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2 Esdras 

Cuốn sách thứ hai của Esdras 

{1:1} là cuốn sách thứ hai của nhà tiên tri Esdras, con trai của 

Saraias, con trai của Azarias, con trai của Helchias, con trai của 

Sadamias, sou Sadoc, con trai của Achitob, 

{1:2} là con trai của Achias, con trai của Phinees, con trai của 

Heli, con trai của Amarias, con trai của Aziei, con trai của 

Marimoth, con trai của và ông spake unto các của Borith, các 

con trai của Abisei, con trai của Phinees, con trai của Eleazar, 

{1:3} là con trai của Aaron, của bộ tộc Levi; đó là 

bị giam giữ trong đất mê-đi, trong triều đại của Artexerxes 

vua của người Ba tư. 

{1:4} và lời Chúa đến gặp unto tôi, nói rằng, 

{1:5} đi ngươi cách và shew người của tôi hành động tội lỗi của 
họ, 

và con cái của họ sự gian ác của họ mà họ đã làm được 

Đối với tôi; rằng họ có thể nói với trẻ em của họ trẻ em: 

{1:6} vì tội lỗi của người cha của họ đang tăng lên trong 



họ: họ đã quên tôi, và đã cung cấp cùng 

lạ vị thần. 

{1:7} am không tôi thậm chí không ông đưa chúng ra khỏi đất 

Ai Cập, từ nhà của bondage? nhưng họ có 

chọc tức tôi unto cơn thịnh nộ, và khinh thường tham mưu của 
tôi. 

{1:8} kéo ngươi ra thì tóc đầu ngươi, và đúc tất cả 

ác khi họ, vì họ đã không vâng lời cho đến của tôi 

pháp luật, nhưng nó là một người nổi loạn. 

{1:9} bao lâu thì tổ họ, vào người mà tôi có 

được thực hiện rất tốt? 

{1:10} nhiều vị vua có tôi phá hủy cho sakes của họ; 

Pharaoh với công chức của mình và tất cả các quyền lực của 
mình, tôi có smitten 

xuống. 

{1:11} tất cả các quốc gia có tôi phá hủy trước khi họ, và 

ở phía đông, tôi có rải rác người dân hai tỉnh, 

thậm chí Tyrus và Sidon, và đã giết tất cả kẻ thù của họ. 

{1:12} nói ngươi do unto chúng, nói rằng, vì vậy, saith 

Chúa, 

{1:13} tôi đưa bạn qua biển và trong đầu 



đưa cho bạn một đoạn lớn và an toàn; Tao đã cho mày môi-se 
cho một 

lãnh đạo, và Aaron cho một linh mục. 

{1:14} tôi đưa cho bạn ánh sáng trong một trụ cột của lửa, và 
tuyệt vời 

thắc mắc tôi đã thực hiện trong số các bạn; nhưng ngươi đã 
quên tôi, 

saith Chúa. 

{1:15} vì vậy, saith Chúa Almighty, người chim cút như 

một mã thông báo cho bạn; Tôi đã cho bạn lều cho bảo vệ của 
bạn: 

Tuy nhiên diệp murmured 

{1:16} và chiến thắng không trong tên của tôi cho sự hủy diệt 

kẻ thù của bạn, nhưng đã bao giờ đến ngày nay làm ngươi chưa 
murmur. 

{1:17} những lợi ích mà tôi đã làm cho bạn ở đâu? 

khi ngươi đói và khát trong vùng hoang dã, đã ngươi 

không khóc cho tôi, 

{1:18} nói, tại sao hast ngươi đưa chúng tôi vào đây 

Khu hoang dã để tiêu diệt chúng ta? nó đã tốt hơn để chúng tôi 
có 

phục vụ người Ai Cập, hơn để chết trong hoang dã này. 



{1:19} sau đó đã có tôi tiếc sau khi mournings của bạn, và cho 

manna ăn; Vì vậy ye đã ăn bánh mì Thiên thần. 

{1:20} khi ngươi khát, đã làm tôi không tách đá, 

và nước chảy ra để điền vào của bạn? sưởi ấm tôi bảo hiểm 

bạn với lá của cây. 

{1:21} tôi chia trong số các bạn một vùng đất hiệu quả, tôi diễn 
ra các 

Người Canaan, các Pherezites và Philistines, trước khi bạn: 

nên tôi chưa làm gì nhiều hơn cho bạn? saith Chúa. 

{1:22} Vì vậy, saith Chúa Almighty, khi ye 

vùng hoang dã, trong sông Amorites, đang được athirst, 

và blaspheming tên của tôi, 

{1:23} tôi đã cho bạn không cháy cho blasphemies của bạn, 
nhưng diễn viên một 

cây trong nước, và được làm ngọt sông. 

{1:24} những gì tôi sẽ làm cho ngươi, O Jacob? Thou, Juda, 

wouldest không tuân theo tôi: tôi sẽ lần lượt tôi đến các quốc 
gia khác, và 

unto những người tôi sẽ cho tên của tôi, mà họ có thể giữ cho 
tôi 

quy chế. 



{1:25} nhìn thấy ngươi đã bỏ rơi tôi, tôi sẽ bỏ rơi bạn 

cũng; khi ngươi mong muốn tôi phải duyên dáng unto bạn, tôi 
sẽ 

có không có lòng thương xót khi bạn. 

{1:26} whensoever ye sẽ kêu gọi tôi, tôi sẽ không nghe thấy 

bạn: cho ye có ô nhiễm bàn tay của bạn với máu, và của bạn 

chân đang nhanh chóng để cam kết ngộ sát. 

{1:27} ye đã không phải là nó đã bỏ rơi tôi, nhưng riêng của bạn 

bản thân, saith Chúa. 

{1:28} vì vậy, saith Chúa Almighty, có tôi không cầu nguyện 

bạn là một người cha con trai của ông, như một người mẹ của 
cô con gái, và một 

y tá của mình là một hình nhỏ 

{1:29} ye sẽ là người của tôi, và tôi cần phải của bạn 

Thiên Chúa; ye sẽ là trẻ em của tôi, và tôi cần phải của bạn 

cha? 

{1 h 30} tôi tập hợp bạn với nhau, như hen một gathereth cô 

gà dưới cánh của bà: nhưng bây giờ, tôi phải làm gì cho đến 

bạn? Tôi sẽ ném bạn từ khuôn mặt của tôi. 

{1:31} khi ye cung cấp cho unto tôi, tôi sẽ biến khuôn mặt của 
tôi từ 



bạn: cho bạn feastdays trang nghiêm, vệ tinh mới của bạn, và 
của bạn 

Circumcisions, tôi đã bỏ rơi. 

{1:32} tôi đã gửi unto bạn của tôi công chức các tiên tri, mà ye 

đã bị giết và rách cơ thể của họ trong miếng, mà 

máu tôi sẽ yêu cầu của bàn tay của bạn, saith Chúa. 

{1:33} vì vậy, saith Chúa Almighty, ngôi nhà của bạn là 

cô đơn, tôi sẽ bỏ bạn như gió doth stubble. 

{1:34} và trẻ em của bạn sẽ không có hiệu quả; cho họ 

có khinh thường răn của tôi, và làm điều đó là 

một điều ác trước mặt tôi. 

{1:35} ngôi nhà của bạn tôi sẽ cung cấp cho một người sẽ 

đến; mà không có nghe nói của tôi được nêu ra thì tôi tin 
rằng; để 

người mà tôi có kính không có dấu hiệu, nhưng họ sẽ làm tôi có 

chỉ huy chúng. 
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{1:36} họ đã thấy không có tiên tri, nhưng họ sẽ gọi 

tội lỗi của họ để tưởng niệm, và xác nhận chúng. 

{1:37} tôi đi để chứng kiến các ân huệ của người dân đến, 

có những cái nhỏ hân hoan trong sự vui vẻ: và mặc dù họ có 



không thấy tôi với đôi mắt cơ thể, nhưng tinh thần mà họ tin 
rằng các 

điều mà tôi nói. 

{1:38} và bây giờ, anh nhìn gì vinh quang; và xem các 

người đến từ phía đông: 

{1:39} unto người mà tôi sẽ cung cấp cho cho các nhà lãnh đạo, 
Abraham, 

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

và Jonas, 

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

và Malachy, được gọi là cũng một thiên sứ của Chúa. 

{2:1} vì vậy saith Chúa, tôi đã mang những người này ra khỏi 

Bondage, và tôi đã cho họ răn của tôi bởi 

menservants các tiên tri; người mà họ sẽ không nghe thấy, 
nhưng 

khinh tham mưu của tôi. 

{2:2} mẹ trần chúng saith unto chúng, đi của bạn 

cách, ye trẻ em; Đối với tôi là một góa phụ và forsaken. 

{2:3} tôi đưa bạn lên với sự vui vẻ; nhưng với phiền muộn và 

nặng nề có tôi mất bạn: cho ye có phạm tội trước khi các 



Chúa Thiên Chúa của bạn, và làm điều đó là điều xấu trước khi 
anh ta. 

{2:4} nhưng những gì tôi nên bây giờ làm unto bạn? Tôi là một 
góa phụ 

và forsaken: đi theo cách của bạn, O trẻ em của tôi, và yêu cầu 
lòng thương xót 

của Chúa. 

{2:5} như đối với tôi, O cha, tôi kêu gọi ngươi cho một nhân 
chứng 

qua mẹ của những trẻ em này, mà sẽ không giữ của tôi 

giao ước, 

{2:6} ngươi mang lại cho họ sự nhầm lẫn, và mẹ của họ 

để một spoil, mà có thể có không có con cái của họ. 

{2:7} để cho họ rải rác ở nước ngoài trong số các người da man, 
để cho 

tên của họ được đưa ra khỏi trái đất: đối với họ đã khinh 
thường 

giao ước của tôi. 

{2:8} woe cho ngươi, Assur, ngươi mà hidest các 

bất công ở ngươi! O thou ác người, hãy nhớ những gì 

Tôi đã làm cho sô-đôm và Gomorrha; 

{2:9} có đất lieth trong clods pitch và đống 



Đông Tà Tây độc: ngay cả như vậy cũng sẽ làm unto chúng mà 
nghe tôi nói không, 

saith Chúa Almighty. 

{2:10} vì vậy, saith Chúa unto Esdras, nói với mọi người của tôi 

Tôi sẽ cho họ Vương quốc Jerusalem, mà tôi 

sẽ có được cho đến Israel. 

{2:11} vinh quang của họ cũng tôi sẽ mất unto me, và cung cấp 
cho những 

Các đời đời díp, mà tôi đã chuẩn bị cho họ. 

{2:12} sẽ có cây sống cho một thuốc mỡ của 

thưởng thức ngọt; họ sẽ không lao động, cũng không là mệt 
mỏi. 

{2:13} đi, và ye shall nhận: Hãy cầu nguyện cho vài ngày cho 
đến 

bạn, rằng họ có thể được rút ngắn: Vương quốc là đã 

chuẩn bị sẵn sàng cho bạn: watch. 

{2:14} mất thiên đàng và trái đất để chứng kiến; Đối với tôi có 

phá vỡ cái ác trong miếng, và tạo ra tốt: cho tôi sống, 

saith Chúa. 

{2:15} mẹ, ôm hôn trẻ em ngươi, và mang lại cho họ 

với sự vui vẻ, làm cho đôi chân của mình nhanh như một trụ 
cột: đối với tôi có 



chọn ngươi, saith Chúa. 

{2:16} và những người đã chết sẽ để tăng lên một lần nữa từ 

địa điểm của họ, và mang chúng ra khỏi ngôi mộ: đối với tôi có 

gọi tên tôi ở Israel. 

{2:17} sợ không, ngươi mẹ của trẻ em: đối với tôi có 

chọn ngươi, saith Chúa. 

{2:18} giúp đỡ ngươi tôi sẽ gửi cho tôi công chức ê-sau và 

Jeremy, sau khi có luật sư, tôi có Thánh và chuẩn bị sẵn sàng 

cho ngươi mười hai cây laden với thợ lặn trái cây, 

{2:19} và vòi phun nước nhiều chảy với sữa và 

mật ong, và bảy ngọn núi hùng vĩ, trên ấy có phát triển 

Hoa hồng và hoa huệ, nhờ đó mà tôi sẽ điền vào thy trẻ với 
niềm vui. 

{2:20} làm ngay để góa phụ, thẩm phán cho cha, 

cho người nghèo, bảo vệ trẻ mồ côi, Hôp, quần áo khỏa thân, 

{2:21} chữa lành các bị hỏng và yếu, cười không một lame 

người đàn ông để khinh miệt, bảo vệ các maimed, và để cho 
người đàn ông mù 

đi vào tầm nhìn của độ sắc nét của tôi. 

{2:22} giữ tuổi và trẻ trong bức tường thy. 

{2:23} wheresoever ngươi findest chết, đưa họ và 



chôn chúng, và ta sẽ cho ngươi là nơi đầu tiên tôi 

phục sinh. 

{2:24} tuân vẫn còn, O người của tôi, và hãy còn lại ngươi, cho 
ngươi 

sự tĩnh lặng vẫn đến. 

{2:25} nuôi dưỡng con ngươi, O thou tốt y tá; stablish 

đôi chân của mình. 

{2:26} đối với công chức mà tôi đã đưa cho ngươi, có 

sẽ không là một trong số họ hư mất; Đối với tôi sẽ yêu cầu họ 
từ 

trong số các ngươi số. 

{2:27} được không mệt mỏi vì: để khi ngày của rắc rối và 

cometh nặng nề, những người khác sẽ khóc và được sorrowful, 
nhưng 

Thou shalt được vui vẻ và có sự phong phú. 

{2:28} các người da man sẽ ghen tị ngươi, nhưng họ sẽ không 
thể 

để không phải làm gì với ngươi, saith Chúa. 

{2:29} bàn tay của tôi sẽ bao gồm các ngươi, để ngươi trẻ em 

sẽ không thấy địa ngục. 

{2:30} được vui tươi, O thou mẹ, con ngươi; cho tôi 



sẽ cung cấp cho ngươi, saith Chúa. 

{2:31} nhớ ngươi trẻ em ngủ, đối với tôi sẽ mang lại cho 

họ ra khỏi mặt của trái đất, và lòng thương xót shew unto 

họ: đối với tôi là thương xót, saith Chúa Almighty. 

{2:32} ôm hôn trẻ em cho đến khi tôi đến và lòng thương xót 
shew thy 

unto chúng: cho giếng của tôi chạy qua, và ân sủng của tôi sẽ 
không 

thất bại. 

