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2 Esdras 

Esdras ikinci kitabı 

{1:1} Peygamber Esdras, oğlu ikinci kitabı 

Saraias, Azarias, Helchias, oğlu oğlu oğlu 

Sadamias, Sadoc, Achitob oğlu sou, 

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

Heli, Amarias, Aziei, oğlu oğlu oğlu 

Marimoth, oğlu ve o spake Allah'a Borith, 

Abisei, Phinees, Eleazar oğlu oğlu oğlu, 

{1:3} Levi kabilesinin Aaron oğlu; hangi oldu 

esir Artexerxes saltanatı sırasında Medler diyarında 

Pers kralı. 

{1:4} ve Rab bana diyor, geldi 

{1:5} gitmek senin yol ve sergilemek benim insanlar günahkar 
onların amelleri, 

ve bunların alt öğeleri yaptılar ki onların kötülük 

Bana karşı; çocuklarının çocuk söyleyebilir miyim ki: 

{1:6} Babalarının günahları artmış bulunmaktadır çünkü 



Onları: onlar beni unuttun mu ve Allah'a teklif var 

garip tanrıların. 

{1:7} arazi getirdi değil ben bile o am 

Mısır, esaret evden? Ama onlar-si olmak 

Beni gazabı kışkırttı ve benim öğütlerini nefret. 

{1:8} çekin sen kapatmak o zaman senin kafa saç ve tüm döküm 

kötü onlara, onlar Allah'a itaat olmamıştır için benim 

Hukuk, ama asi bir kişidir. 

{1:9} onları kime ben var ne kadar sabır 

çok iyi yaptın? 

{1:10} birçok krallar var yok ettim onların iyiliği için; 

Firavun kulları ve onun güç var ben vurulmuş 

aşağı. 

{1:11} tüm ülkeleri var önlerinde, tahrip ve 

doğuda iki eyalete halkı dağınık, 

Tyrus ve Sidon hatta ve onların düşman öldürdüm. 

{1:12} konuşun sen bu nedenle onlara, söyleyerek, böylece der 
ki 

Tanrı, 

{1:13 ben deniz yoluyla ve başlangıçta yol} 



bir büyük ve güvenli geçit verdi; Musa için verdiğim bir 

lider ve Aaron bir rahip için. 

{1:14} sana hafif bir ayağı yangın ve büyük verdim 

Aranızda yapmış harikası; henüz siz beni unuttun mu, 

Lord der ki. 

{1:15} böylece Yüce Rab der ki, bıldırcınlar olarak edildi 

Senin için bir simge; Senin korumak için çadır verdi: 

Yine de siz orada fısıldadı, 

{1:16} ve zafer değil, benim adım yıkımı için 

düşmanlarının, ama hiç bu gün için siz henüz üfürüm. 

{1:17} nerede sizin için yapmış yararları nelerdir? 

Ne zaman siz aç ve susuz vahşi doğada, siz mi 

Ağlama bana, 

{1:18} söyleyerek, neden sen getirdin bizi bu işe 

vahşi bizi öldürmeye mi? bizim daha iyi olmuştu 

Bu vahşi doğada ölmek daha Mısırlılar, servis. 

{1:19} o zaman vardı ben yazık senin mournings ve verdi 

kudret helvası yemek için; Yani siz melekler ekmek yedin. 

{1:20} siz susuz iken, ben rock ayırmak mı değil 

ve sizin doldurmak için dışarı sular aktı? Ben kapalı ısı için 



Sen ağaçların yaprakları ile. 

{1:21} arasında verimli bir toprak ayrıldı, ben döküm 

Kenanlılar, Pherezites ve Filistin, senden önce: 

Ben henüz daha yapacağız sizin için? Lord der ki. 

Siz girildiği zaman böylece der ki Yüce Tanrı {1:22} 

athirst olmak Amoritler'i, nehir vahşi, 

ve benim adım blaspheming, 

{1:23} için senin başkaldırıların değil ateş verdi, ama döküm bir 

ağaç suya ve nehir tatlı yaptı. 

{1:24} sana, O Jacob ne yapacağız? Sen, Juda, 

wouldest bana itaat: bana diğer ülkelere dönecek ve 

Bu I-ecek vermek onlar tutmak benim adım, benim 

tüzük. 

{1:25} görünce siz beni terk ettin, seni terketmek 

Ayrıca; Siz size nazik olmamı arzu zaman yapacağım 

Sen hiç merhamet. 

{1:26} whensoever siz bana, ben duymayacağım arayayım 

size: siz ellerinizi kana, kirletti için ve senin 

kasıtsız cinayet işlemeye hızlı ayaklar. 

{1:27} ye sahip olan değil miydin beni, kendi ama terk 



canlarından, Lord der ki. 

{1:28} böylece Yüce Tanrı değil dua ettim der ki 

Sana bir baba olarak bir anne olarak oğulları, kızları ve bir 

onun genç babes hemşire, 

{1:29} ye-cekti var olmak benim halkım ve ben olmalıdır, 

Tanrı; Siz benim çocuklarım olurdu ve ben olmalıdır, 

babası mı? 

{1:30} birlikte, onu bir tavuk gathereth gibi anladım 

Tavuk kanatları altında: ama şimdi, ben onto ne yapalım 

Sen? Benim yüzünden seni kovuyorum. 

{1:31} siz bana teklif zaman yüzümü üzerinden dönecek 

Sen: ciddi senin feastdays, senin yeni ay için ve senin 

sünnetler, terk etti. 

{1:32} peygamberler, Hizmetçilerim size gönderdiğim kime siz 

alınan ve öldürülen ve vücutlarını parçalar halinde parçalanmış 
olan 

Ellerini, gerektirecektir kan Tanrı der ki. 

{1:33} böylece Yüce Rab der ki, senin evin 

anız ıssız, ben Rüzgar gibi sen döküm olacak onları yiyip bitirir. 

{1:34} ve çocuklarınız verimli; olmayacaktır Onlar için 



benim emir nefret, ve bu şey bitmiş 

Benden önce bir kötülük. 

{1:35} evlerinizin eder bir kişiye verecek 

gelir; hangi beni henüz duymamış bana iman; Hedef 

Kime shewed dair işaret yok, Oysa onlar bende yapacağım 

Onlara komuta etti. 
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{1:36 onlar çağırayım henüz hiçbir peygamberler görmedin mi} 

kendi günahları için anma ve onları kabul. 

{1:37} gelmek, insanlar zerafetiyle tanık al 

Kimin küçükler sevinç sevinç içinde: ve onlar olsa 

Henüz ruhu içinde onlar inanmıyorum bana bedensel 
gözlerinizle gördünüz değil 

Söylediğim şey. 

{1:38} beğenirsin, kardeşim, ne şan; ve görmek 

Doğu'dan gelen insanlar: 

{1:39} kime ı liderlere, İbrahim,-ecek vermek şöyle 

Isaac ve Jacob, Oseas, Amos ve Micheas, Joel, Abdias, 

ve Jonas, 

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



ve Malachy, Rabbinin bir melek olarak da adlandırılır. 

{2:1} böylece Lord der ki, ben bu insanları getirdi 

esaret ve onları Emiri tarafından verdi 

kölelerin peygamberler; Kime onlar duymak olmaz, ama 

benim öğütlerini küçümsedim. 

{2:2} onları çıplak anne der ki onlara, git, 

yol, siz çocuklar; bir dul olduğum için ve terkedilmiş. 

{2:3} ben seni sevinç getirdi; Ama üzüntü ile ve 

ağırlık var seni kaybettim: Siz önce işledim 

Tanrım, Tanrım, onu daha önce kötü olan bu yaptığın. 

{2:4} ama ne şimdi size-ecek I yapmak? Ben bir dulum 

ve terkedilmiş: yol, O benim çocuklarım gidip rahmet sormak 

Efendisi. 

{2:5} gibi benim için O baba, sana için tanık çağırabilir 

Bu çocuk annesi üzerinde hangi tutmak değil benim 

Mutabakat'ın, 

{2:6} sen getirmek onları karışıklık ve anneleri 

yağma için onları yok yavruları olabilir. 

{2:7} olsun onlara yurtdışında putperest arasında dağılmış, izin 

isimlerini koymak dışarı toprak: onlar hor için 



Mutabakat'ın. 

{2:8} yazıklar olsun sana, Asur, olmak sen bu hidest 

yılında sana adaletsiz! Ey sen insanlar kötü, ne hatırlıyorum 

Sodom ve Gomorrha yaptım; 

{2:9} olan arazi gibileri içinde zift ve yığın-in parçaları 

kül: buna rağmen de bana duymak değil, onlara yapacak 

Yüce Lord der ki. 

{2:10} böylece Esdras, Lord der ki benim insanlara söyle 

bunları Kudüs Krallığı'nın, hangi ı verecek 

İsrail verirdi. 

{2:11} onların zafer de ben bana şöyle alıp bu vermek 

Onlar için hazırlanan vardı sonsuz tabernacles. 

{2:12} onlar için bir merhem hayat ağacı vardır 

tatlı lezzet; Onlar ne işçi, ne de yorgun. 

{2:13} git ve siz alacaksınız: birkaç gün, dua 

Sen, onlar kısalabilir: zaten krallıktır 

sizin için hazırlanmış: izle. 

{2:14} al cennet ve dünya tanıklık etmek; ı-si olmak için 

kötü parçalar halinde kırık ve iyi: Ben yaşamak için 

Lord der ki. 



{2:15} anne, senin çocuk kucaklama ve onları getirmek 

sevinç, onların metreye kadar hızlı bir ayağı: ı-si olmak için 

Sana, Lord der ki seçilmiş. 

{2:16} ve o ölü ben yukarıya daha--dan kaldırma 

onların yerleri ve mezarlar dışında getirir: ı-si olmak için 

Benim adım İsrail bilinen. 

{2:17} korkma, sen çocukları anne: ı-si olmak için 

Sana, Lord der ki seçilmiş. 

{2:18} senin yardım için I-ecek göndermek kullarım Esau ve 

Kimin avukatı sonra ben kutsanmış hazırlanan ve Jeremy, 

Sana on iki için dalgıçlar meyve ile yüklü ağaçlar 

{2:19} ve çok sayıda çeşme ile süt akan ve 

Bal ve yedi güçlü dağ, bunun üzerine orada büyümek 

Gül ve lilyum, mademki senin çocuk sevinçle doldurur. 

{2:20} şu dulla mı, babasız için Yargıç, 

fakire vermek, yetim savunmak, çıplak giydirin, 

{2:21} iyileşmesi kırık ve zayıf, bir topal gülmek 

adam küçümseme, çolak savunmak ve kör adama izin verin # 

benim netlik görme gel. 

{2:22} yaşlı ve genç senin duvar içinde tutun. 



{2:23} her nerede sen ölü findest, onları almak ve 

Onları gömmek ve sana ilk yer verecektir benim 

Diriliş. 

{2:24} ve hala, Ey kavmim uymak almak senin dinlenme senin 

sessizlik yine gel. 

{2:25} besleyen senin çocuk, O sen iyi hemşire; stablish 

ayakları. 

{2:26} kime sana, orada verdik hizmetçiler gelince 

hiçbiri yok; Onlardan gerektirecektir için 

Senin sayı arasında. 

{2:27} yorgun olmamak: ne zaman sorun gün ve 

ağırlık çıkar, diğerleri ağlamak zorundadır ve kederli, ama 

Sen neşeli ve bereket olmalıdır. 

{2:28} dinsiz Sana gıpta, ama onlar mümkün olacaktır 

Sana karşı hiçbir şey yapmak Lord der ki. 

{2:29} ellerimi sana örtecek şekilde senin çocuk 

cehennem görmeyiz. 

{2:30} neşeli olmak, O sen, senin çocuklarla; anne Ben için 

Sana, Lord der ki teslim edecek. 

Ben için {2:31} uyku, senin çocuk hatırlıyorum 



Onları dışarı dünya ve onto gösteriş merhamet kenarlarına 

Onları: merhametli olduğum için Rab Yüce der ki. 

Senin ben gelene çocuk ve sergilemek merhamet {2:32} 
kucaklamak 

Onlara: benim wells koş ve benim isteğimle eder değil için 

başarısız. 

{2:33} Esdras aldığım bir ücret Lord 

Mount Oreb, İsrail gitmeli; Ama ne zaman ı deve 

Onlara, onlar beni boşa ayarla ve hor 

Tanrı buyruğu. 
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{2:34} bu nedenle ben de size, O dinsiz, siz bu 

duymak ve, bak senin çoban için vermek anlıyorum 

ebedi dinlenme; o hemen hemen el altında bu geldi 

Dünyanın sonu içinde. 

{2:35} krallığının, ödül için hazır olmak için 

sonsuz üzerinize evermore için ışık. 

{2:36} bu dünyanın gölgesi kaçmak, almak 

senin zafer sevinçlilik: benim kurtarıcı açıkça ifade. 

{2:37} O size verilir hediye almak ve var olmak mutlu, 



Göksel için yol açan O'na teşekkür vermek 

Krallık. 

{2:38} kadar ortaya çıkan ve stand, sayısı hani 

Bu Tanrı Bayramı içinde kapalı gibi; 

{2:39} olan dünya, gölgesinden ayrıldı 

ve Rabbinin görkemli giysiler aldık. 

{2:40} senin sıranı bekle, O Sion ve o kadar Kapa 

Senin bu hangi kanun yerine beyaz, Tunceli 

Efendisi. 

{2:41} senin çocuk sayısı kime sen longedst 

yerine için: Rab, gücünü..... .size yalvarıyorum bu senin 

başından itibaren çağrıda bulundular, insanlar olabilir 

Kutsal. 

{2:42} Esdras Dağı Sion bir büyük insanlar gördüm, 

Kime değil numara ve onlar tüm Tanrı övdü 

şarkılarla. 

{2:43} ve onları ortasında genç bir adam vardı 

bir yüksek boy, her biri üzerine ve diğerleri daha uzun 

kafalarının kron ayarla ve daha yüce; hangi ı 

Hayret, büyük ölçüde. 



{2: melek istedi ve dedi ki, efendim, bunlar ne kadar 44}? 

{2:45} o cevap verdi ve bana dedi ki bunlar olmak onlar bu 

ölümlü giyim kapalı koy ve ÖIümsüz koymak, 

ve Allah'ın adını itiraf ettiler: Şimdi vardır 

taç ve avuç içi alırsınız. 

{2:46} sonra ben ne genç kişidir melek dedi 

Bu onları crowneth ve onları onların elinde avuç içi verir? 

{2:47} cevap verdi ve bana şöyle dedi, oğlu Yani 

Tanrı, kimi dünyada itiraf ettiler. Sonra başladı 

büyük ölçüde için ad çok kaskatı duran onları övmek için 

Efendisi. 

{2:48} sonra melek bana söyledi senin tarafa git ve söyle 

Benim ne biçim bir şey ve ne kadar büyük mucizeler insanlar 

Lord Tanrı, sen gördün. 

{3:1} Otuzuncu yıl sonra harabe şehir içinde yapıldı. 

Babylon ve lay benim yatağım ve düşüncelerimi üzerine sorunlu 

benim kalp üzerinde geldi: 

{3:2} gördüm Sion ıssızlık ve zenginliği için 

Onları Babylon'da yaşadı. 

{3:3} ve böylece ben başladı benim ruh taşındı, boğaz 



soz en yüksek ve dedi korku dolu, 

{3:4} ya Rab, kim kural, bearest sen spakest, 

Sen bitki toprak ve o kendin ne zaman başlıyor 

Yalnız ve commandedst insanlar, 

{3:5} ve gavest Adam onto ceset olmadan soul, hangi 

Senin ellerin işçilik yapıldı ve içine nefes 

Onu hayatın nefesi ve o senden önce yaşayan yapıldı. 

{3:6} ve sen onu cennete, leadest hangi senin sağ 

el dikilmiş, daha önce hiç dünya ortaya çıktı. 

{3:7} ve O'na sen sevmeyi gavest emir 

senin yol: hangi o haddi ve hemen sen 

appointedst ölüm onu ve onun nesiller, kime 

Milletler, kabileler, insanlar ve kindreds numarası dışarı geldi. 

{3:8} ve her kişi kendi iradelerini sonra yürüdü ve 

Senden önce harika şeyler yaptım ve hor senin 

emir. 

{3:9} ve tekrar sürecinde, zaman sen broughtest 

Bu da dünya ve destroyedst üzerine sel 

onları. 

{3:10} ve içinde geçmek geldi her biri, bu ölüm 



oldu Adam için bunlar için sel de öyle. 

{3:11} yine de onlardan biri sen leftest, yani, 

Onun ev, kime Noah'la bütün dürüst adam geldi. 

{3:12} ve bu oldu, o zaman onlar üzerine oturdu 

Dünya çoğalmaya başladı ve onları birçok kazanılmış vardı 

Çocuklar, harika bir kişi vardı, onlar tekrar olmaya başladı 

daha ilk daha dinsiz. 

{3:13} Şimdi onlar yaşarken çok kötülük senden önce 

Sen bir adam yazmazsa, sana seçin kimin 

İbrahim adıydı. 

{3:14} onu sen lovedst ve O'na sadece sen 

shewedst senin istediğin olsun: 

{3:15} ve madest bir ebedi olacağınasöz onunla, 

Onu sen wouldest asla umut verici terketmek soyunun. 

{3:16} ve O'na sen gavest Isaac ve Isaac 

Ayrıca sen gavest Jacob ve Esau. Jacob gelince, sen yüklediğin 

Onu sana tercih ve Esau tarafından koymak: ve böylece Jacob 
oldu bir 

büyük çok. 

{3:17} ve geçmek için o zaman sen onun leadest geldi 



tohum dışında Mısır, sen broughtest Dağı kadar onları 

Sina. 

{3:18} ve göklerin eğilerek, sen hızlı ayarla 

Dünya, movedst tüm dünya ve madest denizin dibine 

titremeye ve troubledst o yaştaki erkekler. 

