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2 Zaratusztra 

A második könyv, Zaratusztra 

{1:1 a második könyv, a próféta Zaratusztra, a fia 

Saraias, a fia Azarias, Helchias, fia fiának 

Sadamias, a sou Akimot, a fia Achitob, 

{1:2} a fia, Achias, Phinees, fia fiának 

Heli, fia, Amarias, Aziei, fia fiának 

Marimoth, a fia, és szólt az a Borith, a 

fia, Abisei, Phinees, Szilvia, fia fiának 

{1:3} a fia, a törzs Levi; ami volt 

a földön a médek, Artexerxes uralkodása alatt a fogságban 

a perzsák királyának. 

1:4 és az Úr szava hozzám, mondván: 

{1:5} menj utadra, és megfoghatatlanokat népem a bűnös 
cselekedetek, 

és gyermekeik gonoszságuk, amely tettek 

ellenem; hogy is mondják, hogy gyermekeik gyermekeinek: 

{1:6} mert az atyák bűneit emelkedett a 



őket: mert nekem, hogy elfelejtette, és felajánlották, szólt 

idegen isteneknek. 

{1:7} am nem én is ő hozta őket a földről 

a Egyiptomból, a szolgaság házából? de van 

provokált engem, haragnak, és megvetették a tanácsait. 

1:8 húzza ki vagy te, akkor a haj, a fejedet, és leadott összes 

gonosz rájuk, mert nem voltak engedelmeskedjünk az én-m 

törvény, de ez a nép. 

1:9 meddig kell hallgass rájuk, akinek be van 

annyi jót tenni? 

1:10 sok király van elpusztítottam miattuk; 

Fáraó a szolgáit, és a hatalom van lesújtottak 

le. 

1:11 minden nemzet van előttük, pusztult el és 

a keleti van szétszóródott az emberek két tartományban, 

Sidon, Tyrus valamint még, és megölte az ellenséget. 

1:12 beszél te ezért szólt hozzájuk, mondván: így szól 

az Úr, 

{1:13} vezettem át a tenger, és az elején 



adtam neked egy nagy és biztonságos áthaladását; Én adtam 
neked a Mózes egy 

vezetője, és áron, a pap. 

1:14 én adtam neked egy oszlop tűz a fény, és a nagy 

csoda volna megtett közöttetek; még elfelejtettétek nekem 

azt mondja az Úr. 

1:15 így szól a Mindenható Úr, a fürj volt, mint 

egy jelképes, hogy Én adtam neked a sátrak a védelem: 

Ennek ellenére ti mormolta 

1:16, és nem az én nevemben, megsemmisítésére győzött 

az ellenség, de már a mai napig nem ti még zúgolódni. 

1:17 hol vannak az előnyöket, amit tettem érted? 

Mikor voltatok, éhes, és szomjas a vadonban, nem vagytok 

nékem nem sírnak 

{1:18} mondván: miért voltál te elhozta nekünk ebbe 

vadonban, hogy megöljenek minket? számunkra, hogy jobb lett 
volna 

szolgált az egyiptomiak, mint meghalni ebben a vadonban. 

{1:19} akkor volna kár, Ön is ésszerű, és adott 

manna, enni; így ti evék kenyeret angyalok. 

1:20 amikor ti is szomjas, tettem én nem ragaszkodik a rock, 



és víz folyt ki, hogy töltse ki? a hő érintett 

Ha a levelek a fák. 

{1:21} én osztani, a termékeny föld, öntött, ki a 

Kánaániak, a Pherezites és a filiszteusok, mielőtt: 

Mit kell még tennem, több az Ön számára? azt mondja az Úr. 

{1:22} így szól a Mindenható Úr, ha ti is 

a vadonban, a folyó az emóriak, hogy aki szomjazik, 

és az én nevemben, átkozódtak 

{1:23} nem tűz adta a Istengyalázás, de leadott egy 

fa a vízben, és a folyó édes készült. 

{1:24} kell mit néked, Ó Jacob? te, Erzsébet, 

kérted nem engedelmeskedik nekem: bekapcsolja nekem, más 
nemzetek, és 

azoknak, fogom adni a nevemet, hogy lehet eltartás az én-m 

alapszabály. 

{1:25} látva ti hagytál engem, majd el 

is; Amikor ti vágy, hogy kegyes nektek, azt kell 

már nem kegyelmeztek rátok. 

{1:26} whensoever szólítsátok nekem, nem fogsz hallani 

akkor: a ti már szennyezték vérrel, kezet és a 



lába, emberölés el swift. 

{1:27} világosságotok van, nem mintha elhagyott engem, de a 
saját 

maguk, mondja az Úr. 

{1:28} így szól, a Mindenható Úr, még nem imádkoztam 

Ön, mint egy apa fia, mint egy anya lánya, és a 

a fiatal lányok, nővér 

{1:29} hogy ti az én népem, és azt kell a 

Isten; hogy ti az én gyermekeim, és azt kell a 

apa? 

{1:30} szedtem össze, mint a tyúk gathereth neki 

anagy városoknak:, de most, mi a teendő 

Ön? Én is a leadott téged az arcomról. 

{1:31} ha ti kínálnak, hozzám, én pedig az arcom, a 

Ha: a az ünnepélyes feastdays, az új hold, és a 

circumcisions hagytál. 

{1:32} küldtem nektek az én szolgáim a próféták, akikkel ti 

vették, és megölték, és a testüket szakadt darabokra, amelynek 

vér lesz szükség, a kezét, mondja az Úr. 

1:33 így szól a Mindenható Úr, a ház 



elhagyatott, majd leadott Ön mint a szél űz tarló. 

1:34, és a gyerekek nem lehet termékeny; mert 

én parancsom semmibe vettek, és kész a dolog, hogy 

egy gonosz előttem. 

{1:35} a házak is adok, hogy egy ember, hogy kell 

Jöjjön el; melyik nem hallván én még hisznek nekem; a 

akiket cselekedtem tünetmentes, mégis azt kell tennie, hogy 

parancsolta nekik. 
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{1:36} láttak sem a próféták, de hívják 

emlékezés, bűneiket, és elismerik őket. 

{1:37} veszem, hogy tanúja a kegyelmet, az emberek, hogy 
jönnek, 

akinek kevés is örül az öröm: és mégis nekik van 

nem látott engem testi szemmel, de lélekben úgy vélik, a 

dolog, amit mondok. 

{1:38} és most, testvér, íme, milyen dicsőség; és lásd a 

emberek, hogy a keletről gyere: 

{1:39} szólt, akiknek adok a vezetők, Ábrahám, 

Izsák és Jákob, Oseas, Amos és Micheas, Joel, Abdias, 



és Jonas, 

{1:40} Náhum, és Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 

és Andrásfalvy, amely az úgynevezett is az Úr angyala. 

{2:1 így szól az Úr, hoztam ezt a népet, a 

rabságból, és adott nekik a parancsolataimat, az 

menservants a prófétákat; akik nem akarták meghallgatni, de 

az én-m tanácsait semmibe. 

{2:2}, az anya, hogy a csupasz őket monda nékik, megy a 

így, ti, gyermekek; mert én vagyok az özvegy és elhagyott. 

{2:3} hozta meg öröm; de bánat és 

nehézség van elveszett,: a ti vétkeztek, mielőtt a 

Úr a te Istened, és tenni, hogy a dolog, hogy a gonosz előtte. 

{2:4} hanem mit kell most tennem nektek? Özvegy vagyok. 

és elhagyott: menj utadra, Ó az én gyermekeim, és kérjen 
kegyelmet 

az Úr. 

{2:5} mint nekem, Ó Atyánk, hívom reád a tanú 

több, mint ezek a gyerekek anyja, amely nem tartaná az én-m 

Szövetség, 

{2:6} hogy te azokat a zavart, és anyjuk 



hogy egy elrontani, hogy lehet, hogy nem utódai őket. 

{2:7} őket legyen szórva, a pogányok között, legyen 

a föld oltani a nevük: a semmibe vettek 

az én-m Szövetség. 

{2:8} jaj lesz néked, Assur, te hogy hidest a 

becstelen téged! Ó, te gonosz emberek, emlékszem, mit 

Tettem nektek, hogy Szodoma és Gomorra; 

2:9 amelynek földet pusztájára rögök a pályán, és halomba rak-
ból 

hamu: még így is fog tenni nekik, hogy hall engem, 

mondja a Mindenható Úr. 

{2:10} így szól az Úr Zaratusztra, mondd meg az Enyéimnek 

hogy adok nekik amit jeruzsálemi Királyság 

Izrael nektek adott volna. 

{2:11} a dicsőség is fog én hozzám, és ezek 

az örök sátoros, amely már készítettem számukra. 

{2:12} rendelkeznek egy kenőcsöt, az életfa 

édes kóstolja meg; nem a munka, és a fáradt. 

{2:13} megy, és adatik nektek: imádkozzatok a napokban szólt 

akkor hogy lehet rövidíteni: a Királyság már van 



kész az Ön számára: watch. 

{2:14} hogy ég és föld, hogy tanúja; Nekem van 

a gonosz tört darabokra, és létrehozta a jó: az élek, 

azt mondja az Úr. 

2:15 anya, gyermekeid ölelés, és azokat 

öröm, hogy a lábuk olyan gyors, mint egy oszlop: Nekem van 

választott téged, mondja az Úr. 

2:16 és hogy meghalt emelem fel újra a 

helyüket, és azokat a sírok: Nekem van 

ismert a nevem, Izrael. 

{2:17} ne félj, te anya gyermekeinek: Nekem van 

választott téged, mondja az Úr. 

{2:18} te segítséget küldök szolgáim, Ézsau és 

Jeremy, után akiknek tanácsot kell megszentelt, és kész 

neked tizenkét búvárok gyümölcsökkel megrakott fák 

{2:19} és annyi tejjel folyik és 

méz, és a hét hatalmas hegyek, mire ott nő 

rózsák és liliomok, amellyel tölti gyermekeid örömében. 

2:20 tenni jogot, hogy az özvegy, a bíró az árvákat, 

adja a szegényeknek, megvédeni az árva, ruhával a meztelen, 



{2:21} gyógyítani a megtört és a gyenge, a nevetés nem egy 
Sánta 

az ember, hogy a gúny, megvédeni a csonka, és hagyja, hogy a 
vak ember 

jön-ba az én-m tisztaság látványa. 

{2:22} tartani a régi és a fiatalok te falain belül. 

{2:23} bárhol magányában a halott, hogy őket, és 

eltemet őket, és én adok neked az első helyen én 

feltámadás. 

{2:24} Maradjatok mindig, Ó népem, és te pihenni, te 

csend még mindig jönnek. 

{2:25} táplálja a gyermekeid, Ó te jó nővér; még 

a lábuk. 

{2:26} mint az alkalmazottak, akiknek adott volna néked, ott 

egyikük sem veszni; mert én is szükség lesz a 

többek között te a számot. 

{2:27} nem lehet fáradt: mert ha gondok napján és 

nehézség jön, mások kell sírni, és szomorú, de 

te leszel boldog és bőség. 

{2:28} a pogány kell irigyelni téged, de képesnek kell 

semmit sem ellened, mondja az Úr. 



{2:29} a kezem kiterjednek a neked, hogy gyermekeid 

nem fogjuk látni a pokol. 

{2:30} légy örömteli, Ó te anya, a gyermekeid; mert én 

megszabadítlak téged, mondja az Úr. 

{2:31} gyermekeid, hogy aludni, ne feledje, az kell, hogy 

ezeket az oldalán a föld, és megfoghatatlanokat irgalmasságot 

őket: mert én irgalmas vagyok, mondja a mindenható. 

{2:32} ölelés, te gyerek, míg el nem jövök és 
megfoghatatlanokat irgalom 

nékik: az én wells fut át, és a kegyelem nem 

sikertelen. 

2:33 Zaratusztra kaptam egy díjat az Úr a 

Mount Oreb, hogy menjek Izrael; de amikor jött 

nekik, én lebecsülik és semmibe a 

az Úr parancsolata. 
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2:34, és ezért azt mondom nektek, Ó ti, pogány, hogy 

meghallgatni és megérteni, keresse meg az a pásztor, ő ad 

meg örök pihenés; mert közel van kéznél, hogy eljön 

a a világ vége. 



{2:35} készen áll a jutalom a Királyság, hogy a 

örök fény kell süt rátok örökké. 

{2:36} menekülnek az árnyéka ezen a világon, kap a 

a dicsőség joyfulness: bizonyságot tesznek az én Megváltó 
nyíltan. 

{2:37} O megkapja az ajándékot, hogy Ön, és örülök, 

hálát neki, hogy vezetett, hogy a mennyei 

Királyság. 

{2:38} kelj fel és állj, íme azoknak a száma 

hogy kell lezárni, a lakoma, az Úr; 

{2:39} melyik van eltérni az árnyék, a világ, 

és az Úr dicső ruhák kaptak. 

{2:40} hogy te számot, Ó Sion, és fogd be a szád, a 

te hogy vannak öltözve, fehér, amelyek eleget tettek a törvény 

az Úr. 

{2:41} száma gyermekeid, akit te longedst 

a teljesül: a hatalom, az Úr, kérlek, te 

lehet, hogy az emberek, ami az elején már hívott, 

megszentelt. 

{2:42} Zaratusztra láttam, a mount Sion egy nagy ember, 



aki nem tudott számot, és mindannyian dicsérte az Urat 

a dalok. 

{2:43}, és közöttük ott volt egy fiatal férfi 

egy magas termetű, magasabb, mint a többi, és mindegyik 

a fejüket beállítása a koronát, és több magasztos; amit 

csodálták nagyban. 

{2:44} így megkérdezte az angyalt, és azt mondta, Uram, mik 
ezek? 

{2:45} ő felelt és így szólt hozzám, ezek legyenek azok, 

halasztódik a halandó ruha, és tedd a halhatatlan, 

és bevallotta, hogy Isten neve: most ezek 

koronás, és kap a tenyerét. 

{2:46} akkor azt mondta én az angyal, ez a mi fiatal személy 

hogy crowneth őket, és ad nekik tenyerét a kezüket? 

{2:47} így válaszolt, és így szólt hozzám,-a ' a fia 

Isten, akinek van bevallotta, a világon. Majd kezdődött az én 

hogy nagyon dicsérni őket, így mereven állt a neve 

az Úr. 

{2:48} majd az angyal szólt hozzám, menj utadra, és mondd el 

az emberek, milyen módon, a dolgok, és milyen nagy csodák 



az Úr a te Istened láttad. 

{3:1 a harmincadik év után a romlás, a város volt, a 

Babilon, és feküdt az ágyam, és az én gondolataim zaklatott 

jött a szívem: 

{3:2} láttam a lelkiállapotát, Sion, és a rengeteg 

őket, hogy lakott a Babylon. 

3:3 és volt a lelkem fájó költözött, hogy elkezdtem 

szót tele félelemmel, a Magasságos, és azt mondta: 

3:4 Ó Uram, aki bearest szabály, te spakest, a 

elején, amikor te tetted növény a földön, és hogy magadat 

egyedül, és az emberek parancsoltál 

{3:5} és odaadtál a test Ádámnak nélkül lélek, amely 

a kivitelezés a kezetekben volt, és aki lehelni 

neki az élet, és ő tette, élő eléd. 

{3:6} és a te leadest neki, a paradicsom, ami te jobb 

kéz volt ültetett, mielőtt valaha a földre jött elő. 

3:7 és néki te odaadtál parancsolat a szeretet 

te: ami ő áthágta, és azonnal 

appointedst halál neki és az ő generációja, akik 

Nemzetek, a törzsek, az emberek és a nemzetség, ki jött. 



{3:8} és minden ember ment, miután saját akarat, és 

volt csodálatos dolgokat, mielőtt téged, és megvetették te 

a parancsolatokat. 

3:9 és ismét folyamata, a te broughtest az 

árvíz, akik lakott a világ, és a destroyedst 

őket. 

3:10 és lőn, hogy a minden őket, hogy, mint a halál 

volt Ádám, így volt e az árvíz. 

{3:11} Mindazonáltal, egyikük te leftest, nevezetesen, 

A háztartása, akinek Noé jött minden igaz ember. 

3:12 és ez történt, hogy amikor ők laktak, 

a föld kezdett szaporodnak, és szereztem őket sok 

a gyermekek, és volt egy nagy ember, kezdtek újra kell 

több istentelen, mint az első. 

{3:13} most mikor éltek olyan gonoszul eléd, 

te tetted választani neked egy ember, akinek 

Ábrahám volt a neve. 

{3:14} neki te lovedst, és neki csak te 

shewedst te is: 

3:15 és alkottad az örök szövetséget vele, 



ígéretes neki, hogy te kérted, soha nem hagy el a vetőmagot. 

3:16 és néki te akit Isaac, és Izsák 

te is odaadtál Jákob és Ézsau. Jacob, mint te tetted 

választ neki, hogy téged, és által az Ézsau: és így Jakab lett a 

nagy sokaság. 

3:17 és lőn, hogy amikor te leadest, ő 

vetőmag, Egyiptom, te broughtest őket, akár a mount 

Sinai. 

{3:18} és meghajolva az ég, te tetted meg gyorsan a 

föld, movedst az egész világon, és olyanná a mélyben, 

remegni, és troubledst a férfi a korban. 

{3:19} és dicsőséged ment keresztül négy kapu, a tűz, és 

a földrengés, és a szél és a hideg; hogy gyõzedelmes légy 

Jákób magjának a törvény, és a szorgalom, szólt, hogy a 

generációs, Izrael. 

