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2 Esdras 

Druhá kniha Esdras 

{1:1} druhá kniha proroka Esdras, syn 

Saraias, syna Azarias, syna Helchias, syna 

Sadamias, sou Sadoc, syn Achitob, 

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

Heli, syna Amarias, syna Aziei, syna 

Marimoth, syn a Rozpomeňte z Borith, 

syn Abisei, syna Phinees, syna Eleázára, 

{1:3} syn Aaron z kmeňa Levi; ktorý bol 

v zajatí v krajine Medes, za vlády Artexerxes 

Kráľ Peržanov. 

{1:4} a Pán prehovoril ku mne, riekol: 

{1:5} ísť tvoja cesta a ukážem môj ľud ich hriešne skutky, 

a ich deti ich špatnost, ktoré urobili 

proti mne; že môže povedať svojich detí: 

{1:6}, pretože hriechy ich otcov sú zvýšené v 



ne: pre zabudli mi ponúkli 

cudzích bohov. 

{1:7} am dokonca nie som mu, že priviezol z pôdy 

Egypta, z domu otroctva? ale oni majú 

vyprovokoval ma unto hnev, a pohŕdali mojich rád. 

{1:8} tahat tie off potom vlasy rozdrtí hlavu a obsadenie 
všetkých 

zlé na ne, oni nie bol poslušný až môj 

práva, ale to je spurný ľud. 

{1:9} ako dlho si ich do koho mám sa zdržať 

urobil toľko dobrého? 

{1:10} boli mnohí králi som zničil pre ich dobro; 

Pharaoh svojich služobníkov a jeho moc som porazil 

nadol. 

{1:11} všetky národy majú som zničil pred nimi, a 

na východe majú rozptýlené ľudia z dvoch provincií, 

dokonca Tyr a Sidon a majú zabitý všetky svojich nepriateľov. 

{1:12} hovoriť Ty preto im riekol: takto hovorí pán 

Pána, 

{1:13} viedol som vás cez more a na začiatku 



vám dal veľký a bezpečný priechod; Som ti dal Mojžiš pre 

Leader a Aaron za kňaza. 

{1:14} dal som vám svetlo v stĺp ohňa a skvelé 

zázraky, urobil som medzi vami; ešte ste zabudli mi, 

Toto hovorí Hospodin. 

{1:15} tak hovorí všemohúci pán, prepelice boli ako 

token na vás; Dal som vám stany pre svoje ochranné: 

Avšak vy reptali 

{1:16} a triumfoval v moje meno na zničenie 

svojich nepriateľov, ale niekedy tento deň vy ešte šelest. 

{1:17} kde sú výhody, ktoré som urobil pre vás? 

Keď vy boli hlad a smäd v púšti, ste robil 

plakať mi: 

{1:18} hovorí, prečo jsi ty priviedol nás do tejto 

Wilderness nás zabiť? bolo to pre nás mať lepšie 

podávajú Egypťania, ako zomrieť v tejto púšti. 

{1:19} potom mal škoda na svoje mournings, a dal 

manna jesť; Takže vy jedli chlieb anjelov. 

{1:20} keď vy boli smädné, urobil som lipnúť rock, 

a vody prúdila von vaše vyplniť? na výrobu tepla, ktorých 



ste s listami stromov. 

{1:21} som rozdelil medzi vás plodnú pôdy, ja vyhnal 

Kananeja, Pherezites a Filištínci, pred vami: 

čo mám ešte urobiť viac pre vás? Toto hovorí Hospodin. 

{1:22} tak hovorí všemohúci pán, keď ste boli v 

púšti, v rieke Emorejců, pričom žízni, 

a rúha moje meno, 

{1:23} ti dal nie oheň svoj preklínaním, ale cast 

strom vo vode, a urobil rieky sladké. 

{1:24} čo urobím tebe, Jakobe? ty, Juda, 

wouldest počúvať ma: bude zase ma na iné národy, a 

tým bude dať moje meno, ktoré môžu viesť môj 

stanovy. 

{1:25} vidieť ye ma opustili, bude ťa neopustím 

tiež; keď ťa túžba ma byť láskavý k vám, som sa 

mať zľutovanie na vás. 

{1:26} whensoever vy sa na mňa volať, nebude počuť 

ste: pre ye poškvrnili svoje ruky s krvou, a vaše 

nohy sú rýchle k spáchať vraždu. 

{1:27} budete mať, nie ako to bolo opustil ma, ale vaše vlastné 



seba, hovorí Hospodin. 

{1:28} tak praví, Všemohúci pane, som sa modlil 

vy, ako otec svojich synov, ako matka dcéry, a 

sestra jej mladé modelky 

{1:29} ye by byť môj ľud a mali by byť vaše 

Boh; ye by byť moje deti, ktoré by mali byť vaše 

otec? 

{1:30} zhromaždil som si spoločne, ako sliepka zhromažďuje 
kuriatka ju 

kurčatá pod svoje krídla: ale teraz, čo mám robiť 

ste? I bude vyvrhnutý von z mojej tváre. 

{1:31} keď ponúkate vy ku mne, budem zase môj tvár 

ste: pre vaše slávnostné feastdays, váš nový mesiace a vaše 

circumcisions opustili. 

{1:32} som poslal k vám, moji služobníci, prorokov, ktorých vy 

vzali a zabitý, a roztrhané svoje telá v kusoch, ktorých 

krv bude vyžadovať ruky, hovorí Hospodin. 

{1:33} tak hovorí všemohúci pán, váš dom je 

pustý, bude vyvrhnutý ste von ako vietor Bdejte strnisko. 

{1:34} a vaše deti sa plodné; pre ich 



pohŕdali moje prikázania, a urobil to, čo je 

zlo predo mnou. 

{1:35} vaše domy dám ľuďom, že sa 

príde; ktoré majú ma ešte nepočul sa verte mi; Ak chcete 

koho mám ukázal, žiadne známky, a napriek tomu sa to mám 

prikázal im. 
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{1:36} oni videl žiadny prorokov, ešte si vyžiadajú 

ich hriechy na pamiatku, a potvrdiť, že je. 

{1:37} beriem svedkom milosti ľudia prísť, 

ktorého maličkých radovať veselosti: a keď majú 

Nevidel ma s telesnými očami, ale v duchu sa domnievajú, že 

vec, čo som povedal. 

{1:38} a teraz brat, hľa čo sláva; a vidieť 

ľudia, ktoré prichádzajú z východu: 

{1:39} unto koho dám pre lídrov, Abraham, 

Izáka, a Jakub, Oseas, Amos a Micheas, Joel, Obadiáš, 

a Jonas, 

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

a Malachy, ktoré sa tiež nazýva Anjel Pána. 



{2:1} takto hovorí Hospodin, som priniesol tento ľudí z 

Otroctvo, a dal im moje prikázania v 

menservants proroci; koho by ani pocut, ale 

pohŕdali mojich rád. 

{2:2} matka, ktorá porodila ich oslovil: ne, prejsť vaše 

tak, vy deti; Ja som vdova a je opustený. 

{2:3} som priniesol vám s radosťou; ale s smútok a 

ťažoby už som ťa stratil: pre ye zhrešili 

Pane Bože, a urobil tú vec, že je zlé pred ním. 

{2:4} ale čo mám teraz robiť unto vy? Som vdova 

a opustili: ísť svojou cestou, O moje deti, a požiadať 
milosrdenstva 

Pána. 

{2,5} ako pre mňa, Ó, Otče, vyzývam ťa na svedectvo 

nad matka týchto detí, ktorá by držať môj 

dohovoru, 

{2:6} že ty priviesť k zmätku, a ich matka 

na korisť, že tam môže byť žiadny potomok z nich. 

{2:7} Nech ne je roztrúsených v zahraničí medzi pohanmi, nech 

ich mená dať zo Zeme: pre oni pohŕdali 



môj dohovor. 

{2:8} Beda sa tebe, zabezpečovania, ty to hidest 

nespravodlivé v tebe! O tie zlé ľudí, nezabudnite, čo 

Urobil som Sodoma a Gomora; 

{2:9} ktorého krajina lieth v hrudy ihrisko a hromady 

popol: aj tak aj urobí im, že nepočuje, 

hovorí všemohúci pán. 

{2:10} Toto hovorí pán: Esdras, povedzte moji ľudia 

že bude dať im jeruzalemské kráľovstvo, ktoré som 

keby dali unto Izraela. 

{2:11} paráde tiež vezmem ku mne, a dať tieto 

večný stánkov, ktoré si pripravili pre nich. 

{2:12} majú strom života na masti z 

Vychutnajte si sladké; práce, ani byť unavený. 

{2:13} go, a vy dostávať: modlite sa za pár dní: 

ste, že môžu skrátiť: kráľovstvo je už 

pre vás pripravil: hodinky. 

{2:14} neba a Zemi svedkom; Mám 

zlomené zlo v kusoch a vytvorený dobrý: žijem, 

Toto hovorí Hospodin. 



{2:15} matka, objať tvoje deti a vychovávať ich 

s radosťou, aby nohy tak rýchlo, ako pilier: Mám 

vybrali ťa, hovorí Hospodin. 

{2:16} a tých, ktoré sa mŕtve som pozdvihnúť znova od 

svojich miestach, a priviesť ich z hrobov: Mám 

známe moje meno v Izraeli. 

{2:17} Neboj, ty matka detí: Mám 

vybrali ťa, hovorí Hospodin. 

{2:18} tvoju pomoc bude posielať svoje služobníkov Ezau a 

Jeremy, po ktorých poradca som posvätil a pripravené 

pre teba dvanásť zaťažený potápači ovocie, stromy 

{2:19} a toľko fontány oplývajúcu mliekom a 

med a sedem mohutné hory, načo tam rastú 

ruží a ľalií, podľa ktorého bude naplniť tvoje deti s radosťou. 

{2:20} robiť nárok na vdovský, posúďte siroty, 

rozdaj chudobným, brániť sirota, obliekať nahé, 

{2:21} liečiť rozbité a slabé, nie lame sa smiať 

muž opovrhnutie, brániť zmrzačené a nechať slepý muž 

nadobúdajú zrak môj jasnosť. 

{2:22} udržať starých a mladých v rámci tvoje múry. 



{2:23} kamkoľvek ty findest mŕtvych, aby ich a 

pochovať, a dám ti prvé miesto v mojom 

vzkriesenie. 

{2:24} dodržiavať stále, O mojich ľudí a brať tvoj odpočinok, za 
tvoje 

tichosť ešte prísť. 

{2:25} živiť tvoje deti, O tie dobré sestry; Ustavuje 

ich nohy. 

{2:26} Pokiaľ ide o zamestnancov, ktorým som dal tebe, tam 

ani jeden z nich zahynú; pre bude vyžadovať, aby im 

medzi tvoje číslo. 

{2:27} nesmie byť unavený: keď deň súženia a 

ťarcha, či iní budú plakať a zarmútení, ale 

Ty shalt byť Veselé a hojnosti. 

{2:28} pohanov budú závidieť tebe, ale budú mať 

nič proti tebe, hovorí Hospodin. 

{2:29} moje ruky zahŕňa teba, aby tvoje deti 

neuvidí peklo. 

{2:30} byť radostné, O ty si matka, s tvoje deti; pre ja 

prinesie ti, hovorí Hospodin. 



{2:31} pamätať tvoje deti spať, pre musí priniesť 

ich zo strany Zeme a ukážem milosrdenstvo 

im: ja som milosrdný, hovorí Hospodin Zástupov. 

{2:32} objať tvoje deti, kým som sa vrátil a ukážem 
milosrdenstva 

im: moje wells přejet a moja milosť nesmie 

zlyhať. 

{2:33} dostal som Esdras poplatok pána na 

Oreb Mount, ktorý by mal ísť do Izraela; ale keď som prišiel 

ich nastaviť mi nič a pohŕdanie 

prikázanie pána. 
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{2:34} a preto hovorím: teba, Ó vy pohanov, ktorý 

počuť a rozumieť, pozrite pre svojho pastiera, uvedie 

ste večný odpočinok; Veď je to blízko po ruke, ktoré pochádzajú 

na konci sveta. 

{2:35} pripravení odmeniť kráľovstva, pre 

večné svetlo svieti na vás na veky. 

{2:36} utiecť tieň tohto sveta, prijímanie 

radosťou svoju slávu: svedčím môjho Spasiteľa otvorene. 



{2:37} O prijať dar, ktorý je daný, a rád, 

Ďakujte jemu, to jest viedlo k nebeskému 

kráľovstvo. 

{2:38} vznikajú hore a stand, hľa počet tých 

ktoré boli zapečatené sviatku pána; 

{2:39} ktoré sa odchýlila od tieni sveta, 

a dostali nádherné rúcho pána. 

{2:40} sa tvoje číslo, O Sion, a drž hubu tých 

uveríš, sú oblečené v bielom, ktoré splnili zákon 

Pána. 

{2:41} počet tvojich detí, koho ty longedst 

pre je splnená: prosím vás moc Pánovi, že tvoje 

ľudia, ktorý boli povolaní od začiatku, môže byť 

posvätil. 

{2:42}, videl som Esdras na hory Sion, skvelí ľudia, 

koho by nie číslo, a oni všetci chválili pána 

s piesňami. 

{2:43} a uprostred nich bol mladý muž 

vysokej postavy, vyšší, ako všetci ostatní, a na každý 

ich hlavy nastaviť korún, a bol viac povýšil; ktorý som 



žasol výrazne. 

{2:44} tak opýtal sa anjel, a povedal: Pane, čo sú tieto? 

{2:45} on odpovedal a riekol mi, Toto sa im to 

mať smrteľné odev a polož na nesmrteľné, 

a priznal Božie meno: teraz sú 

korunovaný a prijímať palms. 

{2:46} potom som riekol anjel, čo mladý človek je to 

crowneth ich a dáva im palmy v ich rukách? 

{2:47} tak on odpovedal a riekol mi, je to syn 

Boha, ktorého si priznal na svete. Potom som začal 

výrazne sa pochváliť, že stál tak strnulo názov 

Pána. 

{2:48} potom anjel povedal: ja, tvoja cesta, a povedať 

My ľudia akým spôsobom veci a aké veľké zázraky 

Hospodin, tvoj Boh, ty si nevidel. 

{3:1} v tridsiaty rok po krachu mesta som bol v 

Babylon a ležal problémových na mojej posteli a moje 
myšlienky 

prišiel môjho srdca: 

{3:2} som videl desolation Sion a bohatstvo 



ne, ktoré sídlili v Babylone. 

{3:3} a môj duch bol boľavé presunie, tak, že som začal 

hovoriť slová plné strachu k Najvyššiemu, a povedal, 

{3:4} pane, ktorý bearest pravidlo, ty spakest na 

na začiatku, keď ty si rastlina Zeme, a že je sám 

sám, a commandedst ľudí, 

{3:5} a gavest telo unto Adam bez duše, ktoré 

Čas spracovania tvoje ruky a si vdýchnuť 

mu dych života, a on bol robil žijúci pred tebou. 

{3:6} a ty ho leadest do raja, ktorý tvoje právo 

ruky mal zasadil pred niekedy zem prišli dopredu. 

{3:7} a jemu budeš gavest prikázanie milovať 

tvoju cestu: ktoré on prestúpili a okamžite ty 

appointedst smrť v ňom a v jeho generácií, z ktorých 

prišiel národov, kmeňov, ľudí a pokolenia, miesto číslo. 

{3:8} a každý ľudia chodili po ich vlastnej vôle, a 

si super veci pred tebou, a pohŕdali tvoje 

prikázania. 

{3:9} a znova v procese vytvárania času ty broughtest 

povodeň na tých, ktoré sídlili na svete a destroyedst 



ich. 

{3:10} a stalo sa v každej z nich, že ako smrť 

bol Adam, tak bola povodeň na toto. 

{3:11} však, jeden z nich ty leftest, a síce, 

Noah s jeho domácnosti, z ktorých prišli všetci spravodliví muži. 

{3:12} a to sa stalo, že keď oni, ktoré sídlili na 

Zem začal množiť a dostal je mnoho 

deti, a boli skvelé ľudí, začali opäť sa 

bezbožný ako prvý. 

{3:13} teraz kedy žili tak zlomyselne pred tebou, 

Ty si vybrať tebe muž z nich, ktorého 

názov bol Abrahám. 

{3:14} ho ty lovedst, a k nemu len ty 

shewedst vôľa tvoja: 

{3:15} a madest everlasting zmluvu s ním, 

sľúbi mu, že ty si wouldest nikdy neopustí jeho semeno. 

{3:16} a jemu budeš gavest Izáka, a unto Isaac 

aj ty gavest Jákob a Ézav. Pokiaľ ide o Jacob, ty si 

si ho k tebe, a dal Ezau: a tak sa stal Jakub 

veľký zástup. 



{3:17} a stalo sa, že keď ty leadest jeho 

osivo z Egypta, ty broughtest im do držiaka 

Sinaj. 

{3:18} a uklonil nebesia, ty si nastaviť rýchlo 

zem, movedst celý svet a madest hlbín 

trasú a troubledst muži v tomto veku. 

{3:19} a tvoja sláva prešiel štyri brány, ohňa, a 

zemetrasenie, a vietor a studena; že ty mightest 

zákon osiva Jacob a usilovnosť unto 

generácie Izraela. 

