
APOCRYPHA 

2ta‟ ESDRAS ta l-KING JAMES BIBBJA 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

2 Esdras 

-It-tieni ktieb ta ' Esdras 

{1:1}-it-tieni ktieb tal-prophet Esdras, l-iben 

Saraias, l-iben ta ' Azarias, l-iben ta ' Helchias, l-iben 

Sadamias, l-sou tal-Sadoc, l-iben ta ' Achitob, 

{1:2} l-iben ta ' Achias, l-iben ta ' Phinees, l-iben 

Heli, l-iben ta ' Amarias, l-iben ta ' Aziei, l-iben 

Marimoth, l-iben u hu spake għalih-tal Borith, l- 

iben Abisei, l-iben ta ' Phinees, l-iben Eleazar, 

{1:3} l-iben ta ' Aaron, tal-tribe ta ' Levi; li kien 

magħluq fl-art tal-Medes, fl-reign ta ' Artexerxes 

ir-Re tal-Persians. 

{1:4} u l-kelma ta ' l-Lord daħlu għalih miegħi, tgħid, 

{1:5} go thy mod, u shew l-poplu tiegħi tagħhom kuntratti 
sinful, 

u uliedhom tagħhom wickedness li għamlu 

kontra tiegħi; li huma tista tgħid it-tfal tat-tfal tagħhom: 

{1:6} għax-hija ta ' missirijiet tagħhom huma miżjuda fl- 



minnhom: dawn kienu minsi miegħi, u offrew għalih 

gods stramba. 

{1:7} am I mhux anke hu li ġabhom mill-art 

ta ' l-Eġittu, mid-dar ta ' jasar tad? iżda huma jkollhom 

provoked miegħi għalih wrath, u despised l-counsels tiegħi. 

{1:8} Iġbed as off imbagħad l-xagħar tar-ras thy, u mitfugħa 
kollha 

evil fuqhom, minflok ma kienux obedient għalih tiegħi 

liġi, iżda dan huwa Poplu rebellious. 

{1:9} kemm idum għandha I forbear minnhom, fis-min għandi 

magħmul tant tajba? 

{1:10} b'Rejiet ħafna jkunu I meqrud għall-sakes tagħhom; 

Pharaoh mal-impjegati tiegħu u s-setgħa kollha tiegħu jkollhom 
I smitten 

isfel. 

{1:11} il-Ġnus kollha jkollhom I meqrud qabilhom, u 

fil-Lvant I jkollhom imferrex l-Poplu ta ' żewġ provinċji, 

anke ta ' Tyrus u ta ' Sidon, u kienu slain l-għedewwa kollha 
tagħhom. 

{1:12} Speak as għalhekk għalih minnhom, tgħid, għalhekk saith 

il-Lord, 



{1:13} I wasslet lilek permezz tal-baħar u fil-bidu 

tak passaġġ kbar u mingħajr periklu; I tak Moses għall- 

mexxej, u Aaron għall-Qassis. 

{1:14} I tak tad-dawl fil-kolonna tan-nar, u l-kbira 

wonders I għamilna fost inti; għadu jkollhom ye minsi miegħi 

saith-Lord. 

{1:15} b'hekk saith-Lord f'idejna, l-summien kienu bħala 

a token lilek; I tak tined għal salvagwardja tiegħek: 

Madankollu ye murmured hemm, 

{1:16} u triumphed bl-isem tiegħi għall-qerda ma 

ta ' l-għedewwa tiegħek, iżda qatt biex din il-ġurnata ma ye 
għadhom murmur. 

{1:17} fejn huma l-benefiċċji li I jkollu magħmul għalik? 

meta ye kienu hungry u thirsty fil-medda art moxa, kienx ye 

ma tibki għalih miegħi, 

{1:18} tgħid, għaliex hast as miġjuba lilna dan 

medda art moxa biex toqtol lilna? hija kienet aħjar għalina li 
jkollhom 

servew l-Egyptians, minn li jmutu fl-dan medda art moxa. 

{1:19} imbagħad kellhom I pity fuq tiegħek mournings, u taw 

inti manna li jieklu; hekk ye kienx jieklu ħobż angels'. 



{1:20} meta ye kienu thirsty, kienx I ma jaqbdu ma l-blat, 

u ilmijiet nuqqas kif għall-mili tiegħek? għas-sħana I koperti 

int bil-weraq tas-siġar. 

{1:21} I maqsuma fost inti a art tagħtix frott, I jitfa- 

Canaanites, l-Pherezites, u l-Philistines, qabel ma int: 

liema għandha I għadhom ma aktar għalik? saith-Lord. 

{1:22} b'hekk saith-Lord f'idejna, meta ye kienu fil- 

il-medda art moxa, fix-xmara tal-Amorites, qed athirst, 

u l-blaspheming tiegħi isem, 

{1:23} I tak mhux tan-nar għall-blasphemies tiegħek, imma jitfa 
a 

siġar fl-ilma, u jsir il-ħelu tax-xmara. 

{1:24} dak għandha I jagħmlu għalih thee, O Jacob? as, Juda, 

wouldest ma jobdu miegħi: I se jdur miegħi lin-Nazzjonijiet 
oħra, u 

għalih dawk I jagħti isem tiegħi, li huma jistgħu iżommu tiegħi 

l-istatuti. 

{1:25} hilitha ye jkollhom forsaken lili, I se forsake inti 

wkoll; meta ye jixtiequ miegħi biex ikunu gracious għalih inti, I 
għandu 

jkollhom ebda Birgu fuqek. 



{1:26} whensoever ye għandhom jinterpellaw Maġenbi, I mhux 
se jisma 

int: għal ye jkollhom defiled idejk mad-demm, u tiegħek 

is-saqajn huma mgħaġġla li jikkommettu manslaughter. 

{1:27} ye jkun mhux kif kienet forsaken lili, imma tiegħek stess 

selves, saith-Lord. 

{1:28} b'hekk saith-Lord f'idejna, ikollhom I ma talbet 

inti bħala missier tiegħu sons, bħala omm ulied tagħha, u li 

Nurse ha babes żgħar, 

{1:29} li ye jkun Poplu tiegħi, u jien inkun tiegħek 

Alla; li ye jkun tfal tiegħi, u jien inkun tiegħek 

missier? 

{1:30} I tinġabar int flimkien, kif gathereth a tiġieġa lilha 

tiġieġ taħt ha ġwienaħ: imma issa, liema għandha I jagħmlu 
għalih 

int? I se jitfa ' inti mill-wiċċ tiegħi. 

{1:31} meta ye joffru għalih lili, I se jdur tiegħi wiċċ mill 

int: għal tiegħek feastdays solenni, tiegħek new moons, u 
tiegħek 

circumcisions, ikollhom I forsaken. 

{1:32} I bagħtet għalih int tiegħi impjegati l-prophets, min ye 



ħadt u slain, u l-korpi tagħhom ta ' imqatta f ' biċċiet, li 

id-demm I se jeħtieġu ta ' idejk, saith-Lord. 

{1:33} b'hekk saith-Lord f'idejna, id-dar tiegħek huwa 

desolate, I se jitfa inti bħala l-riħ doth stubble. 

{1:34} u t-tfal tiegħek m ' għandhomx ikunu taw il-frott; għal 
dawn 

jkollu despised tiegħi aqwa kmandament, u jsir il-ħaġa li hija 

xi evil quddiemi. 

{1:35} tiegħek DJAR I jagħti lill-Poplu li għandu 

jidħlu; liema mhux wara li tkun semgħet tiegħi għadha għandu 
jemmen miegħi; biex 

min għandi shewed ebda sinjali, għadhom huma għandhom 
jagħmlu li għandi 

ikkmanda minnhom. 
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{1:36} huma raw l-ebda prophets, għadhom huma għandhom 
jitolbu 

tagħhom hija li remembrance, u jirrikonoxxu lilhom. 

{1:37} I jieħdu biex jaraw il-grazzja tan-nies li jidħlu, 

tagħhom dawk ftit rejoice fil-gladness: u li kieku dawn kienu 

ma jara lili bl-għajnejn tal-ġisem, għadhom fl-ispirtu huma 
jemmnu l- 



ħaġa li I jgħidu. 

{1:38} u issa, brother, behold liema glory; u ara l- 

nies li jiġu mill-Lvant: 

{1:39} għalih min I se jagħti għall-mexxejja, Abraham, 

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

u Jonas, 

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

u Malachy, li hija msejħa wkoll xi angel ta ' l-Lord. 

{2:1} Thus saith-Lord, I miġjuba dan nies barra minn 

jasar tad, u I tathom tiegħi commandments mill 

menservants-prophets; min ma kien jisma, imma 

despised tiegħi counsels. 

{2:2} l-omm li bare minnhom saith għalih minnhom, mur 
tiegħek 

mod, ye tfal; għal jiena armla u forsaken. 

{2:3} I aġġornati inti ma gladness; imma ma sorrow u 

heaviness jkollhom I tilfu inti: għal ye jkollhom sinned qabel l- 

Lord Alla tiegħek, u saret dik il-ħaġa li hija evil qabel lilu. 

{2:4} imma dak għandha I issa jagħmlu għalih int? Jiena armla 

u forsaken: mur mod tiegħek, O tiegħi t-tfal, u jitlob il-Birgu 



ta ' l-Lord. 

{2:5} kif għalija, O missier, I jsejjaħ thee għal xhud 

fuq l-omm ta ' dawn it-tfal, li ma jistgħux iżommu tiegħi 

Patt, 

{2:6} li as iġibuhom konfużjoni, u l-omm 

sa a jħassru, li jista jkun hemm l-ebda wild minnhom. 

{2:7} ħalli minnhom ikun imferrex barra mill-pajjiż fost l-
heathen, ħalli 

l-ismijiet tagħhom jistgħu joperaw l-earth: għal dawn kienu 
despised 

l-Patt tiegħi. 

{2:8} woe jkun għalih thee, Assur, as li hidest- 

unrighteous fl-thee! O as wicked nies, Ftakar x 

I kienx għalih G˙amel u Gomorrha; 

{2:9} tagħhom art lieth fl-clods tal-pitch u munzelli ta ' l- 

irmied: anke hekk wkoll se nagħmel għalih minnhom li tisma lili 
ma, 

saith-Lord f'idejna. 

{2:10} b'hekk saith-Lord għalih Esdras, Tell Poplu tiegħi 

li I se tagħtihom l-Renju ta ' Ġerusalemm, li I 

kienu taw għalih Iżrael. 



{2:11} tagħhom glory wkoll se I jieħu għalih miegħi, u jagħti 
dawn 

il-tabernacles ta ' everlasting, li I kien ippreparat għalihom. 

{2:12} għandu jkollhom l-siġra tal-ħajja għal xi ointment tal 

savour ħelu; huma la għandhom tax-xogħol, u lanqas ikunu 
weary. 

{2:13} go, u ye għandhom jirċievu: tħaddanni ftit jiem għalih 

int, li huma jistgħu jiġi mqassar: ir-Renju huwa diġà 

preparati għalik: għassa. 

{2:14} jieħdu Norbert u tad-dinja għall-xhud; għal għandi 

jitkissru l-evil f ' biċċiet, u tinħoloq l-oġġett: g I ħajjin, 

saith-Lord. 

{2:15} omm, iħaddan thy tat-tfal, u jġibuhom 

ma gladness, jagħmlu s-saqajn tagħhom kif fast bħala pilastru: 
għal għandi 

magħżul thee, saith-Lord. 

{2:16} u dawk li jkunu mejta se I jgħollu sa mill-ġdid mill- 

il-postijiet tagħhom, u jġibuhom mill-oqbra: għal għandi 

magħrufa l-isem tiegħi fl-Iżrael. 

{2:17} biża ma, as omm tat-tfal: għal għandi 

magħżul thee, saith-Lord. 



{2:18} Help thy I tibgħat tiegħi impjegati Esau u 

Jeremy, wara li l-Avukat I kienu sanctified u preparati 

għall thee tnax siġar mgħobbija bi frott divers, 

{2:19} u fountains kif ħafna għaddej bil-ħalib u l- 

għasel, u tal-muntanji mighty seba, f'liema każ hemm jikbru 

ward u lilies, li biha I se timla thy tat-tfal bil-kant. 

{2:20} tagħmel id-dritt għall-armla, jiġġudika għall-fatherless, 

jagħti lill-foqra, jiddefendu l-orfni, clothe-mikxufin, 

{2:21} fix-xog ol il-miksur u -dgħajjef, laugh mhux-zopop 

bniedem li scorn, tiddefendi l-tid˙lux, u ħalli l-bniedem għomja 

jibdew il-vista ta ' l-clearness tiegħi. 

{2:22} iżommu l-Qadima u żgħażagħ fi żmien thy l-ħitan. 

{2:23} jifnih as findest il-mejjet, tieħu minnhom u 

jidfnu minnhom, u I se jagħtu thee l-ewwel post f ' tiegħi 

resurrection. 

{2:24} tottempera għadu, O Poplu tiegħi, u jieħdu thy mistrieħ, 
għall-thy 

quietness li għadhom ġejjin. 

{2:25} nourish thy tat-tfal, O as tajba nurse; stablish 

saqajn tagħhom. 



{2:26} għall-impjegati tagħha li tajt thee, hemm 

għandu wieħed minnhom ma jmorru; għall I se jeħtieġu 
minnhom mill- 

fost in-numru thy. 

{2:27} ma għandhomx ikunu weary: għal meta l-jum ta ' l-
inkwiet u 

heaviness cometh, oħrajn għandha weep u jkun sorrowful, 
imma 

as shalt ikunu merry u jkollhom abbundanza. 

{2:28} il-heathen għandha envy thee, imma dawn għandhom 
ikunu kapaċi 

biex tagħmel xejn kontra thee, saith-Lord. 

{2:29} idejn tiegħi għandha tkopri thee, hekk li thy t-tfal 

ma għandu ara hell. 

{2:30} tkun joyful, O as omm, ma thy it-tfal; għall-I 

se jagħti thee, saith-Lord. 

{2:31} Ftakar thy tfal li jorqdu, għall I għandhom idaħħlu 

minnhom mill-ġnub ta ' l-earth, u l-Birgu shew għalih 

minnhom: għal jiena merciful, saith-Lord f'idejna. 

{2:32} iħaddan tfal sakemm I jidħlu u l-Birgu shew thy 

għalih minnhom: tiegħi bjar tħaddem fuq, u l-grazzja tiegħi m ' 
għandux 



jonqsu. 

{2:33} I Esdras irċieva l-ħlas ta ' l-Lord fuq l- 

Immonta Oreb, li għandha I imorru għalih Iżrael; imma meta I 
ġew 

għalih minnhom, huma stabbiliti Kuntatti Maġenbi fil-nought, u 
despised- 

aqwa kmandament ta ' l-Lord. 
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{2:34} u għalhekk I jgħidu li għalih inti, O ye heathen, li 

tisma ' u tifhem, Deus għall tiegħek Shepherd, hu għandu jagħti 

inti everlasting mistrieħ; minflok hu nigh mill-idejn, li għandhom 
jiġu 

fl-aħħar tad-dinja. 

{2:35} tkun lesta għall-rigal tal-Renju, għall- 

dawl everlasting għandu shine fuqek għal evermore. 

{2:36} jobbligawhom-dell tad-dinja dan, jirċievu l- 

joyfulness ta-tiegħek glory: I jixhdu tiegħi Saviour ddikjara. 

{2:37} O jirċievu r-rigal li huwa mogħti lilek, u tkun tajtna, 

li tagħti Grazzi għalih lilu li hath wasslet biex il-ħafna li inti 

Renju. 

{2:38} tinħoloq sal u joqgħod, behold in-numru ta ' dawk 



li jkun issiġillat fil-festa ta ' l-Lord; 

{2:39} li huma tbegħdet mill-dell tad-dinja, 

u jkunu rċevew erojku ħwejjeġ ta ' l-Lord. 

{2:40} jieħdu numru thy, O Sion, u Agħlaq is-sistema fuq dawk 
ta ' l- 

thine li huma clothed bl-abjad, li wettqu l-liġi 

ta ' l-Lord. 

{2:41} in-numru tat-tfal thy, min as longedst 

minflok, huwa sodisfatti: beseech l-qawwa ta ' l-Lord, li thy 

nies, li kienu ġew mitluba mill-bidu, jistgħu jiġu 

hallowed. 

{2:42} I Esdras raw fuq l-Sptar Monte Sion Poplu kbir, 

min I ma setax numru, u dawn kollha fahhar l-Lord 

mal-kanzunetti. 

{2:43} u in the midst of minnhom kien hemm raġel żgħażagħ 

ta ' l-għoli statura iktar baxxa, itwal minn l-bqija kollha, u fuq 
kull wieħed 

Kapijiet tagħhom hu stabbilit l-għenuq, u kien aktar exalted; li I 

marvelled f ' ħafna. 

{2:44} sabiex I lit-angel, u qal, Sinjur, liema huma dawn? 

{2:45} hu Wieġeb u qal għalih miegħi, dawn ikunu huma li 



jkollhom differita g all-ilbies mortal, u tqiegħed fuq l-immortal, 

u kienu confessed l-isem ta ' Alla: issa huma jkunu 

crowned, u jirċievu l-pali. 

{2:46} imbagħad-qal I għalih-angel, liema żagħżugħ huwa li 

li crowneth minnhom, u giveth minnhom pali tagħhom f'idejn? 

{2:47} hekk hu Wieġeb u qal għalih miegħi, hu l-iben 

Alla, li huma jkunu confessed fid-dinja. Imbagħad bdew I 

ħafna li commend minnhom li aċċettax hekk stiffly għall-isem 

ta ' l-Lord. 

{2:48} imbagħad -angel qal għalih miegħi, mur thy il-mod, u tell 

tiegħi b'liema mod ta ' l-affarijiet, u wonders kbira kif in-nies 

ta ' l-Lord thy Alla, as hast jara. 

{3:1} fit-tletin sena wara l-ruin tal-Belt I kien fl- 

Babylon, u jbidu inkwiet fuq sodda tiegħi, u tiegħi thoughts 

daħlu fuq il-qalb tiegħi: 

{3:2} għall I raw-Deżolazzjoni ta ' Sion, u l-ġid tal- 

minnhom li āie fuq Babylon. 

{3:3} u l-ispirtu tiegħi kien sore imċaqlaq, hekk li I bdew 

jitkellmu kliem sħiħ ta ' l-biża li l-aktar għoli, u l-imsemmi, 

{3:4} O Lord, li bearest ir-regola, as spakest fil- 



jibda, meta as didst tal-pjanti l-earth, u dik thyself 

waħedhom, u commandedst il-Poplu, 

{3:5} u gavest korp għalih Adam mingħajr mmexxija minnu, li 

kien l-abbilità ta ' l-idejn thine, didst u taħt kontroll u fis- 

lilu l-taddar tal-ħajja, u hu kien magħmul jgħixu qabel thee. 

{3:6} u as leadest lilu in paradise, li thy id-dritt 

idejn kellhom mħawla, qabel qatt l-earth resqu ' l quddiem. 

{3:7} u għalih lilu as gavest-aqwa kmandament li tħobbhom 

thy il-mod: li hu transgressed, u minnufih as 

mewt appointedst lilu u fil-ġenerazzjonijiet tiegħu, li minnhom 

daħlu l-Ġnus, tribù, Poplu u kindreds, minn numru. 

{3:8} u kull Poplu walked wara l-volontá tagħhom stess, u 

kienx affarijiet semg˙u qabel thee, u despised thy 

commandments. 

{3:9} u mill-ġdid fil-proċess tal-ħin as broughtest- 

għargħar fuq dawk li āie fis-dinja, u destroyedst 

minnhom. 

{3:10} u waslet biex jgħaddu f ' kull wieħed minnhom, li bħala l-
mewt 

kien li Adam, hekk kien l-għargħar li dawn. 



{3:11} b'danakollu wieħed minnhom as leftest, jiġifieri, 

Noah mal-familja tiegħu, li minnhom ikun ġie l-irġiel kollha 
righteous. 

{3:12} u ġara, li meta huma li āie fuq 

id-dinja bdiet immultiplika, u kellu gotten minnhom ħafna 

tfal, u kienu Poplu kbir, huma bdew jerġgħu jiġu 

aktar ungodly mill-ewwel. 

{3:13} issa meta huma għexu hekk wickedly qabel thee, 

as didst jagħżlu thee raġel fosthom, li 

l-isem kien Abraham. 

{3:14} lilu as lovedst, u għalih lilu biss as 

shewedst thy testment: 

{3:15} u madest xi everlasting Patt miegħu, 

li jwegħdu lilu li as wouldest qatt forsake tiegħu taż-żerriegħa. 

{3:16} u għalih lilu as gavest Isaac, u għalih Isaac 

wkoll as gavest Jacob u Esau. Bħal Jacob, as didst 

jagħżlu li lilu thee, u mqiegħda mill-Esau: u hekk saret Jacob a 

kbir ħafna. 

{3:17} u waslet biex jgħaddu, li meta as leadest tiegħu 

żerriegħa mill-Eġittu, as broughtest lilhom sa l-Sptar Monte 



Sinai. 

{3:18} u bowing-heavens, as didst stabbilit fast- 

tad-dinja, movedst-dinja kollha, u madest il-fond li 

tremble, u troubledst l-irġiel ta ' dik l-età. 

{3:19} u thy glory mexa permezz ta ' erba ' gradi, tan-nar, u 

ta ' terremoti, u tar-riħ, u tal-friża; dak as mightest 

tagħti l-liġi għalih iż-żerriegħa ta ' Jacob, u d-diliġenza għalih l- 

ġenerazzjoni ta ' l-Iżrael. 

{3:20} u għadhom ma tookest as ma bogħod minnhom a 

qalb wicked, li l-liġi thy jistgħu iġibu raba frott fihom. 