3:20 és tookest, de te nem tőlük egy 

gonosz szíve, hogy te esetleg gyümölcsöt hoz őket. 

{3:21} az első ADAM viselő gonosz szív 

áthágta, és volt leküzdeni; és így azok, akik 

született tőle. 
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{3:22} fogyatékosság így véglegessé; és a törvény 

(is) a gonoszságának az emberek szívében a 

root; azért a jó távozott el, és a gonosz abode továbbra is. 

{3:23} így az idők elmúltak, és az év volt 

véget: ezután tetted te vesse fel téged, egy szolga, 

úgynevezett Dávid: 

{3:24} akit te parancsoltál építeni egy város, te 

nevét, és hogy tömjén- és oblations, neked ott. 

{3:25} amikor ez történt, sok éve, akkor hogy 

lakott, a várost elhagyták, 

{3:26} és minden dologban nem éppen úgy, mint Ádám, és 
minden ő 

generációk tette: ők is volt a gonosz szív: 

{3:27} és így te akit te a város felett a kezébe 

ellenségeid. 

{3:28} tetteik, akkor jobb, hogy él 

Babylon, hogy ezért legyen az uralma alatt 

Sion szálláshelyén? 

{3:29} Mikor oda jött, és látott zsarnokságát 



nélkül számát majd a lelkem látta, hogy sok gonosztevők ebben 

harmincadik éve, úgy, hogy a szívem nem nekem. 

{3:30} mert láttam, hogyan Jézabelnek őket vétkezik, 

és megkímélt tetted a gonosz cselekvők: és meg kell 
semmisíteni tetted te 

emberek, hast tartósított ellenségeid és nem tetted 

azon akaratukat, hogy. 

{3:31} nem emlékszem, hogyan lehet így hagyni: van 

aztán jobb, mint a Sion Babilon? 

{3:32} vagy van akármi más emberek, hogy tud téged 

mellett Izrael? így hitt a mi generáció, vagy te 

szövetségek, mint Jacob? 

3:33 és még a jutalmuk meg nem, és a 

munkaügyi kinek nem gyümölcsöt: mert ment volna keresztül 
itt-ott 

a pogány, és látni, hogy a jólét áramlását, és nem hiszem 

amikor te a parancsolatokat. 

3:34 mérjük, ezért a gonoszság most az a 

egyensúlyt, és a barátait is hogy laknak a világban; és így kell 

neved, ha nem is találtam, de Izraelben. 

{3:35}, vagy mikor volt, hogy melyik laknak a 



földön nem követtek el bűnt szemedben? vagy mi emberek 
annyira 

tartott te parancsolatait? 

{3:36} megtalálod, hogy Izrael név által megtartotta te 

parancsolatok; de nem a pogányok. 

{4:1} és az angyal, hogy elküldte nekem, akinek a neve 

Uriel volt, kaptam egy választ, 

{4:2} és azt mondta, szíved kinek elment messzire ebben a 
világban, 

és te megérteni a út-ból a leg--bb magas thinkest? 

{4:3} akkor azt mondta, igen, uram. És ő így válaszolt nekem: 

és azt mondta: én vagyok küldött 24És téged háromféleképpen, 
és meghatározott 

három similitudes eléd: 

{4:4} hiteléül ha te tudsz bolygoval nekem, én megmutatom 

is úgy, ahogy ezt kívánod látni téged, és köteles 24És 

neked honnan jő a gonosz szív. 

{4:5}, és azt mondta, mondd, uram. Akkor mondta nékem, 

Menjetek utatokra, mérjünk ki engem a tömeg, a tűz, vagy 
intézkedés nekem 

a robbanás a szél, vagy hívj újra a nap, hogy a múltban. 



{4:6}, akkor azt válaszolta, és azt mondta, mi is az ember képes-
hoz csinál 

hogy te hagytalak kérni ilyen dolgokat az én? 

4:7 és ő azt mondta nekem, ha én kell kérnie, neked milyen 
nagyszerű 

lakás a tenger közepén, vagy hogy hány rugók 

az elején a mély, vagy hogy hány springs 

felett az ég boltozatán, vagy amelyek a közterhek paradicsom: 

{4:8} Peradventure te kérted, én soha nem mondom 

lementek a mély, és még a pokolba, sem tettem, sem 

valaha felmenni a mennybe. 

4:9 Mindazonáltal most kérte téged, de csak a 

tűz és a szél, és a nap wherethrough te 

átadott, és a dolgokról, ahonnan te tudsz nem lenni 

egymástól, és még tudsz te add nekem nincs válasz, közülük. 

4:10 továbbá szólt hozzám, saját dolog, és 

mint a felnõtt, tudsz te nem tudom; 

{4:11} Hogyan te hajó majd kell felfogni, 

a legmagasabb, és a világ, hogy most már kifelé 

sérült megérteni a korrupció, hogy nyilvánvaló az én-m 

elől? 



{4:12} akkor mondtam neki, hogy jobb, hogy voltunk 

egyáltalán nem, mint amit kellene élni még mindig 
gonoszságban, és a 

szenvednek, és nem tudni, tehát. 

{4:13} ő válaszolt, és azt mondta, bementem az erdő 

egy egyszerű, és a fák vette a tanácsot, 

{4:14}, és azt mondta: Gyere, menjünk és hogy a háború ellen 

a tenger, hogy lehet indulnak el előttünk, és hogy mi is 

hogy nekünk több erdőben. 

4:15 az árvizek, a tenger is hasonló módon került 

tanácsot, és azt mondta: Gyere, menjünk és legyőzni az 
erdőben 

a sima, hogy ott is lehet, hogy nekünk egy másik országban. 

4:16} a gondolat, hogy a fa volt, hiába, a tűz 

jött, és fogyasztották. 

{4:17} hasonlóképpen jött a gondolat, az árvizek, a tenger 

a nought, mert a homok felállt, és megállította őket. 

{4:18} Ha te volnál a bíró most betwixt két, akinek 

kérted te kezd, hogy igazolja? vagy akinek kivánsz 

ítéljék el? 

{4:19} Felele, és monda, bizony ez egy ostoba gondolat 



hogy mindketten dolgoztak ki, mert a föld adatik a 

fa, és a tenger is, kinek a helyére, hogy viselik az árvizek. 

4:20 majd válaszol ő nekem, és azt mondta, megadtad a 

jobb ítéletet, de miért judgest, te nem magadat is? 

{4:21} számára, mint amilyen a földön adatott a fa, és 

a tenger, hogy ő árvíz: még így is azt, hogy lakjanak a földön 

lehet megérteni, semmit, csak azt, ami a földön: 

és hogy lakik fent a mennyekben is csak 

megérteni a dolgokat, amelyek felett a magassága a 

ég. 

{4:22} majd válaszol nekem, és azt mondta: kérlek téged, Ó 
Uram, 
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Hadd megértése: 

{4:23} nem ez volt a fejemben, hogy kíváncsi, a magas 

dolgokat, de a mint elhaladni mellettünk, napi, nevezetesen, 
tehát 

Izrael is feladta mint egy szemrehányás, hogy a pogányok, és 
milyen 

oka az ember, akit te mondtál szerettem adatik 

istentelen nemzetek, és miért a mi őseinknek törvénye 



hozta a nulla, és az írásos szövetségek jön egyik sem 

hatása, 

{4:24} és elmúlik a világból, mint 

szöcskék, és életünk, csodálkozva és a félelem, és mi 

nem vagytok méltók irgalmasságot. 

{4:25} mit fog majd csinálni szólt ő neve amiből mi 

hívják? Ezek a dolgok már kérdeztem. 

{4:26} majd válaszol ő nekem, és azt mondta, a több te 

searchest, annál inkább te fogsz csodálkozzatok; a világ 
elnyugszik 

gyorsan elmúlnak, 

{4:27} és nem tudja felfogni a dolgokat, amelyek 

megígérte, hogy az igazlelkűek időben jönni: mert ez a világ 

teljes a gonoszságtól és betegségeinket. 

{4:28} a dolgokról hiteléül te askest, hanem 

nekem, azt fogja mondani neked; mert a gonosz bevetett, de 
megsemmisítése 

annak van még nem jött. 

{4:29} Ha ezért amit van nem kapcsolható 

fejjel lefelé és ha az a hely, ahol a gonosz bevetett át 

nem elérhető akkor nem ez jön, a jó bevetett. 



{4:30} mert a gonosz vetőmag gabona kinek megtörtént a vetés 
a 

Adam szívében a kezdetektől fogva, és mennyit 

ungodliness kinek hozott megjelöl nektek ebben az időben? és 
hogyan 

sok ez még előhozza a cséplés addig 

jön? 

{4:31} Ponder most a magad, mily nagy gyümölcs 

a gabona vetőmagjának gonosz a gonoszság nedvét. 

{4:32} és mikor a füle is vágja le, melyek 

nélkül szám hogy milyen nagy a padló kell töltik? 

4:33, majd válaszolt, és azt mondta, hogy, és ha kell 

Ezek a dolgok jönnek át? tehát a mi éves, kevés és 

gonosz? 

4:34 és ő válaszolt nekem, mondván, csinál vagy siettetni 

fent a legmagasabb: te sietve, hiába, hogy meghaladta a 

neki, mert te voltál jóval meghaladta. 

{4:35} volt nem a lelkét is igaz kérdez kérdés 

ezeket a dolgokat a kamarák, mondván: meddig kell azt 

Remélem, ez a divat? Amikor eljön a gyümölcs, a padló, 

Mi a jutalom? 



{4:36} és nektek ezeket a dolgokat Uriel arkangyal adta 

választ, és azt mondta, még mikor magok száma 

tele van: az ő kinek megmérjük a világnak a mérleg. 

{4:37} intézkedés kinek ő mért idő; és 

számos kinek ő számozott az idők; és ő nem mozog 

nem keverjük őket, amíg az említett intézkedés kell teljesíteni. 

{4:38} akkor azt válaszolta, és azt mondta: Ó Uram, hogy 
bearest 

szabály, még mi minden tele az istentelenség. 

{4:39} és miértünk tartsd az, hogy a padló 

az igazak nincsenek kitöltve, mert a bűneit, azokat 

hogy laknak a földön. 

{4:40} így válaszolt nekem, és azt mondta, menj utadra, hogy 
egy 

nő gyermekével, és kérje őt, ha ő kinek teljesül 

a kilenc hónap, ha a méhét lehet tartani a születési többé 

benne. 

{4:41} akkor azt mondta, nem, Uram, hogy ő nem tud. És ő 

azt mondta nekem, a sírban, a kamarák, a lelkek, mint a 

egy nő méhében: 

{4:42} a mint egy nő, hogy travaileth tészen sietve, 



menekülés a szükségességét a travail: még így nem ezeken a 
helyeken 

sietve átadni azokat a dolgokat, hogy elkötelezték magukat 
nekik. 

{4:43} a kezdetektől fogva, Nézd, mi ezt kívánod 

Lásd, cselekedtem kell neked. 

{4:44} válaszol én, majd azt mondta, ha van köreiben 

szemedben és ha lehetséges, és ha én találkoznak, 

{4:45} 24És nekem hogy van akkor még jönni, mint 

a múltban, vagy több a múltban, mint az, hogy jön. 

{4:46} mi az múltban, tudom, de mi a jönni az én 

nem tudom. 

{4:47}, és ő így szólt hozzám, felállni fel a jobb oldalon, 

és azt kell kifejteni a hasonlóság néked. 

{4:48} így állt, és láttam, és, íme, egy forró égő 

sütő elhaladt előttem: és ez történt, amikor a 

Láng volt elveszett, úgy nézett ki, és íme, a füst 

maradt még. 

{4:49} után ez ott elhaladt előttem a vizes 

felhő, és leküldte a sok eső és a vihar; és amikor a 

viharos eső már elmúlt, a csepp maradt továbbra is. 



{4:50}, akkor mondta nekem, hogy fontolja meg a magad 
iránti; mint 

az eső több, mint a csepp, és mint a tűz, nagyobb, mint 

a füst; de a cseppek és a füst mögött: így 

a mennyiséget, amelyet a múltban több haladta meg. 

{4:51} akkor imádkoztam, és azt mondta, lehet úgy élni, 
thinkest te, 

addig az időpontig? vagy mi kell történni, azokban a napokban? 

{4:52} ő válaszolt, és azt mondta, mint a tokenek 

fentiek hiteléül te askest nekem, lehet mondani neked őket 
részben: de 

megható az életed, mint én vagyok nem küldött 24És téged; a 
nem 

tudom, hogy. 

5:1 Mindazonáltal érkezik a tokenek, íme, a nap 

eljön, hogy lakjanak a földön, azok veszik 

egy nagy szám, és az út, az igazság rejtve kell, és 

a föld kopár hit kell. 

{5:2}, de gonoszság nőtt felett, amely 

most látod, vagy hogy meghallgattad régen. 

5:3 és a földet, hogy látod most a gyökér, hogy miattad 



látsz, elpazarolt hirtelen. 

{5:4}, de ha a leg--bb magas megadja neked, hogy él, te 

Miután a harmadik trombita, hogy a hátad hirtelen kell látni 

ismét a az éjszaka, és a Hold a nap háromszor: 
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{5:5} és vér kell dobni, ki a fa és a kő 

kell adni a hangja, és az emberek zavaros: 

{5:6}, és még ő határoz, akit néznek, nem az, hogy 

lakjanak a földön, és a baromfi-szalmonellózis megteszik a 
repülés 

el együtt: 

5:7, és a Sodomitish tenger vethet ki hal, és 

az éjszaka, amely sok nem ismert, hogy a zaj: de 

Ezek mind meghallják a hangját annak. 

{5:8} léteznie kell egy zavart is sok helyen, és 

a tűz gyakran küldik újra, és a vadállatok kell 

változás a helyüket, és menstruous nők hozzák 

oda szörnyek: 

5:9 és sós vizek találtatik, az édes, és az összes 

meg kell pusztítani egy másik; majd wit elrejti magát 



és megértését vonja vissza magát az ő titkos Kamara, 

5:10 és törekedni kell a sok, és még nem 

talált: gonoszságtól, és incontinency akkor 

szorozva a földön. 

{5:11} egy földet is kell kérni egy másik, és azt mondják, az 

igazság, Fűves ember igaz ment keresztül 

téged? És azt kell mondani, sz. 

5:12 ugyanabban az időben kell férfiak remélem, de semmi 

megszerzése: kell a munkaerő, de útjaik nem fog boldogulni. 

{5:13} 24És neked ilyen jogkivonatok van hagyja; és ha te 

akarsz imádkozzatok, és sírni, mint most, és még napok gyors te 

fogsz hallani még nagyobb dolog. 

{5:14} akkor azt awaked, és egy extrém félelmetességet ment 

végig a testem és az elmém zavaros volt hogy ez 

elájult. 

{5:15, az angyal, hogy volt beszélni velem tartott 

nekem, vigasztalta nekem, és állítsa be nekem lábra. 

5:16 és a második este lőn, hogy 

Saláthielt a kapitány, a nép jött hozzám, mondván: 

Ahol te voltál? és miért van így az arcod 



nehéz? 

{5:17} te nem hogy Izrael elkötelezett nektek Knowest 

neked a földön a fogságukat? 

{5:18} fel majd, és kenyeret enni, és elhagy minket nem úgy, 
mint a 

Pásztor, hogy leaveth nyáját, a kegyetlen Farkas kezében. 

{5:19} akkor mondtam neki, menjen terád tőlem, és 

nem majdnem nekem jön. És hallotta, amit mondott, és ment 

nekem. 

5:20 és így hét napig böjtölt meg: gyász és 

sírt, mint, mint Uriel angyal megparancsolt nekem. 

{5:21} és után hét napig, így volt, hogy a gondolatok 

a szívem nekem nagyon gyötrelmes volt újra, 

{5:22} és lelkem a lélek megértése, 

és kezdett annak érdekében, hogy beszélgetni a Magasságos 
újra, 

{5:23} és azt mondta: Ó Uram, hogy bearest szabály, minden fa 

a föld és a fák annak kiválasztottál 

téged, egy csak szőlő: 

{5:24} és minden földek, az egész világ a te 

választott téged egy gödör: és a virágok annak egy liliom: 



{5:25} és a mélységben, a tenger, te tettél töltött 

téged, egy folyó: és az összes épített város te tetted 
megszentelt 

Sion nektek magad: 

{5:26} és a lég, létrehozott te 

nevezett téged egy galamb: a szarvasmarha, hogy készülnek, és 

te tetted, ha téged egy juh: 

{5:27} és a tömegek, a te emberek között 

ütött téged egy ember: ehhez a néphez, és akit te 

lovedst, te odaadtál egy törvény, amely az összes jóváhagyott. 

{5:28} és most, Ó Uram, miért adtál te ez egy 

az emberek több mint sokaknak? és után egy gyökér mondtál te 

készített, mások, és miért voltál te szétszórt te csak egy 

az emberek sok közül? 

{5:29} és azok volt ellenállni te ígér, és 

úgy gondolta, hogy nem te szövetségek, hogy letapossák őket. 

{5:30} ha te tetted annyira utálom népedet, még 

gyönyörködjél te büntetni őket a saját kezét. 

{5:31} most mikor én elmondtam ezeket a szavakat, az angyal 

hogy eljött hozzám az éjszaka fent küldtek hozzám, 



{5:32} és monda nékem:, hall engem, és én is utasíthatja 

téged; hallgassatok ide, hogy a dolog, hogy azt mondom, és el 
fogok mondani neked 

több. 