{2:33} I Esdras đã nhận được một khoản phí của Chúa khi các 

Mount Oreb, mà tôi phải đi đến Israel; nhưng khi tôi đến 

unto chúng, chúng tôi đặt tại nought và khinh thường những 

răn của Chúa. 
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{2:34} và do đó tôi nói unto bạn, O ngươi người da man, mà 

nghe và hiểu, nhìn cho chăn cừu của mình, ông sẽ cung cấp cho 

bạn còn lại đời đời. cho ông là hô ở bàn tay, mà sẽ đến 

trong các kết thúc của thế giới. 

{2:35} sẵn sàng cho các phần thưởng của Vương Quốc, đối với 
các 

mai mai ánh sáng sẽ tỏa sáng khi bạn cho luôn luôn. 



{2:36} chạy trốn bóng tối của thế giới này, nhận được những 

sự vui sướng của vinh quang của bạn: tôi nhận chứng Đấng cứu 
thế của tôi công khai. 

{2:37} O nhận được những món quà được cho bạn, và được vui, 

cho nhờ unto Ngài mà Ngài đã dẫn bạn đến trên trời 

Quốc Anh. 

{2:38} phát sinh lên và đứng, nhìn số lượng những người 

mà được niêm phong trong các bữa cơm của Chúa; 

{2:39} mà phải rời khỏi bóng tối của thế giới, 

và đã nhận được sản phẩm may mặc vinh quang của Chúa. 

{2:40} có số ngươi, O Sion, và ngậm những 

Ngươi có được mặc quần áo màu trắng, mà có thực hiện pháp 
luật 

của Chúa. 

{2:41} số lượng trẻ em ngươi, mà ngươi longedst 

để được hoàn thành: beseech sức mạnh của Chúa, mà ngươi 

những người đã được gọi là từ đầu, có thể 

thiêng liêng. 

{2:42} I Esdras thấy khi núi Sion một con người tuyệt vời, 

người mà tôi không có số, và họ đều ca ngợi Chúa 

với các bài hát. 



{2:43} và ở giữa họ đã có một người đàn ông trẻ 

của một tầm cỡ cao, cao hơn tất cả phần còn lại, và sau khi mỗi 
một 

của người đứng đầu của ông thiết lập thân răng, và càng được 
sôi nổi; mà tôi 

nhận tại rất nhiều. 

{2:44} vì vậy tôi hỏi các thiên sứ, và nói, thưa ngài, đây là gì? 

{2:45} ông trả lời và nói unto me, đây là họ mà 

có đưa ra sinh tử quần áo, và đặt trên bất tử, 

và đã thú nhận tên của Thiên Chúa: họ là bây giờ 

trao vương miện, và nhận được lòng bàn tay. 

{2:46} sau đó nói rằng tôi unto các thiên sứ, người trẻ tuổi là nó 

đó crowneth họ, và giveth cho họ lòng bàn tay trong tay của 
họ? 

{2:47} để trả lời và nói unto me, nó là con trai của 

Thiên Chúa, người mà họ đã thú nhận trên thế giới. Sau đó bắt 
đầu tôi 

rất nhiều để khen họ đứng như vậy stiffly cho tên 

của Chúa. 

{2:48} sau đó thiên sứ nói unto me, đi theo cách Chúa, và cho 
biết 



của tôi những gì theo cách của những thứ, và như thế nào hay 
thắc mắc 

của Chúa Thiên Chúa ngươi, thou hast ngươi nhìn thấy. 

{3:1} năm thirtieth sau khi hủy hoại của thành phố, tôi đã ở 

Babylon, và lay gặp rắc rối khi ngủ của tôi, và suy nghĩ của tôi 

đến lên trong trái tim của tôi: 

{3:2} cho tôi thấy những đau khổ của Sion, và sự giàu có của 

họ sống ở Babylon. 

{3:3} và tinh thần của tôi đã được đau di chuyển, vì vậy mà tôi 
bắt đầu 

nói lời đầy đủ của sợ hãi cao nhất và nói: 

{3:4} O Lord, người bearest quy tắc, ngươi spakest tại các 

bắt đầu, khi ngươi didst trái đất, và cây đó thyself 

một mình, và commandedst người, 

{3:5} và gavest cơ quan unto Adam mà không có linh hồn, mà 

là tay nghề của bàn tay con và didst hít vào 

Anh ta hơi thở của cuộc sống, và ông đã sinh sống trước khi 
ngươi. 

{3:6} và ngươi leadest anh ta vào thiên đường, mà phải thy 

bàn tay đã trồng, trước khi bao giờ trái đất đến phía trước. 

{3:7} và Ngài ngươi gavest răn yêu thương 



cách thy: mà ông transgressed, và ngay lập tức ngươi 

appointedst chết trong Ngài và trong thế hệ của mình, của 
người 

đến các quốc gia, bộ lạc, người và kindreds, trong số. 

{3:8} và mỗi người đi sau sẽ riêng của họ, và 

đã làm những điều tuyệt vời trước khi ngươi, và khinh thường 
thy 

điều răn. 

{3, 9} và một lần nữa chuẩn của thời gian ngươi broughtest các 

lũ lụt khi những người sống trong thế giới, và destroyedst 

họ. 

{3:10} và nó đến để vượt qua trong mỗi của họ, đó là cái chết 

là Adam, vậy là lũ lụt này. 

{3:11} Nevertheless một trong số họ ngươi leftest, cụ thể là, 

Noah với hộ gia đình của ông, người trong số họ đến tất cả mọi 
người công bình. 

{3:12} và nó xảy ra, rằng khi họ sống theo 

trái đất bắt đầu nhân rộng, và đã nhận chúng nhiều 

trẻ em, và đã là một người lớn, họ bắt đầu một lần nữa 

nhiều hơn ungodly so với trước. 

{3:13} bây giờ khi họ đã sống như vậy ác trước khi ngươi, 



Ngươi didst chọn ngươi một người đàn ông từ trong số đó, có 

tên là Abraham. 

{3:14} anh ta ngươi lovedst, và Ngài chỉ ngươi 

shewedst thy sẽ: 

{3:15} và madest một mai mai giao ước với anh ta, 

hứa hẹn anh ta ngươi wouldest không bao giờ bỏ rơi hạt giống 
của mình. 

{3:16} và Ngài ngươi gavest Isaac, và cho đến Isaac 

Còn ngươi gavest Jacob và Esau. Đối với Jacob, ngươi didst 

chọn anh ta để ngươi, và đặt bởi ê-sau: và do đó, Jacob đã trở 
thành một 

vô số tuyệt vời. 

{3:17} và nó đến để vượt qua, mà đến khi ngươi leadest của 
mình 

hạt giống ra khỏi Ai Cập, ngươi broughtest họ đến núi 

Sinai. 

{3:18} và bowing trời, ngươi didst thiết lập nhanh các 

trái đất, movedst trên toàn thế giới và madest sâu để 

tremble, và troubledst người đàn ông tuổi đó. 

{3:19} và vinh quang Chúa đã đi qua bốn cửa, lửa, và 

trận động đất, và gió, và lạnh; mà ngươi mightest 



cung cấp cho luật unto các hạt giống của Jacob và siêng năng 
cho đến các 

thế hệ của Israel. 

{3:20} và chưa tookest ngươi không xa họ một 

trái tim độc ác, rằng pháp luật thy có thể sanh trái cây trong họ. 

{3:21} cho Adam đầu tiên mang một trái tim độc ác 

transgressed, và đã được khắc phục; và vì vậy tất cả họ có 

sinh của anh ta. 
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{3:22} không kiên định vì vậy đã được thực hiện thường trú; và 
pháp luật 

(cũng) trong trái tim của người dân với malignity của các 

gốc; do đó tốt rời đi và điều ác abode vẫn còn. 

{3:23} nên thời gian qua đời, và năm đầu 

mang đến một kết thúc: sau đó ngươi didst nâng cao ngươi lên 
một công chức, 

David được gọi là: 

{3:24} mà ngươi commandedst để xây dựng một thành phố 
unto thy 

tên, và để cung cấp hương và oblations cùng ngươi trong đó. 

{3:25} khi điều này được thực hiện nhiều năm, sau đó họ mà 



có người ở thành phố từ bỏ ngươi, 

{3:26} và trong tất cả mọi thứ đã làm ngay cả khi Adam và tất cả 
của mình 

thế hệ đã thực hiện: cho họ cũng có một trái tim xấu xa: 

{3:27} và như vậy ngươi gavest thy thành phố hơn vào tay 

kẻ thù con. 

{3:28} là hành động của họ, sau đó bất kỳ tốt hơn mà sống 

Babylon, vì vậy họ cần phải có dominion hơn 

Sion? 

{3:29} cho khi tôi đã chổ kia, và đã thấy impieties 

không có số, sau đó linh hồn của tôi đã thấy nhiều tàn trong này 

thirtieth năm, vì vậy mà trái tim của tôi đã thất bại tôi. 

{3:30} cho tôi đã thấy làm thế nào ngươi sufferest họ sinning, 

và hast tha kẻ xấu xa: và hast thy 

người, và hast giữ lại ngươi kẻ thù, và hast không 

signified nó. 

{3:31} tôi không nhớ như thế nào theo cách này có thể được 
rời: có 

họ sau đó của Babylon tốt hơn so với họ của Sion? 

{3:32} hoặc là có bất kỳ người nào khác mà làm ngươi 

bên cạnh Israel? hoặc thế hệ những gì Ngài đã rất tin thy 



ước như Jacob? 

{3:33} và được phần thưởng của họ appeareth không, và của họ 

lao động hath không có trái cây: cho tôi có đi ở đây và ở đó qua 

Các người da man, và tôi thấy rằng họ chảy trong sự giàu có, và 
không nghĩ thế 

Khi Chúa răn. 

{3:34} cân ngươi vì vậy sự gian ác của chúng tôi bây giờ trong 
các 

sự cân bằng, và họ cũng rằng ngự trên thế giới; và như vậy sẽ 

ngươi tên không có nơi tìm thấy, nhưng tại Israel. 

{3:35} hoặc khi là nó mà họ mà ngự khi các 

trái đất đã không phạm tội trong tầm nhìn ngươi? hoặc những 
gì mọi người có như vậy 

Giữ điều răn Chúa? 

{3:36} thou shalt tìm thấy rằng Israel theo tên Ngài đã giữ thy 

giới luật; nhưng không phải là các người da man. 

{4:1} và các thiên sứ được gửi unto me, có tên 

đổi Uriel, đã cho tôi một câu trả lời, 

{4:2} và nói, lòng ngài đã đi đến nay trong thế giới này, 

và thinkest ngươi để thấu hiểu cách cao nhất? 

{4:3} thì nói tôi, Vâng, thưa ngài. Và ông trả lời tôi, 



và nói, tôi xin gửi đến shew ngươi ba cách, và quy định 

ba similitudes trước khi ngươi: 

{4:4} whereof nếu Ngươi canst tuyên bố tôi một, tôi sẽ shew 

Ngươi cũng là cách mà ngươi desirest để xem, và tôi sẽ shew 

ngươi từ đâu cometh tim độc ác. 

{4:5} và tôi đã nói, cho biết, thưa ngài. Sau đó ông nói unto me, 

Đi theo con đường thy, cân nhắc tôi trọng lượng của ngọn lửa 
hoặc đo tôi 

chính sức ép của gió, hoặc gọi cho tôi một lần nữa trong ngày là 
quá khứ. 

{4:6} sau đó trả lời tôi và nói rằng, những gì con người có thể 
làm 

đó, mà ngươi shouldest hỏi những thứ của tôi? 

{4:7} và ông nói unto tôi, nếu tôi nên yêu cầu ngươi lớn như thế 
nào 

nhà đang ở giữa biển, hoặc bao nhiêu springs 

đang ở trong sự khởi đầu của sâu, hoặc làm thế nào nhiều suối 
là 

trên firmament, hoặc đó là outgoings thiên đường: 

{4:8} Peradventure ngươi wouldest nói unto tôi, tôi không bao 
giờ 

đi vào sâu, cũng như chưa vào địa ngục, không phải đã làm tôi 



đã bao giờ leo lên trời. 

{4:9} Nevertheless bây giờ đã hỏi ngươi nhưng chỉ trong các 

lửa và gió, và ngày wherethrough thou hast 

thông qua, và những điều mà từ đó Ngươi canst không 

tách ra, và chưa canst ngươi đưa cho tôi không có câu trả lời 
của họ. 

{4:10}, ông nói hơn nữa unto tôi, những thứ của riêng con, và 

chẳng hạn như được tăng lên với ngươi, Ngươi canst không 
biết; 

{4:11} bao thy tàu sau đó có thể thấu hiểu 

con đường của cao nhất, và thế giới bây giờ bề ngoài 

hỏng hiểu tham nhũng là điều hiển nhiên trong tôi 

tầm nhìn? 

{4:12} sau đó nói rằng tôi cho anh ta, nó đã tốt hơn mà chúng 
tôi đã 

không phải ở tất cả, hơn thế chúng ta nên sống vẫn còn trong 
sự gian ác, và đến 

đau khổ, và không biết tại sao. 

{4:13} ông trả lời tôi, và nói, tôi đã đi vào một khu rừng vào 

một đồng bằng, và những hàng cây đã tư vấn, 

{4:14} và cho biết, đến, chúng ta hãy đi và làm cho cuộc chiến 
chống lại 



biển mà nó có thể khởi hành đi trước chúng ta, và rằng chúng 
tôi có thể 

làm cho chúng ta nhiều rừng. 

{4:15} lũ lụt của biển cũng trong giống như cách thức đã 

tư vấn và cho biết, đến, hãy cho chúng tôi đi lên và chinh phục 
rừng 

đồng bằng, mà đó là cũng chúng tôi có thể làm cho chúng tôi 
một quốc gia khác. 

{4:16} nghĩ gỗ là vô ích, cho lửa 

đến và nó được tiêu thụ. 

{4:17} trong suy nghĩ của lũ lụt của biển đến vậy 

đến đống, cát đứng dậy và dừng lại chúng. 

{4:18} nếu ngươi wert thẩm phán bây giờ betwixt hai, người mà 

wouldest ngươi bắt đầu để biện minh cho? hay mà wouldest 
ngươi 

lên án? 

{4:19} tôi trả lời và nói, quả thật đó là một ý nghĩ điên rồ 

mà cả hai đều đã nghĩ ra, đối với mặt đất được trao các 

gỗ, và biển cũng hath nơi mình chịu lũ lụt của mình. 

{4:20} sau đó, ông trả lời tôi, và nói, Thou hast đưa ra một 

quyền phán xét, nhưng tại sao judgest ngươi không thyself 
cũng? 