{3:21} għall-ewwel Adam li jkollhom a qalb wicked 

transgressed, u ġiet megħluba; u hekk ikunu huma kollha li 
huma 

imwieled minnu. 
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{3:22} Thus ëertifikat saret permanenti; u l-liġi 

(ukoll) fil-qalb tan-nies mal-malignity tal- 

għerq; hekk li l-oġġett tbegħdet bogħod, u l-evil d-dar tiegħu 
għadu. 

{3:23} hekk il-ħin jgħaddi bogħod, u għas-snin kienu 

jinġiebu fit-tmiem: imbagħad didst as jgħollu thee l-ħaddiem, 



David imsejħa: 

{3:24} lilhom as commandedst biex tibni l-Belt għalih thy 

l-isem, u biex joffru incense u oblations għalih thee hemmhekk. 

{3:25} meta dan kien isir ħafna snin, allura dawn li 

abitati l-Belt forsook thee, 

{3:26} u fl-affarijiet kollha kienx anke kif Adam u tiegħu kollha 

ġenerazzjonijiet kellu jsir: għal kellhom ukoll qlub wicked: 

{3:27} u hekk as gavest thy Belt fuq fis-idejn ta ' l- 

għedewwa thine. 

{3:28} huma atti tagħhom imbagħad f'kull aħjar li jgħixu 

Babylon, li għandhom għalhekk ikollhom il-dominion fuq 

SION? 

{3:29} għal meta I daħlu thither, u kellu jara impieties 

ming ajr numru, imbagħad tiegħi f'isem rat ħafna evildoers 
f'dan il- 

tletin sena, hekk li l-qalb tiegħi naqset lili. 

{3:30} għall I raw kif as sufferest minnhom sinning, 

u hast jiffrankaw wicked doers: u hast meqruda thy 

in-nies, u hast preservati thine għedewwa, u hast ma 

wrew li. 



{3:31} I ma tiftakar kif jistgħu jitħallew b'dan il-mod: huma 

Dawn imbagħad tal Babylon aħjar minn dawn ta ' Sion? 

{3:32} jew ikun hemm xi nies oħra li knoweth thee 

ħdejn Iżrael? jew liema ġenerazzjoni hath mahsub hekk thy 

kuntratti bħala Jacob? 

{3:33} u għadu rigal tagħhom appeareth ma, u tagħhom 

tax-xogħol hath ebda frott: g I marru hawn u ' l hemm permezz 

l-heathen, u ara li jemanu fil-ġid, u aħseb ma 

Malli thy commandments. 

{3:34} Iżen as għalhekk tagħna wickedness issa fl- 

bilanċ, u tagħhom 's wkoll li dwell id-dinja; u hekk għandu 

thy isem ebda fejn jiġi misjub imma f ' Iżrael. 

{3:35} jew meta kien ikun dak huma li dwell mal- 

terrestri ma jkunu sinned fil-vista thy? jew liema Poplu jkunu 
hekk 

miżmuma thy commandments? 

{3:36} as shalt isib li Iżrael bl-isem hath jinżammu thy 

ë.; imma mhux l-heathen. 

{4:1} u -angel li ntbagħat għalih miegħi, li isimhom 

kien Uriel, taw risposta, jien 



{4:2} u qal, Thy qalb hath marret biex sa din id-dinja, 

u thinkest as ma comprehend il-mod ta ' l-aktar għolja? 

{4:3} imbagħad qal I, iva, lord tiegħi. U hu Wieġeb miegħi, 

u qal, I am mibgħuta biex shew thee tliet modi, u biex stipulati 

similitudes tliet qabel thee: 

{4:4} dan jekk as canst jiddikjara miegħi wieħed, I se shew 

thee wkoll il-mod li as desirest biex jaraw, u I għandu shew 

thee minn minn fejn l-cometh ta ' qalb wicked. 

{4:5} u I qal, Tell fuq, lord tiegħi. Imbagħad qal hu għalih miegħi, 

Mur thy mod, iżen miegħi l-piż tal-nar, jew ikejjel il-Kuntatti 
Maġenbi 

il-blast tal-riħ, jew Ċempilli mill-ġdid l-ġurnata li hija tal-passat. 

{4:6} imbagħad Wieġeb I u qal, liema bniedem huwa kapaċi 
jagħmel 

dak, dak as shouldest jitlob dawn l-affarijiet tiegħi? 

{4:7} u norganizzaw għalih miegħi, jekk I għandu jitlob thee 
kbira kif 

residenzi huma in the midst of il-baħar, jew mħaffra f'kemm 

huma fil-bidu tad-deep, jew molol kemm huma 

fuq il-firmament, jew li huma l-kumpanniji ta ' paradise: 

{4:8} Peradventure as wouldest jiġifieri għalih lili, I qatt ma 



niżel fil-deep, u lanqas għadhom f ' hell, lanqas ma kienx I 

qatt, jitilgħu rampa sa fis-Norbert. 

{4:9} b'danakollu issa I talbu thee imma biss tal- 

tan-nar u tar-riħ, u tal-jum wherethrough as hast 

mgħoddija, u ta ' l-affarijiet li minnhom as canst ma jkun 

separati, u l-għada canst as Agħtini l-ebda risposta minnhom. 

{4:10} norganizzaw barra minn hekk għalih miegħi, affarijiet 
Thine stess, u 

hekk kif huma mkabbra ma thee, canst as ma jafu; 

{4:11} kif għandhom thy bastiment imbagħad ikunu jistgħu 
comprehend 

il-mod tal-Highest, u, id-dinja qed issa iddixxjati ' l barra 

korrott biex jifhmu l-korruzzjoni li huwa evidenti f ' tiegħi 

vista? 

{4:12} imbagħad-qal I għalih lilu, li kienu aħjar li aħna kienu 

mhux kollha, minn dik aħna għandu jgħix għadu fil-wickedness, 
u għal 

isofri, u mhux biex tkun taf aldaqstant. 

{4:13} hu Wieġeb miegħi, u qal, I marru fil-foresti fis- 

a sempliċi, u is-siġar ħadet avukat, 

{4:14} u qal, jidħlu, rridu mur u jagħmlu gwerra kontra l- 



il-baħar li jistgħu jitilqu bogħod quddiemna, u li aħna nistgħu 

jagħmel lilna boskijiet aktar. 

{4:15} l-għargħar tal-baħar wkoll bl-istess mod ħa 

Avukat, u qal, jidħlu, rridu jitla u subdue-boskijiet 

tal-pjanura, li hemm ukoll aħna jistgħu jagħmlu lilna pajjiż 
ieħor. 

{4:16} il-ħsieb ta ' l-injam kien għalxejn, għall-nar 

daħlu u kkunsmati huwa. 

{4:17} il-ħsieb ta ' l-għargħar tal-baħar ġew bl-istess mod 

għal nought, għall-ramel aċċettax u waqaf minnhom. 

{4:18} jekk as wert Imħallef issa betwixt dawn it-Tnejn, min 

wouldest as jibda biex jiġġustifikaw? jew min wouldest as 

jikkundanna lil? 

{4:19} I Wieġeb u qal, Verily hu-ħsieb foolish 

li t-tnejn kienu mfassla, għall-art hija mogħtija għalih l- 

injam, u l-baħar wkoll hath postu tbati tiegħu għargħar. 

{4:20} imbagħad Wieġeb li hu miegħi, u qal, as hast mogħtija a 

is-sentenza, imma għaliex id-dritt judgest as ma thyself wkoll? 

{4:21} għal simili bħala l-art huwa mogħti għalih l-injam, u 

il-baħar li tiegħu l-għargħar: anke hekk huma li dwell fuq id-
dinja 



jistgħu jifhmu xejn imma dak li huwa fuq id-dinja: 

u hu li dwelleth hawn fuq l-heavens jistgħu biss 

jifhmu l-affarijiet li huma fuq l-għoli tal- 

heavens. 

{4:22} imbagħad Wieġeb I u qal, I beseech thee, O Lord, 
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Ħallini jkollu Ftehim: 

{4:23} minflok ma kienx tiegħi moħħ biex tkun curious ta ' l-
għolja 

affarijiet, imma ta hekk kif tgħaddi lilna kuljum, jiġifieri, 
aldaqstant 

Iżrael hi mogħtija sa bħala a reproach lill-heathen, u għal dak 

Il-kawża l-poplu min as hast loved huwa ddedikaw għalih 

ungodly tan-Nazzjonijiet, u għaliex hija l-liġi ta ' qabilna 

miġjuba quddiem il-nought, u l-kuntratti bil-miktub jidħlu għall-
ebda 

effett, 

{4:24} u aħna jgħaddi bogħod mill-dinja bħala 

grasshoppers, u l-ħajja tagħna hi astonishment u biża, u aħna 

huma ma worthy jiksbu l-Birgu. 



{4:25} x se huwa mbagħad jagħmel għalih isem tiegħu li biha 
aħna 

jissejħu? ta ' dawn l-affarijiet I talbu. 

{4:26} imbagħad Wieġeb li hu miegħi, u qal, l-aktar as 

searchest, l-aktar as shalt marvel; għall-dinja hasteth 

malajr jgħaddu ' l bogħod, 

{4:27} u ma jistax comprehend l-affarijiet li huma 

imwiegħda għall-righteous fil-ħin li ġejjin: għal din dinja hija 

sħiħa ta ' unrighteousness u infirmities. 

{4:28} imma bħala dwar l-affarijiet dan as askest 

Kuntatti Maġenbi, I jgħidlek thee; għall-evil tkun miżrugħa, 
imma l-qerda 

tiegħu huwa mhux għadhom ġejjin. 

{4:29} jekk għalhekk dak li huwa miżrugħa ma jiddawwar 

isfel, u jekk il-post fejn tkun miżrugħa-evil jgħaddu 

mhux bogħod, imbagħad ma jistax ikun jidħlu li huwa miżrugħa 
b ' bona. 

{4:30} għall-qamħ ta ' żerriegħa evil hath ġew miżrugħa fil- 

qalb ta ' Adam mill-bidu, u kemm 

ungodliness hath huwa aġġornati għalih din id-darba? u kif 

tant għandu huwa għadhom iġibu raba sal-ħin tal-dris 



ġejjin? 

{4:31} Ponder issa minn thyself, frott kbir kemm tal- 

wickedness il-qamħ ta ' żerriegħa evil hath titressaq. 

{4:32} u meta l-widnejn għandhom ikunu maqtugħa, li huma 

mingħajr numru, li l-art kbira kif għandhom huma jimlew? 

{4:33} imbagħad I Wieġeb u qal, kif, u meta għandhom 

dawn l-affarijiet jiġu jgħaddu? Għaldaqstant huma tagħna snin 
ftit u 

evil? 

{4:34} u huwa rrisponda miegħi, tgħid, Do ma as jgħaġġlu t 

hawn fuq l-aktar Highest: għal thy haste huwa għalxejn li jkun 
hawn fuq 

lilu, għal as hast tant maqbuża. 

{4:35} kienx mhux-souls wkoll tal-righteous Staqsi mistoqsija 

ta ' dawn l-affarijiet fil-kmamar tagħhom, tgħid, kemm idum 
għandha I 

nittamaw fuq din il-moda? meta cometh l-frott ta ' l-art ta ' l- 

rigal tagħna? 

{4:36} u għalih dawn l-affarijiet Uriel-archangel taw 

minnhom iwieġeb, u qal, anke meta n-numru taż-żrieragħ hija 

mimlija inti: għal huwa hath miżuna id-dinja fil-bilanċ. 



{4:37} mill-miżura hath hu mkejjel-drabi; u bi 

numru hath hu bin-drabi; u huwa ma doth tmexxi 

u lanqas ħawwad minnhom, sakemm il-miżura msemmija 
għandhom jiġu sodisfatti. 

{4:38} imbagħad Wieġeb I u qal, O Lord li bearest 

ir-regola, anke aħna kollha huma mimlija bil-impiety. 

{4:39} u għal tagħna sakes peradventure huwa li l-paviment 

tal-righteous ma jimtlew, minħabba l-hija minnhom 

dak tal-pawsa fuq l-earth. 

{4:40} hekk hu Wieġeb miegħi, u qal, ' mur thy mod li a 

mara ma ' tfal, u jitlob ta ha meta hi hath sodisfatti 

ha disa ' xhur, jekk l-ġuf tagħha jistgħu iżommu l-twelid aktar 

fi żmien lilha. 

{4:41} imbagħad qal I, le, Lord, li hi jistgħu ma. U hu 

qal għalih miegħi fl-grave l-kmamar ta ' souls huma simili l- 

ġuf tal-mara: 

{4:42} għal simili bħala mara li travaileth maketh haste biex 

joħroġ in-neċessità tal-travail: anke hekk jagħmlu dawn il-
postijiet 

haste li jagħti dawk l-affarijiet li huma impenjati għalih 
minnhom. 



{4:43} mill-bidu, Deus, liema as desirest biex 

Ara, ikun shewed thee. 

{4:44} imbagħad Wieġeb I u qal, jekk I sabu favur 

fil-vista thy, u jekk ikun possibbli, u jekk I ikunu jilħqu għalhekk, 

{4:45} Shew miegħi imbagħad jekk ikun hemm aktar li jkunu 
ġejjin minn 

huwa passat, jew imgħoddi aktar milli hu li jidħlu. 

{4:46} x'inhu passat inkun naf, imma x'inhu għal biex jiġu I 

ikunu jafu ma. 

{4:47} u norganizzaw għalih miegħi, jqumu bil-wieqfa fuq il-
lemin, 

u I għandhom expound l-similitude għalih thee. 

{4:48} sabiex I aċċettax, u rat, u, behold, xi ħruq sħun 

forn għaddiet quddiemi: u ġara li meta l- 

fjamma kienet marret I ħarset, u, behold, id-duħħan 

baqa ' xorta. 

{4:49} wara dan hemm għadda quddiemi a watery 

sħaba, u mibgħuta isfel ħafna xita mal-tax-xita; u meta l- 

stormy ix-xita kienet tal-passat, il-qtar baqgħu xorta. 

{4:50} imbagħad-qal li hu għalih Jien, Consider ma thyself; bħala 

huwa aktar mill-qtar tax-xita, u bħala n-nar huwa akbar minn 



id-duħħan; imma l-qtar u l-duħħan jibqgħu lura: hekk 

il-kwantità li huwa passat kienux jaqbżu aktar. 

{4:51} imbagħad I talbet, u qal, tista I ħajjin, thinkest as, 

sa dak iż-żmien? jew x ' għandu jiġri f ' dawk il-jiem? 

{4:52} hu Wieġeb miegħi, u qal, bħall-Towkins 

dan as askest miegħi, I nirrakontaw thee minnhom f'parti: 
imma 

kif mess thy ħajja, I am mhux mibgħuta lejn shew thee; minflok 
nagħmel ma 

jafuha. 

B'danakollu {5:1} bħala li jaqgħu l-Towkins, behold, il-jum 

għandhom jidħlu, li huma li dwell mal-art għandhom jittieħdu 

fil-kbir in-numru, u l-mod tal-verità għandhom jiġu moħbija, u 

l-art għandhom ikunu barren tal-fidi. 

{5:2} imma iniquity għandhom ikunu miżjuda fuq dak li 

issa seest as, jew li as hast mismugħa twil ilu. 

{5:3} u l-art, li as seest issa li jkollu l-għerq, shalt 

as ara moħlija f'daqqa waħda. 

{5:4} imma jekk l-aktar għoli jagħtu thee tgħix, as shalt 

Ara wara r terzi li l-xemx għandu shine f'daqqa waħda 

mill-ġdid fil-lejl, u l-Qamar thrice fil-jum: 
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{5:5} u tad-demm għandha tqiegħed mill-injam, u l-ġebel 

għandhom jagħtu l-vuċi tiegħu, u l-poplu għandu jkun inkwiet: 

{5:6} u anki hu għandu ir-regola, min huma Fittex mhux li 

dwell fuq id-dinja, u l-għasafar għandhom jieħdu titjira 
tagħhom 

bogħod flimkien: 

{5:7} u l-baħar Sodomitish għandu jitfa l-ħut, u 

tagħmel ħoss fil-lejl, li ħafna kienu mhux magħrufa: imma 

huma għandhom kollha jisimgħu l-vuċi tiegħu. 

Għandu jkun hemm ta ' l-{5:8} a konfużjoni wkoll f ' ħafna 
postijiet, u 

n-nar għandhom ikunu oft bagħtet mill-ġdid, u l-beasts selvaġġi 
għandhom 

Ibdel il-postijiet tagħhom, u menstruous n-nisa għandhom 
idaħħlu 

raba monsters: 

{5:9} u ilmijiet tal-melħ għandu jinstab fil-ħelu, u kollha 

ħbieb għandhom jeqirdu lil xulxin; imbagħad għandu wit Aħbi 
innifsu, 

u l-fehim jirtira innifsu fil-kamra sigrieta tiegħu, 

{5:10} u għandu jkun imfittex ħafna, u għadu ma jkun 



nstabu: imbagħad għandu unrighteousness u incontinency jiġu 

multiplikata ma ' l-earth. 

{5:11} art wieħed ukoll għandu jitlob ieħor, u jgħidu li, hija 

righteousness li maketh-bniedem righteous marret 

thee? U li għandhom jgħidu, Nru. 

{5:12} fl-istess ħin għandu irġiel nittamaw, imma xejn 

jiksbu: huma għandhom tax-xogħol, imma modi tagħhom 
għandhom mhux prosper. 

{5:13} biex shew thee tali Towkins għandi ħalli; u jekk as 

wilt jitolbu mill-ġdid, u weep kif issa, u veloċi anke ġranet, as 

shalt jisma l-affarijiet għadhom akbar. 

{5:14} imbagħad I awaked, u xi fearfulness estremi mexa 

permezz tiegħi korp, u l-moħħ tiegħi kien inkwiet, kollha sabiex 
ikun 

fainted. 

{5:15} hekk miżmuma-angel li kien jasal għal tkellem miegħi 

Kuntatti Maġenbi, comforted miegħi, u stabbilit lili fuq saqajn 
tiegħi. 

{5:16} u fit-tieni lejl waslet biex jgħaddu, li 

Salathiel il-kaptan tal-Poplu daħlu għalih miegħi, tgħid, 

Fejn hast as ġew? u għaliex huwa thy countenance hekk 



tqila? 

{5:17} Knowest as ma dak Iżrael hija impenjata għalih 

thee fl-art ta ' l-magħluq tagħhom? 

{5:18} sal-imbagħad, u jieklu l-ħobż, u forsake lilna ma, bħala l- 

shepherd li leaveth l-merħla tiegħu fl-idejn tal-wolves krudili. 

{5:19} imbagħad-qal I għalih lilu, mur thy modi minn Kuntatti 
Maġenbi, u 

jidħlu ma nigh lili. U hu tinstema x I said, u niżel minn 

Kuntatti Maġenbi. 

{5:20} u hekk I fasted sebat ijiem, mourning u 

Qorti, bħal kif Uriel-angel ikkmanda miegħi. 

{5:21} u wara sebat ijiem hekk kien, li l-thoughts tal 

qalb tiegħi kien gravi ħafna għalih Jien mill-ġdid, 

{5:22} u tiegħi f'isem irkuprat l-ispirtu tal-Ftehim, 

u I bdiet tkellem mal-aktar għolja mill-ġdid, 

{5:23} u qal, O Lord li bearest ir-regola, ta ' l-injam kull 

tad-dinja, u tas-siġar kollha tiegħu, as hast magħżul 

thee wieħed biss tad-dielja: 

{5:24} u mill-artijiet kollha tad-dinja kollha as hast 

magħżul thee għadma waħda: u kollha l-fjuri tagħha wieħed lily: 



{5:25} u tal-fond kollha tal-baħar as hast mimlija 

thee waħda tax-xmara: u ta ' l-ibliet kollha builded as hast 
hallowed 

SION thyself għalih: 

{5:26} u ta ' l-għasafar kollha li huma maħluqa as hast 

jismu thee gamiema wieħed: u ta ' l-ifrat kollha li jsiru 

as hast pprovduti thee nagħaġ wieħed: 

{5:27} u fost l-multitudes kollha tal-Poplu as hast 

gotten thee Poplu wieħed: u għalih dan il-Poplu, min as 

lovedst, as gavest il-liġi li huwa approvat kollu. 

{5:28} u issa, O Lord, għaliex hast as mogħti dan wieħed 

Poplu fuq ħafna għalih? u malli l-għerq wieħed hast as 

preparati oħrajn, u għaliex hast as imferrex thy wieħed biss 

Poplu fost ħafna? 

{5:29} u huma li ma gainsay thy il-wegħdiet, u 

mahsub ma thy Kuntratti, kienu trodden minnhom isfel. 

{5:30} jekk as didst tant tobgħodhom thy nies, għadhom 

shouldest as jikkastigaw minnhom bl-idejn thine stess. 

{5:31} issa meta I kellhom mitkellma dawn il-kliem, l-angel 

li waslet biex nagħmel l-lejl hawn fuq intbagħat għalih miegħi, 



{5:32} u qal għalih miegħi, tisma lili, u I se tqabbad 

thee; hearken li l-ħaġa li I jgħidu, u I għandu tell thee 

aktar. 

{5:33} u I qal, jitkellmu fuq, Lord tiegħi. Imbagħad qal hu għalih 

Kuntatti Maġenbi, as Arti sore inkwiet f ' moħħu għall-Iżrael 
sake: lovest 

as li n-nies aħjar minn hu li sar minnhom? 

{5:34} u I qal, le, Lord: imma ta grief ħafna jkollhom I 

mitkellma: għal tiegħi riedni pain miegħi kull siegħa, waqt li I 
tax-xogħol li 

comprehend l-mod ta ' l-aktar għolja, u biex ifittxu l-parti 

tal-ġudizzju tiegħu. 