{3:19} ve senin zafer ateş, dört kapılarından gitti ve 

deprem ve rüzgar ve soğuk; Bu sen mightest 

Jacob tohum onto hukuk ve çalışkanlık onto ver 

İsrail üretimi. 

{3:20} ve henüz tookest sen onlardan uzak bir 

kötü kalp, senin hukuk ileri meyve onları getirmek. 

{3:21} için kötü bir kalp taşıyan ilk Adam 

haddi ve üstesinden oldu; ve bu yüzden onlar olan 

Onu dünyaya. 
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{3:22} böylece sakatlık olarak yapılan kalıcı; ve hukuk 

(Ayrıca) malignite, insanların kalbine 

kök; böylece iyi yola uzak ve kötü hâlâ abode. 

{3:23} vefat kez ve yıllar öyle 



sonuna getirdi: o zaman sen sana bir hizmetçi yükseltmek 
yüklediğin 

Adı David: 

{3:24} kime sen commandedst şöyle bir şehir inşa senin 

adı ve tütsü ve Saygılar sana onto orada sunmak için. 

{3:25} ne zaman bu bitmiş birçok yıl, sonra onlar bu 

yaşadığı şehir forsook sana, 

{3:26} ve her şeyde bile Adam ve bütün yaptım 

nesiller yapmış: onlar da kötü bir kalbi vardı: 

{3:27} ve bu yüzden sen gavest eline senin şehri 

senin düşman. 

{3:28} onların amelleri o zaman daha iyi yaşamak 

Babylon, bu nedenle üzerinde hakimiyet olması gereken 

Sion? 

{3:29} ne zaman oraya geldi ve impieties gördüğüm için 

numarası olmadan sonra ruhumu bu birçok evildoers gördüm. 

Otuzuncu yıl, böylece kalbim bana başarısız oldu. 

{3:30} nasıl sen sufferest onları gördük için sinning 

ve kötü zalimlerin bağışladı: yok senin 

insanlar ve senin düşman korunmuş ve hast değil 



Bu hale getirmiştir. 

{3:31} nasıl bu şekilde terk olabilir hatırlamıyorum: vardır 

Babil onlar Sion iyi onlar o zaman? 

{3:32} yoksa sana bilir herhangi bir kişi var 

İsrail? ya da hangi dönemde çok inanıyordu senin 

Jacob diye sözleşmelerinde? 

{3:33} ve henüz onların ödül appeareth değil ve onların 

emek meyve yok indirdiği: burada ve orada aracılığıyla gitmiş 
için 

dinsiz ve bkz: servet akışı ve değil düşünüyorum 

senin emir. 

{3:34} tartmak sen bu nedenle bizim kötülük şimdi 

denge ve onların da bu dünyanın; yaşamak 's ve öyle 

hiçbir yerde olmak ismin bulundu ama İsrail. 

{3:35} veya ne zaman oldu o onlar hangi yaşamak üzerine 

Dünya senin katında günah değil mi? ya da ne insanlar var 

senin emir tutuluyor mu? 

{3:36} sen İsrail adı tarafından tutulan bulmak thy 

emirleri; dinsiz değil ama. 

{4:1} ve bana, kimin adına gönderildi melek 



Uriel, bana bir cevap verdi, 

{4:2} ve dedi ki, kalbin için bu dünyada, ilerlemiş 

ve sen en yüksek şekilde anlamak işitir? 

{4:3} o zaman dedi ben, Evet, Lordum. Ve bana cevap verdi, 

ve dedi, gösteriş için sana üç yolu, gönderdiğim ve ileri 
ayarlamak için 

Senden önce üç düşünürler: 

{4:4} sen bana bir bildirirseniz, ki bunun sergilemek olacaktır 

Seni de sen görmek için desirest yolu ve sergilemek zorundadır 

Senden nereden kötü kalp çıkar. 

{4:5} ve dedim ki, Tarih, Lordum söyle. Sonra o bana şöyle dedi, 

Senin tarafa, bana ateş ağırlığını tartmak veya bana ölçmek 

Rüzgar, patlamanın ya da beni tekrar geçmiş gün ara. 

{4:6} ben cevap verdi ve şöyle dedi, ne adam yapabiliyor 

Şu sen shouldest sormak beni böyle şeylerden? 

{4:7} ve sana ne kadar harika sormalısınız Eğer bana dedi 

Konut denizin ortasında, ya da kaç yaylar 

derin veya kaç yaylar başlıyor 

yukarıda gök, ya da hangi giderler cennet vardır: 

{4:8} Peradventure sen wouldest ben asla, bana söyle 



derin içine düştü, ne de henüz cehenneme, ben de bilmiyordum 

Hiç cennete tırmanıp. 

{4:9} yine de şimdi ben sana ama sadece mi 

ateş ve rüzgar ve günün işlemlere sen hast 

geçti ve hangi sen değil var olmak şeylerden 

ayrılmış, ve henüz sen onlardan cevap ver. 

{4:10} Ayrıca bana, senin kendi şeyler söyledi ve 

Seninle, sen bilmiyorum büyüdü gibi; 

{4:11} nasıl senin gemi sonra gerekir anlamak 

Yüksek ve şimdi görünüşte Dünya yolu 

açıktır bozulması anlamak için bozuk benim 

görme? 

{4:12} sonra dedi ki ben ona, sanki biz daha iyi 

Hiç de değil, daha hala kötülük ve için yaşamalıyız 

acı ve niçin bilmek değil. 

{4:13} o bana cevap verdi ve dedi ki, ben gittim bir orman içine 

bir düz ve ağaçlar avukat aldı, 

{4:14} ve dedi ki, gel, bize gidin ve karşı savaş yapmak 

denizin uzak bizden önce yola ve biz olabilir 

bize daha fazla woods olun. 



{4:15} gibi bir şekilde de deniz seller aldı 

avukat ve dedi ki, gel, bizi yukarı çıkıp ormana bastırmak 

ovanın, o orada, biz bize başka bir ülkede kalmasına neden 
olabilir. 

{4:16} ahşap boşuna, ateş için düşünülüyordu 

geldi ve o tüketilen. 

{4:17} sel deniz düşüncesi aynı şekilde geldi 

için sıfır, kum ayağa kalktı ve onları durdurdu. 

{4:18} eğer sen şimdi ortada bu iki yargıç wert kime 

wouldest kendin ile başlamak haklı çıkarmak? ya da sen kime 
wouldest 

mahkum? 

{4:19} cevap verdi ve dedi ki, şüphesiz bu aptalca bir düşünce 's 

yere şöyle verilmektedir ikisi, tasarladılar ki 

ahşap ve denizin de onun seller ayı için onun yerine indirdiği. 

{4:20} sonra o bana cevap ve dedi ki, sen verilen bir 

tam yargı, ama neden sen kendin değil aynı zamanda judgest? 

{4:21} için zemin ahşap verilir gibi ve 

onun seller denize: buna rağmen onlar yeryüzünde yaşamak 

yeryüzünde olan başka bir şey anlamak: 

ve o göklerin dwelleth sadece olabilir 



yüksekliği olan şeyleri anlamak 

Tanrım. 

{4:22} cevap ben ve dedi ki, yalvarıyorum, ya Rab, 
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Beni edindiğinize izin: 

{4:23} fikrimi yüksek meraklı olmak değildi 

şeyler, ama gibi geçmek bizim tarafımızdan günlük, yani, niçin 

İsrail bir suçlama putperest için ve ne için pes etmiş 

Neden sen sevilen kişi Allah'a verilir 

dinsiz Milletler ve atalarımızın kanunları geçerli neden 

boşa için getirdi ve yazılı sözleşmeleri yok olarak gel 

etkisi, 

{4:24} ve biz dünyadan vefat 

Çekirge ve hayatımızı bu şaşkınlık ve korku ve biz 

merhamet elde etmek layık değildir. 

{4:25} sonra adı sayede ne biz 

adı verilir? Bu şeylerden ben sordum. 

{4:26} sonra o bana cevap ve dedi ki, daha sen 

searchest, daha thou hayret; Dünya için hasteth 

hızlı geçmek, 



{4:27} ve olan şeyleri idrak edemez 

Salih için zamanında gelmeye söz verdi: Bu dünya için 

adaletsizlik ve infirmities dolu. 

{4:28} ama sen ki onun askest şeyler ile ilgili olarak 

Bana, sana anlatacağım; imha için kötü ekili 

Bunların henüz gelmek. 

{4:29} Bu nedenle hangi ekilir değil açık eğer 

baş aşağı, ve nerede kötü ekilen yer geçmesi halinde 

uzakta değil, o zaman bu iyi ile ekili gelemez. 

{4:30} içinde kötü tohum tahıl ekili için 

Adam kalp başında ve ne kadar 

tanrısızlığına o kadar getirdi bu sefer yok mudur? ve nasıl 

çok bu henüz ileri Harman zamana kadar getireyim mi 

gelir? 

{4:31} Tartıyor sensin, ne kadar harika meyve tarafından şimdi 

kötülük kötü tohum tahıl ileri getirdi. 

{4:32} ve ne zaman belgili tanımlık ears azaltması, hangi 

numarası olmadan ne kadar büyük bir yere onlar doldurmak? 

{4:33} cevap verdi ve şöyle dedi, nasıl ve ne zaman olur 

Bu şeyler vuku? Niçin bizim yıl birkaçıdır ve 



kötülük mü? 

{4:34} ve söyledi, ve beni yanıtladı değil sen acele 

en yüksek yukarıda: için senin acele boşuna yukarıda olmak 

Onu, sen çok aşıldı için. 

{4:35} değil ruhlarını da salih sor soru yaptım 

onların odalarında ve daha söyleyerek, bu şeylerden ne kadar 
eder 

Bu moda umut? Ne zaman çıkar yere meyvesi, 

bizim ödül? 

{4:36} ve bunları Uriel baş melek verdi 

Onlara cevap ve dedi ki, hatta ne zaman tohum sayısı 

içinde dolu: denge dünyada kaldırabiliyordu için. 

{4:37} ölçü o indirdiği ölçülen kez; tarafından 

sayı o indirdiği sayılı kez; ve o hareket 

ne de onları, dedi ölçü getirilmesi kadar karıştırın. 

{4:38} sonra ben cevap verdi ve dedi ki, O Lord bearest 

kural, hatta hepimiz dinsizlik tam. 

{4:39} ve iyiliği için Şayet bu yerleri 

Salih, onları günahları yüzünden dolu değil 

Bu yeryüzünde yaşamak. 



{4:40} bana cevap verdi ve senin yol git dedim bir 

çocuk, kadın ve zaman onun yerine sor 

onun dokuz onu rahim doğum daha fazla tutabilir eğer ay, 

onun içinde. 

{4:41} sonra dedi ben, Hayır, bu o olamaz. Ve o 

mezar odaları ruhların olduğu gibi bana dedi 

bir kadının rahim: 

{4:42} için gibi travaileth bir kadın olarak yatırır acele için 

travail gerekliliğini kaçış: yine de bu yerlerde yapmak 

Onlara kararlıyız bu şeyler sunmak için acele. 

{4:43} başından itibaren bak, ne sen için desirest 

gördün mü, shewed olacak sana. 

{4:44} sonra cevap ben ve iyilik bulduysanız, dedi 

Senin görünürde ve, mümkün, ve eğer bu nedenle, buluşma 
olması 

{4:45} sergilemek bana o zaman olup olmadığını orada olmak 
daha gelmek için daha fazla 

geçmiş veya gelmek daha daha fazla geçmiş olur. 

{4:46} ne geçmiş biliyorum, ama ne için ben gelmek olduğunu 

bilmiyorum. 

{4:47} ve bana dedi ayağa sağ taraf, 



ve sana şöyle benzeşme yorumlamak. 

{4:48} bu yüzden durdu ve gördüm ve işte, bir sıcak yanma, 

fırın benden önce geçti: ve bu ne oldu ne zaman 

alev baktı ve, işte, duman gitmişti 

hala kaldı. 

{4:49} bu orada benden önce bir sulu geçti sonra 

bulut ve bir fırtına ile; çok yağmur indirdik ve ne zaman 

fırtınalı yağmur geçmiş, hala damla kaldı. 

{4:50} sonra o söyledi bana kendin ile düşünün; olarak 

Yağmur damlaları öte bir şey ve ateş gibi büyüktür 

duman; Ama damla ve duman arkasında kalır: Bu yüzden 

geçmiş olan miktarını daha fazla. 

{4:51} sonra dua etti ve dedi ki, ben canlı, işitir, 

o zamana kadar? ya da o günlerde ne? 

{4:52} o bana cevap verdi ve dedi ki, gelince belirteçleri 

ki bunun sen bana, ben-söyle sana bunların kısmen askest: ama 

senin hayat dokunmadan olarak, gösteriş için sana gönderdiğim 
değil; ı don't için 

Bunu biliyorsun. 

{5:1} Bununla birlikte geliyor gibi simgeleri, hani, gün 



Gel, onlar yeryüzünde yaşamak alınır 

içinde büyük bir numarası ve gerçeğin yolu gizli, ve 

arazi inanç çorak olacaktır. 

Ama kötülük {5:2} olacaktır üzerinde hangi arttı 

Sen Şimdi görürsün ya da uzun zaman önce duydum sen. 

{5:3} ve sen şimdi-si olmak kök, görürsün arazi, kalktı 

sen görmek boşa aniden. 

Ama eğer {5:4} en yüksek seni yaşamak için grant, eceksin 

Güneş aniden üçüncü trompet sonra görmek 

tekrar gece ve günde üç kez ay içinde: 
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{5:5} ve kan damla ahşap ve taş dışında 

onun ses vermek ve sorunlu olacaktı: 

{5:6} ve kim onlar bakmak değil bunun için bile o hükmedecek, 

yeryüzünde yaşamak ve nehirlerdeki uçuş alabilir miyim 

uzak birlikte: 

{5:7} ve Sodomitish deniz balık dökme ve 

yapmak a gürültü değil bilinen pek çok da gece: ama 

Tüm bunların sesi duyacak. 

{5:8} orada bir karışıklık da pek çok yerde olacaktır ve 



Yangın sık sık tekrar gönderilecektir ve vahşi hayvanlara 
olacaktır 

yerlerini değiştirmek ve tüterek kadınlar getireyim 

ileri canavarlar: 

{5:9} ve tuzlu suları tatlı ve tüm bulundu 

arkadaşlar bir başka yok edeceğim; o zaman zekâ saklamak 
kendisi, 

ve anlayış kendisi onun gizli odanın içine çekmek, 

{5:10} ve birçok aranan ve henüz değil var olmak 

bulundu: o zaman adaletsizlik ve incontinency olacaktır 

yeryüzünde çarpılır. 

{5:11} bir da başka sormak ve diyelim ki, ülkesi 

bir adam gitti salih yatırır doğruluk 

Sana? Ve o, hayır diyelim 

{5:12} aynı zamanda erkekler, hiçbir şey ama umuyorum 

elde etmek: onlar işgücü, ama onların yolları değil, başarılı 
olursun. 

{5:13} sergilemek için sana bende böyle belirteçleri bırakın; ve 
eğer sen 

dua tekrar, solgunluk ve şimdi olduğu gibi ağlamak ve günler, 
hızlı sen 

Henüz daha büyük şeyler duydum. 



{5:14} sonra ben awaked ve aşırı bir korkaklık gitti 

Bütün bedenimi ve zihnimi sorunlu, böylece bu 

bayıldı. 

{5:15} benimle konuşmak gel melek düzenlenen bu yüzden 

Ben, beni teselli ve ayaklarımın bana tuzak kurdu. 

{5:16} ve ikinci gece geçirmek için o geldi 

Salathiel Kaptan insanların bana söyleyerek geldi, 

Sen nerelerde? Neden senin yüz öyle 

ağır? 

{5:17} Knowest sen değil İsrail'in Allah'a edinmiştir 

Sana onların esaret Diyarı? 

{5:18} sonra ve ekmek yemek ve bizi terketmek olarak değil, 

zalim kurtların elinde sürüsü leaveth çoban. 

{5:19} sonra dedi ki ben ona, benden, thy yolları gidin ve 

hemen hemen bana gel. Ve o ne dedi ve gitti duydum 

beni. 

{5:20} ve yas yedi gün oruca ve 

Uriel melek bana emredileni ağlayarak, severim. 

{5:21} ve bu yüzden, bu yedi gün sonra düşünceleri 

Kalbim bana çok ağır tekrar, 



{5:22} ve anlayış, ruhu benim ruhum kurtarıldı 

ve en yüksek ile tekrar konuşmaya başladı, 

{5:23} ve dedi ki, O Lord bu kural, her ağaç bearest 

toprak ve ağaç bunların sen seçilmiş 

Sana bir tane sadece asma: 

{5:24} ve sen hast tüm dünyada tüm toprakların 

Sana bir çukur seçilmiş: ve tüm çiçekler bunların bir zambak: 

{5:25} ve sen dolu denizin derinlikleri 

Sana bir nehir: ve tüm inşaatı şehirleri sen kutsal 

Sion kendini şöyle: 

{5:26} ve oluşturulan tüm kuşlar sen hast 

Sana bir güvercin adlı: ve yapılan bütün sığır 

Sen sana bir koyun sağlanan: 

{5:27} ve sen hast insanlar tüm yığınlarının arasında 

Sana insanlar kazanılmış: ve bu insanlar kime sen 

lovedst, sen gavest tüm onaylandıktan bir yasa. 

{5:28} ve şimdi, ya Rab, neden sen göz önüne alındığında bu 

birçok onto insanlar üzerinde? ve bir kök sen hast 

diğerleri, hazırlanan ve neden sen dağılmış thy tek 

İnsanlar birçok arasında? 



{5:29} ve onlar hangi senin sözler düşmanlarına ve 

Senin sözleşmelerinde inanıyordu, onları aşağı trodden. 

{5:30} eğer sen çok henüz senin insanlar nefret 

shouldest onları kendi ellerimle cezalandırmak sen. 

{5:31} şimdi ne zaman ben konuştum bu sözleri, melek 

Bu bana ver bana gönderildi yukarıda adı geçen gece geldi. 