{4:21} cho thích như mặt đất được trao unto gỗ, và 

biển với lũ lụt của mình: mặc dù vậy họ rằng ngự trên thế gian 

có thể hiểu gì, nhưng đó là khi trái đất: 

và ông dwelleth trên thiên đường có thể chỉ 

hiểu những điều mà đang ở trên đỉnh cao của các 

Thiên đường. 

{4:22} sau đó trả lời tôi và nói, tôi tha thiết mong ngươi, O Lord, 
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Hãy để tôi có sự hiểu biết: 

{4:23} cho nó không phải là tâm trí của tôi là tò mò cao 

những thứ, nhưng của như vượt qua của chúng tôi hàng ngày, 
cụ thể là, tại sao 

Israel được cho như là một làm nhục nha các người da man, và 
cho những gì 

nguyên nhân gây ra những người mà thou hast yêu được đưa 
ra trên cùng 

Quốc gia ungodly, và lý do tại sao luật của ông cha của chúng 
tôi 

mang đến nought, và ước viết đến none 

có hiệu lực, 

{4:24} và chúng tôi vượt qua đi trên thế giới như 



Châu chấu, và cuộc sống của chúng tôi là ngạc nhiên và sợ hãi, 
và chúng tôi 

không phải là xứng đáng để có được lòng thương xót. 

{4:25} sẽ sau đó làm gì cho đến tên của mình nhờ đó mà chúng 
tôi 

được gọi là? những điều có tôi hỏi. 

{4:26} sau đó trả lời ông tôi, và cho biết, hơn nữa các ngươi 

searchest, hơn thou shalt ngạc nhiên; nhất thế giới hasteth 

nhanh chóng để vượt qua đi, 

{4:27} và không thể thấu hiểu những điều 

hứa công bình trong thời gian tới: cho thế giới này là 

đầy đủ của sự bất công và infirmities. 

{4:28} nhưng như liên quan đến những điều các whereof ngươi 
askest 

tôi, tôi sẽ nói cho ngươi; cho cái ác gieo, nhưng sự tàn phá 

đó không được đến. 

{4:29} nếu vì thế mà trong đó gieo không bị 

lộn ngược, và nếu vượt qua những nơi mà gieo điều ác 

không đi, sau đó nó không thể đến đó gieo với tốt. 

{4:30} cho hạt giống ác đã được gieo trong các 

trái tim của Adam từ đầu, và bao nhiêu 



ungodliness hath nó đưa lên cho đến thời điểm này? và làm thế 
nào 

nhiều thì nó được đưa ra cho đến khi thời gian của đập 

đến đâu? 

{4:31} Ponder bây giờ của mình, các trái cây như thế nào tuyệt 
vời của 

sự gian ác các hạt hạt giống ác Ngài đã đưa ra. 

{4:32} và khi tai sẽ được cắt giảm xuống, đó là 

không có số, làm thế nào lớn một tầng thì họ điền vào? 

{4:33} sau đó tôi trả lời và cho biết, làm thế nào, và khi phải 

những điều này xảy ra? tại sao là một năm của chúng tôi vài và 

cái ác? 

{4:34} và ông trả lời tôi, nói rằng, Do không phải ngươi đẩy 
nhanh 

ở trên cao nhất nhất: thy vội vàng là trong vô vọng để ở trên 

Anh ta, cho thou hast nhiều vượt quá. 

{4:35} đã không phải là các linh hồn cũng của các câu hỏi yêu 
cầu chính đáng 

những điều này trong phòng của họ, nói rằng, bao lâu thì tôi 

Hy vọng vào thời trang này? Khi cometh quả của sàn nhà của 

phần thưởng của chúng tôi? 



{4:36} và cho đến những việc Uriel archangel đã cho 

họ trả lời, và nói rằng, ngay cả khi số lượng các hạt giống là 

điền vào bạn: cho ông hath nặng trên thế giới trong sự cân 
bằng. 

{4:37} bằng biện pháp ông hath đo lần; và bởi 

số ông hath đánh số lần; và ông không phải di chuyển 

cũng như, khuấy, cho đến khi các biện pháp nói được hoàn 
thành. 

{4:38} sau đó trả lời tôi và nói, O Lord mà bearest 

nguyên tắc, ngay cả khi tất cả chúng ta có đầy đủ các impiety. 

{4:39} và cho sakes của chúng tôi peradventure là các tầng 

của các công bình được không đầy, vì những tội lỗi của họ 

rằng ngự trên thế gian. 

{4:40} do đó, ông trả lời tôi, và nói, đi ngươi cách để một 

người phụ nữ với đứa trẻ, và yêu cầu của cô ấy khi cô ấy đã 
hoàn thành 

cô chín tháng, nếu tử cung của cô có thể giữ cho sự ra đời nữa 

trong cô. 

{4:41} sau đó nói rằng tôi, không, Chúa, mà có thể cô ấy 
không. Và ông 

nói unto me, trong mộ các buồng linh hồn là giống như các 



tử cung của một người phụ nữ: 

{4:42} cho như là một người phụ nữ travaileth maketh sự vội 
vàng để 

thoát ra khỏi sự cần thiết của travail: ngay cả như vậy làm 
những nơi này 

vội vàng để cung cấp những điều cam unto chúng. 

{4:43} từ đầu, nhìn xem, những gì ngươi desirest để 

thấy, nó sẽ là kính ngươi. 

{4:44} sau đó trả lời tôi và nói rằng, nếu tôi đã tìm thấy ân 

trong tầm nhìn ngươi, và nếu nó có thể được, và nếu tôi là gặp 
nhau do đó, 

{4:45} Shew tôi sau đó cho dù có nhiều hơn để đi hơn 

là quá khứ, quá khứ nhiều hơn để đi. 

{4:46} quá khứ, tôi biết là gì, nhưng những gì là cho tới tôi 

không biết. 

{4:47} và ông nói unto me, đứng bên phải, 

và tôi sẽ expound similitude cho ngươi. 

{4:48} vì vậy, tôi đứng, và thấy, và, behold, một đốt nóng 

lò đã được thông qua trước khi tôi: và nó đã xảy ra khi các 

ngọn lửa đã được đi theo tôi nhìn, và, behold, hút thuốc lá 

vẫn còn vẫn còn. 



{4:49} sau này có thông qua trước tôi một chảy nước 

điện toán đám mây, và được gửi xuống mưa nhiều với một cơn 
bão; và khi các 

mưa bão đã qua, những giọt còn vẫn còn. 

{4:50} sau đó nói ông unto me, xem xét với mình; như 

mưa nhiều hơn là những giọt, và như là ngọn lửa lớn hơn 

khói; nhưng những giọt và khói vẫn đứng sau: vì vậy 

số lượng đó là quá khứ đã vượt quá nhiều. 

{4:51} sau đó tôi đã cầu nguyện, và nói, có thể tôi live, thinkest 
ngươi, 

cho đến thời điểm đó? hoặc những gì sẽ xảy ra trong những 
ngày đó không? 

{4:52} ông trả lời tôi, và nói rằng, đối với các thẻ 

whereof ngươi askest tôi, tôi có thể nói cho ngươi của họ một 
phần: nhưng 

như chạm vào cuộc sống thy, tôi sẽ không được gửi tới shew 
ngươi; Đối với tôi không 

biết điều đó. 

{5:1} Nevertheless như sắp tới thẻ, behold, trong ngày 

sẽ đến, họ mà ngự trên trái đất sẽ được thực hiện 

trong một số, và cách thức của sự thật sẽ được ẩn, và 

đất là cằn cỗi của Đức tin. 



{5:2} nhưng sự gian ác sẽ tăng lên trên đó mà 

thou seest bây giờ, hoặc rằng thou hast nghe lâu. 

{5:3} và những vùng đất, mà ngươi seest bây giờ phải có gốc, 
chớ 

ngươi thấy lãng phí bất ngờ. 

{5:4} nhưng nếu nhất cao cấp cho ngươi sống, thou shalt 

gặp lại sau trumpet thứ ba rằng mặt trời sẽ tỏa sáng bất ngờ 

một lần nữa vào ban đêm, và mặt trăng ba lần trong ngày: 
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{5:5} và máu sẽ thả ra khỏi gỗ, và đá 

sẽ cung cấp cho tiếng nói của mình, và những người sẽ gặp khó 
khăn: 

{5:6} và thậm chí ông sẽ cai trị, người mà họ trông không cho 
rằng 

ngự khi trái đất, và các con sẽ có các chuyến bay 

đi với nhau: 

{5:7} và biển Sodomitish sẽ diễn ra cá, và 

thực hiện một tiếng ồn trong đêm, nhiều người đã không biết 
đến: nhưng 

họ sẽ nghe những tiếng nói đó. 

{5:8} đó sẽ là một sự nhầm lẫn cũng ở nhiều nơi, và 



ngọn lửa sẽ được Microsoft gửi một lần nữa, và những con thú 
hoang dã sẽ 

thay đổi địa điểm của họ, và menstruous phụ nữ sẽ mang lại 

ra những con quái vật: 

{5:9} và nước muối sẽ được tìm thấy trong cái ngọt ngào, và tất 
cả 

bạn bè sẽ tiêu diệt nhau; wit sẽ giấu chính nó, sau đó 

và sự hiểu biết bản thân rút vào buồng bí mật của mình, 

{5:10} và sẽ được tìm kiếm của nhiều người, và được không 

tìm thấy: sau đó sự bất công và incontinency 

nhân khi trái đất. 

{5:11} một đất cũng sẽ yêu cầu khác, và nói rằng, là 

sự công bình maketh người công bình đi qua 

Ngươi? Và nó sẽ nói, số 

{5:12} cùng lúc thì người đàn ông hy vọng, nhưng không có gì 

có được: họ phải lao động, nhưng cách thức của họ sẽ không 
thịnh vượng. 

{5:13} để shew ngươi như vậy thẻ tôi có để lại; và nếu ngươi 

héo cầu nguyện một lần nữa, và khóc như bây giờ, và nhanh 
chóng ngay cả ngày, ngươi 

chớ nghe những điều lớn hơn nào được nêu ra. 



{5:14} sau đó tôi awaked, và một fearfulness cực đã 

thông qua tất cả các cơ thể của tôi và tâm trí của tôi đã gặp rắc 
rối, vì vậy mà nó 

ngất xỉu. 

{5:15} để tổ chức các thiên sứ đã đến để nói chuyện với tôi 

tôi, an ủi tôi, và đặt tôi lên trên đôi chân của tôi. 

{5:16} và trong đêm thứ hai nó đến để vượt qua, mà 

Salathiel là đội trưởng của những người đến cùng tôi, nói, 

Thou hast ngươi đi đâu? và tại sao là countenance vẻ ngươi 
như vậy 

nặng? 

{5:17} Knowest ngươi không rằng Israel là cam unto 

Ngươi trong đất bị giam cầm của họ? 

{5:18} lên sau đó, ăn bánh mì và bỏ rơi chúng ta không, như là 
các 

chăn leaveth đàn ông trong tay của chó sói độc ác. 

{5:19} thì nói tôi Ngài, đi ngươi cách từ tôi, và 

đến không đêm tôi. Và ông ta nghe thấy những gì tôi đã nói, và 
đã đi từ 

tôi. 

{5:20} và vì vậy tôi fasted bảy ngày, tang và 



khóc, như Uriel thiên sứ chỉ huy tôi. 

{5:21} và sau bảy ngày do đó, nó là, những suy nghĩ của 

trái tim của tôi đã rất grievous unto tôi một lần nữa, 

{5:22} và linh hồn của tôi hồi phục tinh thần của sự hiểu biết, 

và tôi bắt đầu nói chuyện với cao nhất một lần nữa, 

{5:23} và nói, O Lord mà bearest quy luật, mỗi gỗ 

trái đất, và của tất cả các loại cây đó, thou hast lựa chọn 

chỉ ngươi một cây nho: 

{5:24} và của toàn bộ đất đai của cả thế giới thou hast 

chọn ngươi một hố: và của tất cả bông hoa đó một hoa huệ: 

{5:25} và của tất cả các độ sâu của biển thou hast đầy 

ngươi một sông: và tất cả thành phố builded thou hast thiêng 
liêng 

Sion unto mình: 

{5:26} và của tất cả các con đang tạo thou hast 

Đặt tên cho ngươi một chim bồ câu: và tất cả các gia súc được 
thực hiện 

thou hast cung cấp ngươi một cừu: 

{5:27} và trong số tất cả các multitudes của người thou hast 

gạt ngươi một người: và cho đến những người này, người mà 
ngươi 



lovedst, ngươi gavest một đạo luật được chấp thuận của tất cả. 

{5:28} và bây giờ, O Lord, tại sao thou hast cho điều này 

người dân hơn cho nhiều người? và khi một gốc hast ngươi 

chuẩn bị những người khác, và tại sao thou hast rải rác thy duy 
nhất 

người dân trong số rất nhiều? 

{5:29} và họ mà đã làm gainsay ngươi hứa hẹn, và 

tin rằng không phải là ngươi cam, có trodden chúng xuống. 

{5:30} nếu ngươi didst quá ghét những người thy, chưa 

shouldest ngươi trừng phạt họ với hai bàn tay của ngươi. 

{5:31} bây giờ khi tôi đã nói những lời này, các thiên sứ 

mà đến với tôi đêm vện được gửi unto me, 

{5:32} và nói unto me, nghe tôi, và tôi sẽ hướng dẫn 

Ngươi; hearken để những điều tôi nói, và tôi sẽ nói cho ngươi 

Thêm. 

{5:33} và tôi đã nói, nói chuyện trên, thưa ngài. Sau đó cho biết 
ông unto 

tôi, nghệ thuật ngươi đau bối rối trong tâm trí cho vì lợi ích của 
Israel: lovest 

Ngươi những người tốt hơn anh mà làm cho họ? 

{5:34} và không, tôi đã nói, Chúa: nhưng rất đau buồn tôi có 



nói: cho reins của tôi đau tôi mỗi giờ, trong khi tôi lao động để 

thấu hiểu cách cao nhất, và để tìm ra một phần 

trong bản án của ông. 

{5:35} và ông nói unto me, Ngươi canst không. Và tôi nói, 

Tại sao, Chúa? whereunto tôi được sinh ra sau đó? hoặc tại sao 

không có tử cung của mẹ thì ngôi mộ của tôi, mà tôi có thể 
không có 

thấy travail Jacob và toil wearisome cổ phiếu 

Israel? 