{3:20} a ešte tookest ty nie od nich 

zlé srdce, že tvoje práva môže zrodiť ovocie v nich. 

{3:21} pre prvý Adam ložisko zlé srdce 

prestúpili a bola prekonaná; a tak sa všetci tí, ktorí sú 

Narodil sa z neho. 
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{3:22} tak nemohúcnosti trvalú; a zákon 

(aj) v srdci ľudí s malignity z 

koreň; tak, že dobré odišli preč, a zlo abode stále. 

{3:23} tak časy zomrel, a v rokoch boli 



ukončenie: potom si ty pozdvihnúť tebe služobník, 

volal David: 

{3:24} koho ty commandedst postaviť mesto unto tvoje 

názov, a ponúknuť kadidlo a obetné dary k tebe v ňom. 

{3:25} kedy bolo to mnoho rokov, potom by to 

obývané mesto opustil tebe, 

{3:26} a všetko to urobil aj keď Adam a všetky jeho 

generácie musel urobiť: tiež mal zlé srdce: 

{3:27} a tak ty si gavest tvoje mesto nad do rúk 

tvoje nepriateľov. 

{3:28} sú ich skutky potom lepšie, ktoré obývajú 

Babylon, že by mali preto mať panstvo nad 

Sion? 

{3:29} keď tam prišiel, a videl impieties 

bez čísla, potom moja duša videl mnoho zločincov v tejto 

tridsiaty rok, tak, že moje srdce ma nesklamala. 

{3:30} pre som videl ako ty sufferest ne hrešiť, 

a si ušetril wicked činitelia: a si zničil tvoje 

ľudia, a hast konzervované tvoje nepriateľov, a nie si 

znamenalo to. 



{3:31} ja neviem, ako týmto spôsobom môžu byť ponechané: sú 

Oni potom Babylon lepší než oni Sion? 

{3:32} alebo je tam ďalších ľudí, ktorí ťa vie 

vedľa Izrael? alebo aký generácia jest tak veril tvoje 

zmluvy ako Jacob? 

{3:33} a ešte ich odmena appeareth nie, a ich 

práce jest bez ovocia: na som preč sem a tam cez 

pohanov, a vidím, že prietok v bohatstve, a myslím, že nie 

na tvoje prikázania. 

{3:34} vážiť si preto našou skazenosťou teraz v 

rovnováhy, a ich to aj ktoré prebývajú sveta; a tak sa 

tvoje meno, ne-li byť nájdený, ale v Izraeli. 

{3:35} alebo kedy to bolo, že, ktoré zotrvávajú na 

Zem nezhrešili v tvojich očiach? alebo to, čo ľudia majú tak 

stále tvoje prikázania? 

{3:36} ty budeš nájsť jest držané Izraelom podľa mena tvojej 

prikázaní; ale nie pohanov. 

{4:1} a anjela, ktorý bol poslaný ku mne, ktorého meno 

bol Uriel, mi dal odpoveď, 

{4:2} a povedal, tvoje srdce jest ďaleko na tomto svete 



a thinkest ty pochopiť spôsob najvyššieho? 

{4:3} a potom povedal, áno, môj pán. A on odpovedal mi 

a povedal som poslal som ukážem tebe tromi spôsobmi, a 
ustanovených 

tri similitudes pred tebou: 

{4:4} dolupodpísaní Ak ty môžeš mi vyhlásiť jeden, ja vám 
ukážem 

tebe tiež tak, že ty desirest vidieť, a sa ukážem 

tebe z odkiaľ prichádza zlé srdce. 

{4:5} a som povedal, povedať, môj pán. Potom povedal ku mne, 

Tvoja cesta, ma vážiť hmotnosti oheň alebo merať mi 

závan vetra, alebo mi zavolať znova deň, ktorý je v minulosti. 

{4:6} a potom som odpovedal a povedal, čo človek je schopný 
urobiť 

to, že ty abys Opýtajte sa také veci o mne? 

{4:7} a povedal mi, ak by mala požiadať tebe ako veľký 

byty sú uprostred mora, alebo koľko prameňov 

sú na začiatku hlboká, alebo koľko prameňov sú 

nad nebeskej, alebo ktoré sú výdavkom raj: 

{4:8} Peradventure ty wouldest povedal ku mne, nikdy som 

klesol do hlbokého, ani doteraz do pekla, ani som 



niekedy vyšplhať do neba. 

{4:9} napriek teraz tebe ale len požiadali 

ohňa a vetra, a dňa wherethrough jsi 

prešiel, a veci, ktoré ty môžeš byť 

oddelené, a ešte môžeš ty mi žiadna odpoveď z nich. 

{4:10} povedal navyše mi tvoje vlastné veci, a 

ako vyrastali s tebou, môžeš ty neviem; 

{4:11} ako by tvoje plavidlo potom byť schopný pochopiť 

cestou Najvyššieho, a svet je teraz navonok 

poškodený porozumieť korupcii, to je evidentná v mojom 

zrak? 

{4:12} potom povedal, že som k nemu, to bolo lepšie, že sme 
boli 

vôbec nie, ako by sme mali žiť stále v bezbožnosti, a na 

trpieť, a nevie, prečo. 

{4:13} on mi odpovedal, a povedal, som išiel do lesa na 

holý a stromy vzal poradca, 

{4:14} a povedal prísť, dajte nám ísť a bojovať proti 

more, že môže odletieť ďaleko pred nami, a že môžeme 

aby sme viac woods. 



{4:15} povodne mora tiež podobným spôsobom trvalo 

usmerňovať a povedal prísť, dajte nám ísť hore a podmaniť lesa 

nížiny, ktoré tam tiež môžeme vykonať nás inej krajiny. 

{4:16} pomyslenie, že drevo bolo márne, na oheň 

prišiel a spotrebuje. 

{4:17} napadlo povodní mora podobne 

na nula, piesok vstal a zastavila. 

{4:18}, ak si bol sudca teraz betwixt títo dvaja, ktorým 

wouldest ty si začnú ospravedlniť? alebo koho ty wouldest 

odsúdiť? 

{4:19} odpovedal a povedal, veru je to hlúpe si mysleli 

že obaja vymysleli, na zemi je daná 

drevo a more aj jest jeho miesto znášať jeho povodne. 

{4:20} potom on mi odpovedal, a povedal, ty jsi dal 

rozsudku, ale prečo práve ty, nie je sám aj judgest? 

{4:21} pre ako Zem je dané dreva, a 

mora, aby jeho povodne: aj tak tí, ktorí bývajú na zemi 

môže pochopiť, nič, ale to, čo je na zemi: 

a on, že prebýva nad nebesá môže iba 

pochopiť veci, ktoré sú vyššie ako výška 



nebesá. 

{4:22} potom som odpovedal a povedal: prosím ťa, pane, 
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Dovoľte mi mať pochopenie: 

{4:23} pre to nebolo moja myseľ bola zvedavá vysokej 

veci, ale ako okolo nás denne, a síce, prečo 

Izrael je uvedený ako výčitkou pohanov a na čo 

príčinou ľudí, koho ty si miloval je dané 

bezbožných národov, a prečo je právom našich predkov 

priniesol k ničomu a písomných zmlúv sa žiadna 

účinok, 

{4:24} a míňame preč zo sveta ako 

kobylky a náš život je údivu a strach, a my 

nie sú hodní získať milosť. 

{4:25}, čo budú potom robiť unto jeho meno podľa ktorého sme 

sa nazývajú? tieto veci som požiadal. 

{4:26} potom on mi odpovedal, a povedal, viac ty 

searchest, čím viac budeš ty marvel; na svete hasteth 

rýchlo pominie, 

{4:27} a nemôžete pochopiť veci, ktoré sú 



sľúbil, že spravodliví včas prísť: pre tento svet je 

plných neprávosti a slabosti. 

{4:28} ale ako o veci dolupodpísaní ty askest 

ma, ja vám poviem; pre zlo je zasiate, ale zničenie 

ich je ešte neprišiel. 

{4:29} Ak teda to, čo je zasiate nie otáčať 

nohami, a ak to miesto kde je zasiate zlo okolo 

nie ďaleko, potom nemôže to prísť že je zasiate s dobrou. 

{4:30} pre zrno zla semeno jest zasiate v 

srdce Adama od začiatku, a koľko 

bezbožnosti jest to vyviedol unto tentoraz? a ako 

moc to ešte porodí až do doby mlátenie 

prísť? 

{4:31} Zamysli teraz od seba, ako veľké ovocie 

bezbožnosť zrnko zla semeno vyniesol. 

{4:32} a kedy uši sa bude rúbať, ktoré sú 

bez čísla, ako skvelá podlahy sa vypĺňajú? 

{4:33} potom odpovedal a povedal, ako, a keď sa 

tieto veci sa stalo? Preto sú naše dlhoročné málo a 

zlo? 



{4:34} a on odpovedal mi hovorí, to nie ty urýchliť 

nad najviac najvyššia: pre tvoje zhone je márne sa nad 

mu, pre ty jsi moc prekročené. 

{4:35} urobil nie duše aj spravodliví položiť otázku 

tieto veci v ich komôr, riekol: ako dlho bude I 

Dúfam, že v tejto móde? Keď prichádza ovocie podlahy z 

Naša odmena? 

{4:36} a unto tieto veci dal archanjel Uriel 

ich odpoveď, a povedal: aj keď počet semien je 

vyplnená vo vás: pre vážil jest svet v rovnováhe. 

{4:37} opatrením jest nameral krát; a tým 

číslo jest on očíslované krát; a on nemôže pohybovať 

ani ne, miešajte, kým je uvedené opatrenie splnené. 

{4:38} potom som odpovedal a povedal, O pane, ktorý bearest 

pravidlo, dokonca sme všetci sú plné bezbožnosť. 

{4:39} a pre naše dobro snáď je to podlahy 

spravodlivých nie sú vyplnené, pretože ich hriechy 

ktorí bývajú na zemi. 

{4:40} tak mi odpovedal, a povedal, ísť tvoj spôsob 

žena s dieťaťom, a požiadať ju, keď ona jest splnené 



jej deväť mesiacov, ak jej lone môže mať narodenia dlhšie 

v nej. 

{4:41} potom povedal som, nie, pane, že ona nemôže. A on 

povedal mi: V hrobe komôr duše sú ako 

lono ženy: 

{4:42} pre ako ako žena, ktorá predsa učiniť zhone 

uniknúť nutnosť travail: aj tak si tieto miesta 

zhone dodať tie veci, ktoré sa zaviazali k nim. 

{4:43} od začiatku, pozrite sa, čo ty desirest do 

vidieť, sa ukázal tebe. 

{4:44} potom som odpovedal a povedal, ak som našiel v 
prospech 

v tvojich očiach, a ak to bude možné, a ak treba splniť preto, 

{4:45} Ukáž mi potom či tam byť viac prísť ako 

je minulosť, alebo viac minulosti ako príde. 

{4:46} čo je minulosť, ja viem, ale čo je prísť I 

Neviem. 

{4:47} a povedal mi: postaviť sa na pravej strane, 

a musí vysvetliť podobnosť k tebe. 

{4:48} tak som stál, a videl, a hľa, horúce spaľovanie 



rúra prechádzal predo mnou: a to sa stalo, že keď 

plameň bol preč som pozrel, a hľa, dym 

zostala stále. 

{4:49} po to tam prešiel predo mnou vodnatá 

Cloud a zoslal veľa dážď s búrkou; a Kedy 

búrlivý dážď bol minulosti, kvapky zostala stále. 

{4:50} potom povedal ku mne, zvážte s sám seba; ako 

dážď je viac ako kvapky a ako oheň je väčšia ako 

dymu; ale kvapky a dym, zostÆvajœ: tak 

množstvo, ktoré je v minulosti urobil viac prekročiť. 

{4:51} a potom sa modlil, a povedal: môže I žiť, thinkest ty, 

do tej doby? alebo čo sa stane v týchto dňoch? 

{4:52} on mi odpovedal, a povedal, pokiaľ ide o žetóny 

dolupodpísaní ty mňa, askest, možno povedať, ti z nich 
čiastočne: ale 

ako dotyk tvoj život, ja som neodosielajú ukážem tebe; pre ja 
nie 

to vieš. 

{5:1} Napriek ako príchodu tokeny, hľa, v dňoch 

príde, že tí, ktorí bývajú na zemi sa berú 

vo veľkom sa skryté číslo a cestou pravdy, a 



pozemok musí byť neplodná viery. 

{5:2} ale neprávosti sa zvýšili nad úroveň, ktorá 

Teraz vidíš, alebo že ty jsi počul dávno. 

{5:3} a pozemky, ktoré vidíš teraz na koreň, nebudeš 

Pozri ty zbytočne naraz. 

{5:4} ale ak najviac vysoko grant teba žiť, nebudeš 

vidieť po tretej poľnice, že slnko zrazu svieti 

opäť v noci, a mesiac trikrát za deň: 
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{5:5} a krv musí vypadnúť z dreva a kameňa 

vydá jeho hlas, a ľudia sa trápi: 

{5:6} a dokonca sa pravidlo, ktorým vyzerajú že 

bývajú na zemi a nebeské prijme ich let 

vzdialenosť spolu: 

{5:7} a Sodomitish mora budú vyháňať rýb, a 

robiť hluk v noci, čo mnohé nepoznali: ale 

Všetci budú počuť jeho hlas. 

{5:8} tam bude zmätok tiež na mnohých miestach, a 

oheň sa oft pošle znova, a divoká zver sa 

Zmeňte svoje miesta a menstruous žien uvedú 



ďalej monštrá: 

{5:9} a slanej vody sa nachádzajú v sladké, a všetky 

priatelia sa zničiť jeden druhého; potom sa vtip skrývať sama, 

a pochopenie odstúpiť sám do svojej tajnej komory, 

{5:10} a usiluje sa o mnohých, a napriek tomu byť 

nájdených: potom sa neprávosti a incontinency sa 

násobí po zemi. 

{5:11} jeden pozemok aj sa druhého opýtať, a povedať, je 

spravodlivosť, ktorá zhotovuje muž spravodlivý prešiel 

tebe? A to sa povedať, nie. 

{5:12} v rovnakom čase sa muži nádej, ale nič 

získať: sa práce, ale ich cesty budú prosperovať. 

{5:13} sa Ukáž tebe taký tokeny mám opustiť; a ak ty 

Wilt modlite sa znova, a plač ako teraz a rýchlo aj celé dni, ty 

Nebudeš počuť ešte väčšie veci. 

{5:14} a potom som awaked, a extrémnej bojazlivosť šiel 

cez všetky moje telo a moja myseľ bola trápi, tak, že ho 

omdlel. 

{5:15} tak angel, prichαdzajϊce hovoriť so mnou konal 

mňa potešil, mňa a postavil ma na nohy. 



{5:16} a v druhej noci stalo sa, že 

Salathiel kapitán ľudí prišlo ku mne, riekol: 

Kde si ty bol? a prečo tak je tvoja tvár 

ťažký? 

{5:17} Knowest ty nie, že Izrael sa zaväzuje: 

tebe v krajine ich zajatí? 

{5:18} až potom jesť chlieb a neopustí nás, ako 

Pastier, ktorý leaveth svoje stádo v rukách krutého vlkov. 

{5:19} potom povedal som mu, ísť tvojej cesty odo mňa, a 

prísť nie blízko mňa. A počul čo povedal, a išiel z 

mňa. 

{5:20} a tak som sa postil sedem dní, smútok a 

plač, ako ako Uriel anjel prikázal mi. 

{5:21} a po siedmich dňoch, tak to bolo, že myšlienky 

moje srdce bolo veľmi ťažkého ku mne znova, 

{5:22} a moja duša obnovená v duchu porozumenia, 

a začal som hovoriť s najvyšším znova, 

{5:23} a povedal, O pane, ktorý bearest pravidlo, každý dreva 

Zeme a všetky stromy, ktoré jej, ty jsi vybraný 

tebe, jeden len viniča: 



{5:24} a zo všetkých krajín celého sveta jsi 

tebe vybrali jeden pit: a všetky jej jeden ľalie kvety: 

{5:25} a z hlbín mora, ty jsi plný 

tebe, jedna rieka: a zo všetkých miest staval ty jsi posvätil 

Sion sám: 

{5:26} a hydiny, ktoré sú vytvorené jsi 

tebe pomenovaný jeden holubica: a všetkého hovädzieho 
dobytka, ktoré sú vyrobené 

Ty jsi poskytuje tebe jednej ovce: 

{5:27} a medzi zástupy ľudí jsi 

tebe dostal jeden ľud: a unto to ľudí, koho ty 

lovedst, ty gavest zákon, ktorý schvaľuje všetky. 

{5:28} a teraz, pane, prečo si ty dal tohle 

ľudia nad unto veľa? a po jednom koreni jsi ty 

iné, pripravené a prečo jsi ty rozptýlené tvoj jediný 

ľudia z mnohých? 

{5:29} a oni, ktorý nemal odporovať tvoje sľuby a 

veril nie tvoje zmluvy, si šliapať nadol. 

{5:30} Ak ty si toľko nenávisti tvoj ľud, zatiaľ 

abys ty sa trestať tvoje vlastné rukami. 



