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2 Esdras 

Antroji Esdras knyga 

{1:1} antroji knyga pranašas Esdras, sūnus 

Saraias, sūnus Azarias, sūnus Helchias, sūnus 

Sadamias, Sadoc, Achitob, sūnus gar 

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

Heli, sūnus Amarias, sūnus Aziei, sūnus 

Marimoth, sūnus ir jis kalbėjo ir apie Borith, į 

sūnus Abisei, sūnus Phinees, sūnus Eleazar Novum City Center, 

{1, 3} sūnus, Aaron, giminės Levi; kuris buvo 

nelaisvėje medų, į Artexerxes žemę 

Persų karalius. 

{1/4} ir Viešpaties žodis atėjo pas mane, sakydamas: 

{1, 5} eiti savo kelią, ir parodysiu mano tauta savo nuodėmingą 
poelgius, 

ir savo vaikus savo nedorumo, kurią jie padarė 

prieš mane; kad jie gali pasakyti savo vaikams: 

{1:6} nes savo protėvių nuodėmes, padidintas 



jas: jie pamiršo mane, ir pasiūlė 

svetimų dievų. 

{1:7} esu ne aš net jis, kuris išvedė juos iš žemės 

Egipto, iš vergijos namų? bet jie turi 

išprovokavo mane pas rūstybę, ir panieka mano docentams. 

{1:8} traukti tu ne tada tavo galvos plaukai, ir dauguma visų 

blogio jiems, nes jie nebuvo paklusnus pas mano 

įstatymus, tačiau ji yra maištingas žmonių. 

{1:9} kaip ilgai turi neklausys jų, į kurį turiu 

padaryta labai gera? 

{1:10} daug karaliai jau galiu sunaikinti jų labui; 

Faraonas su savo tarnus ir savo galią aš sumušė 

žemyn. 

{1:11} visos tautos turi aš sunaikinti prieš juos, ir 

Rytuose yra išsibarsčiusios dviejų provincijų, žmonės 

net Tyrus ir Sidono ir turi nužudyti visų savo priešų. 

{1:12} Kalbėk tu todėl pas juos, sakydamas: taip sako 

Viešpats, 

{1:13} atvedė jus per jūrą ir pradžioje 

jums davė didelį bei saugaus plaukimo; Aš jums davė Mozei, per 



lyderis, ir Aaron kunigas. 

{1:14} aš davė jums šviesos, ugnies stulpe, ir labai 

stebuklų, aš padariau tarp jūsų; dar jūs mane Pamiršai 

sako Viešpats. 

{1:15} taip sako visagalis Viešpats, kaip buvo su putpelės 

ženklas, kad jūs; Aš davė jums palapines jūsų apsaugos: 

vis dėlto jūs murmėjo 

{1:16} ir triumfavo ne į mano vardas naikinimo 

savo priešų, bet kada nors iki šios dienos tai daryti, jūs dar 
ūžesys. 

{1:17} kur yra nauda, kurią aš padariau jums? 

kai jūs buvo alkanas ir ištroškęs dykumoje, ar jūs 

ne verkti pas mane, 

{1:18} sako: kodėl tu tu išvedė mus į tai 

dykumoje nužudyti mus? jis buvo geresnis už mus, kad 

tarnavo Egipte, nei kad mirti į šį dykumos. 

{1:19} tada buvo gaila ant savo mournings, ir davė 

Manno valgyti; Taigi jūs valgė duoną finansinių rėmėjų. 

{1:20} kai jūs buvote ištroškęs, ar aš negali skilti roko, 

ir vanduo tekėjo iš jūsų užpildyti? Aš, kuriems šilumos 



Jūs su medžių lapais. 

{1:21} aš padalintas tarp jūsų vaisingas žemės, aš mesti kad 

Kanaanitai, į Pherezites ir filistinus, prieš jus: 

ką dar daryti daugiau už jus? sako Viešpats. 

{1:22} taip sako visagalis Viešpats, kai jums buvo 

dykumoje, upė, Amorites, kad trokšta, 

ir blaspheming mano vardas, 

{1:23} aš davė jums ne gaisro savo blasphemies, bet dauguma 
yra 

medis su vandeniu, ir padarė upės saldus. 

{1, 24} ką daryti pas tave, O Jokūbas? tu, judėjai, 

galėsi ne paklusti man: man pavyks man su kitomis tautomis, ir 

pas tuos, atiduosiu amžinai tau mano vardas, kad jie gali 
išlaikyti savo 

įstatai. 

{1:25} matome jūs jau paliko mane, aš bus nepaliks jūsų 

taip pat; kai jūs nori man maloningas pas jus, aš taip 

buvo ne malonės tave. 

{1:26} whensoever jūs kreipiasi į mane, aš ne girdi 

jums:, jūs turite suteršė savo rankas krauju, ir jūsų 

pėdos yra greitai įsipareigoti žmogžudystė. 



{1:27} jūs turite ne taip, kaip jis buvo paliko mane, bet savo 

patys, sako Viešpats. 

{1:28} taip sako visagalis Viešpats, aš ne girdi 

Jūs kaip tėvas savo sūnų, kaip motina savo dukrai, ir 

slaugytojai savo jaunų kūdikiams, 

{1:29} kad būsite mano tauta, ir turėtų būti jūsų 

Dievas; kad jums būtų mano vaikai ir aš turėtų būti jūsų 

tėvas? 

{1:30} aš surinkti kartu, kaip višta renka savo 

viščiukus po savo sparnais: bet dabar, ką man daryti 

Jūs? Man bus dauguma jus nuo mano veido. 

{1:31} kai jūs siūlote pas mane, aš savo ruožtu mano veidas 

jums: už jūsų iškilmingai feastdays, jūsų Naujieji palydovai, ir 
jūsų 

circumcisions, paliko. 

{1:32} aš atsiųsti jums mano tarnai pranašai, kuriam jūs 

ėmėsi ir nužudyti, ir jų kūnai suplėšyti gabaliukais, kurių 

kraujo, man reikės jūsų rankų, sako Viešpats. 

{1:33} taip sako visagalis Viešpats, jūsų namas yra 

dykuma, aš bus dauguma jus kaip vėjas nieko plaukeliai. 



{1:34} ir jūsų vaikai negali būti vaisingas; jie 

panieka mano įsakymų, ir padaryti tai, kad 

blogis prieš mane. 

{1:35} jūsų namai bus suteikti žmonėms, kurie turi 

ateiti; kurioje nėra išgirdęs mane dar turi patikėkite manimi; į 

Kam aš turiu shewed jokių požymių, tačiau jie turi padaryti, kad 
aš turiu 

liepė jiems. 
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{1:36} jie matė ne pranašų, bet jie šaukia 

atminimo, jų nuodėmes ir juos pripa inti. 

{1:37} galiu paliudyti malonę, žmonės ateis, 

kurių mažyliai džiaugtis džiaugsmu: ir nors jie 

neturi matė mane kūno akimis, tačiau dvasia jie tiki, kad 

dalykas, kad aš sakau. 

{1:38} ir dabar brolis, Štai ką šlovės; ir matyti, kad 

žmonės, kurie ateina iš Rytų: 

{1:39} pas kam duosiu lyderiai, Abraomas, 

Izaokas, ir Jokūbas, Oseas, Amos ir Micheas, Joel, Laima, 

ir Jonas, 



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

o Lina, kuri taip pat vadinama Viešpaties angelas. 

{2:1} Taigi sako Vie pats, aš atnešė šį žmonių 

nelaisvėje, ir davė jiems mano įsakymų iš 

menservants pranašai; kam jie ne išgirsti, bet 

panieka mano docentams. 

{2:2} motina, kuri juos pagimdė pasakė jiems:, eiti savo 

taip, jūs vaikai; nes aš esu našlė ir paliko. 

{2:3} aš išvedė tave su džiaugsmu; bet su liūdesio ir 

sunkumo ar aš praradau tave: nes jums nusidėjo prieš į 

Viešpats, tavo Dievas, ir padaryti tas dalykas, kad blogio prieš jį. 

{2:4}, bet ką man dabar daryti pas jus? Esu našlė 

ir paliko: eikite savo kelią, O mano vaikai ir prašyti malonės 

Viešpaties. 

{2:5} kaip man, O Tėve, aš vadinu į tave kaip liudytojas 

per šių vaikų motinos, kurios negalima laikyti mano 

paktas, 

{2:6} kad tu parveža painiavą, ir jų motina 

kad sugadinti, kad gali būti jų palikuonių. 

{2:7} leidžia jiems būti užsienyje išsibarstę tarp pagonių, tegul 



jų pavadinimai sudaryti iš žemės: nes jie panieka 

mano paktas. 

Būti {2:8} Vargas tau, Aszur, tu, hidest, 

nepelnytas tavyje! O tu blogis žmonių, prisiminti, ką 

Aš pas Sodoma ir Gomorrha; 

{2, 9} kurių žemė lieth prilimpa ir krūvos 

pelenai: net jei taip pat bus padaryti jiems, kad girdi mane, 

sako visagalis Viešpats. 

{2:10} taip sako Viešpats: Esdras, pasakyk mano tautos 

kad aš duosiu jiems Jeruzalės Karalystė, kurioje aš 

būtų suteikęs pas Izraelis. 

{2:11} savo šlovės taip pat bus aš pas mane, ir pateikia šių 

amžina palapinių, kurios aš užsirašiau jų. 

{2:12} jie gali nuo gyvybės medžio, tepalas 

saldus prieskonį; jie turi nei darbo, nei būti pavargęs. 

{2:13} eiti, ir jūs gausite: melstis už kelias dienas pas 

jus, kad jie gali būti sutrumpinti: Karalystė jau yra 

pasirengę jums: žiūrėti. 

{2, 14} imtis dangaus ir žemės liudyti; nes aš turiu 

blogis skaldyti į gabalus, ir sukurta gera: Aš gyventi, 



sako Viešpats. 

{2:15} mama, priprasti prie tavo vaikų ir juos auklėti 

su džiaugsmu, kad jų kojos taip pat greitai, kaip ramstis: nes 
turiu 

pasirinko tave, sako Viešpats. 

{2:16} ir tos, kurios būtų miręs aš pakelti iki vėl iš 

savo vietas, ir kad jie iš kapų: nes turiu 

Žinoma, mano vardas Izraelyje. 

{2:17} Nesijaudink, tu motina vaikų: nes turiu 

pasirinko tave, sako Viešpats. 

{2:18} tavo pagalbos bus siųsti mano tarnai Iz ir 

Jeremy, po kurio advokatas man pašventino ir paruošti 

nuolaidus dvylikos medžiai su narų vaisių, 

{2:19} ir kuo daugiau fontanų, teka su pienu ir 

medaus ir septyni galingą kalnuose, o taip pat auga 

rožių ir lelijų, pagal kurią bus užpildyti tavo vaikai su džiaugsmu. 

{2:20} ar teisė į našlio, teisėjas už mūsų, 

išdalink vargšams, ginti našlaitis, aprengti Nuoga, 

{2:21} išgydyti pažeistą ir silpna, juoktis nėra chromo 

žmogus su panieka, ginti, sužalota ir tegul aklai 



ateiti į mano blaivumas akyse. 

{2:22} saugo senų ir jaunų, tarp savo sienų. 

{2:23} kur tu findest mirusiųjų, priimti juos ir 

Užversti juos, ir aš duosiu tau pirmiausia mano 

prisikėlimo. 

{2:24} laikysis dar, O mano tauta, ir imtis tavo poilsis, tavo 

ramybės, vis tiek ateina. 

{2:25} maitina savo vaikus, O tu geras slaugytoja; stablish 

jų kojos. 

{2:26} kaip tarnautojus, kuriuos man davė tau, ten 

yra ne vienas jų nepražūtų; nes man reikės juos nuo 

tarp tavo numerį. 

{2:27} negali būti pavargęs:, kai dienos problemų ir 

sunkumo ateina, kiti verkti ir būti skausmingo, bet 

tu būsi būti linksmai ir gausa. 

{2:28} į pogańskie turi tau pavydas, bet jie turi būti suteikta 

nieko prieš tave, sako Viešpats. 

{2:29} mano rankas apima tave, kad tavo vaikai 

turi nematyti pragarą. 

{2:30} linksmai, O tu motina, su tavo vaikai; i 



bus pristatyti tau, sako Viešpats. 

{2:31} prisiminti tavo vaikai, kurie miegoti, nes užtikrina, kad 

juos iš pusės žemės, ir parodysiu malonės pas 

jas: nes aš esu gailestingas, sako Viešpats visagalis. 

{2:32} priprasti prie tavo vaikams, kol aš atvyksiu ir parodysiu 
gailestingumo 

pas juos: mano šulinių suvažinėti, ir mano malonė turi ne 

nepavyksta. 

{2:33} Esdras gavau mokestį nuo Viešpaties, 

kalno Oreb, kad reikia kreiptis pas Izraelis; bet kai aš atėjau 

pas juos, jie nustatyti man ne veltui ir panieka, 

Viešpaties įsakymų. 
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{2:34} ir todėl sakau jums, O jūs pagonių, kad 

išgirsti ir suprasti, ieškoti savo piemens, jis suteikia 

amžino poilsio; jis yra beveik po ranka, kad ateis 

pasaulio pabaigoje. 

{2:35} būti pasirengę už atlygį, Karalystė, dėl to 

Amžinasis šviesos valymo ant tu būsi per amžius. 

{2:36} bėgti šešėlis, šį pasaulį, gauna ir 



džiaugsmu savo šlovės: Aš atvirai liudija mano gelbėtojas. 

{2:37} O dovaną, suteiktą jums, ir džiaugiuosi, 

suteikus Ačiū jam, kad Dievas atvedė jus į dangaus: 

Karalystė. 

{2:38} kyla iki ir stovi, Štai šių skaičių 

kad būtų uždaromos šventė Viešpaties; 

{2:39}, nutolo nuo pasaulio, šešėlis 

ir gavo šlovingą drabužių Viešpaties. 

{2:40} imtis tavo numeris, O Sion, ir užsičiaupk ir 

tavo, apsirengęs baltos spalvos, kuri atitinka teisės 

Viešpaties. 

{2:41} tavo vaikų, kuriems tu longedst 

už įvykdytas: Maldauju galia, Viešpatie, kad tavo 

žmonių, kurie buvo vadinami nuo pradžios, gali būti 

šventas. 

{2:42} aš Esdras pamačiau ant kalno SSPN puikių žmonių, 

Kam aš gali ne skaičius, ir visi jie gyrė jus 

su dainomis. 

{2:43} ir tarp jų buvo jaunas vyras 

aukšto ūgio, aukštesni nei visi kiti, ir kiekvienas 



jų vadovų jis nustatyti vainikėliai, ir buvo daugiau 
išaukštintas; kurį aš 

nustebino ne labai. 

{2:44}, aš paklausė angelas ir tarė: Pone, kokie jie yra? 

{2:45} jis atsakė ir tarė man, tai ar jie, 

įdėti mirtingųjų drabužius, ir įdėti į Nemirtingąjį, 

ir prisipažino Dievo vardas: dabar jie 

karūnuotas, ir gauti delnų. 

{2:46} tada tarė man: angelas, ką jaunam žmogui tai 

kad crowneth juos, ir duoda jiems delnų į rankas? 

{2:47}, jis atsakė ir tarė man, tai sūnus 

Dievas, kuriam jie prisipažino pasaulyje. Tada aš pradėjau 

labai padėkoti jiems, kad stovėjo taip stiffly, pavadinimas 

Viešpaties. 

{2:48} tada angelas tarė man, tavo kelias, ir pasakyti 

Mano žmonės, kokiu būdu, dalykus, ir kaip didelis stebuklai 

ir Viešpats, tavo Dievas, tu padarei matė. 

{3:1} po savo miesto trisdešimtąją metais buvau 

Babilonas, ir nustatyti neramumų metu mano lova, ir mano 
mintys 

užliejo mano širdyje: 



{3:2}, aš pamačiau Sion sielvartą ir turtai 

jiems, kad gyveno Babilono. 

{3:3} ir mano dvasia buvo gerklės perkelti, kad aš pradėjau 

kalbu žodžius, pilnus baimės Wyniosly, ir pasakė, 

{3:4} Viešpatie, kurie bearest taisyklę, tu spakest ne į 

pradžioje, kai tu didst augalų žemę, ir kad save 

vieni, ir commandedst žmones, 

{3:5} ir gavest pas Adam kūnas be sielos, kurios 

buvo tavo rankų darbo kokybė, ir didst kvėpuoti į 

jam gyvybės alsavimą, ir jis buvo gyvenimas prieš tave. 

{3:6} ir tu leadest jį į rojų, kurią tavo teisė 

ranka sodino, anksčiau kada nors žemėje išėjo į priekį. 

{3:7} ir jam: tu gavest įsakymas mylėti 

tavo būdas: kuri jis sutrikusi, ir iš karto tu 

appointedst mirties jam ir savo kartos, iš kurių 

atėjo tautos, gentys, žmonės ir giminės, iš skaičių. 

{3:8} ir kas žmonės plaukiojo po savo valia, ir 

padarė nuostabių dalykų prieš tave, ir panieka tavo 

įsakymų. 

{3:9} ir dar kartą eigoje, tu broughtest, 



potvynių į tuos, kurie gyveno pasaulyje, ir destroyedst 

juos. 

{3:10} ir buvo perduoti į kiekvieną iš jų, kad mirtis 

buvo Adomas, Taigi buvo Tvano iki šių. 

{3:11} vis, vienas iš jų tu leftest, būtent, 

Nojus su jo šeima, iš kurių atvyko visi teisieji vyrai. 

{3:12} ir tai atsitiko, kad, kai tie, kurie gyveno, kai 

žemė pradėjo daugintis, ir buvo įgytas jiems daug 

vaikams, bei buvo puikūs žmonės, jie pradėjo vėl turi būti 

daugiau bezbożnych nei pirmasis. 

{3:13} dabar kada jie gyveno taip piktai prieš tave, 

tu didst pasirinkti tau vyras iš jų, kurių 

vardas buvo Abraomas. 

{3:14} jam tu lovedst, ir pas jį tik tu 

shewedst tavo valia: 

{3:15} ir leidi yra amžina paktas su juo, 

žadančios jam kad tu galėsi niekada nepaliks jo sėklos. 

{3:16} ir jam: tu gavest Izaokas, ir sūnus Izaokas 

taip pat tu gavest Jokūbas ir Iz. Jokūbas, kaip tu didst 

pasirinkite jį tau ir įdėti iš Iz: ir todėl Jokūbas tapo a 



didelė minia. 

{3:17} ir buvo perduoti, kad kai tu leadest savo 

kitos sėklos iš Egipto, tu broughtest juos iki kalno 

Sinajaus. 

{3, 18} ir linkę į dangų, tu didst nustatyti greitai, 

žemę, movedst visame pasaulyje ir leidi iki gelmių 

drebėti, o troubledst šio amžiaus vyrų. 