{5:35} u norganizzaw għalih miegħi, as canst ma. U I qal, 

Għaldaqstant, Lord? whereunto I twieled imbagħad? jew 
għaliex kien 

ma l-ġuf tal-omm tiegħi imbagħad grave tiegħi, li jistgħu ma 
għandi 

jara l-travail ta ' Jacob, u l-toil wearisome tal-ħażna 

ta ' Iżrael? 

{5:36} u norganizzaw għalih miegħi, numru nagħmel l-affarijiet 
li 



huma għadhom jiġux, tiġbor Kuntatti Maġenbi flimkien-xkumar 
li huma 

imferrex barra mill-pajjiż, tagħmel miegħi l-fjuri ħodor mill-ġdid 
li huma 

withered, 

{5:37} jiftaħ il-Kuntatti Maġenbi l-postijiet li huma magħluqa, u 
jġib il-Kuntatti Maġenbi 

tiddikjara l-rjieħ li fihom ikunu magħluqa sal, shew miegħi l-
immaġni 

tal-leħen: u allura se niddikjara għall thee l-ħaġa dak as 

labourest biex tkun taf. 

{5:38} u I qal, O Lord li bearest ir-regola, li jistgħu 

jkunu jafu dawn l-affarijiet, imma hu li hath ma tiegħu dar mal- 

irġiel? 

{5:39} bħal miegħi, jiena unwise: kif tista I mbagħad jitkellmu ta 
' l- 

dawn l-affarijiet dan as askest miegħi? 

{5:40} imbagħad qal għalih miegħi, jogħġbu kif as canst tagħmel 
xejn 

ta ' dawn l-affarijiet li ikollhom I mitkellma ta, anke hekk canst 
as ma 

Sib l-sentenza tiegħi, jew fl-aħħar l-imħabba li għandi 



imwiegħda għalih Poplu tiegħi. 
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{5:41} u I qal, Behold, O Lord, għadhom ma ' l-Arti as nigh għalih 

minnhom li jkunu riservati sat-tmiem: u liema għandhom 
jagħmlu 

li jkunu ġew qabel miegħi, jew a˙na li jkun issa, jew huma li 

għandha tidħol wara lilna? 

{5:42} u norganizzaw għalih lili, I se liken s-sentenza tiegħi 

għalih ċurkett: bħal kif hemm l-ebda slackness ta ' l-aħħar, anki 
hekk 

hemm l-ebda swiftness ta ' l-ewwel. 

{5:43} sabiex I Wieġeb u qal, Couldest as ma jagħmel 

dawk li jkunu saru, u jkun issa, u li huma għal li 

ġejjin, f'daqqa; dak as mightest shew thy is-sentenza l- 

iktar kmieni? 

{5:44} imbagħad Wieġeb li hu miegħi, u qal, l-creature jistgħu 

ma haste fuq l-maker; lanqas ma jistgħu l-dinja iżommuhom 

f'daqqa li għandhom ikunu maħluqa hemmhekk. 

{5:45} u I qal, kif as hast qal għalih thy impjegat, li 

as, li givest l-ħajja lil kulħadd, hast mogħti ħajja f'daqqa għall- 

creature li as hast maħluq, u l-creature bare dan: anki 



hekk huwa jista issa wkoll iġorru minnhom li issa jkun preżenti 
f'daqqa. 

{5:46} u norganizzaw għalih miegħi, jitlob l-ġuf tal-mara, 

u jgħidu li għalih/ha, jekk l-as bringest tiddikjara t-tfal, għaliex 
dost 

as li ma flimkien, imma wara xulxin? jitolbu lilha 

għalhekk biex idaħħlu raba tfal għaxar f'daqqa. 

{5:47} u I said, hi ma tistax: imma trid tagħmel huwa minn 
distanza 

ta ' żmien. 

{5:48} imbagħad qal hu għalih miegħi, anke hekk I taw il- 

ġuf tad-dinja li dawk li jkunu miżrugħa fih fil-ħinijiet tagħhom. 

{5:49} għal simili bħala tifel żgħażagħ jistgħu ma idaħħlu 
tiddikjara l- 

affarijiet li jappartjenu għall-età, anke hekk ikollhom I disposti l- 

dinja li I maħluqa. 

{5:50} u I mistoqsi, u qal, li jaraw as hast issa tingħata 

lili il-mod, I se jipproċedi biex jitkellmu qabel thee: għal tagħna 

omm, li minnhom as hast qalli li hi tkun żgħar, 

draweth issa nigh għalih l-età. 

{5:51} hu Wieġeb miegħi, u qal, titlob lill-mara li 



beareth tat-tfal, u hi għandha tell thee. 

{5:52} Say għalih lilha, aldaqstant huma għalih huma lilha as 

hast issa titressaq bħal dawk li kienu qabel, imma anqas 

ta ' l-istatura tagħha? 

{5:53} u hi għandha twieġeb thee, huma li jkunu twieldu fl- 

il-qawwa taż-żgħażagħ huma tal-moda wieħed, u huma li 

huma mwielda fil-ħin ta ' l-età, meta faileth l-ġuf, huma 

mod ieħor. 

{5:54} tikkunsidra as għalhekk wkoll, kif li ye huma anqas 

ta ' statura iktar baxxa minn dawk li kienu qabel ma inti. 

{5:55} u hekk huma dawn li ġejjin għandek inqas minn ye, wara 

bħala l-kreaturi li issa jibdew ikunu qodma, u jkunu għaddew 

fuq is-saħħa taż-żgħażagħ. 

{5:56} imbagħad qal I, Lord, I beseech thee, jekk I sabu 

jiffavorixxu fil-vista thy, shew thy impjegat minn min as visitest 

thy creature. 

{6:1} u norganizzaw għalih lili, fil-bidu, meta l- 

terrestri kien sar, qabel ma aċċettax l-fruntieri tad-dinja, jew 

qatt blew l-qawwijin, 

{6:2} qabel ma thundered u jeħfief, jew qatt l- 



fondazzjonijiet ta ' paradise kienu stabbiliti, 

{6:3} qabel kienu jidhru l-fjuri ġusta, jew qatt l- 

poteri mobbli kienu stabbiliti, qabel l-dak 

numru kbir ta ' angels kienu miġbura flimkien, 

{6:4} jew qatt l-għoljiet ta ' l-ajru kienu mneħħija, qabel 

il-miżuri tal-firmament kienu jismu, jew qatt l- 

ċmieni fil-Sion kienu sħun, 

{6:5} u ere-snin preżenti kienu mfittxija, u jew 

dejjem l-invenzjonijiet minnhom li issa sin kienu hu mixgħul, 
qabel 

dawn kienu ssiġillati li jkunu miġbura fede għall-treasure: 

{6:6} imbagħad ma I jikkunsidraw dawn l-affarijiet, u dawn 
kollha kienu 

magħmula permezz ta ' Kuntatti Maġenbi waħdu, u permezz l-
ebda oħra: minn lili wkoll 

huma għandu jiġi mitmum, u bl-ebda oħra. 

{6:7} imbagħad Wieġeb I u qal, liema għandhom ikunu l-spartir 

asunder ta-ħinijiet? jew meta għandu jkun l-għan ta ' l-ewwel, 

u l-bidu tiegħu li followeth? 

{6:8} u norganizzaw għalih miegħi, minn Abraham għalih Isaac, 



meta Jacob u Esau kienu twieldu minnu, bl-idejn ta ' Jacob 
miżmuma 

ewwel l-għarqub tal-Esau. 

{6:9} għall-Esau hija l-aħħar tad-dinja, u Jacob huwa l- 

il-bidu tagħha li followeth. 

{6:10} l-idejn tal-bniedem hija betwixt l-għarqub u l-idejn: 

kwistjoni oħra, Esdras, jitlob as ma. 

{6:11} I imbagħad Wieġeb u qal, O Lord li bearest ir-regola, 

jekk I sabu favur fil-vista thy, 

{6:12} I beseech thee, shew thy impjegat l-aħħar ta ' l-thy 

Towkins, dan as shewedst nagħmel il-parti l-aħħar matul il-lejl. 

{6:13} hekk hu Wieġeb u qal għalih miegħi, Stand up fuq 

thy is-saqajn, u jisma a mighty tal-ħoss tal-vuċi. 

{6:14} u għandu jkun kif it were-sensorju kbira; imma l- 

post fejn standest as ma għandhomx jitneħħew. 

{6:15} u għalhekk meta hu speaketh jkun ma jibÿgœux: għall- 

il-kelma hija ta ' l-aħħar, u l-Fondazzjoni ta ' l-earth hija 

mifhum. 

{6:16} u għaliex? għax l-diskors ta ' dawn l-affarijiet 

trembleth u jiġi mċaqlaq: għal din knoweth li l-għan ta ' dawn 



affarijiet iridu jinbidlu. 

{6:17} u ġara, li meta I kienu semgħu dan I aċċettax 

sal-fuq saqajn tiegħi, u hearkened, u, behold, ma kien hemm l- 

li spake bil-vuċi, u kien l-ħoss tagħha bħall-ħoss ta ' l- 

ilmijiet ħafna. 

{6:18} u qalet, Behold, jiġu l-jum, li I se 

tibda li Pinġi nigh, u biex iżuru minnhom li dwell mal- 

id-dinja, 

{6:19} u se tibda tagħmel inquisition minnhom, liema 

dawn ikunu li jkollhom hurt inġustament mal-unrighteousness 
tagħhom, 

u meta l-affliction ta ' Sion għandhom jiġu sodisfatti; 

{6:20} u meta id-dinja, li għandhom jibdew vanish 

bogħod, għandu jkun lest, imbagħad I se shew dawn Towkins:- 

kotba għandhom jinfetħu qabel l-firmament, u dawn għandhom 
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Ara kollha flimkien: 

{6:21} u t-tfal ta ' età ta ' sena għandu jitkellem mal- 

vuċijiet tagħhom, il-nisa bi tfal għandhom iġibu tiddikjara 

tfal intempestiva ta tliet jew erba xhur, u dawn għandhom 



ħajjin, u tkun imqajma sa. 

{6:22} u f'daqqa waħda għandha l-postijiet miżrugħin jidhru 

unsown, il-maħżen sħiħ għandu f'daqqa waħda jinstab vojt: 

{6:23} u tha imwaqqfa għandu jagħti ħoss, li meta 

kull bniedem heareth, ikunu jibÿgœux f'daqqa waħda. 

{6:24} f'dak iż-żmien għandhom ħbieb ġlieda wieħed kontra l-
ieħor 

bħal għedewwa, u l-earth għandu joqgħod fil-biża ma ' dawk li 

dwell hemmhekk, il-molol tal-fountains għandu joqgħod xorta, 

u tliet sigħat li m ' għandux jaħdem. 

{6:25} kull min remaineth kollha minn dawn li għandi 

g thee għandu joħroġ, u ara tiegħi għas-salvazzjoni, u l-għan ta ' 
l- 

dinja tiegħek. 

{6:26} u l-irġiel li huma riċevuti għandhom jaraw li, li 

ma jkollu tasted mewt mit-twelid tagħhom: u l-qalb tal- 

abitanti għandu jkun inbidel, u maqluba għall-ieħor 

it-tifsira. 

{6:27} evil għandhom jitpoġġew, u għandu jkun qerq 

mkessħa. 

{6:28} għall-fidi, hija għandha tiba, korruzzjoni għandhom ikunu 



jegħlbu, u l-verità, li hath ġew hekk twil mingħajr 

frott, għandhom jiġu ddikjarati. 

{6:29} u meta talmagna miegħi, behold, I ħarset mill 

ftit u ftit lilu qabel min I aċċettax. 

{6:30} u dawn il-kliem qal hu għalih miegħi; I am jasal għal 

shew thee l-ħin tal-lejl li jidħlu. 

{6:31} jekk as wilt jitolbu għadhom aktar, u l-fast sebat ijiem 

darb ' oħra, I għandu tell thee affarijiet akbar mill-ġurnata minn 
għandi 

mismugħa. 

{6:32} għal thy bil-vuċi huwa jinstema qabel l-aktar għolja: 
għall- 

l-Mighty hath jara thy righteous dealing, huwa hath jara 

wkoll thy chastity, li as hast kellu qatt mill-thy taż-żgħażagħ. 

{6:33} u għalhekk hath baghat lili biex shew thee kollha 

dawn l-affarijiet, u jiġifieri għalih thee, ikunu ta ' kumdità tajba 
u 

biża ' ta ' mhux 

{6:34} u jgħaġġlu t ma mal-ħinijiet li huma tal-passat, għal 

aħseb affarijiet battal, dik as mayest ma jgħaġġlu t mill-aħħar 

darbiet. 



{6:35} u waslet biex jgħaddu wara dan, li I wept mill-ġdid, 

u fasted sebat ijiem bl-istess mod, li I jistgħu jissodisfaw il- 

tliet ġimgħat li dan qalli. 

{6:36} u fit-tmien bil-lejl kien tiegħi qalb vexed fi żmien 

Jien mill-ġdid, u I bdew jitkellmu qabel l-aktar għolja. 

{6:37} għall-ispirtu tiegħi kien stabbilit ħafna fuq nar, u tiegħi 
f'isem 

kien fil-periklu. 

{6:38} u I qal, O Lord, as spakest mill- 

bidu tal-ħolqien, anke l-ewwel jum, u saidst hekk; 

Ħalli wieħed raāel ikun qabad u tad-dinja ssir; u thy l-kelma 
kienet a perfetta 

ix-xogħol. 

{6:39} u mbagħad kien l-ispirtu, u l-dlam u silenzju 

kienu fuq kull naħa; il-ħoss tal-vuċi tal-bniedem kien għadu ma 

iffurmata. 

{6:40} imbagħad commandedst as dawl ġusta biex jiġu 
tiddikjara 

ta ' thy teżori, li jistgħu jidhru thy ix-xogħol. 

{6:41} fuq il jum tieni as madest l-ispirtu tal- 

firmament, u commandedst parti asunder, u biex 



Diviżjoni betwixt l-ilmijiet, li l-parti waħda jistgħu jagħmlu 

Mur sal-, u l-oħra jibqgħu taħt. 

{6:42} fuq l-tielet jum as didst jikkmandaw dak il- 

l-ilmijiet għandha tkun miġbura fil-parti seba tad-dinja: 

pats sitt hast as imnixxef, u miżmuma minnhom, li l-intenzjoni li 

minn dawn ftit li jkunu mħawla ta Alla u mgħażuqa ġol-ħamrija 
tista sservi 

thee. 

{6:43} hekk kif thy kelma marru raba ix-xogħol kien il- 

magħmula. 

{6:44} għall immedjatament hemm kien kbir u dak 

frott, u pleasures ħafna u divers għat-togħma, u 

fjuri ta ' kulur unchangeable, u l-irwejjaħ ta semg˙u 

ir-riħa: u dan sar-tielet jum. 

{6:45} fuq-ir-raba ' jum as commandedst dik- 

xemx għandu shine, u l-Qamar jagħti dawl tagħha, u l-stilel 

għandhom ikunu fl-ordni: 

{6:46} u gavest minnhom ħlas biex tagħmel servizz għalih 
bniedem, 

dak kien li ssir. 

{6:47} fuq il-ħames jum as saidst għalih is-seba 



Parti, fejn l-ilmijiet kienu miġbura li għandhom idaħħlu 

dawn jgħixu kreaturi, tjur u ħut: u hekk waslet biex 

jgħaddu. 

{6:48} għall-ilma dumb u mingħajr ħajja titressaq 

kreaturi ħajjin fuq l-aqwa kmandament ta ' Alla, li l-persuni 
kollha 

jista ' jwassal biex thy wondrous tax-Xog lijiet. 

{6:49} imbagħad didst as ordain kreaturi ħajjin żewġ, l- 

wieħed as calledst Enoch, u Leviathan l-oħra; 

{6:50} u didst separati l-waħda mill-oħra: għall- 

seba il-parti, jiġifieri, fejn l-ilma kien miġbura 

flimkien, jistgħu ma iżommuhom kemm. 

{6:51} għalih Enoch as parti wieħed gavest, li kien imnixxef 

sal-tielet jum, li hu għandu dwell fl-istess parti, 

fejn huma tal-għoljiet elf: 

{6:52} imma għalih Leviathan as gavest-parti seba, 

jiġifieri, l-umdu; u hast miżmuma lilu biex jiġu devoured tal 

min as wilt, u meta. 

{6:53} fuq l-is-sitt jum as gavest-aqwa kmandament 

għalih l-earth, li qabel thee huwa għandhom idaħħlu raba 
beasts, 



baqar, u affarijiet creeping: 

{6:54} u wara dawn, Adam ukoll, min as madest 

Lord ta ' l-kreaturi kollha thy: minnu jiġu aħna kollha, u l-Poplu 

ukoll min as hast magħżul. 

{6:55} dan kollu ikollhom I mitkellma qabel thee, O Lord, 

għax as madest id-dinja għal tagħna sakes 
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{6:56} għall-persuni l-oħra, li jiġu wkoll ta ' Adam, 

as hast qal li dawn huma xejn, imma jkun simili għalih spittle: 

u hast personalizzati u rekonfigurabbili l-abbundanza tagħhom 
għalih qatra li 

falleth mill-bastiment. 

{6:57} u issa, O Lord, behold, dawn heathen, li 

qatt ma ġie reputed bħala xejn, bdew ikunu \ona 

fuq lilna, u li devour lilna. 

{6:58} imma aħna thy il-Poplu, min as hast msejjaħ thy 

firstborn, thy biss begotten, u thy fervent lover, huma mogħtija 

f ' idejhom. 

{6:59} jekk id-dinja issa ssir għall-sakes tagħna, għaliex ma 

Aħna ma jkollhom l-wirt mad-dinja? kemm hu twil 



għandu dan nespanduhom? 

{7:1} u meta I kellu jsir fit-tmiem tal-titkellem dawn 

kliem, hemm kien mibgħut għalih Kuntatti Maġenbi-angel li 
kieku kien 

mibgħuta lili għalih l-iljieli hawn fuq: 

{7:2} u hu qal għalih miegħi, Up, Esdras, u tisma il- 

kliem li I am jasal għal tell thee. 

{7:3} u I qal, jitkellmu fuq, Alla tiegħi. Imbagħad qal hu għalih 

Jien, il-baħar huwa stabbilit f'post wiesgħa, li jista jkun fil-fond u 

kbira. 

{7:4} imma jitqiegħed il-każ l-entratura kienu dejjaq, u simili 

ix-xmara; 

{7:5} li mbagħad setgħu jmorru fil-baħar biex tfittex lilu, u 

biex ir-regola hi? jekk hu mexa mhux permezz tal-dejjaq, kif 
jistgħu hu 

jibdew il-wiesgħa? 

{7:6} hemm hija wkoll ħaġa oħra; A il-Belt huwa builded, u 

stabbilit fuq qasam wiesgħa, u huwa mimli bl-affarijiet tajba 
kollha: 

{7:7} l-entratura tiegħu hija dejqa, u huwa stabbilit- 



post perikolużi li jaqgħu, simili daqs li kieku kien hemm xi nirien 
fuq il- 

lemin, u fuq ix-xellug ' l-ilma fil-fond: 

{7:8} u wieħed biss mogħdija bejniethom kemm, anke 

bejn l-nar u l-ilma, hekk żgħar li hemm setax imma 

bniedem wieħed imur hemm f'daqqa. 

{7:9} jekk din il-Belt issa kienu mogħtija għalih raġel għall- 

wirt, jekk qatt ma jgħaddi l-periklu stabbilit quddiemu, 

kif għandhom huwa jirċievi dan il-wirt? 

{7:10} u I qal, huwa hekk, Lord. Imbagħad qal hu għalih miegħi, 

Anke hekk ukoll huwa l-porzjon tal-Iżrael. 

{7:11} għax għal tagħhom sakes I saret id-dinja: u 

meta Adam transgressed l-istatuti tiegħi, imbagħad kien 
dekretatat li 

issa huwa magħmul. 

{7:12} imbagħad kienu l-entraturi ta ' din dinja magħmula 

dejqa, mimlija bil-sorrow u travail: dawn huma imma ftit u evil, 

sħiħ ta ' xorta,: u ħafna bl-uġigħ. 

{7:13} għall-entraturi tad-dinja elder kienu wiesgħa u 

frott żgur, u miġjuba immortal. 



{7:14} jekk imbagħad huma li jgħixu tax-xogħol li ma tidħol 
dawn strait 

u affarijiet battal, dawn jistgħu qatt jirċievu dawk li jkunu 
stabbiliti l- 

għalihom. 

{7:15} issa għalhekk għaliex disquietest as thyself, jara 

as Arti imma raġel corruptible? u għaliex l-Arti as mċaqalqa, 

Billi as Arti mortal imma? 

{7:16} għaliex hast as mhux ikkunsidrat fl-thy moħħu dan 

ħaġa li huwa li ġejjin, aktar milli dak li huwa preżenti? 

{7:17} imbagħad Wieġeb I u qal, O Lord li bearest 

ir-regola, as hast ordained fil-liġi thy, li l-righteous għandhom 

Iret l dawn l-affarijiet, imma li l-ungodly għandhom jitħassru. 

{7:18} Madankollu-righteous għandu jsofri id-Dejqa 

affarijiet, u Nittama għall-wiesgħa: għal dawn li jkollu magħmul 
wickedly 

soffrew l-affarijiet strait, u għandhom ma ara għada-wiesa. 

{7:19} u norganizzaw għalih miegħi. M'hemm l-ebda Imħallef 
hawn fuq 

Alla, u xejn li hath Fehim hawn fuq il-Highest. 