{5:36} và ông nói unto me, tôi những điều đó 

đang không được đi, tôi tập hợp dross 

nằm rải rác ở nước ngoài, làm cho tôi những bông hoa màu 
xanh lá cây một lần nữa 

héo, 

{5:37} mở cho tôi những nơi đang đóng cửa, và mang lại cho tôi 

ra gió mà họ đang câm, shew tôi hình ảnh 

một giọng: và sau đó tôi sẽ tuyên bố để ngươi điều đó ngươi 

labourest cho biết. 

{5:38} và tôi đã nói, O Lord mà bearest quy định, người có thể 

biết những điều này, nhưng ông rằng hath không phải là của 
mình ở với 



người đàn ông? 

{5:39} đối với tôi, tôi không cẩn thận: làm thế nào có thể tôi rồi 
nói 

những điều các whereof ngươi askest tôi? 

{5:40} sau đó nói ông unto tôi, giống như như Ngươi canst 
không 

những điều tôi đã nói, ngay cả như vậy canst ngươi không 

tìm thấy trong bản án của tôi, hoặc trong các kết thúc tình yêu 
mà tôi có 

hứa hẹn cho người của tôi. 
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{5:41} và tôi đã nói, Behold, O Lord, nhưng nghệ thuật ngươi 
nigh unto 

chúng đó được dành riêng cho đến cuối: và họ sẽ làm gì 

điều đó có trước khi tôi, hoặc chúng tôi có là bây giờ, hoặc họ 
mà 

sẽ đi sau chúng ta? 

{5:42} và ông nói unto tôi, tôi sẽ so sánh các bản án của tôi 

cho đến một vòng: thích như không có slackness cuối cùng, 
ngay cả như vậy 

đó là không nhanh nhẹn của người đầu tiên. 

{5:43} vì vậy, tôi trả lời và nói, Couldest ngươi không thực hiện 



những người đó đã được thực hiện, và bây giờ, và đó là dành 
cho đến 

đi nào, cùng một lúc; mà ngươi mightest shew thy bản án các 

sớm hơn? 

{5:44} sau đó trả lời ông tôi, và cho biết, các sinh vật có thể 

không vội vàng ở trên các nhà sản xuất; không thể thế giới giữ 
chúng 

cùng một lúc mà sẽ được tạo ra trong đó. 

{5:45} và tôi đã nói, vì ngươi hast nói unto tôi tớ Chúa, mà 

ngươi, mà givest cuộc sống cho tất cả, cha đã cho cuộc sống 
cùng một lúc để các 

sinh vật thou hast tạo ra, và các sinh vật trống nó: thậm chí 

do đó, nó có thể bây giờ cũng chịu họ mà bây giờ được trình 
bày cùng một lúc. 

{5:46} và ông nói unto me, yêu cầu tử cung của một phụ nữ, 

và nói cho cô ấy, nếu ngươi bringest ra trẻ em, tại sao dost 

Ngươi nó không cùng nhau, nhưng cái khác? cầu nguyện của 
mình 

do đó để đưa ra 10 đứa con cùng một lúc. 

{5:47} và tôi đã nói, bà không thể: nhưng phải làm điều đó bằng 
cách 

thời gian. 



{5:48} sau đó nói ông unto tôi, mặc dù vậy có tôi đưa ra các 

tử cung của trái đất cho những người mà gieo trong nó trong 
thời gian của họ. 

{5:49} cho như là một đứa trẻ có thể không mang lại cho ra các 

những điều thuộc về người già, ngay cả như vậy có tôi xử lý các 

thế giới mà tôi tạo ra. 

{5:50} và tôi yêu cầu, và nói, nhìn thấy thou hast ngươi bây giờ 
nhất định 

Tôi con đường, tôi sẽ tiến hành để nói chuyện trước khi ngươi: 
cho chúng tôi 

mẹ, người thou hast nói với tôi rằng cô ấy là trẻ, 

draweth bây giờ đêm cùng tuổi. 

{5:51} ông trả lời tôi, và cho biết, hãy hỏi một người phụ nữ đó 

beareth con, và cô ấy sẽ nói cho ngươi. 

{5:52} nói unto của mình, tại sao là unto chúng mà ngươi 

hast bây giờ đưa ra như những người đã được trước khi, nhưng 
ít hơn 

mang tầm cỡ? 

{5:53} và cô sẽ trả lời Chúa, họ sinh ra ở 

những sức mạnh của thanh niên là một trong những thời trang, 
và họ mà 

sinh ra trong thời gian tuổi, khi tử cung faileth, 



Nếu không. 

{5:54} xem xét ngươi do đó cũng có, làm thế nào mà ye là ít 
hơn 

mang tầm cỡ so với những người đã được trước khi bạn. 

{5:55} và như vậy là họ đến sau khi bạn ít hơn so với ngươi, 

như những sinh vật mà bây giờ bắt đầu được cũ, và đã thông 
qua 

qua sức mạnh của thanh niên. 

{5:56} sau đó nói rằng tôi, Chúa, tôi tha thiết mong ngươi, nếu 
tôi đã tìm thấy 

ủng hộ phương thy, shew ngươi tôi tớ của người mà ngươi 
visitest 

thy sinh vật. 

{6:1} và ông nói unto me, ban đầu, khi các 

trái đất được thực hiện trước khi biên giới trên thế giới đứng, 
hoặc 

bao giờ gió thổi, 

{6:2} trước khi nó thundered và làm sáng, hoặc bao giờ 

Các cơ sở của thiên đường đã được trình bày, 

{6:3} trước khi hội chợ hoa đã được thấy, hoặc bao giờ 

di chuyển sức mạnh đã được thiết lập, trước khi các vô số 

vô số các thiên thần đã được tập hợp lại với nhau, 



{6:4} hoặc từng đỉnh cao của không khí đã được nâng lên, trước 
khi 

Các biện pháp của firmament đã được đặt tên, hoặc bao giờ 

ống khói ở Sion đã nóng, 

{6:5} và ere năm nay đã được tìm ra, và hay 

bao giờ các sáng chế của họ mà bây giờ tội lỗi đã được bật, 
trước khi 

họ đã được niêm phong mà đã tập hợp các niềm tin cho một 
kho báu: 

{6:6} sau đó tôi đã xem xét những việc này, và tất cả bọn chúng 

thực hiện thông qua tôi một mình, và thông qua không có gì 
khác: của tôi cũng 

họ sẽ được kết thúc, và bởi không ai khác. 

{6:7} sau đó trả lời tôi và nói, những gì sẽ là chia tay 

asunder của thời đại? hoặc khi sẽ là kết thúc của người đầu 
tiên, 

và sự khởi đầu của nó followeth? 

{6:8} và ông nói unto me, từ Abraham đến Isaac, 

khi Jacob và Esau sinh của anh ta, Jacob's tay tổ chức 

đầu tiên gót chân của ê-sau. 

{6:9} cho ê-sau là kết thúc của thế giới, và Jacob là các 

sự khởi đầu của nó là followeth. 



{6:10} bàn tay của người đàn ông là betwixt gót chân và bàn 
tay: 

câu hỏi khác, Esdras, hỏi ngươi không. 

{6:11} tôi trả lời sau đó và nói, O Lord mà bearest quy định, 

Nếu tôi đã tìm thấy ân trong tầm nhìn ngươi, 

{6:12} tôi tha thiết mong ngươi, shew thy tớ kết thúc của thy 

hiệu, whereof ngươi shewedst tôi phần cuối đêm. 

{6:13} để trả lời và nói unto me, đứng lên sau khi 

chân ngươi, và nghe một giọng nói hùng sounding. 

{6:14} và nó sẽ là như nó đã được một chuyển động lớn; nhưng 
các 

nơi đâu ngươi standest sẽ không được di chuyển. 

{6:15} và do đó khi nó speaketh được không sợ: cho 

từ đó kết thúc, và nền tảng của trái đất là 

hiểu. 

{6:16} và tại sao? bởi vì các bài phát biểu của những điều này 

trembleth và di chuyển: cho nó làm mà kết thúc các 

mọi thứ phải được thay đổi. 

{6:17} và nó xảy ra, khi tôi đã nghe nó tôi đứng 

lên trên đôi chân của tôi, và hearkened, và, behold, đã có một 



giọng nói đó spake, và âm thanh của nó đã như những âm 
thanh của 

nước nhiều. 

{6:18} và nó nói, nầy, những ngày đi, tôi sẽ 

bắt đầu vẽ và ghé thăm họ rằng ngự trên các 

trái đất, 

{6:19} và sẽ bắt đầu để làm cho Toà án dị giáo của họ, những gì 

họ là mà đã hại vô cớ với sự bất công của họ, 

và khi affliction của Sion sẽ được hoàn thành; 

{6:20} và khi thế giới, sẽ bắt đầu biến mất 

đi, sẽ được hoàn thành, sau đó tôi sẽ shew những thẻ: Các 

cuốn sách sẽ được mở ra trước khi firmament, và họ sẽ 
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Xem tất cả với nhau: 

{6:21} và các em một năm tuổi sẽ nói chuyện với 

tiếng nói của họ, những người phụ nữ với con mang thực hiện 
ra 

các trẻ em không đúng lúc của ba hoặc bốn tháng tuổi, và họ sẽ 

sống, và được nâng lên. 

{6:22} và đột nhiên sẽ xuất hiện nơi gieo 



unsown, kho đầy đủ thì đột nhiên được tìm thấy có sản phẩm 
nào: 

{6:23} và tha trumpet sẽ cung cấp cho một âm thanh, mà khi 

mỗi con người các, họ sẽ đột nhiên sợ. 

{6:24} tại thời điểm đó sẽ bạn bè chiến đấu chống lại một đối 
với nhau 

như kẻ thù, và trái đất sẽ đứng trong sợ hãi với những người 
mà 

ngự trong đó, các lò xo của các đài phun nước sẽ đứng yên, 

và trong ba giờ họ sẽ không chạy. 

{6:25} hễ remaineth từ tất cả này mà tôi có 

nói với ngươi sẽ trốn thoát, và nhìn thấy sự cứu rỗi của tôi, và 
kết thúc 

thế giới của bạn. 

{6:26} và những người đàn ông được nhận sẽ nhìn thấy nó, 
những người 

không có nếm qua đời từ khi sinh ra của họ: và trái tim của các 

người dân sẽ được thay đổi, và trở thành một 

ý nghĩa. 

{6:27} cho cái ác sẽ được đưa ra, và sự lừa dối 

quenched. 

{6:28} đối với Đức tin, nó sẽ phát triển mạnh, tham nhũng 



khắc phục, và sự thật, Ngài đã rất lâu mà không có 

trái cây, sẽ được công bố. 

{6:29} và khi ông nói chuyện với tôi, behold, tôi xem xét bởi 

ít và rất ít khi anh ta trước khi mà tôi đứng. 

{6:30} và những lời nói ông unto tôi; Tôi đến 

shew ngươi thời gian ban đêm để đi. 

{6:31} nếu ngươi héo cầu nguyện chưa nhiều, và nhanh chóng 
bảy ngày 

một lần nữa, tôi sẽ nói cho ngươi những thứ lớn hơn bởi ngày 
hơn là tôi có 

nghe nói. 

{6:32} cho ngươi nói nghe trước nhất cao: cho 

Mighty Ngài đã thấy ngươi đối phó công bình, ông đã nhìn thấy 

Còn ngươi chastity, thou hast có kể từ thiếu niên ngươi. 

{6:33} và do đó hath ông gửi cho tôi để shew ngươi tất cả 

những điều này, và để nói cho ngươi, có sự thoải mái tốt và 

Đừng sợ 

{6:34} và đẩy nhanh không với thời gian là quá khứ, để 

nghĩ rằng những điều vô ích, mà ngươi mayest ngươi không đẩy 
nhanh từ sau 

thời gian. 



{6:35} và nó đến để vượt qua sau đó, mà tôi khóc một lần nữa, 

và fasted bảy ngày trong giống như cách thức, tôi có thể thực 
hiện các 

ba tuần mà ông nói với tôi. 

{6:36} và thứ tám đêm vào vexed trong trái tim tôi 

tôi một lần nữa, và tôi bắt đầu nói chuyện trước cao nhất. 

{6:37} cho tinh thần của tôi đã được thiết lập rất nhiều trên lửa, 
và linh hồn của tôi 

trong đau khổ. 

{6:38} và cho biết: O Lord, ngươi spakest từ các 

sự khởi đầu của sự sáng tạo, ngay cả những ngày đầu tiên, và 
saidst do đó; 

Hãy để Thiên đàng và trái đất được thực hiện; và thy word là 
một hoàn hảo 

làm việc. 

{6:39} và sau đó là tinh thần, và bóng tối và sự im lặng 

trên mỗi bên; những âm thanh của giọng nói của người đàn ông 
đã không được nêu ra 

được thành lập. 

{6:40} commandedst sau đó ngươi một ánh sáng công bằng để 
đi ra 

thy kho báu, mà công việc ngươi có thể xuất hiện. 



{6:41} khi ngày thứ hai ngươi madest tinh thần của các 

firmament, và commandedst nó với phần asunder, và để 

làm cho một bộ phận betwixt các nước, mà một phần có thể 

đi lên, và khác vẫn bên dưới. 

{6:42} vào ngày thứ ba, ngươi didst lệnh mà các 

vùng biển nên được thu thập trong phần thứ bảy của đất: 

Sáu pats thou hast cạn kiệt, và giữ họ, mục đích mà 

Các một số được trồng của Thiên Chúa và cày có thể phục vụ 

ngươi. 

{6:43} nhất ngay sau khi từ thy đã ra công tác 

thực hiện. 

{6:44} để ngay lập tức có được tuyệt vời và vô số 

trái cây, và niềm vui nhiều và thợ lặn cho hương vị, và 

Hoa unchangeable màu sắc và mùi tuyệt vời 

mùi: và điều này được thực hiện trong ngày thứ ba. 

{6:45} vào ngày thứ tư ngươi commandedst mà các 

mặt trời sẽ tỏa sáng, và mặt trăng cho ánh sáng của mình, và 
các ngôi sao 

nên theo thứ tự: 

{6:46} và gavest họ một khoản phí để làm các dịch vụ cho người 
đàn ông, 



đó là để được thực hiện. 

{6:47} khi ngày thứ năm thou saidst cho đến thứ bảy 

một phần, nơi mà các nước đã được tập hợp mà nó sẽ mang lại 

ra sống sinh vật, gà và cá: và do đó, nó đã đến 

vượt qua. 

{6:48} nước ngu ngốc và không có cuộc sống đưa ra 

Các sinh vật sống tại giới răn Thiên Chúa, rằng tất cả mọi người 

có thể khen ngợi công trình kỳ diệu thy. 