{3:19} ir tavo šlovę ėjo per ketverius vartus, gaisro, ir 

žemės drebėjimas, ir nuo vėjo ir šalčio; kad tu Abys 

suteikti teisės pas Jokūbas sėklų ir stropiai pas į 

Izraelio karta. 

{3:20} ir dar tookest tu ne nuo jų yra 

blogis širdies, kad tavo teisės gali gimdyti vaisius juos. 

{3:21} dėl pirmojo Adomo turint bloga širdies 

sutrikusi, ir įveikti; ir todėl visi tie, kurie yra 

gimė apie jį. 
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{3:22} Taigi negalios buvo nuolatinis; ir teisė 

(taip pat), žmonių širdis su malignity, kad 

šaknų; taip, kad gera išvyko toli, ir vis tiek absoliutus blogis. 



{3:23} kad laikai praėjo, ir per metus buvo 

nutrauktas: tada didst tu pakeldami tau tarnas, 

vadinamas David: 

{3:24} kam tu commandedst statyti miestą, pas tavo 

pavadinimas, ir pasiūlyti Smilkalai ir oblations pas tave jame. 

{3:25} kada tai buvo padaryta daug metų, tada jie, 

apgyvendintą miestą paliko tave, 

{3, 26} ir viską padarė net kaip Adomas ir visą savo 

kartoms padarė: jie taip pat turėjo bloga širdis: 

{3:27} ir tiek tu gavest tavo miesto į rankas 

tavo priešų. 

{3:28} ar jų poelgius tada bet geriau kad gyvena 

Babilonas, kad jie turėtų turėti valdžia per 

SION? 

{3:29}, kai aš atėjau ten, ir mačiau impieties 

Be numerio, tada mano siela pamatė daug piktadarių šiame 

trisdešimtąją metų, kad mano širdis nepavyko man. 

{3:30}, aš mačiau, kaip tu sufferest jų nuodėmės, 

ir tu neišleidžiant bloga daro: ir tu sunaikinti tavo 

žmonių, ir tu konservuoti tavo priešų, ir tu ne 



reiškė jis. 

{3:31} aš neprisimenu, kaip taip gali būti paliktas: yra 

jie tada Babilono geriau nei jie Sion? 

{3:32} ar yra kitų žmonių, kurie nežino tave 

šalia Izraelio? ar kas karta kas taip tikėjo tavo 

paktas, kaip Jokūbas? 

{3:33} ir dar apdovanoti appeareth nėra, ir jų 

darbo davė jokių vaisių: nes aš jau čia per 

į pagonus, ir aš matyti, kad jie srauto turtus, ir manau ne 

ant tavo įsakymų. 

{3:34} pasverti, tu todėl mūsų nedorumo, dabar – ir 

balansas, ir jų taip pat kurie gyvena pasaulyje; ir tt 

tavo vardas, kur galima rasti, tačiau Izraelyje. 

{3:35} ar ji kada buvo, kad jie, kuris persmelktas į 

žemės nusidėjo ne tavo akyse? arba ką žmonės turi tiek 

nuolat tavo įsakymų? 

{3:36} tu būsi rasti, kad Izraelis pagal pavadinimą davė nuolat 
tavo 

įsakymų; bet ne pagoniško. 

{4:1} ir angelas, kuris buvo nusiųstas pas mane, kurio 
pavadinimas 



buvo Mindaugas, davė man atsakyti, 

{4:2} ir pasakė: tavo širdies kas toli į šiame pasaulyje, 

ir thinkest tu suvokti kaip Wyniosly? 

{4:3} tada pasakiau taip, mano Viešpatie. Ir jis atsakė man, 

ir tarė: aš esu siunčiamas parodysiu tau trimis būdais: ir 
formuluoti 

trys similitudes prieš tave: 

{4:4} patvirtindami, jei tu ar paskelbti mane vieną, aš jums 
parodysiu 

tau taip pat, kaip tu desirest pamatyti, ir aš taip parodysiu 

tave iš kur ateina blogis širdies. 

{4:5} ir sakiau, pasakyk, mano Viešpatie. Tada jis pasakė man: 

Tavo kelias, pasveriama mane iš ugnies svoris arba matuoti 
mane 

prapūsti, vėjo, arba skambinkite man vėl tą dieną, kai yra 
praeityje. 

{4:6}, tada man ir sako, ką žmogus sugeba daryti 

kad tu shouldest paklausti tokių dalykų apie mane? 

{4:7} ir jis man pasakė:, jei norėčiau tavęs paklausti kaip didelis 

gyvenamųjų patalpų ar į jūros viduryje, ar kiek spyruoklės 

yra giliai, ar kiek spyruoklės yra pradžioje 



virš dangaus skliautas, arba kurie yra neįtraukiami į išlaidas 
Rojaus: 

{4:8} Peradventure, tu galėsi pasakyti pas mane, aš niekada 

įbrido į giliai, nei iki šiol į pragarą, nei aš 

Kada nors lipti aukštyn į dangų. 

{4:9} vis dabar tau bet tik paprašė, 

ugnies ir vėjas, ir nuo tos dienos, wherethrough tu 

praėjo, ir dalykų, iš kurių tu ar negali būti 

atskirti, ir dar ar tu man jokio atsakymo iš jų. 

{4:10} Be to sakė jis pas mane, tavo dalykų, ir 

pavyzdžiui, yra auginami su tavimi, ar tu negali žinoti; 

{4:11} kaip tavo laivas sugebėtų suvokti 

kaip aukščiausia ir pasaulyje dabar yra išoriškai 

sugadintas suprasti kuris akivaizdu, mano 

akyse? 

{4:12} tada pasakė: aš pas jį, tai būtų geriau, kad mes buvome 

visai ne, nei, kad mes turime gyventi dar nedorumo, o iki 

kenčia, o ne žinoti, kodėl. 

{4:13} jis atsakė man, ir pasakė: aš nuėjau į mišką, į 

paprastas, ir medžių buvo advokatas, 



{4:14} ir pasakė, ateiti, eikime ir karą prieš 

jūra, kad jis gali nukrypti nuo prieš mus, ir kad mes galime 

kad mums daugiau miškai. 

{4:15} jūros potvyniai taip pat panašiai buvo 

pasitarimo, ir sakė, ateis, leiskite mums eiti ir pavergti mišką 

lyguma, kad ten mes galime suteikti mums kitoje šalyje. 

{4:16} mintis, kad mediena buvo veltui, ugnis 

atėjo ir ji suvartojama. 

{4:17} jūros potvynių mintis atėjo taip pat 

kaip žemos, smėlis atsistojo ir sustabdė juos. 

{4:18} jei tau wert teisėjas dabar tarpe šių dviejų kam 

galėsi tu pradėsime pateisinti? arba kam tu galėsi 

pasmerkti? 

{4:19} atsakė ir pasakė, iš tiesų tai kvaila mintis 

kad jie abu sugalvojo, nes žemės yra duota, 

medienos, ir jūros taip pat davė savo vietą padengti jo potvynių. 

{4:20} tada atsakė jis man ir pasakė, tu padarei atsižvelgiant į 

teisė sprendimas, bet kodėl tu ne save judgest taip pat? 

{4:21} dėl, pavyzdžiui, kaip žemės davė medienos, ir 

jo potvynių jūra: vis tiek tie, kurie gyvena žemėje 



gali suprasti nieko, išskyrus tai, kas yra žemėje: 

ir tas, kuris gyvena virš dangaus gali tik 

suprasti dalykus, kurie yra virš aukštis, 

dangų. 

{4:22} tada aš atsakė ir tarė: aš maldauju tave, O Viešpatie, 
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Leiskite suprasti: 

{4:23}, tai buvo ne mano, tai yra įdomu iš aukštos 

dalykų, bet ir pvz., praeiti mus kiekvieną dieną, t. y. Kodėl 

Izraelis yra pateikta kaip tam priekaištų pas pagonus, ir už ką 

priežastis žmonių, kuriems tu tu myli yra duota 

bezbożnych Tautų, ir kodėl mūsų protėviai yra 

veltui davė, ir raštu paktas ateiti nė vienas 

poveikis, 

{4:24} ir mes išnykti iš šio pasaulio, kaip 

žiogų, ir mūsų gyvenimas yra nuostabą ir baimės, ir mes 

nėra vertas gauti malonės. 

{4:25} ką jis tada darys pas jo vardas pagal kurį mes 

vadinami? šių dalykų aš paklausė. 

{4:26} tada atsakė jis man ir pasakė, kad daugiau tu 



searchest, tuo labiau tu būsi stebuklas; pasaulio hasteth 

greitai praeis, 

{4:27} ir negali suprasti dalykus, kurie yra 

pažadėjo teisus laiku atvykti: šis pasaulis yra 

daug netiesos ir ligų. 

{4:28}, bet kaip dėl tų dalykų, kurio tu prašome 

mane, aš jums pasakysiu tau; nes blogis būtų sėjami, bet griauti 

jos yra dar neatėjo. 

{4:29} jei to, kuris yra apsėtas ne įjungti 

aukštyn kojom, ir jei toje vietoje, kur blogis yra apsėtas praeiti 

ne toli, tada jis negali ateiti, pasėti geros. 

{4:30} dėl grūdų blogio sėklą kas buvo sėjami į 

Adomas širdyje nuo pat pradžių, ir kiek 

blogis Dievas tai išvedė: šįkart? ir kaip 

daug jis dar atne kūlimas, iki 

ateiti? 

{4:31} Ponder dabar pagal save, kaip didelis vaisius 

blogio blogio sėklos grūdų Dievas išvedė. 

{4:32} ir kada ausis turi būti sumažinti, kurios yra 

Be numerio, kaip didelis grindų jie užpildo? 



{4:33}, tada man ir sako, kaip tai padaryti, ir kai yra 

tai ateina į praeiti? Kodėl vos keletas mūsų metų ir 

blogis? 

{4:34} ir jis atsakė man, sako, ar ne tu skubėti 

virš labiausiai aukščiausia: tavo skubotai veltui yra didesnis nei 

jo, tu padarei daug viršijo. 

{4:35} nebuvo ne sielas taip pat teisieji užduoti klausimą 

šių dalykų savo kamerose, pasakyti, kiek laiko turi I 

Tikimės, kad ši mada? Kai ateina grindų vaisių, 

mūsų atlygį? 

{4:36} ir pas šiuos dalykus Mindaugas Arkangelas davė 

juos atsakyti, ir sakė, net jei sėklų skaičius yra 

galite užpildyti: nes jis davė pasverti pusiausvyrą pasaulyje. 

{4:37} priemonė kas jis matuojamas laikas; ir iš 

daug kas jis sunumeruoti metu; ir jis negali judėti 

taip pat sudėkite juos, kol minėta priemonė būti įvykdytos. 

{4:38} tada man ir sako, O Viešpats, bearest 

taisyklė, net mes visi pilni ašmenų. 

{4:39} ir mūsų sakes gal tai, kad grindys 

teisiųjų neužpildyta, dėl jų nuodėmių 



kurie gyvena ˛emėje. 

{4:40}, Taigi jis atsakė man, ir pasakė: tavo kelias, 

moteris su vaiku, ir paklausti jos, kai ji turi įvykdyti 

jos devynis mėnesius, jeigu jos įsčiose gali išlaikyti ilgiau gimimo 

per ją. 

{4:41} tada pasakė man, ne, Viešpatie, kad ji negali. Ir jis 

tarė man, kapo sielos kamerose yra panašūs į 

moters įsčiose: 

{4:42}, pvz., kaip moteris, kad travaileth daro spėlioja 

išvengti būtinybės darbo: vis tiek tai šiose vietose 

jie skuba pristatyti tuos dalykus, kurie yra pas juos. 

{4:43} nuo pradžių, Žiūrėk, ką tu desirest į 

žr., jis turi būti shewed tave. 

{4:44} tada aš atsakė ir pasakė, jei aš rasiu naudai 

tavo akyse, ir jei tai galima, ir jei man būtų patenkinti, todėl 

{4:45} man ar ten būti daugiau į priekį negu parodysiu 

yra anksčiau arba daugiau anksčiau nei ateis. 

{4:46} kas yra praeityje, aš žinau, bet kas yra ateiti I 

Žinau, nėra. 

{4:47} ir jis man pasakė atsistoti ant dešinėje pusėje, 



ir turi išdėstyti sumodeliuota pas tave. 

{4:48}, aš stovėjo, ir matė, ir, Štai, Karšta degimo 

krosnelė praėjo prieš mane: ir tai atsitiko, kai į 

liepsna buvo perregistruotas aš mačiau, ir, Štai, dūmų 

dar liko. 

{4:49} po tai ten praėjo prieš mane vandeningas 

debesis, ir siųsti žemyn daug lietų su audra; ir kada, 

audringas lietus buvo praeityje, lašai vis tiek išliko. 

{4:50} tada sakė jis pas mane, apsvarstyti su save; kaip 

lietus yra daugiau nei lašai, ir kaip ugnis yra didesnis nei 

dūmai; Tačiau lašai ir dūmų lieka už: taip 

padarė daugiau viršija kiekį, kuris yra praeityje. 

{4:51} tada meldėsi, ir pasakė: gali man gyventi, thinkest tu, 

iki to laiko? ar kas turi įvykti tomis dienomis? 

{4:52} jis atsakė man, ir pasakė, kaip ir žetonai 

kurio tu man, prašome, gali pasakyti tau juos iš dalies: bet 

kaip neliesti savo gyvenimą, aš esu nebus siunčiamas parodysiu 
tau; nes aš ne 

pažinau. 

{5:1} vis dar kaip dovanėlės, ir Štai, dienomis 



ateis, kad tie, kurie gyvena ant žemės turi būti imtasi 

Puikus turi bϋti paslλpta numerį ir tiesos keliu, ir 

žemė turi būti nevaisinga ir tikėjimą. 

{5:2} bet kaltę turi būti padidėjęs virš kurios 

dabar tu matai, ar kad tu padarei girdėjau seniai. 

{5:3} ir žemė, kuri tu matai dabar, kad šaknis, būsi 

tu staiga pamatyti švaistomi. 

{5:4} bet jei labiausiai aukšto suteikti tau gyventi, tu būsi 

po trečiojo trimitas, kad staiga švies Saulė 

vėl į naktį, o mėnulis tris kartus per dieną: 
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{5, 5} ir kraujo turi iškristų iš medžio ir akmens 

pateikia savo balsu, ir žmonės turi būti neramus: 

{5:6} ir net jis priima sprendimą, ką jie atrodo ne už 

gyvena žemėje, o į vištos imasi jų skrydis 

kelio kartu: 

{5:7} ir Sodomitish jūros atiduoda, žuvis, ir 

padaryti triukšmo naktį, kurie daug: bet 

jie visi išgirsite jo balsą. 

{5:8} turi būti painiavos, be to, daugelyje vietų, ir 



ugnies dažnai išsiunčia vėl, ir laukiniai žvėrys turi 

keisti savo vietas, ir užtikrina, kad menstruous moterys 

atgal monstras: 

{5:9} ir pakrančių vandenys turi būti saldus, ir visi 

friends sunaikina vienas kitą; tada protas turi pati, slėpti 

ir suprasti save į savo slaptą kamerą, 

{5:10} ir įneša daug, ir dar negali būti 

rasta: tada nedorybių ir incontinency yra 

padauginus žemėje. 

{5:11} vienos žemės taip pat turi prašyti kitą, ir pasakyti, yra 

tiesos, kuri daro vyras teisieji išgyveno 

tau? Ir jis turi pasakyti, Nr. 

{5:12} tuo pačiu metu turi vyrai tikisi, bet nieko 

gauti: jie turi darbo, bet jų būdų turi ne klestėti. 

{5:13} ir parodyti tau tokie žetonai, turiu palikti; ir jei tu 

Nejaugi melstis vėl, ir kaip dabar verkti ir greitai net dienų, tu 

būsi išgirsti dar daugiau dalykų. 

{5:14} tada aš pažadinusi ir ypatingos baimės išėjo 

per visą mano kūną, ir mano protas buvo neramus, kad jis 

viltį praradau. 



{5:15}, angelas, kuris buvo ateiti pasikalbėti su manimi vyko 

mane, mane paguosti, ir nustato man ant mano kojų. 

{5:16} ir antrą naktį buvo perduoti, kad 

Salathiel kapitonas žmonių atėjo pas mane, sakydamas: 

Kur tu tu buvo? ir kodėl taip yra tavo veidas 

sunkūs? 

{5:17} Knowest tu ne kad Izraelis deda visas pastangas: 

tave į savo nelaisvėje žemės? 

{5:18} iki tada ir valgyti duoną, ir paliko mus, kaip į 

piemuo, kad leaveth savo kaimenę į rankas žiaurūs vilkų. 

{5:19} tada pasakė: aš pas jį, eikite savo kelius nuo manęs, ir 

ateina ne arti man. Ir jis išgirdo, ką pasakė, ir išvyko iš 

man. 

{5:20} ir todėl aš badauti septynių dienų Gedulas ir 

verksmas, kaip kaip Mindaugas angelas liepė man. 

{5:21} ir po septynių dienų, tai buvo, kad mintys apie 

mano širdis buvo labai sunkus, pas mane dar kartą, 

{5:22} ir mano siela atsigavo dvasia, supratimą, 

ir aš pradėjau kalbėti su auk dar kartą, 



{5:23} ir pasakė, O Viešpats, taisyklės, kiekvieno medienos 
bearest 

žemės ir visi jo medžiai, tu padarei pasirinkta 

tau, viena tik vynuogių: 

{5:24} ir visų žemių viso pasaulio tu 

pasirinko tave vieną duobę: ir visas gėles jos viena lelija: 

{5:25} ir tu tu pripildyti jūros gelmes 

tau, vienas upės: ir visi statė miestų tu tu šventas 

SION Žiūrėk: 

{5:26} ir visi naminių paukščių, kurie sukuriami tu 

tave pavadino vienas balandis: ir visus galvijus, kurie yra 
pagaminti 

tu tu jei tau viena avis: 

{5:27} ir tarp visos minios žmonių, tu 

įgytas tau viena tauta: ir pas žmones, kuriems tu 

lovedst, tu gavest įstatymas, kuris yra patvirtintas visų. 

{5:28} ir dabar, O Viešpatie, kodėl tu padarei suteikta tai vienas 

pas daugelį žmonių? ir kai viena šaknis tu tu 

paruošti, ir kodėl tu padarei išsibarsčiusios tavo vienintelis 

tarp daugelio žmonių? 

{5:29} ir tie, kurie padarė iškalbos tavo pažadais, ir 



manoma, ne tavo paktas, turėti Zdeptany juos žemyn. 

{5:30} jei tu didst labai nepatinka tavo tauta, dar 

shouldest tu juos nubausti tavo rankomis. 

{5:31} dabar, kada aš kalbėjo šiuos žodžius, angelas 

kad atėjo pas mane naktį pirmiau buvo išsiųstas man: 

{5:32} ir tarė man, girdi mane, ir aš bus pavesti 

tave; Klausykite dalykas, kad aš sakau, ir aš pasakysiu tau 

daugiau. 