{7:20} għal jkun hemm ħafna li jmorru f ' din il-ħajja, għax 



huma despise l-liġi ta ' Alla li hu ssettjat qabilhom. 

{7:21} għal Alla hath mogħtija strait aqwa kmandament li bħal 

daħal, liema għandhom jagħmlu għall-ħajjin, anke kif ikunu 
ġew, u 

liema huma għandhom josservaw biex jiġi evitat il-kastig. 

{7:22} Madankollu ma kienux obedient għalih lilu; imma 

spake kontra lilu, u affarijiet battal immaġinati; 

{7:23} u deceived ruħhom mill-atti wicked tagħhom; 

u qal ta ' l-aktar għoli, li hu ma jkunx; u kienu jafu ma tiegħu 

modi: 

{7:24} imma tiegħu il-liġi jkollu dawn l-despised, u ma tħallewx 
tiegħu 

kuntratti; l-istatuti tiegħu huma ma kinux fidila, u 

ma għamlu xogħlijiet tiegħu. 

{7:25} u għalhekk, Esdras, għall-vojt huma vojta 

affarijiet, u għall-kollox huma l-affarijiet kollha. 

{7:26} Behold, il-ħin għandhom jiġu, li dawn Towkins 

li I ghedt thee għandhom jiġu biex jgħaddu, u l-bride 

għandhom jidhru, u hi ġejjin raba għandha tkun tidher, huwa illi 
issa 

rtirat mill-ert. 



{7:27} u kull min huwa kkunsinnat mill-foresaid rebbieh 

għandhom jaraw wonders tiegħi. 

{7:28} għal tiegħi iben Ġesù għandu jkun żvelat ma ' dawk li 

tkun miegħu, u huma li jibqgħu għandhom rejoice fi żmien 
Erbgħa 

mijiet ta ' snin. 

{7:29} wara dawn is-snin għandhom tiegħi iben Kristu die, u 
kollha 

irġiel li jkollhom ħajja. 

{7:30} u id-dinja għandhom ikunu maqluba fis-silenzju antik 

sebat ijiem, simili bħal fil-ġudizzji ex: hekk li ebda bniedem 

għandhom jibqgħu. 

{7:31} u wara sebat ijiem l-dinja, li għadhom awaketh 

le, għandhom ikunu mqajma, u li jmut li huwa korrott 

{7:32} u l-earth għandu jirrestawra l-dawk li huma Nemmen fil- 

lilha, u hekk għandu l-trab dawk li dwell fis-silenzju, u l- 

postijiet sigrieta għandu jagħti dawk souls li kienu impenjati 

għalih minnhom. 

{7:33} u l-aktar għolja għandhom jidhru fuq is-sedil ta ' l- 

is-sentenza, u misery għandu jgħaddi bogħod, u l-twila 

tbatija għandu jkollhom fit-tmiem: 
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{7:34} imma sentenza biss għandha tibqa ', għandu joqgħod 
verità, 

u fidi għandu xema qawwija: 

{7:35} u tax-xogħol għandhom isegwu, u għandhom ikunu l-qlig˙ 

shewed, u l-atti tajba għandhom ikunu tal-forza, u wicked 

atti għandu jkollu l-ebda regola. 

{7:36} imbagħad qal I, Abraham talbet ewwel għall- 

Sodomites, u Moses għall-missirijiet li sinned fil- 

medda art moxa: 

{7:37} Ġesù u wara lilu għal Iżrael fil-ħin ta ' l-Achan: 

{7:38} u Samuel u David għall-qerda: u 

Solomon għalihom li għandhom jiġu għal-kenn: 

{7:39} Helias u għal dawk li rċevew xita; u għall- 

mejtin, li hu jista ħajjin: 

{7:40} Ezechias u għall-Poplu fil-ħin ta ' l- 

Sennacherib: u ħafna għal ħafna. 

{7:41} anke hekk issa, jara l-korruzzjoni hija mkabbra, u 

żdiedet wickedness, u l-righteous jkollhom talbet għall- 

ungodly: aldaqstant ma għandhiex tkun hekk issa wkoll? 



{7:42} hu Wieġeb miegħi, u qal, din il-ħajja preżenti ma jkunx 

l-aħħar fejn ħafna glory doth taderixxi; għalhekk kienu huma 

talbet għall-dgħajfa. 

{7:43} imma l-jum ta ' doom għandu jkun l-għan ta ' din id-
darba, 

u l-bidu ta ' l-immortality għal li jkunu ġejjin, fejn 

hija korruzzjoni tal-passat, 

{7:44} intemperance hija fl-aħħar, l-infedeltà hija maqtugħa, 

righteousness huwa mkabbar, u l-verità hija sprung l. 

{7:45} imbagħad għandu l-ebda bniedem ikunu jistgħu ħlief lilu 
li huwa 

meqruda, u lanqas biex oppress lilu li hath gotten-victory. 

{7:46} I imbagħad Wieġeb u qal, dan huwa l-ewwel tiegħi u l-
aħħar 

qal, li kien aħjar li ma taw l-earth 

għalih Adam: jew inkella, meta huwa kien mogħti lilu, li jkollu 

mrażżna lilu minn sinning. 

{7:47} għal liema profitt huwa għall-irġiel issa huwa fil-preżent 
din 

ħin biex jgħixu fil-heaviness, u wara l-mewt biex tfittex 

kastig? 



{7:48} O as Adam, liema hast as jsir? għall-għalkemm ma 

kien as li sinned, as Arti ma baqax waħdu, imma aħna kollha 

li jidħlu ta thee. 

{7:49} għal liema profitt huwa li għalih lilna, jekk ikun hemm 
imwiegħda 

lilna l-ħin immortal, billi aħna għamilna x-xogħlijiet li 

idaħħlu l-mewt? 

{7:50} u li hemm imwiegħda lilna l-Appostlu everlasting, 

Billi l-sagristija qed aktar wicked huma magħmula battal? 

{7:51} u li hemm huma stabbiliti għalina l-residenzi tal- 

saħħa u sigurtà, billi aħna għexu wickedly? 

{7:52} u li jinżamm l-glory ta l-aktar għoli li 

jiddefendu lilhom li wasslu a wary tal-ħajja, billi għandna 

walked fil-modi aktar wicked kollha? 

{7:53} u li għandu jkun hemm shewed a paradise, li 

frott endureth għal dejjem, fejn huwa tas-sigurtà u l-mediċina, 

peress li aħna m ' għandhomx jidħlu ġewwa fiha? 

{7:54} (għal aħna kienu walked fil-postijiet mhux pjaċevoli.) 

{7:55} u dik l-uċuħ tagħhom li jkunu użati 

astinenza għandu shine fuq l-istilel, billi uċuħ tagħna 



għandhom ikunu blacker minn dlam? 

{7:56} għal waqt li aħna għexu u kommessi iniquity, aħna 

mhux konsidrat illi aħna għandu jibda issofri għaliha wara 

il-mewt. 

{7:57} imbagħad Wieġeb li hu miegħi, u qal, dan huwa l- 

il-kondizzjoni tal-ġlieda, li bniedem li hija mwielda fuq l- 

terrestri għandu ġlieda; 

{7:58} li, jekk hu jiġi megħluba, hu għandu jsofri bħala as 

hast qal: imma jekk hu iġib il-victory, huwa għandu jirċievi l-
ħaġa 

li I jgħidu. 

{7:59} għal dan hija l-ħajja-dan Moses spake għalih l- 

Poplu waqt li hu għexu, tgħid, agħżel thee ħajja, dik as 

mayest ħajjin. 

{7:60} b'danakollu huma maħsuba mhux minnu, u lanqas 
għadhom l- 

prophets wara lilu, Nru u lanqas miegħi li jkollhom mitkellma 
għalih minnhom, 

{7:61} li hemm m ' għandhomx ikunu tali heaviness fl-tagħhom 

qerda, kif għandu jkun joy fuqhom li huma Persważi li 

għas-salvazzjoni. 



{7:62} I Wieġeb imbagħad, u qal, inkun naf, Lord, li l- 

Għolja ħafna jissejjaħ merciful, f'dak li hu hath Birgu fuq 

minnhom li huma ma jidħlu fis-dinja, 

{7:63} u fuq dawk ukoll li jduru għal-liġi tiegħu; 

{7:64} u li huwa tal-pazjent, u fit-tul suffereth dawk li 

jkollhom sinned, bħala kreaturi tiegħu; 

{7:65} u li huwa bountiful, għall hu huwa lest biex jagħti 

fejn huwa needeth; 

{7:66} u li huwa tal-Birgu kbira, għal multiplieth hu 

mercies aktar u aktar lilhom li huma preżenti, u li huma 

tal-passat, u wkoll għalihom li huma li ġejjin. 

{7:67} għall jekk hu għandu ma immultiplika tiegħu mercies, id-
dinja 

ma tkompli magħhom li Iret l hemmhekk. 

{7:68} u hu pardoneth; għal jekk hu kienx mhux hekk ta ' l 

goodness, li huma li jkunu kkommettew iniquities jistgħu 

ikunu faċilitati minnhom, l-g axart elf parti ta ' l-irġiel m ' 
għandhiex 

jibqgħu ħajjin. 

{7:69} u qed Imħallef, jekk hu għandu ma jaħfer minnhom 

li huma skur mal-kelma tiegħu, u tqiegħed numru l-kbir tal- 



contentions, 

{7:70} għandhom ikunu ftit ħafna ħallew peradventure in- 

mingħajr għadd numru kbir. 

{8:1} u huwa rrisponda miegħi, tgħid, hath l-aktar għolja 

magħmula f'dan dinja għal ħafna, imma id-dinja biex jidħlu 
għall-ftit. 

{8:2} I jgħidlek thee a similitude, Esdras; Meta bħala as 

askest id-dinja, jiġifieri għandha għalih thee, li hi giveth ħafna 

moffa dan earthen il-bastimenti huma magħmula, imma ftit 
trab li 

cometh tad-deheb tal-: anke hekk huwa l-kors ta ' din dinja 
preżenti. 
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Jkun hemm {8:3} ħafna maħluqa, imma ftit għandhom jiġu 
ssejvjati. 

{8:4} hekk I Wieġeb u qal, Swallow imbagħad isfel, O tiegħi 

mmexxija minnu, il-Fehim, u devour il-abbli. 

{8:5} għal as hast ftehmu li jagħtu widna, u l-arti li huma lesti li 

prophesy: g as hast aktar spazju minn biss biex jgħixu. 

{8:6} O Lord, jekk l-AS għandhomx thy impjegat, li aħna jistgħu 
jsofru 



jitolbu qabel thee, u as jagħti lilna żerriegħa għalih qalb tagħna, 
u 

kultura li l-fehma tagħna, li jistgħu jidħlu hemm frott minnha; 

kif għandu kull bniedem ħaj jiġifieri korrotti, li beareth- 

post tal-bniedem? 

{8:7} g as Arti waħdu, u aħna abbilità wieħed kollha ta ' l- 

idejn thine, bħal kif as hast qal. 

{8:8} għal meta l-korp huwa Qadima issa fl-l-omm 

ġuf, u as givest li Membri, thy creature huwa ppreservat 

nar u ilma, u disa xhur doth thy abbilità 

nespanduhom thy creature li hija maħluqa fil lilha. 

{8:9} imma li li keepeth u hija miżmuma għandu jkun kemm 

ippreservat: u meta l-ħin cometh, il-ġuf ippriservat 

delivereth l-affarijiet li kiber fiha. 

{8:10} g as hast ikkmanda mill-Partijiet tal- 

korp, li huwa jiġifieri, mill-sider mikxuf, ħalib biex jingħataw, 

li huwa l-frott tas-sider mikxuf, 

{8:11} li l-ħaġa li hija qadima jistgħu jiġu 

mitmugħa għal żmien, sa as disposest huwa li thy l-Birgu. 

{8:12} as broughtest huwa sa ma thy righteousness, u 



nurturedst li thy il-liġi, u reformedst li ma thy is-sentenza. 

{8:13} u as shalt mortify huwa bħala thy creature, u 

quicken huwa bħala thy ix-xogħol. 

{8:14} jekk għalhekk as shalt jeqred lilu li b ' hekk 

kbira tax-xogħol kienet Qadima, hija xi ħaġa faċli li tkun 
ordained 

mill-aqwa thy kmandament, li l-ħaġa li tkun saret jista 

jiġu ppreservati. 

{8:15} issa għalhekk, Lord, I se jitkellmu; mess il-bniedem fil- 

ġenerali, as knowest aħjar; imma mess thy nies, għall- 

tagħhom sake jiddispjaċini; 

{8:16} u għal wirt thine, għal tagħhom jikkawżaw I 

mourn; u għal Iżrael, għal min jien tqila; u għal Jacob, 

għal tagħhom sake nagħraf u inkwiet; 

{8:17} għalhekk se I jibdew jitolbu qabel thee għall 

jien stess u għalihom: għal I ara il-waqgħat ta lilna li dwell fl- 

l-art. 

{8:18} iżda I jkollhom mismugħa l-swiftness ta ' l-Imħallef li 

huwa li ġejjin. 

{8:19} għalhekk jisimgħu l-leħen tiegħi, u jifhmu tiegħi 



kliem, u I għandu jitkellem qabel thee. Dan huwa l-bidu 

tal-kliem ta ' Esdras, qabel hu kien jitrikkbu: u I qal, 

{8:20} O Lord, as li dwellest fil-everlastingness 

li beholdest minn fuq affarijiet-Norbert u fil- 

bl-ajru; 

{8:21} throne tiegħu huwa inestimable; glory tagħhom ma 
jistgħux 

tkun tista; qabel min-hosts ta angels joqgħod 

ma trembling, 

{8:22} s-servizz tiegħu huwa mgħarraf sewwa tar-riħ u tan-nar; 

li kelma huwa veru, u l-sayings kostanti; tagħhom 

aqwa kmandament hi qawwija, u l-Ordinanza fearful; 

{8:23} dehra tagħhom drieth l-fond, u l-indignation 

maketh l-muntanji biex iddewweb bogħod; li l-verità 

witnesseth: 

{8:24} O jisma l-misteru ta ' l-impjegat thy, u widnejn biex jagħti 

il-petizzjoni ta ' thy creature. 

{8:25} għal waqt li I ħajjin I se jitkellmu, u safejn u sakemm 
għandi 

I se twieġeb il-Fehim. 

{8:26} O dehra mhux fuq il-hija ta ' thy il-Poplu; imma min 



minnhom li jservu thee fil-verità. 

{8:27} rigward l-invenzjonijiet wicked ma ta l-heathen, 

imma x-xewqa ta ' dawk li jżomm thy akkużi fl- 

afflictions. 

{8:28} think mhux fuq dawk li kienu walked feignedly 

qabel thee: imma Ftakar minnhom, li skond thy 

se jkunu magħrufa thy biża. 

{8:29} ħalli ma tkunx thy testment jiddistruġġihom li jkollhom 

għexu bħal beasts; imma biex tfittex fuqhom li kienu b'mod ċar 

mgħallma thy il-liġi. 

{8:30} jieħdu as ebda indignation fuq minnhom li huma 

meqjusa agħar minn beasts; imma nħobbuha minnhom li 
dejjem 

tagħhom fiduċja fil-thy righteousness u glory. 

{8:31} għal aħna u missirijiet tagħna languish ta ' tali 

mard: imma minħabba lilna lil min jidneb as shalt jissejjaħ 

merciful. 

{8:32} għall jekk as hast ix-xewqa li jkollhom il-Birgu fuq lilna, 

as shalt jissejjaħ merciful, lilna jiġifieri, li jkollhom ebda 

Xogħlijiet ta ' righteousness. 



{8:33} għall-ġust, li jkunu xogħlijiet tajba ħafna hemm l- 

ma thee, għandha mill-kuntratti tagħhom stess jirċievi rigal. 

{8:34} għal dak li hu bniedem, dik as shouldest jieħdu 

displeasure fuq lilu? jew dak li hu ' ġenerazzjoni ta ' corruptible, 
li 

as shouldest ikunu hekk morri lejn din? 

{8:35} għall fil-verità minnhom huwa ebda bniedem fosthom li 
jkun 

twieled, imma hu hath trattati wickedly; u fost il-ġenwin 

ma hemm xejn li ma hath jsir amiss. 

{8:36} għall fil dan, O Lord, thy righteousness u thy 

għandu jiġi ddikjarat goodness, jekk l-AS tiġi merciful għalih 
minnhom 

li kienu ma l-fiduċja ta ' xogħlijiet tajba. 

{8:37} imbagħad Wieġeb li hu miegħi, u qal, xi affarijiet hast 

as mitkellma aright, u skont għalih thy kliem ikun. 

{8:38} għal tassew se ma naħseb fuq id-dispożizzjoni ta ' l- 

minnhom li jkollhom sinned qabel il-mewt, qabel is-sentenza, 

qabel il-qerda: 

{8:39} imma I se rejoice fuq id-dispożizzjoni ta ' l- 

righteous, u I se tiftakar ukoll tagħhom pilgrimage, u 



-għas-salvazzjoni, u l-kumpens, li għandu jkollhom. 
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{8:40} simili kif I jkollhom mitkellma issa, hekk għandu li jiġu 
biex jgħaddu. 

{8:41} għal bħala l-husbandman soweth ħafna żerriegħa fuq 

l-art, u planteth ħafna siġar, u l-għada l-ħaġa li hija 

miżrugħa tajjeb fl-istaġun tiegħu cometh ma, lanqas ma doth 
kollha li 

huwa mħawla jieħu għerq: anke hekk jkun hemm minnhom li 
huma miżrugħa fil- 

id-dinja; huma għandhom mhux kollha jiġu ssejvjati. 

{8:42} I imbagħad Wieġeb u qal, jekk sibt grazzja, ħalli 

titkellem miegħi. 

{8:43} simili kif taż-żerriegħa tal-husbandman perisheth, jekk 
ikun 

jidħlu ma sal-, u jirċievu ma thy ix-xita fiż-istaġun; jew jekk 

jidħlu hemm ħafna xita, u l-korrotti huwa: 

{8:44} anke hekk perisheth bniedem wkoll, li hija ffurmata bl- 

thy jagħti, u jissejjaħ immaġni thine stess, għax l-Arti as 

bħal għalih lilu, għal tagħhom sake as hast magħmula ħwejjeġ 
kollha, u 



personalizzati u rekonfigurabbili lilu għalih iż-żerriegħa tal-
husbandman. 

{8:45} jkun ma wroth mag˙na imma spare thy il-Poplu, u 

kienu l-Birgu fuq wirt thine stess: g as l-Arti 

merciful għalih thy creature. 

{8:46} imbagħad Wieġeb li hu miegħi, u qal, affarijiet preżenti 
huma 

għall-preżent, u l-affarijiet li cometh għal dawk li jkunu sa jiġu. 

{8:47} g as comest sa qasir dak as shouldest ikunu 

kapaċi li tħobbhom tiegħi creature aktar minn I: iżda I jkollhom 
ofttimes 

miktuba nigh għalih thee, u għalih, imma qatt ma- 

unrighteous. 

{8:48} f'dan ukoll as Arti marvellous qabel il-biċċa l-kbira 

Għoli: 

{8:49} f'dak l-as hast humbled thyself, bħala li becometh 

thee, u hast ma iġġudikat thyself worthy li tkun ħafna 

glorified fost il-righteous. 

{8:50} għall miseries kbira ħafna għandu jkun magħmul lilhom li 

fl-aħħar ħin għandu dwell fid-dinja, għax huma jkollhom 

walked fl-għalhekk kbira. 



{8:51} imma jifhmu as għal thyself, u jfittxu- 

glory għal hekk kif ikunu simili thee. 

{8:52} għal għalih int paradise jinfetaħ, is-siġra tal-ħajja huwa 

mħawla, il-ħin li ġejjin huwa ppreparat, issir plenteousness 

lest, f'belt huwa builded, u l-bqija huwa permess, iva, 
jipperfezzjonaw 

goodness u abbli. 

{8:53} l-għerq ta ' evil huwa ssiġillat sa minn għandek, dgħjufija 

u l-moth hija hid minn għandek, u l-korruzzjoni hija enta fis- 

hell biex jiġi minsi: 

{8:54} fi huma għaddew, u fl-aħħar hi shewed- 

treasure ta immortality. 

{8:55} u għalhekk jagħmel as ebda mistoqsijiet aktar 

dwar il-ħafna minnhom li jmorru malajr. 

{8:56} għal meta kienu ħadu libertà, huma despised- 

Għolja ħafna, maħsub scorn tal-liġi tiegħu, u forsook l-manjieri 
tiegħu. 

{8:57} barra minnhekk dawn kienu trodden isfel righteous 
tiegħu, 

{8:58} u qal fil-qalb tagħhom, li ma hemm ebda Alla; Iva, 

u li jkunu jafu dawn jridu jmutu. 



{8:59} għal kif l-affarijiet imsemmija shalt jirċievu inti, hekk 

Jackson u uġigħ huma preparati għalihom: minflok ma kienx ir-
rieda 

li l-irġiel għandhom jidħlu għall-nought: 

{8:60} imma huma li jinħoloq kienu defiled l-isem 

minnu li għamlitu, u kienu unthankful lilu għalih 

li lesti ħajja għalihom. 

{8:61} u għalhekk hija s-sentenza tiegħi issa mill-idejn. 

{8:62} dawn l-affarijiet kienu I ma shewed għalih irġiel kollha, 
imma 

għalih thee, u xi ftit simili thee. Mbagħad Wieġeb I u qal, 

{8:63} Behold, O Lord, issa hast as shewed miegħi l- 

numru kbir ta ' l-wonders, li as wilt tibda tagħmel- 

l-aħħar ħin: imma liema ħin, as hast ma shewed lili. 