{6:49} sau đó ngươi didst trao hai sinh vật, các 

một trong những các ngươi calledst Enoch và Leviathan khác; 

{6:50} didst tách một từ khác: đối với các 

Thứ bảy phần, cụ thể là, nơi nước được thu thập 

cùng với nhau, có thể không giữ cả hai. 

{6:51} unto Enoch ngươi gavest một phần, được sấy khô 

ngày thứ ba, rằng ông nên ở trong cùng một phần, 

trong đó là một ngàn đồi: 

{6:52} nhưng unto Leviathan ngươi gavest phần thứ 7, 

cụ thể là, các ẩm; và hast giữ anh ta để được devoured của 

mà ngươi héo, và khi. 

{6:53} vào ngày thứ sáu ngươi gavest lệnh 



cho đến trái đất, mà trước khi ngươi nó nên sanh con thú, 

gia súc, và những thứ leo: 

{6:54} và sau này, Adam cũng có, mà ngươi madest 

Chúa tể của tất cả các sinh vật thy: của anh ta đến tất cả chúng 
ta, và những người 

cũng là người mà thou hast lựa chọn. 

{6:55} tất cả điều này có tôi nói trước khi ngươi, O Lord, 

bởi vì ngươi madest trên thế giới cho sakes của chúng tôi 
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{6:56} đối với những người khác, cũng đi kèm của Adam, 

thou hast nói rằng họ là không có gì, nhưng như unto spittle: 

và hast so sánh sự giàu có của họ cho đến một giọt mà 

falleth từ một tàu. 

{6:57} và bây giờ, O Lord, behold, các người da man mà 

có bao giờ được xem là không có gì, đã bắt đầu là Chúa 

hơn chúng tôi, và để săn tìm chúng ta. 

{6:58} nhưng chúng ta những người thy, Ai thou hast gọi là thy 

sanh đầu tiên, ngươi chỉ begotten, và ngươi người yêu nhiệt 
tâm, được đưa ra 

vào bàn tay của họ. 



{6:59} nếu trên thế giới bây giờ được thực hiện cho sakes của 
chúng tôi, tại sao làm 

chúng tôi không có một thừa kế với thế giới? Bao lâu 

Điều này phải chịu đựng? 

{7:1} và khi tôi đã thực hiện một kết thúc nói này 

từ, có được gửi unto me angel đã 

gửi cho tôi những đêm vện: 

{7:2} và ông nói unto me, Up, Esdras, và nghe các 

từ đó tôi đến nói cho ngươi. 

{7:3} và tôi đã nói, nói, Chúa ơi. Sau đó cho biết ông unto 

tôi, biển được đặt ở một nơi rộng, nó có thể được sâu và 

Tuyệt. 

{7:4} nhưng đặt trường hợp cửa thu hẹp, và như 

một dòng sông; 

{7:5} người sau đó có thể đi ra biển để nhìn vào nó, và 

để cai trị nó? Nếu ông đã đi không thông qua việc thu hẹp, làm 
thế nào có thể ông 

đi vào rộng? 

{7:6} đó cũng là một điều; Builded, là một thành phố và 

Khi một lĩnh vực rộng thiết lập, và là đầy đủ của tất cả những 
điều tốt đẹp: 



{7:7} lối vào đó là thu hẹp, và được đặt trong một 

nơi nguy hiểm cho mùa thu, như nếu như đã có một ngọn lửa 
trên người 

bàn tay phải, và bên trái một nước sâu: 

{7:8} và một con đường duy nhất giữa họ cả, thậm chí 

giữa ngọn lửa và nước, rất nhỏ mà có thể, nhưng 

một người đàn ông đến đó cùng một lúc. 

{7:9} nếu thành phố này bây giờ đã được trao unto một người 
đàn ông cho một 

kế thừa, nếu ông không bao giờ sẽ vượt qua những nguy cơ 
thiết lập trước khi nó, 

làm thế nào ông sẽ nhận được thừa kế này? 

{7:10} và tôi đã nói, nó là như vậy, Chúa. Sau đó ông nói unto 
me, 

Mặc dù vậy, chúng ta cũng phần của Israel. 

{7:11} vì cho sakes của họ, tôi đã thực hiện trên thế giới: và 

khi Adam transgressed quy chế của tôi, sau đó quyết định đó 

bây giờ thực hiện. 

{7:12} sau đó đã là lối vào thế giới này được thực hiện 

hẹp, đầy phiền muộn và travail: họ đang có nhưng ít và cái ác, 

đầy nguy hiểm,: và rất đau đớn. 



{7:13} cho lối vào thế giới elder đã rộng và 

chắc chắn, và đưa trái cây bất tử. 

{7:14} nếu sau đó họ sống lao động không được đi vào những 
eo biển 

và những điều vô ích, họ không bao giờ có thể nhận được 
những người được đặt lên 

Đối với họ. 

{7:15} bây giờ vì vậy tại sao ngươi thyself, disquietest nhìn thấy 

nghệ thuật ngươi nhưng một người đàn ông cuốn? và tại sao 
ngươi nghệ thuật di chuyển, 

trong khi đó ngươi nghệ thuật nhưng sinh tử? 

{7:16} sao hast ngươi không coi là trong tâm trí ngươi đây 

điều đó là tới, chứ không phải là hiện nay? 

{7:17} sau đó trả lời tôi và nói, O Lord mà bearest 

quy tắc, thou hast tấn phong ngươi pháp luật, sự công bình nên 

kế thừa những việc này, nhưng mà các ungodly nên hư mất. 

{7:18} Tuy nhiên người công chính sẽ bị eo biển 

những thứ, và hy vọng cho rộng: cho họ mà đã làm ác 

đã phải chịu đựng những eo biển, và được nêu ra sẽ không nhìn 
thấy phạm vi. 

{7:19} và ông nói unto me. Có là không có thẩm phán ở trên 



Thiên Chúa, và không có gì mà Ngài đã hiểu ở trên cao nhất là. 

{7:20} để có nhiều người hư mất trong cuộc sống này, bởi vì 

họ coi thường luật pháp của Thiên Chúa được thiết lập trước 
khi họ. 

{7:21} cho Thiên Chúa hath cho eo biển lệnh để chẳng hạn như 

đến, họ nên làm gì để sống, ngay cả khi họ đến, và 

những gì họ nên quan sát để tránh sự trừng phạt. 

{7:22} Tuy nhiên họ đã không vâng lời Ngài; Nhưng 

spake chống lại ông, và tưởng tượng những điều vô ích; 

{7:23} và lừa dối mình bằng những hành động xấu xa của họ; 

và nói về cao nhất, rằng ông không phải là; và biết rằng không 
phải của mình 

cách: 

{7:24} nhưng ông luật pháp có họ khinh thường, và bị từ chối 
của mình 

cam; trong quy chế của họ đã không trung thành, và 

đã không thực hiện các tác phẩm của ông. 

{7:25} và do đó, Esdras, cho sản phẩm nào có sản phẩm nào 

những thứ, và cho toàn bộ những điều đầy đủ. 

{7:26} nầy, thì thời gian, mà những thẻ 

mà tôi đã nói với ngươi sẽ đến để vượt qua, và cô dâu 



sẽ xuất hiện, và cô ấy sắp ra sẽ nhìn thấy, mà bây giờ là 

ra khỏi trái đất. 

{7:27} và nguyên vẹn được phân phối từ các tệ nạn foresaid 

sẽ thấy thắc mắc của tôi. 

{7:28} cho con trai tôi, Chúa Giêsu sẽ được tiết lộ với những 
người mà 

với anh ta, và họ vẫn sẽ hân hoan trong vòng bốn 

hàng trăm năm. 

{7:29} sau những năm này thì con trai tôi Chúa Kitô chết và tất 
cả 

người đàn ông có cuộc sống. 

{7:30} và thế giới sẽ được biến thành sự im lặng cũ 

bảy ngày, giống như như ở bản án trước đây: vì vậy mà không 
có người đàn ông 

thì vẫn còn. 

{7:31} và sau bảy ngày trên thế giới, mà chưa awaketh 

không, sẽ được tăng lên, và đó sẽ chết đó là tham nhũng 

{7:32} và trái đất sẽ khôi phục lại những người đang ngủ trong 

cô ấy, và như vậy thì bụi những người ngự trong sự im lặng, và 
các 

bí mật nơi sẽ cung cấp những linh hồn đã được cam kết 



unto chúng. 

{7:33} và cao nhất sẽ xuất hiện khi thủ phủ của 

bản án, và đau khổ sẽ qua đi, và lâu dài 

đau khổ sẽ có một kết thúc: 

2 Esdras trang 716 

{7:34} nhưng bản án chỉ thì vẫn còn, sự thật sẽ đứng, 

và Đức tin sẽ sáp mạnh mẽ: 

{7:35} và các công việc phải làm theo, và phần thưởng sẽ 

kính và các hành động tốt lực lượng, và wicked 

hành động phải chịu có quy tắc. 

{7:36} sau đó nói rằng tôi, Abraham đã cầu nguyện lần đầu tiên 
cho các 

Sodomites, và môi-se cho các ông bố phạm tội trong các 

Khu hoang dã: 

{7:37} Chúa Giêsu và sau khi ông ta cho Israel trong thời gian 
Achan: 

{7:38} và Samuel và David về việc phá hủy: và 

Solomon cho họ mà nên đến các khu bảo tồn 

{7:39} và Helias đối với những người nhận được mưa; và đối với 
các 

sau cái chết, mà ông có thể sống: 



{7:40} và Ezechias cho người dân trong thời gian 

Sennacherib: và nhiều đối với nhiều người. 

{7:41} bây giờ mặc dù vậy, nhìn thấy tham nhũng tăng lên, và 

ác tăng lên, và công bình đã cầu nguyện cho các 

ungodly: tại sao nó không phải như vậy bây giờ cũng không? 

{7:42} ông trả lời tôi, và nói rằng, cuộc sống hiện tại này là 
không 

kết thúc nơi nhiều vinh quang tuân thủ; do đó có chúng 

cầu nguyện cho các yếu. 

{7:43} nhưng ngày của doom sẽ là kết thúc của thời gian này, 

và sự khởi đầu của sự bất tử cho tới, trong đó 

tham nhũng là quá khứ, 

{7:44} intemperance là lúc kết thúc, ngoại tình cắt bỏ, 

sự công bình là trưởng thành, và sự thật bung lên. 

{7:45} thì sẽ không có người đàn ông không thể cứu anh ta mà 
là 

bị phá hủy, và cũng không để đàn áp ông rằng hath nhận chiến 
thắng. 

{7:46} tôi trả lời sau đó và cho biết, đây là lần đầu tiên của tôi 
và cuối cùng 

nói rằng nó đã tốt hơn không để có được trái đất 



unto Adam: hoặc khác, khi nó đã được trao cho anh ta, để có 

hạn chế Anh ta từ sinning. 

{7:47} cho lợi nhuận gì là nó cho người đàn ông bây giờ này 
hiện tại 

thời gian sống ở nặng nề, và sau cái chết để tìm kiếm 

hình phạt? 

{7:48} O thou Adam, thou hast ngươi làm gì? cho dù nó 

đã ngươi đã phạm tội, thou nghệ thuật không rơi một mình, 
nhưng chúng tôi tất cả 

có sẵn của ngươi. 

{7:49} cho lợi nhuận gì là nó cho đến chúng ta, nếu có đã hứa 

cho chúng tôi một thời gian bất tử, trong khi chúng tôi đã làm 
các công trình đó 

mang đến cái chết? 

{7:50} và rằng có hứa với chúng tôi một niềm hy vọng mai mai, 

trong khi đó bản thân đang được đặt wicked được thực hiện vô 
vọng? 

{7:51} và rằng có được đặt cho chúng tôi các nhà ở của 

sức khỏe và an toàn, trong khi chúng ta đã sống ác? 

{7:52} và vinh danh cao nhất giữ cho 

bảo vệ cho họ mà đã dẫn đầu một cuộc sống cẩn thận, trong 
khi chúng tôi có 



đi bộ trong những cách độc ác nhất của tất cả? 

{7:53} và rằng không nên có kính một thiên đường, mà 

trái cây endureth cho bao giờ hết, trong đó là an ninh và y học, 

kể từ khi chúng tôi sẽ không nhập vào nó? 

{7:54} (đối với chúng tôi đã đi bộ ở những nơi khó chịu.) 

{7:55} và rằng khuôn mặt của họ đã sử dụng 

kiêng cữ sẽ tỏa sáng trên các ngôi sao, trong khi khuôn mặt của 
chúng tôi 

seõ blacker hơn bóng tối? 

{7:56} cho trong khi chúng tôi sống và cam kết iniquity, chúng 
tôi 

được coi là không phải là chúng ta nên bắt đầu bị cho nó sau 
khi 

cái chết. 

{7:57} sau đó trả lời ông tôi, và cho biết, đây là các 

Các điều kiện của cuộc chiến, người đàn ông đó được sinh ra 
khi các 

trái đất sẽ chiến đấu; 

{7:58} rằng, nếu ông được khắc phục, ông sẽ ảnh hưởng như 
ngươi 

Cha đã nói: nhưng nếu ông có được chiến thắng, ông sẽ nhận 
được những điều 



mà tôi nói. 

{7:59} cho đây là cuộc sống whereof Moses spake unto các 

người trong khi ông sống, ngươi nói, lựa chọn cuộc sống, mà 
ngươi 

mayest ngươi sống. 

{7:60} Nevertheless họ tin rằng không phải ông, cũng không 
phải chưa các 

nhà tiên tri sau khi anh ta, không có cũng không phải tôi mà có 
nói unto chúng, 

{7:61} nên không là như vậy nặng nề trong của họ 

hủy diệt, như sẽ niềm vui trong họ đó thuyết phục 

sự cứu rỗi. 

{7:62} I trả lời rồi, và nói, tôi biết, Chúa, những 

Cao nhất được gọi là thương xót, trong đó ông hath lòng 
thương xót khi 

họ mà không được đi vào thế giới, 

{7:63} và khi những người cũng chuyển sang luật pháp của 
mình; 

{7:64} và rằng ông là bệnh nhân, và dài suffereth những người 
đó 

đã phạm tội, như là các sinh vật của mình; 



{7:65} và rằng ông là phong phú, cho ông là đã sẵn sàng để cung 
cấp cho 

nơi nó needeth; 

{7:66} và rằng ông là người rất thương xót, cho ông multiplieth 

càng thương xót cho họ mà hiện nay, và đó là 

trong quá khứ, và cũng để chúng là tới. 

{7:67} nếu ông sẽ không nhân lòng thương xót của ông, thế giới 

sẽ không tiếp tục với họ rằng kế thừa trong đó. 