{5:31} teraz keď som hovoril tieto slová, anjel 

že prišiel ku mne v noci, bola poslal ku mne, 

{5:32} a povedal ku mne, ma počuje, a bude inštruovať 

tebe; Načúvajte vec, že môžem povedať, a ja ti poviem 

viac. 

{5:33} a som povedal, hovoriť, môj pán. Potom povedal, že: 

mi, ty si bolesť trápi v mysli kvôli Izraela: lovest 

Ty že ľudia lepšie ako on, že z nich? 

{5:34} a som povedal, nie, pane: ale veľmi smútku som 

hovoril: pre moje opraty bolesti mi každú hodinu, zatiaľ čo som 
z práce na 

pochopiť spôsob najvyššieho a snažiť z časti 

jeho rozsudku. 

{5:35} a on mi povedal: ty môžeš nie. A ja povedal: 

Preto, pane? našli I narodil potom? alebo prečo bolo 

nie mojej matky lono potom môj hrob, ktoré nemusia mať 

vidieť travail Jacob a únavný driny zásob 

Izrael? 

{5:36} a povedal mi: číslo mi veci ktoré 

sú ešte neprišiel, mi zhromaždí stery, ktoré sú 



rozptýlené v zahraničí, aby mi kvety zelené znova, ktoré sú 

uschnuté, 

{5:37} otvorte mi miest, ktoré sú zatvorené, a prines mi 

ďalej vetry, ktoré v nich sú hubu, ukáž mi obraz 

hlas: a potom som vyhlási tebe vec že tie 

labourest vedieť. 

{5:38} a som povedal, O pane, ktorý bearest pravidlo, kto môže 

vedieť, tieto veci, ale ten, ktorý nie jeho obydlia s 

muži? 

{5:39} Pokiaľ ide o mňa, já jsem múdre: ako môžem potom 
hovoriť o 

tieto veci dolupodpísaní ty ma askest? 

{5:40} potom povedal on ku mne, ako, ty môžeš robiť žiadne 

tieto veci, ktoré som hovoril o, aj tak môžeš ty nie 

Nájsť môj úsudok, alebo nakoniec rád, že mám 

sľúbil unto moji ľudia. 
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{5:41} a som povedal: Ajhľa, pane, ale umenie ty blízko ku 

im, že vyhradená až do konca: a čo sa robia 

ktoré boli predtým ma, alebo sme, že sa teraz, alebo ktoré 



sa prídu po nás? 

{5:42} a povedal mi, bude prirovnávajú môj úsudok 

unto prsteň: ako neexistuje žiadna ochabnutosť posledný, aj tak 

neexistuje žiadna rýchlosť prvého. 

{5:43} tak odpovedal a riekol: Couldest tie robiť 

tie ktoré boli vykonané, a teraz, a ktoré sú pre 

príde naraz; že ty mightest Ukáž tvoj rozsudok 

skôr? 

{5:44} potom on mi odpovedal, a povedal, tvor môže 

nie zhone nad maker; ani svet môže držať 

naraz sa to vytvorí v ňom. 

{5:45} a povedal som, pretože ty si povedal svojmu 
služobníkovi, ktorý 

ty, ktoré givest život všetkým, jsi dal život naraz do 

tvora, ktorý si si vytvoril a tvor holé: dokonca aj 

Takže to môže teraz tiež niesť ich, ktoré teraz byť prítomné 
naraz. 

{5:46} a povedal mi: Opýtajte sa maternice ženy, 

a hovorím jej, ak ty tam bringest detí, prečo robíš 

ty to nie dohromady, ale jeden po druhom? modliť sa ju 

preto aby tam desať detí naraz. 



{5:47} a som povedal, že nemôže: ale musíte to urobiť podľa 
vzdialenosti 

času. 

{5:48} potom povedal ku mne, aj tak som dal 

lona Zeme s tými, ktoré boli zasiate v ňom vo svojej dobe. 

{5:49} pre ako ako malé dieťa nemusí priniesť späť 

veci, ktoré patria k veku, aj tak mám likvidované 

svet, ktorý som vytvoril. 

{5:50} a spýtal sa, a povedal: videl ty si teraz dal 

mi cestu, bude pokračovať hovoriť pred tebou: pre naše 

matka, z ktorých si ty sa mi povedal, že ona je mladá, 

draweth teraz blízko ku veku. 

{5:51}, on mi odpovedal, a povedal, spýtajte sa žena, ktorá 

beareth deti, a ona sa povie tebe. 

{5:52} povedať jej, prečo sa k oni koho ty 

HAST teraz vyviedol ako tie, ktoré boli predtým, ale menej 

postavy? 

{5:53} a ona odpovie ti, ktoré sa narodili v 

posilnenie mládeže sú jeden módy, a to 

sa narodil v čase vo veku, kedy maternice faileth, sú 



inak. 

{5:54} zvážiť ty teda tiež, ako že ste menej 

postavy ako tie, ktoré boli pred vami. 

{5:55} a tak sú, ktoré prídu po vás menej ako vy, 

ako bytosti, ktoré teraz začínajú byť starý, a prešli 

cez posilnenie mládeže. 

{5:56} potom povedal som, pane, prosím ťa, ak som našiel 

uprednostňovať v tvojich očiach, ukážem svojho služobníka, 
kým ty visitest 

tvoje stvorenia. 

{6:1} a povedal mi: na začiatku, keď 

Zem vykonala pred hranice sveta stál, alebo 

niekedy vietor fúkal, 

{6:2} pred burácal a odľahčené, alebo vôbec 

boli položené základy raja, 

{6:3} boli nevideli veľtrhu kvetín, alebo niekedy 

pohyblivé právomoci boli zriadené pred nespočetné 

množstvo anjeli boli zhromaždili 

{6:4} alebo niekedy heights vzduchu boli zdvihol, predtým 

opatrenia nebeskej boli pomenované, alebo niekedy 



komínov v Sion boli horúce, 

{6:5} a ere prítomná rokov vyhľadávali, a alebo 

niekedy vynálezy z nich že teraz hriech boli otočil pred 

Oni boli zapečatené, ktorí sa zhromaždili viery o poklad: 

{6:6}, potom sa domnievam, že tieto veci, a všetky boli 

skrze mňa sám, ako aj prostredníctvom nikto iný: podľa mňa 
tiež 

musia byť ukončené, a nikto iný. 

{6:7} potom som odpovedal a povedal, čo má byť lúčenie 

asunder časov? alebo keď sa na konci prvého, 

a na začiatku to, že followeth? 

{6:8} a povedal mi, od Abraháma až Isaac, 

keď sa narodili Jákob a Ézav ho, Jacob's rukou držal 

Prvá päta Ezau. 

{6:9} pre Ezau je koniec sveta a Jakub 

na začiatku je, že followeth. 

{6:10} muž je betwixt päty a ruky: 

inú otázku, Esdras, nepýtaj ty. 

{6:11} potom odpovedal a riekol: O pane, ktorý bearest 
pravidlo, 

Ak som našiel milosť v tvojich očiach, 



{6:12}, prosím ťa, Ukáž svojho služobníka konca z tvojej 

žetóny, čoho ty shewedst mi časť noci. 

{6:13} tak on odpovedal a riekol mi stojan až po 

tvoje nohy, a počuť mighty znejúcim hlasom. 

{6:14} a bude ako to bolo skvelé pohybu; ale 

miesta na ktorom stojíš sa nepresunú. 

{6:15} a preto keď hovorí nie sa báť: pre 

slovo je koniec, a nadácie na zemi 

pochopil. 

{6:16} a prečo? pretože reči tieto veci 

trembleth a presunie: pre to vie, že na konci týchto 

čo sa musí zmeniť. 

{6:17} a to sa stalo, že keď som to počul som stál 

až na moje nohy a hearkened, a hľa, tam bol 

hlas, ktorý hovoril, a zvuk to bolo ako zvuk 

veľa vody. 

{6:18} a to povedal: Ajhľa, prichádzajú dni, že budem 

začať priblížte a navštívte ich, že zotrvávajú na 

zem, 

{6:19} a začnem robiť inkvizície, čo 



ktoré budú nespravodlivo ublížil s ich neprávosť, 

a keď trápenie Sion, musia byť splnené; 

{6:20} a kedy svet, že sa začne zmizne 

vzdialenosť, musí byť dokončená, potom som vám ukážem tieto 
žetóny: 

knihy sa otvoria pred oblohe, a oni budú 
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Pozri všetky dohromady: 

{6:21} a deti rok starý musí hovoriť s 

ich hlasy žien s dieťa porodí 

predčasné deti z troch alebo štyroch mesiacov, a oni budú 

žiť a byť zvýšený až. 

{6:22} a zrazu sa objaví osiate miesta 

unsown, plné sklady sa náhle nájsť prázdny: 

{6:23} a tha trúbku vydá zvuk, ktorý pri 

každý človek počuje, sa náhle bojí. 

{6:24} v tej dobe priateľov bojovať jeden proti druhému 

ako nepriateľov a zem sa stáť v strach s tých, ktoré 

bývať v ňom, pramene Fontány budú stáť, 

a tri hodiny sa nie spustiť. 



{6:25} kdož zostane zo všetkých týchto, ktoré som 

povedal, že tebe sa uniknúť, a moja spása, a na konci 

Váš svet. 

{6:26} a mužov, ktoré sú prijaté sa vidia to, kto 

ochutnali smrti od narodenia: a srdce 

obyvatelia sa zmenil a zmenil na iný 

zmysle. 

{6:27} zlo sa natiahol a klamstvo sa 

kalené. 

{6:28} Pokiaľ ide o vieru, bude prekvitať, korupcia 

prekonať, a pravdy, ktoré živili tak dlho bez 

ovocie, vyhlási. 

{6:29} a keď hovoril so mnou, hľa, som sa pozrel do 

málo a málo mu pred ktorým som stál. 

{6:30} a tieto slová povedal, že ku mne; Som prišiel 

ukážem ti čas v noci príde. 

{6:31} Ak chceš modliť sa ešte viac a rýchlo sedem dní 

opäť som sa povedať tebe väčšie veci cez deň, ako mám 

počul. 

{6:32} pre tvoj hlas je počuť pred najvyššieho: pre 



Mighty kto nevidel tvoje spravodlivé riešenie, on kto nevidel 

aj tvoje cudnosti, ktorý ty si mal niekedy od tvojej mladosti. 

{6:33} a preto jest on ma poslal na ukážem tebe všetky 

tieto veci, a hovoria k tebe, dobrý komfort a 

Neboj sa 

{6:34} a urýchlili nie s časy, ktoré sú minulé, 

myslíte, že márne veci, abys bol spravodlivý nebude ponáhľať z 
druhej 

krát. 

{6:35} a stalo sa po to, že som plakala, 

a postil sedem dní rovnakým spôsobom, že som mohla plniť 

troch týždňov, čo mi povedal. 

{6:36} a v ôsmej večer bola problematickou do srdca 

mi znova, a začal hovoriť pred najvyššiemu. 

{6:37} pre môj duch bol značne nastaviť na oheň, a moja duša 

bol v núdzi. 

{6:38} a povedal som: Pane, ty spakest z 

začiatok tvorby, aj prvý deň a saidst takto; 

Nech nebo a zem sa; a tvoje slovo bolo perfektné 

pracovať. 



{6:39} a potom bol duch, a tmy a ticha 

boli na každej strane; muž hlas ešte nebol 

tvoril. 

{6:40} potom commandedst ty spravodlivé svetlo príde von 

tvoje poklady, ktoré tvoje práce môžu objaviť. 

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

oblohe a commandedst časť asunder, a 

urobiť rozdelenie betwixt vodách, že jedna časť môže 

ísť hore, a ostatné zostávajú pod. 

{6:42} na tretí deň ty si príkazu, ktorý 

vody treba zozbierať v siedmej časti Zeme: 

šesť hrudky jsi ty vyschli, a stále im, s úmyslom, že 

Tieto môže slúžiť niektoré vysadené Boha a obrábali 

tebe. 

{6:43} ako tvoje slovo šiel dozadu práca bola 

vyrobené. 

{6:44} okamžite tam bol veľký a nespočetné 

ovocie a veľa a potápači potešenie pre chuť, a 

kvety nemenné farieb a vôní čarovný 

vôňa: a bolo to tretí deň. 



{6:45} na štvrtý deň tie commandedst ktoré 

by malo svietiť slnko, a mesiac dať jej svetlo a hviezdy 

mali by byť v poriadku: 

{6:46} a gavest im zadarmo službu unto človeka, 

to bolo treba. 

{6:47} na piaty deň ty saidst unto siedmy 

časť, kde vody zhromaždili, aby priniesla 

tam žijú zvieratá, hydina a ryby: a tak to prišlo 

Pass. 

{6:48} nemý vody a bez života vyviedol 

živé veci na prikázanie Božie, že všetci ľudia 

môže chváliť tvoje skutky zázračné. 

{6:49} potom si ty vysvätiť dvoch bytostí, 

jeden ty calledst Enoch a Leviathan; 

{6:50} a si oddeliť jeden od druhého: pre 

siedmy diel, a síce, kde boli zhromaždené vody 

dohromady, mohol nie držať obaja. 

{6:51} unto Enoch ty gavest jednej strane, ktoré bolo sušené 

až na tretí deň, že on by mali prebývať v rovnakej časti, 

ktorom sú tisíce kopce: 



{6:52} ale unto Leviathan ty gavest siedmy diel, 

Menovite, vlhké; a si držal ho za pokrm z 

koho chceš, a kedy. 

{6:53} na šiesty deň ty gavest prikázanie 

na zem, že pred tebou aby prinášal zver, 

hovädzí dobytok a plazy: 

{6:54} a po nich, Adam tiež, koho ty madest 

Pane všetky tvoje stvorenia: ho prísť všetci, a ľudia 

tiež, koho ty si vybral. 

{6:55} to všetko už som hovoril pred tebou, pane, 

pretože ty madest sveta pre naše dobro 
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{6:56} ako pre iných ľudí, ktorý tiež prišiel Adam, 

Ty si povedal, že nie sú nič, ale byť ako unto sliny: 

a jsi prirovnal hojnosť ich unto kvapka, 

falleth z plavidla. 

{6:57} a teraz, pane, hľa, tieto pohanov, ktorých 

niekedy boli pokladaný ako nič, začali byť pánov 

nad nami, a aby nás pohltil. 

{6:58} ale my tvoj ľud, koho ty jsi volal tvoje 



prvorodený, tvoj jediný splodený, a tvoje vášnivým milencom, 
sú uvedené 

do svojich rúk. 

{6:59} Ak svet teraz vykonať pre naše dobro, prečo 

budeme mať dedičstva s celým svetom? ako dlho 

musí to vydržať? 

{7:1} a keď som urobil koniec Toto rozprávanie 

slová, tam bol poslaný ku mne anjel, ktorý bol 

poslal ku mne noci vyššie: 

{7:2} a on mi povedal, Up, Esdras, a počuť 

slová, že som prišiel k tebe. 

{7:3} a som povedal, hovoriť o, môj bože. Potom povedal, že: 

mi, mora sídli v širokej miesto, že to môže byť hlboké a 

veľký. 

{7:4} ale dal prípad vstup boli úzke, a ako 

rieka; 

{7:5} kto potom mohol ísť do mora sa pozrieť na to, a 

tak vylúčite? Ak on išiel nie cez úzky, ako mohol on 

prišiel do širokej? 

{7:6} tam je aj ďalšia vec; Mesto je zriadený, a 



na širokom poli, a je plný všetky dobré veci: 

{7:7} vchodu je úzky a sídli v 

nebezpečné miesto k pádu také ako keby tam bol oheň na 

pravú ruku, a na ľavej strane hlbokej vody: 

{7:8} a jedna jediná cesta medzi obidva, aj 

medzi oheň a voda, tak malý že tam mohol ale 

človek tam naraz. 

{7:9} Ak toto mesto teraz dostali keď človek pre 

dedičnosť, ak on nikdy prechádza nebezpečenstvo nastavená 
pred ním, 

ako sa dostane Toto dedičstvo? 

{7:10} a som povedal, je to tak, pane. Potom povedal ku mne, 

Aj tak tiež je časť Izraela. 

{7:11} preto pre ich dobro, I svet: a 

keď Adam prestúpili svoje stanovy, potom bolo rozvedené 

teraz prebieha. 

{7:12} potom boli vstupy z tohto sveta sa 

úzke, plné smútku a travail: sú ale málo a zlo, 

plný úskalia,: a veľmi bolestivé. 

{7:13} pre vchody elder sveta boli široké a 



istý a priniesol nesmrteľný ovocie. 

{7:14} Ak potom oni, ktoré žijú práce nie na zadanie týchto 
strait 

a márne veci, oni nikdy nedostane tie, ktoré sú uvedené hore 

pre nich. 

{7:15} teraz preto prečo disquietest ty sám seba, vidí 

Ty si ale porušitelného človeka? a prečo si ty presunuté, 

keďže ty si ale smrteľná? 

{7:16} prečo jsi ty nepovažuje v tvojej mysli tento 

vec, ktorá príde skôr ako ten, ktorý je prítomný? 

{7:17} potom som odpovedal a povedal, O pane, ktorý bearest 

pravidlo, ty jsi vysvätený tvoja svokra že spravodliví by 

zdediť tieto veci, ale že bezbožných mali zahynúť. 