{9:1} huwa rrisponda miegħi imbagħad, u qal, kejjel as- 

żmien b'mod diliġenti fih innifsu: u meta as seest parti mill- 

sinjali fil-passat, li I ghedt thee qabel, 

{9:2} imbagħad shalt as jifhmu, li huwa l-istess ħafna 

ħin, fejn il-Highest se tibda biex iżuru id-dinja 

li għamel. 

{9:3} Therefore meta għandu jkun hemm terremoti jidhru u 



uproars tan-nies fid-dinja: 

{9:4} imbagħad shalt as ukoll jifhmu, li l-aktar għolja 

spake ta ' dawk l-affarijiet mill-jum li kienu qabel thee, 

anke mill-bidu. 

{9:5} għal simili kollha li ssir fid-dinja bħala hath a 

bidu u tmiem, u t-tmiem huwa manifest: 

{9:6} anke hekk l-drabi wkoll tal-Highest jkunu sempliċi 

Aħna qatt ħsibt dwar u xogħlijiet qawwija, u t-truf fl- 

l-effetti u s-sinjali. 

{9:7} u kull wieħed li għandhom jiġu ssejvjati, u għandhom 
ikunu kapaċi 

joħroġ mill-xogħlijiet tiegħu, u bil-fidi, li biha ye jkollhom 

mahsub, 

{9:8} għandha tiġi preservata mill-xorta msemmija, u għandu 

Ara tiegħi għas-salvazzjoni tiegħi l-art, u fi ħdan il-fruntieri 
tiegħi: għall-I 

kienu sanctified minnhom għalija mill-bidu. 

{9:9} imbagħad ikunu fil-każ ta ' pitiful, li issa għandhom 

abbużata tiegħi modi: u dawn li jkunu mitfugħa minnhom 
bogħod 

despitefully għandu dwell fl-torments. 



{9:10} għal tali bħal fil-ħajja tagħhom ikunu rċevew benefiċċji, u 

ma kienu jafu miegħi; 

{9:11} u dawn li jkunu loathed l-liġi tiegħi, waqt li huma kellhom 

għadhom liberi, u, meta għadhom post ta ' l-repentance kienet 
miftuħa 

għalih minnhom, mifhum mhux, imma despised 

{9:12} l-istess għandu jkun jaf li wara l-mewt mill-uġigħ. 

{9:13} u għalhekk ma jkunx as curious kif il- 

ungodly għandhom ikunu puniti, u meta: imma isaqsu kif il- 

righteous għandhom jiġu ssejvjati, tagħhom huwa id-dinja, u li 
għalihom 

id-dinja huwa maħluq. 

{9:14} imbagħad Wieġeb I u qal, 

{9:15} I jkollhom qal qabel, u issa jitkellem, u se 

huwa jitkellem ukoll hawnhekk, li jkun hemm ħafna aktar 
minnhom 
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li jmorru, minn wieħed minnhom li għandu jiġi ssejvjat: 

{9:16} simili kif a tal-mewġ huwa akbar minn qatra. 

{9:17} u huwa rrisponda miegħi, tgħid, bħal kif huwa l-qasam, 



hekk huwa wkoll iż-żerriegħa; kif tkun il-fjuri, dawn huma l-
kuluri 

wkoll; dak li huwa l-workman, dan huwa wkoll ix-xogħol; u kif 

-ls husbandman lilu nnifsu, hekk huwa tiegħu tat-trobbija wkoll: 
għal din 

kien il-ħin tad-dinja. 

{9:18} u issa meta I ppreparat id-dinja, li kien 

għadha ssir, anke għalihom biex dwell fl-li issa ħaj, mhux 

bniedem spake kontra tiegħi. 

{9:19} għal dakinhar kull wieħed obduti: imma issa l-manjieri 

minnhom li huma maħluqa din dinja li hija magħmula huma 

korrotta miż-żerriegħa perpetwu, u b ' liġi li hija 

unsearchable RID li huma nfushom. 

{9:20} sabiex I ikkunsidrat id-dinja, u, behold, kien hemm 

perikolu minħabba l-mezzi li kienu jidħlu ġewwa fiha. 

{9:21} u I rat, u jiffrankaw ħafna, u kienu jinżammu Kuntatti 
Maġenbi 

-għeneb ta ' l-għanqud, u l-impjant ta ' Poplu kbir. 

{9:22} ħalli l-ħafna jmorru imbagħad, li twieled fl- 

battal; u ħalli tiegħi għeneb jinżammu, u pjanti tiegħi; għal mal-
Gran 



tax-xogħol I għamlu hu perfett. 

{9:23} B'danakollu, jekk l-as wilt ma jibqgħux għadhom sebat 
ijiem 

aktar, (imma as shalt ma veloċi fihom, 

{9:24} imma Mur fil-qasam tal-fjuri, fejn ebda id-dar huwa 

builded, u jieklu biss il-fjuri tal-qasam; togħma l-ebda laħam, 

tixrob inbid ebda, imma jieklu fjuri biss;) 

{9:25} u jitolbu għalih il-Highest kontinwament, imbagħad I se 

jidħlu u tkellem ma ' thee. 

{9:26} hekk I marru mod tiegħi fil-qasam li huwa msejjaħ 

Ardath, bħal kif huwa ikkmanda miegħi; u hemm I tqarrqu fost 

il-fjuri, u ma jieklux tal-ħwawar tal-qasam, u l- 

laħam ta ' l-istess sodisfatti lili. 

{9:27} wara sebat ijiem I tqarrqu fuq il-ħaxix, u l-qalb tiegħi 

kien vexed fi ħdan lili, simili bħal qabel: 

{9:28} u I fetaħ ħalqi, u bdiet tkellem qabel 

l-aktar għoli, u l-imsemmi, 

{9:29} O Lord, as dak shewest thyself għalih lilna, as 

wast shewed għalih tagħna missirijiet fil-medda art moxa, f'post 

fejn ebda bniedem treadeth, f'post barren, meta huma ġew 



barra mill-Eġittu. 

{9:30} u as spakest tgħid, tisma lili, O Iżrael; u l- 

marka ta ' l-kliem tiegħi, as żerriegħa ta ' Jacob. 

{9:31} għal, behold, I jinżera liġi tiegħi fil inti, u għandha 

idaħħlu l-frott fil-int, u ye għandhom jiġu onorati fiha għal 
dejjem. 

{9:32} imma missirijiet tagħna, li jkun irċieva l-liġi, miżmuma 
huwa 

ma, u osservat għandux thy ordinanzi: u li kieku l-frott 

tal-thy liġi kienx mhux jmorru, lanqas ma setax, għal kien thine; 

{9:33} s'issa huma li rċeviha jitmermru, it għax huma 

miżmuma ma l-ħaġa li kienet miżrugħa fihom. 

{9:34} u, lo, huwa ls a drawwa, meta l-art hath 

żerriegħa riċevuti, jew bil-baħar il-vapur, jew kull bastiment 
laħam jew xorb, 

dak, dak li perished fejn kienet miżrugħa jew jitfa fis, 

{9:35} dik il-ħaġa wkoll li kienet miżrugħa, jew jitfa hemmhekk, 
jew 

riċevuta, doth jitħassru, u remaineth ma mag˙na: imma magħna 

hath ma ġara hekk. 

{9:36} għal aħna li rċevew l-liġi jmorru minn sin, 



u l-qalb tagħna wkoll li rċevih 

{9:37} Minkejja l-liġi perisheth ma, imma 

remaineth fis-seħħ tiegħu. 

{9:38} u meta I spake dawn l-affarijiet fil-qalb tiegħi, I 

ħarset lura mal-minjiera għajnejn, u fuq in-naħa tal-lemin bdejt 
nara lill- 

mara, u, behold, hi mourned u wept mal-ħsejjes għolja 

bil-vuċi, u kienet ħafna grieved fil-qalb, u ha l-ħwejjeġ kienu 

kera, u hi kellha irmied fuq Kap tagħha. 

{9:39} ħalli mbagħad I tiegħi thoughts go li I kien fil-, u hu 
mixgħul 

Kuntatti Maġenbi għalih/ha, 

{9:40} u qal għalih lilha, aldaqstant weepest as? għaliex 

l-Arti as hekk grieved f ' moħħu thy? 

{9:41} u hi qal għalih Jien, Sinjur, Ħallini waħdu, li I jistgħu 

bewail jien stess, u żid għalih tiegħi sorrow, minflok jiena sore 
vexed 

f ' moħħu tiegħi, u miġjuba baxx ħafna. 

{9:42} u I qal lilha, liema aileth thee għalih? għidli. 

{9:43} hi qal għalih lili, I thy l-impjegat ikunu ġew barren, 

u kellu l-ebda tifel, għalkemm I xi raġel kellu tletin sena, 



{9:44} u dawk is-snin tletin I kienx xejn inkella kuljum u 

bil-lejl, u kull siegħa, iżda jagħmlu tiegħi, misteru li il-Highest. 

{9:45} wara tletin sena mismugħa Alla miegħi thine handmaid, 

ħarset fuq tiegħi misery, meqjusa l-inkwiet tiegħi, u taw 

Kuntatti Maġenbi-iben: u hekk I kien tajtna ħafna minnu, kien 
ir-raġel tiegħi 

ukoll, u l-ġirien kollha tiegħi: u aħna taw unur kbir għalih 

-f'idejna. 

{9:46} u I mitmugħa lilu ma travail kbira. 

{9:47} hekk meta hu kiber sal-, u daħal mal-ħin li hu 

għandu jkollhom mara, I saret festa. 

{10:1} u hekk waslet biex jgħaddu, li meta kien l-iben tiegħi 

daħal fil-kamra tiegħu ta ' żwieġ, li hu waqa ' t, u miet. 

{10:2} allura aħna kollha overthrew-id-dwal, u kollha tiegħi 

ġirien żdiedu biex tagħti forza miegħi: hekk I ħadu l-mistrieħ 
tiegħi għalih 

-it-tieni jum matul il-lejl. 

{10:3} u waslet biex jgħaddi, meta dawn kienu kollha telqu li 

tagħti forza miegħi, sa l-aħħar I jistgħu jkunu kwieti; imbagħad 
żdiedu I mill- 

bil-lejl u enta, u bdiet hither f'dan il-qasam, kif as seest. 



{10:4} u issa għan mhux li jirritorna fil-Belt, 

imma hawn biex twaqqaf, u la biex jieklu u lanqas jixorbu, imma 
kontinwament 

biex mourn u biex veloċi sakemm I jmutu. 

{10:5} imbagħad ħalla I-meditations fejn I kien, u 

spake lilha fil-ir, tgħid, 

{10:6} as foolish mara fuq kollox oħra, seest as 

ma tagħna mourning, u dak happeneth lilna għalih? 
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{10:7} kif dak Sion omm tagħna hija sħiħa ta ' l-heaviness kollha, 

u humbled ħafna, ħafna sore mourning? 

{10:8} u issa, li jaraw li aħna kollha mourn u huma sad, biex 
aħna 

huma kollha fl-heaviness, l-Arti as grieved għall-iben wieħed? 

{10:9} biex jitlob l-earth, u hi għandha tell thee, li huwa 

hi li għandu mourn għall-waqgħa ta ' ħafna li jikbru 

fuq tagħha. 

{10:10} għall-out ta ' ha daħlet kollha fl-ewwel, u ha minn 

għandu l-oħrajn kollha jiġu, u, behold, dawn walk kważi kollha 
fis- 

id-distruzzjoni, u ħafna minnhom hija utterly bil-għeruq. 



{10:11} li mbagħad għandhom jagħmlu mourning aktar milli hi, 

li hath tilfet tant kbar ħafna; u ma as, li l-Arti 

sorry imma għal wieħed? 

{10:12} imma jekk as sayest għalih Jien, tiegħi lamentation ma 
jkunx 

bħall-tad-dinja, għaliex I tilfu l-frott tal-ġuf tiegħi, 

li I titressaq ma jagħmel minn kollox, u vojt ma fi; 

{10:13} imma id-dinja mhux hekk: għall-ħafna preżenti fil- 

skond il-kors ta ' l-earth ikun għadda minn, peress li dan ġie: 

{10:14} imbagħad ngħidu I għalih thee, bħal kif as hast miġjuba 

raba ma tax-xogħol; anke hekk id-dinja wkoll hath mogħtija l-
frott tagħha, 

jiġifieri, bniedem, qatt sa mill-bidu għalih lilu li ssir 

tagħha. 

{10:15} issa għalhekk iżommu thy sorrow biex thyself, u 

jkollhom mal-b'dehen tajba li li hath befallen thee. 

{10:16} għall jekk as shalt jirrikonoxxu d-determinazzjoni 

ta ' Alla li jiġi eżatt, as shalt kemm jirċievu thy iben fil-ħin, 

u shalt jiġu commended fost in-nisa. 

{10:17} mur thy mod imbagħad fil-Belt raġel thine. 

{10:18} u hi qal għalih lili, li I m'humiex sejrin jagħmlu: I se 



ma tmur fil-Belt, imma hawn se jmutu I. 

{10:19} sabiex I proċediet biex jitkellmu aktar għalih lilha, u l-
imsemmi, 

{10:20} ma jkunx hekk, imma jkun counselled. minni: għal kif 

ħafna huma l-adversities ta ' Sion? ikunu comforted fir-rigward 
ta ' l- 

l-sorrow ta. 

{10:21} g as seest li l-kenn tagħna hija stabbilita skart, 

tagħna artal maqsuma, tagħna temple meqruda; 

{10:22} tagħna psaltery hija stabbilita fuq l-art, kanzunetta 
tagħna hija differita 

silenzju, rejoicing tagħna hija fi tmiem, id-dawl tal-tagħna 

candlestick jinħareġ, l-ark ta ' l-Patt tagħna hija tgħarrqet, 
tagħna 

affarijiet is huma defiled, u l-isem li hu msejja lilna 

hu kważi profaned: tagħna t-tfal huma mqiegħda f ' għajb, 
tagħna 

jkunu nħarqu niket, Levites tagħna huma marret fil-magħluq, 
tagħna 

virgins huma defiled, u in-nisa tagħna ravished; tagħna 
righteous 

irġiel jinġarru bogħod, tagħna dawk ftit meqruda, tagħna irġiel 
żgħażagħ 



huma miġjuba fil-jasar tad, u tagħna l-irġiel b ' saħħithom huma 
jsiru 

dgħajjef; 

{10:23} u, li hija l-akbar kollha, is-siġill ta ' Sion 

hath issa tilfu l-unur tagħha; għal hi hija mogħtija fl-idejn 

minnhom li tobgħodhom lilna. 

{10:24} u għalhekk ħawwad barra thy heaviness kbira, u 

differita bogħod numru l-kbir tal-fi, li l-Mighty jistgħu jiġu 

merciful għalih thee darb ' oħra, u l-Highest għandhom jagħtu 
thee 

mistrieħ u ħeffa mill-thy tax-xogħol. 

{10:25} u waslet biex jgħaddu filwaqt li I kien jitkellmu magħha, 

behold, il-wiċċ tagħha fuq a f'daqqa shined wieħed 
jikkontrollaha, u ha 

countenance glistered, hekk li I kien jibÿgœux ta lilha, u mused 

liema jista ' jkun. 

{10:26} u, behold, f'daqqa waħda hi magħmula a ma kbir ħafna 

fearful: hekk li l-earth shook fil-ħoss tal-mara. 

{10:27} u I ħarset, u, behold, il-mara dehret 

għalih miegħi aktar, imma ma kien hemm l-Belt builded, u a 
kbira 



Poġġi shewed ruħu mill-pedamenti: imbagħad kien I jibÿgœux, 

u cried bil-vuċi għolja, u qal, 

{10:28} fejn hija Uriel-angel, li daħlet għalih il-Kuntatti Maġenbi 
fil- 

l-ewwel? għal huwa hath ikkawżat miegħi li jaqgħu fis-trances 
ħafna, 

u mini aħħar huwa mdawwar fil-korruzzjoni, u tiegħi misteru li 

rebuke. 

{10:29} u kif I kienet titkellem dawn il-kliem behold, hu 

daħlu għalih miegħi, u ħarset fuq miegħi. 

{10:30} u, lo, I jiġu bħala waħda li kienet mejta, u 

Ftehim kontra l-isplussivi kienet meħuda minn Kuntatti 
Maġenbi: u hu ħa nagħmel mill 

il-lemin, u comforted miegħi, u tistabbilixxi lili fuq saqajn tiegħi, 

u msemmija għalih miegħi, 

{10:31} x aileth thee? u għaliex l-Arti as hekk disquieted? 

u għaliex huwa thine Fehim inkwiet, u l-thoughts 

tal-qalb thine? 

{10:32} u I qal, għax as hast forsaken lili, u 

għadhom I kienx skond thy il-kliem, u I marru fil-qasam, 

u, lo, I raw, u ara għada, li jiena mhux kapaċi li 



espressa. 

{10:33} u norganizzaw għalih miegħi, wiefqa manfully, u l-I 

ninfurmaw thee. 

{10:34} imbagħad qal I, Speak fuq, lord tiegħi, fi lili; biss 

Kuntatti Maġenbi forsake mhux, anqas I jmutu jiffrustraw ta 
tiegħi Nittama. 

{10:35} għall I raw li I kien jaf ma, u tisma li nagħmel 

ma tkun taf. 

{10:36} jew huwa tiegħi ingannata is-sens, jew tiegħi f'isem fl a 
dream? 

{10:37} issa għalhekk I beseech thee li as wilt shew 

thy impjegat ta ' din il-viżjoni. 

{10:38} hu imbagħad Wieġeb miegħi, u qal, jisma ' lili, u I 

għandha tinforma thee, u tell thee aldaqstant as Arti jibÿgœux: 
għall- 

il-Highest se jikxef ħwejjeġ sigrieti ħafna għalih thee. 

{10:39} huwa hath jara li thy il-mod huwa dritt: għal dak as 

sorrowest kontinwament għall-thy il-Poplu, u makest kbira 

lamentation għall-Sion. 

{10:40} huwa għalhekk din it-tifsira tal-viżjoni li 

as sawest lately: 



{10:41} as sawest mara mourning, u as 

begannest biex tagħti forza lilha: 

{10:42} imma issa seest as-xbieha tal-mara ma 

aktar, imma deher għalih thee-Belt builded. 

{10:43} u billi hi g thee tal-mewt ta ' lilha 
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iben, dan huwa s-soluzzjoni: 

{10:44} din il-mara, min as sawest huwa Sion: u 

Billi hi qal għalih thee, anke hi min as seest bħala a 

Belt builded, 

{10:45} billi, I jgħidu, hi qal għalih thee, li hi hath 

tletin sena ġew barren: dawk huma l-snin tletin fejn teżisti 

ma kien hemm l-ebda offerta magħmula fil lilha. 

{10:46} imma wara tletin sena Solomon builded il-Belt 

u offra offerti: u mbagħad bare-barren tifel. 

{10:47} u billi hi g thee li hi mitmugħa lilu 

mal-imsieħba soċjali: dik kienet ir-residenza fil-Jerusalem. 

{10:48} imma billi hi qal għalih thee, li l-iben tiegħi 

dħul tiegħu kamra żwieġ ġara li jkollhom a tonqos, 

u miet: dan kien l-qerda li waslet biex Jerusalem. 



{10:49} u, behold, as sawest xbieha tagħha, u 

għax hi mourned għal binha, as begannest għall-kumdità 

ha: u ta ' dawn l-affarijiet li kienu chanced, dawn għandhom jiġu 

miftuħa għalih thee. 

{10:50} għal issa seeth l-aktar għolja li as l-Arti grieved 

unfeignedly, u sufferest mill-thy qalb kollu g aliha, hekk 

hath he shewed thee l-qawwa tad-dawl ta ' glory tagħha, u l- 

comeliness ta-tagħha tas-sbuħija: 

{10:51} u għalhekk I bade thee jibqgħu fil-qasam 

fejn l-ebda dar kien builded: 

{10:52} għall I kien jaf li l-Highest kien shew dan għalih 

thee. 

{10:53} Therefore I ikkmanda thee biex tmur fil-qasam, 

fejn ebda Fondazzjoni ta ' xi bini kien. 

{10:54} għall fil-post fejn il-Highest beginneth biex 

shew tiegħu Belt, bott hemm bini ta ' l-ebda bniedem ikunu 
kapaċi joqgħod. 

{10:55} u għalhekk ma biża, ħalli ma thine qalb tkun 

affrighted, imma mur thy mod fil-, u ara l-tas-sbuħija u 

l-greatness tal-bini, kemm thine għajnejn ikunu kapaċi 



Ara: 

{10:56} u mbagħad shalt as jisma kemm thine widnejn 

jistgħu comprehend. 

{10:57} għal as diplomatiku hawn fuq ħafna oħra ta ' l-Arti, u l-
Arti 

imsejjaħ mal-Highest; u huma hekk iżda ftit. 

{10:58} imma li għada bil-lejl as shalt jibqgħu hawn; 

{10:59} u hekk għandhom l-ogħla shew thee viżjonijiet ta ' l- 

affarijiet għolja, li l-aktar għolja se jagħmlu għalih minnhom li 

dwell fuq id-dinja fl-aħħar jiem. Hekk I slept dak il-lejl 

u l-ieħor, bħal kif huwa ikkmanda miegħi. 

{11:1} imbagħad rat I a dream, u, behold, hemm daħal l- 

mill-baħar b'qawwa Ajkla, li kellu tnax-il ġwienaħ slavaġġ, 

u tliet Kapijiet. 

{11:2} u I rat, u, behold, hi mifruxa ġwienaħ tagħha fuq 

id-dinja kollha, u kollha l-qawwijin ta ' l-arja blew fuq tagħha, u 

kienu miġbura flimkien. 