{7:68} và ông pardoneth; Nếu không như vậy của mình 

lòng tốt, mà họ đã cam kết tội lỗi mà có thể 

được nới lỏng của họ, một phần mười ngàn người đàn ông 
không nên 

vẫn còn sống. 

{7:69} và là thẩm phán, nếu ông không nên tha thứ cho họ 

đó là chữa khỏi với các từ của mình, và đưa ra vô số 

contentions, 

{7:70} có nên có rất ít trái peradventure tại một 

vô số vô số. 

{8:1} và ông trả lời tôi, nói rằng, Ngài đã cao nhất 

làm cho thế giới này đối với nhiều người, nhưng trên thế giới 
đến cho vài người. 



{8:2} tôi sẽ nói cho ngươi một similitude, Esdras; Như khi ngươi 

askest trái đất, nó sẽ nói cho ngươi, rằng nó giveth nhiều 

khuôn whereof mạch đất được thực hiện, nhưng ít bụi mà 

vàng cometh của: ngay cả như vậy là quá trình này thế giới hiện 
nay. 
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{8:3} có thể nhiều người tạo ra, nhưng ít sẽ được lưu. 

{8:4} như vậy trả lời tôi và nói, nuốt sau đó xuống, O my 

linh hồn, sự hiểu biết, và săn tìm sự khôn ngoan. 

{8:5} cho thou hast đã đồng ý để cung cấp cho tai, và nghệ 
thuật sẵn sàng 

tiên tri: cho thou hast ngươi không còn không gian hơn chỉ để 
sống. 

{8:6} O Lord, nếu ngươi bị không phải là ngươi tôi tớ, mà chúng 
tôi có thể 

cầu nguyện trước khi ngươi, và ngươi cho chúng ta các hạt 
giống cho đến trái tim của chúng tôi, và 

văn hóa sự hiểu biết của chúng tôi, mà có thể đến Hoa quả của 
nó; 

làm thế nào thì mỗi người đàn ông sống đó là tham nhũng, 
những người beareth các 

vị trí của một người đàn ông? 



{8:7} cho ngươi nghệ thuật một mình, và chúng tôi tất cả một 
trong những tay nghề của 

bàn tay con, vẫn như thou hast nói. 

{8:8} cho khi cơ thể là thời bây giờ ở các bà mẹ 

tử cung, và ngươi givest nó là thành viên, thy sinh vật được bảo 
tồn 

lửa và nước, và chín tháng doth thy tay nghề 

chịu đựng thy sinh vật được tạo ra trong cô. 

{8:9} nhưng đó mà keepeth và được giữ cả hai 

bảo quản: và khi thời gian cometh, tử cung được bảo tồn 

delivereth lên những điều lớn trong nó. 

{8:10} cho thou hast chỉ huy trên các bộ phận của các 

cơ thể, đó là để nói, ra khỏi ngực, sữa được trao, 

đó là kết quả của vú, 

{8:11} rằng điều đó là thời có thể 

nuôi dưỡng trong một thời gian, cho đến khi ngươi disposest 
nó đến lòng thương xót Chúa. 

{8:12} thou broughtest nó lên với sự công bình Chúa, và 

nurturedst nó trong luật thy và reformedst nó với bản án thy. 

{8:13} và ngươi shalt mortify như ngươi sinh vật, và 

Quicken nó như là công việc Chúa. 



{8:14} nếu vì thế, thou shalt tiêu diệt ông ta mà với như vậy 

lao động lớn được thời, nó là một điều dễ dàng để được tấn 
phong 

bởi thy lệnh, mà có thể những điều đó đã được thực hiện 

được bảo tồn. 

{8:15} bây giờ vì vậy, Chúa ơi, tôi sẽ nói chuyện; chạm vào 
người đàn ông 

tướng quân, ngươi knowest tốt nhất; nhưng chạm vào người 
dân ngươi, cho 

có lợi ích rất tiếc; 

{8:16} và cho ngươi thừa kế, cho ai gây ra tôi 

tang; và đối với Israel, người mà tôi nặng; và Jacob, 

vì lợi ích mà tôi đang gặp khó khăn; 

{8:17} Vì vậy tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện trước khi ngươi cho 

bản thân mình và cho họ: cho tôi xem rơi của chúng tôi ở trong 

diện tích đất. 

{8:18} nhưng tôi đã nghe nói nhanh nhẹn của các thẩm phán đó 

là tới. 

{8:19} do đó nghe giọng nói của tôi, và hiểu của tôi 

từ, và tôi sẽ nói trước khi ngươi. Điều này là sự khởi đầu 

từ Esdras, trước khi ông được đưa: và tôi nói, 



{8:20} O Lord, ngươi mà dwellest trong everlastingness 

mà beholdest từ trên những điều trong thiên đường và trong 
các 

Máy; 

{8:21} ngai vàng mà là lạcủa; vinh quang mà có thể không 

được comprehended; trước khi mà các máy chủ của thiên thần 
đứng 

với run rẩy, 

{8:22} mà dịch vụ này là thông thạo trong gió và lửa; 

từ có là đúng, và liên tục ngữ; mà 

lệnh là mạnh mẽ, và Pháp lệnh sợ hãi; 

{8:23} nhìn mà drieth lên chiều sâu và indignation 

maketh núi để làm tan đi; mà sự thật 

witnesseth: 

{8:24} O nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa, và cung cấp cho 
tai 

đơn khởi kiện của thy sinh vật. 

{8:25} cho trong khi tôi sống, tôi sẽ nói, và do đó, miễn là tôi có 

sự hiểu biết tôi sẽ trả lời. 

{8:26} O nhìn không khi tội lỗi của ngươi người; nhưng trên 

chúng phục vụ cho Chúa trong sự thật. 



{8:27} quan tâm không phải là những phát minh độc ác của 
người da man, 

Tuy nhiên những mong muốn của những người mà ghi lời khai 
thy 

phiền não. 

{8:28} nghĩ không theo những người đó đã đi feignedly 

trước khi ngươi: nhưng ghi nhớ chúng, mà theo thy 

sẽ biết sợ ngươi. 

{8:29} để cho nó không là thy sẽ để tiêu diệt chúng đó có 

sống như con thú; nhưng để nhìn nhận họ có rõ ràng 

dạy pháp luật thy. 

{8:30} đưa ngươi không indignation vào họ mà 

coi là tồi tệ hơn loài thú; nhưng tình yêu họ luôn đặt 

niềm tin của họ trong sự công bình và vinh quang Chúa. 

{8:31} cho chúng tôi và cha của chúng tôi suy nhược như vậy 

bệnh: nhưng vì chúng ta tội nhân, ngươi chớ gọi là 

thương xót. 

{8:32} nếu thou hast một mong muốn để có lòng thương xót 
cho chúng ta, 

Thou shalt được gọi là thương xót, cho chúng tôi, mà không có 

tác phẩm của sự công bình. 



{8:33} nhất chỉ, trong đó có nhiều công trình tốt, đặt lên 

với ngươi, thì ra khỏi hành động riêng của họ nhận được phần 
thưởng. 

{8:34} cho những gì người đàn ông, mà ngươi shouldest đi 

không vừa lòng anh ta? hoặc những gì là một thế hệ cuốn, mà 

Thou shouldest như vậy cay đắng về hướng là nó? 

{8:35} trong sự thật, họ là không ai trong số đó 

sinh ra, nhưng ông hath xử lý ác; và trong số các tín hữu 

là không có mà Ngài đã không thực hiện amiss. 

{8:36} nhất trong này, O Lord, thy sự công bình và thy 

lòng tốt sẽ được công bố, nếu ngươi được thương xót unto 
chúng 

trong đó có không phải là sự tin cậy của hoạt động tốt. 

{8:37} sau đó trả lời ông tôi, và nói rằng, một số điều hast 

Ngươi nói đúng, và theo cùng các ngươi từ nó sẽ. 

{8:38} cho thật vậy tôi sẽ không nghĩ rằng trên bố trí của 

họ mà có phạm tội trước khi chết, trước khi bản án, 

trước khi phá hủy: 

{8:39} nhưng tôi sẽ vui mừng qua các bố trí của các 

công bình, và tôi sẽ nhớ cũng là cuộc hành hương của họ, và 

sự cứu rỗi, và phần thưởng, mà họ có trách nhiệm. 
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{8:40} như như tôi đã nói chuyện bây giờ, như vậy thì nó đến 
để vượt qua. 

{8:41} cho như husbandman soweth nhiều hạt giống sau khi 

mặt đất, và planteth nhiều cây, nhưng điều đó là 

gieo tốt trong mùa giải cometh không lên, không phải lỗi tất cả 
những gì 

được trồng lấy gốc: ngay cả như vậy là nó của họ mà gieo trong 

trên thế giới; họ sẽ không phải tất cả được lưu. 

{8:42} I sau đó được trả lời và cho biết, nếu tôi đã tìm thấy ân 
huệ, cho 

Tôi nói chuyện. 

{8:43} như là hạt giống của husbandman perisheth, nếu nó 

đến không, và nhận được không phải là ngươi mưa do trong 
mùa; hoặc nếu 

có đến quá nhiều mưa, và làm hỏng nó: 

{8:44} ngay cả như vậy perisheth người đàn ông cũng có, mà 
được hình thành với 

thy tay, và được gọi là hình ảnh của ngươi, vì ngươi nghệ thuật 

như Ngài, vì lợi ích mà thou hast thực hiện tất cả mọi thứ, và 

so sánh anh ta cho đến hạt giống của husbandman. 



{8:45} được không wroth với chúng tôi nhưng phụ ngươi người, 
và 

có lòng thương xót khi thừa kế của con: cho ngươi nghệ thuật 

thương xót cho đến ngươi sinh vật. 

{8:46} sau đó trả lời ông tôi, và cho biết, những điều hiện tại 

cho đến nay, và những thứ để cometh cho như vậy là là đi. 

{8:47} cho ngươi comest xa ngắn mà ngươi shouldest 

có thể tình yêu của tôi sinh vật hơn I: nhưng tôi có ofttimes 

rút ra unto thee, và cho đến nó, nhưng không bao giờ để các 

bất công. 

{8:48} này cũng ngươi nghệ thuật tuyệt vời trước khi hầu hết 
các 

Cao: 

{8:49} trong đó thou hast hạ nhục mình, vì nó becometh 

ngươi, và hast không đánh giá mình xứng đáng để là nhiều 

tôn vinh trong sự công bình. 

{8:50} cho nhiều khổ đau rất lớn sẽ được thực hiện cho họ mà 

trong thời gian sau sẽ ngự trên thế giới, bởi vì họ có 

đi bộ trong niềm tự hào lớn. 

{8:51} nhưng hiểu ngươi đối với mình, và tìm ra các 

vinh quang cho như là giống như ngươi. 



{8:52} cho ngươi thiên đường đã mở, tree of life là 

trồng, thời gian tới chuẩn bị sẵn sàng, plenteousness được thực 
hiện 

sẵn sàng, một thành phố là builded, và phần còn lại được cho 
phép, có, hoàn hảo 

lòng tốt và sự khôn ngoan. 

{8:53} gốc của cái ác được niêm phong từ bạn, sự yếu đuối 

con trưởng trốn từ bạn, và tham nhũng chạy trốn vào 

địa ngục để bị lãng quên: 

{8:54} phiền muộn được thông qua, và cuối cùng là kính các 

kho báu của sự bất tử. 

{8:55} và do đó yêu cầu ngươi không có câu hỏi thêm 

liên quan đến vô số chúng hư mất. 

{8:56} cho khi họ đã lấy tự do, họ khinh thường các 

Cao nhất, nghĩ khinh thường luật pháp của mình, và từ bỏ cách 
thức của mình. 

{8:57} hơn nữa họ có trodden xuống của mình công bình, 

{8:58} và nói rằng trong trái tim của họ, mà không có Thiên 
Chúa; Có 

và đó biết họ phải chết. 

{8:59} như là những điều nêu trên chớ nhận được bạn, vì vậy 



khát vọng và nỗi đau đang chuẩn bị cho họ: vì nó không phải là 
ngài 

rằng người đàn ông nên đến nought: 

{8:60} nhưng họ có thể tạo ra ô nhiễm tên 

của ông là làm cho họ, và đã được unthankful unto Ngài 

mà chuẩn bị cuộc sống cho họ. 

{8:61} và do đó bản án của tôi bây giờ là ở bàn tay. 

{8:62} những điều này đã cho tôi không kính cùng tất cả mọi 
người, nhưng 

unto thee, và một số giống như ngươi. Sau đó trả lời tôi và nói: 

{8:63} nầy, O Lord, bây giờ hast ngươi kính tôi những 

vô số các kỳ quan, ngươi héo bắt đầu làm việc 

lần cuối: nhưng lúc mấy giờ, thou hast không kính tôi. 

{9:1} ông trả lời tôi sau đó và cho biết, đo lường ngươi các 

thời gian siêng năng trong chính nó: và khi ngươi seest một 
phần của các 

dấu hiệu qua, mà tôi đã nói với ngươi trước, 

{9:2} sau đó shalt ngươi hiểu, rằng đó là việc rất giống nhau 

thời gian, trong đó cao nhất sẽ bắt đầu để truy cập vào thế giới 

mà ông đã thực hiện. 

{9:3} vì vậy khi có là thấy động đất và 



uproars của người dân trên thế giới: 

{9:4} sau đó shalt ngươi cũng hiểu, mà nhất cao 

spake những điều đó từ những ngày trước ngươi, 

ngay cả khi từ đầu. 

{9:5} như là tất cả những gì được thực hiện trên thế giới Ngài 
đã một 

bắt đầu và kết thúc, và cuối cùng là hiển nhiên: 

{9:6} ngay cả như vậy thời cũng là cao nhất có đồng bằng 

sự khởi đầu tại thắc mắc, hoạt động mạnh mẽ và kết thúc ở 

hiệu ứng và các dấu hiệu. 

{9:7} và mỗi một trong đó sẽ được lưu lại, và sẽ có thể 

để thoát khỏi của tác phẩm của ông, và bởi Đức tin, nhờ đó mà 
ye có 

tin rằng, 

{9:8} sẽ được bảo quản từ perils nói, và sẽ 

nhìn thấy sự cứu rỗi của tôi trong đất của tôi, và bên trong biên 
giới của tôi: cho tôi 

có Thánh chúng cho tôi từ đầu. 

{9:9} sau đó họ trong trường hợp thương tâm, mà bây giờ có 

lạm dụng cách của tôi: và họ đã bỏ chúng đi 

despitefully sẽ ở trong qua. 