{5:32} ve bana dedi, beni duyuyor ve işte ben talimat olacak 

Sana; Ben söylerim ve sana söyleyeyim de kapıya icabet 

daha fazla. 

{5:33} ve dedim ki, Tarih, Lordum. Sonra o şöyle dedi 

Bana, sen boğaz sanat göz önünde İsrail'in aşkına sorunlu: 
erdiremezsin 

Sen onları yaptı o insanlar o iyi? 

{5:34} ve dedim ki, Tanrım hayır,: ama çok acı var ben 

konuşulan: için işçi iken benim dizginleri bana her saat ağrı için 

en yüksek ve kısmı aramak için yol anlamak 

onun kararı. 

{5:35} dedi bana, sen canst değil. Ve dedim ki, 

Den dolayı Tanrım? whereunto sonra doğdu? ya da neden 
yapıldı. 

Annemin rahminde o zaman değil olabilir benim mezar, 



Jacob travail ve hisse senedi bıktırıcı yorgunluğu görülen 

İsrail? 

{5:36} ve bana dedi bana şeyler numarayı bu 

henüz, bana olan cüruf biraraya gelme 

yurtdışında dağınık, beni tekrar olan yeşil çiçek yapmak 

solmuş, 

{5:37} bana bana getir ve kapalı yerleri açmak 

ileri onları sergilemek, kes sesini rüzgarlar bana görüntü 

bir ses: ve o zaman sana bir şey ilan edecek bu sen 

bilmek labourest. 

{5:38} ve dedim ki, O Lord bu kural, kim olabilir bearest 

Bu şeyler, ama o değil onun konut ile indirdiği 

adamlar mı? 

{5:39} akılsızca bana gelince, ben: nasıl sonra konuşmak 

Bunları sen bana askest ki bunun? 

{5:40} sonra dedi ki o bana, sen hiç yok gibi 

konuşulan bunlardan yine de canst sen değil 

kararlarımın dışarı veya sonunda ben var aşk bulmak 

benim insanlara söz. 
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{5:41} ve dedim ki, hani, ya Rab, henüz sanat sen hemen hemen 
Allah'a 

Onları sonuna kadar saklıdır: ve onlar ne yapalım 

Beni ya şimdi, ya da onlar gibi biz önce olmuştur bu 

Bizden sonra geleyim mi? 

{5:42} dedi bana, ben karar verdim benzetmek 

bir yüzük şöyle: gelince yok gevşeklik son, buna rağmen gibi 

hiçbir çabukluk ilk vardır. 

{5:43} cevap verdi ve dedi ki, sen değil yapmak Couldest 

o bu yapılmıştır ve şimdi olmak ve için için olan 

Gel, hemen; Bu sen mightest sergilemek senin yargı 

Ne kadar çabuk? 

{5:44} sonra o bana cevap ve dedi ki, yaratık olabilir 

acele belgili tanımlık yapıcı yukarıda değil; Ben de Dünya onları 
tutabilir 

bir kez orada oluşturulması. 

{5:45} ve sen kulun demiş, dedi bu 

Sen, hangi hayat herkese givest, hayat bir kez için verilen 

Sen oluşturulur yaratık ve yaratık çıplak: bile 

Yani bu şimdi de onları hemen şimdi bulunması ayı olabilir. 

{5:46} ve bir kadının rahim sormak bana dedi 



ve sen ileri bringest çocuk, neden ona şöyle söyle dost 

Sen değil birlikte, ama birbiri ardına? onun dua 

Bu nedenle ileri on çocuk hemen getirmek için. 

{5:47} ve dedim ki, değil: ama bu mesafe tarafından yapmanız 
gerekir 

saati. 

{5:48} sonra dedi ki o bana, ben yine de verdik 

o olmak için dünyanın rahim içinde onların zamanlarda ekilir. 

{5:49} gibi küçük bir çocukken değil getirmek için ileri 

Yaşlı için ait şeyleri, hatta bu yüzden bertaraf 

benim yarattığım dünya. 

{5:50} ve sordu ve sen şimdi verilen görmek, dedi 

Beni böyle, senden önce konuşmaya devam edecek: için bizim 

Anne, neden sen o genç bana, 

Şimdi hemen hemen yaş draweth. 

{5:51} o bana cevap verdi ve dedi ki, bir kadın sormak 

Çocuklar, destekliyor ve sana söyleyeyim. 

{5:52}: de ki ona, Allah'a den dolayı çoğu onlar kime sen 

Şimdi ileri daha az, ancak daha önce oluşturulmuş gibi getirdi 

Boy? 



{5:53} ve olmak onlar sana cevap vereyim doğumlu 

Gençlik Gücü olan bir moda da bu 

çoğu zaman rahim faileth, yaş, zaman içinde doğumlu 

Aksi takdirde. 

{5:54} düşünün sen bu nedenle de, nasıl siz daha az olduğunu 

Boy bu daha önce vardı. 

{5:55} ve bu yüzden seni daha az, daha sonra gelen vardır 

Şimdi eski ve geçtiğinde başlar yaratıklar olarak 

Gençlik Gücü üzerinde. 

{5:56} sonra dedi ki ben, Tanrım, eğer ı kurmak ben 
yalvarıyorum 

senin görüş sergilemek kim tarafından sen visitest kulun lehine 

Senin yaratık. 

{6:1} ve bana, başlangıçta, dedi ne zaman 

Dünya, dünya sınırları durdu önce yapıldı, veya 

Hiç Rüzgar esti, 

{6:2} önce gürledi ve aydınlatıldı, ya da hiç 

Cennetin temelleri atılan, 

{6:3} adil çiçek görüldü önce ya da hiç 

taşınabilir güçler, sayısız önce kuruldu 



Melekler çok sayıda toplandı birlikte, 

{6:4} veya hiç hava yükseklikleri, önce kaldırıldı 

Gök ölçü olarak seçilmiştir, ya da hiç 

Sion bacalar sıcak, 

{6:5} ve mevcut yıl, aranan ere ve veya 

Şimdi günah olduğu ortaya olduğunu, daha önce hiç buluşlar 
onları 

Bu inanç bir hazine için topladık kapalı kaldık: 

{6:6} sonra bunları düşündün mü, ve hepsi öyleydi 

Beni yalnız delip geçmiş hiçbiri yaptı: bana göre de 

Onlar sona erdi ve hiçbiri diğer tarafından olacaktır. 

{6:7} sonra ben cevap verdi ve dedi ki, ne ayrılık olacaktır 

Asunder zamanlarında? ya da ne zaman ilk sonu olacaktır, 

ve ışığını başlangıcı? 

{6:8} ve bana gelen İbrahim Isaac, şöyle dedi 

Jacob ve Esau ondan, Jacob'ın el ne zaman doğdun düzenlenen 

ilk Esau topuk. 

{6:9} için Esau dünyanın sonu ise Jacob 

ışığını başlangıcı bu. 

{6:10} adam topuk ve el eldir: 



diğer Esdras, soru sen değil. 

{6:11} sonra cevap verdi ve dedi ki, Ey Tanrım bu kural, bearest 

Ben senin görünürde iyilik bulduysanız, 

{6:12} yalvarıyorum sana, gösteriş kulun sonunda, senin 

belirteçler, ki bunun sen bana dün gece bölüm shewedst. 

{6:13} o cevap verdi ve bana, Stand üzerine dedim 

Senin ayak ve bir güçlü sondaj ses duymak. 

{6:14} güya büyük bir hareket; olacağım Ama 

yer nereye sen standest taşınmaz. 

{6:15} ve bu nedenle ne zaman speaketh korkmak değil: için 

kelime bitti ve dünyanın temeli 

anladım. 

{6:16} ve neden? Çünkü bunları konuşma 

trembleth ve taşınır: Bu bilir için bunlar sonuna 

şeyler değiştirilmesi gerekir. 

{6:17} ve bu oldu, duyduğumda ben durdu 

yukarı ayaklarımın, hearkened ve, bak, orada bir 

o spake ses ve tınısı sesi gibi oldu 

çok sular. 

{6:18} ve dedi ki, bak, gün gel, söz 



çok yakın çizmek ve onları yaşamak üzerine ziyaret başlamak 
için 

Dünya, 

{6:19} ve Engizisyon, yapmaya başlayacak ne 

onlar olmak zarar haksız yere onların adaletsizlik ile 

ve zaman Sion ızdırap yerine; 

{6:20} ve ne zaman kaybolmak için başlar dünya, 

bitmiş, o zaman sergilemek olacaktır bu simgeleri: 

kitap önce gök açılmış ve onlar olacaktır 
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Bak hep birlikte: 

{6:21} ve bir yaşındaki çocuk ile konuşmak zorundadır 

onların seslerini çocuk kadınlarla ileri getireyim 

zamansız çocuk üç ya da dört ay yaşlı ve onlar olacaktır 

canlı ve yukarı yükseltilmiş olması. 

{6:22} ve aniden ekilen yerlerde ortaya 

ekmemek, dolu depo aniden boş bulunmak: 

{6:23} ve bu trompet bir ses vereceğim hangi zaman 

her erkeğin işiten, onlar aniden korkuyor olacak. 

{6:24} o zaman arkadaş bir başka karşı savaşacağız 



düşman ve dünyanın bu korkuyla bu standı eder gibi 

Orada yaşamak, çeşmeler springs hala durmak zorundadır, 

ve üç saat içinde onlar değil çalıştırmak. 

{6:25} kim tümünden remaineth ı-si olmak bunlar 

Sana söyledim kaçmak zorundadır ve benim kurtuluşum ve 
sonuna bakın 

Senin dünyan. 

{6:26} ve alınan erkek, göreceğiz kim 

kendi doğum ölüm tadı değil: ve kalbinde 

nüfusu zorundadır değişti ve başka bir şeye dönüştü 

anlamı. 

{6:27} için kötü dışarı koymak ve hile olacaktır 

söndürülür. 

{6:28} inanç gelince, güzelleşmek, yolsuzluk olacaktır 

üstesinden gelmek ve uzun olmadan kadar gerçeği 

meyve, ilan. 

{6:29} ve benimle konuştu, hani, tarafından baktı 

küçük ve küçük ona kimin önce durdu. 

{6:30} ve bu sözleri söyledi bana şöyle; Geldim 

gösteriş sana gelmek için gece vakti. 



{6:31} Eğer yapacaksan yap dua henüz daha fazla ve hızlı yedi 
gün 

Yine, sana benden daha büyük şeyler güne göre söyleyeyim 

duydum. 

{6:32} için en yüksek önce senin sesini duydum: için 

Mighty senin salih ilgili, gördüğü görmedim 

Sen hiç senin genç yaşından itibaren vardı de senin bekaret. 

{6:33} ve bu nedenle sergilemek için tüm sana yolladı beni 
indirdiği 

bunları ve sana söylemeliyim ki, iyi konforu ve 

Korkma 

{6:34}- ve değil, geçmiş olacak bu kez ile acele 

boşuna şeyler, bu sen mayest değil ikinci gelen hızlandırmak 

kez. 

{6:35} ve bundan sonra yine ağladım geçmek geldi 

ve yedi gün gibi bir şekilde, yerine getirmek oruç 

Üç hafta hangi o söyledi. 

{6:36} ve sekizinci yılında gece kalbimin içinde tartışmalı 
olduğunu. 

Beni bir daha ve en yüksek önce konuşmaya başladı. 

{6:37} için ruhumu büyük ölçüde yangın ve ruhumu kuruldu 



tehlikede olduğunu. 

{6:38} ve dedim ki, Ey Rabbimiz, sen spakest gelen 

kurulması başlayarak, ilk gün ve saidst böylece hatta; 

Cennet ve dünya yapılması izin; ve senin kelime mükemmel bir 

iş. 

{6:39} ve ruh ve karanlık ve sessizlik oldu 

her tarafımda olduğunu; Adamın sesini henüz değildi 

kurdu. 

{6:40} o zaman commandedst sen ileri gelmek adil bir ışık 

senin iş ortaya çıkabilecek senin hazineleri. 

{6:41} üzerine ikinci gün sen madest ruhu, 

gök ve commandedst bu bölüm asunder ve için 

bir kısmı belki suları, ortada bir bölümü yapmak 

yukarı çık ve diğer altında kalır. 

{6:42} üçüncü gün sen komuta 

suları dünyanın yedinci parçası toplanan: 

altı pats hast sen kurumuş ve onları, bu niyet muhafaza 

Bunlardan bazı Tanrı'nın dikilmiş ve sürülüp hizmet olabilir 

Sana. 



{6:43} için en kısa zamanda senin kelime ileri çalışma gitti 
yapıldı. 

yaptım. 

{6:44} hemen vardı için büyük ve sayısız 

meyve ve tadı, çok sayıda ve çeşitli zevklere ve 

çiçekler değiştirilemez renk ve kötü kokuları yok harika 

koku: ve bu üçüncü gün yapıldı. 

{6:45} üzerine dördüncü gün sen commandedst bu 

Güneş ve ay ışığının ve yıldız ver 

sırada olması gerekir: 

{6:46} ve gavest onları adam, hizmet için bir ücret 

yapılacak buydu. 

{6:47} üzerine beşinci gün sen yedinci Allah'a saidst 

Bölüm, nerede sular getirmesi gerektiğini toplanmıştır 

ileri yaşayan yaratıklar, kuşlar ve balıklar: ve böylece geldi 

pass. 

{6:48} aptal su için ve ileri getirdi hayat olmadan 

Tanrı buyruğu, canlıların, bütün insanlar 

Harika eserlerini övgü. 

{6:49} sonra yüklediğin sen takdir etmek iki canlılar, 



bir sen calledst Enoch ve diğer Leviathan; 

{6:50} ve birini diğerinden ayrı: için 

Yani, nerede su toplanan yedinci bölüm 

ikisini birlikte, tutun. 

{6:51} onto Enoch sen kurumuş gavest bir bölümü 

onun aynı bölümünde durmak üçüncü günü, 

Neyin bin tepeler vardır: 

{6:52} ama Leviathan onto sen gavest yedinci bölüm 

Yani, nemli; ve onu, yiyip için muhafaza 

Kime yapacaksan yap ve ne zaman. 

{6:53} altıncı gün üzerine sen gavest emir 

toprak, şöyle ki senden önce hayvanlar, ileri getirmelidir 

sığır ve sürünen şeyleri: 

{6:54} ve sonra bu, Adam da, kime sen madest 

Senin yaratıkların Efendisi: Hepimiz ve insanlar onu gel 

Ayrıca kime sen seçilmiş. 

{6:55} bu var ben senden önce ya Rab, konuşulan 

Çünkü sen madest dünyanın iyiliği için 
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{6:56} da Adam gelir, diğer insanlar gibi 



Sen bir hiçsin, ama tükürük gibi dedi: 

ve bereket bir damla onto benzetti bu 

bir gemiden falleth. 

{6:57} ve şimdi, ya Rab, hani, bu dinsiz, hangi 

Şimdiye kadar hiçbir şey olarak tanınmış, Lordlar olmaya başladı 

bize ve bizi yok etmek için. 

{6:58} sen denilen senin insanları, ama senin 

ilk doğan, senin tek begotten ve senin ateşli sevgilisi verilir 

onların eline. 

{6:59} dünya şimdi hepimizin iyiliği için yapılması izin verirseniz 
neden 

Biz dünya ile miras sahip değil? Ne kadar süre 

Bu tahammül? 

{7:1} ve ne zaman bir son bunlar konuşma yapmıştı 

kelime, orada bana şöyle olmuştu melek gönderildi 

Bana gönderilen gece yukarıda adı geçen: 

{7:2} ve o bana, yukarı, Esdras, dedi ve duymak 

kelimeler sana söylemek için geldim. 

{7:3} ve dedim ki, üzerinde benim Tanrı konuşur. Sonra o şöyle 
dedi 

Bana, deniz ayarlanır geniş bir yerde derin olabilir ve 



Harika. 

{7:4} ama giriş vardı dar ve hangi tarihlerde Çantayı bırak 

bir nehir; 

{7:5} kim sonra da gidip denize bakmak için ve 

Bu kural için mi? Eğer o dar değil, nasıl yaptı 

geniş gelir? 

{7:6} orada da başka bir şeydir; Bir şehirdir inşaatı, ve 

geniş bir alanını ayarla ve tüm iyi şeyler dolu: 

{7:7} giriş bunların dardır ve küme bir 

Sanki bir yangın vardı üzerinde gibi düşmeye tehlikeli yer 

sağ el ve sol bir derin su: 

{7:8} ve bir ikisini arasında tek yol bile 

ateş ve su arasında orada çok küçük olabilir ama 

bir adam bir kez oraya gider. 

{7:9} bu şehir şimdi bir adam için verildi Eğer bir 

devralma, asla daha önce ayarla tehlike geçecek, 

nasıl bu miras alacak? 

{7:10} ve dedim ki, o kadar Tanrım. Sonra o bana şöyle dedi, 

Hatta bu aynı zamanda İsrail'in alandır. 

{7:11} çünkü onların iyiliği için dünya yaptı: ve 



Ne zaman Adam benim tüzük haddi, o zaman bu karar 

bitti artık. 

{7:12} sonra yapılan bu dünya girişlerinde vardı 

dar, üzüntü ve travail dolu: onlar ama az ve kötü, 

tehlikeler, dolu: ve çok acı verici. 

{7:13} giriş yaşlı dünyanın geniş vardı için ve 

ölümsüz meyve emin ve getirdi. 

{7:14} eğer onlar iş bunlar boğaz girmemeyi yaşayan 

boşuna şeyler, onlar hiç bu koyulur vardır alabilirsiniz 

Onlar için. 

{7:15} Şimdi bu nedenle neden disquietest sen kendin görmek 

Sen bir rüşvet adam sanat? ve neden sen taşındı, 

Oysa sen ama ölümlü sanat? 

{7:16} neden sen dikkate alınmaz senin aklın bu 

şey bu, mevcut bu yerine gelecek mi? 