5:33 és azt mondta, beszélj, uram. Majd azt mondta, hogy 
nektek 

nekem, te fájó bajba tartva Izrael kedvéért: Jónának 

te hogy az emberek jobb, mint ő tette, hogy? 

5:34, és azt mondta: nem, Uram: de nagyon bánat van 

beszélt: a a gyeplőt a fájdalom nekem minden órában, míg a 
munkaerő- 

megérteni a Magasságos, és találják meg a rész 

az ő ítéletének. 

{5:35} és monda nékem, te nem tudsz. És azt mondta: 

Tehát Uram? megismert volt született majd? vagy miért volt 

nem az én anyám méhében majd síromba, amelyhez esetleg 
nem tartozik 

láttam a travail, Jákób, és a fárasztó munkát a készlet 

Izrael? 

{5:36} és ő így szólt hozzám, én a dolgokat, 

vannak még nem jött, összegyűjti nekem a salak, amelyek 



szórva, hogy nekem a virágok zöld újra, amelyek 

fonnyadt, 

{5:37} nyissa meg nekem a helyeket, hogy zárva vannak, és 
vigyen 

oda a szél, hogy őket is fogd be a szád, 24És nekem a kép 

a hang: és akkor én kijelentem neked a dolog hogy 

labourest tudni. 

{5:38}, és azt mondta: Ó Uram, hogy bearest szabály, akik 

tudom ezeket a dolgokat, de azt, hogy nem a lakásban 

a férfiak? 

{5:39} ami engem illet, én vagyok esztelen: Hogyan lehet majd 
beszélni 

Ezek a dolgok hiteléül te askest nekem? 

{5:40} akkor azt mondta nekem, szereti, mint te nem tudsz sem 

ezeket a dolgokat, hogy már beszélt, a még akkor is így tudsz te 
nem 

Keresse ki az ítélet, vagy a végén a szeretet, hogy van 

megígérte, népem számára. 
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{5:41}, és azt mondta: Íme, Ó Uram, mégis a művészet te közel 
hozzátok 



őket, hogy fenn kell tartani a végéig: és mi ők csinál 

amelyeket előtt, vagy azt, hogy most, vagy hogy 

jön utánunk? 

{5:42} és ő így szólt hozzám, én ítéletet hasonlítom 

szólt egy gyűrű: tetszik, nem az utolsó, laza mégis 

van nem gyorsasága, az első. 

{5:43} így válaszolt, és azt mondta, te nem, hogy hatalmad 

azok amit tettek, és most, és hogy a 

Gyere, egyszerre; hogy 24És gyõzedelmes légy te az ítéletet a 

előbb? 

{5:44} majd válaszol ő nekem, és azt mondta, a lény lehet 

nem sietve, fent a készítő; sem tarthat őket a világ 

egyszerre hogy létrehoznak ott. 

{5:45}, és azt mondta, ahogy azt megmondtad, szólt a te 
szolgád, hogy 

te, amely givest az élet minden egyszerre, hogy életet adtál a 

amit te mondtál teremtett lény, és a lény csupasz, hogy: még 

így ez talán most is viseli őket, hogy most jelen egyszerre. 

{5:46}, és azt mondta nekem, kérje az anyaméhben, egy nő, 

és mondom neki, ha te bringest oda gyerekek, miért adsz 



te ez nem együtt, hanem egymás után? Imádkozzatok vele 

Tehát, hogy tíz gyermek egyszerre. 

{5:47}, és azt mondta, ő nem: de meg kell csinálni a távolság 

az idő. 

{5:48} akkor azt mondta, hogy nekem még így is adtam a 

azoknak, hogy a föld méhében idején is bevetett. 

{5:49} a mint, egy fiatal gyerek nem teremjen a 

dolog, hogy az öreg tartoznak, még így is értékesíteni a 

az a világ, amely létrehozott. 

{5:50} és kérte, és azt mondta, látta, hogy most már megadtad 

nekem az utat, majd folytassa beszélni, mielőtt neked: a mi 

anyja, akiről te tetted azt mondta, hogy ő fiatal, 

közeleg most nektek kor. 

{5:51} ő válaszolt, és azt mondta, kérni egy nő, hogy 

bizonyságot tesz a gyermek, és ő megmondja neked. 

{5:52} Mondd meg neki, tehát nektek, hogy akit te 

tettél most szült mint azok előtt, de kevésbé 

a termet? 

{5:53}, és ő kell válaszolni neked, azt kell, hogy született 

az az erő az ifjúsági, divat, és azt, hogy 



az az idő, az életkor, amikor az anyaméhben faileth, született a 

egyébként. 

{5:54} fontolja meg te ezért is, hogy hogy vagytok, hogy 
kevesebb 

termetű, mint azok, amelyek előttetek voltak. 

{5:55}, és így azok, hogy jönnek, miután kevesebb, mint ti, 

a lények, ami most kezd a régi, és telt 

több, mint az erő az ifjúsági. 

{5:56} akkor azt mondta, Uram, kérlek téged, ha nekem van 
alapít 

előnyben részesítik a szemedben, 24És szolgád, akit te visitest 

te lény. 

{6:1}, és így szólt hozzám, az elején, amikor a 

föld került sor, mielőtt a világ határában állt, vagy 

valaha is fújt a szél, 

{6:2} előtt mennydörgött, és világosabb lesz, vagy valaha is a 

a paradicsom építkeztek, 

{6:3} a tisztességes virágok voltak látott, vagy valaha is a 

ingó hatáskörök állapították meg, mielőtt a számtalan 

sokféle angels gyűltek össze, 

{6:4} vagy valaha a magasban a levegő felemelkedtek, mielőtt 



az intézkedések az égbolt nevezték, vagy valaha is a 

a Sion kémények voltak forró, 

{6:5} és mielõtt a jelen évben is megkereste, illetve 

valaha a találmányok őket hogy most bűn is megfordult, mielőtt 

ők voltak lezárni, hogy gyűlt össze a hit az egy kincs: 

{6:6}, akkor nem tartom ezeket a dolgokat, és ők minden voltak 

keresztül én egyedül, és nincs egyéb: én is 

véget ért, és nincs más kell lennie. 

{6:7} válaszol én, majd azt mondta, mi kell a búcsú 

szét az az idő? vagy ha vége az első 

és az elején azt, hogy followeth? 

{6:8} és monda nékem: Ábrahám, Izsák, 

Amikor Jákob és Ézsau születtek róla, Jákob kezét tartott 

első a sarok az Ézsau hegyét. 

{6:9} az Ézsau a világ vége, és Jacob a 

elején, hogy followeth. 

{6:10} a kezét, az ember is vetette a sarok és a kéz: 

más kérdés, Zaratusztra, kérdezd te nem. 

{6:11} akkor válaszolt, és azt mondta: Ó Uram, hogy bearest a 
szabály, 



Ha a mellette található szemedben, 

{6:12} kérlek téged, 24És szolgád, a végén a te 

jogkivonatok hiteléül te shewedst nekem rész a tegnap este. 

{6:13} így válaszolt, és azt mondta nekem, Stand up 

lábad, és hallani egy hatalmas hangzású hang. 

{6:14}, és ez, mintha egy nagy mozgás; de a 

hely, ahol állsz nem szállítható. 

{6:15} és ezért Mikor szól ne féljetek: a 

a szó végén, és az Alapítvány, a föld 

megértette. 

{6:16} és miért? mert a ezeket a dolgokat beszéd 

trembleth, és kerül: a tudja, hogy a végén, ezek 

meg kell változtatni a dolgokat. 

{6:17}, és ez történt, hogy amikor már hallottam, hogy álltam 

fel, a lábam, és hallgatott, és íme, ott volt egy 

hang hogy szólt, és a hangja olyan volt, mint a hang 

sok víz. 

{6:18} és azt mondta: Íme, a napok jönnek, hogy én is 

közeledjetek, és látogasson el őket, hogy megkísértse kezdődik 
a 



föld, 

{6:19} és kezdődik, hogy az inkvizíció, mi 

lehet, hogy igazságtalanul fáj a a hamisság, 

és ha a csapás, a Sion teljesíteni kell; 

{6:20} és mikor a világ, hogy elkezdenek eltűnni 

re, lenne, akkor én megmutatom ezeket az azonosítókat 
szűrőértékként: a 

könyvek az égbolt előtt meg kell nyitni, és ők 
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Lásd együtt: 

{6:21} és a gyermek egy éves szólni 

a hangjukat a nők gyermek gyökereiből 

korai gyermekek, három vagy négy hónapos, és 

él, és fel kell emelni. 

{6:22} és hirtelen a bevetett helyeken jelenik meg 

elvetetlen, teljes magtárakat hirtelen találtatik üres: 

{6:23} és trombita tha ad egy hang, amely, ha 

minden ember hallja, hirtelen félni kell. 

{6:24} abban az időben meg harcolni egymás ellen 

mint ellenségek, és a föld állhat meg az a félelem 



abban laknak, a rugók a szökőkutak kell állni, 

és három órán belül kell nem futnak. 

{6:25} aki megmarad az összes ilyen, hogy van 

mondta neked kell menekülni, és lát a megváltás, és a végén 

a világ. 

{6:26} és a férfiak, hogy a beérkezett látni, akik 

még nem kóstolt a születés halál: és a szívében a 

lakosok kell megváltozott, és fordult egy másik 

jelentése. 

{6:27} a gonosz kell oltani, és megtévesztés 

alszik. 

{6:28} mint a hit, hogy virágozni fog, a korrupció 

leküzdésére, és az igazságot, amelyet az olyan hosszú nélkül 

gyümölcs, be kell jelenteni. 

{6:29} és beszélt velem, amikor Íme, néztem az 

kis és kis, reá, aki előtt állt. 

{6:30}, és ezeket a szavakat mondta nékem; Azért jöttem, 

24És téged az idő az éjszaka, hogy jöjjön. 

{6:31} ha imádkozni, még több, és gyorsan hét 

újra kell mondja neked nagyobb dolgokat nap, mint én 



hallottam. 

{6:32} a hangodat hallott a legtöbb magas: a 

a hatalmas kinek láttam te igaz foglalkozik, kinek látta 

is te tisztaság, melyet azóta fiatalon. 

{6:33} és ezért ő küldött engem oda megmutatni neked 

ezeket a dolgokat, és mondom neked, jó kényelem és 

Ne félj 

{6:34} és nem a korral, hogy múlt, hogy gyorsítsák fel 

hiábavaló dolgaira, hiszem hogy te fájáról siettetni az utóbbi 

alkalommal. 

{6:35} és lőn, hogy miután ezt, hogy sírtam, és újra, 

és böjtöltek hét nap is hasonló módon, hogy lehet, hogy 
megfelelnek a 

három hét, amely azt mondta nekem. 

{6:36} és a nyolcadik éjszaka volt ideges belül a szívem 

megint, és kezdett beszélni, mielőtt a leg--bb nagy. 

{6:37} a lelkem nagyban hozták a tűz, és a lelkem 

ínségben volt. 

{6:38}, és azt mondta: Uram, te spakest a a 

kezdete a teremtés, még az első nap, és megmondtad 



Hagyja, hogy a menny és a föld kell tenni; és szavad volt a 
tökéletes 

munka. 

{6:39} és akkor volt a szellem, és a sötétség és a csend 

a minden oldalról; a hang a hang az ember még nem volt 

alakult. 

{6:40} majd parancsoltál te egy tisztességes fény arra, hogy 
előjöjjenek 

te kincsek, hogy te munkád tűnhet. 

{6:41} a második napon, te alkottad a szellem, a 

égbolt és parancsoltál rész meg, és a 

egy osztály vetette a vizek egy része lehet, hogy 

menj fel, és a másik marad alatta. 

{6:42} után a harmadik napon parancsoltál, hogy a 

a hetedik része a Föld víz gyűlt össze: 

hat pats mondtál te kiszáradt, és tartotta őket, hogy a 
szándékkal, 

Ezek közül néhány, hogy Isten ültetett, és művelt szolgálhatják 

téged. 

{6:43}, amint te szó ment előre a munka volt 

készült. 



{6:44} azonnal ott volt, nagy és számtalan 

gyümölcs-, és sok és búvárok örömöket az ízét, és 

változatlan szín-, és szagok a csodálatos virágok 

szag: és ez történt a harmadik napon. 

{6:45} a negyedik napra te parancsoltál, a 

hátad kell, és a Hold ad neki könnyű, és a csillagok 

úgy kell: 

{6:46} és odaadtál őket egy felügyelet-hoz csinál a emberhez, 
szolgáltatás 

Ez volt elvégezni. 

{6:47}, az ötödik napon te mondtad a hetedik 

rész, ahol a vizek össze kell hozni 

tovább élő lények, a szárnyasok és a halak: és lőn, hogy így 

pass. 

{6:48} a néma víz és élet előhozta nélkül 

élő dolog-on az a parancsolat, Isten, hogy minden ember 

lehet, hogy dicséret csodálatos cselekedeteidet. 

{6:49} majd tetted te elrendel két élőlények, a 

te egy calledst Énók, és a Leviathan; 

{6:50} és tetted külön, az egyik a másik: a a 



hetedik rész, azaz, ahol a víz gyűlt össze 

együtt lehet, hogy tartsa őket mind. 

{6:51} szólt Énókhoz, akit egy része, amely volt a szárított 

a harmadik napon, hogy ő kell ugyanabból a részéből, fel 

Miben van ezer hegyek: 

{6:52} Leviathan szólt, de te odaadtál a hetedik rész, 

nevezetesen a nedves; és tettél tartotta, hogy felfalja a 

akinek akarsz, és mikor. 

{6:53}, a hatodik nap te odaadtál parancsolat 

a földnek hogy eléd teremjen vadállatok, 

szarvasmarha és a csúszómászók: 

{6:54} és miután ezeket, Adam is, akit te alkottad 

te a teremtmények Ura: rá jön mindenki, és az emberek 

is, akiket kiválasztottál. 

{6:55} ez van én teelőtted, Ó, Uram, 

mert te alkottad a világ miértünk 
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{6:56} mint a többi ember, melyik is jön Ádám, 

azt mondtad, hogy semmi, hanem, mint a nyál szólt: 

és tettél hasonlítani a rengeteg őket nektek egy csepp, 



Ficsor Katalin hajóról. 

{6:57}, és most, Ó Uram, íme, ezek a pogány, amely 

van valaha híres, mint a semmi, hogy urak megkezdték 

felettünk, és felfalja minket. 

{6:58} de néped, kiket te adtál nevű te 

Elsőszülött, te csak egyszülött, és te buzgó szeretője, kapnak 

a kezükbe. 

{6:59} ha a világ most miértünk, miért 

nem rendelkezünk a világ örökséget? meddig 

kell ezt elviselni? 

7:1, és mikor én tett bevégezte ezek 

Szóval, ott küldött nékem az angyal, amely már 

hozzám küldött az éjszaka fent: 

{7:2} és ő így szólt hozzám, Up, Zaratusztra, és hallani a 

Szóval, hogy azért jöttem, hogy neked. 

{7:3} és azt mondtam, beszélni, Istenem. Majd azt mondta, 
hogy nektek 

nekem, a tenger helyezkedik el egy nagy hely, hogy lehet, hogy 
mély és 

nagyszerű. 

{7:4} hanem tesz a helyzet, a bejárat keskeny volt, és mint 



a folyó; 

{7:5} aki majd mehet a tengerbe nézni rá, és 

Ez a szabály? Ha ment, nem pedig a keskeny, hogyan lehetne ő 

jöjjön be a széles? 

{7:6} is másik dolog; A város az épített, és 

a Tavronitisben széles területén, és tele minden jó dolog: 

{7:7} a bejáratot annak szűk, és be van állítva egy 

esik, úgy, mintha a tűz a veszélyes hely a 

jobb kezét, és a bal oldalon a mély vízben: 

{7:8} és egy egyetlen út között őket mind, még 

a tűz és a víz, olyan kicsi, hogy nem lehet, de 

egy ember ott egyszerre. 

{7:9} Ha a város most kaptak a emberhez, az egy 

öröklés, ha soha nem kell átadni a veszélyt, mielőtt 

hogyan ő megkapja ezt az öröklést? 

7:10 és azt mondtam, ez így, uram. Akkor mondta nékem, 

Még így is az Izrael része. 

{7:11} mert miattuk tette a világ: és 

Mikor Adam áthágta az én törvényemet, majd volt, elrendelte, 
hogy 



most történik. 

{7:12} akkor volt a bejárata a világ 

keskeny, csupa bánat és travail: ők, de a pár, és a gonosz, 

veszélyeket, tele: és nagyon fájdalmas. 

{7:13} a bejáratok a elder világ széles volt, és 

Persze, és hozott halhatatlan gyümölcs. 

{7:14} ha majd ők élnek a munkaerő, hogy ne adja meg ezek 
szoros 

és hiábavaló dolgaira, soha nem kapnak azok, azt is fel 

nekik. 

{7:15} Most tehát miért disquietest te magad, látta 

te, hanem a romlandó ember? és miért vagy-é te, 

mivel te de halandó? 

{7:16} miért voltál te nem tekinthető az elméd ez 

dolog, hogy jön, mint ami jelen van? 

{7:17} akkor azt válaszolta, és azt mondta: Ó Uram, hogy 
bearest 

szabály, elrendelted törvényedet, hogy az igazak kell 

örökölje ezeket a dolgokat, de ez az istentelen vesszen. 