{9:10} cho chẳng hạn như trong cuộc sống của họ đã nhận được 
lợi ích, và 

không biết tôi; 

{9:11} và họ ghét của tôi pháp luật, trong khi họ đã có 

Tuy nhiên, tự do, và, khi chưa được nơi của sự hối cải là mở 

unto chúng, hiểu không, nhưng khinh thường nó; 

{9:12} cùng phải biết nó sau cái chết đau đớn. 

{9:13} và do đó được ngươi không tò mò như thế nào các 

ungodly sẽ bị trừng phạt, và khi: nhưng hỏi làm thế nào 

công bình sẽ được lưu lại, mà thế giới này, và cho ai 

trên thế giới được tạo ra. 

{9:14} sau đó trả lời tôi và nói: 

{9:15} tôi đã nói trước, và bây giờ nói chuyện, và sẽ 

nói nó cũng sau đây, mà có thể nhiều hơn nữa của họ 
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mà hư mất, hơn của họ mà sẽ được lưu: 

{9:16} như là một làn sóng lớn hơn một giọt. 

{9:17} và ông trả lời tôi, nói rằng, như là các lĩnh vực, 

Vì vậy cũng là hạt giống; như những bông hoa, đó là màu sắc 

cũng; chẳng hạn như workman, đó cũng là nơi làm việc; và như 



husbandman ls mình, vì vậy ông chăn nuôi cũng là: cho nó 

là thời gian của thế giới. 

{9:18} và bây giờ khi tôi chuẩn bị thế giới là 

Chưa được thực hiện, ngay cả đối với họ để ở trong bây giờ 
sống, không có 

người đàn ông spake chống lại tôi. 

{9:19} đó mỗi một tuân: nhưng bây giờ có cách cư xử 

chúng được tạo ra trong thế giới này thực hiện 

hỏng bằng một hạt giống vĩnh viễn, và một luật mà là 

Các thoát khỏi chính mình. 

{9:20} vì vậy tôi được coi là thế giới, và, behold, đã có 

peril vì các thiết bị đó đã đi vào nó. 

{9:21} và tôi thấy, tha nó rất nhiều và đã giữ tôi 

quả nho của cụm, và một nhà máy của một người lớn. 

{9:22} để cho vô số hư mất rồi, mà được sinh ra ở 

vô ích; và hãy để tôi nho được giữ, và nhà máy; Đối với tuyệt 
vời 

lao động có tôi đã làm cho nó hoàn hảo. 

{9:23} Nevertheless, nếu ngươi héo ngừng nhưng bảy ngày 

hơn nữa, (nhưng thou shalt không nhanh trong họ, 

{9:24} nhưng đi vào lĩnh vực hoa, không có nhà ở đâu 



builded, và ăn chỉ là những bông hoa của lĩnh vực này; hương vị 
không có thịt, 

uống rượu không có, nhưng ăn hoa;) 

{9:25} và cầu nguyện cho đến cao nhất liên tục, sau đó tôi sẽ 

Hãy đến và nói chuyện với ngươi. 

{9:26} vì vậy tôi đã đi theo cách của tôi vào trường được gọi là 

Ardath, như ông đã chỉ huy tôi; và có tôi ngồi giữa 

những bông hoa, và đã làm ăn của các loại thảo mộc của lĩnh 
vực này, và các 

thịt cùng hài lòng tôi. 

{9:27} sau bảy ngày tôi ngồi trên cỏ, và trái tim tôi 

được làm trong tôi, như như trước: 

{9:28} và tôi đã mở miệng của tôi, và bắt đầu nói chuyện trước 
khi 

Cao nhất và nói: 

{9:29} O Lord, ngươi mà shewest thyself unto chúng ta, ngươi 

Wast kính unto chúng tôi cha nơi hoang dã, ở một nơi 

nơi không có người đàn ông treadeth, ở một nơi khô cằn, khi 
họ đến 

ra khỏi Ai Cập. 

{9:30} và ngươi spakest nói, nghe, O Israel; và 



đánh dấu các từ của tôi, ngươi hạt giống của Jacob. 

{9:31} cho, behold, tôi gieo của tôi pháp luật trong bạn, và nó sẽ 

mang trái cây trong bạn, và ye sẽ được vinh danh trong nó cho 
bao giờ hết. 

{9:32} nhưng ông bố của chúng tôi, nhận được pháp luật, Giữ 
nó 

không, và quan sát thấy không phải là ngươi Pháp lệnh: và mặc 
dù trái cây 

của pháp luật thy đã không hư mất, không có nó, cho nó là 
thine; 

{9:33} nhưng họ nhận được nó đã chết, vì họ 

giữ không phải là điều đã được gieo trong họ. 

{9:34} và, lo, nó ls một tuỳ chỉnh, khi mặt đất hath 

nhận được hạt giống, hoặc biển một con tàu, hoặc bất kỳ tàu 
thịt hoặc đồ uống, 

đó, mà bị thiệt mạng trong đó nó được gieo hoặc đúc thành, 

{9:35} điều đó cũng có được gieo hoặc đúc trong đó, hoặc 

nhận được, hư mất, và remaineth không với chúng tôi: nhưng 
với chúng tôi 

nó đã không xảy ra như vậy. 

{9:36} cho chúng tôi đã nhận được pháp luật hư mất bởi tội lỗi, 

và trái tim của chúng tôi cũng có nhận được nó 



{9:37} Tuy nhiên luật pháp perisheth không, nhưng 

remaineth trong lực lượng của mình. 

{9:38} và khi tôi spake những điều này trong trái tim của tôi, tôi 

xem xét lại với tôi đôi mắt, và sau khi phía bên phải, tôi thấy 
một 

người phụ nữ, và, behold, cô chia buồn và khóc với một lớn 

giọng nói, và được nhiều buồn trong trái tim, và quần áo của cô 
đã 

tiền thuê nhà, và cô ấy có tro trên đầu của mình. 

{9:39} sau đó để cho tôi những suy nghĩ của tôi đi tôi đã ở, và 
chuyển 

tôi cho cô ấy, 

{9:40} và nói unto của mình, tại sao weepest ngươi? Tại sao 

nghệ thuật ngươi như vậy buồn nhớ ngươi? 

{9:41} và cô nói unto me, thưa ngài, hãy để tôi một mình, tôi có 
thể 

bewail bản thân mình, và thêm cho nỗi buồn của tôi, tôi đau 
vexed 

trong tâm trí của tôi, và mang lại rất thấp. 

{9:42} và tôi nói unto của mình, những gì aileth ngươi? Hãy cho 
tôi biết. 

{9:43} cô nói unto me, tôi là tôi tớ Chúa đã cằn cỗi, 



và đã có không có con, mặc dù tôi đã có một chồng ba mươi 
năm, 

{9:44} và những năm ba mươi tôi đã không làm gì khác ngày và 

Ban đêm, và mỗi giờ, nhưng làm cho tôi, cầu nguyện để cao 
nhất. 

{9:45} sau ba mươi năm Thiên Chúa nghe con đón, 

nhìn theo đau khổ của tôi, được coi là vấn đề của tôi, và cho 

Tôi có một đứa con trai: và tôi đã rất vui mừng của anh ta, vậy 
là chồng tôi 

Ngoài ra, và tất cả những người hàng xóm của tôi: và chúng tôi 
đã cho vinh unto 

Đấng toàn năng. 

{9:46} và tôi nuôi dưỡng ông với rất lớn travail. 

{9:47} như vậy khi lớn lên, và đến thời gian rằng ông 

cần phải có một người vợ, tôi đã thực hiện một bữa cơm. 

{10:1} và nó như vậy đến để vượt qua, mà đến khi con trai của 
tôi đã 

nhập vào buồng đám cưới của mình, ông đã giảm xuống, và qua 
đời. 

{10:2} sau đó tất cả chúng ta lật đổ các đèn chiếu sáng, và tất cả 
của tôi 

những người hàng xóm đã tăng để an ủi tôi: vì vậy, tôi đã diễn 
của tôi còn lại unto 



ngày thứ hai đêm. 

{10:3} và nó đến để vượt qua, khi họ đã có tất cả rời đi để 

an ủi tôi, để kết thúc, tôi có thể được yên tĩnh; sau đó tăng tôi 

đêm chạy trốn, và đã ở đây vào lĩnh vực này, như ngươi seest. 

{10:4} và tôi bây giờ mục đích không phải để trở về thành phố, 

nhưng ở đây để ở lại, và không phải để ăn hoặc uống, nhưng 
liên tục 

để tang và nhanh chóng cho đến khi tôi chết. 

{10:5} thì trái tôi suy ngẫm trong đó tôi đã, và 

spake của cô trong sự tức giận, nói, 

{10:6} ngươi ngu ngốc người phụ nữ khác trên tất cả, seest 
ngươi 

không để tang của chúng tôi, và những gì happeneth unto 
chúng tôi? 
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{10:7} cách Sion mà mẹ của chúng tôi là đầy đủ của tất cả nặng 
nề, 

và hạ nhục, tang rất đau nhiều? 

{10:8} và bây giờ, có thể nhìn thấy chúng tôi tất cả thương tiếc 
và buồn, cho chúng tôi 

là tất cả trong nặng nề, art thou buồn cho một đứa con trai? 

{10:9} cho yêu cầu trái đất, và cô ấy sẽ nói cho ngươi, rằng đó là 



cô ấy mà nên để tang cho sự sụp đổ của rất nhiều mà phát triển 

Khi cô. 

{10:10} cho out của mình đến tất cả lúc đầu tiên, và ra khỏi cô 
ấy 

thì tất cả những người khác đi, và, behold, họ đi bộ hầu như tất 
cả thành 

phá hủy, và vô số chúng hoàn toàn bắt nguồn từ ra ngoài. 

{10:11} người thì nên làm thêm tang so với cô ấy, 

mà hath mất tuyệt vời như vậy vô số; và không phải ngươi, mà 
nghệ thuật 

Xin lỗi nhưng cho một trong những? 

{10:12} nhưng nếu ngươi vì unto me, sầu của tôi không phải là 

như trái đất, bởi vì tôi đã mất trái cây của tử cung của tôi, 

mà tôi đưa ra với cơn đau, và trần với phiền muộn; 

{10:13} nhưng trái đất không phải như vậy: đối với vô số xuất 
hiện trong 

theo các khóa học của trái đất là đi, khi nó đến: 

{10:14} sau đó nói rằng tôi cho ngươi, như thou hast mang 

ra với lao động; ngay cả như vậy trái đất cũng đã được trái cây 
của mình, 

cụ thể, người đàn ông, kể từ đầu Ngài đã thực hiện 

của cô. 



{10:15} bây giờ vì vậy giữ cho thy phiền muộn cho mình, và 

gấu với một can đảm tốt mà Ngài đã befallen ngươi. 

{10:16} nếu ngươi chớ thừa nhận việc xác định 

của Thiên Chúa được chỉ, thou shalt cả hai nhận được con trai 
thy trong thời gian, 

và sẽ được khen thưởng trong số phụ nữ. 

{10:17} đi ngươi đường sau đó vào thành phố để chồng con. 

{10:18} và cô nói unto tôi, rằng tôi sẽ không làm: tôi sẽ 

không đi vào thành phố, nhưng ở đây sẽ chết. 

{10:19} để tôi tiếp tục nói nữa unto của mình, và nói: 

{10:20} làm không phải như vậy, nhưng được counselled. của 
tôi: làm thế nào 

nhiều người đang adversities Sion? được an ủi trong các lĩnh 
vực của 

nỗi buồn của Jerusalem. 

{10:21} cho ngươi seest nơi tôn nghiêm của chúng tôi được đặt 
chất thải, 

bàn thờ của chúng tôi được chia nhỏ, đền thờ của chúng tôi bị 
phá hủy; 

{10:22} psaltery của chúng tôi được đặt trên mặt đất, bài hát 
của chúng tôi đưa 



sự im lặng, vui mừng của chúng tôi là lúc kết thúc, ánh sáng của 
chúng tôi 

nến được đặt, ark của công ước của chúng tôi hư hỏng, chúng 
tôi 

những điều thần thánh ô nhiễm, và tên đó là kêu gọi chúng tôi 

gần profaned: trẻ em của chúng tôi được đặt để xấu hổ, của 
chúng tôi 

linh mục được đốt cháy, Levites chúng tôi đang đi vào bị giam 
cầm, chúng tôi 

trinh nữ được ô nhiễm và ravished vợ của chúng tôi; công bình 
của chúng tôi 

người đàn ông mang đi, những người của chúng tôi ít bị phá 
hủy, người đàn ông trẻ tuổi của chúng tôi 

được đưa ra trong bondage, và trở thành người đàn ông mạnh 
mẽ của chúng tôi 

yếu; 

{10:23}, và đó là lớn nhất của tất cả, con dấu của Sion 

bây giờ đã mất danh dự của cô; cho cô ấy được chuyển giao vào 
tay 

họ ghét chúng tôi. 

{10:24} và do đó lắc ra ngươi rất nặng nề, và 

đưa ra vô số phiền muộn, the Mighty có thể 



thương xót cho ngươi một lần nữa, và cao nhất sẽ cung cấp cho 
ngươi 

phần còn lại và dễ dàng từ thy lao động. 

{10:25} và nó đến để vượt qua trong khi tôi đã nói chuyện với 
cô ấy, 

kìa, khuôn mặt của cô khi một bất ngờ shined vượt, và cô ấy 

countenance vẻ glistered, vì vậy mà tôi đã sợ cô ấy và hỏi 

những gì nó có thể. 

{10:26} và, behold, đột nhiên nó thực hiện một tiếng kêu tuyệt 
vời rất 

sợ hãi: do đó trái đất làm rung chuyển tại tiếng ồn của những 
người phụ nữ. 

{10:27} và tôi nhìn, và, behold, người phụ nữ xuất hiện 

unto tôi không nhiều, nhưng có một thành phố builded, và một 
lớn 

Đặt kính chính nó từ các cơ sở: sau đó đã được tôi sợ, 

khóc với một giọng nói lớn, và cho biết: 

{10:28} đâu Uriel angel, những người đã cho tôi tại 

lần đầu tiên? cho ông hath gây ra cho tôi rơi vào nhiều trances, 

và cuối cùng tôi là trở thành tham nhũng, và cầu nguyện của tôi 
để 

khiển trách. 



{10:29} và như tôi đã nói những lời này, ông 

đến unto tôi, và nhìn theo tôi. 

{10:30} và lo, tôi nằm như là một trong đó đã chết, và 

Tôi hiểu được lấy từ tôi: và ông đã cho tôi bởi 

bàn tay phải, và an ủi tôi, và tôi đặt trên đôi chân của tôi, 

và nói unto me, 

{10:31} gì aileth ngươi? và tại sao nghệ thuật ngươi như vậy 
disquieted? 

và tại sao là ngươi hiểu biết khó khăn, và những suy nghĩ 

trái tim ngươi? 