{7:17} sonra ben cevap verdi ve dedi ki, O Lord bearest 

kural, sen senin hukuk, Salih gerektiğini rütbesi 

Ama bu dinsiz yok bunları, devralır. 

{7:18} yine de salih Boğazı acı 

şeyler ve geniş için umut: kötülük yapmış onlar için 



Boğaz şeyler acı çekti ve henüz geniş görmeyiz. 

{7:19} ve bana şöyle dedi. Hiçbir yargıç yukarıdaki 

Tanrı ve anlayış yüksek yukarıda indirdiği bir şey yok. 

{7:20} için yok bu hayatta birçok çünkü oradayım 

onlar önlerinde ayarlanır Tanrının nefret ederim. 

{7:21} için Tanrı için boğaz emir verilen gibi 

geldi, onlar gelirken bile onlar yaşamak için ne yapmalıyım ve 

ne ceza önlemek için dikkat etmelisiniz. 

{7:22} yine de onlar O'na; itaatkâr değildi Ama 

Onu ve hayal boşuna şeyler karşı Spake; 

{7:23} ve kendileri tarafından kötü onların amelleri; aldattı 

ve en yüksek o değil, dedi ki; ve onun değil biliyordu 

yolları: 

{7:24} onun kanunu ama onlar nefret ve onun engellendi 

sözleşmelerinde; onun tüzük onlar sadık, olmamıştır ve 

eserleri yapmamış. 

{7:25} ve bu nedenle, Esdras, için boş boş 

şeyler, ve tam için tam şeyler vardır. 

{7:26} hani, zaman, o gelmek bu belirteçleri 

Ben sana söyledim pass ve gelin geleyim 



görünür ve o ileri geliyor olacak görüldü, o artık 

Dünya'dan geri çekildi. 

{7:27} ve kim bunları kötülükler teslim edilir 

benim harikalar göreceğiz. 

{728} oğlum için İsa ile ortaya bu 

Onunla birlikte olmak ve onlar kalan dört içinde sevinirler 

yüz yıl. 

{7:29} oğlum İsa die ve tüm bu yıl olacaktır sonra 

hayatı olan erkekler. 

{7:30} ve dünya eski sessizlik içine döndü 

yedi gün, hangi tarihlerde olduğu gibi eski kararlar: böylece 
kimse 

kalır. 

{7:31} ve yedi gün sonra henüz awaketh dünya, 

kaldırdı değil, ve bu bozuk olan ölecek 

{7:32} ve toprak içinde uykuya olanları geri 

Onu ve bu yüzden toz o sessizlik içinde yaşamak zorundadır ve 

Gizli yerlerde kaydedilmiş olan bu ruhlar teslim edecektir 

onlara. 

{7:33} ve en yüksek koltuk görünür 



yargı ve sefalet, geçmek ve uzun 

acı bir son sahip olacaktır: 
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{7:34} ama yargı sadece kalacak, gerçeği standı, 

ve inanç güçlü balmumu: 

{7:35} ve çalışmaları takip eder ve ödül olacaktır 

shewed ve iyi işler kuvvet ve kötü olacaktır 

işler hiçbir kural taşıyacak. 

{7:36} sonra ben dedim ki, İbrahim ilk için dua 

Sodomites ve Musa içinde günah babalar için 

vahşi: 

{7:37} onu sonra ve İsa İsrail Achan zamanında için: 

{7:38} ve Samuel ve David yıkımı için: ve 

Sığınak'a-meli gelmek Solomon onlar için: 

{7:39} ve Helias için o yağmur; alınan ve için 

ölü, yaşıyor: 

{7:40} ve Ezechias döneminde insanlar için 

Sennacherib: ve birçok birçok için. 

{7:41} şimdi buna rağmen yolsuzluk görmek, bir yetişkin ve 

kötülük artmış ve salih için dua ettim 



dinsiz: niçin şimdi de olacak değil mi? 

{7:42} o bana cevap verdi ve dedi ki, bu mevcut hayat değil 

Nereye kadar zafer uymak son; Bu nedenle onlar-si olmak 

zayıf için dua ettim. 

{7:43} ama kıyamet günü bu kez sonu olacaktır 

ve başından ölümsüzlük için neyin gelmek 

geçmiş yolsuzluk olduğunu, 

{7:44} taşkınlık bir sonunda, aldatma şey kesilir, 

doğruluk yetişkin gerçek çoğaldığını var... 

{7:45} sonra hiçbir erkek olan onu kurtarmak mümkün olacaktır 

yok, ne de zafer kazanılmış onu ezmek için. 

{7:46} sonra cevap verdi ve dedi ki, bu benim ilk ve son 

söyleyerek, toprak vermedin daha iyi olmuştu 

Adam şöyle: ya da başka ne zaman onun almasını verildi 

Onu sinning dan hakim. 

{7:47} ne kar erkekler için olduğunu şimdi bu şimdiki zamanda 
için 

ağırlık ve aramak için ölümden sonra yaşam süresi 

ceza mı? 

{7:48} O sen Adam, ne sen böyle? için olsa da bu 



günah, sen olduğunu sen sanat yalnız düşmüş değil ama biz 

Bu sana! 

{7:49} ne kar bize şöyle Eğer olduğunu orada söz 

bizi ölümsüz bir vakit, biz bu işleri yapmış, ancak 

Ölüm getirdin? 

{7:50} ve orada bize sonsuz bir umut vaat 

kendimizi olmanın en kötü yapılır ise boşuna? 

{7:51} ve bu orada koyulur bizim için konut, 

Sağlık ve güvenlik, kötülük yaşadık Oysa? 

{7:52} ve en yüksek zafer için tutulur 

Biz ise onları dikkatli bir hayat açan savunmak 

Her şeyden en kötü şekilde yürüdü? 

{7:53} ve bir cennet shewed olması, 

meyve şimdiye kadar neyin güvenlik ve ilaç olduğu için 
endureth, 

beri biz içine girer değil mi? 

{7:54} (biz hoş olmayan yerlerde yürüdüm için.) 

{7:55} ve o onları hangi-si olmak kullanılmış yüzleri 

Oruç ise yıldızlar, Parlatıcı, yüzlerimizi 

karanlık getirilmiş olacaktır? 



{7:56} için biz yaşamış ve işlediği kötülük, biz 

sonra için acı çekmek başlaması gerektiğini kabul değil 

ölüm. 

{7:57} sonra o bana cevap ve dedi ki, bu 

o adam savaş durumu üzerine doğar 

Dünya savaşırım; 

{7:58} o aşılması, sen acı, 

dedi: ama o zafer alırsanız, o şey alacak 

Bence. 

{7:59} için Musa spake dediler ki onun hayat bu 

o yaşarken, insanların yaşam, sana seçin söyleyerek, bu sen 

mayest canlı. 

{7:60} inandılar o değil, yine de ne de henüz 

Onu sonra peygamberler, hayır ne de onlara, konuşulan bana 

{7:61} gibi ağırlık olmamalıdır onların 

gibi onlar üzerinde bu olmak sevinç imha için ikna 

Kurtuluş. 

{7:62}, sonra cevap verdi ve dedi ki, Lord, bunu biliyorum 

o merhamet üzerine indirdiği o en yüksek merhametli denir 

Onları henüz dünyaya gelmek değil, 



{7:63} ve bu da onun mahkemeye; açmak üzerine 

{7:64} ve o hasta ve uzun bu suffereth bu 

, onun yaratıklar olarak günah işledim; 

{7:65} ve o için bol vermeye hazır olduğunu 

nerede needeth; 

{7:66} ve o multiplieth için bu büyük rahmet, o 

Bu mevcut olan, ve daha fazla ve daha fazla şefkatini onlara 

Geçmiş ve onlara hangi gelmek vardır. 

{7:67} için eğer o onun mercies, dünya ile çarpın değil 

Orada devralan onlarla devam. 

{7:68} ve o pardoneth; Eğer değil mi onun kadar 

Tanrım, onlar hangi iniquities işlemiş olabilir 

hafifletti, erkekler on binde parçası olmamalıdır 

canlı kalır. 

{7:69} ve eğer onları bağışla değil yargıç, olmak 

Bu sözünü ile tedavi ve sayıda dışarı koymak 

iddiaların, 

{7:70} orada-meli var olmak çok az şayet içinde bıraktı bir 

sayısız çokluk. 

{8:1} ve en yüksek indirdiği söyledi ve beni yanıtladı 



Bu dünya için çok, ama birkaç için gelmek dünya yaptı. 

{8:2} I-ecek söylemek sana bir benzeşme, Esdras; Olarak ne 
zaman sen 

toprak, demek sana çok verir mi askest 

kalıp toprak kaplar ki bunun yapılmış, ancak çok az toz 

Altın çıkar: yine de bu günümüz dünyasında derstir. 
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{8:3} orada birçok oluşturulan olmak, ama birkaç kaydedilmiş 
olacaktır. 

{8:4} Yani ben cevap verdi ve dedi ki, Swallow o zaman aşağı O 
benim 

ruh, anlayış ve bilgelik yemesinden. 

{8:5} için sen vermek kulak ve sanat için istekli kabul 

kehanette: Sen artık sadece yaşamaktansa alanı hast için. 

{8:6} Ey Rabbimiz, sen biz olabilir kulun değil zarar varsa 

Senden önce dua ve sen vermek bizi tohum bizim kalp Allah'a 
ve 

Kültür anlayışımız bu meyve gelebilir için; 

nasıl her insan bu yaşamak bozuk, kim destekliyor 

bir adam yerin? 

{8:7} sen yalnız, sanat için ve biz tüm bir işçilik, 



Senin eller gibi sen dediği gibi. 

Ne zaman vücut Şimdi annenin moda için {8:8} 

Rahim ve sen üyeler givest, senin yaratık korunur 

ateş ve su ve dokuz ay içinde senin işçilik onları yiyip bitirir 

Onu yaratan senin yaratık katlanmak. 

{8:9} ki keepeth ve tutulan her ikisi de olacaktır ama bu 

korunmuş: ve ne zaman zaman çıkar, korunmuş rahim 

içinde büyüdü şeyleri karanlıklarından. 

{8:10} için sen parçalarından komutasındaki 

vücut, bu söylemek, göğüsler dışarı süt verilecek. 

göğüsler meyvesi hangisi 

{8:11} hangi moda şey olabilir 

Sen senin merhametine disposest kadar bir süre için beslenir. 

{8:12} sen broughtest o yukarıya ile senin dürüstlük ve 

nurturedst bu senin hukuk ve reformedst bu senin yargı ile. 

{8:13} ve sen senin yaratık olarak, kangren ve 

senin iş hızlandırmak. 

{8:14} bu nedenle sen onu yok eğer hangi ile bu yüzden 

büyük emek moda, Papazlıkla kolay bir şeydir 

hangi was-den yapılmış şey olabilir senin emir tarafından 



korunmuş. 

{8:15} Şimdi bu nedenle, Lord, ben konuşacağım; dokunaklı 
erkekte 

Genel, en iyi sen bilirsin; Ama senin insanlar için dokunaklı 

iyiliğin için özür dilerim; 

{8:16} ve için senin kalıtım, kimin için ben neden 

ağlamak; ve İsrail, kimin için ağır; ve Jacob için 

Kimin hatırına sorunlu; 

{8:17} bu nedenle senden için önce dua etmeye başlayacaktır 

kendim ve onlar için: içinde yaşamak falls bizi görmek için 

arazi. 

{8:18} ama yargıç çabukluk duydum hangi 

gelir sağlamaktır. 

{8:19} bu nedenle sesimi duy ve anlamak benim 

kelime ve senden önce konuşmak zorundadır. Bu bir 
başlangıçtır 

o götürüldü önce Esdras, kelimelerin: ve ben, dedi 

{8:20} Ey Rabbimiz, sen bu everlastingness içinde dwellest 

hangi şey yukarıda cennet ve buna beholdest 

Hava; 

{8:21} olan taht paha biçilmez; Kimin zafer olmayabilir 



anlayamamıştık; Kimin önce Meleklerin konaklar standı 

titreyen ile 

{8:22} olan hizmettir bilen Rüzgar ve ateş; 

kimin doğru ve sözler sabit kelimedir; Kimin 

güçlü, emir ve ferman korkulu; 

{8:23} olan göz drieth derinlikleri ve öfke kadar 

eriyip dağlar maketh; hangi gerçeği 

witnesseth: 

{8:24} O kulun dua duymak ve kulak verin 

Senin yaratık dilekçe. 

{8:25} ben hayattayken ben konuşmak için ve ben var sürece 

Ben cevap verecektir anlama. 

{8:26} O bak senin insanların; günahları üzerine Ama üzerinde 

Sana gerçekte hizmet onları. 

{8:27} dinsiz değil kötü buluşlar açısından, 

Ama bu arzusu bu senin Tanıklıklar aklında bulunsun... 

çabuk ilerlediğinin kanıtı. 

{8:28} düşünüyorum bu feignedly yürüdüm üzerine 

Senden önce: ama anımsamak onları, hangi göre senin 

senin korku bilinen. 



{8:29} hangi-si olmak onları yok etmek için senin-ecek var olmak 
değil izin 

hayvanlar gibi yaşadı; Ama açıkça sahip onlara bakmak için 

senin hukuk öğretti. 

Sen onlara olan hiçbir öfke al {8:30} 

hayvanlar kötü sayılır; Ama her zaman koymak onları seviyorum 

onların güven senin doğruluk ve zafer. 

{8:31} Biz ve bizim Babalar böyle çürümek için 

hastalıklar: ama günahkarlar denilen thou nedeniyle 

merhametli. 

{8:32} için eğer sen hast bize, merhamet için bir arzu 

Sen Yani, hayır olan bize merhametli çağrılması 

doğruluk eserleri. 

{8:33} için sadece, hangi-si olmak koydu pek çok iyi işler 

Seninle, kendi işler dışında ödül alacak. 

{8:34} adam, ne için o sen shouldest al 

hoşnutsuzluğunu ona? ya da rüşvet bir nesil, nedir bu 

Sen shouldest ona doğru çok acı? 

{8:35} gerçekte onları için olmak hiç kimse bunların arasında 

tarihi, ama o kötülük; ele ve sadık arasında 



hiçbiri hangi değil bitmiş yanlış yoktur. 

{8:36} için yapılan bu, ya Rab, senin dürüstlük ve senin 

Tanrım, eğer sen onlara merhamet et bildirilmesi 

hangi iyi işler değil güven var. 

{8:37} sonra o bana cevap ve dedi ki, bazı şeyler hast 

Sen doğru biçimde konuşulan ve senin kelime göre olacaktır. 

{8:38} Dahası edinilmiş malların düşünürüm değil için 

Onlara hangi yargı ölmeden önce günah işledim, 

Destruction önce: 

{8:39} ama edinilmiş malların sevinirler olacaktır 

Salih ve hatırlar da onların hac ve 

Kurtuluş ve onlar için vardır ödül. 
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{8:40} gibi şimdi konuştun mu, gibi çok o vuku. 

{8:41} için çiftçi biçecek üzerine fazla tohum 

yere ve birçok ağaç, planteth ve henüz olay şu ki 

iyi çıkar, ben de tüm bu doth değil onun sezon ekilen 

almak kök dikti: bunların içinde ekili bile Yani 

Dünya; tüm kaydedilmiş olacaktır. 

Grace, bulduysanız {8:42} sonra cevap verdi ve dedi ki, izin 



konuş benimle. 

{8:43} çiftçi'nın tohum perisheth gibi Eğer bu 

değil, senin yağmur zamanında almak gelip sezon; ya da eğer 

çok fazla yağmur ve o bozuk gelir: 

{8:44} yine de adam da, hangi ile oluşan perisheth 

Senin eller ve sen sanat için senin kendi görüntü denir 

Ona, kimin hatırına sen her şeyi, hast made gibi ve 

Onu çiftçi'nın tohum benzetti. 

{8:45} bizimle Müftüoğlu değil ama senin insanlar yedek ve 

senin kendi miras merhamet: Sen 

Merhametli senin yaratık dediler. 

{8:46} sonra o bana cevap ve dedi ki, mevcut işler 

hediye ve olarak gelmek gibi çıkar için böyle şeyler için. 

{8:47} sen çok comest için kısa o sen shouldest olmak 

güçlü-e doğru benim yaratık ı: ama sık sık var daha çok 
seviyorum 

hemen hemen sana şöyle ve şöyle, ama asla çizilmiş 

adaletsiz. 

{8:48} bunda da sen önce en muhteşem sanat 

Yüksek: 



Sen sensin, boyunları bükük o {8:49} olarak becometh 

Sana ve kendini değil karar layık çekilmek 

Salih arasında övmek. 

{8:50} için birçok büyük mutsuzluğunuzu onlara bu yapılacaktır 

onlar çünkü ikinci kez dünya, çobanı 

büyük gurur yürüdü. 

{8:51} ama sen kendin için anlamak ve arayıp bulmak 

zafer için gibi senin gibi olmak. 

{8:52} için size cennet açıldığında, hayat ağacı olduğunu 

ekili, dönme vakti hazırlanır, bereket yapılır 

hazır, bir şehir, inşaatı ve geri kalan izin verilir, Evet, mükemmel 

iyilik ve bilgelik. 

{8:53} kötülük kökünü senden zayıflık kapalı 

ve güve senden sakladım ve yolsuzluk içine kaçtı 

unutulmak için cehennem: 

{8:54} acılarını iletilir ve sonunda shewed olduğunu 

ölümsüzlük hazinesi. 

{8:55} ve bu nedenle daha fazla soru sormak sen 

Onları yok çok sayıda ilgili. 

{8:56} için ne zaman onlar özgürlük almıştı, onlar hor 



en yüksek, onun hukuk küçümseme, düşünce ve onun yollarını 
forsook. 

{8:57} onlar onun salih trodden bunların yanında 

{8:58} ve onların kalbinde Tanrı yok; dedi Evet, 

ve bilerek ölmeliler. 

{8:59} gibi yukarıda belirtilen işlemler almak için yani 

susuzluk ve ağrı onlar için hazırlanmış: vasiyetini değildi 

Erkekler için boşa gelmelidir: 

{8:60} ama adını kirletti oluşturulmasında 

Onu bu onları yaptı ve O'na unthankful 

hangi hayat onlar için hazırlanmış. 

