys otetaan pois 

maan ja vanhurskauden hallitsemaan teidän keskuudessanne. 

{16:53} Anna ei syntinen sanoa, hän on ei tehnyt syntiä: varten 

Jumala polttaa hiiliä hänen päänsä, joka sanoo päälle 

ennen Herra Jumala ja hänen kirkkautensa minulla ei ole tehnyt 
syntiä. 

{16:54} Katso, Herra tietää kaikki miehet, toimii 

heidän mielikuvituksensa, ajatuksiaan ja sydämensä: 

{16:55} jotka puhui, mutta sana, antaa maa tehdään; 

ja se tehtiin: Anna taivas tehty; ja se on luotu. 

{16:56} sanassaan tähdet tehtiin, ja hän tietää 

lukumäärästä. 

{16:57} hän tutkii syvyydetkin syvä ja aarteita 

Hän on mitattu merelle ja mitä se sisältää. 



{16:58} hän sulkenut meren keskellä vesillä, 

ja hänen sanansa on hän hirtettiin maan vesillä. 

{16:59} hän ojentaa taivaat kuten vault; Kun 

vesillä on hän perusti sen. 

{16:60} autiomaassa tämä on tehnyt jouset vettä, ja 

altaat kun yläosien vuoret että tulvat 

Kaada korkea kiviä veden maa. 

{16:61} hän loi ihmisen, ja hänen sydän, keskellä 

elin, ja antoi hänelle hengitys, elämää ja ymmärrystä. 

{16:62}-niin ja Kaikkivaltiaan Jumalan henki, joka teki 

kaikki asiat, ja tutkii syvyydetkin salaisuuksia piilossa kaiken 

maan, 

{16:63} varmasti hän tietää keksintöjä, ja mitä te 

Mielestäni teidän sydämeenne, myös niitä, jotka syntiä ja 
piilottaa 

heidän syntinsä. 

{16:64} siis on juuri etsinyt kaikki herra 

toimii, ja hän sinut häpeään. 
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{16:65} ja kun syntisi tuodaan esiin, te tulette olemaan 



häpeä, ennen sinun syntisi ja miesten oman 

syyttäjät sinä päivänä. 

{16:66} mitä te teette? tai kuinka te kätkeytyä sinun syntisi 

Jumalan ja hänen enkelinsä? 

{16:67} Katso, Jumala itse on tuomari, pelkää häntä: jättää 

pois synneistänne ja unohtaa teoissanne sekaantua ei 

Lisää heidän kanssaan iankaikkisesti: niin Jumala johdattaa 
teidät, ja 

antaa kaikelta murheelta. 

{16:68} sillä katso, suuri palava viha 

monia on syttynyt sinua ja he ottavat pois 

ja rehujen sinulle tapahdu asioita tarjota 

Unto epäjumalia. 

{16:69} ja ne, jotka suostumus heille on oli 

pilkka ja moittien ja kulkeneet alle jalka. 

{16:70} on joka paikassa ja seuraavan 

Kaupungit, suuri kapina niille, jotka pelkäävät Herran. 

{16:71} niitä kuin hullu miehet, säästämättä mitään, mutta 

silti pilaa ja tuhoaa ne, jotka pelkäävät Herran. 

{16:72} koska ne jätteet ja viedä tuotteitaan, 



ja heittää heidät ulos kodeistaan. 

{16:73} sitten ne kutsutaan, jotka ovat minun valittuni; 

ja he yrittivät kuin kulta tulessa. 

{16:74} kuule, oi te minun rakas, sanoo Herra: Katso, 

ongelmia päivät ovat käsillä, mutta minä annan sinulle 

Sitä samaa. 

{16:75} olkaa ei pelkää ei epäillä; sillä Jumala on teidän 

opas, 

{16:76} ja niistä, jotka pitävät opas minun 

käskyjä ja käskyt, sanoo Herra Jumala: Älköön 

sinun syntisi painaa sinua alas ja anna tekojenne Nosta 

itse. 

{16:77} voi olla niitä, jotka sitovat heidän syntinsä 

ja peitetty teoistansa koska kenttä kuuluu 

yli pensaat ja polku sen peitetty piikkejä, 

että kukaan voi kulkea! 

{16:78} on jätetty riisui ja heitetään tuleen olemaan 

kulutetaan kanssa. 
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