{7:18} napriek spravodliví budú trpieť prieliv 

veci, a nádej pre široký: lebo, že urobil svojvoľne 

utrpeli strait veci, a ešte nie vidieť široký. 

{7:19} a povedal mi. Neexistuje žiadny sudca vyššie 

Boh, a nikto, kto vedomostí nad najvyššiu. 

{7:20} pre tam byť veľa, že zahynú v tomto živote, pretože 

pohŕdajú zákon Boží, ktorý je nastavený pred nimi. 



{7:21} pre Boh dal strait prikázania ako 

prišiel, čo majú robiť žiť, aj keď prišli, a 

čo by mali dodržiavať vyhnúť trestu. 

{7:22} napriek tomu neboli poslušný k nemu; ale 

hovoril proti nemu, a predstavoval márne veci; 

{7:23} a oklamať seba svojich zlých skutkov; 

a povedal Najvyššieho, že on nie je; a vedel, nie jeho 

spôsobmi: 

{7:24} ale jeho práva majú pohŕdali, a odmietnutý jeho 

sľub; v jeho stanovách oni neboli verní, a 

nevykonali jeho diela. 

{7:25} a preto Esdras, pre prázdne sú prázdne 

veci, a pre plné sú plné vecí. 

{7:26} hľa, čas príde, že tieto žetóny 

čo si povedal, že tebe príde pass a nevesta 

sa objaví, a ona sem tam bude vidieť, že teraz je 

stiahnuté zo Zeme. 

{7:27} a každý, kto sa zbavil zla foresaid 

musí vidieť môj divy. 

{7:28} pre môjho Syna Ježiša sa odhalila s tými, ktoré 



s ním, a oni, že naďalej budú radovať do štyroch mesiacov 

sto rokov. 

{7:29} po tých rokoch sa môj syn Kristus zomiera, a všetky 

mužov, ktorí majú život. 

{7:30} a svet sa zmenil na staré ticho 

sedem dní, ako ako bývalý rozsudkov: tak, že žiadny muž 

zostávajú. 

{7:31} a po siedmich dňoch sveta, že ešte awaketh 

nie, musí byť vznesená, a ktorý musí zomrieť, ktorý je 
poškodený 

{7:32} a zem obnoví tie, ktoré spia v 

jej, a tak sa prachu, tých, ktoré prebývajú v tichu, a 

tajné miesta zaujme tých duší, ktoré boli spáchané 

im. 

{7:33} a najvyššiemu sa objaví na sedadle 

rozsudku, a bieda sa nepominie, a dlho 

utrpenie sa skončí: 
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{7:34} ale rozsudku iba zostanú, pravda bude stáť, 

a viera sa vosk silné: 



{7:35} a riadi prácu a odmenou bude 

ukázal a dobré skutky budú sily a zlý 

skutky znáša žiadne pravidlo. 

{7:36}, potom som povedal, Abraham modlila sa najprv 

Sodomites a Mojžiš pre otcov, ktorí zhrešili v 

divočina: 

{7:37} a Ježiš po ňom pre Izrael v čase Achan: 

{7:38} a Samuel a David zničenie: a 

Šalamún pre nich, ktoré by mali prísť do svätyne: 

{7:39} Helias a pre tých, ktorí dostali dážď; a pre 

mŕtvych, že on by mohol žiť: 

{7:40} a Ezechias pre ľudí v čase 

Sennacherib: a veľa pre mnohých. 

{7:41} aj tak teraz vidí korupcii vyrástol, a 

zvýšila zloby a spravodliví sa modlil za 

Pamätajme: vtedy to nebude tak teraz tiež? 

{7:42} on mi odpovedal, a povedal: tento súčasný život nie je 

koniec, kde budete riadiť oveľa sláva; teda oni 

modlila sa za slabé. 

{7:43} ale dňom skazy bude na konci tejto doby, 



a začiatkom nesmrteľnosti pre prísť, wherein 

korupcia je v minulosti, 

{7:44} nedisciplinovanosti je u konca, nevera je odrezaná, 

spravodlivosť sa pestuje, a pravda je odpružené. 

{7:45} potom sa žiadny človek byť schopný zachrániť ho, že je 

zničené, ani utláčať mu, že jest dostali víťazstvo. 

{7:46} potom odpovedal a riekol: Toto je môj prvý a posledný 

hovorí, že to bolo lepšie, aby dali na zemi 

unto Adam: alebo inde, keď sa podával ho, mať 

zdržanlivý ho od hriechu. 

{7:47} pre aký zisk je to pre mužov teraz v tomto 

čas žiť ťažoby, a po smrti sa pozrieť na 

trest? 

{7:48} O ty Adam, čo si urobil? pre keď to 

ty, ktorý zhrešil, bola ty umenie nie je padlý sám, ale my všetci 

ktoré prichádzajú o tebe. 

{7:49} pre aký zisk je to k nám, ak tam byť sľúbil 

nás immortal čas, keďže sme urobili práce, ktoré 

priniesť smrť? 

{7:50} a že je nám sľúbil večné nádeje, 



keďže sami bytia najviac wicked sú márne? 

{7:51} a ktoré nie sú stanovené pre nás obydlí 

zdravie a bezpečnosť, keďže sme bývali zlomyselne? 

{7:52} a sláve najvyššieho je obmedzená na 

brániť im, ktoré viedli opatrní pri živote, keďže máme 

chodil v najviac zlých ciest zo všetkých? 

{7:53} a že by mala existovať ukázal raj, ktorého 

ovocie je niekedy, wherein je bezpečnosť a medicíny, 

pretože sme sa vstúpiť do nej? 

{7:54} (pre sme šli v nepríjemné miesta.) 

{7:55} a že ich tváre, ktoré použil 

abstinencia musí žiariť nad hviezdami, keďže naše tváre 

musí byť Černější ako tma? 

{7:56} pre aj keď sme žili a dopustili neprávosti, sme 

za nie, že by sme mali začať trpieť za to po 

smrť. 

{7:57} potom on mi odpovedal, a povedal, to je 

podmienka bitka, ktorá sa muž, ktorý sa narodil po 

Zem bojovať; 

{7:58}, ak mu prekonať, on bude trpieť ako ty 



HAST povedal: ale ak on si víťazstvo, dostane to, čo 

že hovorím. 

{7:59} je to život dolupodpísaní Mojžiš hovoril: 

ľudí, zatiaľ čo on žil, riekol tebe si život, aby si 

bol spravodlivý žije. 

{7:60} napriek tomu verili mu, ani napriek tomu 

prorokov po ňom, no ani mňa, ktorý hovoril k nim, 

{7:61} že by nemali byť také ťažoby v ich 

ničenia, ako musí byť radosť nad nimi, sú presvedčení 

spasenie. 

{7:62} potom odpovedal, a povedal, ja viem, pane, že 

Väčšina vysoko sa nazýva milosrdný, že jest milosrdenstvo 

ne, ktoré sú ešte neprišiel do sveta, 

{7:63} a na tých, tiež to, že sa obrátiť na jeho práva; 

{7:64} a že je trpezlivý a dlho trpezlivá tých, ktoré 

zhrešili, ako jeho stvorenia; 

{7:65} a že on je bohatý, veď je pripravená poskytnúť 

kde to needeth; 

{7:66} a to on je veľké milosrdenstvo, on multiplieth 

viac a viac zľutovanie pre nich, ktoré sú prítomné, a ktoré sú 



minulosti, a tiež k nim, ktoré sú prísť. 

{7:67}, ak on sa Nenásobí jeho milosrdenstva, svet 

by nie pokračovať s nimi, ktoré dedia v ňom. 

{7:68} a on pardoneth; keby nemal tak jeho 

Bože, to oni, ktorých sa dopustili neprávosti môže 

byť uľahčené, ten tisícinu časť mužov by nemala 

stále živé. 

{7:69} a sudca, ak on by nemali odpúšťať im 

ktoré sú vyliečený svojím slovom a dať množstvo 

tvrdením, 

{7:70} by mal byť veľmi málo vľavo snáď v 

nespočetné množstvo. 

{8:1} a on odpovedal mi hovorí, najvyššieho jest 

z tohto sveta pre mnohých, ale svet príde za pár. 

{8:2} ja vám poviem, podobnosť, Esdras; Ako keď ty 

askest Zeme, to musia povedať tebe, že dáva veľa 

plesne dolupodpísaní hlinené nádoby sú vyrobené, ale málo 
prachu 

Gold prichádza: aj tak je priebeh tohto sveta. 
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{8:3} tam byť veľa vytvoril, ale málo sa uložia. 

{8:4} tak som odpovedal a riekol: Swallow potom dole, O mojej 

duše, porozumenie, a pozre múdrosti. 

{8:5} ty jsi dohodli dať ucho a umenie ochotní 

proroctvo: pre už jsi priestoru než len žiť. 

{8:6} pane, ak budeš trpieť nie svojho služobníka, aby sme 

modliť sa pred tebou, a ty nám osivo unto naše srdce, a 

kultúry k pochopeniu, že môže prísť ovocie 

ako sa každý človek žiť čiže skorumpovanej, ktorí beareth 

miesto človeka? 

{8:7} pre jsi sám, a my všetci jedno spracovanie 

tvoje ruky ako ty si povedal. 

{8:8} pre keď telo je zastaralá teraz matky 

maternice, a ty givest členov, tvoje stvorenia je zachovaná 

oheň a voda a deväť mesiacov Bdejte tvoje spracovanie 

vydržať tvoje stvorenia, ktoré je vytvorené v nej. 

{8:9} ale že ktoré ostrihá a je vedený obe budú 

konzervované: a keď prichádza čas, maternice, konzervované 

delivereth vecí, ktoré vyrástli v nej. 

{8:10} pre ty jsi prikázal z časti 



tela, to znamená z prsia, mlieko byť poskytnutá, 

ktorý je ovocie prsia 

{8:11} môže byť vec, ktorá je staromódny 

živí na nejaký čas, kým ty disposest na tvoje milosrdenstvo. 

{8:12} ty broughtest že sa tvoja spravodlivosť a 

nurturedst to tvoje práva a reformedst to tvoje rozhodnutie. 

{8:13} a ty nebudeš pokoriť ako tvoje stvorenia, a 

Quicken to ako tvoje dielo. 

{8:14} Ak teda ty nebudeš ho zničiť čo s tak 

skvelé práce bol vyrábaný, je to ľahká vec vysvätený 

o tvoje prikázania, že vec, ktorá bola vyrobená, by mohol 

byť zachovaná. 

{8:15} teraz preto, pane, bude hovoriť; dotyku človeka v 

Všeobecné, ty vieš najlepšie; ale dotýka tvoj ľud, pre 

ktorého príčina ospravedlňujem sa; 

{8:16} a pre tvoje dedičstvo, pre ktorých spôsobiť I 

truchlit; a pre Izrael, pre koho som ťažký; a pre Jacoba, 

kvôli ktorej som trápi; 

{8:17} preto začne modliť sa pred tebou za 

sám a pre nich: pre vidím padá z nás, ktoré prebývajú v 



pôdy. 

{8:18}, ale počul som rýchlosť sudca ktorý 

je to prísť. 

{8:19} preto počuje môj hlas, a pochopiť moje 

slová, a budú hovoriť pred tebou. To je začiatok 

slov Esdras, skôr, ako on bol prevzatý: a ja som povedal, 

{8:20} pane, ty si to dwellest v everlastingness 

ktorý beholdest z viac vecí na nebi a v 

vzduchu; 

{8:21} ktorého trón je nevyčísliteľné; ktorého sláva nesmie 

pochopili; pred ktorými stojí zástupy anjelov 

s chvenie, 

{8:22} ktorých služba je oboznámený vo vietor a oheň; 

ktorého slovo je pravdivý a výroky konštanta; ktorých 

prikázanie je silná, a vyhlášky strašný; 

{8:23} ktorého vzhľad drieth do hlbín a rozhorčenie 

zhotovuje hory rozplynie; ktoré pravdy 

witnesseth: 

{8:24} O počuje modlitby svojho služobníka, a dajte ucho k 

Petícia tvoje stvorenia. 



{8:25} aj keď žijú budem hovoriť, a tak dlho ako ja 

pochopenie bude odpovedať. 

{8:26} O vzhľad nie na hriechy svojho ľudu; ale na 

ne, ktorá tebe slúžiť v pravde. 

{8:27} ohľadom nie zlý vynálezy pohanov, 

ale túžba tých, ktoré udržujú tvoje svedectvá 

utrpenie. 

{8:28} think nie na tých, ktorí šli feignedly 

pred tebou: ale zapamätať, ktoré podľa tvojho 

bude vedieť tvoj strach. 

{8:29} nech to byť tvoje bude zničiť, ktoré majú 

žili ako zver; ale pozerať sa na ne, ktoré majú jasne 

učil tvoje právo. 

{8:30} ty brať žiadne rozhorčenie na ne, ktoré sú 

považuje za horšie ako zver; ale láska je, že vždy dať 

svoju dôveru v tvojej spravodlivosti a sláva. 

{8:31} pre My a naši otcovia živoria takýchto 

choroby: ale kvôli nás hriešnikov budeš vyzval 

milosrdný. 

{8:32} Ak jsi túžbu zmiluj sa nad nami, 



budeš vyzval milosrdný, nám síce žiaden 

skutkov spravodlivosti. 

{8:33} pre spravodlivý, ktoré majú mnoho dobrých skutkov 
položený 

s tebou, zo svojimi skutkami poberá odmenu. 

{8:34} pre čo je človek, že jsi abys vziať 

nespokojnosť na neho? alebo to, čo je pominuteľné generácie, 
ktoré 

Ty si musel byť tak horká k nemu? 

{8:35} v skutočnosti ich je žiadny muž medzi nimi, ktoré sa 

Narodil sa, ale on sa jest zlomyselne; a medzi veriacimi 

Neexistuje žiadny, ktorý neurobil zle. 

{8:36} pre v tomto, pane, tvoju spravodlivosť a tvoje 

dobroty sa vyhlási, ak ty byť milosrdný k nim 

ktoré majú nie dôvera dobrých skutkov. 

{8:37} potom on mi odpovedal, a povedal, niektoré veci si 

Ty hovoril aright, a podľa unto tvoje slová bude. 

{8:38} pre naozaj nebudete myslieť na dispozície 

ne, ktorý zhrešil pred smrťou, pred rozsudkom, 

pred zničením: 

{8:39} ale sa radovať nad dispozície 



spravodliví, a bude pamätať aj ich púti, a 

spása, a odmeny, ktoré majú. 
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{8:40} ako ako som hovoril teraz, tak sa to sa to stalo. 

{8:41} pre ako oráča soweth veľa semien na 

zemou, a planteth veľa stromov, a napriek tomu vec, ktorá je 

zasiate dobré v jeho sezóny prichádza nie, ani Bdejte všetko 

je zasadený koreň take: aj tak je to z nich, ktoré sú zasiate 

vo svete; Oni nie všetci spasení. 

{8:42} potom odpovedal a povedal, ak som našiel milosť, nech 

Me hovoriť. 

{8:43} ako oráča semeno perisheth, ak to 

prísť nie, a prijímať nie tvoj dážď včas sezóna; alebo ak 

tam príde moc pršať a skorumpované: 

{8:44} aj tak perisheth muž, ktorý je tvorený s 

tvoje ruky, a je nazývaný tvoje vlastné obrázok, pretože ty si 

rovnako ako jemu, kvôli ktorej si urobil všetko, a 

prirovnať ho unto oráča osiva. 

{8:45} nesmie byť rozhneval s nami, ale náhradné tvoj ľud, a 

zmiluj sa nad tvoje vlastné dedičnosť: pre jsi 



milosrdný unto tvoje stvorenia. 

{8:46} potom on mi odpovedal, a povedal, veci, ktoré sú 
prítomné sú 

pre súčasnosť a veci prichádza pre také, ako sa prísť. 

{8:47} pre ty comest ďaleko krátke abys abys byť 

schopný milovať môjho creature viac I:, ale majú často 
chodieval 

boli blízko k tebe a jemu, ale nikdy 

nespravodlivé. 

{8:48} v tomto aj ty si úžasný pred najviac 

Vysoká: 

{8:49} v tom, že ty si ponížil sám seba, ako to becometh 

tebe, a nie si súdený sám hoden byť moc 

oslávil medzi spravodlivými. 

{8:50} pre mnohých veľké utrpenie sa urobiť im to 

v posledne dobe sa bývať vo svete, pretože majú 

chodil pýchu. 

{8:51} ale ty pochopiť pre seba a Hľadať 

sláva pre ako sa ako tebe. 

{8:52} vám je raj otvorili, strom života je 

vysadené, až príde čas pripravuje, plenteousness sa 



pripravený, mesto je zriadený, a zvyšok je povolené, áno, 
dokonalé 

dobroty a múdrosti. 

{8:53} koreň zla je zapečatená od vás, slabosť 

mol je skrytý od vás a korupcia je utiekli do 

peklo na zabudnutie: 

{8:54} bolestí sú odovzdané, a nakoniec sa ukázal 

poklad nesmrteľnosti. 

{8:55} a preto ty klásť žiadne otázky 

o mnohých z nich, ktoré zahynú. 