{8:61} ve bu nedenle karar verdim şimdi geldi. 

{8:62} bu şeyler var ben değil tüm insanlar, Allah'a shewed ama 

Seni ve senin gibi bir kaç. O zaman ben cevap verdi ve dedi ki... 

{8:63} hani, ya Rab, şimdi hast sen shewed beni 

sen Solgunluğu harikalar çok sayıda başlamak yapmak 

son kez: ama ne zaman, sen beni değil shewed hast. 

{9:1} o bana o zaman cevap verdi ve dedi ki, sen ölçmek 

zaman kendi içinde özenle: ve ne zaman sen görürsün parçası 

işaretleri geçmiş, sana daha önce söyledim, 



{9:2} sonra sen anlamak, bu çok aynı 

Saat onda yüksek dünya ziyaret etmeye başlayacaktır, 

hangi o yaptı. 

Orada olacaktır zaman görülen deprem {9:3} Bu nedenle ve 

dünyadaki insanların uproars: 

{9:4} sonra sen iyi anlıyorum, bu en yüksek 

Senden önce vardı gün o şeylerden buyurdu, 

En başından bile. 

{9:5} için gibi tüm dünyada yapılmış olarak indirdiği bir 

başlangıcı ve bitişi ve sonunda bu bildirimi: 

{9:6} buna rağmen bir kez daha da yüksek düz var 

merak ve güçlü işleri ve sonlara başlangıçlar 

etkileri ve belirtileri. 

{9:7} ve her biri bu kaydedilmiş olacaktır ve mümkün olacaktır 

eserleri ve inanç, mademki siz var kaçmak için 

inandım, 

{9:8} dedi tehlikelerden korunmuş ve olacaktır 

benim kurtuluşum ülkemden ve benim sınırları içinde görmek: 
Ben için 

Onları benim için baştan kutsanmış. 



{9:9} o zaman onlar acınacak durumda, şimdi sahip olurum 

benim yollardan suistimal: ve onlar onları fırlatıp 

despitefully torments içinde çobanı. 

{9:10} için onların yaşam gibi faydaları, almış ve 

Bana bilinen değil; 

{9:11} ve onlar onlar varken bu benim hukuk, nefret 

Henüz özgürlük, ve ne zaman henüz tövbe yerinin açık 

Onlara, anlaşılmadı, ama nefret; 

{9:12} aynı ağrı tarafından ölümünden sonra biliyor olmalısın. 

{9:13} ve bu nedenle sen meraklı olmak değil nasıl 

dinsiz cezalandırılır ve ne zaman: ama sormak nasıl 

Salih kaydedilmesi, kimin dünya olduğunu ve kimin için 

Dünya oluşturulur. 

{9:14} sonra ben cevap verdi ve dedi ki... 

{9:15} önce söylediler ve şimdi konuşuyorum ve olacak 

Ayrıca bundan sonra konuşmak, bu onları çok daha fazla 
geliyorum 
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hangi yok, daha onları hangi kaydedilmiş olacaktır: 

{9:16} gibi bir dalga bir damla büyük olduğu gibi. 



{9:17} ve söyledi, ve beni yanıtladı alan gibi 

Ayrıca tohumu öyledir; çiçekler olmak böyle renkler şunlardır 

Ayrıca; Bu işçi gibi böyle de çalışmasıdır; ve de 

Çiftçi ls kendisi, yani onun hayvancılık da: Bunun için 

Dünya zamanıydı. 

{9:18} ve şimdi ne zaman yapıldı dünya hazırladım 

henüz yapılmış, onlar için bile içinde yaşamak şimdi yaşayan, 
Hayır 

adam bana karşı spake. 

{9:19} her biri için o itaat: ama şimdi görgü 

Onları yapılır bu dünyada oluşturulan vardır 

kalıcı bir tohum ve olan bir yasa tarafından bozuk 

araştırılamaz kendilerini kurtulmak. 

{9:20} Dünya kabul ve işte, yani vardı 

içine gel cihazlar yüzünden tehlike. 

{9:21} ve ben gördüm ve büyük ölçüde ayrılan ve beni tutmuş 

bir üzüm küme ve bir bitki büyük bir insan. 

O zaman, hangi doğdu yok çok sayıda {9:22} izin 

boşuna; ve benim üzüm tutulması, izin ve benim bitki; için 
büyük 

çalışma ben bu mükemmel yaptık. 



{9:23} yapacaksan yap kes henüz yedi gün Eğer yine de, 

daha fazla, (ama sen onları, hızlı değil 

{9:24} ama hiçbir evi nerede bir alana çiçek, gitmek 

İnşaatı ve yemek sadece çiçekler alanının; yok et tadı, 

şarap içmek, ama sadece çiçekleri yiyorlar;) 

{9:25} ve sürekli yüksek dua et, o zaman ben 

gelip seninle konuşmak. 

{9:26} olarak adlandırılan alana yoluma gittim 

Ardath, o bana; emretti gibi ve orada arasında oturdu 

çiçekler ve bu alanın otlar yedin ve 

aynı et beni memnun. 

{9:27} yedi gün ben çim ve kalbimin oturdu sonra 

İçimde, sanki daha önce olduğu gibi sinirlendirdi: 

{9:28} ve ben ağzımı açtım ve önce konuşmaya başladı 

en yüksek ve dedi ki, 

{9:29} Ey Rabbimiz, sen bu shewest kendini Allah'a bize, sen 

Babalarımız vahşi doğada, bir yerde şöyle shewed idin 

Onlar geldiğinde nerede kimse, çorak bir yerde treadeth 

Mısır'dan. 

{9:30} ve sen spakest diyorsun, duy beni, Ey İsrail; ve 



Jacob tohum sen sözümü unutma. 

{9:31} için hani, benim kanunda ekmek ve bu olacaktır 

meyve getirdin ve siz içinde sonsuza kadar onur. 

{9:32} ama hukuk alınan, babalarımız tuttu 

değil ve senin yönetmelikler gözlenen: ve olsa da meyve 

senin hukuk yok değil, işte senin; olduğu için de olabilir 

{9:33} henüz davetiye onlar öldü, çünkü onlar 

ekili değil onları sakladım. 

{9:34} ve lo, o yere indirdiği zaman özel bir 

alınan tohum, ya da deniz bir gemi veya gemi et veya içki, 

o, o helak neyin ekili veya içine, dökme 

{9:35} şunu da hangi ekili ya da orada, döküm veya 

alınan, yok ve bizimle remaineth: ama bizimle 

Bu kadar oldu değil. 

{9:36} için yasa aldık biz günah tarafından yok 

ve bizim kalp Ayrıca hangi aldı 

{9:37} rağmen yasa perisheth değil, ama 

onun yürürlükte remaineth. 

{9:38} ve ne zaman ben spake bunları kalbimde, ben 

geri benim ile gözleri baktım ve sağ tarafındaki gördüm bir 



kadın ve, işte, o yas tuttu ve ile yüksek sesle ağladı 

ses, çok kalp içinde sahipsiz esef yapıldı ve elbiselerini edildi 

kira ve o kafasını üzerine külleri vardı. 

O zaman ben düşüncelerimi ben oldu ve açık gitmek izin {9:39} 

Bana onu, 

{9:40} ve ona şöyle dedi, sen niçin weepest? Neden 

Sen çok senin aklın sahipsiz esef sanat? 

{9:41} ve ben olabilir bana dedi, bırak beni 

Kendimi bewail ve acıyor tartışmalı olduğum için benim üzüntü 
ekleyin 

zihnimde ve çok düşük getirdi. 

{9:42} ve sana aileth ona şöyle dedim? Anlat. 

{9:43} ben kulun çorak, olmuştur bana dedi 

ve otuz yıl bir kocam vardı hiçbir çocuk vardı, 

{9:44} ve o otuz yıl hiçbir başka gün yaptım ve 

gece ve her saat, ama yapmak benim, namaz için yüksek. 

{9:30 yıl Tanrı bana senin evlatlık duyduktan sonra 45}, 

benim sorun olarak kabul benim sefalet baktı ve verdi 

Bana bir evlat: ve ben onu, çok memnun oldu bu yüzden benim 
kocamdı 

Ayrıca ve benim komşuları: ve biz Allah'a büyük onur verdi 



Yüce. 

{9:46} ve onu büyük travail ile beslenir. 

{9:47} çok zaman o büyüdü yukarı ve onun inmişti 

bir eşi olmalı, bir bayram yaptı. 

{10:1} ve bu böylece geçmek, bu benim oğlum iken geldi 

onun düğün odasına girdi, o yere düştü ve öldü. 

{10:2} o zaman hepimiz ışıklar ve tüm deviren benim 

Komşular beni teselli etmek için yükseldi: Ben onto benim 
dinlenme aldı 

İkinci gün gece. 

{10:3} ve tüm için terk ettiklerini zaman geçmek geldi 

beni teselli, sonuna kadar sessiz olabilir; sonra ben kadar 
yükseldi tarafından 

gece kaçtı ve sen görürsün bu alana buraya geldi. 

{10:4} ve şimdi değil şehre dönmek amaç 

Ama burada kalmak için ve ne yemek ne de içki, ama sürekli 

yas ve ölene dek hızlı. 

{10:5} o zaman ben neyin olduğumu, meditasyonlar yaptı ve 

öfke, söyleyerek Spake ona 

{10:6} sen aptal kadın her şeyden önce diğer görürsün sen 

değil bizim yas ve bize ne happeneth? 
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{10:7} nasıl o Sion annemiz bütün ağırlık dolu, 

ve çok, çok acıyor yas boyunları bükük? 

{10:8} ve şimdi, biz tüm yas ve biz için üzgün görmek 

ağırlık, sen bir oğlu için sahipsiz esef sanat vardır? 

{10:9} için dünya sormak ve o sana, bunun olduğunu söyleyeyim 

hangi o kadar çok bu sonbahar için yas tutmak gerektiğini o 
büyümek 

onun üzerine. 

{10:10} tüm başta ve onu dışarı-in onu geldi 

diğerleri gelip ve, işte, onlar hemen hemen tüm içine yürümek 

yıkım ve onları çok sayıda son derece köklü. 

{10:11} kim o zaman yapmak gerekir, daha daha fazla yas 

Bu kadar büyük bir çok kayıp; ve sen hangi sanat 

Üzgünüm ama mesela? 

{10:12} ama bana dediler sen sayest, benim ağıt değil 

gibi Dünya'nın meyvesi, kaybettim çünkü 

hangi ileri ağrıları ile getirdi ve acılarını ile çıplak; 

{10:13} yeryüzünden değil yani: çok sayıda mevcut için 

geldiği gibi toprak sahası göre öldü: 



{10:14} o zaman söyle ben sana, sen getirdi gibi gibi 

ileri çalışma ile; Buna rağmen dünya da onun meyve verilen, 

Yani, adam, yapılan hiç başından beri ona 

onu. 

{10:15} Şimdi bu nedenle tutmak senin keder kendin için ve 

hangi sana başına gelen iyi bir cesaretle ayı. 

{10:16} için eğer sen belirlenmesi kabul 

Sadece olmak Tanrı'nın sen her ikisi de oğlun zamanında almak, 

ve kadınlar arasında övgüyle. 

{10:17} senin yol o zaman şehre senin kocana git.. 

{10:18} dedi bana, ben yapmayacağım: Ben olacak 

şehre gitmek değil, ama burada öleceğim. 

{Daha fazla onu Allah'a ve adı geçen konuşmaya devam etti bu 
yüzden 1019:}, 

{10:20} yapmak o kadar ama danışmanlık. Bana göre: nasıl için 

Sion olumsuzluklara çoğu? konuda teselli olmak 

Kudüs'ün keder. 

{10:21} için sen bizim kutsal atık, atılır görürsün 

kırık aşağı bizim sunak, tapınağımıza yok edildi. 

{10:22} bizim psaltery yere yatırılır, bizim şarkımız alınır 



susturmak için bizim sevinç, ışığın bitti bizim 

mum söndürmek, bizim mutabakat ark bozulmuş, bizim 

kutsal şeyler kirletti ve adı bu üzerimize denilen 

Neredeyse profaned: utanç, çocuklarımız koymak bizim 

Rahipler yanmış, bizim Levites esaret içine gitti bizim 

bakireler kirletti ve karılarımız ravished; bizim Salih 

Erkekler, bizim küçük olanlar bizim genç erkekler yok, küçük bir 

esaret, getirdi ve bizim güçlü erkek olun 

zayıf; 

{10:23} ve tüm Sion mühür büyük olduğu 

Şimdi onurunu kaybetmiş; o eline teslim edilir için 

Bu bizi onlardan nefret ediyorum. 

{10:24} ve bu nedenle senin büyük ağırlık, sallamak ve 

Mighty olabilir acılarını, çok sayıda yerine koy 

Merhametli onto sana yine de yüksek sana söyleyeyim 

dinlenme ve--dan senin çalışma kolaylığı. 

{10:25} ve onunla konuşurken geçmek geldi 

Hani, onun yüzüne birden fazlasıyla tuttu ve onu 

Böylece onu korkuyor ve düşündü teveccüh ışığın 

ne olabilir. 



{10:26}, bak, aniden çok bir feryat etti 

korku: böylece kadın noise dünya sarsıldı. 

{10:27} ve baktı ve, işte, kadın ortaya çıktı 

Bana daha fazla, ama orada bir şehir İnşaatı ve a büyük 

shewed kendisinin temeller yer: o zaman korktum 

ve yüksek bir ses ile ağladım ve dedi ki, 

{10:28} Uriel bana gelen melek, nerede 

ilk? Beni birçok transta düşmeye neden için 

ve benim son yolsuzluk ve dua için açık olduğundan 

azarlama. 

{1029:} ve ben bu sözleri konuştu gibi hani, o 

Bana geldi ve bana baktı. 

{10:30} ve lo, o ölmüştü, tek yatıyordu ve 

benim anlayış benden alınmıştır: ve benim tarafımdan aldı 

sağ el ve beni teselli ve ayaklarımın bırak 

ve bana dedi ki, 

{1031:} / aileth? ve neden sen çok endişeli? 

ve neden senin anlayış sorunlu ve düşünceler 

Senin kalbinde? 

{10:32} ve beni, terk ettin çünkü, dedi ve 



Henüz senin kelime göre yaptım ve alana gittim, 

ve, lo, ben gördüm ve henüz görmek, bunun için güçlü değilim 

hızlı. 

{10:33} ve bana dedi mertçe, ayağa kalk ve ben 

Sana bilgi vereceğiz. 

{10:34} sonra ben Speak üzerinde Lordum, bana dedi ki; Sadece 

beni terketmek değil, ölürsem diye benim umudu boşa 
çıkarmak. 

{10:35} ben bilmiyordum gördüm ve ben bunu duymak için 

bilmiyorum. 

{10:36} veya hislerim aldatılmak veya ruhumu bir rüya? 

{10:37} Şimdi bu nedenle ben sen Solgunluğu sergilemek 
yalvarıyorum 

Kulun bu vizyonu. 

{Sonra bana cevap verdi ve söyledi, duymak ve ben 1038:} 

Sana bildirmek zorundadır ve niçin anlatayım sen korkuyor 
sanat: için 

Yüksek onto sana çok gizli şeyler ortaya çıkaracaktır. 

{10:39} bu senin yol gördüğü haklı: Bunun için sen 

sürekli senin insanlar için sorrowest ve büyük makest 

Sion için ağıt. 



{10:40} bu nedenle vizyon anlamını olduğunu hangi 

Sen son zamanlarda sawest: 

{10:41 sen sawest yas bir kadın ve sen} 

Onu teselli etmek için begannest: 

{10:42} ama şimdi görürsün sen kadın benzerlik Hayır 

daha fazla, ama orada ortaya çıktı sana bir şehir inşaatı. 

{10:43} ve sana onun ölümü söyledi, ancak 
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evlat, bu bir çözümdür: 

{10:44} kime sen sawest bu kadın Sion.: ve 

Oysa sana dedi, hatta o kim sen olarak görürsün bir 

Şehir inşaatı, 

{10:45} ise diyorum, dedi sana, o indirdiği 

Otuz yıldır kısır: otuz yıl neyin Bunlar 

Ona yapılan hiçbir teklif yapıldı. 

{10:46} ama otuz yıl Solomon inşaatı sonra şehir 

ve teklifleri teklif: ve çorak bir oğlum çıplak. 

{10:47} ve sana onu beslenen söyledi, ancak 

işgücü ile: Kudüs'te yaşayan buydu. 

{1048:} ama sana dedi oysa ki benim oğlum 



onun evlilik odası yürürlüğe girdiği bir başarısız sahip oldu, 

ve öldü: Bu Kudüs'e geldi imha oldu. 

{1049:}, bak, sen onun benzerlik, sawest ve 

o oğlu için yas tuttum çünkü sen begannest konfor için 

Onu: ve olmak bunlar tesadüf eseri bu şeylerden 

Sana açıldı. 

{10:50} şimdi sen sahipsiz esef en yüksek görendir için 

unfeignedly ve tüm kalbin onun için çok sufferest 

Sana onun zafer parlaklık o shewed indirdiği ve 

güzelliği comeliness: 

{10:51} ve bu nedenle sana alanında kalır bade 

nerede herhangi bir ev inşaatı: 

{10:52} yüksek bu onto gösteriş olurdu biliyordu 

Sana. 

{10:53} bu nedenle sana saha, komuta 

herhangi bir bina yok temeli neredeydi. 

{10:54} için neyin yüksek beginneth için yerde 

gösteriş hiç kimsenin bina onun şehir, orada-ebilmek durmak 
mümkün. 

{1055:} ve bu nedenle korku değil, olmak senin kalp değil izin 



affrighted, ama senin bir şekilde gitmek ve güzellik görmek ve 

Yapı büyüklüğü gözlerin mümkün olduğu kadar 

bakın: 

{10:56} ve sonra sen seninki kulakları olduğu kadar duydum 

anlamak. 