{7:18} Mindazonáltal az igazak kell szenvedni szoros 

a dolgok, és remélem, széles: a gonoszul tettek 



szenvedett a szoroson dolgokat, és még nem látni a széles. 

{7:19} és monda nékem. Van a fenti bíró nem 

Isten, és az sem, hogy megértést, fent a legmagasabb. 

7:20 a nem kell sok, hogy elpusztul, ebben az életben, mert 

megvetik Isten, hogy velük törvényét. 

{7:21} az Isten adott nékünk az szoros parancsolat, a mint 

jött, mit kell tenniük élni, még akkor is, ahogy jött, és 

Mit kell megjegyzik, hogy elkerülje a büntetést. 

{7:22} Mindazonáltal ők nem engedelmeskedtek neki; de 

szólt ellene, és képzelt hiábavaló dolgait; 

{7:23} és szedték magukat a gonosz tetteiket; 

és azt mondta, a Magasságosnak, hogy ő nem; és tudta, hogy 
nem az övé 

módja: 

{7:24} törvényét de ők semmibe vettek, és tagadta, hogy ő 

szövetségek; az alapszabályban nem voltak hűek, és 

művei nem hajtottak végre. 

{7:25} és ezért Zaratusztra, az üres üres 

a dolgokat, és a teljes a teljes dolog. 

{7:26} Íme, eljön az idő, hogy ezeket az azonosítókat 
szűrőértékként 



amely azt mondta, téged jön át, és a menyasszony 

fel kell tüntetni, és ő jön oda kell látni, hogy most van 

visszavonták a földről. 

{7:27} és aki a foresaid Baja 

gondoskodik az csodája. 

{7:28} a fiam Jézus azokkal kell kiderült, 

vele, és azt, hogy továbbra is örvendezni belül négy 

száz éve. 

{7:29} miután ezekben az években kell, fiam, Krisztus meghal, 
és az összes 

azok a férfiak, hogy van élet. 

{7:30} és a világ meg kell alakítani a régi csend 

hét nap, mint ahogy a korábbi ítéletek: úgy, hogy senki 

továbbra is. 

{7:31} és hét nap után a világ, hogy még felébred 

nem, feltámadnak, és, hogy meghal, sérült 

{7:32} és a föld akkor helyreállítja azokat, amelyek alszik 

neki, és így a por azokat, hogy csendben, és a 

titkos helyeken nyilvánít a lelket, hogy elkövették 

nekik. 



7:33 és a legtöbb magas fel kell tüntetni azon a székhelye 

ítélet, és a nyomorúság elmúlik, és a hosszú 

szenvedés véget kell rendelkeznie: 

2 Zaratusztra oldal 716 

7:34 de ítélet csak marad, igazság marad, 

és hit megerősödtek: 

{7:35} és a munka nyomon követi, és a jutalmat kell 

cselekedtem, és a jó cselekedetek kell erő, és a gonosz 

cselekedetek viseli nincs szabály. 

{7:36} akkor azt mondta: én, Ábrahám imádkozott először a 

Sodomites és az atyák, hogy vétkezett, Mózes a 

vadonban: 

{7:37} és Jézus maga után Izrael Achan idejében: 

{7:38} és Sámuel és David megsemmisítésére: és 

Salamon nekik, hogy el fog jönni, hogy a szentély: 

{7:39} és Héliák azon, hogy kapott az eső; és a 

meghalt hogy ő lehet élni: 

{7:40} és Ezechias az emberek, az idő 

Szanherib: és sok-sok. 

{7:41} még most, látva a korrupció nőtt fel, és 



gonoszság nőtt, és az igazlelkűek is imádkozott a 

istentelen: tehát nem lesz így most is? 

{7:42} ő válaszolt, és azt mondta, a jelen élet nem 

a végén, ahol sok dicsőséget betartják; Ezért van, hogy 

imádkozott a gyenge. 

{7:43}, de a nap a végzet vége ebben az időben, 

és az elején a halhatatlanság jönni, melyben 

korrupció a múltban, 

{7:44} mértéktelenség véget, hűtlenség vágva, 

igazság termesztik, és igazság is kerekedett. 

{7:45} senki akkor képes-hoz megment neki, hogy 

megsemmisült, sem elnyomni őt, hogy kinek ütött a győzelmet. 

{7:46} akkor válaszolt, és azt mondta, ez az én első és utolsó 

mondván, hogy már jobb, ha nem adtak a föld 

Ádámnak: vagy más, ha azt úgy hozták meg neki, hogy 

visszafogott, a sinning. 

{7:47} a mi nyereség, hogy a férfiak most a jelenben 

élettartam nehézség, és keresse meg a halál után 

büntetés? 

{7:48} O Ádám, te mit tettél? a bár ez 



volt, hogy vétkezett, te művészeti nem esett egyedül, de 
minden 

hogy jön, téged. 

{7:49} a mi nyereség, hogy nekünk, ha van ígért 

minket egy halhatatlan idő, mivel tettünk a munkálatok, hogy 

hogy a halál? 

{7:50}, és hogy ígért nekünk egy örök remény, 

mivel magunk is a gonosz készülnek hiába? 

{7:51} és hogy ott nekünk a lakások 

egészség és biztonság, mivel gonoszul élt? 

{7:52} és a dicsőség a Magasságos tartotta 

megvédje őket, amelyek miatt egy óvatos életet, mivel már 

a legnagyobb gonosz módon, minden ment? 

{7:53}, és hogy ne legyenek cselekedtem paradicsoma, 
amelynek 

gyümölcs tart a valaha is, melyben a biztonság és az 
orvostudomány, 

mivel mi nem lép bele? 

{7:54} (mert még sétáltunk kellemetlen helyen.) 

{7:55}, és hogy ezek az arcok, használt 

absztinencia kell ragyognak a csillagok felett, mivel az arcunkat 



sötétebb, mint a sötétség lesz? 

{7:56} a míg élt, és elkötelezte magát a gonoszság, mi 

úgy nem, hogy meg kell kezdeni, hogy szenvedni érte, miután 

halál. 

{7:57} majd válaszol ő nekem, és azt mondta, ez a 

feltétele a csata, amelyben, az ember születik az 

Föld harcolni; 

{7:58}, hogy ha ő kell küzdeni, szenvedni fog mint te 

megmondtad: ha kap a győzelem, megkapja-e a dolog, de 

azt mondom, hogy. 

{7:59} mert ez az élet hiteléül Mózes szólt a 

emberek, míg élt, mondván, választani neked az élet, hogy 

fájáról él. 

{7:60} Mindazonáltal azt hitték, nem neki, sem az 

utána próféták, sem nekem, amely szóltam nekik, 

{7:61} hogy nem kell ilyen nehézség a 

megsemmisítés, mint kell lenni örömében, felettük hogy 
meggyőzni arról, hogy 

megváltás. 

{7:62} akkor válaszolt, és azt mondta, tudom, Uram, hogy a 



a legtöbb nagy irgalmas, hívják, hogy ő kinek a irgalommal 

azokat, amelyek még nem jött a világra, 

{7:63} és azok is, viszont az ő joga; 

{7:64} és hogy ő beteg, pedig hosszú szenved magára vétkeikért 
azok, amelyek 

bűnt követtek el, mint a teremtmények; 

{7:65} és hogy ő is bőséges, az ő készen áll, hogy 

ahol hasogatja; 

{7:66} és az ő nagy kegyelem, az ő megsokasítja 

egyre több és több irgalom, hogy jelen, és hogy 

múlt, és is, amelyek jönni. 

{7:67} mert ha ő kell szaporodnak az irgalom, a világ 

nem továbbra is velük, hogy ott öröklik. 

{7:68} és ő pardoneth; mert ha ő nem így az ő 

jóság, hogy elkövetett gonoszságaik 

könnyíteni, a tízezredik része a férfiak nem kell 

továbbra is élő. 

{7:69} és a bíró, ha ő nem kell megbocsátani nekik 

hogy gyógyítható a szavát, és eloltotta a sokasága 

viszálykodások, 



{7:70} kell nagyon kevés maradt tartsd itt egy 

számtalan sok. 

{8:1}, és azt felelte nekem, mondván, a kinek 

tette ezt a világot, sok, de kevés az eljövendő világban. 

{8:2} azt fogja mondani neked a hasonlóság, Zaratusztra; Mint 
amikor te 

askest a föld, azt kell mondani neked, hogy ez ad sok 

penész hiteléül a cserépedényben hajókat készülnek, de kevés 
por 

arany ördögtől való: még így is evilági természetesen. 
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{8:3} ott sok készítette, de kevés megszabadulnak. 

{8:4} így válaszolt nekem, és azt mondta, Swallow majd le, Ó az 
én-m 

lélek, megértése, és megemészti a bölcsesség. 

{8:5}, mert te voltál megállapodtak abban, hogy ad fül, és a 
művészet hajlandó 

prófétálj: a te már nincs hely, mint csak élni. 

{8:6} Uram, ha te nem te szolgád, hogy 

Imádkozzatok előtted, és te nekünk vetőmag-szólt a szívünket, 
és 

kultúra, ahhoz, hogy megértsük, hogy jöhet gyümölcse 



Hogyan kell minden egyes ember él az sérült, aki bizonyságot 
tesz a 

helye az ember? 

{8:7} mert te vagy egyedül, és mi minden egy alkotása 

kezetekben, mint ahogy azt megmondtad. 

{8:8}, a Mikor a testet a vágású most az anya 

méhében, és te givest tagok, te lény megmarad 

a tűz és a víz és a kilenc hónapos néki te kivitelezés 

te lény, melyik van teremtett neki elviselni. 

{8:9, de hogy melyik betartja, és tartják mind 

tartósított: és amikor eljön az idő, az anyaméhben tartósított 

kiszabadítja a dolgokat, hogy azt nőtt fel. 

8:10 mert azt megparancsoltad ki a részét a 

test, ez mondani, ki a mell tej kell adni, 

melyik a gyümölcs, a mell 

{8:11} hogy lehet-e a dolog, ami a vágású 

táplált egy ideig, amíg te disposest, hogy te a kegyelem. 

{8:12} te broughtest, a te igazlelkűséged, és 

nurturedst te jog, és reformedst a te ítélet. 

{8:13} te fogsz fog vidámságot hozzni ez mint te lény, és 



felgyorsul, ez a te munkád. 

{8:14} Ha tehát te fogsz elpusztítására, amely így 

nagy munka volt, régimódi, ez egy könnyű dolog, hogy el 

a te parancsolat, hogy a dolog, ami történt 

kell őrizni. 

{8:15} most ezért, Uram, beszélek; megható férfi 

általános, te tudod a legjobban; de érjen néped, 

amelynek kedvéért sajnálom; 

8:16, és a te örökséged, akinek én 

gyászolni; és Izrael esetében, akiknek én vagyok nehéz; és 
Jákób, 

amelynek kedvéért zaklatott; 

{8:17} így kezd imádkozni eléd, a 

magam és nekik: lásd a minket falls, hogy a 

a föld. 

{8:18} hallottam a gyorsasága, a bíró, de ami 

az, hogy jöjjön. 

{8:19} tehát hallja a hangomat, és megérteni az én-m 

szavakat, és eléd szólni. Ez még a kezdet 

a szavak Zaratusztra, mielőtt ő vette fel: és azt mondta, 



8:20 Ó, Urunk, te hogy lakozol everlastingness 

amely látod a dolgot, a mennyben is és a felülről a 

levegő; 

{8:21} akinek trónja is felbecsülhetetlen; akinek dicsősége nem 

felfogható; aki előtt a házigazdák az angyalok állni 

reszkető, 

{8:22} szolgálati is Ismerje a szél és tűz; 

akinek szava igaz, pedig állandó mondások; akinek 

parancsolat erős, és a szertartás, félelmetes; 

{8:23} akinek meg drieth a mélyén, és a felháborodás 

tészen a hegyekbe, hogy elolvad; ami az igazság 

tanúbizonyságot tesz: 

{8:24} O hallja a te szolgád imája, és halljátok, hogy 

a kérés te lény. 

{8:25} míg élek fog beszélni, és mindaddig, amíg van 

megértése, hogy válaszolni fog. 

{8:26} O tekintsetek nem a bűnöket, a te néped; de a 

őket, mely szolgál téged az igazság. 

{8:27} tekintettel nem a gonosz találmányok a pogány, 

de a vágy, hogy ne te vallomása 



a megpróbáltatásokat. 

{8:28} szerintem nem, akik jártak feignedly 

eléd: de emlékszem rájuk, amely szerint te 

lesz ismert te félelem. 

{8:29} legyen nem te is, hogy elpusztítsák őket, amelyek 

élt, mint a vadállatok; de úgy tekintenek rájuk, amelyek 
egyértelműen 

tanított a te törvényed. 

{8:30} hogy te nem felháborodás őket, amelyek 

tekinteni rosszabb, mint a vadállatok; de szeretem őket, hogy 
mindig 

te dicsőség és bizalmát. 

{8:31} a mi és a mi atyáink bánkódik, az ilyen 

betegségek: hanem hozzánk, bűnösökhöz te fogsz hívni, mert 

irgalmas. 

{8:32} mert ha a vágy, hogy könyörülj rajtunk, te 

te fogsz nevezni irgalmas lehessen hozzánk, nevezetesen, hogy 
nem 

működik az igazság. 

8:33 számára, csak a most, melyik van meghatározott sok jó 
cselekedetek 



veled ki saját tetteit kap jutalmat. 

8:34, amit az ember, hogy hagytalak fog 

nemtetszését rá? vagy mi a romlandó generáció, hogy 

te hagytalak kell oly keserű felé? 

{8:35} esetében az igazság számukra olyan ember közöttük, 
hogy 

született, de ő kinek foglalkozni műveljenek; és a hívők között 

nincs amit kinek nem történt baj. 

{8:36} a, e, Ó Uram, te igazlelkűséged és te 

jóság be kell jelenteni, ha a te irgalmas őket 

ami már nem a bizalom, a jó cselekedetek. 

{8:37} majd válaszol ő nekem, és azt mondta, néhány dolgot 
mondtál 

te jól beszélt, és nektek kell szavaid szerint. 

{8:38} mert valóban nem is gondol a hajlam 

azokat, amelyek vétkeztek, halála előtt, mielőtt ítéletet, 

előtt: 

{8:39} de fog örülni, mint a hajlam a 

igaz, és emlékeznek is a zarándoklat, és 

a megváltás, és a jutalom, hogy rendelkeznek. 
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{8:40}, mint ahogy már mondtam most, tehát úgy jön át. 

{8:41} a mint a földmûves arat sok vetőmag, 

a földön, és planteth a sok fa, és ez még a dolog 

jó bevetett szezonjában eljön nem, sem bölcsen minden 

ültetett fog gyökér: még így is van ez nekik, hogy vetik 

a világ; nem minden megszabadulnak. 

{8:42} majd válaszolt, és azt mondta, ha nekem van alapít 
grace, hadd 

én beszélni. 

{8:43}, mint ahogy a földműves vetőmag vész el, ha ez 

nem fel, és nem te eső megkapja a megfelelő évadban. vagy, ha 

ott jön túl sok eső, és a korrupt ez: 

{8:44} még így vész el az ember is, ami képződik 

te kezet, és az úgynevezett saját kép, azért, mert te 

mint néki, akinek kedvéért tettél mindent, és 

vonatkoztatni neki a földmûves vetőmag. 

{8:45} nem lehet velünk háborodva, de tartalék népedet, és 

könyörülj meg saját örökség: a te 

irgalmas a te lény. 

{8:46} majd válaszol ő nekem, és azt mondta, a dolgok jelen 



a jelen, és a dolog, hogy jön az ilyen, mint, hogy jöjjön. 

{8:47} mert te jössz, amennyiben rövid hogy hagytalak kell 

tudni szerelem az én-m lény, több mint I:, de ofttimes 

közel hozzád, és húzott, de soha nem a 

becstelen. 

{8:48} ebben is te csodálatos előtt a legtöbb 

Magas: 

{8:49}, hogy te tetted megalázta, mint ez lesz 

téged, és voltál nem megítélni magad méltó arra, hogy sok 

megdicsőült az igazlelkűek között. 

{8:50} a sok nagy nyomorúsága úgy történik, hogy 

az utóbbi időben lakni a világon, mert 

elindult a nagy büszkeség. 

{8:51} de érthető te magad, és találják meg a 

a dicsőség, mint lenni, mint neked. 

{8:52} a nektek paradise nyitva van, az életfa az 

ültetett, az idő, hogy jöjjön kész, plenteousness készül 

készen áll, a város épített, és igen, tökéletes pihenés 
megengedett, 

jóság és a bölcsesség. 



{8:53} a gonosz lepecsételik tőled, gyengeség 

és a moly hid tőled menekült a korrupció 

pokol, hogy elfelejtette: 

{8:54} bánat továbbítódnak, és a végén is cselekedtem a 

kincs a halhatatlanság. 

{8:55}, ezért kérjük, te nincs több kérdés 

vonatkozó sokasága őket, hogy elvesszenek. 

{8:56} mert amikor bevettek a szabadság, hogy megvetették a 

a legtöbb nagy, gondolta gúny törvényének, és elhagyta az ő 
útjai. 

{8:57} akkor kell tapostak le ő igazak, továbbá 

{8:58}, és azt mondta, a szív, hogy van Isten; igen 

és hogy meg kell halniuk. 