{8:56} pre keď si vzal slobodu, opovrhovanie 

Väčšina vysoko myslel pohŕdanie jeho práva, a opustil jeho 
cesty. 

{8:57} navyše majú pošliapané jeho spravodlivých, 

{8:58} a povedal vo svojom srdci, že nie je Boha; áno 

a to vedomím, musí zomrieť. 

{8:59} pre ako vyššie uvedené veci budeš dostávať, tak 

smäd a bolesti sú pre ne pripravené: pre to nebolo jeho vôle 

že muži by mali prísť k ničomu: 

{8:60} ale ktoré vytvoria pošpinili názov 

ho, že sa im, a boli nevďační jemu 



ktoré pripravil život. 

{8:61} a preto je môj úsudok teraz na dosah ruky. 

{8:62} tieto veci som nie ukázal všetkým ľuďom, ale 

k tebe, a málo, ako tebe. Potom som odpovedal a povedal: 

{8:63}: Ajhľa, pane, teraz jsi ty ukázal mi 

množstvo zázrakov, ktoré ty chceš začať robiť v 

poslednej krát: ale v akej dobe, jsi nie ukázal mi. 

{9:1}, on mi potom odpovedal, a povedal, meranie ty 

Čas usilovne samo: a keď vidíš časť 

príznaky minulosť, čo si povedal, že tebe pred, 

{9:2} potom nebudeš ty pochopiť, že je to samý 

čas, wherein najvyšší začne na návštevu do sveta 

ktorý on robil. 

{9:3} Preto keď budú vidieť zemetrasenia a 

uproars ľudí vo svete: 

{9:4} potom nebudeš ty dobre pochopili, že najviac vysoko 

hovoril o tých vecí z dní, ktoré boli pred tebou, 

aj od začiatku. 

{9:5} pre ako ako všetko, čo sa vo svete jest 

začiatok a koniec a nakoniec sa prejavuje: 



{9:6} aj tak časy aj najvyšší si obyčajný 

Začiatky v zázrak a silný práce a zakončenie v 

účinky a príznaky. 

{9:7} a každý musí byť uložené, a musí byť schopný 

uniknúť jeho prác a vierou, pri ktorom budete mať 

veril, 

{9:8} zostávajú zachované z uvedeného úskalia a sa 

Pozri moja spása, moja krajina, a v rámci mojich hraníc: pre ja 

majú ich posvätil pre mňa od začiatku. 

{9:9}, potom oni budú v žalostné veci, ktoré teraz majú 

zneužil moje cesty: a oni, že obsadenie je preč 

despitefully bude bývať v muka. 

{9:10} pre také ako v ich živote dostali dávky, a 

nepoznali ma; 

{9:11} a oni, že nenávidel moje právo, kým oni mali 

ešte liberty, a keď ešte miesto pokánia bol otvorený 

ich chápe, ale pohŕdal 

{9:12} rovnaký musí vedieť po smrti bolesťou. 

{9:13} a preto ty nie zvedavý ako 

bezbožných, bude potrestaný, a kedy: ale informovať ako 



spravodliví budú uložené, ktorého svet je, a pre koho 

svet je stvorený. 

{9:14} potom som odpovedal a povedal: 

{9:15} som povedal predtým, a teraz hovoriť, a bude 

hovorí to aj ďalej, že tam bolo oveľa viac z nich 
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ktoré hynú, ako z nich, ktoré musia byť uložené: 

{9:16} ako vlna je väčšie ako pokles. 

{9:17} a on odpovedal mi povedal, ako je pole, 

Takže je tiež osiva; ako kvety, také sú farby 

tiež; ako robotník je, taký je aj práce; a pokiaľ ide 

ls oráča sám, tak je jeho chovu aj: pre neho 

Čas vo svete. 

{9:18} a teraz keď som pripravený na svete, ktorá bola 

zatiaľ z, aj pre nich prebývať v, ktoré teraz žiť, nie 

muž hovoril proti mne. 

{9:19} potom každý poslúchal: ale teraz mravov 

z nich, ktoré sú vytvorené v tomto svete, ktorý je vyrobený sú 

poškodený perpetual semenami a zákonom, ktorý je 

nevyspytateľný zbavili. 



{9:20}, tak som sa za svet, a hľa, tam bol 

nebezpečenstvo z dôvodu zariadení, dodávaných do neho. 

{9:21} a videl, a ušetril výrazne, a držali ma 

hrozna klastra a továrne skvelých ľudí. 

{9:22} nechal zástup zahynie potom, ktorý sa narodil v 

márne; a nechajte môj hroznového uchovávajú, a moja 
rastlina; pre s veľkou 

prácu som robil to perfektné. 

{9:23} napriek tomu Ak chceš prestať ešte sedem dní 

viac, (ale ty budeš nie rýchlo v nich, 

{9:24} ale ísť do poľa kvetov, kde žiadna domácnosť nie je 

zriadený, a jesť len kvety oblasti; chuť nik, 

žiadne víno, ale Jedzte kvety;) 

{9:25} a modliť sa k najvyššej neustále, potom budem 

prísť a hovoriť s tebou. 

{9:26}, tak som išiel svojou cestou do oblasti, ktorá sa nazýva 

Ardath, ako mu prikázal mi; a tam som sedel medzi 

kvety, a jedli bylín z poľa a 

mäso rovnakej spokojní ma. 

{9:27} po siedmich dňoch som sedel na tráve a moje srdce 



bola hneval vo mne, podobne ako predtým: 

{9:28} a otvoril ústa, a začali hovoriť pred 

Najvyššieho, a povedal: 

{9:29} pane, ty že shewest sám k nám, ty 

si bol ukázal unto našich otcov v púšti, v mieste 

kde žiadny muž treadeth, pusté miesto, keď prišiel 

z Egypta. 

{9:30} a ty spakest riekol počuť ma, O Izraeli; a 

Pamätaj na moje slová, ty osiva Jacob. 

{9:31}, hľa, som zasiať môj zákon vo vás a to sa 

prinášajú ovocie vo vás a vy sa rešpektujú v ňom naveky. 

{9:32} ale našich otcov, ktoré prijali zákon, nechali to 

nie, a nie tvoje obrady: a keď ovocie 

Tvoje práva nezahynuli, ani nemohol, to bolo tvoje; 

{9:33} ešte ich, že ho dostal zahynuli, pretože oni 

stále nie je isté, ktoré bolo zasiate do nich. 

{9:34} a hľa, to ls a vlastná, keď zem jest 

prijaté osiva, alebo námornej lode, alebo plavidlo mäsa alebo 
nápoj, 

to, že sa pokazil wherein to bolo zasiate alebo obsadenie do, 



{9:35} tú vec aj ktoré bolo zasiate, alebo liate ňom, alebo 

dostal, zahynúť, a zostane s nami nie: ale s nami 

to jest tak nestalo. 

{9:36} pre ktoré získali práva zahyniete hriechom, 

a naše srdce aj čo ho dostal 

{9:37} napriek zákonom perisheth nie, ale 

zostane v jeho platnosti. 

{9:38} a keď som hovoril tieto veci v mojom srdci, som 

obzrel sa s mojimi očami, a na pravej strane som videl 

žena, a hľa, ona truchlil a plakal s hlasným 

hlas, bolo toľko truchlil v srdci a boli jej šaty 

nájomné, a ona mala popol na hlavu. 

{9:39} potom nechal som moje myšlienky ísť, že bola v, a obrátil 

Me k nej, 

{9:40} a jej povedal:, prečo plačeš? prečo 

umenie ty tak truchlil v tvojej mysli? 

{9:41} a povedala mi, pane, dovoľte mi sám, že som sa 

oplakává sám, a pridajte unto môj smútok, ja som bolesti 
problematickou 

v mojej mysli, a priniesol veľmi nízke. 



{9:42} a povedal som jej, čo ťa aileth? povedz mi. 

{9:43} povedala ku mne, som tvoj sluha bol neúrodný, 

a mal žiadne dieťa, hoci som mal manžel tridsať rokov, 

{9:44} a tých tridsať rokov som nič iný deň a 

v noci, a každú hodinu, ale aby moje, modlitba na najvyššej. 

{9:45} po tridsať rokov Boh vyslyšal ma tvoje služobnica, 

pozeral sa na moje trápenie, považované za moje problémy a 
dal 

ma syna: a bol som veľmi rád, že sa z neho, takže môj manžel 

tiež, a moji susedia: a my sme dali veľkú česť unto 

Všemohúci. 

{9:46} a som ho živí so skvelou rodičku. 

{9:47} tak keď vyrástol, a prišiel čas, že 

mal manželku, som urobil hody. 

{10:1} a tak stalo sa, že keď môj syn bol 

vstúpil do jeho svadobné komory, padol na zem, a zomrel. 

{10:2}, potom sme všetci zvrhol svetla, a všetky moje 

susedia vstal ma potešil: tak som vzal môj zvyšok unto 

druhý deň v noci. 

{10:3} a prišiel odovzdať, keď všetci opustili na 



ma potešil, na konci môže byť tichý; Vstal som v 

noc a utiekol, a prišiel sem do tejto oblasti, ako vidíš. 

{10:4} a som teraz účel nevráti do mesta, 

ale tu zostať, a ani jesť ani piť, ale neustále 

truchlit a rýchlo až do smrti. 

{10:5} a potom odišiel I meditáciou, ktorej som bol, a 

hovoril s ňou v hneve, riekol: 

{10:6} ty hlúpa žena nad všetkými ostatnými, vidíš 

nie náš smútok, a čo stretne k nám? 
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{10:7} ako že Sion naša matka je plný všetky ťažoby, 

a veľkú pokoru, smútku, veľmi bolí? 

{10:8} a teraz vidieť My všetci smúti a sú smutní, máme 

sú v ťažoby, umenie ty truchlil pre jedného syna? 

{10:9} pre spýtať na zemi, a ona teba, poviem, že je 

ona, ktorá mala truchlit na jeseň roku toľko, že rastú 

na ňu. 

{10:10} pre sa jej prišlo všetko na prvý, a z nej 

sa všetky ostatné pochádzajú, a hľa, chodí takmer všetkých do 

ničenia a mnohých z nich je úplne vykoreniť. 



{10:11} potom kto by mal vynaložiť viac smútku ako ona, 

to jest stratil tak veľký zástup; a nie tie, ktorých umenie 

Ospravedlňujeme sa, ale pre jedného? 

{10:12} ale ak hovoríš ku mne, mojej nariekanie nie je 

ako na zemi, pretože stratil plod môjho života 

ktorý vyviedol s bolesťou, a holé smútok; 

{10:13} ale Zem nie je to tak: pre množstvo prítomné v 

podľa priebehu Zeme je preč, ako to prišlo: 

{10:14} a potom povedať, že som k tebe, ako ty jsi priniesol 

ďalej s prácou; aj tak zem tiež dal jej ovocie 

Menovite, muž, niekedy od začiatku jemu, že sa 

jej. 

{10:15} teraz preto priebežne tvoj smútok pre seba, a 

nesú dobré odvahy, že čo jest prihodilo tebe. 

{10:16} Ak ty budeš uznať určenie 

Boha byť spravodlivý, ty nebudeš obe osoby dostali tvojho syna 
v čase, 

a nebudeš pochváliť medzi ženami. 

{10:17} tvoju cestu potom ísť do mesta na tvoje manžel. 

{10:18} a povedala mi, že bude nie ja: ja sa 



ísť do mesta, ale tu sa zomriem. 

{10:19}, tak som pokračoval hovoriť ďalej jej a povedal: 

{10:20} urobiť nie je to tak, ale byť oboznámení s tým. podľa 
mňa: ako 

mnohé sú protivenstvá Sion? byť potešení, v súvislosti s 

smútok z Jeruzalema. 

{10:21} pre vidíš, že naše útočisko je položený odpad, 

naše oltár rozpísané, náš chrám zničený; 

{10:22} našich psaltery je položený na zem, dať naše piesne 

ticho, naše radosti je u konca, na základe nášho 

Svietnik je uhasiť, ark našej zmluvu je rozmaznaná, naše 

sväté veci sú znečistená, a názov, ktorý je len na nás 

je takmer znesvětili: naše deti dať do hanby, naše 

kňazi sú spálené, naše Levitov sú preč do zajatia, naše 

Panny sú znečistená, a naše manželky jala; naše spravodlivý 

muži uniesť našich najmenších zničené, naši mladí muži 

priniesol v otroctve, čoraz našich silných mužov 

slabé; 

{10:23} a ktorý je najväčší zo všetkých, tesnenie Sion 

jest teraz stratil jej česť; na jej je doručených do rúk 



z nich, že nás nenávidia. 

{10:24} a preto striasť tvoja Veľká ťarcha, a 

naskladnené množstvo bolesti, ktoré môžu byť Mighty 

milosrdný k tebe znova, a tebe dáva najvyšší 

odpočinok a jednoduchosť z tvojej práce. 

{10:25} a stalo sa, keď som hovoril s ňou, 

Hľa, jej tvár na náhle zažiarila mimoriadne, a jej 

tvár glistered, aby som bol strach o ňu a uvažoval 

čo to môže byť. 

{10:26} a hľa, zrazu urobila veľký krik veľmi 

strach: tak, že krajina sa otriasla hluk žena. 

{10:27} a som pozrel, a hľa, žena objavil 

ku mne nič viac, ale tam bol zriadený mestom a veľké 

miesto ukázal sám od základov: potom som strach, 

zvolal velikým hlasom a povedal: 

{10:28} kde je Uriel anjel, ktorí prišli ku mne na 

prvý? pre spôsobil jest mňa patria do mnohých vytrhnutí 

a konca bane je otočený do korupcie a moja modlitba k 

pokarhanie. 

{10:29} a ako som hovoril tieto slová hľa, on 



prišiel ku mne, a pozeral na mňa. 

{10:30} a hľa, kladiem ako ten, ktorý bol mŕtvy, a 

moje pochopenie bolo prijaté odo mňa: a vzal ma do 

pravej strane, potešil ma a postavil ma na nohy, 

a povedal mi: 

{10:31} aileth čo tebe? a prečo si ty tak rozrušený? 

a prečo je tvoje chápanie ustarostený a myšlienky 

tvoje srdce? 

{10:32} a povedal som, pretože ty si opustil ma, a 

Zatiaľ som urobil podľa tvojich slov, a ja som šiel do poľa 

a hľa, videli, a ešte vidieť, že nie som schopný 

Expresné. 

{10:33} a povedal mi: Postav sa statočne, a ja 

odporučí tebe. 

{10:34} potom povedal, že som hovoriť o, môj pane, vo 
mne; len 

opustiť ma nie, inak zomriem zmariť moje nádeje. 

{10:35} videli, že som vedel, a počuť, že nemám 

Neviem. 

{10:36} alebo je môj pocit podviedol, alebo moju dušu vo sne? 



{10:37} teraz preto prosím ťa chceš ukážem 

tvoj služobník tejto vízie. 

{10:38}, potom mi odpovedal, a povedal: Počujte ma, a 

informuje tebe, a povie ti preto jsi strach: pre 

Najvyšší odhalí veľa tajných vecí k tebe. 

{10:39} jest on videl, že tvoj spôsob je správny: že ty 

sorrowest neustále pre tvoj ľud a makest veľký 

oplakávání pre Sion. 

{10:40} to teda je v zmysle vízie ktoré 

si v poslednej dobe videl: 

{10:41} si videl ženu smútku a ty 

begannest svojho pohodlia: 

{10:42} ale teraz vidíš podobu žena nie 

viac, ale tam sa objavil tebe mesto staval. 

{10:43} a keďže ťa smrť jej povedala 
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syn, to je riešenie: 

{10:44} táto žena, koho si videl je Sion: a 

keďže povedala tebe, aj ona, koho vidíš ako 

mesto zriadený, 



{10:45} Keďže som povedať, povedala k tebe, že ona jest 

bol tridsať rokov neplodná: tie sú za tridsať rokov wherein 

tam bol žiadna ponuka v nej. 

{10:46} ale po tridsiatich rokoch Šalamún staval mesto 

a ponúkol ponuky: a potom porodila syna neplodná. 

{10:47} a keďže ti povedala, že ona živí ho 

s práce: to bolo obydlia v Jeruzaleme. 

{10:48} ale keďže povedala tebe, že môj syn 

Príchod do jeho manželstvo komory náhodou nepodarí, 

zomrel: to bol zničením, ktorá prišla do Jeruzalema. 

{10:49}, hľa, si videl jej podobu a 

pretože ona oplakával svojho syna, ty begannest komfort 

ju: a tieto veci, ktoré náhodou, tieto sa 

otvorené k tebe. 

{10:50} pre teraz najvyššiemu nevidí, že ty si truchlil 

unfeignedly, a sufferest z tvojej celým srdcom pre ňu, tak 

Hospodin on tebe jasu jej slávu, a 

pôvab jej krása: 

{10:51} a preto som ťa zostávajú v oblasti bade 

Ak žiadny dom bol zriadený: 



{10:52} som vedel, že najvyšší by ukážem to unto 

tebe. 

{10:53} Preto som ti ísť do poľa prikázal 

kde bol žiadny základ akejkoľvek budovy. 

{10:54} pre miesto wherein najvyšší začína 

Ukážem jeho city, tam môže byť schopný postaviť žiadny muž 
budovy. 