{11:3} u I beheld, u kiber out ta ' ha rix hemm 

ir-rix kuntrarju oħra; u huma saret ftit rix u 

żgħar. 



{11:4} imma ha Kapijiet kienu wieqfa: il-Kap fil-midst 

kienet akbar mill-oħra, għadhom mistrieħa mal-fdal. 

Barra minn hekk {11:5} I beheld, u, lo, l-Ajkla flew magħha 

rix, u reigned ma ' l-earth, u fuqhom li āie 

hemmhekk. 

{11:6} u I raw li l-affarijiet kollha taħt Norbert kienu 

suġġetti għalih/ha, u ebda bniedem spake kontra tagħha, Nru, 
wieħed ma 

creature ma ' l-earth. 

{11:7} u I beheld, u, lo, l-Ajkla Telgħet fuq lilha 

talons, u spake li ha rix, tgħid, 

{11:8} għassa ma kollha f'daqqa: jissospendi kull wieħed fl-
tiegħu stess 

post, u l-għassa mill-kors: 

{11:9} imma ħalli l-irjus ikunu preservati għall-aħħar. 

{11:10} u I beheld, u, lo, il-vuċi mexa mhux barra minn 

irjus tagħha, imma mill-midst ta ha tal-ġisem. 

{11:11} u I bin-numru tagħha rix kuntrarju, u, 

behold, kien hemm tmienja minnhom. 

{11:12} u I ħarset, u, behold, fuq il-lemin hemm 

inħolqu rix wieħed, u reigned fuq id-dinja kollha; 



{11:13} u hekk kien, li meta hi reigned, l-għan ta ' dan 

daħal, u l-post tiegħu deher aktar: hekk-li jmiss 

Wara stood up. u reigned, u kellha żmien kbir; 

{11:14} u ġara, dik meta huwa reigned, l-għan ta ' l- 

huwa daħal ukoll, bħal bħala l-ewwel, hekk li deher aktar. 

{11:15} imbagħad daħal hemm vuċi li għalih hi, u qal, 

{11:16} tisma as li hast merfugħa ir-regola matul id-dinja hekk 

twil: dan I jiġifieri għalih thee, qabel ma l-as beginnest biex 
jidhru l-ebda 

aktar, 

{11:17} hemm xejn wara thee għandhom jintlaħqu għalih thy il-
ħin, 

la għalih in-nofs tiegħu. 

{11:18} imbagħad qamet it-tielet, u reigned bħala l-oħra 

qabel, u dehret mhux iktar ukoll. 

{11:19} hekk mexa huwa mal-fdalijiet kollha wara xulxin, 

bħala li kull wieħed reigned, u imbagħad deher aktar. 

{11:20} imbagħad I beheld, u, lo, in process of waqt il- 

rix li segwit aċċettax fuq il-lemin, dak li 

jistgħu jeskludu wkoll; u uħud minnhom għal kollox, iżda fi 
żmien ftit tal-ħin 



dawn dehru iktar: 

{11:21} għal xi wħud minnhom kienu stabbilit, iżda eskluż ma. 

{11:22} wara dan I ħarset, u, behold, tnax-il 

rix deher aktar, lanqas l-rix ftit żewġ: 

{11:23} u kien hemm aktar fuq korp ta ' l-eagle's, 

Kapijiet tliet li mistrieħa imma, u sitt ġwienaħ ftit. 

{11:24} imbagħad rat I wkoll dak żewġ ftit rix maqsuma 

lilhom infushom mill-sitta, u baqgħu taħt il-Kap li 

kien fuq in-naħa tal-lemin: għall-Erbgħa kompliet fil-post 
tagħhom. 
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{11:25} u I beheld, u, lo,-rix li kienu 

taħt il-ġewnaħ maħsuba biex jistabbilixxu lilhom infushom u li 
jkollu l- 

ir-regola. 

{11:26} u I beheld, u, lo, kien hemm sett wieħed imma 
aġġornata, 

ftit deher aktar. 

{11:27} u t-tieni kien bogħod minn l-ewwel aktar kmieni. 

{11:28} u I beheld, u, lo, it-tnejn li baqgħu 

ħsieb ukoll fihom infushom li reign: 



{11:29} u meta huma hekk maħsuba, behold, hemm awaked 

wieħed mill-kapijiet li kienu fil-bqija, jiġifieri, hu li kien fil- 

midst; għal li kienet akbar minn żewġ kapi l-oħra. 

{11:30} u mbagħad I raw li kienu żewġ kapi l-oħra 

jingħaqad magħha. 

{11:31} u, behold, il-Kap kien imdawwar magħhom li 

kienu miegħu, u ma jieklux sal-rix żewġ taħt il-ġwienaħ 

li kien ikollhom reigned. 

{11:32} imma dan ras tpoġġi l-earth kollu fil-biża, u l-vojt 

ir-regola fiha fuq dawk kollha li āie fuq id-dinja b ' ħafna 

tal-oppressjoni tas; u kellha l-governanza tad-dinja aktar 

mill-ġwienaħ kollha li kien. 

{11:33} u wara dan I beheld, u, lo, il-Kap li kien 

fil-midst f'daqqa waħda deher aktar, simili bħala l-ġwienaħ. 

{11:34} imma hemm baqgħu żewġ heads, li wkoll b'mod 

l-istess xorta għal kollox fuq l-earth, u fuq dawk li āie 

hemmhekk. 

{11:35} u I beheld, u, lo, il-Kap tad-dritt 

ġenb devoured li kien fuq in-naħa tax-xellug. 

{11:36} imbagħad I a bil-vuċi, li qal għalih miegħi, Deus tar-ras 



qabel thee, u jikkunsidraw l-ħaġa li seest as. 

{11:37} u I beheld, u lo, kif kienet a Iljun roaring 

chased mill-injam: u I raw li baghat l-tal-bniedem 

bil-vuċi għalih l-Ajkla, u qal, 

{11:38} tisma as, I se tkellem ma ' thee, u il-Highest 

għandhom jgħidu li għalih thee, 

{11:39} Arti ma as huwa li remainest tal-erba beasts, 

min I magħmula biex reign fid-dinja tiegħi, li tmiem tagħhom 

drabi jistgħu jidħlu permezz tagħhom? 

{11:40} u -daħlet ir-raba ', u overcame-beasts kollha 

li kienu tal-passat, u kellha poter fuq id-dinja mal-Gran 

fearfulness, u fuq il-kumpass kollu tad-dinja ma 

tant wicked tal-oppressjoni tas; u hekk twil żmien āie hu 

id-dinja bil-qerq. 

{11:41} għall-ert hast as mhux meqjusa mal-verità. 

{11:42} g as hast afflicted-meek, as hast hurt 

l-peaceable, as hast loved liars, u jinqerdu l- 

residenzi tagħhom li titressaq frott, u hast jitfa 

il-ġnub tat-tali-kienx thee ebda ħsara. 

{11:43} hija għalhekk thy dealing nġusta jiġu għalih 



il-Highest, u għalhekk thy għalih l-Mighty. 

{11:44} l-ogħla wkoll hath ħarset fuq il-kburija 

drabi, u, behold, dawn huma intemm, u abominations tiegħu 
huma 

sodisfatti. 

{11:45} u għalhekk jidhru aktar, as Ajkla, u lanqas 

thy ġwienaħ jqaddes, u lanqas ma thy rix wicked u lanqas thy 

Kapijiet malizzjuż, u lanqas id-dwiefer hurtful thy, u lanqas thy 
korp battal kollha: 

{11:46} li id-dinja kollha jistgħu jiġi aġġornat, u jistgħu 

lura, li jkunu mwassla minn thy il-vjolenza, u dik hi jistgħu 

Appostlu għall-ġudizzju u l-Birgu minnu li magħmula lilha. 

{12:1} u jkun daħal biex jgħaddu, whiles l-Iljun spake dawn 

kliem għalih l-Ajkla, I raw, 

{12:2} u, behold, il-Kap li baqa u l-erba ' 

ġwienaħ deher aktar, u it-tnejn marru għalih huwa u stabbiliti 

lilhom infushom sa reign, u Renju tagħhom kien żgħir, u 

mili ta ' uproar. 

{12:3} u dawn dehru iktar, I raw, u, behold, 

u l-ġisem kollu ta ' l-Ajkla kien maħruq sabiex id-dinja 

kien fil-biża kbir: imbagħad awaked I mill-inkwiet u 



trance tal-moħħ tiegħi, u mill-biża kbira, u qal għalih tiegħi 

l-ispirtu, 

{12:4} Lo, dan hast as magħmul għalih miegħi, li as 

searchest l-modi tal-Highest. 

{12:5} Lo, ninsab għadhom I weary f ' moħħu tiegħi, u ħafna 
dgħajfa fil- 

l-ispirtu tiegħi; u l-qawwa ftit ikun hemm fil-Kuntatti Maġenbi, 
għall-biża kbir 

wherewith I ġiet milquta dan il-lejl. 

{12:6} Therefore se I issa beseech il-Highest, li hu 

se tagħti forza miegħi għalih l-aħħar. 

{12:7} u I qal, Lord li bearest ir-regola, jekk I sabu 

grazzja qabel il-vista thy, u jekk I am ġustifikati thee qabel ma 

l-oħrajn ħafna, u jekk tiegħi misteru tassew ikunu ġejjin qabel l-
thy 

il-wiċċ; 

{12:8} tagħti forza miegħi imbagħad, u shew lili thy impjegat- 

interpretazzjoni u d-differenza sempliċi ta ' din il-viżjoni fearful, 
li 

as mayest perfettament tagħti forza tiegħi mmexxija minnu. 

{12:9} g as hast iġġudikat lili worthy biex shew lili l- 



ħinijiet ta ' l-aħħar. 

{12:10} u norganizzaw għalih lili, dan huwa l-interpretazzjoni ta ' 
l- 

il-viżjoni: 

{12:11} l-Ajkla, min as sawest jidħlu mill- 

baħar, hija l-Renju li kien jara fil-viżjoni ta ' l-thy 

Ħu Daniel. 

{12:12} imma huwa kien ma expounded għalih lilu, għalhekk 

issa jien niddikjara li għalih thee. 

{12:13} Behold, il-jum se jidħlu, li għandu jogħla 

sal-Renju fuq tad-dinja, u dan għandu jkun il-biża fuq kollox il- 

renji li kienu quddiemu. 

{12:14} fl-istess għandha tnax-il b'Rejiet reign, wieħed wara l- 

ieħor: 

{12:15} dan it-tieni għandu jibda reign, u 

għandu jkollhom aktar żmien minn kwalunkwe mill-tnax. 

{12:16} u dan jagħmlu l-tnax ġwienaħ turi, li as 

sawest. 
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{12:17} għall-vuċi li as heardest jitkellmu, u 



li as sawest biex ma tmur mill-Kapijiet imma mill- 

midst tal-ġisem tiegħu, dan huwa l-interpretazzjoni: 

{12:18} li wara l-ħin ta ' dak ir-Renju hemm għandhom 

jinħolqu strivings kbar, u huwa għandu joqgħod fil-perikolu ta ' 
fin-nuqqas: 

Madankollu huwa għandu mbagħad taqax, imma għandu jiġi 
restawrat mill-ġdid 

għall-bidu tiegħu. 

{12:19} u billi as sawest-tmien żgħar taħt 

rix tinfid li ha l-ġwienaħ, dan huwa l-interpretazzjoni: 

{12:20} li lilu hemmhekk għandhom jinħolqu tmienja kings, li 

drabi għandhom ikunu imma żgħar, u tagħhom swift snin. 

{12:21} u tnejn minnhom għandhom jitħassru, il-ħin tan-nofs 

tavviċina: Erbgħa għandhom jinżammu sakemm l-iskop 
tagħhom li jibdew 

l-approċċ: imma tnejn għandu jkun żamm għalih l-aħħar. 

{12:22} u billi as sawest Kapijiet tliet mistrieħ, dan 

hija l-interpretazzjoni: 

{12:23} fl-aħħar jum għandu iż-żieda aktar għolja sa Tlieta 

renji, u jġeddu bosta affarijiet fihom, u huma għandhom 

jkollu l-dominion tad-dinja, 



{12:24} u ta dawk li dwell hemmhekk, b ' ħafna 

tal-oppressjoni tas, fuq kollox dawk li kienu qabel minnhom: 
għalhekk 

jissejħu huma l-Kapijiet ta ' l-Ajkla. 

{12:25} għall-dawn huma dawn li għandhom iwettqu tiegħu 

wickedness, u li għandha tispiċċa tiegħu tmiem ta ' l-aħħar. 

{12:26} u billi as sawest dik-ras kbira 

deher aktar, huwa signifieth li wieħed minnhom għandu jmutu 

fuq sodda tiegħu, u għadhom bl-uġigħ. 

{12:27} minflok it-tnejn li jibqgħu għandhom ikunu slain mal- 

sword. 

{12:28} għall-sword tal-wieħed għandu devour l-oħra: 

imma fl-aħħar għandu hu jaqgħu permezz tal-sword lilu nnifsu. 

{12:29} u billi as sawest rix żewġ taħt l- 

ġwienaħ li jgħaddu minn fuq ir-ras li jkun fuq in-naħa tal-lemin; 

{12:30} huwa signifieth li dawn huma dawn, min-Highest 

hath żamm għalih l-aħħar: dan huwa l-Renju żgħir u sħiħ 

ta ' l-inkwiet, kif as sawest. 

{12:31} u l-Iljun, min as sawest li jitla minn 

l-injam, u roaring, u titkellem ma ' l-Ajkla, u 



rebuking lilha għall-ha unrighteousness bil-kliem kollha 

li as hast jinstemgħu; 

{12:32} dan huwa l-anointed, li il-Highest hath miżmuma 

għalihom u għall-wickedness tagħhom għalih l-aħħar: hu 
għandu 

reprove minnhom, u għandhom upbraid minnhom b ' moħqrija 
tagħhom. 

{12:33} għal hu għandu iffisat lilhom qabel lilu ħaj fil- 

is-sentenza, u għandhom rebuke magħhom, u korrett 
minnhom. 

{12:34} għall-bqija tal-Poplu tiegħi għandha hu jagħti mal 

Birgu, dawk li kienu ġew ippressat fuq fruntieri tiegħi, u 

hu għandu jagħmilhom joyful sad-dħul tal-jum ta ' l- 

is-sentenza, dan I jkollhom mitkellma għalih thee minn l- 

bidu. 

{12:35} dan huwa l-dream li sawest as, u dawn huma 

l-interpretazzjonijiet. 

{12:36} as biss hast ġew jilħqu ikun jaf dan sigriet ta ' l- 

il-Highest. 

{12:37} għalhekk jikteb dawn l-affarijiet kollha li as hast 

jidher fil-ktieb, u taħbi minnhom: 



{12:38} u jgħallmu lill-għaqli tal-Poplu, li 

qlub as knowest jistgħu comprehend u jżomm dawn 

sigrieti. 

{12:39} imma Stenna as hawn thyself għadhom sebat ijiem 
aktar, 

li jistgħu jiġu shewed thee, li jkun pleaseth- 

Ogħla jiddikjara għalih thee. U ma dak li hu mexa mod tiegħu. 

{12:40} u waslet biex jgħaddi, meta in-nies kollha rat li 

-sebat ijiem kienu tal-passat, u I ma jidħlu mill-ġdid fil-Belt, 

huma miġbura minnhom ilkoll flimkien, mill-inqas għalih l- 

akbar, u daħal għalih miegħi, u qal, 

{12:41} liema kienu aħna offended thee? u liema evil jkollhom 

Aħna magħmul kontra thee, li as forsakest lilna, u sittest hawn 

f ' dan il-post? 

{12:42} għal ta ' l-prophets kollha as biss l-Arti ħalla lilna, bħala 
a 

Cluster ta ' l-għasir, u bħala a candle f'post fid-dlam, u kif 

' haven jew ta ' vapur preservati mill-tempest. 

{12:43} ma jkunux-rebbieh li huma jidħlu lilna biżżejjed? 

{12:44} jekk as shalt forsake lilna, kif ħafna aħjar kieku ma 



ġew għal lilna, jekk aħna wkoll kien ġie rrekordjat in the midst 
of Sion? 

{12:45} għal Aħna ma jkunux aħjar minn dawn li miet hemm. 

U huma wept bil-vuċi għolja. Mbagħad Wieġeb I minnhom, 

u l-imsemmi, 

{12:46} tkun ta ' kumdità tajba, O Iżrael; u ma għandhiex tkun 
tqila, 

as id-dar ta ' Jacob: 

{12:47} għal l-ogħla hath inti fl-remembrance, u 

l-Mighty hath ma minsi inti fl-temptation. 

{12:48} bħal lili, I jkollhom ma forsaken lilek, la am I 

tbegħdet mill inti: imma ninsab jibdew dan il-post, biex jitolbu 
għall- 

-Deżolazzjoni ta ' Sion, u li I jistgħu jfittxu Birgu għall- 

qasam baxxa ta ' kenn tiegħek. 

{12:49} u issa go tiegħek mod dar kull bniedem, u wara 

dawn il-ġranet I jidħlu għalih inti. 

{12:50} sabiex il-Poplu mexa triqthom fil-Belt, bħal kif 

I ikkmanda minnhom: 

{12:51} imma I baqgħu xorta fil-kamp sebat ijiem, bħala l- 

Angel ikkmanda miegħi; u ma jieklux biss f ' dawk il-ġranet tal- 



fjuri tal-qasam, u kellu tiegħi laħam tal-ħwawar 

{13:1} u waslet biex jgħaddu wara sebat ijiem, I dreamed- 

Dream bil-lejl: 

{13:2} u, lo, hemm inħolqu a riħ mill-baħar, li hi 

jitmexxew l-mewġ kollha tiegħu. 

{13:3} u I beheld, u, lo, li l-bniedem waxed qawwi mal- 

l-eluf ta ' Norbert: u meta huwa maqluba tiegħu 

countenance biex tfittex, kollha trembled l-affarijiet li kienu 
jidhru 

taħtu. 
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{13:4} u whensoever l-vuċi mexa mill-ħalq tiegħu, 

kollha huma maħruqa li tinstema l-vuċi tiegħu, bħal kif id-dinja 
faileth 

meta feeleth-nar. 

{13:5} u wara dan I beheld, u, lo, hemm kienet miġbura 

flimkien għadd kbir ta ' l-irġiel, minn numru, mill-Erbgħa 

qawwijin ta '-Norbert, li subdue il-bniedem li ġiet minn- 

baħar 

{13:6} imma I beheld, u, lo, hu kien graved lilu nnifsu kbir 

tal-muntanji, u flew sa fuqu. 



{13:7} imma I kienu raw ir-reġjun jew post 

whereout-Spencer kienet graven, u I ma setgħux. 

{13:8} u wara dan I beheld, u, lo, huma kollha li 

kienu miġbura flimkien biex subdue lilu kienu sore jibÿgœux, u 

għadhom durst ġlieda. 

{13:9} u, lo, kif hu rat il-vjolenza ta ' numru l-kbir 

dak daħal, hu la neħħiet minn idejn tiegħu, u lanqas miżmuma 
sword, u lanqas 

kull strument ta ' gwerra: 

{13:10} imma biss I raw li baghat mill-ħalq tiegħu huwa bħala 

kien a blast tan-nar, u minn tiegħu ix-xufftejn a taddar kemm 
ikun hemm, 

u minn ilsien tiegħu hu jitfa xrar u tempests. 

{13:11} u dawn kienu kollha mħallta flimkien; il-blast tal- 

tan-nar, l-taddar kemm ikun hemm, u l-tempest kbir; u waqa ' 
mal- 

vjolenza fuq numru l-kbir li kien imħejji fil-ġlieda kontra, 

u maħruqa minnhom sa kull wieħed, hekk li malli a f'daqqa tal- 

mingħajr għadd numru kbir xejn kien li jiġi perċepit, imma 

trab u riħa ta ' duħħan biss: meta I rat dan I kien jibÿgœux. 

{13:12} wara raw I-istess bniedem jiġu minn 



il-muntanji, u jitolbu għalih lilu ieħor peaceable 

Numru kbir. 

{13:13} u daħal hemm ħafna nies għalih lilu, dan 

uħud kienu tajtna, uħud kienu sorry, u xi wħud minnhom kienu 

marbuta, u oħra ftit miġjuba minnhom li kienu offruti: 

imbagħad kien I morda permezz biża kbir, u l-I awaked, u qal, 

{13:14} as shewed hast thy impjegat dawn wonders 

mill-bidu, u hast magħduda miegħi li worthy as 

shouldest jirċievu tiegħi misteru: 

{13:15} Shew miegħi issa għadu l-interpretazzjoni ta ' dan 
dream. 

{13:16} għal kif I jfassal fil-minjiera Fehim, woe 

għalih minnhom li għandu jitħalla f ' dawk il-ġranet u ħafna 
aktar 

woe minnhom li huma ma jkun fadal għalih! 

{13:17} għall li ma tħallew kienu fl-heaviness. 

{13:18} issa jifhmu I-affarijiet li huma stabbiliti sa fl- 

l-aħħar ġranet, li għandu jiġri għalih minnhom, u għal dawk 

li huma jkun fadal. 

{13:19} għalhekk huma jidħlu fis-xorta kbira u 

neċessitajiet ħafna, bħal kif dawn iΩda tiddikjara. 



{13:20} għadhom huwa huwa faċli għalih li huwa fil-periklu li 
jiġu 

f ' dawn l-affarijiet, minn li jgħaddi bogħod bħal a sħaba ta l- 

dinja, u mhux biex tara l-affarijiet li jiġri fl-aħħar jiem. 

U hu Wieġeb għalih miegħi, u qal, 

{13:21} l-interpretazzjoni tal-viżjoni għandha I shew thee, 

u I se tiftaħ għalih thee l-ħaġa li as hast meħtieġa. 