{8:59} a fent említett dolgok fogsz kap, így 

szomjúság és a fájdalom készítik őket: ez nem volt az ő akarata 

hogy a férfiak számcsoporttal kell jönni: 

{8:60} de ami létre van szennyezték a neve 

neki, hogy tette őket, és rosszindulatát néki 

amely készített élet számukra. 

{8:61} és ezért megítélésem most kéznél. 



{8:62} ezek dolog van nem cselekedtem mindenekkel, de 

téged, és egy pár, mint téged. Válaszol én, majd azt mondta: 

{8:63} Íme, Ó Uram, most tetted te cselekedtem én a 

az csodája, amiket sokasága kezdenek tenni a 

utolsó idők: de milyen időben, te nem cselekedtem nekem. 

{9:1} azt válaszolta nekem majd, és azt mondta, mérni, a 

szorgalmasan a saját maga ideje: és mikor látod, hogy része a 

jelek múlt, melyeket elmondtam neked előtt, 

{9:2} akkor fogsz te megérteni, hogy az ugyanazon 

idő, melyben a legmagasabb akarat kezd-hoz látogat a világ 

ő tette. 

{9:3} tehát, ha kell, hogy a látott földrengés és 

uproars az emberek a világon: 

{9:4} akkor fogsz te is érteni, hogy a legtöbb magas 

mondott azoknak a dolgoknak, a nap, hogy voltak teelőtted, 

még a kezdetektől fogva. 

{9:5} a mint minden, ami történik a világban, mint kinek a 

kezdete és vége, és a vége pedig: 

{9:6} még így idején is a legmagasabb van sima 

a csoda és hatékony működik, és a Befejezés a kezdetek 



hatások és jelek. 

{9:7} és mindenki üdvözül, és képesnek kell lennie 

hogy elkerülje a munkái, és hit által, amellyel ti is 

úgy gondolta, 

{9:8} az említett veszélyeket meg kell őrizni, és kell 

lát a megváltás, a földön, és az én-m határain belül: i 

van megszentelt őket számomra, a kezdetektől. 

{9:9} akkor lesznek szánalmas ügyben, amely most már 

én módja bántalmazott: és azt, hogy van öntött el 

jót lakni kínjait. 

{9:10}, mint életük kapott juttatások, és 

nem ismert számomra; 

{9:11}, és azt is gyűlölte törvényemet, míg volt, hogy 

még a szabadság, és mikor még hely a bűnbánat volt nyitva, 

nekik, nem értettem de megvetettek 

{9:12} ugyanaz, tudnia kell, hogy halála után fájdalom. 

{9:13}, ezért te nem kíváncsi, hogy a 

istentelen kell büntetni, és mikor: de érdeklődik, hogy a 

igaz üdvözül, akinek az a világ, és kinek 

a világ jön létre. 



{9:14} akkor azt válaszolta, és azt mondta, 

9:15 én már említettem, most beszélni, és lesz 

beszélni, hogy a továbbiakban is, hogy van-e sok több 
mindegyiküknek 
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ami elveszni, mint, ami kell menteni: 

{9:16}, mint a nagyobb, mint egy csepp egy hullám is. 

{9:17} és ő válaszolt, mondván, mint ahogy a mező értéke, 

így is a mag; mivel a virágok, olyanok a színek 

is; mint a munkás, ilyen is a munka; és mint 

a földmûves ls magát, ezért az állattenyésztés is: Ez a 

volt a világ. 

{9:18}, és most, mikor készült a világ, ami 

még nem készült, még a számukra, hogy lakik a most élő, nem 

férfi szólt ellenem. 

{9:19} aztán mindenki engedelmeskedett:, de most a modor 

azok közül jönnek létre, ebben a világban, hogy készül a 

egy örökös mag, és a törvény, amely sérült 

nem kereshető szabadulni. 

9:20, ezért azt figyelembe venni a világot, és íme, nem volt 



veszélyben van, mert az eszközöket, hogy került bele. 

{9:21} és láttam, és megkímélte ez nagyban, és tartotta bennem 

a szőlő a fürthöz, és a növény egy nagy ember. 

{9:22} hagyja, hogy a sokaság, majd elpusztul, amely-ben 
született 

hiába; és hagyja, hogy a szőlő kell tartani, és az én növény; a 
nagy 

munkaügyi van én gyártott ez tökéletes. 

{9:23} Mindazonáltal, ha akarsz megszűnik még hét napig 

több, (de te miattad nem gyors, 

{9:24} de bemegy egy mezőt, a virágok, ha nincs ház 

építették, és enni csak a virágok a területen; íze nincs hús, 

nem bort inni, de Egyél virágok csak;) 

{9:25} és imádkoztak, folyamatosan a legmagasabb, majd 
fogom 

Gyere, és beszélni veled. 

{9:26} tehát én úgy mentem be a mezőbe, amely az 
úgynevezett 

Ardath, mint ahogyan azt megparancsolta nekem; és ott ültem 
között 

a virágok, és evék, a gyógynövények, a mező és a 

húsa ugyanaz elégedett velem. 



{9:27} után hét nappal ültem a fűben, és a szívem 

volt bosszús bennem, úgy mint azelőtt: 

{9:28} és nyitottam a számat, és beszélni, mielőtt elkezdte 

a Magasságos, és azt mondta: 

{9:29} Uram, te hogy shewest meg önmagad nékünk, te 

voltál cselekedtem atyáink javára a vadonban, egy helyen 

ahol senki mely, kopár helyen, amikor eljött 

Egyiptomból. 

{9:30} és a te spakest, mondván: Hall engem, Ó Izráel; és 

Mark szavaimat, te vetőmag Jacob. 

{9:31} mert íme, koca a törvény, és azt kell 

gyümölcs bevonjuk, és ti tiszteletben tartja, hogy örökre. 

{9:32}, de megtartotta a mi atyáink, amely megkapta a törvény, 

nem és nem te szertartások megfigyelt: és mégis a gyümölcs 

a te törvényed nem vesztek el, sem lehetett, mert tiéd; 

{9:33} még kapó elpusztultak, mert ezek 

nem a dolog, hogy is bevetett tartani őket. 

9:34 és íme, ez egy egyéni, amikor a földön kinek ls 

kapott vetőmagok, vagy a tengeren a hajó vagy hajó hús vagy 
ital, 



hogy hogy elpusztult melyben bevetett vagy öntött, 

{9:35} ez a dolog is ami bevetett, vagy öntött, vagy 

megkapta, elpusztul, és megmarad, nem velünk: de, Amerikai 
Egyesült Államok 

Kinek nem történt így. 

{9:36} mert tudjuk, hogy megkapták a jogot elpusztul, a bűn, 

és a szívünk is kapott ez 

{9:37} ellenére a törvény nem vész el, de 

megmarad-erejét. 

{9:38} és mikor én szóltam ezeket a dolgokat, a szívem, én 

nézett vissza az enyém szeme, és a jobb oldalon, láttam egy 

nő, és íme, ő gyászolt, és sírt, egy hangos 

hang-, és sokat búsult, szív, és a ruháit 

bérleti díj, és ő volt a hamu fejére. 

{9:39} akkor enged én gondolataim megy, hogy volt, és 
megfordult 

nekem szólt neki, 

{9:40} és monda néki, tehát a te weepest? miért 

művészet, te annyira fájt, te szem előtt? 

{9:41} és ő így szólt hozzám, Uram, hadd egyedül, hogy én is 



bewail magam, és adjunk hozzá nektek az én bánatom, fájó 
ideges vagyok 

a fejemben és nagyon alacsony. 

{9:42} és azt mondtam neki, amit aileth neked? mondd. 

{9:43} ő így szólt hozzám, én te szolgád már kopár, 

és nem volt gyerek, bár volt egy férj, harminc év 

{9:44} és azok harminc éve nem semmi mást nap és 

éjszaka, és minden óra, de hogy én, a legmagasabb imádság. 

{9:45} után harminc évvel Istent hallottad te handmaid 

nézték a nyomor, úgy az én bajom, és adott 

nekem a fiam: és nagyon örültem neki, így volt a férjem 

is és az én szomszédok:, és mi adta nagy megtiszteltetés, 

a mindenható. 

{9:46} és táplált neki, a nagy travail. 

{9:47} tehát ha ő nőtt fel, és eljött az idő hogy ő 

kell egy feleség, lakomát készítettem. 

10:1 és így lőn, hogy amikor a fiam volt 

esküvői szobájába lépett, leesett, és meghalt. 

{10:2}, akkor mindannyian megdöntötte a fények, és minden az 
én-m 



szomszédok fölkelt, hogy kényelmes nekem: tehát én elvitt az 
én-m többi szólt 

a második nap éjjel. 

10:3 és lőn, hogy amikor már minden abbahagyta a 

vigasztalnak engem, a végén lehet, hogy csendes; majd 
felkeltek azt, a 

este elmenekült, és jött ide ez a mező, mint látod. 

{10:4} és most célja, hogy nem tér vissza a városba, 

de itt maradni, és sem enni, sem inni, de folyamatosan 

gyászolni, és gyors, amíg meghalok. 

{10:5} akkor marad nekem a meditációk, melyben volt, és 

szólt neki a haragot, mondván, 

10:6 Te ostoba nő minden másnál, látod, 

nem a gyász, és mi nékünk happeneth? 
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{10:7} Hogyan hogy Sion anyánk tele minden nehézség, 

és még sok megalázott, nagyon fájdalmas gyász? 

10:8 és most, látva, gyászolnak, és szomorú, mert 

minden nehézség, művészet, te fájt, egy fia van? 

{10:9} kérni a földön, és ő megmondja neked, hogy 

ő, amelyeket gyászolnak őszén, annyi, hogy a nő 



rá. 

10:10 ki belőle jött az az első, és ki neki 

kell minden más jön, és íme, gyalog szinte az összes, a 

megsemmisítése, és a sokaság őket teljesen gyökerezik. 

{10:11} aki akkor kell, hogy több gyász, mint ő, 

hogy kinek elveszett oly nagy sokaságát; és nem te, mely a 
művészet 

Sajnáljuk, de az egyik? 

10:12, de ha te mondod nekem, az én-m siránkozás nem 

mint a föld, mert nekem van elveszett az én-m méhednek 
gyümölcse 

előhozta a fájdalmak, és csupasz és bánat; 

{10:13} a föld de nem így van: a jelen lévő számos 

szerint a tanfolyam, a föld is elment, ahogy jött: 

{10:14}, akkor azt mondom neked, mint ahogy te tetted hozta 

oda a munkaerő; Ennek ellenére a föld is adott neki 
gyümölcsöt, 

azaz ember, neki hogy kezdete óta 

neki. 

{10:15} most ezért tartani te bánat, és 

medve, a jó bátorság, hogy kinek melyik befallen téged. 



10:16 mert ha te fogsz tudomásul veszi a meghatározása 

Isten csak lehet mind fogadd be fiad időben, 

és a nők körében pedig dicséretet érdemel. 

{10:17} menj utadra majd a városba, hogy te férje. 

{10:18}, és ő azt mondta nekem, hogy én nem fog: én is 

nem megy a városba, de itt is meghalok. 

{10:19} így haladtam, hogy beszélni a további néki, és monda: 

10:20 ezt nem így van, de lehet ajánljak. én: Hogyan 

Sokan a csapások Sion szálláshelyén? e tekintetben a vigaszban 

a bánat Jeruzsálem. 

{10:21} mert látod, hogy a szentély meghatározott hulladék, 

Cégünk a saját oltár bontásban, a templom elpusztult; 

{10:22} a Kalocsai van fektetett a földre, a dal kerül 

a csend, mi öröm van a végén, a fény a mi 

Gyertyatartó kerül ki, az ark a Szövetség van kényeztetve, mi 

Szent dolgok vannak szennyezték, és a neve, hisz segítségül 
hívtatok minket 

szinte megszentelését: gyermekeink kerülnek a szégyen, a 

megégett-papok is, a levita ment fogságba, mi 

szüzek is szennyezték, és mi feleségek meggyalázzák; Mi igaz 



a férfiak végezték el, a kicsiket megsemmisült, a fiatal férfiak 

hozzák a rabságból, és a mi erős férfi lett 

gyenge; 

{10:23} és, amely a legnagyobb az összes, a pecsét a Sion 

Kinek most elveszett tiszteletére; az ő kezébe szállítják 

őket, hogy gyűlölnek minket. 

{10:24} és ezért rázza le te nagy nehézség, és 

a sokaság a bánat, hogy a hatalmas lehet elraktározás 

irgalmas hozzád, és a legmagasabb anyugalmat ad neked 

pihenés és nyugalom-ból te munkaerő. 

{10:25} és lőn, hogy mialatt beszélt vele, 

Íme, az arca hirtelen rendkívül ragyog, és neki 

arca glistered, úgy, hogy én félek őt, és tűnődött 

Mi lehet. 

{10:26} és íme, hirtelen ő tett egy nagy kiáltás nagyon 

félelmetes: úgy, hogy megrendült a föld, a zaj, a nő. 

{10:27} és úgy nézett ki, és íme, úgy tűnt, a nő 

nekem nincs több, de volt egy várost épített, és egy nagy 

hely cselekedtem az alapoktól kezdve: akkor féltem én, 

és hangos Szóval kiáltott, és azt mondta: 



{10:28} merre Uriel angyal, aki szólt hozzám: 

az első? ő kinek okozott én-hoz esés-ba sok transz, 

és enyém vége be van kapcsolva, a korrupció, és az én Imám, 
hogy 

szemrehányást. 

{10:29} ahogy beszéltem, hogy ezeket a szavakat, és íme, ő 

szólt hozzám, és rám nézett. 

{10:30}, és ímé én feküdt, az egyik, hogy már halott, és 

megértése az enyém volt elvett tőlem: és ő vette nekem 

a jobb oldali, és vigasztalta nekem, és én lábra, 

és így szólt hozzám, 

{10:31} mit aileth téged? és miért vagy-é te annyira nyugtalan? 

és miért te megértése nyugtalan, és a gondolatok 

a szívedben? 

{10:32} és azt mondtam, mert te voltál elhagyott engem, és 

még én, szavaid szerint, és bementem a mező 

és íme, láttam, és még látni, hogy nem vagyok képes 

Expressz. 

10:33, és ő így szólt hozzám, felállni férfiasan, és 

tanácsot ad neked. 



10:34 majd azt mondta, beszélj a, Uram, engem; csak 

nem hagy el nekem, különben meghalok meghiúsít én remény. 

{10:35} mert láttam, hogy nem tudtam, és hallani, hogy nem 

nem tudom. 

{10:36} vagy az én értelemben csalódtam, vagy a lelkem egy 
álom? 

{10:37} most ezért kérlek téged, hogy akarsz 24És 

te szolgád ez a látomás. 

{10:38} ő válaszolt nekem majd, és azt mondta, hall engem, és 
én 

tájékoztatja neked, és mondd el téged, tehát te vagy fél: a 

a legmagasabb fog nyilatkoztatni sok titkos néked. 

{10:39} mert látta, hogy te így: az, hogy te 

folyamatosan sorrowest, a te néped, és nagy makest 

Siránkozás a Sion. 

{10:40} ez ezért jelent a látás amely 

Láttál mostanában: 

{10:41} láttál egy nőt, gyász, és 

begannest, hogy: 

{10:42} de most látsz a hasonlóság a nő nem 

több, de úgy tűnt, néked a város épített. 



{10:43}, és mivel azt mondta, téged az ő halála 
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fia, ez a megoldás: 

{10:44} ez a nő, akivel láttál a Sion: és 

mivel azt mondta neked, még ő, akit látsz, egy 

város épített, 

{10:45} mivel mondtam, azt mondta neked, hogy a lány kinek 

már harminc éve kopár: ezek a harminc év, melyben 

nem volt az ő nem kap. 

{10:46} de harminc éven át Salamon építették a város 

és kínált ajánlatok: és akkor csupasz a kopár fia. 

{10:47}, és mivel azt mondta neked, hogy ő táplálja őt 

a munkaerő: ez volt az a lakás, Jeruzsálemben. 

{10:48}, de mivel azt mondta neked, hogy a fiam 

jön a házasság szobájába történt, hogy egy sikertelen 

meghalt: ez volt a pusztulás, hogy Jeruzsálembe érkezett. 

{10:49} és íme, ő hasonlatosságára, láttál és 

mert ő gyászolt a fiát, te begannest, kényelem 

neki: és ezeket a dolgokat, amelyek van véletlenül, ezek 

nyitott néked. 



{10:50} mert most a leg--bb magas lát, hogy te vagy-é fájt 

unfeignedly és sufferest az egész szíved neki, így 

ő légyen néked a fényerőt, az ő dicsőségében, és a 

bája a szépségét: 

{10:51} és ezért Bernát téged terén továbbra is 

ahol nincs ház volt építették: 

{10:52} mert tudtam, hogy a legmagasabb volna megmutatni, 
ezt nektek 

téged. 

{10:53} megparancsoltam neked menni a területen, ezért 

ahol nincs épület alapja volt. 

{10:54} az azon a helyen, ahol a legmagasabb kezd 

24És a város, ott is épület ember nem lesznek képesek 
megállni. 

{10:55} és ezért ne félj, legyen szíved nem kell 

félelem fogta el őket, de menj utadra, és látni a szépségét és 

az épület nagyságát, mint képesnek lenni megtenni szemeid 

Lásd: 

{10:56} és akkor fogsz te hallani annyira, mint te fülek 

lehet felfogni. 