{10:55} a preto Nebojte sa, nech sa tvoje srdce, byť 

predesený, ale tvoja cesta v, a vidieť krásu a 

veľkosť budovy, rovnako ako tvoje oči mohli 

Pozri: 

{10:56} a potom nebudeš ty počuť rovnako ako tvoje uši 

môže pochopiť. 

{10:57} pre ty požehnanie nad mnohé iné umenia a umenie 

volal s najvyšší; a tak sú ale málo. 

{10:58} ale do zajtra v noci ty nebudeš zostávajú tu; 

{10:59} a tak sa najvyššie ukážem tebe vízie z 

vysoká čo najvyššieho bude robiť im to 

bývajú na zemi v posledných dňoch. Tú noc, tak som spal 

a ďalší, ako mu prikázal mi. 



{11:1} potom videl som sen, a hľa, tam prišiel 

od mora eagle, ktorý mal dvanásť operených krídla, 

a tri hlavy. 

{11:2} a som videl, a hľa, ona sa rozšíril jej krídla nad 

celej Zemi, a všetky vetry vzduch fúkal na ňu, a 

boli zhromaždené spoločne. 

{11:3} a som videl, a von z jej perie tam rástla 

iné naopak peria; a stali sa malou peria a 

malé. 

{11:4} ale jej hlavy boli v pokoji: hlavy v prostred 

bol väčší ako ostatné, ale odpočíval so zvyškom. 

{11:5} navyše som videl a hľa, eagle letel s ňou 

perie a vládol zemi a nad nimi, ktoré sídlili 

v ňom. 

{11:6} a som videl, že všetko, čo pod nebom 

predmet k nej, a žiadny muž hovoril proti nej, nie, ani jeden 

tvor na zemi. 

{11:7} a som videl a hľa, orol ruže na ňu 

zvierajúcich pazúrov a hovoril jej perie, riekol: 

{11:8} pozor nie všetky naraz: spať jeden každý v jeho vlastné 



miesto a pozerať na kurz: 

{11:9} ale Nechaj hlavy zachované pre posledný. 

{11:10} a videl som, a hľa, hlas išiel nie zo 

jej hlavy, ale zo stredu jej telo. 

{11:11} a som očíslované jej opaku peria, a 

Hľa, tam bolo osem z nich. 

{11:12} a som pozrel, a hľa, na pravej strane 

vzniklo jedno pierko, a vládol nad celú Zem; 

{11:13} a tak to bolo, že keď vládol, na konci 

prišiel, a miesto ich objavil viac: tak ďalej 

po stál hore. a kraľoval, a mal veľký čas; 

{11:14} a stalo sa, že keď vládol, na konci 

to tiež prišlo ako ako prvý, tak že to vyzeralo nič viac. 

{11:15} potom tam prišiel hlas jemu, a povedal: 

{11:16} počuť, ty, ktorý si niesol vládnuť nad zemou tak 

dlhé: to hovorím ti, ako ty beginnest sa objaví bez 

viac, 

{11:17} sa nikto po tebe dosiahnutie unto tvoj čas, 

ani k polovici jej. 

{11:18} potom vznikla tretia a vládol ako ostatní 



predtým, a tiež sa objavil žiadne ďalšie. 

{11:19} tak išiel to s všetky zvyšky, jeden po druhom, 

ako každý kraľoval, a potom sa objavil žiadne ďalšie. 

{11:20} a potom som videl a hľa, procese čase 

perie, ktoré nasledovali vstal na pravej strane, aby sa 

môže vládnuť aj; a niektorí z nich rozhodol, ale vo chvíli 

Oni sa objavil žiadne ďalšie: 

{11:21} pre niektoré z nich boli nastavené, ale rozhodol nie. 

{11:22} po tomto som sa pozrel, a hľa, dvanásť 

perie sa objavil žiadne ďalšie, ani dva malé perie: 

{11.23} a tam nebolo viac na eagle tela, 

ale tri hlavy, ktorá spočívala, a šesť malá krídla. 

{11:24} potom videl som aj že dve malé perie rozdelené 

samotné šesť, a zostal pod hlavu, 

bol na pravej strane: za štyri pokračovali v ich miesto. 
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{11:25} a videl som, a hľa, perie, ktoré boli 

pod krídla si nastaviť sami a mať 

pravidlo. 

{11:26} a videl som, a hľa, tam bola jedna sada, ale 



krátko sa zdalo, nič viac. 

{11:27} a druhá bola skôr preč ako prvý. 

{11:28} a videl som, a hľa, dvaja pretrvávali 

myšlienka aj samy vládnuť: 

{11:29} a keď si tak mysleli, hľa, tu awaked 

jeden z vedúcich, ktorý boli v pokoji, a síce, je, že bol v 

strede; pre ktoré bola väčšia ako ostatné dve hlavy. 

{11:30} a potom som videl, že ostatné dve hlavy boli 

Spojené s ním. 

{11:31}, hľa, hlava sa obrátil s nimi, 

boli s ním, a to zjesť dve perie pod krídla 

že by už vládla. 

{11:32} ale túto vedúceho dať celú zem v strachu, a holé 

pravidlo v ňom cez všetky tie, ktoré sídlili na zemi s veľa 

útlaku; a to mal riadenia na svete viac 

ako všetky krídla, ktoré boli. 

{11:33} a po tomto som videl a hľa, vedúci to bolo 

v strede sa náhle objavil žiadne ďalšie, ako je ako krídla. 

{11:34} ale tam zostali dve hlavy, ktoré aj v 

ako zoradiť vládol na zemi a nad tými, ktorí sídlili 



v ňom. 

{11:35} a videl som, a hľa, hlavu na pravom 

strane pozřel ho, ktorý bol na ľavej strane. 

{11:36} a potom som hlavu hlas, ktorý mi povedal:, pozrite 

pred tebou, a za to, čo vidíš. 

{11.37} a videl som, a hľa, ako to bolo revúci lev 

nahnanie z dreva: a videl som, že on poslal muža 

hlas unto orla, a povedal: 

{11:38} počuť ty, budem hovoriť s tebou a najvyšší 

sa povedať, k tebe, 

{11:39} Art nie ty to že remainest štyroch beštie 

koho som sa vládnuť v mojom svete, že na konci ich 

časy by mohlo prísť cez ne? 

{11:40} a štvrtý prišiel, a prekonala všetky zver 

ktoré boli okolo a mal moc nad svetom s veľkou 

bojazlivosť, a cez celý kompas Zeme s 

veľa wicked útlaku; a tak dlho čas sídlili on na 

na zemi s machinácie. 

{11:41} pre Zem jsi ty nie súdený s pravdou. 

{11:42} pre ty si postihnutý tichí, ty jsi zranený 



mierumilovný, ty si miloval klamár a zničené 

obydlia z nich, ktorý vyviedol ovocia a hast cast 

dole na stenách, ako robil tebe nič zlého. 

{11:43} je preto tvoje neoprávnené nakladanie Poď ku 

Najvyššieho, a tvoja hrdosť unto Mighty. 

{11:44} najvyššej aj jest pozeral na hrdý 

krát, a hľa, oni sú skončil a jeho ohavností sú 

splnené. 

{11:45} a preto Zobraziť viac, ty orlica, ani 

krídlami tvojej hrozné, ani tvoje wicked perie ani tvoje 

škodlivý hlavy, ani tvoje bolestné pazúry, ani tvoje márne telo: 

{11:46} že celú Zem môže byť obnovené, a môže 

späť, vyslobodení z tvojej násilia, a že ona môže 

nádej pre úsudok a milosť a nemilosť mu z nej. 

{12:1} a stalo sa, chvíľach lev hovoril Toto 

slová: orol, videl som, 

{12:2}, a hľa, hlavu, ktorá ostala a štyri 

krídla sa objavil žiadne ďalšie, a dvaja šli jemu a nastaviť 

sa do vlády a ich kráľovstva bola malá, a 

výplň rozruch. 



{12:3} a som videl, a hľa, oni sa objavil žiadne ďalšie 

a vypálili celé telo Eagle tak, že Zem 

bol veľký strach: potom som awaked z ťažkostí a 

trance z mojej mysle, a veľký strach, a povedal: môj 

ducha, 

{12:4} Lo, to si urobil ku mne, že ty si 

searchest spôsoby, ako najvyššieho. 

{12:5} Lo, ale ja som unavený v mojej mysli, a veľmi slabý v 

môj duch; a malá pevnosť je vo mne, na veľký strach 

čím som bol postihnutý Táto noc. 

{12:6} preto bude teraz sväto Najvyššieho, že on 

poteší ma, až do konca. 

{12:7} a povedal som: Pane, ktorý bearest pravidlo, ak som 
našiel 

odkladu, skôr než tvoj pohľad, a ak som odôvodnené s tebou 
pred 

mnoho ďalších, a ak moje modlitby skutočne byť prísť pred 
tvoju 

tvár; 

{12:8} comfort mi potom, a ukáž mi svojho služobníka 

výklad a prostý rozdiel tejto hrozné vízie, ktoré 



Ty si bol spravodlivý dokonale comfort moju dušu. 

{12:9} pre ty si súdil mňa hodný sa Ukáž mi 

posledný krát. 

{12:10} a on mi povedal:, toto je výklad 

vízia: 

{12:11} eagle, koho si videl prísť od 

more, je kráľovstvo, ktorý bol videný v vízie tvoje 

brat Daniel. 

{12:12} ale to bolo nie vykladal jemu, preto 

teraz vyhlasujem, že tebe. 

{12:13} hľa, dni príde, že tam budú rásť 

do kráľovstva na zemi, a to sa treba obávať predovšetkým 

kráľovstva, ktoré boli pred ním. 

{12:14} v rovnakom dvanásť kings kraľovať, jeden po 

ďalší: 

{12.15} dolupodpísaní druhý začne vládnuť, a 

budú mať viac času než ktorýkoľvek z dvanástich. 

{12:16} a to dvanásť krídla naznačiť, čo ty 

videl. 
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{12:17} ako hlas ktorý ty heardest hovoriť, a 

ktoré si videl, aby nechodil z hlavy, ale z 

uprostred tela jej ide výklad: 

{12:18}, že po čase že kráľovstvo sa 

vznikajú veľké zvolený, a to bude stáť v nebezpečenstve 
úpadku: 

Napriek tomu to potom nepatria, ale musia byť obnovené 

na jeho začiatku. 

{12:19} a keďže si videl osem malých pod 

perie sa držať jej krídla, to je výklad: 

{12:20}, že v ňom tam vznikne osem kráľov, ktorého 

časy sa však malé a ich rokov swift. 

{12.21} a dva z nich zahynú, stredný čas 

sa blíži: štyri sa uchovajú, kým ich nakoniec začnú 

prístup: ale dve sa uchovávajú až do konca. 

{12:22} a keďže si videl tri hlavy odpočíva, to 

je výklad: 

{12:23} v jeho posledných dňoch sa najviac vysokou zvýšiť až tri 

Kingdoms, obnoviť veľa vecí v ňom a musia 

mať dominion na zemi, 



{12:24} a tých, ktorí prebývajú v ňom s veľa 

útlaku, predovšetkým tých, ktoré boli pred nimi: preto 

oni volali hlavy orla. 

{12:25} pre Toto sú oni, ktoré musia splniť jeho 

špatnost, a že sa skončí jeho posledného konca. 

{12:26} a keďže si videl že veľkú hlavu 

sa objavil žiadne ďalšie, to signifieth, že jeden z nich musí 
zomrieť 

na posteli, a ešte s bolesťou. 

{12:27} pre dvoch, ktoré zostávajú musí byť zabitý s 

meč. 

{12.28} pre ten meč sa pozre druhej: 

ale v poslednej sa mu pád cez meč, sám. 

{12:29} a keďže si videl dve perie pod 

krídla prechádzajúcej cez hlavu, ktorá je na pravej strane; 

{12.30} signifieth, že sú to oni, ktorých najvyšší 

jest priebežne ich konca: je to malé kráľovstvo a plný 

problémov, ako si videl. 

{12:31} a Lev, koho si videl, dvíha z 

drevo, revúci a rozprávanie na orla, a 



vytýkal Kunderovi ju pre jej neprávosti so všetkými slovami 

čo ty jsi počuli; 

{12:32} je pomazaný, ktoré najvyššia jest držané 

pre nich a pre ich bezbožnosti až do konca: on sa 

potrestá ich a sa vyčítajú im s ich krutosť. 

{12:33} pre on stanoví ich pred ním žije v 

rozsudku, sa ne pokarhať a ich nápravu. 

{12:34} pre zvyšok môjho ľudu sa mu dodať s 

milosrdenstvo, ktoré boli stlačené na moje hranice a 

on sa nech radostné až do príchodu deň 

rozsudku, ktorého som hovoril k tebe z 

začiatku. 

{12:35} je to sen, že si videl, a tieto sú 

výklady. 

{12:36} ty jsi teprve Zoznámte sa poznať toto tajomstvo 

Najvyššia. 

{12:37} preto písať všetky tieto veci, že jsi 

vidieť v knihe, a schovať: 

{12:38} a naučiť ich, aby múdry ľudia, ktorých 

srdce, ty vieš, možno pochopiť a udržiavať tieto 



tajomstvo. 

{12:39} ale počkaj ty tu sám ešte sedem dní viac, 

že môže byť ukázal tebe, vôbec to pleaseth 

Najvyššie vyhlásiť tebe. A s tým šiel svojou cestou. 

{12:40} a prišiel odovzdať, keď všetci ľudia videli, že 

sedem dní bolo okolo, a nie prísť znova do mesta, 

sa zhromaždili všetci dohromady, z najmenej: 

najväčší, a prišiel ku mne a povedal: 

{12:41} čo sme urazil tebe? a čo zlé 

môžeme urobiť proti tebe, ty forsakest nás a sedíš tu 

na tomto mieste? 

{12:42} pre všetkých prorokov ty len umenie nás opustil, ako 

Hviezdokopa ročníka a ako sviečka v tme, a ako 

útočisko alebo loď z tempest. 

{12:43} nie sú zlo, ktoré prichádzajú k nám dostatočné? 

{12:44} Ak ty budeš neopustí nás, koľko lepšie keby 

bolo pre nás, ak sme tiež bola vypálená uprostred Sion? 

{12:45} sme nie sú lepšie ako oni, že zahynul. 

A plakali velikým hlasom. Potom odpovedal som im, 

a povedal, 



{12:46} byť dobrý komfort, Izrael; a nesmie byť ťažký, 

Ty domu Jakobovho: 

{12:47} pre najvyššiu jest si na pamiatku, a 

Mighty jest Nezabudli ste v pokušení. 

{12.48} pokiaľ ide o mňa, ja nie opustili, ani ja som 

odchýlila od vás: ale som prišiel do tohto miesta do modlite sa 
za 

desolation Sion, a že by mohli usilovať o zľutovanie pre 

nízka estate svoje svätyne. 

{12:49} a teraz Prejdite si cestu domov každý človek, a po 

v týchto dňoch je príde k vám. 

{12:50} tak ľudí šiel svojou cestou do mesta, tak ako 

Prikázal som im: 

{12:51} ale zostal som naďalej v poli sedem dní, ako 

anjel prikázal mi; a jedli len v tie dni 

kvety z poľa, a mal môj mäso z bylín 

{13:1} a stalo sa, po siedmich dňoch, snívali 

sen v noci: 

{13:2} a hľa, tam vznikol vietor od mora, že 

jej presunie všetky vlny. 



{13:3} a som videl, a lo, že človek voskované silný 

tisíce neba: a keď obrátil sa jeho 

tvár sa pozrieť, všetky veci triasli, ktoré boli pozorované 

pod ním. 
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{13:4} a whensoever hlas išiel z úst, 

všetkým sa spálil, že počuť jeho hlas, ako ako Zem faileth 

keď to feeleth oheň. 

{13:5} a potom som videl, a hľa, tam boli zhromaždené 

spolu množstvo mužov, z číslo zo štyroch 

vetry nebies, podmaniť si človek, ktorý prišiel z 

more 

{13:6} ale som videl a hľa, on mal graved sám veľký 

hory, a vyletel na ňu. 

{13:7}, ale ja by som videl v regióne alebo mieste 

whereout kopec bola graven a som nemohol. 

{13:8} a potom som videl a hľa, všetko, čo ktorá 

boli zhromaždili podmaniť si ho boli bolesť, strach, a 

Napriek tomu durst boj. 

{13:9} a lo, ako on videl násilia zástup 



ktorý vyšiel, on zdvihol ruku ani držal meč, ani 

akýkoľvek nástroj vojny: 

{13:10} ale len videl, že on poslal z úst ako to 

bol výbuch ohňa a z jeho Pier flaming dych, 

a z jeho jazyk on vyháňať iskry a búrky. 

{13:11} a oni boli všetci zmiešané spolu; výbuch 

oheň, horiace dych a skvelé tempest; a zamiloval 

násilie na zástup, ktorý bol pripravený na boj, 

a im zhorel jeden každý, tak, že na náhle z 

nespočetné množstvo nič nebolo vnímať, ale 

len prachu a pach dymu: keď som videl, to som sa bál. 

{13:12} potom videl som rovnaký muž zostúpil z 

hory, a volať jemu ďalší mierumilovný 

Zástup. 