{13:22} billi as hast mitkellma minnhom li huma telqu 

wara, din hija l-interpretazzjoni: 

{13:23} hu li għandhom nespanduhom l-perikolu f'dak il-ħin 
hath 

miżmuma lilu nnifsu: dawn li jkunu waqgħu fil-periklu huma 
bħal 

jkollhom xogħlijiet, u l-fidi lejn l-f'idejna. 

{13:24} taf dan għalhekk, dak li li jkun telaq 

wara huma blessed aktar minn dawn li jkunu mejta. 

{13:25} dan huwa it-tifsira tal-viżjoni: billi as 

sawest-bniedem johorgu mill-midst tal-baħar: 

{13:26} huwa l-istess hu min Alla il-Highest hath miżmuma 

staġun kbira, li mill-magni tiegħu stess għandu jagħti tiegħu 

creature: u għandha tordna minnhom li huma jkun fadal. 



{13:27} u billi as sawest, li mill-ħalq tiegħu 

hemm daħal bħala a kalkari tar-riħ, u tan-nar, u tax-xita; 

{13:28} u li hu miżmum la sword, u lanqas xi 

strument tal-gwerra, iżda li l-rushing fl-minnu meqruda 

il-ħafna kollu li waslet biex subdue lilu; Dan huwa l- 

interpretazzjoni: 

{13:29} Behold, il-jum jidħlu, meta l-aktar għolja se 

jibda biex iwassluhom li huma fuq l-earth. 

{13:30} u hu għandhom jidħlu għall-astonishment tagħhom 

dak tal-pawsa fuq l-earth. 

{13:31} u wieħed għandhom jintrabtu li jiġġieldu kontra l-ieħor, 

Belt waħda kontra oħra, post wieħed kontra wieħed ieħor, 

nies kontra l-ieħor, u l-isfera wieħed kontra l-ieħor. 

{13:32} u l-ħin għandu jkun meta dawn l-affarijiet għandhom 

li jgħaddu, u s-sinjali għandu jiġri li I shewed 

thee qabel, u mbagħad għandu l-iben tiegħi jiġu ddikjarati, min 
as 

sawest bħala raġel axxendenti. 

{13:33} u meta l-poplu kollu jisma l-vuċi tiegħu, kull 

bniedem għandu fil-leave tagħhom stess ta ' art il-ġlieda li 
jkollhom 



kontra l-ieħor. 

{13:34} u xi numru mingħajr għadd kbir għandhom ikunu 
miġbura 

flimkien, kif as sawest minnhom, lesti li jidħlu, u għal 

jingħelbu lilu mill-ġlied. 

{13:35} imma li hu għandu joqgħod fuq il-quċċata tal-Monte 
Sion. 

{13:36} Sion u g andhom jid lu, u għandhom ikunu shewed għal 
kollox 

irġiel, li jkunu preparati u builded, bħal kif as sawest-Telg a ta ' 

graven mingħajr idejn. 

{13:37} u dan l-iben tiegħi għandha rebuke l-wicked 

invenzjonijiet ta ' dawk il-Ġnus, li għall-ħajja wicked tagħhom 
huma 

waqa fis-tempest; 

{13:38} u għandhom jistabbilixxu qabilhom tagħhom thoughts 
evil, u 

-torments wherewith huma għandhom jibdew ikunu 
tormented, 

li huma simili għalih fjamma: u hu għandu jinqered minnhom 

mingħajr xogħol mill-liġi li hija simili għalih miegħi. 

{13:39} u billi as sawest li hu miġbura 



ħafna peaceable oħra għalih lilu; 

{13:40} dawk huma l-għaxar tribù, li saru bogħod 

priġunieri mill-art tagħhom stess fil-ħin ta ' Osea l-king, 

min Salmanasar il-king ta Assyria wasslet attivazzjoni magħluq, 
u 
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hu mwettqa minnhom fuq l-ilmijiet, u hekk daħlu dawn fis- 

art ieħor. 

{13:41} imma huma ħadu dan Avukat bejniethom, 

li kienet tħalli numru l-kbir tal-heathen, u jmorru 

tiddikjara f ' pajjiż ieħor, fejn qatt umanità āie, 

{13:42} li dawn jistgħu iżommu hemm l-istatuti tagħhom, li 

huma qatt ma miżmuma fl-art tagħhom stess. 

{13:43} u li daħlu Euphrates mill-dejjaq 

postijiet tax-xmara. 

{13:44} għal sinjali l-iktar għolja imbagħad shewed għalihom, 

u miżmuma xorta l-għargħar, sakemm dawn kienu jgħaddu. 

{13:45} għall permezz ta ' dak il-pajjiż kien hemm kbir il-mod li 

Go, jiġifieri, tas-sena u nofs: u l-istess reġjun huwa 

imsejjaħ Arsareth. 



{13:46} imbagħad-āie huma hemm sa l-aħħar ħin; u l- 

issa meta huma għandhom jibdew jidħlu, 

{13:47} l-ogħla għandha twaqqaf il-molol tal-kurrent 

darb ' oħra, li huma jistgħu jgħaddu minn: għalhekk sawest as- 

numru kbir ma ' paċi. 

{13:48} imma dawk li jkun xellug lura ta ' thy in-nies huma 

dawn li jinstabu fil-fruntieri tiegħi. 

{13:49} issa meta hu destroyeth numru l-kbir tal- 

tan-Nazzjonijiet li huma miġbura flimkien, hu għandu jiddefendi 
l-poplu tiegħu 

li jibqgħu. 

{13:50} u imbagħad għandha shew hu minnhom wonders kbira. 

{13:51} imbagħad qal I, O Lord li bearest ir-regola, shew miegħi 

dan: aldaqstant I raw il-bniedem johorgu mill- 

midst tal-baħar? 

{13:52} u norganizzaw għalih miegħi, bħal kif as canst la 

ifittxu l-u lanqas tkun taf l-affarijiet li huma fil-fil-fond tal-baħar: 

jistgħu anke hekk ebda bniedem fuq tad-dinja ara l-iben tiegħi, 
jew dawk li jiġu 

miegħu, imma fil-ħin tal-ġurnata. 

{13:53} dan huwa l-interpretazzjoni tal-dream liema as 



sawest, u li biha as biss l-Arti hawn jeħfief. 

{13:54} g as hast forsaken thine stess il-mod, u 

applikati thy diliġenza għalih l-liġi tiegħi, u fittxet li. 

{13:55} thy ħajja hast as ordnat fl-abbli, u hast 

imsejjaħ thy omm il-Fehim. 

{13:56} u għalhekk ikollhom I shewed thee-teżori ta ' l- 

il-Highest: wara oħra tlett ijiem I se jitkellmu ħwejjeġ oħra 

għalih thee, u jiddikjaraw għalih thee mighty u wondrous 

affarijiet. 

{13:57} imbagħad mexa I tiddikjara fil-qasam, li tagħti praise u 

Grazzi ħafna għalih l-aktar għoli minħabba tiegħu wonders 

li kien jagħmel fil-ħin; 

{13:58} u għax hu governeth l-istess, u tali 

bħan-waqgħa fl-istaġuni tagħhom: u hemm I tqarrqu tlett ijiem. 

{14:1} u waslet biex jgħaddu fuq l-tielet jum, I tqarrqu taħt 

an tal-ballut, u, behold, hemm daħlu a vuċi mill-bush 

kontra tiegħi, u l-imsemmi, Esdras, Esdras. 

{14:2} u I qal, hawn ninsab I, Lord u I aċċettax l-fuq 

saqajn tiegħi. 



{14:3} imbagħad qal li hu miegħi, għalih fil-bush I kienx 
manifestament 

jiżvelaw jien stess għalih Moses, u talked miegħu, meta tiegħi 

Poplu servew fl-Eġittu: 

{14:4} u I bagħtitlu u wasslet tiegħi Poplu mill-Eġittu, 

u miġjuba minnu sa l-Monte ta fejn I miżmuma lilu mill-Kuntatti 
Maġenbi 

staġun twil, 

{14:5} u qallu ħafna affarijiet wondrous, u shewed 

lilu l-sigrieti tal-ħinijiet, u l-aħħar; u ikkmanda 

lilu, tgħid, 

{14:6} dawn kliem shalt as jiddikjaraw, u dawn shalt 

as taħbi. 

{14:7} u issa I jgħidu li għalih thee, 

{14:8} li as jistabbilixxu fl-thy qalb is-sinjali li għandi 

shewed, u l-iΩda li as hast jara, u l- 

interpretazzjonijiet li as hast mismugħa: 

{14:9} g as shalt jittieħdu bogħod minn kollox, u mill- 

minn issa l quddiem as shalt jibqgħu ma ' l-iben tiegħi, u ma 
bħal 

ikunu simili thee, sakemm tkun intemmet l-ħinijiet. 



{14:10} għall-dinja hath mitlufa tiegħu taż-żgħażagħ, u l-ħinijiet 

jibda xema antik. 

{14:11} għall-dinja hija maqsuma f'partijiet tnax-il, u l- 

għaxar partijiet minnha huma diġà għadda minn, u nofs ta ' l-
għaxar parti: 

{14:12} u remaineth hemm dik li hija wara l-nofs 

ta ' l-għaxar parti. 

{14:13} issa għalhekk stabbilit thine dar fl-ordni, u 

reprove thy il-Poplu, kumdità dawk minnhom li jkunu fl-inkwiet, 

u issa jirrinunzjaw korruzzjoni, 

{14:14} ħalli jmorru minn thee mortal thoughts, mitfugħa 
bogħod il- 

piżijiet tal-bniedem, mqiegħda ' l barra issa in-natura dgħajfa, 

{14:15} u mwarrba l-thoughts li huma aktar tqal 

għalih thee, u haste thee li jobbligawhom minn dawn il-ħinijiet. 

{14:16} għall-rebbieh għadhom akbar minn dawk li as hast 

wieħed jara jiġru għandu jsir hawnhekk. 

{14:17} għal ħares kemm id-dinja għandhom ikunu aktar 
dgħajfa 

permezz ta ' età, l-aktar tant għandu żieda rebbieh fuq 

minnhom li dwell hemmhekk. 



{14:18} għall-ħin huwa enta bogħod, u l-lokazzjoni huwa iebes 

mill-banda: għal issa hasteth il-viżjoni li ġejjin, li as hast 

jara. 

{14:19} imbagħad Wieġeb I qabel thee, u qal, 

{14:20} Behold, Lord, I se jmorru, kif as hast ikkmanda 

Kuntatti Maġenbi, u reprove l-poplu li jkunu preżenti: iżda dawn 
li 

għandhom ikunu twieldu wara, li għandha twissi 
minnhom? b'hekk il- 

Dinjija huwa stabbilit fid-dlam, u li fih dwell huma 

mingħajr dawl. 

{14:21} għall thy l-liġi huwa maħruq, għalhekk l-ebda bniedem 
knoweth 

l-affarijiet li huma magħmul ta thee, jew ix-xogħol li għandu 
jibda. 
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{14:22} imma jekk sibt grazzja qabel thee, jibagħtu lill- 

Santa Ghost fis-miegħi, u I għandu jikteb dak hath sar kollu 

fid-dinja sa mill-bidu, li kienu miktubin fil-thy 

liġi, li irġiel jistgħu jsibu thy mogħdija, u li dawn li ser 

ħajjin fl-aħħar jum jistgħu jgħixu. 



{14:23} u huwa rrisponda miegħi, tgħid, Go thy mod, tiġbor 

il-Poplu flimkien, u say għalih minnhom, li huma jfittxu thee 

mhux għal erbgħin jum. 

{14:24} imma ħares as Ipprepara thee ħafna siġar ta ' kaxxa, u 

jieħdu b ' thee Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus, u Asiel, 

dawn ħamsa li huma lesti biex tikteb bil-ħeffa; 

{14:25} u jiġu hither, u I għandhom jixegħlu a candle tal 

il-Fehim f thine tal-qalb, li ma għandhom jitqiegħdu kif, sa 

isiru l-affarijiet li as shalt jibda jikteb. 

{14:26} u meta as hast magħmul, xi affarijiet shalt as 

tippubblika, u xi affarijiet shalt as shew jiġbru għall- 

għaqli: biex l-għada dan siegħa shalt as jibda jikteb. 

{14:27} imbagħad mexa I tiddikjara, kif huwa ikkmanda, u 

miġbura in-nies kollha flimkien, u l-imsemmi, 

{14:28} tisma dawn il-kliem, O Iżrael. 

{14:29} tagħna missirijiet fil-bidu kienu strangers 

L-Eġittu, minn minn fejn dawn ġew mogħtija: 

{14:30} u irċieva l-liġi tal-ħajja, li ma huma miżmuma, 

li ye wkoll ikollhom transgressed wara minnhom. 

{14:31} imbagħad kienet l-art, anke l-art tal-Sion, maqsumin 



fost inti mill-lott: imma tiegħek missirijiet, u ye ruħkom, kienu 

jsir unrighteousness, u ma jkunu żammew il-modi li l- 

Ogħla ikkmanda li inti. 

{14:32} u forasmuch kif hu Imħallef righteous, hu 

ħa mingħandek fi żmien l-ħaġa li kien tak. 

{14:33} u issa huma ye hawn, u tiegħek brethren fost 

inti. 

{14:34} Therefore jekk hekk ikunu li ye se subdue tiegħek stess 

il-Fehim, u tirriforma qlub tiegħek, ye għandhom jinżammu 

ħaj u wara l-mewt ye għandhom jiksbu l-Birgu. 

{14:35} għal wara l-mewt għandha s-sentenza tidħol, meta 

Aħna għandhom jgħixu mill-ġdid: u imbagħad għandha l-ismijiet 
tal- 

righteous jkun manifest, u x-xogħlijiet ta ' l-ungodly għandhom 
ikunu 

dikjarata. 

{14:36} ħalli ebda bniedem għalhekk jidħlu għalih Jien issa, u 
lanqas 

tfittex lili wara dawn l-erbgħin jum. 

{14:37} sabiex I ħa l-ħames irġiel, kif huwa ikkmanda miegħi, 

u aħna mar fil-qasam, u baqgħu hemm. 



{14:38} u l-jum li jmiss, behold, a vuċi imsejjaħ miegħi, 

tgħid, Esdras, jiftaħ ħalq thy, u tixrob li I jagħtu thee biex 

ix-xarba. 

{14:39} mbagħad fetaħ I ħalqi, u, behold, hu 

laħaq miegħi xi kikkra sħiħa, li kien sħiħa kif it were bl-ilma, 

imma l-kulur tiegħu kien simili tan-nar. 

{14:40} u I ħadu hu, u drank: u meta I kellhom akkadut tal 

huwa, qalb tiegħi uttered Fehim, u abbli kiber fl-tiegħi 

tas-sider, għall-ispirtu tiegħi msaħħa memorja tiegħi: 

{14:41} u ħalqi kien miftuħ, u Agħlaq is-sistema aktar. 

{14:42} l-ogħla taw il-fehma għalih il-ħames 

irġiel, u dawn kitbu l-viżjonijiet semg˙u tal-lejl li 

kienu g, li huma kienu jafu ma: u qagħdu erbgħin jum, u 

huma kitbu fil-jum, u matul il-lejl huma data u ħobż. 

{14:43} bħal miegħi. I spake fil-jum, u I miżmuma ma tiegħi 

l-ilsien bil-lejl. 

{14:44} fl-erbgħin jum huma kitbu mija u erbgħa 

kotba. 

{14:45} u waslet biex jgħaddi, meta l-erbgħin jum kienu 

mimlija, li l-ogħla spake, tgħid, l-ewwel li as hast 



bil-miktub ddikjara, tippubblika dak l Mejju worthy u unworthy 

taqrah: 

{14:46} imma jżomm il-u-sebgħin l-aħħar, dak as mayest 

jagħti biss biex ikunu bħal għaqli fost il-Poplu: 

{14:47} għal fihom huwa l-molla ta ' l-fehim, l- 

il-Funtana ta ' l-abbli, u l-fluss tal-għarfien. 

{14:48} u I kienx hekk. 

{15:1} Behold, jitkellmu as fil-widnejn tal-Poplu tiegħi- 

kliem tal prophecy, li I se jitqiegħdu fil-ħalq thy, saith- 

Lord: 

{15:2} u jikkawżaw biex jinkitbu fil-karta: għall-dawn huma 

fidila u vera. 

{15:3} biża ma l-imaginations kontra thee, ħalli ma- 

incredulity minnhom trouble thee, li jitkellem kontra thee. 

{15:4} għal kulħadd-unfaithful għandu jmutu fl tagħhom 

unfaithfulness. 

{15:5} Behold, saith-Lord, I se idaħħlu plagues fuq 

id-dinja; l-sword, ġuħ, mewt u qerda. 

{15:6} għall wickedness hath wieħed jikkontrollaha mniġġsa l- 

kollu tad-dinja, u xogħolijiet hurtful tagħhom huma sodisfatti. 



{15:7} Therefore saith-Lord, 

{15:8} I se jżomm ilsien tiegħi mhux aktar bħala mess tagħhom 

wickedness, li profanely dawn jikkommettu, la se I 

jbatu minnhom f ' dawk l-affarijiet, li huma wickedly jeżerċitaw 

lilhom infushom: behold, id-demm innoċenti u righteous crieth 

għalih miegħi, u l-souls tal-ġusti jilmentaw kontinwament. 

{15:9} u għalhekk, saith-Lord, I se jiġrilha avenge 

minnhom, u jirċievu għalih Jien id-demm innoċenti kollha minn 

fosthom. 

{15:10} Behold, Poplu tiegħi hija mmexxija bħala qatgħa li l- 

qatla: I se ma jsofri minnhom issa għal dwell fl-art ta ' l- 

L-Eġittu: 

{15:11} imma I għandha tgħarrafhom bl-idejn mighty u a 

mġebbda driegħ, u l-Eġittu smite ma plagues, bħal qabel, 

u se jeqred l-art kollha tiegħu. 

{15:12} Eġittu għandu mourn, u l-Fondazzjoni minnha għandha 

tkun smitten bil-pesta u l-kastig li Alla għandu 
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iġibu fuqu. 

{15:13} huma li sal-art għandu mourn: għal tagħhom 



żrieragħ għandhom jonqsu permezz tal-blasting u silġ, u ma a 

fearful constellation. 

{15:14} woe lill-Dinjija u lilhom li dwell hemmhekk! 

{15:15} għall-sword u l-qerda tagħhom draweth nigh, 

u Poplu wieħed għandu jqumu bil-wieqfa u l-ġlieda kontra l-
ieħor, u 

xwabel f idejhom. 

{15:16} għall għandu jkun hemm sedition fost l-irġiel, u 

jidħol fil-xulxin; huma għandhom jikkunsidraw mhux tagħhom 
b'Rejiet u lanqas 

princes, u l-kors ta ' l-azzjonijiet tagħhom għandu joqgħod 
tagħhom 

l-enerġija. 

{15:17} raġel għandu jixtiequ li jmorru fil-Belt, u m ' għandux 

ikunu kapaċi. 

{15:18} għal minħabba tagħhom għalhekk għandhom ikunu l-
ibliet 

inkwiet, il-biċċeriji għandhom jiġu meqruda, u l-irġiel għandhom 
ikunu 

jibÿgœux. 

{15:19} raġel għandu jkollhom l-ebda pity mal-ħâra tiegħu, 
imma 



għandhom jeqirdu djar tagħhom mal-sword, u jħassru tagħhom 

merkanzija, minħabba n-nuqqas tal-ħobż, u għall-tribulation 
kbira. 

{15:20} Behold, saith Alla, I se jitolbu flimkien kollha l- 

b'Rejiet tad-dinja biex reverence miegħi, li huma mit-tlugħ 

tax-xemx, mix-Xlokk, mill-Lvant, u Libanus; biex 

Ixgħel lilhom infushom wieħed kontra l-ieħor, u jħallas lura l-
affarijiet 

li għamlu lilhom. 

{15:21} simili kif jagħmlu għadhom illum għalih magħżul tiegħi, 
sabiex 

se I jagħmlu wkoll, u tikkompensa fl-bosom tagħhom. B'hekk 
saith 

l-Alla Lord; 

{15:22} tiegħi lemin għandu ma spare-lil min jidneb, u tiegħi 

sword m ' għandhomx jieqfu fuqhom li iwaqqgħu demm 
innoċenti 

fuq l-earth. 

{15:23}-nar hija marret raba mill-wrath tiegħu, u hath 

ikkunsmat l-pedamenti ta ' l-earth, u l-lil min jidneb, bħal 

t-tiben li hu kindled. 

{15:24} woe lilhom li sin, u żomm ma tiegħi 



commandments! saith-Lord. 

{15:25} I se ma spare minnhom: mur tiegħek mod, ye tfal, 

mill-poter, defile mhux il-kenn tiegħi. 

{15:26} għal il-Lord knoweth minnhom kollha dak sin kontra 

lilu, u għalhekk delivereth li hu lilhom għalih mewt u 

qerda. 

{15:27} għal issa huma l-plagues ġejjin fuq kollu 

stazzjonijiet terrestri u ye għandhom jibqgħu fihom: minflok ma 
għandu jagħti l-Alla 

int, għax ye jkollhom sinned kontrih. 

{15:28} behold l-viżjoni jqaddes, u d-dehra 

tiegħu mill-Lvant: 

{15:29} fejn għandu l-Ġnus tad-draguni ta Sawdita 

jidħlu l-chariots ħafna, u l-ħafna minnhom 

għandhom jiġu mwettqa bħala l-riħ fuq id-dinja, li huma kollha 
li 

tismagħhom jistgħu biża u tremble. 