{5:33} ir sakiau, kalbėti apie tai, mano Viešpatie. Tada sako, kad 
jis pas 

man tu esi gerklės neramus protas Izraelio labui: lovest 

tu, kad žmonės geriau nei jis padarė juos? 

{5:34} ir man pasakė: ne, Viešpats: bet labai pucia I 

kalbėjo: nes mano juosmens skausmas mane kas valandą, o aš 
darbo 

suvokti kaip Wyniosly, ir siekti iš dalies 

jo sprendimas. 

{5:35} ir jis sakė man: tu ar ne. Ir man pasakė: 

Kodėl Viešpats? kurio aš tada gimė? arba kodėl buvo 

ne mano motinos įsčiose tada mano kapą, kad gali neturėti 

Jokūbas gimdyvę ir varginantis rankų triūsą 



Izraelio? 

{5:36} ir jis man pasakė man skaičius dalykų, 

yra dar neatėjo, surinkti man kartu nuodegos, kurie 

užsienyje išsibarstę, kad man gėlės žalia vėl, kurie 

uschłą, 

{5:37} atidaryti man vietų, kurios yra uždarytos, o jis man 

atgal vėjų, kad juose yra užsičiaupk parodysiu man vaizdas 

balso: ir tada man bus paskelbti tau ką tu 

labourest žinoti. 

{5:38} ir pasakiau, O Viešpats, bearest taisyklė, kurie gali 

žinoti šiuos dalykus, bet tas, kas neturi savo būstą su 

vyrai? 

{5:39} Kalbant apie mane, aš esu neprotinga: kaip gali aš tada 
kalbėti apie 

Tai patvirtindami tu man Prašome? 

{5:40} tada sakė jis pas mane, pavyzdžiui, kaip tu ar padaryti nė 
vienas 

nuo šių dalykų, kad aš kalbėjo apie, nepaisant to ar tu ne 

rasti mano sprendimas, tiek ir meilės, kad aš galų gale 

pažadėjo pas mano žmonės. 

Puslapis 713 2 Esdras 



{5:41} ir man pasakė: Štai, Viešpatie, dar meno tu arti pas 

juos, tik iki galo: ir ką jie daro 

Tai buvo prieš mane, ar mes, kad dabar, ar jie, 

ateis po mūsų? 

{5:42} ir jis sakė man: aš lygina mano sprendimas 

pas žiedas: patinka, nes nėra jokių tingumas ir paskutinis, vis 
tiek 

nėra jokių greitais pirmasis. 

{5:43} taip atsakė ir tarė: tu negali padaryti Couldest 

Tie kurie buvo padaryta, ir dabar, ir kurie yra skirti į 

atėjęs iš karto; kad tu Abys parodysiu tavo sprendimas, 

anksčiau? 

{5:44} tada atsakė jis man ir pasakė, kad padaras gali 

ne skubotai virš gamintojas; taip pat gali pasaulį laikykite juos 

vienu metu, sukuriama ten. 

{5:45} ir pasakiau, kaip tu pasakei, pas tavo tarnas, kuris 

tu, kuris givest gyvenimą į visus, tu duotas gyvenimas vienu 
metu iki to 

padaras, kad tu padarei sukūrė, o dėl kūrinys pagimdė: net 

Taigi jis dabar taip pat nešti jiems, kad dabar galima pateikti 
vienu metu. 



{5:46} ir jis sakė man: paprašykite moters įsčiose 

ir sakau jai, jei tu bringest atgal vaikams, kodėl dost 

tu tai ne kartu, bet vienas po kito? melstis jai 

Todėl duoda dešimt vaikų vienu metu. 

{5:47} ir sakiau, ji negali: bet tai turi daryti pagal atstumą 

laiko. 

{5:48} tada sako, kad jis pas mane, nepaisant to, aš tikrai į 

gimdos žemėje tiems, kurie reikia pasėti į jį savo laikais. 

{5:49}, pvz., kaip mažas vaikas gali ne gimdyti, 

dalykus, kurie priklauso amžiaus, vis tiek man buvo išmesti į 

pasaulyje, kurį aš sukūriau. 

{5:50} ir aš paprašiau, ir sako, matau tu tu dabar suteikta 

mane taip, aš pradėti kalbėti prieš tave: už mūsų 

motina, iš kurių tu padarei man pasakė, kad ji yra jaunas, 

atsitieskite dabar pas amžiaus. 

{5:51} jis atsakė man, ir pasakė: prašau moteris, kad 

įspaustos vaikus, ir ji turi pasakyti tau. 

{5:52} sako pas ją, Taigi, yra pas jos kam tu 

dabar tu išvedė kaip tie, kurie buvo prieš, bet mažiau 

ūgio? 



{5:53} ir ji turi atsakyti tau jie, kad gimė 

dėl jaunimo stiprumas yra vienas mados, ir jie 

yra gimė laiku amžiaus, kada gimdos trūksta, yra 

kitaip. 

{5:54} mano tu, todėl taip pat, kaip kad jūs yra mažiau 

ūgio nei tie, kurie buvo prieš jus. 

{5:55} ir taip yra tie, kurie ateis po tave mažiau nei jūs, 

kaip būtybių, kurios dabar pradeda būti senas, ir praėjo 

per jaunimo stiprumas. 

{5:56} tada sakė, kad aš, Viešpatie, prašau tave, jei aš rasiu 

už tavo akyse, parodysiu tavo tarnas, kas tu visitest 

tavo padaras. 

{6:1} ir jis sakė man: iš pradžių, kai į 

žemė buvo, prieš pasaulio sienas stovėjo, arba 

Kada nors vėjai pūtė, 

{6:2} prieš jį perkūnas ir palengvinta, ar kada nors 

Rojaus pamatai buvo padėti, 

{6:3} prieš tikrąją gėlės buvo pastebėtas, ar kada nors 

stumdomi įgaliojimai būtų nustatyti prieš į daugybę 

daugybė angelų buvo surinkti kartu, 



{6:4} arba kada nors oro aukštumas buvo iškeltas aukštyn, prieš 

dangaus skliautas priemonės buvo pavadintas, arba kada nors 

kaminai – Sion buvo karšta, 

{6:5} ir ere šiuo metų buvo ieškoma, ir arba 

Nors išradimai iš jų dabar nuodėmė buvo įjungtas, prieš 

jie buvo uždaromos kurie susibūrė tikėjimo lobį: 

{6:6}, tada aš manau, šie dalykai, ir jie visi buvo 

padaryta per mane ramybėje, ir niekas kitas: man taip pat 

jie turi būti baigtos, ir niekas kitas. 

{6:7} tada man ir sako, kas turi būti skirstomi 

šaldytuvo iš karto? ar kai bus pirmoji, pabaigos 

ir jo pradžią, neseka? 

{6:8} ir sakė, kad jis pas mane, nuo Abraomo iki Izaokas, 

Kada jį, Jakobo ranka gimė Jokūbas ir Iz vyks 

Pirmasis Iz kulno. 

{6:9}, Iz yra pasaulio pabaiga, o Jokūbas, 

pradžioje jis neseka. 

{6:10} vyro ranka yra tarpe kulno ir ranka: 

Kitas klausimas, Esdras, paklauskite tu ne. 

{6:11} aš tada ir sako, O Viešpats, kuris bearest taisyklė, 



Jei radau už tavo akyse, 

{6:12} aš maldauju tave, parodysiu pabaigos vergais tavo, tavo 

žetonų, kurio tu shewedst man dalis paskutinę naktį. 

{6:13}, Taigi jis atsakė ir tarė man, stendas iki ant 

tavo kojas, ir išgirsti galinga skambėjo balsas. 

{6:14} ir jis turi būti, nes jis buvo didelis judėjimas; bet kad 

vieta, kur tu standest nevežami. 

{6:15} ir todėl kada ji sako reikia ne bijoti: už 

žodis yra, galų gale, o žemės fondas 

suprantama. 

{6:16} ir kodėl? Todėl, kad šie dalykai kalbos 

išsigąsta ir perkeliamas: nes jis nežino, kad šių 

ką reikia pakeisti. 

{6:17} ir tai atsitiko, kad kai aš girdėjau tai aš stovėjo 

aukštyn nuo mano kojų, ir hearkened, ir tai, buvo per 

balsu kalbanti, o jo garso buvo kaip garso 

daug vandens. 

{6:18} ir jis tarė: Štai, dienomis ateiti, kad aš 

pradėti Artinkitės ir aplankyti juos, persmelktas to 

žemę, 



{6:19} ir pradės, kad Inkvizicija, ką 

jie būti sužeistas neteisingai su savo netiesos 

ir kai turi būti laikomasi Sion kančia; 

{6:20} ir kada pasauliui, kad dingtų prasideda 

atstumu, turi būti baigtas, tada aš jums parodysiu šių požymių: 
pagal 

knygų atidaromi prieš pat dangaus skliautas, ir jie turi 
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Žiūrėkite visi kartu: 

{6:21} ir vaikai nuo vienerių metų amžiaus turi kalbėti su 

jų balsas, moteris su vaiku atne 

priešlaikinis trijų ar keturių mėnesių amžiaus vaikams, ir jie turi 

gyventi ir būti iškeltas aukštyn. 

{6:22} ir staiga turi būti sėjamos vietose 

unsown, pilnas sandėliai turi staiga rasti tuščias: 

{6:23} ir tha trimito garsą, kuris, kai 

Kiekvienas žmogus klausosi, jie turi būti staiga bijo. 

{6:24} tuo metu turi friends kovoti vienas prieš kitą 

kaip priešų ir žemės turi stovėti baimės su tais, kurie 

jame, fontanai spyruoklės turi stovėti, 



ir tris valandas jie neturėtų trukti. 

{6:25} kas likučiai iš visų šių, kad turiu 

sakė tau turi pabėgti, ir pamatyti mano išgelbėjimas, ir pabaigos 

jūsų pasaulis. 

{6:26} ir vyrų, kurie gaunami turi matyti, kas 

negali paragauti mirties nuo pat jų gimimo: ir širdyje, 

gyventojų turi būti pakeistas, ir pasuko į kitą 

Tai reiškia. 

{6:27} skelbiami blogio ir apgaulės turi būti 

užgęsta. 

{6:28} dėl tikėjimo, jis turi klestėti, korupcija 

įveikti, ir tiesos, kuri buvo taip ilgai 

vaisiai, turi būti nurodomas. 

{6:29} ir kai jis kalbėjo su manimi, tai, aš mačiau iš 

mažai ir mažai jam prieš kuriuos aš stovėjo. 

{6:30} ir šie žodžiai sako, kad jis pas mane; Atėjau sukiršinti 
sūnaus 

parodysiu tau naktį ateis laikas. 

{6:31} Jei nori melstis, dar daugiau, ir greitai, septynių dienų 

Vėlgi, aš pasakysiu tau daugiau dalykų dieną nei aš 



girdėjau. 

{6:32} nes tavo balsas būtų išgirstas prieš dauguma aukštos: už 

Mighty nematē tavo teisieji bendraujant, jis nematē 

taip pat tavo skaistumo, kurį tu padarei jau nuo tavo jaunystės. 

{6:33} ir todėl Argi jis mane pasiuntė į parodysiu tau viską 

šių dalykų, ir pasakyti, pas tave, geras komfortas ir 

nėra ko bijoti 

{6:34} ir skubėti nėra su laiku, kurios yra praeities, iki 

veltui viską gerai, kad tu išsivaduoti ne skubėti iš pastarojo 

kartus. 

{6:35} ir buvo perduoti po to, kad aš verkti, 

ir panašiai, badauti septynias dienas, kad galėtų vykdyti su 

tris savaites, kurioje jis man pasakė. 

{6:36} ir aštuntą vakare buvo mano širdis vexed per 

man dar kartą, ir aš pradėjau kalbėti prieš dauguma aukštos. 

{6:37} mano dvasia buvo labai nustatyti ant ugnies, ir mano 
siela 

buvo baimės. 

{6:38} ir aš sakė: Viešpatie, tu spakest nuo to 

sukūrimo, net pirmą dieną, ir saidst tokiu būdu; 



Tegul dangaus ir žemės, atlikti; ir tavo žodis buvo puikus 

darbas. 

{6:39} ir tada buvo dvasia, ir tamsa ir tyla 

buvo kas pusėje; žmogaus balso garso nebuvo dar 

suformuota. 

{6:40} tada commandedst tu tikroji šviesa ateis 

tavo vertybių, kad tavo darbas gali pasirodyti. 

{6:41} į antrą dieną tu leidi dvasia, kad 

skliautas, ir commandedst dalis asunder, ir 

kad padalinys tarpe vandenys, iš dalies gali būti 

eiti, o kitas lieka apačioje. 

{6:42} kai trečią dieną tu didst komanda, į 

vandenis turėtų būti renkami septinta dalis žemės: 

šešių kartų tu tu išdžius, ir nuolat juos, ketinimų, 

iš jų kai yra pasodinti Dievo ir apdirbamas gali tarnauti 

tave. 

{6:43}, kaip tik tavo žodis išėjo į darbą buvo 

užsakymus. 

{6:44} iš karto buvo puikus ir be galo daug 

vaisių ir daug ir narų malonumus, skonį, ir 



gėlės nepakitusios spalvos ir kvapo, labai geras 

kvapas: ir tai buvo padaryta trečią dieną. 

{6:45} į ketvirtą dieną tu commandedst, kad 

Saulė turėtų šviesti, o mėnulis suteikti jos šviesos, ir žvaigždės 

turėtų būti, kad: 

{6:46} ir gavest juos nemokamai padaryti paslaugą pas žmogų, 

Tai buvo galima padaryti. 

{6:47} į penktą dieną tu saidst pas septintas 

dalis, kur vandenys buvo surinkti, kad jis turėtų atnešti 

atgal gyvenimo būtybių, paukščių ir žuvų: ir taip, jis atėjo į 

praeiti. 

{6:48} kvailas vandens ir be gyvybės, išvedė 

gyvenimo dalykų, Dievo įsakymų, kad visi žmonės 

gali pagirti tavo nuostabų darbus. 

{6:49} tada tu didst įšventinti dviejų gyvų būtybių, kad 

vienas tu calledst Enochas, o kiti Leviatanas; 

{6:50} ir didst atskirti vieną nuo kito: dėl to 

septinta dalis, t. y. tais atvejais, kai vanduo buvo surinkta 

kartu, gali turėti juos abu. 

{6:51} pas Ramune tu gavest viena dalis, kuri buvo džiovinta 



iki trečiosios dienos, kad jis turėtų gyventi toje pačioje dalyje, 

kuriame yra tūkstantis kalvų: 

{6:52} bet pas Leviatanas tu gavest septinta dalis, 

t. y. drėgna; ir tu nuolat jį prarijo 

Kam nori, ir kada. 

{6:53} pagal Šeštąją dieną tu gavest įsakymų 

į žemę, kad prieš tave jis turėtų gimdyti žvėrys, 

galvijams, ir ropliai: 

{6:54} ir po šios, Adomas, kam tu leidi 

visi tavo būtybių Viešpats: jam ateiti mes visi, ir žmonės 

taip pat kam tu padarei pasirinkta. 

{6:55} visa tai jau aš kalbėjo prieš tave, O Viešpatie, 

Todėl, kad tu padarei mūsų labui pasaulyje 
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{6:56} dėl kitų žmonių, kurie taip pat yra Adomo, 

tu pasakei, kad jie yra nieko, bet bus kaip pas seilių: 

ir tu panašiai gausa juos pas lašas, 

opadł iš laivo. 

{6:57} ir dabar, Viešpatie, ir Štai, šių tautų, kurios 

ar kada nors buvo žinomas kaip nieko, jau pradėjo būti valdovai 



per mus ir mus praryti. 

{6:58} bet mes tavo žmonių, kuriems tu tu vadinamas tavo 

pirmagimis, tavo tik pradēti, ir tavo aistringas meilužis, 
pateikiami 

į jų rankas. 

{6:59} jei pasaulyje dabar numatyti mūsų sakes, kodėl 

Mes ne turėti palikimą su pasauliu? kaip ilgai 

turi taip kentėti? 

{7:1} ir kada man padarė galą kalbėti šių 

tariant, ten buvo nusiųstas pas mane angelas, kuris buvo 

siunčia pas mane naktys pirmiau: 

{7:2} ir jis sakė man, iki, Esdras, ir girdi, 

žodžiai, kad atėjau pasakyti tau. 

{7:3} ir sakiau, kalbėti apie tai, mano Dievas. Tada sako, kad jis 
pas 

man, jūros įsikūręs plati vieta, kad tai gali būti gilus ir 

puiku, puikus. 

{7:4} bet įdėti atveju įėjimo buvo siauras, ir kaip 

upė; 

{7:5} kas tada galėtų eiti į jūrą žiūrėti į jį, ir 

kad būtų galima atmesti? Jei jis atėjo ne per siauras, kaip jis gali 



ateiti į platų? 

{7:6} ten taip pat yra dar vienas dalykas; Miestas yra statė, ir 

nustatyta ant plataus lauko, ir pilna visų gerų dalykų: 

{7:7} įėjimo straipsnį yra siauras, ir yra a 

pavojingą vietą patenka, pavyzdžiui, jei ten buvo gaisras, 

dešinė, ir kairė gilaus vandens: 

{7:8} ir vienas vienintelis kelias tarp jų abiejų, net 

tarp ugnies ir vandens, toks mažas, ten gali bet 

vienas žmogus ten vienu metu. 

{7:9} jei šis miestas dabar buvo duota vyro, 

paveldimumas, jei jis niekada perduoda pavojaus nustatyti prieš 
tai, 

kaip jis gauna šį paveldimumą? 

{7:10} ir man pasakė: taip, Viešpatie. Tada jis pasakė man: 

Taip pat yra Izraelio dalį. 

{7:11} nes jų sakes man tapo pasaulio: ir 

Kada Adomas sutrikusi mano įstatus, tada buvo pasisuko 

dabar yra padaryta. 

{7:12} tada buvo šiame pasaulyje padarė įėjimai 

siauras, kupinas liūdesio ir gimdyvę: jie yra, bet nedaug, ir 
blogis, 



pavojus, pilna: ir labai skausminga. 

{7:13} vyresnysis pasaulyje įėjimai buvo platus ir 

tikrai, ir atnešė nemirtingas vaisių. 

{7:14} Jei tada tie, kurie gyvena darbo nesilankyti tai sąsiauris 

ir veltui dalykų, jie niekada gauti tie, kurie yra nustatytas iki 

už juos. 

{7:15} dabar todėl kodėl disquietest tu save, mato 

tu esi bet paperkamas vyras? ir kodėl tu esi persikėlė, 

kadangi tu esi bet mirtingojo? 

{7:16} kodėl tu tu laikomi tavo galvoje tai 

dalykas, kuris turi ateiti, o ne tą, kuri būna? 

{7:17} tada man ir sako, O Viešpats, bearest 

taisyklė, tu padarei įšventintas į tavo teise, kad teisus turėtų 

perima šiuos dalykus, bet kad Neticīgs turi mirti. 