{13:13} a tam prišlo toľko ľudí jemu, dolupodpísaní 

Niektorí boli radi, niektorí boli ľúto, a niektoré z nich boli 

viazané a iné priniesol niektoré z nich, že boli ponúkané: 

potom som bol chorý cez veľký strach a awaked, a povedal: 

{13:14} jsi ukázal svojho služobníka tieto divy 

od začiatku, a hast počítal mne hoden že ty 



abys Zobraziť moju modlitbu: 

{13:15} Ukáž mi teraz ešte výklad tohto sna. 

{13:16} pre ako som si predstaviť v bani, pochopenie, beda 

im, že budú ponechané v tých dňoch a ešte oveľa viac: 

Beda im, že nie sú pozadu! 

{13:17} pre ktoré neboli vľavo boli v tiaže. 

{13:18} teraz som pochopiť veci, ktoré sú uvedené hore v 

posledne dni, ktoré sa stalo im, a tým 

ktoré sú pozadu. 

{13:19} sú preto prídu do veľké nebezpečenstvo a 

Mnohé potreby, ako deklarovať týchto snov. 

{13:20} ešte je to jednoduchšie pre neho, ktorá je v 
nebezpečenstve, prísť 

do týchto vecí, než sa pominú ako oblak, 

svete, a nie vidieť to, čo sa stalo v posledných dňoch. 

A on odpovedal ku mne a povedal: 

{13:21} výklad videnie som sa ukážem ti, 

a bude otvorená tebe to, čo ty jsi vyžaduje. 

{13:22} keďže ty jsi hovoril o nich, ktoré sú ponechané 

za sebou, to je výklad: 



{13:23} on, ktoré musia znášať nebezpečenstvo, v tom čase jest 

držal sa: oni, že spadol do nebezpečenstva sú ako 

majú diela a viere v Všemohúceho. 

{13:24} viem to preto, že ktoré ponechať 

za sú dobrořečil ako oni, že je mŕtvy. 

{13:25} je zmysle vízie: keďže ty 

videl muž prichádza z prostred mora: 

{13:26} rovnaké je ten koho Boh najvyšší jest stále 

skvelá sezóna, ktorá podľa jeho vlastného vnútra doručí jeho 

stvorenia: a on nariadi im, že sú pozadu. 

{13:27} a keďže si videl, že z jeho úst 

tam prišiel ako závan vetra, a oheň a búrka; 

{13:28} a že on držal meč, ani žiadna 

nástrojom vojny, ale že ponáhľa ho zničil 

Celý zástup, ktorý prišiel podmaniť si ho; to je 

Interpretácia: 

{13:29} hľa, dni prísť, keď bude najvyššiemu 

začať dodávať im, že sú na zemi. 

{13:30} a ten údiv z nich 

ktorí bývajú na zemi. 



{13:31} a jeden zaväzuje bojovať proti druhému, 

jedno mesto proti druhému, jedno miesto proti druhému, 

ľudia proti druhému a jeden ríše proti druhému. 

{13:32} a čas bude, keď sa tieto veci 

dejú, a príznaky sa stane ktorý som ukázal 

tebe predtým, a potom sa môj syn vyhlási, koho ty 

videl ako muž vzostupne. 

{13:33} a keď všetci ľudia počujú jeho hlas, každý 

človek sa v ich vlastné pozemky dovolenku bitky majú jeden 

proti druhému. 

{13:34} a nespočetné množstvo sa zhromaždili 

spoločne, ako si videl ich ochotní prísť, a 

prekonať ho bojovať. 

{13:35} ale on musí stáť na vrchole hory Sion. 

{13:36} a Sion pochádzajú, a sa ukázal všetkým 

muži, sú pripravené a staval, ako ako si videl hill 

graven bez rúk. 

{13:37} a túto môj syn sa potrestá zlý 

vynálezy tie národy, ktoré sú z ich zlý život 

spadol do tempest; 



{13:38} položí pred nimi ich zlé myšlienky a 

muka scheduled začnú ich sa trápi, 

ktorý je podoben plameň: a on sa zničiť 

bez práce zákonom, ktorý je ako ku mne. 

{13:39} a keďže si videl, že on zbieral 

Ďalším mierumilovný zástup k nemu; 

{13:40} sú desať kmeňov, ktoré boli prepravované 

Väzni z ich vlastnej krajiny v čase Osea kráľa, 

koho Salmanasar kráľom Asýrie viedol preč v zajatí, a 
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vykonáva nad vodami, a tak prišiel ich do 

inej krajiny. 

{13:41} ale vzali túto radu medzi sebou, 

že by opustiť množstvo pohanov, a prejsť 

späť do ďalšej krajiny, kde nikdy ľudstvo prebýval, 

{13:42} že možno tam zachovať ich stanov, ktoré 

nikdy držali v ich vlastnej krajine. 

{13:43} a vstúpili do Eufratu svojimi úzkymi 

miestach rieky. 

{13:44} High potom ukázal príznaky, 



a stále držané povodeň, až prešli. 

{13:45} cez túto krajinu tam bol skvelý spôsob, ako 

ísť, síce rok a pol: a toho istého regiónu je 

volal Arsareth. 

{13:46} potom usadil sa tam až do druhej; a 

Teraz, keď sa začínajú prísť, 

{13:47} najvyššej preruší pramene 

Opäť platí, že môže prejsť: preto videl ty 

zástup s mier. 

{13:48} ale tie, ktoré zanechali tvoj ľud sú 

oni, ktoré sa nachádzajú v mojej hranice. 

{13:49} teraz keď on destroyeth množstvo 

národy, ktoré zhromaždili, musí brániť svoj ľud 

ktoré zostávajú. 

{13:50} a potom sa mu ukážem im veľké zázraky. 

{13:51} potom povedal, O pane, ktorý bearest pravidlo, ukáž mi 

to: vtedy videli muž prichádza od 

prostred mora? 

{13:52} a povedal mi: ako môžeš ty ani 

vyhľadávajú ani nevedia, čo je v hlbokom mori: 



aj tak nikto na zemi vidí môjho syna, alebo tie, ktoré sa 

s ním, ale v dennej dobe. 

{13:53} je výklad sna ktoré ty 

videl, a ty len umenie tu osvetlená. 

{13:54} pre ty si opustil tvoje vlastné spôsobom a 

uplatňovať tvoja usilovnosť unto moje práva, a žiada ju. 

{13:55} tvoj život si ty si objednal v múdrosti, a hast 

nazýva pochopenie tvojej matky. 

{13:56} a preto som ukázal tebe poklady 

Najvyššej: po ďalších troch dňoch bude hovoriť iné veci 

tebe, a vyhlásil k tebe mohutné a wondrous 

veci. 

{13:57} potom šiel som späť do poľa, dávať chválou a 

Vďaka výrazne najvyššieho kvôli jeho zázraky 

ktorý on robil v čase; 

{13:58} a pretože on governeth, rovnaký, a tak 

veci ako pokles v ich sezóny: a tam sedel som tri dni. 

{14:1} a stalo sa na tretí deň, sedel som pod 

an oak, a hľa, tam prišiel hlas z bush 

proti mne, a povedal, Esdras, Esdras. 



{14:2} a som povedal, tu som, pane, a som vstal po 

moje nohy. 

{14:3} a potom povedal ku mne, Bush urobil som zjavne 

sám odhaliť Mojžiš, a hovoril s ním, keď moje 

ľudia podávajú v Egypte: 

{14:4} a poslal ho a viedol svoj ľud z Egypta, 

a priviedol ho až na horu kde som ho držala mnou 

dlhý čas, 

{14:5} a povedal mu veľa divných vecí a ukázal 

ho tajomstva časy a ku koncu; a prikázal 

mu povedal: 

{14:6} tieto slová nebudeš ty vyhlásil, a toto nebudeš 

Ty skryť. 

{14:7} a teraz hovorím ti, 

{14:8} že ty skladajte v tvojom srdci príznaky ktoré majú 

ukázal, a sny, ktoré si videl, a 

výklady, ktoré ty jsi počul: 

{14:9} ty nebudeš brať preč od všetkých a od 

Odteraz budeš ty zostať s mojím synom, a ako 

byť ako tebe, kým krát skončil. 



{14:10} pre svet jest stratil jeho mladosti a časy 

začnú vosk staré. 

{14:11} pre svet je rozdelený do dvanástich častí, a 

desať časti sú už preč, a polovica desatina časti: 

{14:12} a tam zostane, ktorý je po polovici 

desiatej časti. 

{14:13} teraz preto nastaviť tvoje dom v poradí, a 

pokarhať tvoj ľud, comfort, také ich ako problémy, 

a teraz vzdať korupcie, 

{14:14} nechať ísť od teba mortal myšlienky, odožeňte 

záťaže človeka, dať preč teraz slabé povahy, 

{14:15} a zrušil myšlienky, ktoré sú najviac ťažkých 

tebe, a náhlenie tebe utiecť od týchto čias. 

{14:16} pre ešte väčšie zlo než tie, ktoré si 

videl stalo sa vykonáva ďalej. 

{14:17} pre pozrieť koľko sveta budú slabšie 

prostredníctvom veku, oveľa viac sa zla zvýšenie na 

ne, ktoré prebývajú v ňom. 

{14:18} pre čas utiekol ďaleko a lízingu je ťažké 

na dosah ruky: teraz hasteth vízia prísť, ktorý si 



videné. 

{14:19} potom odpovedal som pred tebou, a povedal: 

{14:20}: Ajhľa, pane, ja pôjdem, ako ty si prikázal 

mi a kárať ľudí, ktoré sú prítomné: ale že 

sa narodil potom, kto sa im napomínať? teda 

svet je nastavená v tme, a ktoré prebývajú v ňom sú 

bez svetla. 

{14:21} pre tvoj zákon je spálený, preto žiadny človek vie 

veci, ktoré sú robené tebe, alebo prácu, ktorá sa začína. 
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{14:22}, ale ak som našiel milosť pred tebou, Odoslať 

Duch Svätý do mňa, a sa napísať všetko, čo bol urobil 

vo svete od začiatku, ktoré boli napísané v tvojej 

práva, že muži môžu nájsť tvoje cestu, a že oni, ktoré bude 

žiť v posledných dňoch môže žiť. 

{14:23} a on odpovedal mi hovorí, ísť tvojej ceste, 
zhromažďovať 

ľudí dohromady a povedať im, aby vyhľadali tebe 

nie za štyridsať dní. 

{14:24}, ale pozrite si pripraviť tebe veľa box stromy, a 



mať s tebou, Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus a Asiel, 

týchto päť, ktoré sú pripravení napísať rýchlo; 

{14:25} a príde sem, a bude zapáliť sviečku z 

porozumenie vo svojom srdci sa nesmie uviesť von, až 

vykonať veci ktoré ty nebudeš začať písať. 

{14:26} a keď ty si urobil, niektoré veci nebudeš ty 

publikovať, a niektoré veci nebudeš ty Ukáž tajne do 

múdry: morrow túto hodinu nebudeš ty začať písať. 

{14:27} potom šiel som tam, keď prikázal, a 

zhromaždili ľudí dohromady, a povedal: 

{14:28} počuť tieto slová, Izrael. 

{14:29} našich otcov na začiatku boli cudzinci v 

Egypt, z ktorého boli dodané: 

{14:30} a prijal zákon života, ktoré držali nie, 

ktoré vy aj prestupovali po nich. 

{14:31} potom bol pozemok, dokonca pozemok Sion, parted 

medzi vami žrebom:, ale vaši otcovia, a ste neboli sami, 

urobil neprávosti, a nedrží spôsoby ktoré 

Najvyššia vám prikázal. 

{14:32} a forasmuch, ako on je spravodlivý sudca, on 



sa od vás v čase to, čo vám dal. 

{14:33} a teraz tu vy, so svojimi bratmi a medzi 

ste. 

{14:34} teda ak je to tak byť, že vy sa podmaniť si vlastné 

porozumenie a reformovať svoje srdcia, ye sa uchovávajú 

živý a po smrti ye získa milosť. 

{14:35} po smrti rozsudku prísť Kedy 

budeme žiť znova: a potom sa mená 

spravodlivý byť manifest, a budú funguje bezbožných 

deklarované. 

{14:36} nechať nikoho preto Poďte ku mne, ani 

Hľadať po mne týchto štyridsať dní. 

{14:37}, tak som vzal päť mužov, ako mu prikázal mi, 

a sme šli do poľa, a zostal tam. 

{14:38} a ďalší deň, hľa, hlas mi volal, 

hovorí, Esdras, otvorte tvoje ústa a piť, že dám tebe 

piť. 

{14:39} potom som otvoril ústa, a hľa, on 

mi dosiahnuť plný pohár, ktorý bol plný ako to bolo s vodou, 

ale farba je ako oheň. 



{14:40} a to vzal, a vypil: a keď som vypil z 

moje srdce predniesol pochopenie a múdrosť rástol v mojom 

prsia, pre môj duch posilnený mojej pamäti: 

{14:41} a mojich úst bol otvorený, a zatvoriť viac. 

{14:42} najvyššej dal pochopenie unto päť 

muži, a napísal Super videnie v noci, že 

bolo povedané, čo vedeli, že nie: a sedeli štyridsať dní, a 

napísal v deň a v noci jedli chlieb. 

{14:43} Pokiaľ ide o mňa. Som hovoril v deň, a rozhodol, nie môj 

jazyka v noci. 

{14:44} štyridsať dní písali dva sto a štyri 

knihy. 

{14:45} a stalo sa, keď sa štyridsať dní boli prejsť 

plnené, ktoré najvyššia hovoril, riekol: prvý, že jsi 

ukončení publikovať otvorene, že hodný a nehodný Máj 

Prečítajte si ho: 

{14:46} ale dávať sedemdesiatich posledný, abys bol 
spravodlivý 

doručiť ich len ako múdry medzi ľuďmi: 

{14:47} v nich je jar porozumenie, 



prameň múdrosti a prúd poznania. 

{14:48} a tak urobili. 

{15:1} hľa, hovoriť budeš v ušiach moji ľudia 

slová proroctva, ktorý dám do tvojich úst, hovorí 

Pán: 

{15:2} a spôsobiť im byť napísané v knihe: sú 

verné a pravdivé. 

{15:3} strach nie predstavy proti tebe, nech nie 

neveriacky z nich problémy ti, ktoré hovoria proti tebe. 

{15:4} pre všetky neverný umrieť v ich 

nevery. 

{15:5} hľa, hovorí Hospodin, uvediem rán na 

vo svete; meč, hlad, smrť a ničenia. 

{15:6} za zloby jest neobyčajne znečistené 

celej Zemi, a ich škodlivé diela sú splnené. 

{15:7} preto hovorí pán, 

{15:8} budem držať môj jazyk viac ako dotýkať ich 

neprávosti, ktorý profanely dopustiť, ani som sa 

trpieť v tých vecí, v ktorých vykonávajú zlomyselne 

seba: Hľa, nevinný a spravodlivý krv crieth 



ku mne, a duše len neustále sťažovať. 

{15:9} a preto toto hovorí Hospodin, som určite pomstiť 

ne, a dostanete ku mne nevinnú krv z 

medzi nimi. 

{15:10} hľa, môj ľud viedol ako stádo 

zabitie: nebude trpieť ich teraz býva v krajine 

Egypt: 

{15:11} ale privediem je mocnou rukou a 

Natiahol ruku a biť Egypt s rán, ako predtým, 

a zničí všetky pozemky jej. 

{15:12} Egypt bude truchlit, a Nadácia to 

byť ranil mor a trest, že Boh sa 
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priviesť na ňu. 

{15:13}, do zeme sa smútiť: pre ich 

semená sa nepodarí odstrel a krupobitie a s 

strašný súhvezdí. 

{15:14} Beda svet a im, ktoré prebývajú v ňom! 

{15:15} pre meč a ich zničenie draweth blízko, 

a jeden ľudí vstať a bojovať proti inému, a 



Meče v ich rukách. 

{15:16} sa pobuřování u mužov, a 

napádať navzájom; nie oni považujú svojich kráľov, ani 

Princes a samozrejme ich akcie nesmie stáť ich 

napájania. 

{15:17} muž bude chcieť ísť do mesta, a nesmie 

možné. 

{15:18} pre kvôli ich hrdosť mestách budú 

nepokojné, domy sa zničia, a muži musia byť 

strach. 

{15:19} muž musí mať žiadne zľutovanie na svojho blížneho, ale 

zničiť ich domy s mečom a pokaziť ich 

tovar, z dôvodu nedostatku chlieb, a veľké Súženie. 

{15:20} hľa, hovorí Boh, budem volať dohromady všetky 

králi krajiny ma, úcta, ktoré sú z povstania 

slnka, z juhu, z východu a Libanus; Ak chcete 

zapnúť sami, jeden proti druhému, a splácať veci 

že majú urobiť, aby im. 

{15:21} ako, ako to robia ešte tento deň ku som si vybrala, tak 

bude to tiež a odmeniť ich Lone. Toto hovorí 



Pán Boh; 

{15:22} mojej pravici nie náhradné hriešnici, a môj 

meč neprestáva nad nimi, ktoré prelievať nevinnú krv 

na zemi. 