{1057:} sen için diğer birçok kutsanmış sanat ve sanat 

ile yüksek denir; ve yani ama az. 

{10:58} ama yarın gece thou kalır burada; 

{10:59} ve bu yüzden sana visions yüksek sergilemek 
zorundadır, 

Onlara yapacak en yüksek yüksek şeyler bu 

Dünya'ya son gün içinde yaşamak. Yani o gece uyudum 

ve başka bir, o bana emretti gibi. 

{11:1} sonra bir rüya gördüm, bak, orada geldi 

Kartal bir denizden on iki tüylü kanatları vardı, 

ve üç başlı. 

{11:2} ve gördüm ve, işte, o kanatlarını yayılan 

tüm dünya ve tüm hava rüzgarları esti onun üzerinde ve 

birlikte toplanmıştır. 

{11:3} ve ben beheld ve dışarı-in onun tüyleri büyüdü 



aksine diğer tüyler; ve küçük tüyleri oldular ve 

küçük. 

{11:4} onun kafa ama istirahat edildi: başından ortasında 

kalıntı ile dinlenmiş henüz diğerinden daha büyük oldu. 

{11:5} bunların yanında ben beheld ve lo, kartal onunla uçtu 

tüy ve dünya üzerinde ve onlar yaşadı üzerinde hüküm 

orada. 

{11:6} ve bütün şeyleri bayrak altında olduğunu gördü 

Tabi onu ve ona karşı hiçbir adam spake, Hayır, şöyle bir 

yaratık dünya üzerinde. 

{11:7} ben beheld ve, lo, kartal onun üzerine gül 

pençe ve spake söyleyerek onun tüyleri için 

{11:8} izle anda değil: her biri kendi içinde uyku 

yeri ve saati ders tarafından: 

{11:9} ama son korunmuş başkanları izin. 

{11:10} ben beheld ve, lo, değil dışarı-in ses gitti 

onun başlar, ama onu ortasında vücut. 

{11:11} ve onun aykırı tüyler, numaralı ve, 

Hani, sekiz tane vardı. 

{11:12} ve baktı ve, hani, orada sağ taraftaki 



bir tüy ortaya çıktı ve tüm dünya üzerinde hüküm; 

{11:13} ve bu yüzden, o zaman bu hüküm, sonu 

geldi ve bunların yer çıktı artık: çok ileri 

kadar durdu takip. ve hüküm süren ve büyük bir zaman vardı; 

{11:14} ve ne oldu, o zaman hüküm, sonuna 

ilk, yani bu kadar artık ortaya çıktı gibi Ayrıca, geldim. 

{11:15} bu şöyle bir ses geldi ve dedi ki, 

{11:16} bulaşan sen kural dünya üzerinde çok duydum 

uzun: Bu sana, sen görünmesini beginnest önce diyorum yok 

daha fazla bilgi, 

{11:17} orada hiçbiri sana sonra senin zaman ulaşmak 

Ben de yarısını Allah'a bunların. 

{11:18} sonra üçüncü ortaya çıktı ve diğer olarak hüküm 

daha önce ve bir daha da ortaya çıktı. 

{11:19} çok ile tüm kalıntı birbiri ardına gitti, 

Bu her bir hüküm süren ve bir daha ortaya çıktı. 

{11:20} o zaman ben beheld ve lo, zaman sürecinde 

takip tüyler ayağa kalktı sağ taraf, onlar 

Ayrıca kural; ve bazı onları karar verdi, ama bir süre içinde 

Onlar artık ortaya çıktı: 



Biraz-in onları kurmak için {11:21} ama yönetilen değil. 

{11:22} bundan sonra ben baktım ve, işte, oniki 

tüyleri artık ortaya çıktı, ne de iki küçük tüyleri: 

{11:23} ve kartal vücut daha fazla 

Ama dinlenmiş üç başlı ve altı küçük kanatları. 

{11:24} o zaman ben de o iki küçük tüyleri bölünmüş gördüm 

altı, kendilerinden ve baş altında kaldı bu 

sağ tarafındaki yapıldı: dört onların yerine devam etti. 
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{11:25} ben beheld ve, lo, tüyler vardı 

kendilerini ayarlamak için ve sahip olmak düşündüm kanatları 
altına 

kural. 

{11:26} ben beheld ve, lo, bir set vardı ama 

kısa bir süre daha ortaya çıktı. 

{11:27} ve ikinci ilk daha uzak daha erken oldu. 

{11:28} ben beheld ve, lo, ikisi kaldı 

Ayrıca kendilerini dönemine düşündüm: 

{11:29} ve onlar çok düşünürken, hani, var awaked 

istirahat, yani, bu kadar olsa başlarından birine oldu 



ortasında; Bunun için iki diğer kafa fazlaydı. 

{11:30} ve sonra diğer iki kafa olduğunu gördüm 

ile katıldı. 

{11:31}, bak, baş onlarla açık oldu 

Onunla vardı ve iki tüylü kanatları altına kadar yedin mi 

Bu hüküm süren. 

{11:32} ama bu baş koymak tüm dünyayı korku ve çıplak 

Bu çok yeryüzünde yaşadı üzerinde kuralında 

baskı; ve bu şekilde daha fazla dünya yönetişim 

Tüm kanatları, olmuştu. 

{11:33} bundan sonra ben beheld ve, lo, o yapmıştır. 

ortasında birden kanat olarak daha fazla, gibi ortaya çıktı. 

{11:34} ama orada kaldı iki kafa, hangi Ayrıca 

yeryüzünde ve yaşadı bu sıralama gibi 

orada. 

{11:35} ve ben beheld ve lo, sağ kafasına 

yan sol tarafında yapıldı bu devoured. 

{11:36} o zaman bana, bak dedi bir ses baş 

Senden önce sen görürsün şey göz önünde bulundurun. 

{11:37} ve ben beheld ve lo, olduğu gibi kükreyen aslan 



ahşap kovaladı: ve o bir adamın gönderdi gördüm 

ses kartal ve dedi ki, 

{11:38} duymak sen, seni ve yüksek ile konuşacağım 

Sana söyleyeyim, 

{11:39} sanat değil sen o bu dört hayvanlar, remainest 

Kimi benim dünyamda dönemine made bu sonu onların 

kez bunlar aracılığıyla gelebilir? 

{11:40} ve dördüncü geldi ve tüm canavarlar üstesinden 

Bu geçmiş ve güç dünyanın büyük vardı 

korkaklık ve bütün pusula ile dünyanın üzerinde 

çok kötü baskı; ve çok uzun süre yaşadı o 

earth hile ile. 

{11:41} Dünya'ya sen gerçekle değerlendirilecektir hast değil. 

{11:42} Sen ezik tutulmuş için sen zarar 

barışçı, sen yalancı sevdi ve yok 

Onları ileri meyve getirdi ve döküm konutlar 

duvarları gibi aşağı sana hiç zarar vermedim. 

{11:43} bu nedenle senin haksız muamele onto gelip olduğunu 

Yüksek ve senin gurur Mighty dediler. 

{11:44} yüksek de baktı gurur 



kez ve, işte, sona erdi ve onun iğrençlikleri vardır 

yerine. 

{11:45} ve bu nedenle daha fazla görünür, sen kartal, ne de 

Senin korkunç kanatları, ne de kötü senin tüyleri ne de senin 

kötü niyetli kafaları, ne de senin yaralayıcı pençeleri, ne de tüm 
boşuna vücudunuzun: 

{11:46} tüm dünya yenilenmiş olabilir ve olabilir 

iade, senin şiddet, teslim ve o olabilir 

yargı ve ona onu merhametine için umut. 

{12:1} ve geçmek geldi, aslan spake bunlar whiles 

Kartal onto kelime, ben gördüm, 

{12:2} ve, işte, kaldı baş ve dört 

kanatları daha fazla ortaya çıktı ve iki gitti ve ayarla 

kendilerini saltanatı ve krallıkları kadar küçük, ve 

kargaşa doldurun. 

{12:3} ve gördüm ve, işte, artık ortaya çıktı 

ve tüm vücut kartal yandı böylece toprak 

büyük korku içinde olduğunu: o zaman ben beladan uzak 
awaked ve 

Trance akıl ve büyük korku ve şöyle dedi benim 

ruh, 



{12:4} Lo, bu hast sen bitmiş bana, bunda sen 

Yüksek çıkış searchest. 

{12:5} Lo, ben fikrimi yorgun ve çok zayıf değilim 

Ruhumu; ve az güç, büyük korku için 

dığı bu gece tutulmuş. 

{12:6} bu nedenle şimdi yüksek, yalvarıyorum o 

Beni sonunda teselli. 

{12:7} ve dedim ki, bu Lord ben bulduysanız kural, bearest 

Grace senin görme önce ve senden önce ile haklı 

diğerleri, ve dua gerçekten daha önce eğer senin 

yüz; 

{12:8} konfor bana sonra ve sergilemek bana kulun 

yorum ve bu korkulu vizyon, düz fark bu 

Sen mayest mükemmel konfor ruhumu. 

{12:9} sen bana layık sergilemek için değerlendirilecektir için 
beni 

son kez. 

{12:10} ve bana dedi bu yorumu 

Vizyon: 

{12:11} kime sen sawest Kartal, gelmek yukarıya--dan 



Deniz, vizyonu içinde görülen Krallık gibi senin 

kardeşi Daniel. 

{12:12} ama o, bu nedenle expounded değil 

Şimdi sana bildirebilir. 

{12:13} hani, gün gelecek, bu shall rise 

bir Krallık toprak ve üzerine kadar korkulan her şeyden önce 

daha önce vardı Krallık. 

{12:14} aynı on iki kralların saltanatı, birbiri ardına 

başka bir: 

{12:15} ki onun ikinci saltanatı başlar ve 

herhangi bir on iki daha fazla zaman olacaktır. 

{12:16} ve bunu on iki kanat anlamına gelir hangi sen 

sawest. 

Sayfa 723 2 Esdras 

{12:17} ses gelince hangi sen heardest konuş, ve 

Bu sen kafaları aynı gelen dışarı çıkmak sawest 

ortasında, bu yorumu organıdır: 

{12:18} Bu İngiltere süre sonra olacaktır 

büyük strivings ortaya çıkan ve başarısız tehlikede durmak 
zorundadır: 



Yine de değil o zaman ölecek ama daha restore 

onun başına. 

{12:19} ve sen altında sekiz küçük sawest Oysa 

tüyler, kanatlarını için yapışmasını yorumu şudur: 

{12:20} içinde orada ortaya sekiz krallar, kimin 

kez küçük ve onların yıl swift olacaktır. 

{12:21} ve iki tane yok, orta saat 

yaklaşan: bitiş başlayacak kadar dört tutulacaktır 

yaklaşım: ama iki sonuna tutulacaktır. 

{12:22} ve sen dinlenme, bu üç başlı sawest Oysa 

yorum olduğunu: 

{12:23} içinde onun son gün en yüksek zam üç eder. 

Krallık ve orada çok şey yenilemek ve onlar olacaktır 

Dünya hakimiyeti var, 

{12:24} ve o orada, çok ile yaşamak 

baskı, onları daha önce olduğunu her şeyden önce o: Bu 
nedenle 

Onlar kartal başkanları denir. 

{12:25} için bunlar onlar onun yerine getirmek. 

kötülük ve bu onun son son bitirmek. 



{12:26} ve sen bu sawest ise büyük baş 

Artık ortaya çıktı, bu onlardan biri ölmeyecek signifieth 

onun yatak üzerine ve ağrı ile henüz. 

{12:27} kalan iki ile öldürülen için 

kılıç. 

{12:28} bir kılıç diğer yemesinden için: 

Ama en sonunda o kılıcı kendisi düşecek. 

{1229:} ve sen altında iki tüyler sawest Oysa 

sağ tarafta baş üzerinden geçen kanatlar; 

{12:30} onlar, bunlar signifieth kime yüksek 

onların tuttum: küçük Krallık ve tam bu 

başı belada, sen sawest gibi. 

{1231:} ve kime sen dışarı-in yükselen sawest aslan, 

ahşap ve kükreyen ve kartal için konuşma ve 

Onu tüm sözcükleri ile onun adaletsizlik için rebuking 

hangi sen duydum; 

{12:32} meshettiler, yüksek tutulan bu 

onları ve onların kötülük sonunda şöyle: o olacaktır 

Onları ayıplamak ve onları onların zulüm ile azarlamak. 

{12:33} için o onları önünde canlı olarak belirler 



yargı ve onları azarlama ve onları düzeltmek. 

{12:34} benim insanların geri kalanı için o ile teslim edecektir 

Merhamet, o benim sınırları basılan ve 

o onları neşeli gün gelişi kadar yapmak zorundadır 

yargı, ki bunun ben konuştum senden Allah'a 

bir başlangıç. 

{12:35} bu sen sawest ve bunlar rüya gibi 

yorumlara. 

{12:36 sen sadece buluşma bu sırrını bilmek önce} 

Yüksek. 

{12:37} bu nedenle yazmak tüm bunları sen hast 

bir kitapta gördüm ve bunları gizlemek: 

{1238:} ve insanlar, bilge için öğretmek kimin 

Sen bilirsin kalpler anlamak olabilir ve bunlar tutmak 

sırları. 

{12:39} ama sen burada bekle kendini henüz yedi gün daha 
fazla, 

Bu shewed olabilir sana, ne olursa olsun hızlı 

Sana bildirmek için en yüksek. Ve bununla yoluna gitti. 

{12:40} ve herkes bunu görünce geçmek geldi 



geçmiş yedi gün vardı ve ben tekrar gelme şehre, 

Onları hep birlikte, en azından topladıkları Allah'a 

en büyük ve bana geldi ve dedi ki, 

{12:41} sana ne biz rahatsız? ve ne kötülük var 

Sana karşı sen bizi forsakest ve burada sittest işimiz 

Bu yerde? 

{12:42} için bütün peygamberlerin sen sanat bizi olarak terk etti 
sadece bir 

Vintage ve karanlık bir yerde ve olarak bir mum olarak küme 

bir sığınak ya da gemi fırtına korunmuş. 

{12:43} yeterli bize gel kötülükler değildir? 

Eğer sen bizi terk {12:44} ne kadar o en iyisi 

bizim için olsaydı şu an biz de Sion ortasında yakıldığını? 

{12:45} biz orada öldü onlar iyi değildir. 

Ve onlar ile yüksek bir sesle ağladı. O zaman cevap onları, 

ve dedi ki, 

{12:46} olmak iyi konforu, Ey İsrail; ve ağır olmamak, 

Sen Jacob ev: 

{12:47} için yüksek indirdiği sen anma içinde ve 

Mighty temptation unutmadık. 



{12:48} bana gelince, ben, ben de ben terk etti değil 

senden ayrıldı: ama bu yerine, için dua için geldim 

Sion, ıssızlık ve merhamet için aramak 

Senin her şeyin düşük Emlak. 

{1249:} ve şimdi gidin yolunuzu ev her erkek ve sonra 

Bu gün size gelecek. 

İnsanlar şehrin içine onların yol gittim {12:50} gibi 

Onlara komuta: 

{12:51} ama ben hala alanında olarak yedi gün kaldı 

Angel bana emretti; ve sadece o günlerde yedin mi 

alanın, çiçekler ve benim etim otlar vardı 

{13:1} ve yedi gün sonra geçmek için geldi, rüyamda bir 

gece rüya: 

{13:2} ve lo, orada ortaya çıkan bir rüzgar denizden bu kadar 

Tüm dalgalar bunların taşındı. 

{13:3} ben beheld ve, lo, o adam mumlu ile güçlü 

cennet binlerce: ve ne zaman o döndü onun 

tüm şeyler titredi görüldü bakmak için teşvik 

onun altında. 
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{13:4} ve ağzından, ses gitti whensoever 

tüm dünyayı faileth gibi bu gibi onun sesini duymuş yaktılar 

Ne zaman yangın feeleth. 

{13:5} ve sonra bu beheld ve, lo, orada toplanmıştır 

birlikte çok sayıda erkek, dört numaradan 

dışarı-in geldi adam bastırmak için cennet, rüzgarları 

Deniz 

{13:6} ama ben beheld ve lo, o kendini büyük bir vatandaşlara 

dağ ve onun üzerine havaya uçtu. 

{13:7} ama bölge gördün mü ya da yer 

whereout tepe konsensüs yapıldı ve ben yapamadım. 

{13:8} ve bu ben beheld, sonra ve lo, tüm onlar hangi 

birlikte onu bastırmak için vardı boğaz korkuyor, toplanan ve 

Henüz durst mücadele. 

{13:9} ve lo, çok sayıda şiddet gördüğü gibi 

o geldi, o ne elini yukarı kaldırdı, ne de kılıç, düzenlenen ne de 

herhangi bir enstrüman savaş: 

{13:10} ama sadece olarak onun ağzından gönderdiği gördüm 

bir patlama ateş ve dudaklarını dışında yanan bir nefes olmuştu, 

ve onun dilini Fırtınalara benzer ve sparks attı. 



{13:11} ve onlar birlikte; tüm karışık patlama sonucu 

ateş, alev alev yanan nefes ve büyük fırtına; ve ile düştü 

şiddet üzerine mücadele için hazırlanan çok sayıda 

Cesetleri de her biri kadar yani birdenbire üzerine bir 

sayısız çokluk bir şey değildi algılanması için ama 

Sadece toz ve duman kokusu: bunu görünce korktum. 

Ben aynı adam geliyor {13:12} sonradan gördüm 

dağ ve O'na barışçı başka bir arama 

Çok sayıda. 

{13:13} ve O'na, çok insan geldi ki onun 

bazı sevindim, biraz üzgün olduğunu, ve bazıları vardı 

bağlı ve diğer bazı onlardan bu konuyu sunulmuştur: 

o zaman büyük korkusu hastaydı ve ben awaked ve dedi ki, 

{13:14 kulun shewed hast} bu güzellikleri 

Başlangıçta ve bana bunu saydı sen 

shouldest duamı alırsınız: 

{13:15} sergilemek bana şimdi henüz bu rüya yorumu. 