{7:18} vis tiek teisus turi patirti sąsiauris 

dalykų, ir tikimės, kad visos: jie, kad padariau piktai 

patyrė sąsiaurio dalykų, ir dar ne rūpinasi plataus. 

{7:19} ir jis man pasakė. Nėra joks teisėjas aukščiau 

Dievas, ir nė vienas, kuris turi suprasti virš aukščiausio. 

{7:20}, ten yra daug, kurie žūsta šiame gyvenime, nes 



jie niekina Dievą, kuri nustatoma prieš juos teisė. 

{7:21}, Dievas davė sąsiaurio įsakymų pvz., 

atėjo, ką jie turėtų daryti gyventi, kaip jie atvyko, ir 

ką jie turėtų laikytis siekiant išvengti bausmės. 

{7:22} vis dėlto jie nebuvo paklusnus jam; bet 

kalbėjo prieš jį, ir įsivaizduojama tuščių dalykų; 

{7:23} ir apgauti save savo bloga poelgius; 

ir sakė Wyniosly, kad jis nėra; ir žinojo, kad ne jo 

būdai: 

{7:24} bet jo teisę turėti jie niekinami, ir neigė savo 

paktas; į savo įstatus jie buvo ištikimas, ir 

jo darbų nebuvo atlikta. 

{7:25} ir todėl Esdras, už tuščius yra tuščias 

dalykų, ir išsamų visų yra pilnas dalykų. 

{7:26}: Štai laikas ateis, kad šie žetonai 

kuris pasakiau tau ateis praeiti, ir nuotaka 

turi būti, ir ji eina turi būti matyti, kad dabar yra 

išbraukti iš žemės. 

{7:27} ir kas yra pristatomi iš foresaid blogis 

rūpinasi mano stebuklai. 



{7:28} mano sūnus Jėzus turi būti atskleista su tais, kurie 

būti su juo, ir tie, kurie vis dar turi džiaugtis per keturis 

šimtus metų. 

{7:29} po šių metų mano sūnus Kristus miršta, ir visi 

vyrai, kurie turi gyvenimo. 

{7:30} ir pasaulyje turi būti pasukti į senas tylą 

septynias dienas, pavyzdžiui, kaip buvęs sprendimų: taip, kad 
nė vienas žmogus 

lieka. 

{7:31} ir po septynių dienų pasaulį, kad dar awaketh 

ne, indu keliamas aukštyn, ir, kad mirs, yra sugadintas 

{7:32} ir žemė turi atkurti tų, kurie miega 

jos, ir todėl turi dulkes, tie, kurie gyvena tyloje, o 

slaptose vietose pateikia tų sielų, kurios buvo padarytos 

pas juos. 

{7:33} ir dauguma aukštos turi būti ant sėdynės 

teismo sprendimas, ir kančia praeis, ir ilgas 

kančia turi pabaigą: 

2 Esdras puslapis 716 

{7:34}, bet sprendimas tik lieka, tiesa turi stovėti, 



ir tikėjimas yra vaškas stiprus: 

{7:35} darbe vadovaujasi ir atlygis turi būti 

shewed, ir geri darbai turi būti jėgos ir wicked 

darbai turi būti ne taisyklė. 

{7:36} tada pasakė: aš Abraomas girdi pirmą kartą, 

Sodomites ir Mozė tėvus, kurie nusidėjo, ir 

dykumoje: 

{7:37} ir Jėzus po jo Izraelio Akan laiku: 

{7:38} ir Samuelio ir David naikinimo: ir 

Saliamono jiems, kad turėtų ateiti į šventyklą: 

{7:39} ir Helijumi tiems, kurie gavo lietaus; ir dėl to 

miręs, kad jis galėtų gyventi: 

{7:40} ir Ezechias laikais žmonėms 

Sennacherib: ir daug daug. 

{7:41} net jei taip dabar, matyti korupcija užaugo, ir 

blogio padidėjo, ir teisieji buvo girdi, 

bezbożnych: Kodėl tai negali būti ir dabar taip pat? 

{7:42} jis atsakė man, ir pasakė: Ši dabartinio gyvenimo nėra 

Galų gale, kur daug šlovės tvirtai; todėl jie turi 

girdi, silpnai. 



{7:43} bet bausmė diena turi būti šio laiko pabaigos 

ir nemirtingumas, pradžioje į priekį, kuriame 

korupcija yra praeityje, 

{7:44} nelaikymas yra nutraukti, neištikimybė yra atjungta, 

tiesos yra auginami ir tiesos vystosi. 

{7:45} tada niekas galėsite išsaugoti jį, kuris yra 

sunaikinti, nei smaugti jį, kad kas Dotarłeś į pergalę. 

{7:46} tada atsakė ir pasakė: tai mano pirmoji ir Paskutinė 

sakydamas, kad tai yra geriau ne davė žemės 

pas Adam: ar kitur, kai ji buvo suteikta jį, turėti 

prilaikyti jį iš nuodėmės. 

{7:47}, kokia dabar yra gauti pelno ji vyrams šiuo metu 

laikas gyventi nusiminimas ir po mirties ieškoti 

bausmė? 

{7:48} O tu Adomas, ką tu padarei padaryti? Nors ji 

buvo tu, kurie nusidėjo, tu ne sumažėjo vien meno, bet mes visi 

kuri ateina tave. 

{7:49}, kokia pelno ar pas mus, jei ten būtų pažadėjo 

mums nemirtingą laiko, kadangi mes turime padaryti darbai, 

pradėti mirties? 



{7:50} ir nėra mums pažadėjo amžiną viltį, 

kadangi patys yra labiausiai wicked veltui? 

{7:51} ir kad ten yra nustatyta už mus būsto 

sveikata ir sauga, kadangi mes gyveno piktai? 

{7:52} ir šlovės pats Aukštasis yra kuo 

ginti tuos, kurie buvo atsargūs gyvenimą, kadangi mes turime 

vaikščiojo visus piktojo būdais? 

{7:53} ir kad reikėtų shewed rojus, kurių 

vaisių endureth, kada nors, kuriame yra saugos ir medicinos, 

nes mes negali patekti į jį? 

{7:54} (nes mes vaikščiojo nemalonių vietų.) 

{7:55} ir kad jų veidus, kurie panaudoti 

abstinencijos švies virš žvaigždes, kadangi mūsų veidus 

turi būti juoda kaip tamsoje? 

{7:56}, o mes gyveno ir padarė kaltę, mes 

laikomas ne todėl, kad mums reikėtų pradėti kenčia už jį po 

mirties. 

{7:57} tada atsakė jis man, ir sakė, tai į 

būklę, kova, kurios vyras, gimsta po to 

žemė turi kovoti; 



{7:58}, jei jis būtų įveikti, jis turi patirti kaip tu 

pasakei: bet jei jis pasiekti pergalę, jis gauna tą dalyką 

kad aš sakau. 

{7:59} tai yra gyvenimas kurio Mozė kalbėjo, 

žmonių, o jis gyveno, sako, tau pasirinkti gyvenimą, kad tu 

galima gyventi. 

{7:60} jie tikėjo ne jam, nepaisant to, nei dar su 

pranašų po jį, ne, nei man, kurios kalbėjo jiems: 

{7:61} kad ten neturėtų būti toks sunkumo jų 

naikinimo, kaip turi būti džiaugsmo per juos yra įsitikinęs, kad 

Išsigelbėjimas. 

{7:62} aš tada, ir sako, aš žinau, Viešpats, kad į 

Dauguma aukštos vadinamas gailestingas, kad jis davė 
miłosierdzie 

tuos, kurie dar neatėjo į pasaulį, 

{7:63} ir tam, kad kreipiasi į savo teisę; 

{7:64} ir kad jis yra kantrūs ir ilgai suffereth tie, 

yra nusidėję, kaip jo būtybių; 

{7:65} ir kad jis yra gausus, nes jis yra pasirengusi suteikti 

tais atvejais, kai ji reikmėms; 



{7:66} ir kad jis yra didis gailestingumo, nes jis multiplieth 

vis daugiau ir daugiau malonės su jais, yra pateikti, ir kad būtų 

praeityje, taip pat jiems kurios turi ateiti. 

{7:67}, jei jis ne daugina jo gailestingumas, pasaulio 

ne toliau su tais, kurie paveldės jame. 

{7:68} ir jis pardoneth; nes jei jis nebuvo tiek jo 

gerumas, kad tie, kurie padarė kaltės gali 

būti palengvinta jų, vyrai Murgofo dalis neturėtų būti 

likti gyventi. 

{7:69} ir teisėjas, jei jis negali atleisti juos 

kad yra išgydoma su savo žodį, ir užgesino daugybė įvairių 

tvirtinimai, 

{7:70} turėtų būti labai mažai liko gal Vietovė yra 

nesuskaičiuojamos daugybės. 

{8:1} ir jis atsakė man sako, Wyniosly kas 

padarė šiame pasaulyje daug, bet pasaulio ateiti nedaug. 

{8:2} aš pasakysiu tau alegorija, Esdras; Kaip tu 

Prašome žemėje, ji turi pasakyti tau, kad ji duoda daug 

pelėsių, patvirtindami Moliniai indai yra pagaminti, bet šiek tiek 
dulkių 



aukso ateina iš: vis tiek yra šiame pasaulyje. 
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{8:3} ten yra daug sukurta, bet nedaug bus išgelbėtas. 

{8:4} Taigi aš atsakė ir tarė, nuryti tada žemyn, O mano 

siela, supratimas, ir SURIS išminties. 

{8:5}, tu padarei sutiko duoti ausies ir meno nori 

Pasakyk: nes tu daugiau vietos nei tik gyvi. 

{8:6} Viešpatie, jeigu tu ne tavo tarnas, kad mes galime 

melstis prieš tave, o tu Duok mums sėklų pas mūsų širdies ir 

kultūra į mūsų supratimą, kad gali ateiti vaisių 

kaip turi kiekvienas žmogus gyvena tai yra sugadintas, kurie 
įspaustos į 

vietoje žmogui? 

{8:7}, tu esi vienas, ir mes visi vienas kūrinys, 

tavo rankose, pavyzdžiui, kaip tu pasakei. 

{8:8}, kada kūnas yra dabar madingas motinos 

įsčiose, ir tu givest nariai, tavo kūrinys būtų išlaikytas 

ugnies ir vandens, ir devynis mėnesius nieko tavo darbo kokybė 

ištverti tavo padaras, kuris yra sukurtas jos. 

{8:9} bet kad kuris saugo ir yra nuolat turi būti 



konservuoti: ir kada laikas ateina, konservuoti gimdos 

delivereth iki dalykų, kad jis augo. 

{8:10}, tu padarei liepė iš dalių, 

kūno, tai, kad iš krūtų, pienas turi būti pateikiami 

kuris yra krūtų, vaisius 

{8:11} gali būti dalykas, kuris yra 

maitinamas per laiką, kol tu disposest prie tavo gailestingumo. 

{8:12} tu broughtest tai su tavo teisumą, ir 

nurturedst tai tavo teisės ir reformedst tai su tavo sprendimas. 

{8:13} ir tu būsi įžeisti kaip tavo kūrinys, ir 

atgaivink jį kaip tavo darbas. 

{8:14} Jei todėl tu būsi sunaikinti jį su, 

Puikus darbo buvo figūrą, tai lengva, ką reikia būti įšventintas 

iš tavo įsakymų, kad dalykas, kuris buvo gali 

Išsaugoti. 

{8:15} dabar todėl Viešpats, aš kalbėti; liečiant vyras 

Apskritai, tu ˛inai, geriausiai; bet paliesdami tavo tauta, už 

kurių labui, I 'm sorry; 

{8:16} ir tavo paveldėjimo, dėl kurio sukelti I 

verkti; ir Izraelis, kuriems esu sunki; ir Jokūbas, 



kurios labui aš neramus; 

{8:17} todėl bus pradėti melstis prieš tave, 

sau ir jiems: leistinieji patenka iš mūsų gyventojams 

žemė. 

{8:18}, bet aš girdėjau, teisėjas greitais, 

turi ateiti. 

{8:19} todėl klauso mano balso, ir suprasti mano 

žodžių, ir aš turi kalbėti prieš tave. Tai Pradžia 

Esdras, kol jis buvo imama žodžių: ir aš sakė: 

{8:20} Viešpatie, tu, everlastingness gyveni 

kuri tu žiūri iš viršaus į dangų ir visų dalykų, 

oro; 

{8:21} kurio Sostas yra neįkainojamą; kurių šlovės negali 

suvokti; prieš kurį angelai šeimininkai stovėti 

su drebulys, 

{8:22} kurio tarnyba yra susipažinę vėjo ir ugnies; 

kurios žodis yra tiesa ir posakiai konstanta; kurių 

įsakymas yra stiprus, ir potvarkis bijantis; 

{8, 23} kurių atrodo drieth gylyje ir pasipiktinimą 

padaro kalnus nutirpti; kuri tiesa 



witnesseth: 

{8:24} O išgirsti vergais tavo malda, ir duok ausį 

tavo padaras peticiją. 

{8:25} o gyvenu aš sakau, o jeigu aš turiu 

supratimas, atsakysiu. 

{8:26} O atrodo ne į nuodėmes, tavo tautos; bet 

tuos, kurie tau tarnauti tiesa. 

{8:27} laikyti ne blogis išradimų pagonis, 

bet noras, kad tavo parodymuose 

kančių. 

{8:28} Manau ne į tuos, kurie vaikščiojo feignedly 

prieš tave: bet prisiminti juos, kuri pagal tavo 

bus žinoti tavo baimė. 

{8, 29} tebūnie tavo valia sunaikinti jų turi būti 

gyveno kaip žvėrys; Tačiau pažvelgti į juos, kad turi aiškiai 

mokė tavo teisė. 

{8:30} imtis tu ne pasipiktinimas į juos, kurie yra 

laikoma blogiau nei žvėrys; Bet myliu juos, kad visada 

jų pasitikėjimas savo teisumu ir šlovės. 

{8:31} nes mes ir mūsų protėviai kamuotis tokių 



ligų:, bet dėl nusidėjėlių atžvilgiu, tu būsi vadinamas 

gailestingas. 

{8:32}, jei tu nori turėti gailestingumas ant mūsų, 

tu būsi vadinamas gailestingas mums būtent, kad neturi 

teisumo darbų. 

{8:33} į ką tik, kurie turi daug gerų darbų, pasilaikė 

su tavimi, iš savo poelgius gauna atlygį. 

{8:34}, kas yra žmogus, kad tu shouldest imtis 

nepasitenkinimas juo? ar kas yra paperkamas karta, kuri 

tu shouldest bus labai kartūs link? 

{8:35} tiesą sakant jie yra tarp jų niekas, kad galima 

gimęs, bet jis davė sprendžiamas piktai; ir tarp tikinčiųjų 

tokio, kuris ne negerai padarė nėra. 

{8:36}, į šį, O Viešpatie, tavo teisumas ir tavo 

gerumo pripažįstama, jei tu būti gailestingas jiems: 

kurie turi ne gerais darbais pasitikėjimą. 

{8:37} tada atsakė jis man ir pasakė, kai kurių dalykų tu 

tu teisingai kalbama, ir pagal jį pas tavo žodžiai turi būti. 

{8:38}, iš tiesų aš ne manau, neturėjo įtakos 

tuos, kurie yra nusidėję prieš mirtį, iki teismo sprendimo, 



prieš sunaikinimą: 

{8:39}, bet I džiaugtis per likvidavimą, 

teisiųjų, ir prisimins taip pat jų lankoma ir 

išgelbėjimą, ir už atlygį, kad jie gali. 
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{8:40} kaip kaip aš dabar kalbėjo, kad ji ateis laikas. 

{8:41}, kaip žemdirbys kas soweth daug sėklų ant 

į žemę, ir planteth daug medžių, ir dar dalykas, kad yra 

gerai pasėti savo sezoną, ateina ne daugiau, nei Dievas visa tai 

pasodinti įsitvirtinti: vis tiek tai iš jų, kurios yra sėjamos 

pasaulyje; jie ne visi bus išgelbėtas. 

{8:42} aš tada ir sako, jei aš rasiu malonės, tegul 

man kalbėti. 

{8:43}, pavyzdžiui, kaip žūsta, žemdirbys sėklos, jei ji 

sugalvoti ne, ir gauna ne tavo lietus tinkamu sezonas; arba, jei 

ateis per daug lietaus, ir jis sugadintas: 

{8:44} vis tiek žūsta žmogus taip pat, kuris yra sudarytas su 

tavo rankos ir vadinamas tavo įvaizdį, nes tu esi 

kaip pas jį, dėl kurių meilės tu padarei padarė viską, ir 

Panašiai jam kad žemdirbys sėklos. 



{8:45} negali būti rozgniewali su mumis, bet tavo tauta, 
atsarginės ir 

pasigailėk ant tavo paveldėjimo: nes tu esi 

gailestingas pas tavo padaras. 

{8:46} tada atsakė jis man ir pasakė, ką šiuo 

dabarties, ir dalykų ateina tokių, kaip galima atvykti. 

{8:47} nes tu comest toli trumpas kad tu shouldest būti 

gali mylėti savo padaras daugiau nei i, bet turiu ofttimes 

brėžiama arti pas tave ir pas jį, bet niekada iki to 

nepelnytas. 

{8:48}, tai taip pat esi nuostabu prieš labiausiai 

Aukštas: 

{8:49}, nes tu tu susitaikyti save, kaip jis becometh 

tave, ir tu negali vertinti save vertas gerokai 

pagarsėjęs tarp teisiųjų. 

{8:50} nes daug puikių vargus bus atliekamas jiems, 

Pastaruoju metu turi gyventi pasaulyje, nes jie turi 

plaukiojo didžiuotis. 

{8:51} bet suprasti tu už save, ir siekti kad 

Ačiū pvz., būti panašus į tave. 



{8:52}, pas jus rojaus pradžios, Gyvybės medis yra 

pasodinti, laiku atvykti ruošiamas, plenteousness yra pagaminti 

paruošta, miestas yra statė, ir leidžiama poilsio, taip, puikus 

gerumo ir išminties. 

{8:53} blogio šaknis yra sandarus ne iš tavęs, silpnumas 

kad drugys yra pasislėpė nuo jūsų ir korupcija yra pabėgo į 

pragaras pamiršti: 

{8:54} rūpesčiais leidžiami, ir galų gale yra shewed, 

lobis nemirtingumo. 

{8:55} ir todėl tu užduoti daugiau klausimų 

dėl daugybės tiems, kurie žūsta. 

{8:56}, kai jie turėjo laisvę, jie niekinami, 

Dauguma aukštos, maniau panieka jo teisės, ir paliko jo keliais. 

{8:57} Be to, jie turi Zdeptany žemyn jo teisieji, 

{8:58} ir sako savo širdyje, kad nėra jokio Dievo. taip 

ir, žinant, jie turi mirti. 