{15:23} oheň je preč späť z jeho hnev, a jest 

spotrebované základy zeme a hriešnici, ako 

Posledná kvapkou, ktorá zanietený. 

{15:24} Beda im, že hriech, a nie držať môj 

prikázaní! Toto hovorí Hospodin. 

{15:25} som im nebudú náhradné: ísť svojou cestou, vy deti, 

od napájania, defilé nie moju svätyňu. 

{15:26} pre pána všetkých ich vie, že hriech proti 

ho, a preto delivereth on im až do smrti a 

zničenie. 

{15:27} pre teraz prichádzame rán po celý 

zem a vy zostávajú v nich: pre Boha nevydáva 

ste, pretože ste zhrešili proti nemu. 

{15.28} hľa hrozné víziu a vzhľad 

z východu: 

{15:29} kde sa národy draci Arábia 



vyjsť s veľa vozov, a množstvo ich 

hodnotí ako vietor po zemi, že všetko, čo ktorá 

počuť môže strach a triasť. 

{15:30} aj Carmanians vyčíňa v hnev sa ísť 

ako diviaky dreva a s veľkými schopnosťami 

Oni zostúpi, a pripojiť bojovať s nimi a sa odpady 

časť krajiny Asýrčania. 

{15:31} a potom sa draci majú navrch, 

pamätať ich povahu; a ak sa premeniť sami, 

sprisahania dohromady veľkú silu na prenasledovať, 

{15:32} a potom tieto sa nevzrušuje, bled a udržiavať 

ticho cez svoje energie, a musí utiecť. 

{15:33} a z krajiny Asýrčania 

nepriateľ obliehať im, a konzumovať niektoré z nich a v 

ich hosť sa strachu a hrôzy a spory medzi ich 

králi. 

{15:34} hľa mraky z východu a zo severu 

k juhu, a oni sú veľmi hrozné zbadá, plné 

hnev a búrky. 

{15:35} sa bude biť jeden na druhého a musia 



biť nadol veľké množstvo hviezd na zemi, dokonca 

vlastnú hviezdu; a krv musí byť z meč unto 

brucho, 

{15:36} a hnoja k sebe camel's hough. 

{15:37} a budú skvelé bojazlivosť a 

chvenie na zemi: a to vidieť hnev musia byť 

strach, a roztřesené príde na ne. 

{15:38} a potom tam príde veľká búrka z 

juh, a od severu a inou časťou od západu. 

{15:39} a silný vietor vzniká z východu, a 

otvorí a oblak, ktorý on vzbudil v hnevu, a 

hviezda mieša spôsobiť strach smerom východnom a západnom 
vetre, 

musia byť zničené. 

{15:40} skvelé a mocný mraky sa nadutí 

plný hnevu a hviezda, že robia celú Zem 

bojí, a im že býva v ňom; a oni sa vylial 

cez každý vysoké a predné miesto hrozné hviezda, 

{15:41} oheň, a krupobitie, a lietanie meče a mnoho 

vody, že všetky polia môžu byť plné a všetkých riek, s 



hojnosť veľkej vody. 

{15:42} a sa rozkladajú miest a steny, 

hory a kopce, stromy dreva a trávu 

lúky a ich kukurica. 

{15:43} a oni sa idú stedfastly: Babylon, a 

sa jej bojí. 

{15:44} sa prídu k nej, a obliehať jej hviezda 

a všetky hnev sa oni vylial na ňu: potom sa 

prachu a dymu ísť do neba, a všetci, ktorí sa 

o nej sa oplakává ju. 

{15:45} a ktoré zostávajú pod ňou urobia služby 

im, že si ju v strachu. 

{15:46} a ty, Ázie, že umenie účastník nádeje 

Babylon a umenie slávu jej osobu: 

{15:47} Beda sa tebe, ty úbožiak, pretože jsi 

urobil sám seba ako jej; a jsi decked tvoje dcéry v 

whoredom, ktoré môžu prosím a sláve v tvojej milenci, 
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ktoré vždy žiaduce spáchať whoredom s tebou. 

{15:48} ty jsi za ňou čo je nenávidia vo všetkých jej 



diela a vynálezy: preto hovorí Boh, 

{15:49} pošlem rán na tebe; vdovecké, 

chudoba, hlad, meč a mor, strácať tvoje domy 

s skazu a smrť. 

{15:50} a sláve tvojej moci sa vysušil ako 

kvetina, teplo vzniká odosielané cez teba. 

{15:51} ty nebudeš oslabený ako chudobná žena s 

pruhy, a ako jeden trestal ranami, aby 

mocný a milenci nemohli dostávať tebe. 

{15:52} by som s žiarlivosťou tak postupoval proti 

ťa, hovorí Hospodin, 

{15:53} Ak ty hadst nie vždy zabitý som si vybrala, 

velebí zdvih tvoje ruky a hovoriť cez ich 

mŕtvych, keď ty si bol opitý, 

{15:54} stanovené krása tvoja tvár? 

{15:55} odmenou za tvoje whoredom musí byť v tvojej 

lone, preto nebudeš ty dostane recompence. 

{15:56} ako ty si urobil som si vybrala, hovorí 

Pane, aj tak bude Boh robiť tebe a tebe doručí 

do neplechu 



{15:57} tvoje deti budú umierať od hladu, a nebudeš 

prepadnúť meč: sa rozdelia tvoje mestá, a 

všetky tvoje zahynú mečom v oblasti. 

{15:58} sa v horách musí zomrieť od hladu, 

jesť ich vlastné telo a piť vlastnej krvi pre veľmi 

hlad chleba a smäd vody. 

{15:59} ešte ako nešťastný raz prídeš cez more, a 

znova zobrazí rán. 

{15:60} a v prechode sa ponáhľať na voľnobeh 

mesto a zničia časť tvojej pôdy a 

spotrebuje časť tvojej veleby a slávy a vrátia do Babylonu, 

bola zničená. 

{15:61} a ty nebudeš zvrhnutý nimi ako strnisko, 

a oni sa k tebe ako oheň; 

{15:62} a budú konzumovať tebe a tvojich mestách, tvoj 
pozemok, 

a tvoje hory; všetky tvoje woods a tvoje plodné stromy sa 

oni horí oheň. 

{15:63} tvoje deti sa budú vykonávať ďaleko v zajatí, a 

Pozrite sa, čo jsi, oni sa pokaziť, a mar krása 



tvojej tváre. 

{16:1} Beda sa ku tebe, Babylon a Ázie! Beda sa ku 

tebe, Egypt a Sýria! 

{16:2} prepásať sami s handry vrece a vlasy, 

oplakává vaše deti, a byť ľúto; pre vaše ničenia je v 

ruky. 

{16:3} A meč sa odošle na vás, a kto môže obrátiť 

späť? 

{16:4} A oheň je poslal medzi vás, a ktorí môžu uhasiť? 

{16:5} rán sú odoslané k vám, a čo je ten, ktorý môže 

riadiť je preč? 

{16:6} môže každý človek zahnať hladný lev 

drevo? alebo môže niekto uhasiť oheň v strnisko, keď to 

jest začali horieť? 

{16:7} môže jeden zase na šípku, ktorá sa snímka 

silné lukostrelec? 

{16:8} mocného pána sendeth rán a kto je 

on, ktorý môže riadiť je preč? 

{16:9} A oheň sa vyťahuje z jeho hnev, a kto je on 

ktoré môžu uhasiť? 



{16:10} mu odovzdá blesky, a ktorí sa neboja? 

on sa hrom, a kto sa bojí? 

{16:11} pán sa vyhrážať, a ktorí sa 

úplne ubité na prášok v jeho prítomnosti? 

{16:12} zem quaketh, a základy. 

mora ariseth sa s vlnami z hlbokého a vlny 

to sú nepokojné, a ryby ich aj pred 

Pane, a pred slávy jeho moci: 

{16:13} pre silný je jeho pravá ruka, bendeth luk, 

jeho šípy, ktoré on shooteth sú ostré a bude chýbať, 

keď začnú byť zastrelený do konca sveta. 

{16:14} hľa, rán sa odosielajú, a nevráti 

opäť, až prídu na zemi. 

{16:15} oheň zanietený a sa nesmie uviesť, až to 

konzumovať nadácie na zemi. 

{16:16} ako šíp, ktorý je natočený mocný lukostrelec 

nie returneth dozadu: aj tak epidémií, ktoré sa 

Poslal na zem nevráti znova. 

{16:17} Beda je mi! Beda je mi! kto bude dodávať mi v 

tie dni? 



{16:18} začiatok bolestí a veľký mournings; 

na začiatku hladomor a skvelé smrti; na začiatku 

vojny a právomoci nesmie stáť v strachu; na začiatku 

zla! čo urobia, keď tieto zla pochádza? 

{16:19} hľa, hladomor a epidémie, súženia a 

úzkosť, odosielajú sa ako pohromou pre zmenu. 

{16:20}, ale pre všetky tieto veci sa obrátiť zo 

ich zloby ani dbať vždy pohromám. 

{16:21} hľa, pokrm musí byť tak dobrý lacné na 

Zeme, že si myslia, aby sa v dobrej veci, 

a aj potom sa zla rastú na zemi, mečom, hladom, 

a veľký zmätok. 

{16:22} pre mnohé z nich, ktoré zotrvávajú na zemi sa 

zahynú hladom; a druhý, že uniknúť hlad, 

meč zničiť. 

{16:23} a mŕtvych bude vyvrhnutý von ako hnoj, a tam 

bude nikto im komfort: Zem sa 

zbytočne, a mestách bude zvrhnutý. 
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{16:24} sa žiadny muž odišiel do do zeme a do 



prasnica je 

{16:25} stromy poskytne ovocie, a kto bude zbierať 

ne? 

{16:26} hrozno musí dozrieť, a ktorí sa behúňa je? 

pre všetky miesta budú opustené mužov: 

{16:27} tak že človek musí túžbu uvidieť druhého, a 

počuť jeho hlas. 

{16:28} na mesto bude desať vľavo a dvoch 

pole, ktoré sa skrývajú v husté olivové háje a 

rázštepy skaly. 

{16:29} ako v sade olivy, na každý strom 

ostávajú tri alebo štyri olív; 

{16:30} alebo ako keď sa zhromaždili vinohradu, sú ponechané 

Niektoré zoskupenia z nich, že usilovne hľadajú 
prostredníctvom 

vinice: 

{16:31} aj tak v týchto dňoch budú existovať tri alebo štyri 

vľavo od nich hľadať svoje domy s mečom. 

{16:32} a Zeme určí odpad, a polia 

jej sa vosk starý, a jej spôsobmi a všetky jej chodníky sa 



rast plná tŕnia, pretože žiadny človek musí cestovať 

Hoci. 

{16:33} Panny budú smútiť, so č bridegrooms; 

ženy sa smútiť, so no manželov; ich 

dcéry sa plačú, že žiadni pomocníci. 

{16:34} vo vojnách sa zničia ich bridegrooms, 

a ich manželia zahynú od hladu. 

{16:35} teraz počuť tieto veci a porozumieť im, vy 

služobníci pána. 

{16:36} hľa, slovo Pánovo, ho dostali: veria 

nie bohov z ktorých hovoril pán. 

{16:37} hľa, rán priblížte a nie sú ochabnuté. 

{16:38} ako keď žena s dieťaťom v deviatom mesiaci 

Jílek jej syn, dva alebo tri hodiny jej narodenia 

veľké bolesti kompas jej lono, ktoré bolesti, keď dieťa 

prichádza späť, slack nie je okamih: 

{16:39} ani tak nie rán sa malátny prísť 

na zemi, svet bude truchlit a trápenie sa 

prišiel na to na každej strane. 

{16:40} O moji ľudia počuť moje slovo: aby ste pripravený 



tvoje bitku, a v tých Ziel sa dokonca ako pútnici po 

zem. 

{16:41} nech hovorí selleth, ako ten, ktorý fleeth preč: 

a ten buyeth, ako ten, ktorý stratí: 

{16:42} ten occupieth tovar, ako ten, ktorý č 

mu: a ten buildeth, ako on, že budú bývať 

v ňom: 

{16:43} kdož rozsívá, akoby on by ani žať: tak tiež 

on, ktorý planteth vinice, ako on, ktoré sa zhromažďujú 

hrozno: 

{16:44} sa, že vziať, pretože sa dostať žiadne 

deti; a oni, že nie, manželstvo ako vdovec. 

{16:45} a preto sa, že práce práce márne: 

{16:46} cudzinci zúročiť svoje ovocie a kaziť 

ich tovar, zvrhnúť ich domov a vziať svoje deti 

zajatcov, pre v zajatí a hladomor sa dostanú deti. 

{16:47} a oni, ktoré zaberajú svoj tovar s 

lúpež, viac im na palube ich miest, ich domy, ich 

majetky, a svoje vlastné osoby: 

{16:48} viac bude mať zlosť s nimi na ich hriech, 



Toto hovorí Hospodin. 

{16:49} ako suka envieth práve úprimný a 

Ctnostný ženu: 

{16:50} tak sa spravodlivosť nenávidia neprávosť, keď ona 

decketh sama, a sa obviňujú ju na tvári, keď on 

Boh, ktorý musí brániť ho, že usilovne searcheth von 

Každý hriech po zemi. 

{16:51} a preto buďte nepáči súc, ani na 

jeho diela. 

{16:52} pre ešte trochu, a neprávosť sa odobraté 

zo Zeme a spravodlivosť sa vládnuť medzi vami. 

{16:53} nech nie hriešnika, hovoria, že on jest nezhrešil: pre 

Boh sa spaľovanie uhlia požiaru na jeho hlavu, ktorá hovorí 

pred Pána Boha a jeho slávu, nie zhrešil. 

{16:54} hľa, pán vie všetko funguje mužov, 

ich predstavy, ich myšlienky a ich srdcia: 

{16:55} ktoré hovoril, ale slovo, aby na zemi uskutočniť; 

a to bolo vykonané: Nech neba uskutočniť; a to bolo vytvorené. 

{16:56} v jeho slova boli hviezdy vyrobené a vie 

Mnohé z nich. 



{16:57} on searcheth, hlboká a poklady. 

nameral jest mora, a to containeth. 

{16:58}, jest on zavrel mora uprostred vôd, 

a s jeho slovo jest on visel zem po vode. 

{16:59} on spreadeth sa nebesá ako klenbou; na základe 

vodách jest založil. 

{16:60} v púšti on urobil pramene vody, a 

bazény na vrcholky hôr, že povodne môže 

stekajú z vysokej skaly do vody na zemi. 

{16:61} on stvoril človeka, a dať jeho srdce uprostred 

tela, a dal mu dych, život a porozumenie. 

{16:62} Áno a duch všemohúci Boh, ktorý sa 

všetky veci, a searcheth na všetky skryté veci do tajomstva 

na zemi, 

{16:63} určite vie svoje vynálezy a čo vy 

Myslím, že vo vašich srdciach, dokonca im, že hriech a by skryť 

ich hriech. 

{16:64} preto jest pán presne hľadali všetky 

vaše práce, a on bude vás všetkých na hanbu. 
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{16:65} a keď vaše hriechy sú vyviedol, ye bude 

hanbiť pred mužmi a vlastné hriechy budú vaše 

žalobcov v ten deň. 

{16:66} čo ťa urobí? alebo ako vy skryť svoje hriechy 

pred Bohom a jeho anjelmi? 

{16:67} hľa, Boh sám je sudca, strach ho: nechať 

preč od svojich hriechov, a zabudnúť na tvoje hriechy, 
zasahovať žiadne 

viac s nimi na veky: tak Boh vás povedie ďalej, a 

dodať od všetkých problémov. 

{16:68}, hľa, horiaceho hnevu veľký 

množstvo zanietený nad vami a budú brať preč 

Niektoré vás a krmiva vám je nečinný, s vecami ponúknutá 

modlám. 

{16:69} a oni, že súhlas im musí byť 

posmech a výčitky a pošliapané pod nôh. 

{16:70} sa na každom mieste a v ďalšom 

mestá, veľké povstanie na tých, ktoré sa bojí Hospodina. 

{16:71} sa ako šialený mužov, šetriace žiadne, ale 

stále kazí a zničiť tie, ktoré sa bojí Hospodina. 



{16:72} pre odpad a odoberú zbozi, 

a vyhnaní zo svojich domov. 

{16:73} potom oni sa označujú, ktorí sú môj vyvolený; 

a musia byť súdený ako zlato v ohni. 

{16:74} počúvať, O vy môj milý, Toto hovorí Hospodin: Hľa, 

dni problémy sú na dosah ruky, ale bude dodávať vám 

podobne. 

{16:75} sa vy Nebojte ani pochybnosti; Boh je váš 

Sprievodca, 

{16:76} a sprievodca z nich, ktorí dávajú mojej 

prikázania a prikázania, hovorí Pán Hospodin: Nech nie 

vaše hriechy vážiť tebe a nech nie tvoje hriechy, zdvihnite 

sami. 

{16:77} Beda sa k nim, ktoré sú viazané svojimi hriechy, 

a pokryté ich ohavnosti ako ako pole pôsobnosti 

s kry a cestu jej pokryté tŕňmi, 

že žiaden človek môže cestovať cez! 

{16:78} je ponechané vyzliekol a uvrhnutý do ohňa sa 

konzumované s nimi. 
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