{10:57} mert te művészeti megáldott sok más, és a művészet 



hívott-val a legmagasabb; és így, de kevés. 

{10:58}, de másnap éjjel, te fogsz maradni itt; 

{10:59} és így a legmagasabb 24És téged jövőképek, a 

nagy dolog, ami a legtöbb magas meglesz nekik, 

lakjanak a földön, az utolsó napokban. Szóval aludtam aznap 
éjjel 

és egy másik, mint ahogy ő parancsolta nekem. 

11:1 majd láttam egy álom, és íme, ott jött 

a tengertől, egy sas, amely már tizenkét tollas szárnyak, 

és három fej. 

{11:2} és én láttam, és íme, ő elosztva a szárnyait 

a föld, és az összes vele, fújt a szél, a levegő és a 

gyűltek össze. 

11:3, és láttam, és ki ő tollak ott nőtt 

más ellentétes tollak; és ők lettek a kis toll és 

kis. 

{11:4} hanem ő fejek voltak, a többit: a fej közepén 

nagyobb volt, mint a többi, még pihent, a maradékot. 

{11:5} továbbá láttam, és íme, a sas repült vele 

toll, és a földön, és át őket, hogy lakott uralkodott 



ott. 

11:6 és én láttam, hogy minden dolog az ég alatt 

alá, és nem ember szólt ellene, nem, nem egy 

teremtmény a földön. 

11:7 és láttam, és íme, a sas felállt rá 

karmai, és szóltam neki tollak, mondván, hogy 

11:8 óra nem egyszerre: mindegyik a saját aludni 

helyet, és nézni a tanfolyam: 

11:9 de hagyja, hogy a fejek őrizni az utolsó. 

11:10, és láttam, és lássátok, a hang ment ki a nem 

ő fejek, de a közepéből, a test. 

{A 11:11} és vele ellentétes tollak, megszámoltam, és 

Íme, közülük nyolc. 

11:12 és néztem a, és, íme, ott jobb oldalán 

keletkezett egy toll, és uralkodtak a földet; 

{11:13} és így volt, hogy amikor ez uralkodott, a vége 

jött, és annak a helyén úgy tűnt, nincs több: így a tovább 

a következő állt fel. uralkodott, és volt egy nagy idő; 

{11:14}, és ez történt, hogy mikor uralkodott, a végén 

jött is, mint az első, annyira, hogy úgy tűnt, nem több, mint. 



11:15 majd jött még egy hang szólt ez, és azt mondta, 

11:16 hallani, hogy viselt uralkodik a föld így 

hosszú: ez bizony mondom neked, mielőtt te beginnest, hogy 
úgy tűnik, nem 

több, 

11:17} ott sem után téged szavatolótőkéjének szólt idődet, 

egyik sem szólt a fele annak. 

{11:18} akkor merült fel a harmadik, és uralkodott, mint a többi 

előtt és úgy tűnt, nincs több is. 

{11:19} így ment ez a maradék egyik a másik után, 

mint minden uralkodott, és akkor úgy tűnt, nem több. 

11:20, akkor láttam, és íme, később a 

tollak, hogy felállt, a jobb oldalon, hogy 

Előfordulhat, hogy a szabály is; és néhány közülük kizárni, de 
belül egy darabig 

nincs több jelentek meg: 

{11:21} mert némelyikük állítottak fel, de úgy nem. 

{11:22} ezt követően úgy nézett ki, és íme, a tizenkét 

úgy tűnt, nincs több tollak, sem a két kis toll: 

{11:23} és nem volt több a sas testre, 

de három fej, hogy pihent, és hat kis szárnyak. 



{11:24} akkor látta, hogy én is a két kis toll osztva 

maguk a hat, és a fej alatt maradtak, 

a jobb oldalon volt: a négy továbbra is a helyükön. 
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{11:25} és láttam, és lássátok, a tollak, volt 

alatt a szárny, gondoltam állította fel magukat, és hogy a 

szabály. 

{11:26} és láttam, és íme, ott volt egy felfelé, de 

rövidesen kiderült, nem több. 

{11:27} és a második volt előbb el, mint az első. 

{11:28} és láttam, és íme, a két maradt 

gondoltam is, önmagukban uralkodni: 

{11:29}, és amikor úgy gondoltam, íme, ott awaked 

az egyik a fejüket, hogy voltak a többi, nevezetesen, hogy ez 
volt a 

közepette; az, hogy nagyobb volt, mint a két másik fej. 

{11:30} és akkor láttam, hogy a két, más fejek voltak 

csatlakozott vele. 

{11:31} és íme, a fej volt kapcsolva velük, 

voltak vele, és evék, fel a két tollai a szárny alatt 



hogy van uralkodott. 

{11:32} Ez a fej fel az egész föld, a félelem, és a csupasz, de 

uralkodik, hogy mindazokat, akik sok a földön laktak 

elnyomás; és ez volt a kormányzás, a világ több 

mint minden a szárnyak, hogy volt. 

11:33 és miután ezt látta, és lássátok, hogy volt 

közepette hirtelen megjelent nem több, mint a a szárnyait. 

{11:34 de ott maradt a két fej, ami szintén a 

mint valami uralkodott a földön, és azok, amelyek lakott 

ott. 

{11:35}, és láttam, és íme, a fej jogát 

oldalsó felfalja azt, ami után a bal oldalon. 

{11:36}, akkor a fejét, egy hang, amely azt mondta nekem, 
Nézzétek 

eléd és fontolja meg a dolog, hogy látod. 

{11:37}, és láttam, és íme, ez volt a ordító oroszlán 

kergette ki a fa: és láttam, hogy ő küldött ki egy ember 

hang szólt a sas, és azt mondta, 

{11:38} hallom te, fogok beszélni hozzád, és a legmagasabb 

azt mondja neked, 



{11:39} művészet nem te, hogy a négy vadállatok, remainest 

akiket uralkodni az én világom, hogy vége a 

alkalommal rajtuk keresztül jöhet? 

{11:40} és a negyedik jött, és legyőzte a vadállatok 

hogy múlt, és a világ nagy hatalma volt 

félelmetességet, és több, mint a föld egész iránytű 

sok gonosz elnyomás; és olyan hosszú ideig ő 

a föld, a csalás. 

{11:41} a föld mondtál te nem megítélni az igazság. 

{11:42} te tetted sújtott a szelídek, mert te voltál fáj 

a békés, te tettél szerette a hazugok, és meg kell semmisíteni a 

lakóépületekben közülük gyümölcsöt hozott, és a hast leadott 

le a falakat, mint téged tett nem árt. 

{11:43} ezért jöjjetek te az felróható foglalkozó 

a legmagasabb, és a te szólt a hatalmas büszkeség. 

{11:44} a legmagasabb is kinek nézték a büszke 

idő, és, íme, ők is véget ért, és utálatosságaira 

teljesülnek. 

{11:45} és ezért úgy tűnik, nincs több, te sas, sem 

borzalmas szárnyad, te gonosz tollak, sem te, sem 



rosszindulatú fej, sem a te bántó karmok, sem a te hiába test: 

{11:46} hogy a föld felfrissülve, lehet, és 

vissza, te erőszak, szállított, és hogy ő is 

remél az ítéletet és a kegyelmet neki, ami történt vele. 

12:1 és lőn, hogy mindaddig a lion szólt, ezek 

a sas a szavakat, láttam, 

{12:2}, és íme, a fej, ami maradt és a négy 

szárnyak jelent meg többé, és a két elment, és 

magukat uralkodása és a Királyság kicsi volt, és 

Töltse ki a felfordulás. 

{12:3} és én láttam, és íme, úgy látszott, nem több, 

és az egész test, a sas égett, hogy a föld 

nagy félelem volt: akkor awaked azt a bajt, és 

trance a fejemből, és a nagy félelem, és így szólt a 

szellem, 

{12:4} Lo, ez tettél nekem, hogy te 

searchest ki a módon, a legmagasabb. 

{12:5} Lo, még vagyok fáradt, a fejemben, és nagyon gyenge, a 

a lelkem; és kis erő van bennem, az a nagy félelem 

mivel én szenvedett ezen az éjszakán. 



{12:6} tehát akarat most kérlek a legmagasabb, hogy ő 

vígasz, mindvégig. 

12:7 és az Úr azt mondta, hogy a bearest szabály, ha nekem van 
alapít 

szemedben, mielőtt kegyelméből és vagyok indokolt esetben, 
veled, mielőtt 

sokan mások, és ha az én Imám, valóban lehet jönni előtt te 

arcát; 

{12:8} comfort nekem majd, és megfoghatatlanokat, én te 
szolgád a 

értelmezése és egyszerű különbség e félelmetes vízió, amely 

te fájáról tökéletesen kényelmes az én lelkem. 

{12:9 a te tetted megítélni engem érdemes megmutatni nekem 
a 

utolsó alkalommal. 

12:10 és azt mondta nekem, ez az értelmezési 

a látás: 

{12:11} származik a sas, akivel láttál a 

tenger, az a Királyság, amely volt látható, a látás, a te 

Brother Daniel. 

12:12, de ez volt nem kifejtette neki, ezért 



most kijelentem neked. 

{12:13} Íme, a napok jönnek, hogy ott támad 

a Királyság a földre, és fel kell tartani mindenekelőtt a 

Királyságokat, hogy előtte voltak. 

{12:14} ugyanabban a tizenkét királyok uralkodása alatt, 
egymás után 

egy másik: 

12:15 hiteléül a második kezdődik uralkodni, és 

van több idő, mint bármely tizenkét. 

12:16, és ez nem a tizenkét szárny jelent, amely te 

láttál. 
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{12:17} mint a hang melyik vagy te hallottad beszélni, és 

amit láttál, hogy ne menjen ki a fej, hanem abból a 

közepén a test, ez az értelmezés: 

{12:18} Királyság van idő után kell 

nagy erőlködő merülnek fel, és meg kell állni a veszedelem, 
hogy nem: 

Mindazonáltal nem tartozik majd, de újra kell állítani 

az elején. 

{12:19}, és mivel a nyolc kis alatt láttál 



kitart a szárnyait, tollak, ez az értelmezés: 

12:20 hogy neki ott keletkezik nyolc királyok, amelynek 

idő kell, de a kis-, és az éves swift. 

{12:21} és ketten el fognak veszni, a középső idő 

közeledik: négy kell tartani addig, amíg a vége kezd 

megközelítés: de két kell tartott, mindvégig. 

{12:22}, és mivel láttál három fej nyugalmi, ez 

Ez az értelmezés: 

{12:23} az utolsó napig kell a legtöbb magas emelés legfeljebb 
három 

királyságok, és újítsa meg a sok dolog ott, és ők 

legyen az a föld, 

{12:24} és, akik abban laknak, sokkal 

elnyomás, mindenekelőtt azokra, amelyek előtt őket: ezért 

hogy hívják a sas feje. 

{12:25} mert ezek azok, hogy kell elérni a célját, a 

a gonoszság, és hogy ő utolsó végén kell befejezni. 

{12:26} és mivel láttál, hogy a nagy fej 

úgy tűnt, nincs több, signifieth, hogy az egyikük meghal 

az ágyán és még a fájdalom. 



{12:27} az a két, hogy maradjon meg a 

kard. 

{12:28} mert a kard az egyik falják fel a másik: 

de az utolsó ő esnek át a kard, magát. 

{12:29}, és mivel láttál két toll alatt a 

szárnyak halad át a fejét, hogy a jobb oldalon; 

{12:30} azt signifieth, hogy ők azok, akik a legmagasabb 

megtartotta a végén szólt: Ez a kis Királyság és teljes 

az baj mert láttál. 

{12:31} és az oroszlán, akit láttál, emelkedik ki a 

a fa, üvöltő és beszél, hogy a sas, és 

rebuking őt az ő gonoszságtól, ezekkel a szavakkal 

amely hallottad; 

{12:32} Ez a felkent, amely a legmagasabb lázadozzatok 

őket és gonoszságukat, mindvégig: ő 

érdekében megrótták őket, és inkább kell őket a 
kegyetlenséggel. 

12:33 esetében azt kell őket előtte életben 

ítélet, és kell rendreutasítani őket, és kijavítani azokat. 

12:34, a többi az én népem azt közli a 



kegyelem, hogy megnyomta, határok, és 

kell, hogy azok örömteli eljöveteléig napja 

fentiek hiteléül szóltam hozzád, az ítélet az a 

elején. 

{12:35} ez az álom, amit láttál, és ezek a 

az értelmezések. 

{12:36} csak voltál eleget tudni, hogy ez a titka 

a legmagasabb. 

{12:37} ezért írni ezeket a dolgokat, hogy te 

láttam egy könyvet, és elrejti őket: 

{12:38}, és tanítani őket, hogy a bölcs ember, akinek 

szívét, te tudod felfogni, és megőrizni ezeket a 

titkai. 

{12:39}, hanem várj te itt magadat még hét napig több, 

hogy lehet cselekedtem téged, semmiféle örömére szolgál a 

Legmagasabb, hogy hozzád. És azzal folytatta útját. 

{12:40} és lőn, hogy amikor a nép látta, hogy 

a hét nap elmúlt, és nem jön újra a városba, 

összegyűjtötték őket minden, a legkevésbé szólt a 

legnagyobb, és jött hozzám, és azt mondta: 



{12:41} mi mi megsértődtem volna neked? Mi a rossz, és 

tettünk ellenetek, hogy te forsakest minket, és trónon itt 

ezen a helyen? 

{12:42} a a próféták te csak művészet hagyott ránk, mint egy 

a szüret, valamint egy gyertyát, sötét helyen, és a fürt 

a haven, vagy a hajó abból a vihar. 

{12:43}, nem a rossz, a számunkra megfelelő jutott? 

{12:44} ha a te száddal hagy el bennünket, hogy sokkal jobb volt 

volt a számunkra, ha mi is volt már égett Sion közepén? 

{12:45} nem vagyunk jobb, mint ők, hogy ott is halt meg. 

És sírtak, hangos. Ezután válaszol én, 

és azt mondta: 

{12:46} vigasztalódjatok, Ó Izráel; és nem lehet nehéz, 

te Jákób háza: 

{12:47} a legmagasabb kinek, emlékezés, és 

a hatalmas nem elfeledkezett a kísértésben szilárdan 
megállunk. 

{12:48} ami engem illet, én nem hagytál, sem vagyok 

eltért,: de jöttem be ezt a helyet, hogy imádkozzatok a 

a lelkiállapotát, Sion, és hogy lehet, hogy igyekszem 
kegyelemért a 



alacsony ingatlan a szentély. 

{12:49} Most megy az utat haza minden ember, és utána 

ezekben a napokban fog jönni nektek. 

{12:50} tehát az emberek útjukra mentek a városba, mint 

Én megparancsolta nekik: 

{12:51}, de én továbbra is csendes területén hét nap, mint a 

angyal megparancsolt nekem; és volt enni csak azokban a 
napokban, a 

a mező, a virágok, és volt a hús, a gyógynövények 

13:1 és lőn, hogy miután hét napig, álmodott egy 

éjszakai álom: 

{13:2} és, íme, előkerült a szél a tenger, hogy 

át a hullámok azok. 

13:3, és láttam, és lássátok, hogy az ember viaszolt erős, 

a több ezer ég: és mikor megfordult, ő 

hogy néz ki, minden a dolgok remegett, hogy látták arca 

alóla. 
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13:4 és whensoever hang ment ki a száját, 

minden égett, hogy hallottam a hangját, mint, mint a föld 
faileth 



Mikor ez feeleth a tüzet. 

{13:5} és ezek után megpillantottam a, és, íme, ott gyűjtöttek 

együtt a férfiakat, számos, a négy sokaságát 

szél az ég, hogy leigázza az embert, hogy jött ki a 

tenger 

{13:6}, de én láttam, és íme, ő már graved magát egy nagy 

hegyi, és repült fel rá. 

{13:7}, de én akar volna látott a régió vagy a 

whereout a hegy volt faragott, és nem tudtam. 

{13:8} és ekkor láttam, és íme, minden ami 

összegyűltek, legyőzni őt megfélemlének, és 

de merték küzdelem. 

13:9 és íme, amint látta, hogy az erőszak, a sokaság 

jött, ő felemelte a kezét, sem tartott kard, sem 

minden eszközt, a háború: 

13:10, de csak láttam, hogy ő küldött ki a szájából, mint 

volt egy robbanás, tűz, és ki a száját egy lángoló lélegzetet, 

és nyelvét Jézus kiűzte a szikrák, és a viharok. 

{13:11} és ők voltak minden össze kell keverni; a robbanás a 

tűz, a lángoló levegőt, és a nagy vihar; esett 



erőszak, a sokaság, ami készült, a harcot, 

és elégették őket megjelöl mindegyik, így egy hirtelen, hogy egy 

számtalan sok semmi volt érzékelhető, de 

csak a por és a füst szag: amikor láttam ezt féltem. 

{13:12} utána láttam én ugyanaz az ember jött le, a 

a hegyre, és hív neki egy másik békés 

Sokaság. 

{13:13} és néki, sok ember jött hiteléül 

voltak, akik örömmel, voltak sajnálom, és néhány közülük 

kötött, és más néhány hozta őket, hogy ajánlottak: 

akkor én voltam beteg, a nagy félelem, és awaked, és azt 
mondta: 

{13:14} te cselekedtem szolgád ezeket az csodája 

a kezdetektől fogva, és adtál nekem méltó, hogy te 

gyönyörködjél kap az én Imám: 

13:15 24És nekem most mégis ez az álom értelmezése. 