{13:16} için içinde gebe gibi benim anlayış, Vay 

Onlara o günlerde ve çok daha fazlası terk 

Onları geride değil yazıklar olsun! 



{13:17} değil kalan ağırlık içinde oldukları için. 

{13:18} Şimdi ben içinde koydu şeyler anlamak 

İkinci gün, hangi onlara ve o ne 

Bu kalsın. 

{13:19} bu nedenle çoğu onlar gelmek büyük tehlikeler ve 

çok ihtiyaçları, bu rüyalar ilan gibi. 

{13:20} henüz gelmek tehlikede onun için daha kolay olduğunu 

Bu şeyler, bir bulut olarak vefat to daha içine 

Dünya ve son gün içinde olanlara görmemek için. 

Ve o bana cevap verdi ve dedi ki, 

{13:21} vizyon yorumu ben sergilemek zorundadır, 

ve sana sen gerekli şey açılacaktır. 

{13:22} ise sen onları bırakılan konuşulan 

arkasında, bu yorumu. 

{13:23} o zaman indirdiği o bu tehlike katlanmak 

Kendini devam etti: onlar olmak tehlikeye düşmüş gibi vardır 

işleri ve Yüce doğru inanç var. 

{13:24} biliyorum bu nedenle, onlar hangi bırakılması 

arkasında ölü onlar daha fazla kutsanmış vardır. 

{13:25} görmenin anlamı: Oysa sen 



Deniz bağrından geliyor bir adam sawest: 

{13:26} aynıdır o kimin Tanrı yüksek tutulması 

Harika bir sezon, hangi kendi kendine onun teslim edecektir 

yaratık: ve onları geride sipariş verelim. 

{13:27} ve sen sawest ise, bunu onun ağzından 

Rüzgar ve ateş ve fırtına bir patlama geldi; 

{13:28} ve onun ne kılıç, ne de herhangi 

savaş aracı, ama onu acele etmek içinde-yok 

Onu bastırmak için geldim bütün çok sayıda; Bu 

yorumu: 

{1329:} Hani, gün gelir, ne zaman en yüksek olacak 

yeryüzünde olup onlara teslim etmeye başlar. 

{13:30} ve onları şaşkınlık için gelebilir miyim 

Bu yeryüzünde yaşamak. 

{13:31} ve bir başka karşı savaşmak üstlenmek 

başka bir yerde başka bir karşı karşı bir şehir 

İnsanlar birbirlerine karşı ve birbirlerine karşı bir bölge. 

{13:32} ve bu şeyler olacaktır, zaman olacaksın 

vuku ve işaretleri shewed hangi ı olmak 

Senden önce ve o zaman oğlum olmak ilan, kime sen 



artan bir insan olarak sawest. 

{13:33} ve herkes onun sesini duyunca her 

adam kendi arazi bırak onlar-si olmak bir savaş olacaktır. 

başka karşı. 

{13:34} ve sayısız bir sürü toplanacaksınız 

birlikte, sen onları gelmek istekli sawest gibi ve 

Onu mücadele ederek üstesinden gelmek. 

{13:35} ama o Dağı Sion üst standı eder. 

{13:36} ve Sion yürürlüğe girer ve tüm shewed olacaktır 

Sen tepeye sawest olarak hazırlanmış ve inşaatı gibi olmanın 
erkekler, 

konsensüs eller olmadan. 

{13:37} ve bu benim oğlum kötü azarlama 

olan kötü hayatları için bu ülkeler, buluşlar 

Fırtına düşmüş; 

{13:38} ve onları daha önce kötü düşüncelerini yatıyordu ve 

torments dığı işkence başlamak zorundadır 

bir alev gibi olan: ve onları yok edeceğim 

Bana sanki yasa tarafından çalışma. 

{13:39} ve sen bu sawest, ancak o toplandı 



Ona başka bir barışçı çok sayıda; 

{13:40} uzak yapılan on kabileleri Bunlar 

Mahkumlar etrafında Kral zamanında kendi arazi dışında 

Kime Salmanasar Asur kralı liderliğindeki uzakta esir, ve 
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Onları sular üzerinde taşınan ve böylece geldi onlar içine 

başka bir arazi. 

{13:41} ama aralarında, bu avukat aldılar 

Onlar çok sayıda dinsiz bırakmak ve git 

nerede hiç insanlık yaşadı ileri bir başka ülkeye, 

{13:42} orada tüzüklerinde, devam hangi 

asla kendi ülkesinde tuttular. 

{13:43} ve onlar tarafından dar Euphrates girdi 

Nehrin yerler. 

{13:44} onlar için en yüksek sonra shewed işaretleri için 

ve onlar üzerinden geçti kadar hala taşkın, düzenledi. 

{13:45} o ülkenin vardı için harika bir yoldur 

gitmek, yani, bir buçuk yıl: ve aynı bölge 

denilen Arsareth. 

{13:46} sonra onlar orada ikinci zamana kadar yaşadı; ve 



Şimdi ne zaman onlar gelmek başlar, 

{13:47} yüksek kalmak akış yaylar 

tekrar, onlar gidebilir: Bu nedenle sen sawest 

Barış ile çok sayıda. 

{13:48} olmak ama senin insanların arkasında sol vardır 

Onlar benim sınırları içinde bulunan. 

{13:49} şimdi o çok sayıda destroyeth ne zaman 

toplandık Milletler, o adamları savunmak 

Bu kalır. 

{13:50} ve o sergilemek zorundadır onları büyük harikalar. 

{13:51} sonra dedi ki ben, O Lord bu kural, sergilemek bana 
bearest 

Bu: den dolayı gelen adamı gördünüz mü 

denizin ortasında? 

{13:52} ve sen ne bekIiyorsun gibi bana dedi 

arayıp bulmak ne denizin derinliklerinde olan şeyler biliyorum: 

Buna rağmen dünya üzerinde hiçbir erkek benim oğlum, ya da 
olmak görebilir miyim 

Onunla, ama bu gün sürede. 

{13:53} bu rüya yorumudur hangi sen 

sawest ve nereye sen sadece sanat burada aydınlatıldı. 



{13:54} için senin kendi yolu terk ettin ve 

senin durum tespiti benim hukuk onto uygulanan ve o aradı. 

{13:55} senin hayat sen bilgeliğinde, sipariş hast ve hast 

Annen anlama aradı. 

{13:56} ve bu nedenle ben shewed sana hazineleri 

Yüksek: Ben başka şeyler konuşmak diğer üç gün sonra 

Sana, Allah'a ve sana güçlü ve Oh ilan 

şeyler. 

{13:57} sonra gittim ben ileri övgü vermek alanına ve 

Teşekkürler büyük ölçüde Allah'a onun mucizeler nedeniyle en 
yüksek 

o zaman yaptım; 

{13:58} ve o aynı ve bu governeth çünkü 

onların mevsim sonbahar gibi işlemler: ve orada üç gün oturdu. 

{14:1} ve üçüncü gün geçmek geldi, altında oturdu 

bir meşe ve, bak, buraya bir çalı dışında bir ses geldi 

Bana karşı ve dedi ki, Esdras, Esdras. 

{14:2} ve burada ben, Tanrım dedi ve üzerine ayağa kalktı 

Ayaklarım. 

{14:3} dedi sonra da bana, apaçık bir sapıklık yaptım bush 



Kendimi Musa'ya açığa vurmak ve onunla konuştum ne zaman 
benim 

insanlar Mısır'ye devam eder: 

{14:4} ve onu gönderdi ve halkım dışında Mısır, led 

ve onu bana tarafından düzenlendiği Dağı kadar getirdi 

uzun bir sezon 

{14:5} ve birçok harika şeyler ve shewed söyledim 

Onu sırları kez ve son; ve komuta 

Ona, söyleyerek, 

{14:6} bu sözleri sen beyan ve bunlar kalktı 

sen sakla. 

{14:7} ve ben sana diyorum 

{14:8} sen senin kalbinde işaretleri bu yatıyordu ben var 

shewed ve sen gördün, rüyalar ve 

Yorumlar: Sen duydum 

{14:9} sen elinden tüm ve üzerinden alınan için 

Bundan böyle sen benim oğlum ve ile gibi kalır 

Sana gibi kez sona kadar olmak. 

{14:10} Dünya Gençliği ve saatler kayıp için 

eski balmumu başlar. 



{14:11} için dünya on iki parçaya bölünür ve 

On bir bölümü zaten bitti ve yarısını bir onuncu Bölüm: 

{14:12} ve sonra yarım olan remaineth 

Onuncu bölümü. 

{14:13} Şimdi bu nedenle senin ev sırasını ayarla içinde ve 

insanlar senin gibi bir belaya konfor onlardan böyle ayıplamak, 

ve şimdi vazgeçin bozulması, 

{14:14} izin senden ölümlü düşünceler devam, fırlatıp 

adam, yükleri koymak kapalı şimdi zayıf doğa 

{14:15} ve en ağır düşünceleri bir kenara 

Sana, Allah'a ve sana bu zamanlardan kaçmak için acele. 

{14:16} o hangi sen hast daha henüz büyük kötülükler için 

gördün mü olur bundan sonra yapılacaktır. 

{14:17} için bak ne kadar dünyayı daha zayıf olacaktır 

yaş ile çok daha fazla kötülükler artış üzerine olacaktır. 

Orada yaşamak onlara. 

{14:18} zaman uzakta ve finansal kiralama kaçtı için zordur 

Eldeki: Şimdi sen hast gelmek, vizyon hasteth 

gördüm. 

{14:19} ben senden önce cevap ve söyledi, 



{14:20} hani, Tanrım, ben gideceğim, sen emredileni 

ve ayıplamak var olmayan insanlar: ama onlar bu 

tarihi daha sonra kim öğüt onları? Böylece 

dünya karanlıkta ayarlanır ve onlar orada yaşamak 

ışık olmadan. 

{14:21} için senin hukuk yanmış, bu yüzden kimse bilir 

Sana veya başlar iş bitmiş şeyler. 
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{14:22} ama zarafet senden önce bulduysanız göndermek 

Kutsal Ruh bana, içine ve tüm yapılan yazayım 

başından beri dünyada hangi yazılmış senin 

hangi-ecek erkekler bulmak senin yol ve onlar hukuk, 

İkinci gün canlı canlı. 

{14:23} ve o söyledi, git senin yol ve beni yanıtladı, toplamak 

insanlar birlikte ve sana aradıkları söylemek onlara, 

kırk gün değil. 

{14:24} ama sen bak sana çok kutusunu ağaç, hazırlamak ve 

Seninle Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus ve Asiel almak, 

Bu beş hızlı yazmak için hazır olan; 

{14:25} ve buraya gel ve bir mum, ışık 



koymak dışarı değil, senin kalbinde anlama kadar 

şeyler yapılabilir hangi sen yazmaya başlayacağız. 

{14:26} ve ne zaman sen bitmiş, bazı şeyler eceksin 

yayımlamak ve bazı şeyler shalt sen sergilemek için gizlice 

bilge: Yarın bu saatte sen yazmaya başlayacağız. 

O emredileni {14:27} sonra ben ileri gittim ve 

Herkes birlikte ve dedi ki, toplandı 

{14:28} bu sözleri, Ey İsrail duydum. 

{14:29} babalarımızın başına yabancıydık 

Mısır ' dan nereden teslim edildi: 

{14:30} ve tuttular değil, hayat Kanunu alınan 

ki siz de onların peşinden haddi. 

{14:31} sonra ayrıldı, hatta Sion arazi, bebekken 

Aranızda çok: ama babalarınız ve siz kendinizi, 

adaletsizlik, bitmiş ve yolları yetmemektedir hangi 

En yüksek komuta etti. 

{14:32} ve onun adil yargıç forasmuch kadar o 

Senden sana vermiştim şey sürdü. 

{14:33} ve şimdi siz burada ve kardeşleri arasında 

Sen. 



{14:34} bu nedenle eğer öyleyse siz kendi bastırmak emin olmak 

anlayış ve kalplerinizi reform, siz tutulacaktır 

hayatta ve öldükten sonra siz merhamet elde etmek. 

{14:35} ölüm olur sonra kıyamet gelmek için ne zaman 

tekrar yaşamak zorundadır: ve sonra isimlerini 

bildirimi, dürüst olmak ve dinsiz eserleri olacaktır 

ilan etti. 

{14:36} izin kimse bu nedenle ver bana Hadi ne de 

Benden sonra bu kırk gün aramak. 

{Bana emredileni beş adam aldı 1437:}, 

ve biz alana gitti ve orada kaldı. 

{1438:} ve ertesi gün, hani, bir ses bana, çağırdı 

söyleyerek, Esdras, ağzınızı açın ve sana vermek iç 

iç. 

{14:39} sonra ağzımı açtım ve, işte, o 

Bana sanki su ile dolu bir tam Kupası ulaştı, 

Ama bu rengi ateş gibi. 

{14:40} ve ben aldı ve içti: ve ne zaman içtim 

anlayış kalbim çıkardı ve bilgelik büyüdü benim 

meme, ruhum için hafızamı güçlendirilmesi: 



{14:41} ve ağzımı açıldı ve artık kapa. 

{14:42} yüksek verdi beş onto anlama 

Erkekler ve gece harika vizyonları bu yazdı 

söylendi, hangi onlar biliyordu değil: ve onlar, kırk gün oturdu 
ve 

onlar gün yazdı ve geceleri ekmek yediler. 

{14:43} bana gelince. Ben gün, buyurdu ve ben değil benim 

Geceleri dil. 

{14:44} kırk gün içinde onlar iki yüz ve dört yazdı 

Kitaplar. 

{14:45} ve kırk gün yaşındayken geçmek geldi 

dolu, bu söyleyerek, sen hast ilk en yüksek buyurdu 

Yazılı açıkça, bu yayımlamak layık ve değersiz Mayıs 

Bu okuyun: 

{14:46} ama sakla yetmiş son, bu sen mayest 

Onları sadece gibi insanlar arasında akıllı olmak için teslim: 

{14:47} için içlerinde olduğunu anlama, Bahar 

Çeşme bilgelik ve bilgi akışı. 

{1448:} ve ben öyle yaptım. 

{15:1} hani, sen benim insanların kulaklarında konuşmak 



senin ağzına koyacağız, kehanet sözleriyle der ki 

Lord: 

{15:2} ve bunların gazetede yazılması neden: onlar 

sadık ve gerçek. 

{15:3} korku değil hayal değil izin vermek sana karşı 

incredulity onları rahatsız sana, sana karşı konuşuyoruz. 

{15:4} tüm sadakatsiz ölecek içinde onların 

ihanet. 

{15:5} hani, Lord der ki ben veba üzerine getirecek 

Dünya; Kılıç, açlık, ölüm ve yıkım. 

{15:6} kötülük son derece kirli için 

tüm dünyayı ve yaralayıcı eserlerini yerine getirilir. 

{15:7} bu nedenle Lord der ki, 

{15:8} dokunmadan olarak artık dilimi tutacağım onların 

Onlar küfürle işlemek, kötülük de 

onlara bunları hangi kötülük onlar egzersiz, acı 

kendilerini: Hani, masum ve salih kan crieth 

Bana, sadece ruhlarını sürekli şikayet ederim. 

{15:9} ve bu nedenle, Lord der ki ben kesinlikle öcünü alacağım 

onları ve bana masum kanı almak 



Bunlar arasında. 

{15:10} hani, benim halkım için bir sürü olarak yol açtı 

katliam: Ben onları şimdi ülkesinde yaşamak için zarar 
etmeyeceğini 

Mısır: 

{15:11} ama onları güçlü bir el ile getirecek ve bir 

kolunu çıkar gergin ve Mısır veba ile daha önce olduğu gibi 
çarpmak 

ve bunların tüm arazi yok edecek. 

{15:12} Mısır yas ve temeli olacaktır 

veba ve Tanrı'nın olacaktır ceza ile vurulmuş olması 
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onun üzerine getirin. 

{15:13} yere kadar onlar için yas: için onların 

tohumları başarısız kumlama ve dolu ve ile bir 

korkulu takımyıldızı. 

{15:14} orada yaşamak yazıklar olsun dünya ve onları! 

{15:15} kılıç ve imha edilmesini draweth için gemi, 

ve insanlar ayağa kalk ve mücadele başka karşı ve 

ellerinde kılıç. 

{15:16} olacaktır için erkekler arasında fitne ve 



bir başka istila; Onlar onların kralları kabul değil ne de 

prensler ve eylemlerinin seyri standı onların 

güç. 

{15:17} bir adam bir şehre gitmek arzu ve eder değil 

mümkün. 

{15:18} onların gurur yüzünden şehirler uğramazlar 

sorunlu, evlerin tahrip ve erkek olacaktır 

korkuyor. 

{15:19} bir adam onun komşu hiç acıman yok ama 

evlerini kılıç ile yok etmek zorundadır ve yağma onların 

Ürünler, ekmek ve büyük tribulation için eksikliği nedeniyle. 

{15:20} hani, Tanrım, der ki ben arayacak birlikte tüm 

yükselen olan bana, saygı için kralları dünya 

güneşi, Güney, Doğu ve Libanus; Hedef 

kendilerini bir başka karşı çevirmek ve şeyler ödemek 

Onlar için yaptım. 

{15:21} olarak yaptıkları gibi henüz bu gün benim seçilmiş onto 
böylece 

Ben de yapmak ve onların koynunda cezası. Böylece der ki 

Rab Tanrı; 



{15:22} sağ kolum değil yedek günahkarlar ve benim 

kılıç masum kan döken üzerlerine ateşkes değil 

yeryüzünde. 

{15:23} yangın onun gazabından ileri gitti ve indirdiği 

toprak ve günahkarlar temelleri gibi tüketilen 

tutuşturulmuş saman. 

{15:24} yazıklar olsun onlara günah ve tutmak değil benim 

emir! Lord der ki. 

{15:25} benim onları bağışlayacağımı değil: kendi yoluma, siz 
çocuklar, 

Elektrik, benim kutsal aklınıkaçırmış olmalısın. 