{8:59} kaip minėtų dalykų būsi gauna, taip 

troškulys ir skausmas yra pasirengusi už juos: tai buvo ne jo 
valią 

kad vyrai turėtų būti su brūkšneliu: 



{8:60} bet kuri sukurta suteršė pavadinimas 

apie jį, kurie padarė juos, ir buvo nedėkingas pas jį 

kurios pasiruošusios gyvenimas jiems. 

{8:61} ir todėl yra mano sprendimas dabar po ranka. 

{8:62} šiuos dalykus jums aš ne shewed pas visus vyrus, bet 

pas tave, ir mažai, kaip tau. Tada aš atsakė ir tarė: 

{8:63}: Štai, Viešpatie, dabar tu tu shewed man į 

daugybę stebuklų, kuris nori pradėti daryti, kad 

Paskutinis laikas: bet kada, tu ne shewed man. 

{9:1} jis man atsakė tada ir tarė: tu matuoti, 

metu stropiai pati: ir kai tu matai dalis, 

anksčiau, žymenų, aš sakiau prieš tave, 

{9:2} tada būsi tu suprasti, kad tai yra į tą pačią 

laikas, kurio aukščiausia prasidės aplankyti pasaulio 

kurią jis padarė. 

{9:3} Todėl, kai yra vertinamas žemės drebėjimai ir 

uproars žmonių visame pasaulyje: 

{9:4} tada būsi tu gerai suprantame, kad dauguma aukšto 

kalbėjo apie tuos dalykus per dienas, kurios buvo prieš tave, 

net nuo pat pradžių. 



{9:5}, pvz., kaip visa tai daroma pasaulyje kas yra 

Pradžia ir pabaiga, ir pabaiga yra akivaizdi: 

{9:6} vis tiek kartų taip pat aukščiausia yra paprastas 

Pradžia stebuklas ir galingas darbų ir galūnės 

poveikis ir požymiai. 

{9:7} ir kiekvienas, kuris bus išgelbėtas, ir gali 

savo darbais ir tikėjimu, pagal kurią jūs turite pabėgti 

manoma, 

{9:8} turi būti saugomi nuo minėto pavojuose, ir turi 

žr mano Išsigelbėjimas mano žemėje, o mano teritorijoje: i 

turėti pašventino jų man nuo pat pradžių. 

{9:9} tada jie yra graudus atveju, kurie dabar turi 

piktnaudžiaujama mano būdų: ir tie, kurie juos mesti toli 

Jūsų gyvensiu kankina. 

{9:10}, pavyzdžiui, jų gyvenimas yra gavę išmokas, ir 

nėra žinoma man; 

{9:11} ir tie, kurie mesti savo teisės, nors jie turėjo 

Tačiau laisvės, ir, kada dar atgailos vieta buvo atidaryti 

jiems suprantama, tačiau niekinami 

{9:12} tas pats turi žinoti tai po mirties skausmas. 



{9:13} ir todėl būk ne smalsu kaip 

bezbożnych turi būti nubaustas, ir kada: bet paklausti kaip 

teisusis bus išgelbėtas, kurių pasaulyje yra, ir kuriems 

pasaulyje yra sukurta. 

{9:14} tada aš atsakė ir tarė: 

{9:15} aš jau minėjau anksčiau, ir dabar kalbėti, ir bus 

Jis taip pat toliau kalbėti, kad būtų daug daugiau jų 
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kuris žuvo, nei tų, kurie turi būti įrašyti: 

{9:16}, pavyzdžiui, kaip bangos yra didesnis lašas. 

{9:17} ir jis atsakė man sako, kaip kaip laukas, 

taip pat yra sėklos; kadangi gėlės, toks yra spalvos 

taip pat; pavyzdžiui, darbininkas, toks taip pat yra darbas; ir 
kaip 

žemdirbys ls pats, Taigi yra jo auginimą taip pat: IT 

kartą pasaulio. 

{9:18} ir dabar, kai aš pasirengusi pasaulyje, kuris buvo 

dar nėra priimtas, net – jiems gyventi, kad dabar gyvename, ne 

vyras kalbėjo prieš mane. 

{9:19}, tada kiekvienas paklūsta: bet dabar manieros 



iš jų, kuris yra sukurtas šiame pasaulyje, kurie yra pagaminti yra 

sugadintas amžiną sėklą ir įstatymo, kuris yra 

neieškomi atsikratyti. 

{9:20}, todėl aš nusprendė pasaulyje, ir, Štai, ten buvo 

Peril dėl įrenginių, kurie buvo ateiti į ją. 

{9:21} ir aš pamačiau, ir jausti labai, ir išlaikė mane 

grupės ir puikių žmonių, gamyklos vynuogių. 

{9:22} tegul tada, gesti, kuris gimė daugybė 

veltui; ir tegul mano vynuogių, jeigu išlaikomas ir mano 
augalų; dėl labai 

darbo aš padarė tai puikiai. 

{9:23} vis dėlto, jei nori nutraukti dar septynias dienas 

daugiau, (bet tu būsi ne greitai, 

{9:24} bet eiti į lauką, gėlės, kur yra ne namas 

statė, ir valgyti tik gėlės lauke; skonis nėra kūnas, 

gerti ne vyną, bet valgyti gėlės tik;) 

{9:25} girdi pas aukščiausio nuolat, tada bus I 

ateiti ir pasikalbėti su tavimi. 

{9:26} kad aš savo kelią į lauką, kuris yra vadinamas 

Ardath, pavyzdžiui, kaip jis liepė man; ir ten aš sėdėjau tarp 



gėlės, ir valgė žolių lauko ir 

tos pačios mėsos patenkinti mane. 

{9:27} po septynias dienas sėdėjau ant žolės, o mano širdis 

buvo erzina manyje, kaip kaip ir anksčiau: 

{9:28} ir atidarė savo burna, ir pradėjo kalbėti prieš 

pats Aukštasis, ir pasakė, 

{9:29} Viešpatie, tu tą shewest pas mus, save tu 

buvai shewed pas mūsų tėvai į dykumą, į vietą 

tais atvejais, kai niekas treadeth, turincia vietoje, kai jie atėjo 

iš Egipto. 

{9:30} ir tu spakest, sako, girdi mane, O Izraelis; ir 

mano ˛od˛ius, tu sėklos Jokūbo. 

{9:31}, Štai, aš sėti mano teisę į tave, ir tai turi 

atnešti vaisių jums, ir jūs, turi būti laikomasi jame amžinai. 

{9:32}, bet mūsų tėvai, kurie gavo teisę, laikė jį 

ne, ir ne tavo įsakymų: ir nors vaisiai 

Tavo teisės neatsirado, nei galėtų, nes jos buvo tavo; 

{9:33} dar žuvo jie, kuri ją gavo, nes jie 

laikomi ne tai, kad buvo pasėta į juos. 

{9:34} ir, Štai, jis ls a paprotys, kai žemės Dievas 



gautos sėklos, arba jūrų laivas, arba laivų mėsos ar gerti, 

kad nebūtų žuvo kuriame buvo pasėti ar mesti į, 

{9:35} tas dalykas taip pat buvo pasėtos arba mesti, arba 

gavo, gesti ir likučiai nėra su mumis:, bet pas mus 

tai ne kas atsitiko taip. 

{9:36} nes mes gavome teisę mirti iš nuodėmės, 

ir mūsų širdis taip pat gavusi jį 

{9:37} nepaisant įstatymo žūsta, bet 

likučiai, jo jėga. 

{9:38} ir kada aš kalbėjo šie dalykai mano širdyje, aš 

nužvelgia atgal su mano akys, ir ant dešinėje pusėje mačiau a 

moteris, ir tai, ji gedėjo ir su garsiai verkti 

balsas, ir buvo daug gėlė širdį, ir jos drabužiai buvo 

nuoma, ir ji turėjo pelenus ant savo galvos. 

{9:39}, tada tegul aš mintimis sugrįžtu, kad buvau, ir pasuko 

man pas ja, 

{9:40} ir pasakė jai, kodėl tu weepest? kodėl 

esi tu tokia gėlė tavo galvoje? 

{9:41} ir ji tarė man, Pone, leiskite man tik, kad man gali 



apverkti save, ir pridėti pas mano liga, nes aš esu skausminga 
vexed 

mano nuomone, ir labai mažai. 

{9:42} ir man pasakė jai, kas tau aileth? pasakyk man. 

{9:43} ji tarė: man, aš tavo tarnas buvo nevaisinga, 

ir neturėjo vaikų, nors aš su vyru trisdešimt metų, 

{9:44} ir tuos trisdešimt metų aš nieko kita diena ir 

naktį, ir kiekvieną valandą, bet kad mano, malda į aukščiausio. 

{9:45} po trisdešimt metų Dievas išgirdo mane tavo tarnaitė, 

pažvelgė į mano vargą, laikomas mano bėdų, ir davė 

man sūnus: ir man buvo labai malonu su juo, Taigi buvo mano 
vyras 

taip pat, ir visi mano kaimynai: ir mums buvo didelė garbė pas 

Visagalis. 

{9:46} ir aš šeriami jam puikus gimdyvę. 

{9:47} taip kai jis išaugo iki, ir atėjo laikas kad jis 

turėjo žmoną, aš padariau šventę. 

{10:1} ir taip buvo perduoti, kad, kai mano sūnus buvo 

įrašytas į jo vestuves kamerą, jis nukrito, ir mirė. 

{10:2}, tada mes visi nuvertė šviesas, ir visi mano 

kaimynų wstał komforto man: taip aš mano poilsio pas 



antrą dieną naktį. 

{10:3} ir atėjo laikas, kai jie turėjo visi buvo nutrauktas siekiant 

mane paguosi, iki galo galiu būti rami; tada pakilo I iš 

naktį ir pabėgo, ir čia atėjo į šią sritį, kaip tu matai. 

{10:4} ir aš dabar tikslas negrįžti į miestą, 

bet čia apsistoti, ir nei valgyti, nei gerti, bet nuolat 

liūdnokas ir greitai tol, kol mirsiu. 

{10:5}, tada aš paliko meditacijos, kur aš buvau, ir 

jos kalbėjo be pykčio, sakydamas: 

{10:6} tu kvaila moteris virš visų kitų, matai tu 

ne mūsų gedulo ir kas happeneth pas mus? 
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{10:7} kaip kad Sion mūsų motina yra pilnas visų sunkumo 
pojūtis, 

ir dar susitaikyti, gedulo labai skausminga? 

{10:8} ir dabar matote mes visi verkti ir yra liūdna, nes mes 

yra visi vangumas, meno tu gėlė vieną sūnų? 

{10:9}, klauskite žemę, ir ji turi pasakyti tau, kad tai 

ji, kuri turėjo verkti dėl rudenį tiek daug, kad auga 

ant jo. 



{10:10} iš jos atėjo visi ne pirmas, ir iš jos 

turi visi kiti ateis, ir Štai, jie vaikščioti beveik visi į 

naikinimo ir daugybė jų yra visiškai pašalintas iš. 

{10:11} kas tada turėtų padaryti daugiau gedulo nei ji, 

kad kas prarado tiek daug daug; ir ne tu, kuri meno 

Atsiprašome, bet vienas? 

{10:12}, bet jei išsigynė pas mane, mano raudos nėra 

kaip žemės, nes aš praradau mano įsčių vaisius 

Aš išvedė su skausmais ir pagimdė be skausmo; 

{10:13} bet žemės ne taip: už daugybę, esančių 

žemės kursu tai dingo, kaip ji atėjo: 

{10:14} tada pasakyti, kad aš pas tave, kaip tu padarei atvežta 

pirmyn su darbo; vis tiek žemė taip pat davė savo vaisių, 

t. y., žmogus, nuo prad˛ios pas jį priėmusiam 

nelaimingas atsitikimas neištiks. 

{10:15} dabar į save, todėl nuolat tavo liūdesys ir 

turėti geras drąsos, kad, kas tau atsitiko. 

{10:16}, jei tu būsi pripažinti nustatymas 

Dievas bus tik, tu būsi abu gauti tavo sūnus laiku, 

ir būsi pagirti tarp moterų. 



{10:17} tada pereiti tavo kelią į miestą, tavo vyrui. 

{10:18} ir ji man pasakė, kad aš negali padaryti: aš 

eiti į miestą, tačiau čia bus mano mirties. 

{10:19} kad aš pradėjo kalbėti toliau pas ją, ir pasakė, 

{10:20} ar ne taip, bet reikia aprūpinti. pagal mane:, kaip 

Daugelis yra Sion kančių? bus paguosti atžvilgiu 

liūdesys, Jeruzalė. 

{10:21}, tu matai, kad mūsų šventovė yra nustatyta atliekų, 

mūsų altoriaus suskirstyti, mūsų šventykla sunaikinta; 

{10:22} mūsų ar psalteriumas klojamas ant žemės, padėkite 
mūsų daina 

į tylą, mūsų džiaugsmo yra prie pabaigos, atsižvelgiant į mūsų 

Žvakidė yra išskirtinė, sugadina mūsų Sandoros skrynia, mūsų 

šventovę suteršė, o pavadinimas tai pakvietė mus 

beveik garbinti: mūsų vaikai panaudojamos gėda, mūsų 

kunigai yra šildoma, mūsų levitai dingo į nelaisvę, mūsų 

Mergelių suteršė, o mūsų žmonos išplėštas; mūsų teisiųjų 

Vyrai nunešė mūsų mažieji sunaikinti, mūsų jaunų vyrų 

į vergijos, ir tapti mūsų stiprių vyrų 

silpnas; 



{10:23} ir, kuris yra didžiausias iš visų, Sion plomba 

Argi dabar prarado savo garbę; ji pristatomos į rankas 

iš jų, kurie mūsų nekenčia. 

{10:24} ir todėl nusikratyti tavo didelis vangumas, ir 

užslėpti daugybę kančių, kad Mighty gali būti 

gailestingas pas tave vėl, ir aukščiausia duoda tau 

pailsėti ir sumažės nuo tavo darbo. 

{10:25} ir buvo perduoti, o aš kalbėjau su ja, 

ir Štai, jos veidas staiga nepaprastai spindi, ir jai 

veidas glistered, kad aš bijau jos ir susimąstėte 

Kas gali būti. 

{10:26} ir, Štai, staiga ji padarė mums priminimas labai 

bijo: taip, kad žemė drebėti ne moteris triukšmo. 

{10:27} ir aš mačiau, ir, Štai, moteris pasirodė 

pas mane ne daugiau, bet ten buvo miesto statė, o per didelis 

vieta shewed pati nuo pamatų: tada man buvo bijo, 

ir garsiai verkti, ir pasakė: 

{10:28} kur yra Violeta angelas, kuris atėjo pas mane ne 

Pirmasis? nes jis davė man patenka į daugelio trances, sukėlė 

ir mano galų gale virsta korupcija ir mano malda 



priekaištas. 

{10:29} ir kaip aš kalbėjau šiais žodžiais ir Štai, jis 

atėjo pas mane, ir pažvelgė į mane. 

{10:30} ir, Štai, aš būti kaip vienas, kad buvo miręs, ir 

Mano supratimu buvo paimtas iš manęs: ir jis paėmė mane iš 

dešinę ranką, ir paguosti mane, ir man nustato ant mano kojų, 

ir sako man: 

{10:31} kas tau aileth? ir kodėl esi tu taip susirūpinusioms? 

ir kodėl tavo supratimo neramus ir mintys 

tavo širdis? 

{10:32} ir pasakiau, nes tu tu paliko mane, ir 

dar aš padariau pagal tavo žodžių, ir aš išėjo į lauką, 

ir Štai, aš mačiau, ir dar pamatyti, kad aš nesu pajėgi 

greitas. 

{10:33} ir jis sakė man: atsistoti taip, kad manfully, ir aš 

patars tau. 

{10:34} tada pasakė: aš kalbėti apie, mano Viešpatie, man; tik 

ne mane paliko, nes mirsiu sužlugdyti mano viltis. 

{10:35} aš mačiau, kad aš ne žinojo, ir išgirsti, kad aš 

nežinau. 



{10:36} arba yra mano protas apgauti, arba mano siela sapne? 

{10:37} dabar todėl aš maldauju tave tu. parodysiu 

tavo tarnas šios vizijos. 

{10:38} jis atsakė man tuomet, ir sakė, girdi mane, ir aš 

praneša tau, ir pasakyti tau, kodėl tu esi bijo: už 

Aukščiausia atskleis daug slaptos aistros pas tave. 

{10:39}, jis turi matyti, kad tavo būdas yra teisus: tai tu 

nuolat sorrowest savo žmonėms, ir makest labai 

raudos dėl Sion. 

{10:40} Šiuo todėl yra prasmė vizija, 

Pastaruoju metu tu matai: 

{10:41} tu matei gedulo moteris, o tu 

begannest prie savo komfortu: 

{10:42}, bet dabar matai tu moteris panašumą ne 

daugiau, bet atsirado pas tave miestą statė. 

{10:43}, ir kadangi ji pasakė tau jos mirties 
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sūnus, tai yra sprendimas: 

{10:44} ši moteris, kurio tu matai yra Sion: ir 

kadangi ji sako tau, net ji, kam tu matai kaip yra 



miestą statė, 

{10:45} kadangi aš sakau, ji sako tau, kad ji turi 

trisdešimt metų buvo nevaisinga: kuriame yra trisdešimt metų 

nebuvo jokios aukos padarė savo. 

{10:46}, bet po trisdešimties metų Saliamono statė miestą 

ir pasiūlė aukos: ir tada pagimdė sūnų nevaisinga. 

{10:47}, ir kadangi ji tau pasakė, kad ji maitina jį 

su darbo: tai buvo būsto Jeruzalėje. 

{10:48}, bet kadangi ji sako tau, kad mano sūnus 

ateina į jo santuokos rūmų nutiko, kad nepavyksta, 

ir mirė: tai buvo sunaikinti, kad atėjo į Jeruzalę. 

{10:49} ir, Štai, tu matai savo panašumą, ir 

nes ji gedėjo dėl sūnaus, tu begannest komforto 

jai: ir šių dalykų, kurie buvo atsitiktinai, jie turi būti 

atidarytos pas tave. 

{10:50}, dabar dauguma aukštos mato, kad tu esi gėlė 

unfeignedly, ir sufferest nuo tavo visos širdies jai, taip 

Argi jis shewed tau savo šlovės, šviesumą ir 

comeliness savo grožio: 

{10:51} ir todėl bade tau lieka lauke 



tais atvejais, kai nėra namas buvo atkurtas: 

{10:52}, aš žinojau, kad aukščiausia būtų parodyti tai pas 

tave. 

{10:53} man įsakė eiti į lauką, todėl 

tais atvejais, kai nėra jokių pastato pamatu buvo. 

{10:54}, toje vietoje, kurioje aukščiausia beginneth į 

parodysiu savo mieste, ten ne vyras pastate galėsite atsistoti. 

{10:55} ir todėl nėra ko bijoti, tegul ne tavo širdis bus 

affrighted, bet pereiti savo kelią, ir pamatyti grožį ir 

didybė pastato, nes tavo akys būtų galima 

žr.: 

{10:56} ir tada tu būsi išgirsti tiek, kiek tavo ausys 

gali suprasti. 