13:16 a, elképzelni, a bánya, megértés, jaj 

nekik, hogy azokban a napokban, és még sok más kell hagyni 

Jaj, nekik, hogy nem hagyott hátra! 

{13:17} mert nem maradt a nehézség. 



{13:18} Most megérteni, a dolgokat, hogy a megállapított, az 

az utóbbi napokban, amely előfordulhat nekik, és azoknak 

hogy lemaradtak. 

{13:19}, ezért, ők jön-ba nagy veszélyek és 

sok szükségleti cikkek, mint ezek az álmok bejelenteniük. 

{13:20} még ez könnyebb számára, fennáll annak a veszélye, 
hogy jöjjön 

a ezeket a dolgokat, mint hogy elmúlik, mint egy felhő a 

a világ, és nem, hogy a dolgok történnek az utolsó napokban. 

És ő válaszolt nekem, és azt mondta, 

{13:21} értelmezi a látomást kell és a megmutatni neked, 

és fog megnyílni néked a dolog, hogy te tetted. 

{13:22} mivel szavadban őket, hogy maradt 

mögött ez az értelmezés: 

{13:23} úgy, hogy mindvégig a veszedelem, hogy időben kinek 

tartotta magát: azt kell, hogy beleesett a veszély mint 

már működik, és a hit felé, a mindenható. 

{13:24} tudja ezt, ezért, hogy melyik lehet bal 

mögött még áldottabb, mint azok, hogy halott. 

{13:25} ezen a címen a látás: mivel te 



egy ember, a fiai a tenger közepébe jön láttál: 

{13:26} ugyanez akinek lázadozzatok Isten a legmagasabb 

egy nagy szezon, amely saját maga a 

lény: és aki elrendeli őket, hogy lemaradnak. 

{13:27} és mivel láttál, hogy ki a száját 

ott jött, mint egy robbanás, a szél, és tűz, és a vihar; 

{13:28} és az általa birtokolt kard, sem bármely 

eszköze a háború, de hogy a rohanó őt megsemmisült 

a teljes sokaság jött, hogy legyőzni őt; Ez a 

értelmezése: 

{13:29} Íme, eljönnek azok a napok, amikor a legtöbb magas 

kezd-hoz szállít őket, hogy a földön. 

{13:30} és ő eljön, hogy a legnagyobb csodálkozására 

hogy a földön lakik. 

{13:31} és egy vállalja a harcot, 

egy város ellen, egy helyen, szemben egy másik, 

emberek egymás ellen, és egy birodalom ellen. 

{13:32} és az időnek kell lennie, amikor ezeket a dolgokat kell 

lészen, és a jelek történik, amit cselekedtem 

téged, és majd a fiam be kell jelenteni, akit te 



Láttál egy emberként, növekvő. 

13:33 és mikor az emberek hallani a hangját, minden 

ember kell a saját föld szabadság van egy csata 

szemben a másik. 

13:34 és összegyűjtik a sokaság 

együtt láttál őket, hajlandó, hogy jöjjenek és 

harci legyőzni őt. 

{13:35}, de ő ott fog állni a mount Sion tetejére. 

{13:36} és Sion eljön, és cselekedtem, minden 

férfiak, hogy készített és épített, mint a hegy láttál 

faragott kéz nélkül. 

{13:37}, és ez az én fiam kell szemrehányást a gonosz 

azoknak a nemzeteknek, amelyek a gonosz életük találmányok 

beleesett a vihar; 

{13:38}, és megállapítják, mielőtt azokat a gonosz gondolatok, 
és 

a kínjait vígasztalással elkezdenek gyötörte, 

amelyek olyanok, mint a láng: és ő kell elpusztítani őket 

nélkül a munkaerő, a törvény, ami olyan, mint nekem. 

{13:39} és mivel láttál, hogy összegyűjtötte 



egy másik békés sokaság néki; 

{13:40} ezek a tíz törzs, el végzett 

foglyok a saját földjükre, abban az időben a király Tamás 

akinek Salmanasar Asszíria királya vezette fogságban elvitték, és 
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ő vitték őket a vizeken, és így jött azok be 

egy másik föld. 

{13:41} de vette ezt a tanácsot, egymás között, 

hogy hagyja a pogány sokasága, és megy 

oda-ba egy további ország, ahol soha nem az emberiség lakott, 

{13:42} hogy esetleg ott tartanak, az alapszabály, amelyet 

ők soha nem tartott saját földjükre. 

{13:43}, és lépett Eufrátesz mellett a keskeny 

látnivalók a folyó. 

{13:44} magas majd cselekedtem jelek, 

és még az árvíz, amíg ők is átment. 

{13:45} az ezen országon keresztül volt egy nagyszerű módja 
annak, hogy 

menj, azaz az egy év és egy fél: az ugyanabban a régióban, és 

úgynevezett Arsareth. 



{13:46} majd laktak ők ott, amíg az utóbbi időben; és 

Most amikor elkezdenek jönni, 

{13:47} a legmagasabb marad a források a patak 

ismét, hogy ők lehet megy keresztül: ezért láttál te a 

számos, a nyugalmat. 

{13:48} de azok, hogy maradt a te néped van 

ők, megállapítást nyert, hogy a határain belül. 

{13:49} most mikor ő elpusztítja a sokasága a 

Nemzetek, hogy gyűjtötték össze, kell megvédeni a népét 

hogy továbbra is. 

{13:50} és akkor ő 24És őket nagy csodákat. 

{13:51} akkor azt mondta nekem, Ó Uram, hogy bearest 
szabály, 24És nekem 

Ez: tehát láttam az ember jön a 

fiai a tenger közepébe? 

{13:52} és ő így szólt hozzám, mint ahogy te tudsz sem 

találják meg, nem tudni, a dolgok, amelyek a mély a tenger: 

még így is lehet látni a nincs ember a földön, fiam, vagy azok, 
amelyek lehet 

vele, de a nap idő. 

{13:53} ez az álom értelmezése mely te 



Láttál, és amelynek során te csak művészet itt megkönnyebbült. 

{13:54} a te tetted forsaken saját módon és 

te szorgalom, szólt a törvény vonatkozik, és arra törekedett, 
hogy. 

{13:55} életed mondtál te elrendelte, hogy a bölcsesség, és a 
hast 

az úgynevezett megértése anyádat. 

{13:56}, és ezért én cselekedtem téged kincsei 

a legmagasabb: követően a többi három napon fog beszélni 
más dolog 

néked és kijelentem neked, hatalmas és csodálatos 

a dolgok. 

{13:57} akkor mentem oda a területen, ajándékokkal és 

Köszönet nagyon nektek a Magasságos miatt az csodája 

amit tett az idő; 

{13:58}, és mert ő jár ugyanaz, és az ilyen 

dolgok, mint ősszel a szezon: és ott ültem a három nap. 

{14:1 és lőn, hogy azon a harmadik napon, ültem 

egy tölgyfa és íme, ott jött a hangját a bokor 

ellenem és azt mondta, Zaratusztra, Zaratusztra. 

{14:2} és azt mondta: Itt vagyok, Uram, és felállt, hogy 



a lábam. 

{14:3}, akkor mondta nekem, én nyilvánvalóan bush 

feltár magam Mózeshez, és beszélt vele, amikor az én-m 

emberek szolgált Egyiptomban: 

{14:4} és küldött neki, és vezetett az én népem, Egyiptom, 

és hozta fel a hegyre, ahol tartotta őt nekem 

egy hosszú szezon 

{14:5} és azt mondta neki, sok csodálatos dolgot, és 
cselekedtem 

neki a titkot, és az idők végéig; parancsolta, és 

őt, mondván: 

{14:6} ezeket a szavakat fogsz te állapítsa meg, és ezek fogsz 

te elrejtése. 

{14:7}, és most azt mondom neked, 

{14:8} hogy te gyűjtsetek szívedben a jelek, hogy 

cselekedtem, és az álmok, hogy láttad, és a 

Hallottad, értelmezések: 

{14:9 a te fogsz kell elvenni minden, és a 

Mostantól te fogsz továbbra is a fiam, és mint 

lenni, mint neked, amíg az idő véget. 



14:10 a világ kinek elveszett, ifjú, és a times 

kezd régi. 

{14:11} a világ tizenkét részből áll, és a 

tíz részei már elmentek, és a fele a tizedik rész: 

{14:12} és megmarad, ami után a fél 

tizedik rész. 

{14:13} most ezért meg te annak érdekében, és 

rosszall népedet, comfort ilyen őket a bajban, 

és most lemondanak a korrupció, 

{14:14} hadd menjen tőled öldöklő vágyak, öntött el a 

terhek, az ember, hogy ki most gyenge jellegét, 

14:15 és helyezze hatályon kívül a gondolatokat, amelyek 
leginkább nehéz 

néked és siess menekülnek ezekben az időkben. 

{14:16} a még nagyobb bajt, mint azok, amelyek a te 

látott történik végzik el a továbbiakban. 

{14:17} az néz ki, hogy mennyi a világ kell gyengébb 

a kor sokkal többet kell rossz növelése 

őket, hogy ott laknak. 

{14:18} az időben elmenekült, messze, és a lízing kemény 



viszont: most jön, a látás, amit te elnyugszik 

láttam. 

{14:19} majd válaszol én eléd, és azt mondta, 

14:20 Íme, Uram, én akarat megy, ahogy azt megparancsoltad 

nekem, és az emberek, amelyek jelen vannak reprove: de hogy 

születni kell utána, aki kell elmarasztalhatja őket? így a 

világ sötétben játszódik, és ott laknak ők 

nélkül a fény. 

{14:21} a te törvényed égett, ezért senki ember nem tud 

a dolog, ami történik, téged, vagy a munkát, amit meg kell 
kezdeni. 
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{14:22} de azt találtam, hogy kegyelem eléd, küldjön az 

Szentlélek belém, és kell írni, hogy már megtette 

a világ kezdete óta, melyik volt írott-ban te 

törvény, hogy az emberek úgy találhatják, te elérési útját, és 
hogy melyik akarat 

az utóbbi napokban élő élhet. 

{14:23} és ő válaszolt nekem, mondván: menj utadra, 
összegyűjti 



az emberek együtt, és mondd meg nekik, hogy ők keresnek 
neked 

negyven napig nem. 

{14:24} de Nézd meg, te készítsünk, téged sok doboz fa, és 

hogy téged Sarea, Györgyi, Selemia, Ecanus és Asiel, 

ezt az öt, amely készen áll, hogy írjon gyorsan; 

{14:25} és gyere ide, és azt kell Gyújts egy gyertyát a 

megértése a szívedben, amely nem terjesztik ki, amíg 

a dolgokat elvégezni kezdődő te fogsz írni. 

{14:26} és mikor tettél, néhány dolgot fogsz te 

közzéteszi, és néhány dolgot fogsz te 24És titokban, hogy a 

bölcs: holnap ebben az órában fogod te kezd írni. 

{14:27} akkor mentem oda, ahogy ő parancsolta, és 

összegyűltek az emberek együtt, és azt mondta: 

{14:28} hallani ezeket a szavakat, Ó Izráel. 

{14:29} elején atyáink voltak idegenek 

Egyiptom, ahonnan szállították: 

{14:30} és kapott a törvény, az élet, amely nem egyfolytában, 

ahol ti is van áthágta utánuk. 

{14:31} akkor volt a földön, még a land of Sion, elváltak 



sok köztetek: de az atyák, és ti magatok, 

tenni a gonoszságtól, és nem tartottuk meg a ways ami a 

Legmagasabb megparancsoltam nektek. 

{14:32} és püspökét, mivel ő egy igazságos bíró, ő 

vette meg időben a dolog, hogy ő adta meg. 

14:33 és most ti itt, és a testvérek között 

Ön. 

{14:34} tehát ha így lehet, hogy ti fogja elfojtani a saját 

megértés, és a reform a szíveteket, ti kell tartani 

él, és halála után ti irgalmasságot nyernek. 

{14:35} után halál kell az ítélet jön, amikor 

élni fogunk újra: és akkor kell a nevét, a 

igaz lehet, és a munkálatok az istentelenek 

bejelentett. 

{14:36} senki ezért jöjjetek hozzám most, sem 

igyekeznek utánam e negyven napig. 

{14:37} tehát én elvitt öt férfi, ahogyan azt megparancsolta 
nekem, 

és elment a mezőre, és ott maradt. 

{14:38} és a következő nap, íme, egy hang hívott, 



mondván, Zaratusztra, nyissa meg a szádat, és inni, hogy adok 
neked, hogy 

inni. 

{14:39} akkor nyitotta meg azt a számat, és íme, ő 

jutott el hozzám egy teljes pohár, ami teljes, mintha a víz, 

de ez a színe volt, mint a tűz. 

{14:40} és elvitte, és ivott: és mikor volt részeg- 

Ez, a szívem nyomorba megértése, és nőtt bölcsességet az én-m 

mell-, a lelkem erősíteni az én-m memória: 

{14:41} és a számat nyitotta meg, és nem több zárva. 

{14:42} a legmagasabb adott szólt az öt ismertetése 

férfiak, és írta a csodálatos víziók, az éjszaka, hogy 

azt mondták, amely nem tudták: és ott ültek a negyven nap, és 

írtak a nap, és éjszaka ettek kenyeret. 

{14:43} számomra. Én szóltam a nap, és én nem tartott az én-m 

a nyelv éjjel. 

{14:44} negyven nap írtak és négy 

könyvek. 

{14:45} és lőn, mikor a negyven nap volt 

tele, hogy a legmagasabb szólt, mondván: az első, hogy te 



Írásbeli közzé nyíltan, hogy a méltó és méltatlan május 

Olvasd el: 

{14:46}, de ne a Hetvenek utoljára, hogy fájáról 

szállít őket, csak, hogy, mint, hogy bölcs dolog, az emberek 
között: 

{14:47} bennük van a tavasz, a megértés, a 

a bölcsesség és a tudás a patak szökőkút. 

{14:48} és így is tettem. 

{15:1} Íme, beszélni, te a fülébe az emberek a 

prófétai ige, amit majd fel a szádat, szól a 

Lord: 

{15:2} és okoz számukra, hogy szerepeljenek a papír: ők 

hűséges és igaz. 

{15:3} félelmet nem a képzelete ellened, és nem hagyja, hogy a 

hitetlenkedve közülük baj veled, hogy ellened beszélni. 

{15:4} minden a hűtlen meghal, a 

unfaithfulness. 

{15:5} Íme, mondja az Úr, hozok csapás után 

a világ; a kard, éhínség, halál és rombolás. 

{15:6} a gonoszság kinek rendkívül szennyezett a 



egész föld, és bántó műveik teljesül. 

{15:7} Ezért mondja az Úr, 

{15:8} fogok tartani a nyelvem nem több mint megható a 

gonoszság, ami a profanely vállalják, nem is én 

Engedd meg nekik azokat a dolgokat, amely gonoszul 
gyakorlása 

magukat: Íme, az ártatlan, és igazlelkű vére kiált 

hozzám és a lelkek a csak folyamatosan panaszkodnak. 

15:9, és így szól az Úr, biztosan bosszút 

őket, és fogadni nékem az ártatlan vért, a 

közöttük. 

15:10 Íme, népem vezetett, mint a nyáj, hogy az 

vágás: nem fog szenvedni őket most lakik a föld 

Egyiptom: 

{15:11}, de hozza őket egy hatalmas kézzel és egy 

kinyújtotta a karját, és lesújt Egyiptom csapás, mint korábban, 

és el fogja pusztítani a földet annak. 

{15:12} Egyiptom kell gyászolni, és az Alapítvány is 

a pestis és a büntetés, hogy Isten őket 
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hogy rá. 

{15:13} hogy mívelje a földet, siratják: a a 

magvak nem kell a robbantási és jégeső, mind pedig a 

félelmetes csillagképben. 

{15:14} jaj, a világ és a őket, hogy abban laknak! 

15:15, mert a kard és megsemmisítéséről közeleg közel, 

és egyik ember feláll, és harcolni egymás ellen, és 

kard a kezükben. 

15:16 mert lázadás az emberek között, és 

betörő egymással; ők nem veszi figyelembe a királyok sem 

hercegek, és a fellépések során kell állni a 

teljesítmény. 

{15:17} egy ember kell a vágy, hogy bemegy a városba, és nem 

tudják. 

{15:18} a büszkeség miatt a városok kell 

zavaros, a házak, meg kell semmisíteni, és a férfiak 

félek. 

{15:19} egy ember nem szánalom van, a szomszéd, de 

elpusztítani a házaikat, karddal, és rontja a 

áru, a kenyeret, és a nagy nyomorúság hiánya miatt. 



15:20 Íme, mondja Isten, hívom össze minden a 

a föld királyai a tisztelet, amelyek az emelkedő 

a nap, a dél-keleti, és Libanon; a 

viszont magukat egy másik ellen, és visszafizetni a dolgokat 

hogy tettek, hogy őket. 

{15:21} mint ők, még ezen a napon az én választott, hozzátok, 

lesz is, és a jutalom a kebelén. Így szól 

az Úr Isten; 

{15:22} a jobb kezem nem kímélik meg a bűnösök, és az én-m 

kard nem szűnik meg őket, hogy ártatlan vért 

a földön. 

{15:23} a tűz oda eltűnt a haragját, és kinek 

fogyasztott az alapjait a föld, és a bűnösök, mint a 

a szalma, hogy felgerjedt. 