{15:26} için Lord tüm onları bu günah karşı bilir 

Onu ve bu nedenle o karanlıklarından onlara ölüm Allah'a ve 

yıkım. 

{15:27} şimdi veba bütün gelmek için 

Dünya ve siz onlara kalacak: Tanrı değil teslim edecektir için 

Sen, çünkü siz ona karşı günah. 

Korkunç bir vizyon ve görünümü {15:28} hani 

Bunların Doğu'dan: 

{15:29} nerede Arabistan dragons Milletler olacaktır 



birçok savaş arabaları ve onları sürü ile çık 

Dünya, rüzgâr gibi yapılır bu tüm onlar hangi 

onları duyuyorum korku titremeye ve. 

{15:30} da Carmanians Gazap içinde azgın gidelim mi 

ahşap ve büyük güç ile yaban domuzu olarak ileri 

Onlar gelip, katılmak ve onlarla savaş ve atık bir 

Asurlular arazi kısmı. 

{15:31} ve ejderhalar üstünlük, o zaman olacaktır 

onların doğası hatırlayarak; ve onlar kendilerini açmamı ister, 

birlikte büyük bir güç onlara eziyet komplo, 

{15:32} bunlar bled sorunlu ve tutmak o zaman 

sessizlik güçlerini ve kaçmak. 

{15:33} ve Asurlular topraklardan olacaktır 

düşman onları kuşatan ve bazı onları ve içinde tüketmek 

ev sahibi korku ve dehşet ve arasında çatışmalar olacaktır 
onların 

Papaz. 

{15:34} hani bulutlar Doğu ve Kuzey 

Güneyde, Allah'a ve onlar çok korkunç bakmam, tam 

Gazap ve fırtına. 



{15:35} bir başka üzerine çarpmak ve onlar olacaktır 

yıldız yeryüzünde, çok büyük sayıda bile öldürmelisin 

kendi yıldız; ve kan gelen kılıç olacak 

göbek, 

{15:36} ve gübre deve onto erkeklerin hough. 

{15:37} ve büyük korkaklık olacak ve 

Dünya'ya titreyen: ve onlar gazabı gördüğünüz olacak 

korktuğunu ve titreyen onlara gelecek. 

{15:38} ve sonra oraya büyük fırtınalar 

Güney, Kuzey ve Batı'nın başka bir kesiminde ve. 

{15:39} ve kuvvetli Rüzgar Doğu'dan ortaya ve 

açmak; ve öfke içinde yükseltmedi bulut ve 

Doğu ve Batı Rüzgar doğru korku neden için yıldız karıştırılır, 

yok. 

{15:40} büyük ve kudretli bulutları kabarık 

Gazap ve tüm dünya yapabilir yıldız dolu 

korktuğunu ve onlara bu orada yaşamak; ve onlar dökmek 

Her yüksek ve seçkin bir yer üzerinde korkunç bir yıldız, 

{15:41} yangın ve dolu ve uçan kılıç ve birçok 

sular, tüm alanları tam ve bütün nehirler, ile olabilir 



Büyük suları bolluğu. 

{15:42} ve şehirler ve duvarları yıkmak 

dağlar ve tepeler, ahşap ağaç ve otların 

çayırlar ve onların Mısır. 

{15:43} ve stedfastly Babylon gidelim mi ve 

onu korkutabilir. 

{15:44} onlar ona gelir ve onu yıldızı kuşatan 

ve tüm gazabı onun üzerine dökmek: o zaman olacaktır 

toz ve duman göğü ve onlar olmak yukarı 

onun hakkında onu bewail. 

{15:45} ve onlar onu altında kalan yapacağım hizmet 

Onlara onu korku koyduk. 

{15:46} ve sen, Asya, o sanat partaker umudu, 

Babylon ve sanat onun kişi of glory: 

{15:47} yazıklar olsun olmak sana, sen zavallı, çünkü sen hast 

Kendin gibi ona şöyle yaptı; ve senin kızları katlı 

sokmayaçalışıyorsun, onlar lütfen ve senin sevgili zafer, 
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hangi hep seninle sokmayaçalışıyorsun işlemeye arzuladın mı. 

{Thou takip onu toplamda nefret 1548:} onu 



çalışmalar ve buluşlar: Bu nedenle Tanrı, der ki 

{15:49} I-ecek göndermek veba üzerine sana; dulluk, 

yoksulluk, açlık, kılıç ve hastalık senin evleri ziyan etmek, 

yıkım ve ölüm ile. 

{15:50} ve senin güç zafer olarak kurutulmuş bir 

çiçek, ısı sana gönderilen ortaya zorundadır. 

{15:51} sen zavallı bir kadın olarak zayıflamış 

çizgili ve bir olarak azarladı yaralarla, böylece 

güçlü ve aşık sana almak mümkün olmayacaktır. 

{15:52} ben kıskançlık ile çok karşı devam 

Sana Tanrı der ki, 

{15:53} eğer sen her zaman benim seçilmiş öldürülen hadst 
değil 

inme senin eller övdüğü ve üzerinde söyleyerek onların 

ölü, ne zaman sen sarhoş, 

{15:54} senin yüz güzelliği belirtilen? 

{1555:} içinde senin sokmayaçalışıyorsun ödül olacaktır senin 

koynunda, bu nedenle sen almak recompence. 

{15:56} gibi sen benim seçilmiş yaptın gibi der ki 

Tanrım, buna rağmen seni Allah'a Tanrı yapmak zorundadır ve 
sana teslim edecektir 



Yaramazlık 

{1557:} senin çocuklar açlıktan öleceğim, ve eceksin 

kılıç düşmek: senin şehirler aşağı kırılmış ve 

tüm senin alanında kılıçla yok. 

{15:58} dağlarda olmak onlar açlıktan, ölmeyecek 

kendi etini yemek ve çok için kendi kanını içmeye 

açlık ekmek ve su susuzluk. 

{15:59} sen mutsuz olarak deniz gel ve 

veba yeniden alırsınız. 

{15:60} ve onlar üzerinde boşta acele pasajda 

şehir ve senin kara bir kısmı yok edeceğiz ve 

Senin küçücüksevinci tüketmek ve Babil'e geri dönelim, 

yok edildi. 

{15:61} ve sen onları tarafından anız 

ve onlar sana ateş gibi olacak; 

{15:62} ve sana ve senin şehirler, senin kara tüketmek 

ve senin dağlar; Senin woods ve verimli senin ağaçlar 

Ateşle yakıyorlar. 

{15:63} senin çocuk onlar olacaktır taşımak uzak esir ve, 

Bak, ne sen hast, berbat ve güzellik mar 



Senin yüzü. 

{16:1} yazıklar olsun sana, Babylon ve Asya olun! Yazıklar olsun 
Allah'a olmak 

Sana, Mısır ve Suriye! 

{16:2} kendinizi çuval ve saç bezler ile kaplayın, 

çocukların bewail ve üzgünüm; imha için mevcuttur 

el. 

{16:3} A kılıç üzerinize gönderilir ve kime 

Geri? 

{16:4} A ateş aranızda gönderdi ve kim gidermek? 

{16:5} veba size gönderilir ve ne olabilir olduğunu 

Onları uzaklaştırmak mı? 

{16:6} herhangi bir adam bir aç aslan uzak sürücü 

ahşap. veya birisi bir anız, yangında gidermek ne zaman o 

yanmaya başladı? 

{16:7} bir çevirmek tekrar, ateş oku bir 

güçlü okçu? 

Veba ve kim güçlü Lord {16:8} sendeth 

Onları uzaklaştırmak o? 

{16:9} A ateş ileri onun gazabından gidelim mi ve o kim 



Bu gidermek? 

{16:10} o Lightning'ler, dökme ve kim korkmak? 

Gök gürültüsü ve kim korkuyor olamaz? 

{16:11} Lord tehdit ve kim olmayacaktır 

tamamen toz, onun varlığı için dayak mı? 

{16:12} toprak quaketh ve Vakıflar bunların; 

Dalgalar derin ve dalgalar deniz ariseth 

Bunu sorunlu, vardır ve bunların balıklar da, önce 

Tanrım ve onun gücünü görkemi daha önce: 

Güçlü sağ el için {16:13} yay bendeth, 

o shooteth onun okları keskin ve değil özleyeceğim, 

Ne zaman onlar dünyanın öbür ucuna çekilmesi başlar. 

{16:14} hani, veba gönderilir ve değil iade edecektir 

tekrar, onlar yeryüzünde gelene. 

{16:15} yangın tutuşturulmuş ve dışarı, o kadar koyayım değil 

Dünyanın temeli tüketmek. 

{16:16} güçlü bir okçu atış ok gibi gibi 

geriye dönük returneth değil: buna rağmen olacaktır veba 

üzerine gönderilen dünya değil tekrar dönmek. 



{16:17} yazıklar olsun bana değil! Yazıklar olsun, benim! Kim 
bana teslim edecek 

o günler? 

{16:18} başında acılarını ve büyük mournings; 

açlık ve büyük ölüm başlangıcı; başlangıcı 

savaşlar ve yetkileri korku içinde standı eder; başlangıcı 

kötülükler! Bu kötülükle gelecek zaman ne yapmam gerekiyor? 

{16:19} hani, kıtlık ve veba, sıkıntı ve 

ızdırap, bela değişiklik için gönderilir. 

{16:20} ama onlar değil dan çevirmek bu tür şeyler için 

Onların kötülük, ne de her zaman bela dikkatli olun. 

{16:21} hani, erzak üzerine çok iyi ucuz olacak 

Dünya, onlar kendilerini iyi durumda olarak düşüneceğim, 

ve o zaman bile kötülükler büyümek zorundadır earth, kılıç, 
kıtlık, 

ve büyük karışıklık. 

{16:22} adl-in onları yeryüzünde yaşamak zorundadır için 

kıtlık yok; ve diğer, açlık kaçış, 

Kılıç yok. 

{16:23} ve ölülerin gübre uzaklaştırmak ve orada 

kimse onları teselli olacaktır: Dünya uğramazlar 



boşa, ve şehirler dökme. 

Sayfa 729 2 Esdras 

{16:24} orada sol için dünya kadar ve için hiçbir erkek olacaktır 

Bu ekmek 

{16:25} ağaçlar meyve, vermek zorundadır ve kim toplamak 

Onları? 

{16:26} üzüm olgunlaştırmak ve kim onları yürümek? 

her yerde adamlarının ıssız olacaktır: 

{16:27} bir adam başka görmek arzu bu yüzden ve 

onun sesini duymak. 

{1628:} bir şehir olacak için on sol ve iki 

kalın bahçeleri ve içinde saklamak kendileri alan 

kayalar clefts. 

{16:29} olduğu gibi her ağacın üzerine bir meyve bahçesi-zeytin 

üç ya da dört zeytin bırakılır; 

{16:30} veya ne zaman bir bağ olarak toplanır, orada kaldı 

Bazı kümeler özenle aracılığıyla aramak onları 

bağ: 

{16:31} yine de o günlerde orada olacaktır üç ya da dört 

onları evlerine kılıç ile arama tarafından sol. 



{16:32} ve toprak atık, koydu ve alanları 

Bunların yaşlı ve onun ve tüm onun yolları olacaktır balmumu 

kimse seyahat etmek çünkü diken, tam büyümek 

therethrough. 

{16:33} bakireler yok damatlar; sahip yas 

Kadınlar, kocaları Hayır sahip yas; onların 

kızları yas, yardımcıları yoktur sahip. 

{16:34} savaşlarda onların damatlar yok, 

ve kocalarının kıtlık yok. 

{16:35} Şimdi bunları duymak ve anlamak siz 

hizmetkarları Lord. 

{16:36} hani, Rab alırsınız: inan 

Kime değil Tanrılar Lord buyurdu. 

{16:37} hani, veba, yakın çizmek ve bolluk değildir. 

{16:38} gibi bir kadın ne zaman çocuk dokuzuncu ay ile 

ileri oğlu, iki ya da üç saat onun doğum ile verir 

büyük ağrıları pusula onu rahim, hangi ağrıları ne zaman çocuk 

çıkar ileri, bir an bile boşluk: 

{16:39} bile Yani veba değil gelmek bolluk olacaktır 

yeryüzünde ve dünya yas ve acılarını olacaktır 



Bunun üzerine her tarafında gel. 

{16:40} Ey kavmim, söz duymak: hazır olun 

Senin savaş ve bu kötülükleri Hacı olarak bile 

Dünya. 

{1641:} selleth, o onun o uzakta fleeth izin: 

ve o, kaybedecek biri olarak buyeth: 

{16:42} o mal, o Hayır indirdiği olarak occupieth 

kar tarafından: ve o, o değil çobanı buildeth 

Orada: 

{16:43} o değil biçmek ki, biçecek: Bu aynı zamanda 

o bağ o değil toplamak olarak planteth 

üzüm: 

{16:44} onlar, onlar alalım mı evlenmek yok 

çocuklar; ve widowers evlenmek değil, onlar. 

{16:45} ve bu nedenle onlar emek boşuna emek: 

{16:46} için Yabancılar onların meyvelerini zorundadır ve yağma 

mallarını, evlerini devirmek ve çocuklarını almak 

Esirler, esaret ve kıtlık içinde onlar çocuk almak. 

{16:47} ve onlar onların mal ile işgal 

soygun, daha onlar kendi şehirler, evlerini, güverte onların 



eşyalarını ve kendi kişi: 

{16:48} daha onların günah için onlarla kızgın olacak 

Lord der ki. 

{16:49} gibi bir fahişe doğru dürüst envieth gibi ve 

Erdemli kadın: 

{16:50} çok doğruluk kötülük nefret edeceğim, ne zaman o 

Kendini decketh ve onun yüzüne karşı suçlamak zaman o 

özenle searcheth onu savunmak çıkar 

Her günah dünya üzerinde. 

{16:51} ve bu nedenle siz thereunto gibi değil, ne de için 

Bunların çalışır. 

{16:52} için henüz biraz, ve kötülük uzak alınmak 

dışarı-in dünya ve doğruluk aranızda saltanatı. 

{16:53} izin değil o günah değil demek günahkar: için 

Tanrı der ki kafasının üzerine yangın kömürleri yanacağız 

Rab Tanrı ve onun zafer daha önce ben suç işlemiş değilim. 

{16:54} hani, Tanrı bilir erkekler, tüm eserler 

Onların hayal, düşüncelerini ve kalpleri: 

{16:55} hangi spake ama kelime, izin dünyanın yapılması; 

ve yapılma: yapılması; cennet izin ve o was mahluk. 



{16:56} sözüne yıldızlar yapılmış ve o bilir 

Bunların sayısı. 

{O derin ve bunların hazineleri searcheth 1657:}; 

o deniz ve ne containeth ölçülen. 

{16:58} denizin ortasında suların kapa, 

ve sözünü ile o sular yeryüzüne indirdiği astı. 

{16:59} gibi bir kasa; göklerin dışarı spreadeth üzerine 

sular kurduğu indirdiği. 

{16:60} çölde su, yaylar kıldı ve 

havuzları sel olabilir dağlar, üst kısımları üzerine 

aşağı yüksek kayalardan dünya su dökmek. 

{16:61} o adam yaptı ve kalbi, ortasında koymak 

vücut ve onu nefes, hayat ve anlayış verdi. 

{16:62} Evet ve Yüce yapılan Tanrı'nın ruhu, 

her şeyi ve tüm gizli şeyler içinde gizli searcheth 

toprak, 

{16:63} kesinlikle o senin buluşlar, bilir ve ne siz 

Kalbinizde, günah ve saklayayım ki onlar bile düşünüyorum 

onların günah. 

{16:64} bu nedenle tam olarak tüm dışarı aranır Lord indirdiği 



senin inşaat ve o utanç tüm koyacağız. 
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{16:65} ve günahların ileri getirdi, siz olacaksın 

Erkekler ve kendi günahları olacaktır önce utanç, 

suçlayanların o gün. 

{16:66} siz ne yapacaksın? ya da nasıl siz günahların gizler 

Tanrı ve melekler daha önce? 

{16:67} hani, Tanrı kendini Yargıç, ondan korkuyorum: bırakın 

kapalı senin günahlarını ve senin iniquities karışmak, unutmak 
yok 

sonsuza kadar onlarla daha fazla: Yani Tanrı ileri, yol gösterecek 
ve 

Bütün sorun teslim. 

{16:68} için hani, büyük bir yakıcı gazabı 

çok sayıda üzerinize tutuşturulmuş ve benden aldılar 

bazı ve sana şeylerle sürenin teklif besleme 

putlara. 

{16:69} ve onlara izin olacaktır onlar vardı 

alay ve suçlama ve altında trodden ayak içinde. 

{16:70} her yerde ve gelecek için 

şehirler, o ki Tanrı korku üzerine büyük bir ayaklanma. 



{16:71} onlar olacaktır deli gibi erkekler yok, tutumlu, ama 

hala bozulmadan ve bu da Tanrı korkusu yok. 

{16:72} atık ve uzakta onların malları almak için 

ve onları evlerine dışarı attı. 

{16:73} sonra onlar, kim benim seçilmiş; bilinen olmak 

ve onlar yangında altın olarak çalıştı. 

{16:74} duymak, O siz benim sevgili, der ki Rab: Hani, 

sorun gün el altında ancak sizden teslim edecek 

Aynısı. 

{16:75} çekinmeyen siz olun Ben de şüphe; Tanrı senin 

Kılavuzu, 

{16:76} ve rehber kim tutmak benim 

emir ve emirleri, der ki Rab Tanrı: değil izin vermek 

günahların kilo ve yukarı kaldırın, iniquities değil izin 

kendilerini. 

{16:77} yazıklar olsun onlara kendi günahları ile bağlı olmak, 

ve onların iniquities gibi kaplı bir alan anlatıldığı gibi 

çalılar ve bunların dikenler ile kaplı yolu ile bitti, 

kimse seyahat ki! 

{16:78} bırakılır çıplak ve olmak ateşe at 



Onunla tüketilen. 
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