{10:57}, tu palaiminta aukščiau daugelis kitų meno ir meno 

vadinamas su aukščiausia; ir taip yra, bet nedaug. 

{10:58}, bet rytoj naktį tu būsi vis dar čia; 

{10:59} ir todėl turi didžiausią parodysiu tau vizijos, kad 

aukštos ko auk darys pas juos, 

gyvena žemėje paskutinėmis dienomis. Taigi aš miegojau tą 
naktį 



ir kitos, pavyzdžiui, kaip jis man liepė. 

{11:1} tada pamačiau sapnas, ir tai, kad atėjo 

nuo jūros, erelis, kuris turėjo dvylika plunksnuočių sparnus, 

ir tris galvas. 

{11:2} ir aš mačiau, ir Štai, ji skleisti savo sparnus virš 

visą žemę, ir visi oro vėjai pūtė, ir 

buvo susirinkę kartu. 

{11:3} ir aš mačiau, ir iš jos plunksnos ten augo 

kiti priešingai plunksnos; ir jie tapo mažai plunksnos ir 

mažas. 

{11:4}, bet jos galvų buvo ramybės būsenoje: galvos viduryje 

buvo didesnis nei kiti, bet pailsėję su liekana. 

{11:5} Be to aš mačiau, ir Štai, erelis skrido su ja 

plunksnos, ir karaliavo ant žemės, o virš jų, kuris apsigyveno 

jame. 

{11:6} ir aš pamačiau, kad viskas po dangaus buvo 

klusni ją, ir joks žmogus kalbėjo prieš ją, ne, ne vienas 

padaras žemėje. 

{11:7} ir aš mačiau, ir Štai, erelis pakilo nuo jos 

talons, ir kalbėjo su savo plunksnas, sako: 



{11:8} žiūrėti ne visi vienu metu: miegoti kiekvienas savo 

vieta, ir žiūrėti iš kursų: 

{11:9} bet tegul Išsaugota Paskutinis vadovai. 

{11:10} ir aš mačiau, ir Štai balsas buvo ne iš 

jos galvų, o nuo jos viduryje kūno. 

{11:11} ir aš sunumeruotas jos priešingai plunksnos, ir, 

Štai, aštuoni iš jų. 

{11:12} ir aš mačiau, ir, Štai, dešinėje pusėje yra 

atsirado vienas plunksna, ir karaliavo visoje žemėje; 

{11:13} ir taip jis buvo, kad kai jis karaliavo, pabaigoje 

atėjo, o vietoje jų atsirado daugiau: taip ir toliau 

po stovėjo iki. karaliavo ir turėjo daug laiko; 

{11:14} ir tai atsitiko, kad kai jis karaliavo, pabaigos 

atėjo taip pat, kaip kaip ir pirmasis, taip kad jis pasirodė ne 
daugiau. 

{11:15} tada atėjo ten balsas pas ją, ir pasakė: 

{11:16} girdi tu, kad tu padengti viešpatauja virš žemės, Taigi 

ilgai: tai sakau tau, kol tu beginnest pasirodo ne 

daugiau informacijos, 

{11:17} ten nėra, po tave pasiekia pas tavo laiko, 



nei pas pusę jos. 

{11:18} tada trečią ir karaliavo kaip ir kiti 

anksčiau, ir taip pat pasirodė ne daugiau. 

{11:19} Taigi išvyko jis su visų likučių vienas po kito, 

kaip kad kiekvienas karaliavo, o tada atsirado ne daugiau. 

{11:20} tada aš mačiau, ir Štai, proceso metu, 

plunksnos, kurios atsistojo ant dešinėje pusėje, kad jie 

gali nuspręsti taip pat; ir kai kurie iš jų nusprendė, bet per laiką 

jie pasirodė ne daugiau: 

{11:21} kai kurie iš jų buvo sudarytas, bet nusprendė ne. 

{11:22} po to aš mačiau, ir, Štai, dvylika 

plunksnos, atrodo ne daugiau, nei du mažai plunksnas: 

{11:23} ir ten buvo ne vienas Erelio organizmui, 

bet tris galvas, kad pailsėję ir šešių šiek tiek sparnus. 

{11:24} tada pamačiau, man taip pat tos dvi mažai plunksnos 
skirstomos 

save iš šešių, ir liko galvos, 

buvo ant dešinėje pusėje: toliau vietoj keturių. 
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{11:25} ir aš mačiau, ir Štai, plunksnos, buvo 



mintis sukurti sau ir turėti globoje, 

taisyklė. 

{11:26} ir aš mačiau, ir Štai, ten buvo vienas rinkinys aukštyn, 
bet 

netrukus paaiškėjo, ne daugiau. 

{11:27} o antrasis buvo anksčiau nei pirmoji. 

{11:28} ir aš mačiau, ir Štai, kurie liko 

mintis taip pat save į valdžią: 

{11:29} ir kai jie taip manė, Štai, yra pažadinusi 

vienas iš jų vadovų, kurie buvo ramybės būsenoje, t. y. ji, buvo, 

įvykių sūkuryje; už tai buvo didesnė nei kitų dviejų galvų. 

{11:30} ir tada aš pamačiau, kad du kiti vadovai buvo 

sujungtos su juo. 

{11:31} ir, Štai, galva buvo įjungtas su jais, 

buvo su juo, ir valgė iki dviejų plunksnų globoje 

kad būtų karaliavo. 

{11:32}, bet šis vadovas įdėti visą žemę, ir baimę, ir ant pliko 

taisyklę – jis per visus tuos, kurie gyveno žemėje daug 

priespaudą; ir ji daugiau pasaulio valdymo 

nei visi sparnų, kad buvo. 



{11:33} ir po to aš mačiau, ir Štai, galva, buvo 

viduryje staiga pasirodė ne daugiau, kaip kaip sparnai. 

{11:34} bet ten liko du vadovai, taip pat iš 

kaip rūšiuoti nusprendė į žemę, ir per tuos, kurie gyveno 

jame. 

{11:35} ir aš mačiau, ir Štai, galva į dešinę 

pusėje sunaikino ją, kuri buvo po kairėje pusėje. 

{11:36} tada aš galvos balsas, kuris man pasakė, žiūrėk 

prieš tave, ir tai, kad tu matai. 

{11:37} ir aš mačiau, ir Štai, kaip jis buvo riaumojantis Liūtas 

persekiojo iš medienos: ir aš pamačiau, kad jis išsiuntė vyro 

balso pas erelis ir sako: 

{11:38} girdi tu, aš kalbėti su tavimi ir aukščiausio 

pasakysiu tau: 

{11:39} menas ne tu ji, keturi gyvūnai, remainest 

Kam aš padariau karaliaus mano pasaulyje, kad pabaigoje jų 

per juos gali ateiti laikai? 

{11:40} ir ketvirta atėjo, ir įveikė visus žvėris 

kurie buvo praeityje, ir turėjo galią visame pasaulyje labai 

baimę, ir per visą žemę su kredito unijose 



daug bloga priespaudą; ir taip ilgai laiko gyveno jis 

žemės su apgaule. 

{11:41} žemės tu tu, nėra laikomos su tiesa. 

{11:42}, tu padarei kenčia nuolankus, tu padarei skauda 

taikus, tu myli melagiai, ir sunaikinti, 

iš jų būstuose, davė vaisius, o tu mesti 

žemyn sienos tokie, ar tau jokios žalos. 

{11:43} Todėl yra tavo neteisėto bendraujant sugalvoti pas 

Aukščiausia ir tavo išdidumas pas Mighty. 

{11:44} the didžiausias taip pat kas žiūrima didžiuotis 

kartus, ir, Štai, jos bus panaikintos, ir jo bjaurasčių yra 

įvykdytos. 

{11:45} ir todėl atrodo ne daugiau, tu erelis, nei 

tavo patekęs sparnus, nei tavo bloga plunksnos, nei tavo 

kenkėjiškų vadovai, nei tavo skaudus nagus, nei tavo veltui 
kūno: 

{11:46} kad žemėje gali būti atnaujinamas, ir gali 

grįžti, pristatomas nuo tavo smurto, ir kad ji gali 

Tikimės, kad sprendimas ir jo malonės, kad padarė savo. 

{12:1} ir tai buvo perduoti, whiles Liūtas kalbėjo tai 



žodžiai: erelis, aš pamačiau, 

{12:2} ir, Štai, galva, kuri išliko ir keturi 

sparnais pasirodė ne daugiau, ir du nuvyko pas jį ir nustatykite 

patys iki dominavo, ir jų Karalystė buvo maža, ir 

užpildyti ir šurmulys. 

{12:3} ir aš pamačiau, ir Štai, jie pasirodė ne daugiau, 

ir Erelio kūnas buvo sudegintas, kad žemės 

buvo didžiulė baimė: tada pažadinusi aš iš problemų ir 

trance, mano nuomone, ir didelę baimę, ir tarė: mano 

dvasia, 

{12:4} Lo, tai tu tu padarei man, kad tu 

searchest, aukščiausia būdų. 

{12:5} Lo, dar esu aš pavargęs, mano nuomone, ir labai silpnas 

mano dvasia; ir maža koncentracija yra manyje, didžiulė baimė 

sūdoma buvau kenčia šią naktį. 

{12:6} todėl bus dabar prašau aukščiausio, kad jis 

bus patogus man iki galo. 

{12:7} ir pasakiau, kad Viešpats bearest taisyklė, jei aš rasiu 

Grace prieš tavo akyse, ir jei aš esu su tavimi prieš 



daugelis kitų, ir jei mano malda iš tiesų galima sugalvoti prieš 
tavo 

veido; 

{12:8} komforto mane tada, ir parodysiu mane tavo tarnas, 

aiškinimo ir paprastas skirtumas šios baimės vizijos, kad 

tu galima puikiai komfortas mano siela. 

{12:9}, tu padarei mane laikomos vertomis ir parodyti man, 

paskutiniais laikais. 

{12:10} ir jis sakė man: tai yra interpretavimas 

vizija: 

{12:11} iš sugalvoti erelis, kam tu matei, 

jūra, kuris buvo stebėtas vizija Karalystė yra tavo 

brolis Danielis. 

{12:12}, bet tai buvo ne išdėstė jam, todėl 

Dabar skelbiu ji pas tave. 

{12:13}: Štai ateis dienos, kurios turi kilti 

iki Karalystę žemėje, ir jis turi bijoti visų pirma dėl 

karalystes, kuris buvo prieš tai. 

{12:14} i ta turi dvylika karalių karaliaus, vienas po 

dar vienas: 



{12.15} patvirtindami antrasis prasideda karaliaus, ir 

turi daugiau laiko nei bet kurią iš dvylikos. 

{12:16} ir tai padaryti dvylika sparnai reiškia, kuri tu 

matai. 
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{12:17} kaip balsas kurioje tu heardest kalbėti, ir 

kad tu matei, kad išeiti iš vadovų, bet iš to 

tarp kūno dalį, tai aiškinimas: 

{12:18} kad po metu, kad Britanija turi 

atsiranda didelis siekiai, ir ji turi stovėti į pavojuje, jei: 

vis dėlto tai tada negali būti, bet turi būti atkurta dar kartą 

į savo pradžią. 

{12:19} ir kadangi tu matei aštuonių mažas pagal 

plunksnos nepriliptų prie savo sparnus, tai aiškinimas: 

{12:20} kad jį ten atsiranda aštuonių karaliai, kurių 

laikas turi būti bet mažas ir jų metų swift. 

{12:21} ir du iš jų turi mirti, Vidurio laiko 

artėja: keturi saugomi, kol jų pabaigos pradeda 

požiūris: bet du saugo iki galo. 

{12:22} ir kadangi tu matei trijų vadovų poilsio, tai 



yra aiškinimas: 

{12:23} jo Paskutinis dienų turi pats Aukštasis pakelti iki trejų 

karalystes, atnaujinti daug dalykų jame, ir jie turi 

Karalystę žemėje, 

{12:24} ir tos, kurios gyvena ten, su daug 

priespaudos, visų pirma tų, kurie buvo prieš juos: todėl 

jie vadinami erelis vadovai. 

{12:25}, tai yra tie, kurie turi atlikti savo 

blogio, ir kuris turi būti baigtas jo galutinio tikslo. 

{12:26} ir kadangi tu matei, kad puikus vadovas 

atsirado daugiau, tai signifieth, kad vienas iš jų turi mirti 

ant jo lovos, ir dar su skausmu. 

{12:27} už du, kad ir toliau turi būti nužudyti su į 

kardas. 

{12:28}, kardas, vienas turi sunaikinti kitas: 

bet ne paskutinį kartą turi jis patenka per save kardas. 

{12:29} ir kadangi tu matei du plunksnos pagal į 

sparnus, besisukanti virš galvos, kuri yra dešinėje pusėje; 

{12.30} ji signifieth, kad Štai tie, kurių aukščiausia 

Dievas nuolat pas savo pabaiga: tai yra maža Karalystė ir visiškai 



problemų, nes tu matei. 

{12:31} ir liūtas, kuriuos tu matai, auga iš 

dėl medienos, riaumojimas ir kalbanti erelis, ir 

rebuking jai už savo nedorybių su visais žodžiais 

kuri tu padarei išklausyti; 

{12:32} tai yra Mesijo, kurioje Dievas laikomas aukščiausia 

šiems žmonėms ir savo nedorumo iki galo: jis turi 

akinti juos ir upbraid juos su savo žiaurumu. 

{12:33}, jis nustato jų prieš jį gyvas 

teismo sprendimas, ir turi bausti jų, bei jas ištaisyti. 

{12:34} mano žmonių poilsio jis pateikia 

gailestingumo, tie, kurie buvo išspaustos ant savo sienų ir 

jis paskelbia juos džiaugsmingai kol ateina diena 

sprendimas, kurio aš kalbėjau tau nuo to, 

pradžioje. 

{12:35} tai svajonė, kad tu matai, ir tai yra 

interpretacijos. 

{12:36}, tu tik tu buvo patenkinti žinoti šią paslaptį 

Aukščiausia. 

{12:37} todėl parašyti visų šių dalykų, kad tu 



pasireiškę knygą, ir paslėpti juos: 

{12:38} ir išmokyti juos išmintingas žmonių, kurių 

širdis, tu ˛inai, gali suvokti ir laikykite 

paslaptis. 

{12:39}, bet laukti tu čia save dar septynias dienas daugiau, 

kad būtų shewed tau, kokia ji, kam tik panori į 

Didžiausias deklaruoti pas tave. Ir, kad jis nuėjo savo keliu. 

{12:40} ir atėjo laikas, kai visi žmonės pamatė, kad 

septynias dienas buvo praeityje, ir aš ne ateis dar kartą į miestą, 

jie surinkti juos visus kartu, iš mažiausiai pas į 

didžiausias, ir atėjo pas mane ir tarė: 

{12:41} kas mes įžeidė tau? o kas blogis 

Mes padaryta prieš tave, kad tu forsakest mums, o čia sittest 

šioje vietoje? 

{12:42} dėl visų pranašų tu tik meno paliko mus, kaip į 

klasterio derliaus, o kaip žvakė tamsioje vietoje, ir kaip 

tiems, kurie mėgsta arba laivą nuo tempest. 

{12:43} nėra blogis, kuris ateis pas mus pakankamai? 

{12:44} jei tu būsi nepaliks mus, kiek geriau jis turėjo 

buvo mums, jei mes taip pat buvo sudeginta viduryje Sion? 



{12:45} mes nėra geriau nei tie, kurie mirė. 

Ir jie verkti garsiai. Tada atsakė I juos, 

ir pasakė 

{12:46} yra geras komfortas, O Izraelis; ir ne sunkus, 

tu namą Jokūbo: 

{12:47} už aukščiausią davė jums atminimo, ir 

Mighty kas nepamiršo jus į pagundą. 

{12:48} Kalbant apie mane, aš ne paliko jums, nei man 

išvyko iš tavęs: bet esu ateiti į šią vietą, melstis už 

Sion, sielvartą ir kad gali prašyti malonės, 

mažai turto savo šventyklą. 

{12:49} ir dabar eiti savo kelią namo kiekvienas žmogus ir po 

šių dienų bus ateiti pas jus. 

{12:50}, žmonės nuėjo savo kelią į miestą, pavyzdžiui, kaip 

Aš liepė jiems: 

{12:51} man liko dar lauke septynias dienas, kaip ir 

angelas liepė man; ir valgė tik per tas dienas, 

gėlės lauko ir buvo mano mėsos žolės 

{13:1} ir buvo perduoti po septynių dienų, aš svajojo, 

sapnas iš nakties: 



{13:2} ir, Štai, atsirado vėjas nuo jūros, kad ji 

jo perkelti visų bangų. 

{13:3} ir aš mačiau, ir Štai, kad žmogus vašku stiprus su 

tūkstančiai dangaus: ir kada jis pasuko jo 

veidas atrodo, visa ko neranda ramybės, tai buvo pastebėtas 

pagal jį. 
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{13:4} ir whensoever balsas išėjo iš jo burnos, 

Visi jie sudegino, kad girdėjau jo balsą, kaip kaip žemės trūksta 

Kada jis feeleth ugnis. 

{13:5} ir po to aš mačiau, ir, Štai, taip buvo surinkta 

kartu daugybė vyrų, iš skaičių nuo keturių 

vėjai pavergti žmogų, kuris atėjo iš dangaus, 

jūra 

{13:6}, bet aš mačiau, ir Štai, jis buvo graved pats labai 

kalnas, ir skrido ne į jį. 

{13:7}, bet aš mačiau regiono arba vietos 

whereout kalno buvo Idol, ir aš negalėjo. 

{13:8} ir po to aš mačiau, ir Štai, visi jie, 

buvo susibūrę į paklūsta jam buvo gerklės bijo, ir 



dar durst kova. 

{13:9} ir, Štai, kaip jis pamatė minios smurtas 

kad atėjo, jis pakėlė ranką, nei vyko kardas, nei 

bet kuris instrumentas karo: 

{13:10}, bet tik pamačiau, kad jis išsiųstas iš savo burnos, kaip 
jis 

buvo sprogimo, gaisro, ir iš jo lūpų degančių kvėpavimas, 

ir iš jo kalba jis išvijo kibirkščių ir tempests. 

{13:11} ir jie buvo visi sumaišyti; sprogimo 

ugnis, liepsna kvėpavimas ir puikus tempest; ir nukrito su 

smurto nuo minios, kuri buvo pasirengusi kovoti, 

ir sudegino juos ne kiekvienas, todėl, kai staiga, yra 

nesuskaičiuojamos daugybės nieko buvo suvokiamas, tačiau 

tik dulkės ir dūmai: kai aš pamačiau, tai bijojau. 

{13:12} po to pamačiau aš pats žmogus nukrito iš 

į kalną, ir skambinti jam kito įsiveržtų 

Daugybė. 