{15:24} jaj nekik, hogy bűn, és nem tartja az én-m 

parancsolatait! azt mondja az Úr. 

{15:25} nem fogom megkímélni őket: menj utadra, ti, 
gyermekek, 

a hatalom bemocskolják nem a szentély. 

{15:26} mert az Úr ismeri minden őket, hogy a bűn ellen 



neki, és így kiszabadítja azt őket halálig és 

megsemmisítése. 

{15:27} a most jönnek fel az egész csapás 

Föld és ti maradnak bennük: mert Isten nem nyilvánít. 

mert bűnt követtetek el ellene. 

{15:28} Íme egy borzalmas elképzelés és a megjelenése 

annak a keleti irányból: 

{15:29} a nemzetek, a sárkányok-Arábia szerinti 

kijön-val sok szekereket, és a sokaság őket 

kell végezni, mint a szél, a földön, hogy mindent ami 

hallani lehet félni és remegni. 

{15:30} is a Carmanians dúlt a harag menjen 

oda, mint a vaddisznó, a fa, és a nagy teljesítmény 

kell Gyere, és csatlakozz harcot velük, és a hulladék kell egy 

a föld az asszírok része. 

{15:31} és akkor kell a sárkányok a felső kéz, 

emlékezés jellegéről; és ha kell kapcsolja be magukat, 

összeesküvést össze őket, hogy nagy hatalommal 

{15:32}, akkor ezek nyugtalankodjék, bled, és tartsa 

csend a hatalom, és kell menekülnie. 



15:33 és az asszírok a földről a 

ellenség ostrom alá őket, és fogyasztani, néhány közülük, és a 

a fogadó kell a félelem és a rettegés és a viszály, többek között 
a 

királyok. 

15:34 Íme felhők a keleti és az északi 

szólt a déli és ők nagyon borzalmas, hogy ránéz, teljes 

a harag és a vihar. 

{15:35} lesújtanak egy kövön, és ők 

lesújt le egy nagy sokaság, csillag a földön, még 

saját csillag; és vér kell a kard-szólt a 

hasa, 

{15:36} és a férfiakat a teve trágya hough. 

{15:37} és lesz nagy félelmetességet, és 

reszketve földön: és azt, hogy látni a haragja 

félek, és remegő utoléri őket. 

{15:38} akkor ott jön a nagy viharok, és a 

Dél, és az északi, és egy másik része a nyugati. 

{15:39} és erős szél keletkezik, a keleti, és 

nyit és a felhő, amely feltámasztotta az haragját, és 



a csillag okoz félelmet felé a keleti és nyugati szél kavarta 

meg kell semmisíteni. 

{15:40} a nagy és hatalmas felhők felfuvalkodnak 

teljes a harag, és a csillag, hogy tehetik a föld 

félek, és őket hogy laknak ott; és kell kiönteni 

mint minden nagy és kiváló hely egy borzalmas star, 

{15:41} tűz, és jégeső, repülő kard és sok 

vizek, hogy minden mezőt lehet teljes, és minden folyók, és a 

rengeteg nagy vizeket. 

{15:42} és kell lebontani a városok és a falak, 

hegyek és dombok, az erdő fái, és fű a 

rétek, és a kukorica. 

{15:43}, és elmennek a stedfastly szólt Babilon, és 

amitől félek. 

{15:44} rá, és ostrom alá, ő, a csillag 

és minden haragját kell hogy kiöntöm ő: majd kell a 

por és füst menjetek az ég, és azt, hogy 

neki kell bewail őt. 

{15:45} és alatt maradó szolgáltatás 

nekik, hogy ő a félelem. 



{15:46} és te, Ázsiában, hogy művészet részese a remény 

Babilon, és a művészet a dicsőség az ő személy: 

{15:47} jaj is neked, te nyomorult, mert te 

tenni magad, mint néki; és tettél borítva leányaid, a 

paráznává, hogy lehet, hogy kérjük, és dicsőség a te 
szerelmesek, 
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ami mindig kívánta szajháskodást veled. 

{15:48} te tetted követték, hogy a gyűlölt minden neki 

szerkezet és a találmányok: így szól az Isten, 

{15:49} akarat küld csapás reád; Megözvegyülés, 

szegénység, éhínség, kard és döghalál, hulladék te házak 

a pusztítás és a halál. 

{15:50} és a dicsőség a te hatalom kell szárítani mint egy 

virág, a hő keletkezik küldött át téged. 

{15:51} te pedig meggyengült, mint egy szegény asszony, 

sávok, és mint egy fenyítés a sebeket, így a 

hatalmas és szerelmesek nem képesek fogadni téged. 

{15:52} kíván a féltékenység van így haladtam ellen 

téged, mondja az Úr, 



{15:53} ha te hadst nem mindig öltek meg az én választott, 

felmagasztalva a stroke a kezetekben, és azt mondja, mint a 

meghalt, mikor voltál részeg, 

{15:54} meghatározott a szépség a te orcád elõtt? 

{15:55} a jutalom te paráznává kell te 

kebelén, ezért te elnyered recompence. 

{15:56}, mint amit te csináltál nektek az én választott, mondja a 

Uram még akkor is így kell Isten csinál néked, és szabadít meg 
téged 

a bajt 

{15:57} gyermekeid meghal éhen, és te 

esik át a kard: te városok bontásban kell megadni, és 

minden tiéd veszni a karddal, a mezőben. 

{15:58} azt a hegyeket, hogy meghal éhen, 

saját húst esznek, és inni a saját vér, a nagyon 

éhség a kenyeret, és a szomjúság a víz. 

{15:59}, boldogtalan leszel jöttél át a tengeren, és 

ismét megkapja a csapás. 

{15:60} és a folyosón, kell a rohanás a tétlen 

város, és megsemmisíti néhány része földedről, és 



elfogyaszt a része a te dicsőséged, és vissza kell Babylon, 

elpusztult. 

{15:61} és te fogsz őket mint a tarló, 

és ők lesz néked a tűz; 

{15:62} és felemészti téged, és te a városokat földedről, 

és te-hegység; te woods és te gyümölcsöző fák 

ők éget a tüzet. 

{15:63} gyermekeid azok carry fogságban elvitték, és 

Nézd mit te, elrontani, és mar a szépség 

az arcod. 

{16:1} jaj néktek téged, Babilon, és Ázsia! Jaj néktek 

téged, Egyiptom és Szíria! 

{16:2} övezzétek fel magatokat, a ruha, és a zsák és a haj, 

bewail a gyerekek, és szomorú; a megsemmisítés esetében: 

kézzel. 

{16:3} A kard küldött rátok, és aki lehet viszont, hogy 

hát? 

{16:4} A tűz küldött közöttetek, és aki lehet kioltani? 

{16:5} csapás küldött nektek, és mi azt, hogy 

meghajtó õket? 



{16:6} minden ember vezethetnek el egy éhes oroszlán a 

fa? vagy esetleg valamelyik oltja a tüzet, a tarló, amikor ez 

Kinek kezdtek írni? 

{16:7} egy kapcsolja be ismét a nyílra, hogy a lövés a 

erős íjász? 

{16:8} a hatalmas Úr még a csapás, és aki 

aki el tud vezetni őket? 

16:9 A tűz az ő haragjának, menjetek, és ki az, aki 

hogy lehet kioltani? 

{16:10} ő vethet villámok, és aki nem fél? 

ő kell mennydörgés, és aki nem kell félni? 

{16:11} kell azzal fenyeget, az Úr, és akik nem 

teljesen megverték az ő jelenléte a por? 

{16:12} a föld quaketh, és a alapítványok; 

a tenger hasadékaiba fel, a hullámok a mély, és a hullámok 

Ez a zavaros, és a halakat, azok előtt is, a 

Uram, és dicsõsége hatalom előtt: 

{16:13} mert erős van a jobb kezével, hogy bendeth az íj, 

a nyilak, hogy ő shooteth élesek, és nem köteles elszalasztani, 

Mikor elkezdenek lövés a a világ vége. 



{16:14} Íme, a küldött és nem térhet vissza 

újra amíg a földön. 

16:15 a tűz felgerjedt, és nem vezetnek, amíg el nem 

az Alapítvány a föld fogyasztani. 

{16:16}, mint egy nyíl, amely a lövés egy hatalmas íjász 

returneth nem hátra: még így is a csapás, amit meg kell 

küldött föld nem térhet vissza újra. 

{16:17} nehéz belőlem! Jaj az én! ki fog biztosítani nekem 

ezekben a napokban? 

{16:18} a kezdete bánat és nagy is ésszerű; 

az elején, az éhínség és a nagy halál; az elején 

háborúk, és hogy áll a félelem; az elején 

rossz! Mi a teendő, ha ezek a bajok jönnek? 

{16:19} Íme, éhínség és járvány, nyomorúság és 

gyötrelem, webcímek megelőzése módosítására. 

16:20, de ezeket a dolgokat nem kell viszont a 

a gonoszságaikat, és nem is mindig szem előtt tartva a 
megelőzése. 

{16:21} Íme, élelmet kell jó olcsó, 

föld, hogy azt kell hiszik magukat, hogy jó esetben, 



és még akkor is rossz nő, föld, kard, éhínség, 

és nagy zavart. 

{16:22} mert sokan laknak a földön 

vesszen az éhínség; és a másik, hogy elkerülje az éhség, 

a kard elpusztítani. 

{16:23} és a halott vessétek ki mint trágya, és ott 

kell vigasztalni őket senki: a föld kell 

kárba, és a városok vessétek. 
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{16:24} ott kell bízni, míg a föld, és hogy senki nem 

koca 

{16:25} a fák ad gyümölcs, akik összegyűlnek, és 

őket? 

{16:26} a szőlő érik kell, és ki kell futófelület őket? 

minden olyan helyen kell sivár, a férfiak: 

{16:27}, hogy egy ember kell a vágy, hogy egy másik, és 

hallani a hangját. 

{16:28} a város lesz tíz balra, és két, a 

mező, amely elrejti magát a vastag ligetek, és a 

a clefts a sziklák. 



{16:29} mint egy gyümölcsös, olajbogyó, minden fa van 

maradt három vagy négy olajbogyó; 

{16:30} vagy mint mikor a szőlőkataszter gyűlt össze, ott is 
maradt 

egyes csoportjai nekik, hogy szorgalmasan keresik keresztül a 

szőlőültetvény: 

{16:31} még így azokban a napokban lesz három-négy 

bal őket, hogy a házaikat, és a kard. 

{16:32} és a föld határozzák hulladékot, és a mező 

annak kell viasz, régi, és a módot, és minden ő utak kell 

teli-ból tövis, nő, mert senki nem kell utazás 

therethrough. 

{16:33} a szüzek kell gyászolni, hogy nem bridegrooms; 

a nők sírnak, hogy nincs férjek; a 

lányai kell gyászolni, hogy nem segítők. 

{16:34} a háborúkban a bridegrooms meg kell semmisíteni, 

és férjeik veszni az éhínség. 

{16:35} most hallani ezeket a dolgokat, és megérteni őket, ti 

az Úr szolgái. 

{16:36} Íme, az Úr szavát fogadni: hisz 



nem az istenek, akik az Úr szólt. 

{16:37} Íme, csapás közeledjetek, és nem laza. 

{16:38}, mint amikor egy nő, a kilencedik hónap gyermek 

fia, a két-három órával születése terem 

nagy fájdalmak iránytű a méhét, mely a fájdalmak, ha a 
gyermek 

jön el oda, hogy laza nem egy pillanat: 

{16:39} még így kell csapás nem laza, hogy jöjjön 

a földön és a világ kell gyászolni, és bánat kell 

jönnek rá minden oldalról. 

{16:40} Ó népem, hallja szavamat:, hogy készen áll a 

te csatát, és azokat a gonoszt is, mint a zarándokok, a 

Föld. 

{16:41} ő, hogy selleth, hadd legyen ő, hogy elszökik a 
pásztortól el: 

és aki buyeth, az egyik, hogy elveszíti: 

{16:42} ő, hogy occupieth az árut, mint ő, hogy nem 

nyereségét: és aki épít, mint ő, hogy nem kell lakni, 

ott: 

{16:43} arat, mintha ő nem kell arat: így is 

azt, hogy planteth a szőlőskert, mint ő, hogy nem kell gyűjteni a 



szőlő: 

{16:44} őket, hogy feleségül, mint ők, hogy kap nem 

gyermekek; és azt, hogy feleségül nem, mint az özvegyi. 

{16:45}, és ezért azt, hogy a munka munkaerő-hiába: 

{16:46} idegenek élvezzék a gyümölcsök, és rontja 

az árut megdönteni a házaikat, és gyermekeiket 

foglyok, a fogságban és éhínség kell kap a gyermekek. 

{16:47} és azt, hogy elfoglalják az áru 

rablás, annál inkább fedélzeti városaikat, házaikat, a 

vagyon, és a saját személyek: 

{16:48} annál inkább lesz dühös velük, hogy bűn, 

azt mondja az Úr. 

{16:49}, mint egy kurva egy jobb őszinte envieth, és 

erényes nőt: 

{16:50} így igazság gyűlölik gonoszság, amikor ő 

decketh magát, és kell vádolni őt az arcát, amikor ő 

eljön kell megvédeni őt, hogy szorgalmasan megfizetek 

minden bűn földön. 

{16:51}, és ezért ti, nem úgy, mint ahhoz, sem pedig a 

munkák. 



{16:52} a még egy kicsit, és a gonoszság elvétetik 

a föld, és igazság uralkodik köztetek. 

{16:53} hagyja, hogy nem a bűnöst, azt mondják, hogy ő nem 
bűnt követett el: a 

Isten lángol, parazsat a fejére, mely azt mondja 

mielőtt az Úristen és az ő dicsőségét nem volna vétkezni. 

{16:54} Íme, az Úr tudja, minden működik, az emberek, 

hogy képzelete, gondolataikat, és szívük: 

{16:55} szabadságról, de a szó legyen a föld, kell tenni; 

készült: hagyja, hogy a mennyország tenni; és jött létre. 

{16:56} az ő szava a csillagok történt, és tudja 

száma őket. 

{16:57} ő megfizetek, a mély, és a kincsek. 

ő kinek mért, a tenger, és a mi containeth. 

{16:58} ő kinek állítsa a tenger, a vizek közepette 

és az ő szava kinek ő akasztott a föld a vízen. 

{16:59} ő spreadeth ki az ég, mint a boltozat; után 

a vizek kinek megalapította. 

{16:60} a sivatagban kinek tette vízforrásokat, és 

medencék, a hegycsúcsokra, hogy az árvizek 



öntsük le a magas sziklák, hogy a víz a föld. 

{16:61} az embert, és tedd a szíve között 

a test, és adtam neki a levegőt, az élet és a megértés. 

{16:62} igen és mindenható Isten Lelke, amely 

mindent, és ki a titkokat rejtett mindent megfizetek 

a föld, 

{16:63} biztosan tudja a találmányok, és amit ti 

Szerintem a szívetekben, még őket, hogy a bűn, és elrejteni a 

a bűn. 

{16:64} tehát kinek az Úr pontosan keresni az összes 

a szerkezet, és ő fogja állítani a szégyen. 
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{16:65} és lesztek, ha bűneid szült, 

szégyelli magát, mielőtt a férfiak, és a saját bűneid kell a 

azon a napon vádlói. 

{16:66} mit fogtok csinálni? elrejtése és hogyan fog ti bűneitek 

Mielőtt Isten és az ő angyalai? 

{16:67} Íme, Isten maga is bíró, félnek tőle: hagyja 

le a bűneiteket, és felejtsd el a gonoszságaitokat beavatkozni 
nem 



További őket örökké: így kell Isten titeket, és 

szállít ön minden baj. 

{16:68} mert íme, egy nagy író haragja 

sokaság felgerjedt, mint te, és vesznek el 

bizonyos, és azt, hogy tétlen, a dolgok kínált takarmány 

bálványoknak. 

{16:69} és hogy hozzájárulása nekik volt 

gúny és a feddhetetlen, és a kitaposott alatt gyalog. 

{16:70} lehet minden helyen, és a következő 

városok, egy nagy felkelés, akik félik az Urat. 

{16:71} lesznek mint az őrült férfi, megkímélve nincs, de 

még mindig elrontja és megsemmisítse azokat, amelyek a 
félelem az Úr. 

{16:72} a cikkben említett hulladék, és vegye el az árut, 

és kiűzték őket a házukat. 

{16:73} akkor ők ismeritek, akik az én választott; 

és igyekeztek kell mint az arany, a tűz. 

{16:74} Hall, O ti szeretett, mondja az Úr: Íme, 

a nap a baj viszont, de fog biztosítani, akkor a 

ugyanaz. 



{16:75} legyetek nem félek sem kétséges; mert Isten a 

útmutató, 

{16:76} és az útmutató azokat, akik megtartják az én-m 

parancsolatokat és parancsolatok, mondja az Úr Isten: nem 
enged 

akkor mérjük le és hagyja, hogy nem a gonoszságaikat, emelje 
fel 

magukat. 

{16:77} jaj kell nekik, hogy köti a bűneiket, 

és a gonoszságaikat, mint borította, a mezőben szereplő 

több mint a bokrok, és az utat, annak hatálya alá tartozó, a 
tövis, 

hogy az ember nem járkálhat! 

{16:78} marad levetkőzött, és a tűzre kell 

ezek fogyasztása. 
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