{15:30} wkoll l-Carmanians raging fil-wrath għandha tmur 

tiddikjara kif il-ħnieżer selvaġġi ta ' l-injam, u b ' saħħa kbira 

għandhom huma ġejjin, u l-ingħaqad ġlieda magħhom, u 
għandu l-iskart a 



Porzjoni mill-art ta ' l-Assyrians. 

{15:31} u mbagħad-draguni jkollha bl-idejn tal-għolja, 

remembering n-natura tagħhom; u jekk huma għandhom iduru 
lilhom infushom, 

konfoffa flimkien fil-qawwa kbira li persecute minnhom, 

{15:32} allura dawn għandhom ikunu inkwiet żvinati, u jżomm 

silenzju permezz tal-qawwa tagħhom, u għandhom 
jobbligawhom. 

{15:33} u mill-art tal-Assyrians għandu l- 

g adu besiege minnhom, u jikkonsma ftit minnhom, u fl- 

ospitanti tagħhom għandu jkun il-biża u dread, u strife fost 
tagħhom 

b'Rejiet. 

{15:34} behold sħab mil-Lvant u mit-Tramuntana 

għalih l-isfel, u huma ħafna jqaddes biex tfittex fuq, sħiħa 

ta ' wrath u tax-xita. 

{15:35} dawn għandhom smite wieħed mal-ieħor, u huma 
għandhom 

smite isfel ħafna kbira ta ' stilel fuq id-dinja, anki 

l-Istilla tagħhom stess; u tad-demm għandhom jiġu mill-sword 
għalih il- 

ż-żaqq, 



{15:36} u demel ta ' l-irġiel għalih il-ġemel-tal hough. 

{15:37} u għandu jkun hemm fearfulness kbira u 

trembling fuq tad-dinja: u dak ara l-wrath ikunu 

jibÿgœux, u trembling għandhom jiġu fuqhom. 

{15:38} u hemm għandhom jiġu mbagħad maltempijiet kbira 
mill- 

tan-nofsinhar, u mit-Tramuntana, u parti oħra mill-Punent. 

{15:39} u rjieħ qawwija għandhom jinħolqu mil-Lvant, u 

għandhom tiftħu; u s-sħaba li huwa imqajjem sa fl-wrath, u 

l-Istilla mħawwad li jikkawżaw biża lejn l-riħ tal-Lvant u tal-
Punent, 

għandhom jiġu meqruda. 

{15:40} il-kbir u l-mighty is-sħab għandhom jiġu puffed l- 

sħiħa ta ' wrath, u l-Istilla, li huma jistgħu jagħmlu id-dinja 
kollha 

jibÿgœux, u lilhom li dwell hemmhekk; u dawn għandhom ferra 
l- 

fuq kull post għoli u eminenti l Istilla jqaddes, 

{15:41} tan-nar, u silġ, u li jkun qed itajjar xwabel, u ħafna 

l-ilmijiet, li l-oqsma kollha jista ' jkun sħiħ, u tax-xmajjar kollha, 
mal- 

abbundanza ta ' l-ibħra kbar. 



{15:42} u dawn għandhom tfarrak il-bliet u l-ħitan, 

muntanji u tal-għoljiet, siġar tal-injam, u l-ħaxix ta ' l- 

mergħat, u l-qamħ tagħhom. 

{15:43} u dawn għandhom imorru stedfastly għalih Babylon, u 

tagħmel lilha jibÿgœux. 

{15:44} għandhom jidħlu lilha, u besiege lilha, l-Istilla 

u wrath kollha għandhom ikunu ferra l-fuq lilha: imbagħad 
għandu l- 

it-trab u d-duħħan jitla għalih-Norbert, u dawn kollha li jkunu 

tagħmilni għandha bewail magħha. 

{15:45} u li jibqgħu taħt lilha għandhom jagħmlu tas-servizz 

għalih minnhom li kienu jitqiegħdu magħha fil-biża. 

{15:46} u as, Asja, dik partaker ta ' l-Arti ta ' l-Appostlu tal- 

Babylon, u l-Arti-glory tal-persuna tagħha: 

{15:47} woe jkun għalih thee, as wretch, għaliex hast as 

magħmula thyself simili għalih lilha; u hast decked thy ulied fl- 

whoredom, li huma jistgħu jekk jogħġbok u glory fl-thy lovers, 
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li jkunu dejjem mixtieqa li jikkommettu whoredom bl-thee. 

{15:48} as hast segwita lilha li huwa hated fl-kollha lilha 



xogħol u invenzjonijiet: għalhekk saith Alla, 

{15:49} I se tibgħat plagues fuq thee; romol, 

faqar, ġuħ, sword, u pestilence, biex thy djar ta ' l-iskart 

bil-qerda u l-mewt. 

{15:50} u -glory ta thy il-poter għandhom jitnixxfu bħala a 

tal-fjuri, s-sħana għandhom jinħolqu li hija mibgħuta fuq thee. 

{15:51} as shalt tkun imdgħajfa bħala mara fqira ma 

istrixxi, u kif wieħed chastised mal-feriti, hekk li l- 

mighty u lovers ma jkunx kapaċi biex jirċievi thee. 

{15:52} kien I ma jealousy jkunu hekk proċediet kontra 

thee, saith-Lord, 

{15:53} jekk as hadst mhux dejjem slain l-magħżul tiegħi, 

exalting-stroke ta ' l-idejn thine, u tgħid fuq tagħhom 

mejta, meta as wast drunken, 

{15:54} stipulati-tas-sbuħija tal-thy countenance? 

{15:55} l-rigal ta ' l-thy whoredom għandhom ikunu fl-thy 

bosom, għalhekk shalt as jirċievu recompence. 

{15:56} simili kif as hast magħmul għalih tiegħi magħżul, saith- 

Lord, anke hekk għandu Alla do għalih thee, u għandu jagħti 
thee 



ġewwa l-inkwiet 

{15:57} thy tfal jmut ta ' ġuħ, u shalt as 

jaqgħu permezz tal-sword: thy il-bliet għandhom jitqassmu, u 

thine kollha għandhom jitħassru bl-sword fil-qasam. 

{15:58} huma li jiġu fil-muntanji jmut tal-ġuħ, 

u jieklu l-laħam tagħhom stess, u tixrob id-demm tagħhom 
stess, għal ħafna 

il-ġuħ tal-ħobż, u Jackson ta ' l-ilma. 

{15:59} as bħala kuntent shalt jidħlu permezz tal-baħar, u 

jirċievu plagues mill-ġdid. 

{15:60} u fil-passaġġ huma għandhom rush fuq il-wieqaf 

Belt, u għandhom jeqirdu xi porzjon ta ' art thy, u 

tikkonsma l-parti ta ' l-thy glory, u għandu jirritorna biex 
Babylon li 

kienet meqruda. 

{15:61} u as shalt jiġu mitfugħa minnhom bħala stubble, 

u huma jkunu għalih thee bħala tan-nar; 

{15:62} u għandu jikkonsma thee, u thy l-ibliet, thy l-art, 

u thy il-muntanji; thy woods kollha u thy siġar tagħtix frott 
għandu 

li tirrekordja l-mal-nar. 



{15:63} Thy it-tfal għandhom ikunu vinkolanti attivazzjoni tal-
ġarr, u, 

Deus, liema as hast, huma għandhom jħassru huwa, u mar-
beauty 

ta ' thy wiċċ. 

{16:1} woe jkun għalih thee, Babylon, u l-Asja! woe jkun għalih 

thee, is-Sirja u l-Eġittu! 

{16:2} gird sa ruħkom mal-ċraret ta ' l-ixkora u tax-xagħar, 

bewail it-tfal tiegħek, u jkun sorry; għall-qerda tiegħek huwa 
fuq 

bl-idejn. 

{16:3} A sword huwa mibgħut fuqek, u li jista ' titfih 

lura? 

{16:4} A tan-nar hu mibgħut fost inti, u li jistgħu b'dawn huwa? 

{16:5} plagues huma mibgħuta għalih int, u dak li huwa hu li 
jistgħu 

id-drajv minnhom bogħod? 

{16:6} jistgħu kull bniedem jsuq bogħod l Iljun hungry- 

injam? jew jistgħu kull wieħed b'dawn l-nar fil-stubble, meta 
huwa 

hath bdiet tirrekordja? 



{16:7} Mejju wieħed tixgħel mill-ġdid il-vleġġa li huwa maqtul 
tal a 

archer qawwija? 

{16:8}-Lord mighty sendeth l-plagues u li huwa 

hu li jistgħu jsuqu minnhom bogħod? 

{16:9} A tan-nar għandu jmorru raba mill-wrath tiegħu, u li hu 
hu 

li jistgħu b'dawn huwa? 

{16:10} hu għandu jitfa lightnings, u li għandhom ma biża? 

hu għandu thunder, u li m ' għandhomx ikunu jibÿgœux? 

{16:11} il-Lord għandha jheddu, u li ma jkunux 

utterly economies għal trab fil-preżenza tiegħu? 

{16:12} quaketh id-dinja, u l-pedamenti tiegħu; 

il-baħar ariseth up mal-mewġ mill-Fond tal-, u l-mewġ 

minnha huma inkwiet, u l-ħut tiegħu wkoll, qabel il- 

Lord, u qabel l-glory tas-setgħa tiegħu: 

{16:13} għal qawwija huwa d-dritt tiegħu bl-idejn li bendeth il-
pruwa, 

vleġeġ tiegħu li hu l-shooteth huma li jaqtgħu, u għandha mhux 
neqsin, 

meta dawn jibdew jiġu sparati fil-truf tad-dinja. 



{16:14} behold, il-plagues huma mibgħuta, u għandu jirritorna 
ma 

darb ' oħra, sakemm dawn jaqgħu fuq l-earth. 

{16:15}-nar huwa kindled, u m ' għandhiex tidħol, sa ma 

tikkonsma l-Fondazzjoni ta ' l-earth. 

{16:16} simili bħala vleġġa li huwa maqtul tal a mighty archer 

ma returneth lura: hekk anke l-plagues li għandhom jiġu 

jintbagħtu ma ' l-earth ma għandu jirritorna mill-ġdid. 

{16:17} woe huwa miegħi! woe huwa miegħi! li se jagħti lili fil 

dawk il-jiem? 

{16:18} il-bidu tal-fi u mournings kbir; 

il-bidu ta ' l-ġuħ u l-mewt kbira; il-bidu ta ' l- 

gwerer, u l-poteri għandu joqgħod fil-biża; il-bidu ta ' l- 

rebbieh! dak għandu nagħmel meta għandhom jidħlu dawn 
rebbieh? 

{16:19} Behold, ġuħ u pesta, tribulation u 

anguish, li huma mibgħuta bħala tbatijiet maġġuri għall-
emenda. 

{16:20} iżda għal dawn l-affarijiet kollha huma ma għandhom 
iduru minn 

wickedness tagħhom, u lanqas ikunu dejjem konxji tal-
problemi. 



{16:21} Behold, victuals għandhom ikunu hekk tajjeb rħas fuq 

tad-dinja, li għandhom jaħsbu lilhom infushom bħala każ tajba, 

u anke mbagħad għandha rebbieh jikbru fuq tad-dinja, sword, 
ġuħ, 

u konfużjoni kbir. 

{16:22} għal ħafna minnhom li dwell mal-ert m ' 

jmorru tal-ġuħ; u l-oħra, li joħroġ il-ġuħ, għandu 

jeqirdu l-sword. 

{16:23} u l-mejta għandhom ikunu mitfugħa l-bħala demel, u 
hemm 

għandu jkun l-ebda bniedem li tagħti forza minnhom: għall-ert 
għandha tkun 

moħlija, u l-bliet għandhom jiġu mitfugħa. 
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{16:24} hemmhekk għandu jkun l-ebda bniedem fuq ix-xellug 
sal-earth, u għal 

jinżera li 

{16:25} is-siġar għandhom jagħtu l-frott, u li għandha tiġbor 

minnhom? 

{16:26} għandu ripen l-għeneb, u li għandhom tat-tread 
minnhom? 

għall-postijiet kollha għandu jkun desolate ta ' l-irġiel: 



{16:27} hekk li l-bniedem wieħed għandu jixtiequ jaraw ieħor, u 

biex tisma ' vuċi tiegħu. 

{16:28} għall tal-Belt għandu jkun hemm xellug għaxar, u tnejn 
mill- 

il-qasam, li għandha taħbi lilhom infushom fl-imsaġar oħxon, u 
fl- 

l-clefts tal-blat. 

{16:29} bħal fil-ġnien taż-żebbuġ fuq kull siġra hemm 

huma telqu żebbuġ tliet jew erba; 

{16:30} jew bħala meta tinġabar l-għalqa tad-dwieli, huma telqu 

ċerti clusters minnhom li tfittex b'mod diliġenti permezz ta l- 

qasam tad-dwieli: 

{16:31} anke hekk dawk il-ġranet għandu jkun hemm tliet jew 
erba 

xellug minnhom li tfittex djar tagħhom mal-sword. 

{16:32} u l-earth għandhom jiġu stabbiliti l-iskart, u l-oqsma 

tiegħu għandu xema Qadima, u ha modi u kollha tagħha 
mogħdijiet għandhom 

jikbru sħiħa ta ' thorns, għax ebda bniedem m ' l-ivvjaġġar 

therethrough. 

{16:33} il-virgins għandu mourn, wara li l-ebda bridegrooms; 



-nisa għandu mourn, wara li l-ebda ma jaħdmux li 
żwieġhom; tagħhom 

ulied għandu mourn, wara li l-ebda għajnuniet. 

{16:34} fil-gwerer għandhom tagħhom bridegrooms jiġu 
meqruda, 

u tagħhom u li żwieġhom għandhom jitħassru tal-ġuħ. 

{16:35} tisma issa dawn l-affarijiet u jifhmu lilhom, ye 

impjegati tal-Lord. 

{16:36} Behold, il-kelma ta ' l-Lord, jirċievu huwa: temmen 

mhux l-gods minnhom il-Lord spake. 

{16:37} Behold, il-plagues tpinġi nigh, u ma jkunux laxka. 

{16:38} kif meta l-mara ma ' tifel/tifla fix-xahar disa 

bringeth raba binha, b ' żewġ jew tliet sigħat tat-twelid tagħha 

jagħmel minn kollox kbir compass ġuf tagħha, li jagħmel minn 
kollox, meta l-wild 

cometh raba, huma slack mhux mument: 

{16:39} anke hekk il-mhux il-plagues għandu jkun slack biex jiġu 

fuq l-earth, u għandu mourn id-dinja, u għandu fi 

jidħlu lilu fuq kull naħa. 

{16:40} O Poplu tiegħi, jisimgħu l-kelma tiegħi: Agħmel int lest li 

thy ġlieda, u f ' dawk rebbieh ikun anki bħala pilgrims fuq il- 



tad-dinja. 

{16:41} hu li selleth, ħalli lilu tkun kif hu li fleeth bogħod: 

u hu li buyeth, bħala waħda li titilfu: 

{16:42} hu li occupieth l-merkanzija, kif hu li hath Nru 

profitt minnha: u hu li buildeth, kif hu li għandhom dwell ma 

hemmhekk: 

{16:43} hu li soweth, daqs li kieku huwa ma għandhom jiksbu: 
hekk ukoll 

hu li planteth l-għalqa tad-dwieli, kif hu li għandha tiġbor ma- 

għeneb: 

{16:44} huma li ra, bħala huma li għandha tikseb l-ebda 

it-tfal; u huma li ewwi; x lil ma, bħala l-romol. 

{16:45} u għalhekk huma dak tax-xogħol tax-xogħol għalxejn: 

{16:46} strangers għandhom jiksbu l-frott tagħhom, u jħassru 

oġġetti tagħhom, overthrow djar tagħhom, u jieħdu t-tfal 
tagħhom 

captives, għal fil-kattività u l-ġuħ għandhom jieœdu tfal. 

{16:47} u dawn li jokkupaw l-merkanzija tagħhom ma 

serq, l-aktar huma gverta tagħhom bliet, djar tagħhom, 
tagħhom 

ċ, u persuni tagħhom stess: 



{16:48} aktar I tkun irrabjat magħhom għall-sin tagħhom, 

saith-Lord. 

{16:49} simili kif a whore envieth-dritt onesta u 

mara virtuous: 

{16:50} hekk il-righteousness għandha tobgħodhom iniquity, 
meta hi 

decketh ruħha, u għandu accuse ha li l-wiċċ tagħha, meta hu 

cometh li għandu jiddefendi lilu li b'mod diliġenti searcheth l- 

kull sin fuq tad-dinja. 

{16:51} u għalhekk ikunu ye mhux bħal thereunto, u lanqas 
għall- 

xogħlijiet tiegħu. 

{16:52} għall- għadu ftit, u iniquity għandhom jittieħdu bogħod 

ta ' l-art, u righteousness għandu reign fost inti. 

{16:53} ħalli ma l-sinner jgħidu li huwa hath ma sinned: għall- 

Alla għandu jirrekordja faħam ta ' nar fuq ras tiegħu, li saith 

qabel ma l-Alla Lord u glory tiegħu, I jkollhom ma sinned. 

{16:54} Behold, il-Lord knoweth ix-xogħlijiet kollha ta ' l-irġiel, 

tagħhom imaginations, thoughts tagħhom, u l-qlub tagħhom: 

{16:55} li spake imma l-kelma, ħalli l-earth tkun magħmula; 

u li kien għamel: ħalli l-Norbert isiru; u hu kien maħluq. 



{16:56} fil-kelma tiegħu kienu l-istilel magħmula, u li hu 
knoweth 

in-numru minnhom. 

{16:57} searcheth hu-deep, u l-teżori tiegħu; 

huwa hath mkejjel il-baħar, u dak li containeth. 

{16:58} huwa hath Agħlaq il-baħar in the midst of-ilmijiet, 

u mal-kelma tiegħu hath hu hanged id-dinja fuq l-ilmijiet. 

{16:59} hu spreadeth l-heavens bħal vault; fuq 

l-ilmijiet hath hu fondata huwa. 

{16:60} fl-dezert hath għamel molol ta ' l-ilma, u 

għaddajjar fuq fuq tal-muntanji, li l-għargħar jistgħu 

Ferra ' l isfel mill-blat għoli biex id-dinja ta ' l-ilma. 

{16:61} hu magħmul bniedem, u mqiegħda tiegħu qalb fil-midst 
ta 

il-korp, u taw lilu taddar, ħajja, u l-fehim. 

{16:62} Iva u l-ispirtu tal-f'idejna Alla, li sar 

ħwejjeġ kollha, u searcheth l-affarijiet kollha moħbija fil-sigrieti 

tad-dinja, 

{16:63} Vanġeli hu knoweth tiegħek invenzjonijiet, u liema ye 

aħseb fil-qlub tiegħek, anke minnhom li sin, u kienet taħbi 

sin tagħhom. 



{16:64} Therefore hath l-Lord eżattament mfittxija kollha 

xogħlijiet tiegħek, u hu se nwassal inti kollha f ' għajb. 
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{16:65} u meta tiegħek hija huma titressaq, ye għandhom jiġu 

ashamed qabel għandhom ikunu l-irġiel, u tiegħek stess hija 
tiegħek 

accusers f ' dak il-jum. 

{16:66} x se ye ' jagħmlu? jew kif se ye Aħbi tiegħek hija 

qabel Alla u angels tiegħu? 

{16:67} Behold, Alla nnifsu huwa l-Imħallef, biża lilu: ħalli 

lil hinn minn tiegħek hija, u tinsa tiegħek iniquities, biex meddle 
l-ebda 

aktar magħhom għal dejjem: hekk għandu Alla twassal inti raba, 
u 

jagħti inti mill-inkwiet kollu. 

{16:68} għal, behold, il-wrath ħruq ta ' l-kbir 

numru kbir huwa kindled fuq int, u għandhom jieħdu l-bogħod 

ċerti minn int, u l-għalf inti, wieqaf, bl-affarijiet offruti 

għalih idols. 

{16:69} u li kunsens għalih minnhom għandhom ikunu kellhom 
fil- 



derision u reproach, u trodden taħt l-ilsien. 

{16:70} għall għandu jkun hemm f'kull post, u fil-li jmiss 

bliet, a insurrezzjoni kbira fuq dawk li l-biża ' ta ' l-Lord. 

{16:71} ikunu simili mad irġiel, sparing xejn, imma 

xorta t-tħassir u l-qerda dawk li biża ' ta ' l-Lord. 

{16:72} għal dawn għandu l-iskart u jieħu bogħod tagħhom il-
merkanzija, 

u jitfa barra djar tagħhom. 

{16:73} imbagħad għandu dawn ikunu magħrufa, li huma 
magħżula tiegħi; 

u għandhom ikunu pruvaw bħala l-deheb fil-nar. 

{16:74} Hear, O ye beloved tiegħi, saith-Lord: behold, 

il-jum ta ' l-inkwiet huma mill-idejn, iżda I se jagħti inti minn 

l-istess. 

{16:75} ikunu ye ma jibÿgœux la dubju; għal Alla hu tiegħek 

gwida, 

{16:76} u l-gwida tagħhom li jżommu tiegħi 

commandments u ë., saith-Alla Lord: ħalli ma 

tiegħek hija Iżen inti, u ħalli ma tiegħek iniquities lift 

lilhom infushom. 



{16:77} Woe jkun għalih minnhom li huma marbuta ma ' 
tagħhom hija, 

u koperta b ' tagħhom iniquities l-istess kif huwa kopert għalqa 

aktar ma ' l-arbuxxelli, u l-mogħdija koperta tiegħu ma thorns, 

li ebda bniedem jistgħu jivvjaġġaw permezz! 

{16:78} titħalla undressed, u huwa jitfa in-nar li jkun 

ikkunsmat maghhom. 
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