{13:13} ir patvirtindami atėjo daug žmonių jam: 

kai kurie buvo malonu, kai kurie buvo gaila, o kai kurie iš jų 
buvo 

privalomas, o kitas kai atnešė iš jų, buvo pasiūlyta: 



tada man buvo serga per didelę baimę, ir pažadinusi, ir pasakė: 

{13:14}, tu shewed tavo tarnas šių stebuklų 

nuo pat pradžių, ir man tu verti, tu 

shouldest gauti mano malda: 

{13:15} parodysiu man dabar dar aiškinant šią svajonę. 

{13:16}, kaip man pastoti mano supratimu, kalno 

jiems, kad turi būti paliktas tų dienų ir dar daugiau 

Vargas jiems, kad neliktų nuošalyje! 

{13:17} jie, kad neliktų buvo nusiminimas. 

{13:18} dabar suprantu, ką apsirengti klojamos 

Pastarosiomis dienomis, kuris turi nutikti pas juos, ir tiems 

kuris yra užmirštas. 

Todėl {13:19} yra, jie tapo didelis pavojus ir 

daug reikmėms, pavyzdžiui, kaip šios svajonės deklaruoti. 

{13:20} dar yra lengviau jam, kad yra pavojus ateityje 

į šiuos dalykus, kaip kad praeis kaip debesis, kad 

pasaulyje, o ne matyti tai, kas atsitiks per pastarąsias dienas. 

Ir jis atsakė man, ir pasakė: 

{13:21} interpretacija vizija turi, aš parodysiu tau, 

ir aš atidaryti pas tave tai, kad tu padarei reikia. 



{13:22} kadangi tu pasakei iš jų, kurie liko 

nugaros, tai aiškinimas: 

{13:23} tas, kuris turi ištverti pavojus, šiuo metu kas 

nuolat save: tie, kurie būtų patekęs į pavojingos tokios 

yra darbų ir tikėjimo link visagalis. 

{13:24} tai žinau todėl, kad jie, palikti 

už yra Benedictionem, negu tie, kurie būtų miręs. 

{13:25} tai apibrėžta vizija: kadangi tu 

matai vyras išeina iš jūros viduryje: 

{13:26} tas pats, ar jis kam aukščiausio Dievo Dievas laikomas 

Puikus sezonas, kuris iš savo savarankiškai turi pristatyti savo 

padaras: ir jis nusprendžia juos paliko. 

{13:27} ir kadangi tu matei, kad iš jo burnos 

atėjo kaip sprogimas vėjo, gaisro ir audros; 

{13:28} ir kad jis nei kardas, nei 

priemonės karo, bet kad skuba jį sunaikinti 

visa daugybė, kad atėjo į paklūsta jam; tai yra, 

aiškinimas: 

{13:29}: Štai dienų ateiti, kai dauguma aukštos bus 

pradėti teikti juos, kurie yra ant žemės. 



{13:30} ir jis ateis iš jų nuostabą 

kurie gyvena ant žemės. 

{13:31} ir vienas įsipareigoja kovoti prieš kitą, 

vieno miesto į kitą, vienoje vietoje prieš kitą, 

žmonės prieš kitą, ir vienas prieš kitą sritį. 

{13:32} ir laiku laikomas, kai šie dalykai yra 

išsipildys, o ženklai turi nutikti, kurį aš shewed 

tave, ir tada mano sūnus deklaruojamas, kam tu 

matai kaip žmogus didėjimo tvarka. 

{13:33} ir kai visi žmonės girdi jo balsą, kas 

vyras turi savo žemės atostogos mūšis, jie turi vieną 

prieš kitą. 

{13:34} ir nesuskaičiuojamos daugybės, turi būti surinkti 

kartu, nes tu matei juos nori ateiti, ir 

įveikti jį kovoja. 

{13:35}, bet jis turi stovėti ant viršaus kalno SION. 

{13:36} ir Sionas yra Portugalijos, ir turi būti shewed visiems 

vyrų, yra paruošti ir statė, pvz., nes tu matei kalno 

Idol be rankų. 

{13:37} ir šis mano sūnus turi bausti blogis 



išradimų tų Tautų, kurios dėl jų bloga gyvenimo 

pateko į audrą; 

{13:38} ir nustato jiems savo blogis mintis, ir 

kad kankina sūdoma jie prasideda vargina, 

kurie yra kaip pas ugnies: ir jis turi juos sunaikinti 

Be darbo teisę, kuri yra kaip pas mane. 

{13:39} ir kadangi tu matei kad jis surinko 

kitas įsiveržtų daugybe pas jį; 

{13:40} yra dešimt genčių, kurie buvo nunešė 

kalinių iš savo žemės Osea karalius, laiku 

kuriam iš Asirijos karalius Salmanasar buvo į nelaisvę, ir 
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jis juos perkeltų vandenyse, ir taip atėjo jos į 

kitos žemės. 

{13:41}, bet jie buvo šis advokatas tarpusavyje, 

kad jie būtų palikti daugybė tautų, ir eiti 

atgal į tolesnį šalies, kur niekada žmonijos gyveno, 

{13:42} kad jie ten galėtų išlaikyti savo įstatus, kurie 

jie niekada laikomi savo žemėje. 

{13:43} ir jie sudarė Eufrato siauras 



Lankytinos vietos į upę. 

{13:44} aukštos tada shewed požymių, 

ir vyks dar potvynių, kol jie buvo perduodami. 

{13:45} per tos šalies buvo puikus būdas 

Eikite, t. y. apie pusantrų metų: tame pačiame regione yra 

vadinamas Arsareth. 

{13:46} tada gyveno jie ten iki pastarojo laiko; ir 

Dabar kai jie turi pradeda ateiti, 

{13:47} the didžiausias sustabdo šaltinių upelio 

dar kartą, kad jie gali eiti per: todėl tu matei, 

daugybė su pasauliu. 

{13:48} bet tiems, kurie būti užmirštas tavo žmonių yra 

jie, kurie randami per savo sienas. 

{13:49} dabar, kada jis destroyeth daugybė, 

valstybių, kurios yra surinkti kartu, jis turi ginti savo tautos 

kad ir toliau. 

{13:50} ir tada jis parodysiu juos puikus stebuklai. 

{13:51} tada pasakiau, O Viešpats, kuris mane bearest taisyklė, 
parodysiu 

tai: Kodėl mačiau žmogus išeina iš to 



tarp jūros? 

{13:52} ir jis man pasakė, pavyzdžiui, kaip tu ar nė vienas 

ieškoti ar žinoti dalykų, kurie yra giliai jūros: 

vis tiek niekas žemėje galite pamatyti mano sūnus, arba tiems, 
kurie būti 

su juo, bet ir dienos metu. 

{13:53} tai sapno aiškinimas, kuris tu 

matai, ir kai tu tik meno čia apšviesta. 

{13:54} nes tu tu paliko tavo kelią, ir 

taikomas tavo deramo pas mano teisės, ir prašė jį. 

{13:55} tavo gyvenime tu tu liepė išminties, ir tu 

vadinamas suprasti tavo motina. 

{13:56} ir todėl aš shewed tave lobiai 

Aukščiausia: po kitas tris dienas aš sakau kitų dalykų 

pas tave, ir paskelbti pas tave stiprus ir wondrous 

dalykų. 

{13:57} tada nuėjo man atgal į lauką, duoti pagyrimo ir 

Ačiū labai pas Wyniosly nes jo stebuklai 

kuriuos jis padarė laiku; 

{13:58} ir todėl, kad jis governeth tą patį, ir tokių 



dalykus, kaip rudenį jų sezonų: ir ten dirbau tris dienas. 

{14:1} ir buvo perduoti po trečią dieną, aš šeštadienis po 

yra ąžuolo, ir Štai, atėjo balsas iš už krūmų 

prieš mane, ir pasakė, Esdras, Esdras. 

{14:2} ir sakiau, čia esu aš, Viešpatie, ir aš stovėjo ant 

mano kojų. 

{14:3}, tada jis man pasakė, aš akivaizdžiai krūmuose 

atskleisti save Mozė, ir kalbėjo su juo, kai mano 

žmonės buvo Egipte: 

{14:4} ir aš pasiuntė jį ir paskatino mano žmonės iš Egipto, 

ir davė jam iki kalno, kur aš nusprendė jį iš manęs 

ilgą laiką, 

{14:5} ir papasakojo jam daug nuostabų dalykų, ir shewed 

jo paslaptis, laikai, ir galų gale; ir liepė 

jo, sakydamas: 

{14:6} šie žodžiai būsi tu deklaruoti, ir būsi 

tu paslėpti. 

{14:7} ir dabar sakau tau, 

{14:8} kad tu guli tavo širdies požymių, turiu 

shewed, ir svajoja, kad tu Tu matė, ir 



aiškinimus, tu padarei išgirdo: 

{14:9} tu būsi galima atimti iš visų, ir iš 

nuo šiol tu būsi lieka su mano sūnus, ir pvz. 

būti kaip tau, tol, kol laikai baigtas. 

{14:10} nes pasaulis kas prarado savo jaunystės ir laikai 

pradėti vašką senus. 

{14:11} nes pasaulyje yra padalinta į dvylika dalių, ir kad 

dešimt dalių jau dingo, o pusė dešimtąją dalį: 

{14:12} ir yra likučiai to, kas yra po pusės 

dešimta dalis. 

{14:13} dabar todėl nustatyti tavo namuose tvarka, ir 

akinti tavo tauta, komfortas toks jų kaip būti problemų, 

ir dabar jos atsisakyti korupcijos, 

{14:14} tegul eiti nuo tavęs mirtingųjų mintis, mesti į 

naštą žmogui, įdėti ne dabar silpnas pobūdį, 

{14:15} ir panaikinti mintis, kurios yra labiausiai sunkus 

pas tave, ir skuba tau bėgti nuo šių laikų. 

{14:16}, dar didesnis blogis negu tie, kuriuos tu 

matyti atsitikti turi būti daroma toliau. 

{14:17} atrodo kiek pasaulyje yra silpnesnė 



per amžius, dar daugiau yra blogis padidėjimas nuo 

juos, kurie gyvena ten. 

{14:18}, laiko pabėgo, toli, ir lizingo yra sunku 

po ranka: dabar hasteth viziją į priekį, o tu 

matyti. 

{14:19} tada atsakė aš prieš tave, ir tarė: 

{14:20}: Štai, Viešpatie, aš eisiu, kaip tu padarei įsakė 

man ir akinti žmones, kurie yra: bet jie, 

yra gimęs po to, kuris turi įspėti juos? Tokiu būdu, 

pasaulyje yra tamsoje, ir jie, kad jame yra 

Be šviesos. 

{14:21}, tavo teisė yra deginamas, todėl niekas nežino 

dalykų, kurie yra padaryta tave, arba turi pradėti darbą. 
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{14:22}, bet jei aš rasiu malonės, siųsti į 

Šventosios Dvasios į mane, ir aš parašyti viską, kas buvo 
padaryta 

nuo pradžios pasaulio, kuris buvo parašyta tavo 

teisė, kad vyrai gali rasti savo kelią, ir kad jie, kuri bus 

gyvenu pastarosiomis dienomis gali gyventi. 



{14:23} ir jis atsakė man, sako, tavo keliu eiti, surinkti 

žmones ir sako jiems, kad jie nori tave 

ne už 40 dienų. 

{14:24} bet atrodo tu paruošti tau daug lauke medžių, ir 

būti su tavimi, Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus ir Asiel, 

Šie penki, kurie yra pasiruošę rašyti greitai; 

{14:25} ir atvyksiu čia, ir aš turi uždekite žvakę, 

suprasti tavo širdyje, kuris nėra skelbiami, kol 

ką reikia atlikti, tu būsi pradėti rašyti. 

{14:26} ir kai tu padarei padaryti, kai ką tu būsi 

skelbti, ir kai kurie dalykai būsi tu parodysiu slapta iki to 

protinga: į šią valandą rytoj būsi tu pradėti rašyti. 

{14:27} tada nuėjau aš atgal, kaip jis įsakė, ir 

susirinko visi žmonės kartu, ir pasakė, 

{14:28} girdi šiuos žodžius, O Izraelis. 

{14:29} mūsų tėvų pradžioje buvo svetimi, 

Egipto, iš kur jie buvo pristatyti: 

{14:30} ir gavo gyvenimo, kurį jie laikomi ne, teisė 

kurių jūs taip pat sulaužė po jų. 

{14:31} tada buvo žemė, net žemė, Sion, padalinta 



tarp jūsų daug: bet savo tėvų ir savęs, 

padaryta netiesos, ir būdus, į 

Didžiausias liepė jums. 

{14:32} ir nes jis yra teisingasis teisėjas, jis 

paėmė iš jūsų laiko tai, kad jis davė jums. 

{14:33} ir dabar jūs čia, ir jūsų broliai tarp 

jums. 

{14:34} Taigi jei taip būti, kad jums bus pavergti savo 

supratimas, ir pertvarkyti savo širdyse, jūs saugomi 

gyvas ir po mirties jūs gauna malonės. 

{14:35} po mirties sprendimo ateiti, kada 

mes vėl gyventi: ir tada turi pavadinimus, 

teisieji būti manifeste, ir Neticīgs darbai turi būti 

paskelbta. 

{14:36} tegul nė vienas žmogus todėl Ateikite pas mane dabar, 
nei 

vaikytis man šių keturiasdešimt dienų. 

{14:37} taip, man buvo penki žmonės, kaip jis liepė man, 

ir mes nuėjome į lauką, ir liko ten. 

{14:38} ir kitą dieną, Štai, balsas pašaukė mane, 



sako, Esdras, tavo burna, ir gerti, kad duosiu tau 

gerti. 

{14:39} tada atidaryti I burna, ir, Štai, jis 

pasiekė mane visą taurę, kuri buvo visiškai, nes jis buvo su 
vandeniu, 

bet spalva tai buvo kaip ugnies. 

{14:40} ir aš jį paėmė, ir gėrė: ir kada buvo girtas ir 

jį, mano širdį ištarė supratimo ir išminties augo mano 

krūties, kad mano dvasia sustiprino mano atmintyje: 

{14:41} ir mano burna buvo atidarytas, ir uždaryti ne daugiau. 

{14:42} the didžiausias davė suprasti: penki 

vyrų, ir jie parašė nuostabų nakties vizijas 

buvo pasakyta, jie žinojo, kad ne: ir jie sėdi keturiasdešimt 
dienų, ir 

jie parašė kitą dieną, ir naktį jie valgė duoną. 

{14:43} kaip ir man. Aš kalbėjo į dieną, o aš ne mano 

liežuvio naktį. 

{14:44} keturiasdešimt dienų jie parašė du šimtai keturi 

knygų. 

{14:45} ir buvo perduoti, kai keturiasdešimt dienų buvo 

užpildyti, kad didžiausias kalbėjo, sakydamas, kad tu pirmas 



parašyta paskelbti atvirai, kad vertas ir nevertas gegužės 

skaityti: 

{14:46} bet užmesti septyniasdešimt paskutinį kartą, kad tu 
išsivaduoti 

pristatyti juos tik kaip būti išmintingi tarp žmonių: 

{14:47} jų yra pavasarį, suprasti, kad 

fontanas išminties ir žinių srautas. 

{14:48} ir aš taip. 

{15:1}: Štai tu kalbėti ausis, mano tauta, 

žodžiai iš pranašysčių, kurios aš sukelsiu į tavo burną, sako, 

Viešpats: 

{15:2} ir jie galėtų būti parašyta knygoje: jie yra 

ištikimas ir tiesa. 

{15:3} baimė ne tave, tegul ne vaizduotę, 

incredulity jų problemų tave, kad kalbėti su tavimi. 

{15:4} visų į neištikimas mirs, jų 

neištikimybės. 

{15:5} Štai, sako Viešpats, atvesiu opa ant 

pasaulyje; kardas, badą, mirtį ir griauti. 

{15:6}, blogio Dievas nepaprastai užterštas, 



visą žemę, ir jų įžeidžiantis darbai yra įvykdytos. 

{15:7} Todėl sako Viešpats, 

{15:8} aš turėti mano kalba ne daugiau kaip neliesti jų 

nedorumo, kurią jie profanely padaro, nei aš 

nukentėti juos į tuos dalykus, kai nedorai treniruojamos 

patys: Štai, nekaltas ir teisieji kraujo crieth 

pas mane, ir tiesiog sielas skundžiasi nuolat. 

{15:9} ir todėl sako Viešpats, aš tikrai apgins 

juos, ir gauti pas mane visas nekaltas kraujas iš 

tarp jų. 

{15:10} Štai, mano tauta, kuriam kaip plūsta į į 

skerdimo: man neteks kęsti jų dabar gyventi žemėje, 

Egiptas: 

{15:11} bet atvesiu juos su galinga ranka ir 

ištiesė ranką, ir nužudė Egipto su problema, kaip ir anksčiau, 

ir bus sunaikinti visus žemės dalį. 

{15:12} Egiptas turi verkti, ir jos fondas 

reikia pabūti su maras ir nubausti, kad Dievas yra 
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duoti jai. 



{15:13} jie iki žemės turi verkti: už jų 

sėklos turi nepavyksta per sprogdinimo ir sveika, ir su tam 

bijantis žvaigždynas. 

{15:14} pasaulio ir juos Vargas, gyvena ten! 

{15:15} nes kardas ir jų sunaikinimo draweth arti, 

ir viena tauta turi stovėti ir kovoti prieš kitą, ir 

kalaviją savo rankose. 

{15:16} turi būti antivyriausybinę veiklą tarp vyrų, ir 

invazija vienai su kita; jie ne į savo karalių, nei 

kunigaikščių ir jų veiksmų eigą turi stovėti jų 

galia. 

{15:17} žmogus turi noro eiti į miestą, ir ne 

būti suteikta. 

{15:18} dėl jų bruožas yra miestai 

neramus, namai yra sunaikinami, ir vyrai turi būti 

bijo. 

{15:19} žmogus turi ne gaila ant savo artimojo, bet 

turi sunaikinti savo namus su kardas ir sugadinti savo 

prekes, nes trūksta duonos, ir didelis spaudimas. 

{15:20}: Štai sako Dievas, aš kreipsis kartu visus į 



žemės karaliai su pagarba man, kuris yra nuo auga 

saulės, iš Pietų, iš Rytų, ir Libanus; į 

paversti save, vienas prieš kitą, ir grąžinti tai, ką 

kad jie padaryti jiems. 

{15:21} kaip, kaip jie dar šią dieną pas mano pasirinkta, todėl 

Aš taip pat padaryti, ir zaplata jų nusidėjėlius. Taip sako 

Viešpats Dievas. 

{15:22} mano dešinės rankos nėra atsarginių nusidėjėliai, ir 
mano 

kardas netenka ne per juos, kad nekalto kraujo praliejimo 

į žemę. 

{15:23} gaisro atgal dingo iš savo rūstybę, ir kas 

suvartoti žemės ir nusidėjėliai, kaip 

šiaudų, kad tai užsidegti. 

{15:24} Vargas jiems, kad nuodėmė, ir laikyti ne mano 

įsakymų! sako Viešpats. 

{15:25} aš ne gaila juos: pereiti savo kelią, jūs vaikai, 

nuo valdžios, dergti ne mano šventovė. 

{15:26} nes Viešpats žino visus juos nuodėmę, prieš 

jo, ir todėl jis delivereth juos iki mirties ir 



sunaikinimo. 

{15:27} dabar yra rykščių ateiti po visą 

žemės ir jūs ir toliau juos: nes Dievas negali pareikšti 

jums, nes jūs nusidėjo prieš jį. 

{15:28} Štai siaubinga vizija ir išvaizda 

iš Rytų: 

{15:29} kai drakonai Arabijos Tautų turi 

išėjo su daug vežimų ir daugybė jų 

atliekami kaip vėjas ant žemės, kad visi jie, 

girdėti juos gali bijoti ir drebėti. 

{15:30} taip pat Carmanians siautėjo Wrath turi eiti 

atgal, kaip laukinių šernų miško, ir su didele galia 

turi jie ateina, ir prisijungti prie kova su jais, ir pateikia atliekų, 

dalį žemės, asirų. 

{15:31} ir tada drakonai turi viršutinės pusės, 

Prisimindamas savo pobūdžiu; ir jei jie turi kreiptis patys, 

kartu prabilo jėga persekioti juos, 

{15:32} tada tai bus neramus, nuleidžiamas kraujas, ir išlaikyti 

nutildyti vykdydamas savo įgaliojimus, ir bėgs. 

{15:33} ir asirų žemė turi į 



priešas gimimo dienos juos, ir kai kurie iš jų, ir į vartoti 

savo šeimininko yra baimė ir baimės ir nesantaika tarp jų 

karaliai. 

{15:34} Štai debesys iš Rytų ir Šiaurės 

iki pietų, ir jie yra labai baisi, kad pažvelgtų, pilnas 

rūstybės ir audra. 

{15:35} jie taip nužudė vieną ant kito, ir jie turi 

nužudė žemyn minia žvaigždės žemėje, net 

savo žvaigždę; ir kraujas turi būti iš pas kardas, 

pilvo, 

{15:36} ir mėšlo vyrų pas camel's hough. 

{15:37} ir yra puikus baimę ir 

ant žemės drebėjimas: ir jie, kad pamatyti rūstybė 

bijo, ir drebulys ateis į juos. 

{15:38} ir tada ten ateis iš didžiųjų audrų, 

Pietų, o iš Šiaurės, o kita dalis iš Vakarų. 

{15:39} ir stiprūs vėjai turi kilti iš Rytų, ir 

skelbia ir debesis, kurį jis prikėlė rūstybę, ir 

žvaigždė maišomas gali sukelti baimės link Rytų ir Vakarų vėjas, 

sunaikinama. 



{15:40} didelį ir galingą debesys turi būti išpūsti iki 

visą rūstybę, ir žvaigždės, kad jie gali padaryti visą žemę 

bijo, ir juos kurie gyvena jame; ir jie turi išlieti 

per didelį ir išskirtinį visur siaubinga žvaigždė, 

{15:41} ugnį, ir kruša, ir plaukioja kalaviją, ir daugelis 

vandenys, kad visi laukai gali būti pilnas ir visas upių, su į 

Puikus vandenų gausa. 

{15:42} ir jie turi sugriauti miestai ir sienos, 

kalnų ir kalvų, medžių ir žolės, ir 

pievos ir jų kukurūzų. 

{15:43} ir jie turi eiti stedfastly pas Babylon, ir 

kad jos bijo. 

{15:44} jie atėjo į ją, ir gimimo dienos jai, žvaigždė 

ir visi gniewu turi jie išlieti ant jo: ir tuomet, 

dulkių ir dūmų, eiti pas dangaus, ir visi jie, kad būtų 

apie ją turi opłakiwać ją. 

{15:45} ir jie lieka jai daro paslaugų 

pas juos, kad įdėti ją į baimę. 

{15:46} ir tu, Azija, kad meno augščiausios viltį 

Babilonas ir meno šlovės savo asmens: 



{15:47} Vargas būti pas tave, tu šelmis, nes tu 

pateikti save kaip pas ją; ir tu decked tavo dukterys, 

prostitucija, kad jie gali įtikti ir šlovę tavo mylėtojai, 
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kuris visada norėjo padaryti prostitucija su tavimi. 

{15:48} tu tu po jos nekenčiau visų jos 

darbų ir išradimų: todėl sako Dievas, 

{15:49} poślę opa į tave; našlystės, 

skurdas, badas, kardas ir Maras, kad atliekų tavo namai 

naikinimo ir mirties. 

{15:50} ir šlovė tavo galia turi būti sudžiūvęs kaip tam 

gėlė, šilumos nesusidaro, siunčiamas per tave. 

{15:51} tu būsi silpnina bloga moteris su 

juostelės, ir kaip vienas bausti žaizdų, taip, kad į 

galinga ir mylėtojai negali gauti tave. 

{15:52} būtų aš pavydas taip pradėjo prieš 

tau, sako Viešpats, 

{15:53} jei tu hadst ne visada nužudyti mano pasirinkta, 

išaukštinti tavo rankas insultas, ir pasakė: per savo 

mirusiųjų, kai buvai girtas, 



{15:54} išdėstytus tavo veido grožį? 

{15:55} tavo prostitucija atlygis turi būti tavo 

nusidėjėlius, todėl tu būsi jiems recompence. 

{15:56}, pavyzdžiui, kaip tu tu padarei mano pasirinkta, sako, 

Viešpatie, vis tiek yra Dievas ar pas tave, ir pateikia tau 

į bėdų 

{15:57} tavo vaikai mirs iš bado, ir tu būsi 

patenka per kardas: tavo miestų išskaidoma, ir 

visi tavo turi mirti su kardu į lauką. 

{15:58} jie, kad kalnuose mirs nuo bado, 

valgyti savo kūną ir gerti savo kraują, labai 

bado duonos ir vandens troškulį. 

{15:59} tu kaip nelaimingas būsi ateiti per jūrą, ir 

dar kartą gauti opa. 

{15:60} ir jie turi skubėti dėl prastovos laikui bėgant 

miestas, ir sunaikina kai kurie tavo žemės dalis ir 

vartoti dalis tavo šlovės, ir grąžina Babilonas, 

buvo sunaikinta. 

{15:61} ir tu būsi mesti jų kaip druska, 

o jie pas tave kaip ugnis; 



{15:62} ir suvartoja tave ir tavo miestai, tavo žemės, 

ir tavo kalnai; tavo miškai ir tavo vaisingas medžiai turi 

jie supykdyti su ugnimi. 

{15:63} tavo vaikai turi jos vežti į nelaisvę, ir, 

Žiūrėk, ką tu, jie sugadinti tai, ir kov grožis 

tavo veido. 

{16:1} Vargas bus pas tave, Babilonas ir Azijoje! Tebūna Vargas 

tau, Egipto ir Sirijos! 

{16:2} Susijuosk save su šluostės maišas ir plaukų, 

apverkti savo vaikus, ir gailėtis; už savo sunaikinimo yra 

ranka. 

{16:3} A kardas yra siunčiamas į tave, ir kurie gali paversti jį 

atsarginę kopiją? 

{16:4} A gaisro siunčiama tarp jūsų ir kurie gali numalšinti? 

{16:5} opa yra siunčiami pas jus, ir kas yra tas, kuris gali 

išvyti juos? 

{16:6} gali bet kuris žmogus išvyti alkanas Liūtas į 

mediena? ar gali nors numalšinti gaisro plaukeliai, kai jis 

Kas pradėjo deginti? 

{16:7} galima vėl pagal rodyklę, kuri yra nuotrauka a 



stiprus lankininkas? 

{16:8} galinga Viešpats siunčia rykščių ir kurie yra 

jis gali vairuoti juos? 

{16:9} A gaisro turi eiti atgal iš savo rūstybę, ir kas jis 

kad gali jį numalšinti? 

{16:10} jis atiduoda žaibus, ir kuris turi bijoti? 

jis turi perkūnas, ir kurie turi ne bijoti? 

{16:11} valdovas turi kelti grėsmę, ir kurie negali būti 

visiškai sumuštas milteliai jo akivaizdoje? 

{16:12} žemės quaketh, ir pamatai; 

į jūrą teka aukštyn su bangomis iš giliai, ir bangos 

jis yra neramus, ir žuvis dalį taip pat, prieš, 

Viešpatie, ir prieš augštesnę jo galybēs: 

{16:13} dėl stiprios yra jo dešinėje, bendeth lankas, 

jo rodykles, kad jis shooteth yra aštrūs, o ne praleisti, 

Kada jie pradeda būti nušautas į pasaulio pakraščių. 

{16:14} Štai, rykščių siunčiami ir negrąžinti vaiko 

dar kartą, kol jie atėjo į žemę. 

{16:15} tai užsidegti ugnį, ir neturi būti vykdoma, kol jis 

vartoja žemės fondas. 



{16:16}, pavyzdžiui, kaip rodyklė, kuri yra ugnis, Galingasis 
šaulys 

returneth ne atgal: vis tiek opa, kuri turi būti 

siųsti ant žemės negali grįžti dar kartą. 

{16:17} Vargas yra man! Vargas yra man! Kas bus pristatyti man 

tomis dienomis? 

{16:18} pradžioje rūpesčiais ir labai mournings; 

pradžioje bado ir Didžiosios mirties; pradžioje 

karai, ir įgaliojimų, turi stovėti baimės; pradžioje 

blogybių! Ką daryti, kai ateis šių blogybių? 

{16:19}: Štai, badas ir Maras, vargai ir 

kančia, yra siunčiami nulemiančių pakeitimo. 

{16:20}, bet visų šių dalykų jie neįjungia nuo 

savo nedorumą, nei nepamiršti visada nulemiančių. 

{16:21}: Štai, valgis turi būti taip gerai pigūs ant 

žemės, kad jie turi galvoti esąs geras atveju, 

ir net tada gali blogybių auginti ant žemės, kardas, badas, 

ir daug painiavos. 

{16:22}, daugelis iš jų, kurie gyvena ant žemės turi 

žūsta iš bado; ir kitas, kad išvengti bado, 



kardas sunaikinti. 

{16:23} ir kaip mėšlas, mirusiųjų atiduoda ir ten 

turi būti niekas jiems komforto: žemė turi būti 

veltui, ir miestai turi būti išmestas. 
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{16:24} ten turi būti paliekama iki žemės, ir kaip žmogus 

apsėti ją 

{16:25} medžiai duoda vaisius, ir kurie turi surinkti 

juos? 

{16:26} turi sunoksta vynuogės, ir kurie turi protektoriaus juos? 

visose vietose turi būti apleistas vyrų: 

{16:27} taip kad vienas žmogus turi noro pamatyti kitą, ir 

išgirsti jo balsą. 

{16:28} miesto yra dešimt kairę, ir du, 

srityje, kurios turi storas giraites, ir į 

uolų nesuaugimas. 

{16:29} kaip alyvuogių plantacija ant kiekvieno medžio 

liko trys ar keturios alyvuogės; 

{16:30} arba kaip kada renkama vynuogynų, paliekami 

kai kurie iš jų, kad uoliai stengtis per klasteriai, 



vynuogynų: 

{16:31} vis tiek šių dienų yra trijų ar keturių 

kairėje jų ieškoti savo namus su kardas. 

{16:32} ir žemės turi būti nustatytos atliekų, laukus ir 

jos turi vaškas senas, ir jos kelius ir visi jo keliai yra 

auga pilnas Ternis, nes nė vienas ˛mogus turi keliauti 

therethrough. 

{16:33} mergaitės turi verkti, kurių nėra bridegrooms; 

moterys turi verkti, turintys ne vyru; jų 

dukros turi verkti, turintys ne pagalbininkai. 

{16:34} karų sunaikinama jų bridegrooms, 

ir jų vyrai turi mirti iš bado. 

{16:35} dabar išgirsti šiuos dalykus ir suprasti juos, jūs 

tarnautojų Viešpaties. 

{16:36}: Štai Viešpaties žodis ją gauti: tiki 

ne dievai, kuriems Viešpats kalbėjo. 

{16:37}: Štai rykščių Artinkitės, ir nėra Parafino. 

{16:38}, kai moteris su vaiku – devintasis mėnuo 

duoda savo sūnų, su dvi ar tris valandas nuo gimimo 



didelis skausmas kompasas jos įsčiose, kurioje skausmai, kai 
vaikas 

ateina atgal, jie vangumas ne akimirkos: 

{16:39} vis tiek ne opa yra vangumas ateiti 

į žemę, ir pasaulyje turi verkti, ir rūpesčiais yra 

einame į ją per pusę. 

{16:40} O mano žmonės, išgirsti mano žodį: kad jūs pasiruošę 

tavo kova, ir iš tų blogybių galima net kaip piligrimai į į 

žemės. 

{16:41} tas, kuris selleth, tegul bus kaip tas, kuris fleeth toli: 

ir jis, kad buyeth, kaip vienas, kad bus prarasti: 

{16:42} tas, kuris occupieth prekes, kaip tas, kas Nr 

pelnas pagal jį: ir tas, kuris buildeth, kaip tas, kuris turi negalima 
gyventi 

jame: 

{16:43} kas soweth, lyg ne jis turėtų pasinaudoti: taip 

tas, kuris planteth vynuogynų, kaip tas, kuris turi surinkti į 

vynuogės: 

{16:44} jie, kad santuoką, kaip tie, kurie turi gauti ne 

vaikai; ir jie, kad santuoką, kaip ir našliams. 

{16:45} ir todėl tie, kurie darbo darbo veltui: 



{16:46} svetimi pasinaudoti jų vaisiais, o sugadinti 

savo prekes, nuversti savo namus ir savo vaikus 

belaisvių, už nelaisvėje ir badas turi jie gauna vaikai. 

{16:47} ir jie, užimti savo prekes su 

apiplėšimas, tuo labiau jie denio savo miestuose, savo namus, 
savo 

daiktai, ir jų pačių asmenų: 

{16:48} daugiau aš bus piktas su jais už savo nuodėmę, 

sako Viešpats. 

{16:49}, pavyzdžiui, kaip kekše envieth teisę sąžiningai ir 

sėkmės moteris: 

{16:50} taip turi tiesos nekenčia nuodėmės, kada ji 

decketh save, o turi kaltina ją į savo veidą, kai jis 

ateina, kurie gina jį, kad stropiai searcheth 

kiekviena nuodėmė žemėje. 

{16:51} ir todėl būkite ne kaip thereunto, nei su į 

darbus. 

{16:52}, dar šiek tiek, ir kaltę turi būti atimti 

tarp jūsų viešpataus žemėje ir teisumą. 

{16:53} tegul ne nusidėjėlis, sako, kad jis davė ne nusidėjo: už 



Dievas turi deginti anglis ugnies galvą, kuri sako: 

prieš Viešpaties Dievo ir jo šlovę, aš ne yra nusidėję. 

{16:54} Štai Viešpats žino visi vyrai, darbai 

savo vaizduotę, savo mintis ir savo širdis: 

{16:55} kuris kalbėjo, bet žodis, tegul žemė atlikti; 

ir jis buvo pagamintas: tegul dangaus atlikti; ir ji buvo sukurta. 

{16:56}, jo žodis žvaigždės buvo, ir jis nežino 

jų skaičių. 

{16:57} jis searcheth giliai ir lobiai 

jis davė matuoti į jūrą, ir ji containeth. 

{16:58}, jis turi sustabdyti jūros vandenų, 

ir su savo žodį jis davė pakartas žemės ant vandens. 

{16:59} jis spreadeth iš dangaus kaip vault; nuo 

vandenis kas jį įkūrė. 

{16:60} dykumoje jis pavertė versmės vandens, ir 

baseinai pagal viršūnes, į kalnus, kad potvyniai gali 

išpilate iš aukštos uolos į vandenį ir žemę. 

{16:61} jis sukūrė žmogų, ir įdėti savo širdį tarp 

kūno, ir davė jam kvapą, gyvenimą ir supratimą. 

{16:62} taip ir Visagalio Dievo dvasia, kuri padarė 



visų dalykų, ir searcheth, viskas paslėpta paslaptis 

žemės, 

{16:63} tikrai jis nežino savo išradimais, ir ką jūs 

Manau, kad jūsų širdyse, net jiems, kad nuodėmės, o būtų 
paslėpti 

jų nuodėmės. 

{16:64} Taigi kas tiksliai ieškojo visi Viešpaties 

savo darbus, ir jis padės jums viskas į hańbę. 
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{16:65} ir kai išvedė savo nuodėmes, būsite 

gėda prieš vyrus, ir savo nuodėmes, yra jūsų 

kaltintojai, tą pačią dieną. 

{16:66} kas bus daryti? arba kaip jūs bus paslėpti savo 
nuodėmes 

prieš Dievą ir jo angelai? 

{16:67}: Štai, pats Dievas yra teisėjas, baimė jį: palikti 

ir nuo savo nuodėmių, ir pamiršti savo nuodėmes, kištis ne 

daugiau su jais per amžius: Taigi yra Dievas veda jus pirmyn, ir 

pristatyti, iš visų bėdų. 

{16:68}, Štai, puikus degimo rūstybė 

daugybė tai užsidegti virš tavęs, ir jie turi atimti 



kai kurie jums, ir jums yra nenaudojamas, su dalykų siūlomas 
pašarų 

stabus. 

{16:69} ir jie, kad sutikimas pas juos turi būti turėjo, 

pašaipa ir priekaištų, ir pramintais pagal pėdos. 

{16:70} turi būti bet kurioje vietoje, o kitą 

miestai, puikus sukilimo į tuos, kurie bijo Viešpaties. 

{16:71}, jie turi būti kaip mad vyrai, sulaikantys nė vienas, bet 

dar gadinti ir sunaikinti tuos, kurie bijo Viešpaties. 

{16:72} dėl jos švaistyti ir pasiimti savo prekes, 

ir įmes juos iš savo namų. 

{16:73} tada turi jie žinoti, kas yra mano pasirinkta; 

ir jie gali būti teisiamas kaip ugnis aukso. 

{16:74} girdi, O jūs mano mylimasis, sako Viešpats: Štai, 

dienų problemų yra po ranka, bet aš išgelbės jus nuo 

tas pats. 

{16:75} Būkite nebijo nei abejonės; nes Dievas yra savo 

vadovas, 

{16:76} ir vadovas iš jų, kurie saugo savo 

įsakymų ir įsakymų, sako Viešpats Dievas: neturi leisti 



savo nuodėmių pasverti you down ir tegul nėra jūsų kaltės, 
pakelkite 

patys. 

{16:77} Vargas galima pas juos, kuris yra susietas su jų 
nuodėmes, 

ir padengtas savo nuodėmes, kaip laukas yra apdraustas 

sergantys krūmai ir kelias jos padengtas spygliais, 

kad nė vienas žmogus gali keliauti! 

{16:78} tai kairėje nusirengė ir metama į ugnį turi būti 

vartojamas su juo. 
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