{10:32} và tôi đã nói, bởi vì ngươi hast bỏ rơi tôi, và 

nhưng tôi đã làm theo lời Chúa, và tôi đã đi vào lĩnh vực này, 

và, lo, tôi đã thấy, và được nhìn thấy, mà tôi không thể 

nhận. 

{10:33} và ông nói unto me, đứng lên manfully, và tôi 

sẽ tư vấn cho ngươi. 

{10:34} sau đó nói rằng tôi nói trên, thưa ngài, tôi; chỉ 

bỏ rơi tôi không, vì sợ tôi chết frustrate hy vọng của tôi. 

{10:35} cho tôi đã thấy rằng tôi không biết, và biết rằng tôi làm 

không biết. 



{10:36} hoặc là cảm giác của tôi bị lừa dối, hoặc linh hồn của tôi 
trong giấc mơ? 

{10:37} bây giờ vì vậy tôi tha thiết mong ngươi ngươi héo shew 

Ngươi tôi tớ của tầm nhìn này. 

{10:38} ông trả lời tôi sau đó và nói, nghe tôi, và tôi 

sẽ thông báo cho ngươi, và nói cho ngươi tại sao nghệ thuật 
ngươi sợ: cho 

cao nhất sẽ tiết lộ nhiều điều bí mật cho ngươi. 

{10:39} ông ngài đã thấy rằng cách thy là đúng: cho rằng ngươi 

sorrowest liên tục cho người dân ngươi, và makest tuyệt vời 

sầu cho Sion. 

{10:40} này do đó là ý nghĩa của tầm nhìn mà 

gần đây sawest: 

{10:41} sawest một phụ nữ tang, và ngươi 

begannest để an ủi cô ấy: 

{10:42} nhưng bây giờ seest ngươi chân dung của những người 
phụ nữ không 

nhiều hơn, nhưng không xuất hiện cho ngươi một thành phố 
builded. 

{10:43} và trong khi cô ấy nói với ngươi cái chết của cô ấy 

Trang 721 2 Esdras 



con trai, đây là giải pháp: 

{10:44} người phụ nữ này, người mà sawest là Sion: và 

trong khi cô nói cho ngươi, thậm chí cô mà ngươi seest như là 
một 

thành phố builded, 

{10:45} trong khi đó, tôi nói, cô nói cho ngươi, rằng cô ấy đã 

được ba mươi năm cằn cỗi: đó là ba mươi năm trong đó 

đã có không có cung cấp được thực hiện tại của cô. 

{10:46} nhưng sau ba mươi năm Solomon builded thành phố 

và cung cấp dịch vụ: và sau đó trần cằn cỗi một con trai. 

{10:47} và trong khi cô ấy nói với Chúa rằng cô nuôi dưỡng hắn 

với lao động: đó là nơi cư ngụ ở Jerusalem. 

{10:48} nhưng trong khi cô nói cho ngươi, rằng con trai của tôi 

sắp tới vào buồng cuộc hôn nhân của ông đã xảy ra để có một 
thất bại, 

và chết: đây là sự tàn phá mà đến Jerusalem. 

{10:49} và, behold, sawest chân dung của cô, và 

bởi vì cô ấy chia buồn cho con trai bà, thou begannest cho thoải 
mái 

cô: và những điều mà có chanced, đây là những được 

mở cửa cho ngươi. 



{10:50} cho bây giờ hầu hết cao seeth thou nghệ thuật buồn 

unfeignedly, và sufferest từ ngươi cả trái tim cho cô ấy, vì vậy 

hath ông kính ngươi sáng của vinh quang của mình, và các 

comeliness vẻ đẹp của mình: 

{10:51} và do đó tôi bade ngươi vẫn còn trong các lĩnh vực 

nơi không có nhà là builded: 

{10:52} cho tôi biết rằng cao nhất sẽ shew này unto 

ngươi. 

{10:53} vì vậy tôi chỉ huy ngươi đi vào lĩnh vực này, 

trong trường hợp không có nền tảng của bất kỳ tòa nhà. 

{10:54} cho tại chỗ trong đó cao nhất là beginneth để 

shew của thành phố, có thể xây dựng không có người đàn ông 
có thể đứng. 

{10:55} và vì vậy đừng sợ, hãy để không có trái tim con, 

affrighted, nhưng đi ngươi đường trong, và nhìn thấy vẻ đẹp và 

sự vĩ đại của tòa nhà, càng nhiều càng tốt, con mắt có thể 

Hãy xem: 

{10:56} và sau đó shalt ngươi nghe nhiều tai thine 

có thể thấu hiểu. 

{10:57} cho thou nghệ thuật may mắn trên nhiều người khác, 
và nghệ thuật 



được gọi là cao nhất; và như vậy được, nhưng ít. 

{10:58} nhưng để morrow vào ban đêm, thou shalt vẫn còn ở 
đây; 

{10:59} và như vậy sẽ shew cao nhất ngươi giắc của các 

những thứ cao, cao nhất sẽ làm unto chúng mà 

ngự khi trái đất trong những ngày cuối cùng. Vì vậy, tôi ngủ 
đêm đó 

và khác, như ông đã chỉ huy tôi. 

{11:1} thì thấy tôi có một giấc mơ, và, behold, có đến 

từ biển một eagle, có 12 lông cánh, 

và ba đầu. 

{11:2} và tôi đã thấy, và, behold, nó lây lan đôi cánh của mình 
trên 

Tất cả trái đất, và tất cả những cơn gió của không khí thổi vào 
cô ấy, và 

đã được tập hợp lại với nhau. 

{11:3} và tôi beheld, và ra khỏi lông của cô có lớn 

các lông trái; và họ trở nên ít lông và 

nhỏ. 

{11:4} nhưng người đứng đầu của cô đã ở phần còn lại: người 
đứng đầu ở giữa 

là lớn hơn so với khác, nhưng nghỉ ngơi với dư. 



{11:5} hơn nữa tôi beheld, và, lo, con đại bàng bay với cô ấy 

lông, và cai trị trái đất, và qua họ dwelt 

trong đó. 

{11:6} và tôi thấy rằng tất cả mọi thứ dưới trời 

chủ đề unto của mình, và không có người đàn ông spake đối với 
cô ấy, không, không phải là một 

sinh vật trên trái đất. 

{11:7} và tôi beheld, và, lo, eagle tăng khi cô 

móng vuốt và spake để lông của mình, nói rằng, 

{11:8} watch không phải cùng một lúc: ngủ mỗi một trong riêng 
của mình 

địa điểm, và xem của khóa học: 

{11:9} nhưng cho những người đứng đầu được bảo tồn cho 
cuối cùng. 

{11:10} và tôi beheld, và, lo, giọng nói đã đi không ra trong 

Thủ trưởng của mình, nhưng từ giữa của cơ thể. 

{11:11} và tôi số của cô lông trái, và 

kìa, đã có tám người trong số họ. 

{11:12} và tôi nhìn, và kìa, bên phải có 

nổi lên một lông, và ngự trị trên tất cả trái đất; 

{11:13} và do đó, nó đã là, mà khi nó ngự trị, kết thúc của nó 



đến, và những nơi đó xuất hiện không có nhiều: do đó tiếp theo 

sau đứng lên. trị vì và đã có một thời gian tuyệt vời; 

{11:14} và nó xảy ra, mà khi cai trị, kết thúc 

nó cũng đến như là người đầu tiên, vì vậy mà nó xuất hiện 
không nhiều. 

{11:15} sau đó có một giọng nói unto nó, và nói, 

{11:16} nghe thou hast borne cai trị trên trái đất như vậy 

dài: đây ta nói cùng ngươi, trước khi ngươi beginnest xuất hiện 
không có 

hơn nữa, 

{11:17} có sẽ không có sau khi ngươi đạt được cho đến thời 
điểm ngươi, 

nó không phải cho đến một nửa đó. 

{11:18} sau đó nảy sinh con thứ ba và là khác 

trước đó, và xuất hiện không nhiều cũng. 

{11:19} như vậy đi nó với tất cả các dư lượng một, 

như vậy mỗi người cai trị, và sau đó xuất hiện không nhiều. 

{11:20} thì tôi beheld, và, lo, trong quá trình thời gian các 

lông sau đó đứng dậy khi phía bên phải, mà họ 

có thể cai trị cũng; và một số của họ cai trị, nhưng trong vòng 
một thời gian 



họ xuất hiện không nhiều: 

{11:21} cho một số người trong số họ đã được thiết lập, nhưng 
cai trị không. 

{11:22} sau này tôi nhìn, và, behold, mười hai 

xuất hiện không có nhiều lông, cũng không ít lông hai: 

{11:23} và không nhiều hơn khi cơ thể con đại bàng, 

nhưng ba người đứng đầu được nghỉ ngơi, và sáu cánh nhỏ. 

{11:24} thì thấy tôi cũng rằng hai ít lông chia 

mình từ sáu, và ở lại dưới đầu đó 

là khi bên phải: đối với bốn người tiếp tục vị trí của mình. 
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{11:25} và tôi beheld, và, lo, các lông vũ 

dưới cánh để thiết lập bản thân và có các 

quy tắc. 

{11:26} và tôi beheld, và, lo, đã có một thiết lập lại, nhưng 

một thời gian ngắn, nó xuất hiện không nhiều. 

{11:27} và lần thứ hai đã sớm đi so với trước. 

{11:28} và tôi beheld, và, lo, hai mà ở lại 

nghĩ cũng trong bản thân mình để trị vì: 

{11:29} và khi họ nghĩ, behold, có awaked 



một trong những người đứng đầu đã là nghỉ ngơi, cụ thể là, nó 
có trong các 

giữa; đó là lớn hơn hai thủ trưởng khác. 

{11:30} và sau đó tôi thấy rằng hai thủ trưởng khác 

tham gia với nó. 

{11:31} và, behold, người đứng đầu hoạt động với họ mà 

với nó, và đã làm ăn lên hai lông dưới cánh 

mà nào đã cai trị. 

{11:32} nhưng đầu này đưa toàn bộ trái đất trong sợ hãi, và 
trần 

cai trị trong đó tất cả những người sống trên trái đất với nhiều 

sự áp bức; và nó đã có quản lý nhà nước của thế giới thêm 

hơn tất cả các cánh đã. 

{11:33} và sau đó tôi beheld, và, lo, người đứng đầu là 

ở giữa đột nhiên xuất hiện không nhiều hơn, như là các cánh. 

{11:34} nhưng có vẫn còn hai đứng, mà còn trong 

giống như sắp xếp trị vì trên trái đất, và trên những người sống 

trong đó. 

{11:35} và tôi beheld, và, lo, người đứng đầu khi phải 

bên nuốt chửng nó đã khi ở bên trái. 



{11:36} sau đó tôi đứng đầu một giọng nói, nói unto me, nghe 
này 

trước khi ngươi, và xem xét điều đó ngươi seest. 

{11:37} và tôi beheld, và lo, như nó đã là một con sư tử đang 
bùng 

bị đuổi ra khỏi gỗ: và tôi thấy rằng ông đã gửi ra một người đàn 
ông 

giọng nói unto những con đại bàng, và nói, 

{11:38} nghe ngươi, tôi sẽ nói chuyện với ngươi, và cao nhất là 

phải nói cho ngươi, 

{11:39} nghệ thuật không phải ngươi nó mà remainest của bốn 
con thú, 

người mà tôi đã thực hiện để cai trị trong thế giới của tôi, mà 
kết thúc của họ 

thời gian có thể đi qua chúng? 

{11:40} và những thứ đến, và vượt qua tất cả các con thú 

đó đã trong quá khứ, và có quyền lực trên thế giới với lớn 

fearfulness, và trên cả la bàn của trái đất với 

áp bức nhiều xấu xa; và lâu như vậy thời gian dwelt ông 

trái đất với sự lừa dối. 

{11:41} cho trái đất hast ngươi không đánh giá với sự thật. 



{11:42} cho thou hast ảnh hưởng các meek, thou hast ngươi 
thương 

peaceable, thou hast yêu kẻ nói dối, và phá hủy các 

nhà ở của họ đã tạo ra trái cây, và hast đúc 

xuống các bức tường của như ngươi đã không gây thiệt hại. 

{11:43} do đó là sai trái đối phó ngươi đi lên cho đến 

cao nhất và niềm tự hào thy unto the Mighty. 

{11:44} the cao nhất cũng đã nhìn theo tự hào 

thời gian, và, behold, họ đã kết thúc, và abominations của mình 

đã hoàn thành. 

{11:45} và do đó xuất hiện không nhiều, ngươi đại bàng, và 
cũng không 

thy cánh khủng khiếp, cũng không phải ngươi xấu xa lông cũng 
không phải ngươi 

đầu độc hại, cũng không phải ngươi hại vuốt, cũng không phải 
tất cả thì thân thể vô ích: 

{11:46} tất cả trái đất có thể làm mới, và có thể 

trở về, được giao từ thy bạo lực, và rằng cô ấy có thể 

Hy vọng cho bản án và lòng thương xót của Ngài, mà làm cho cô 
ấy. 

{12:1} và nó đến để vượt qua, whiles spake sư tử này 

lời nói unto những con đại bàng, tôi thấy, 



{12:2} và, behold, người đứng đầu vẫn và bốn người 

cánh xuất hiện không nhiều, và cả hai đã đi unto nó và thiết lập 

mình đến triều đại, và Vương Quốc của họ là nhỏ, và 

điền vào của tiếng huyên náo. 

{12:3} và tôi đã thấy, và, behold, họ xuất hiện không nhiều, 

và toàn bộ cơ thể của eagle đã bị đốt cháy để trái đất 

trong nỗi sợ hãi lớn: sau đó awaked tôi ra khỏi những rắc rối và 

trance của tâm trí của tôi, và rất sợ hãi, và nói unto của tôi 

tinh thần, 

{12:4} Lo, điều này hast ngươi làm unto me, trong đó ngươi 

searchest ra cách cao nhất. 

{12:5} Lo, nhưng tôi mệt mỏi trong tâm trí của tôi, và rất yếu 
trong 

tinh thần của tôi; và ít sức mạnh có trong tôi, vì sợ tuyệt vời 

wherewith tôi đã bị ảnh hưởng đêm này. 

Vì vậy {12:6} sẽ tôi bây giờ tha thiết mong cao nhất, mà ông 

sẽ an ủi tôi cho đến cùng. 

{12:7} và tôi nói, Chúa mà bearest quy định, nếu tôi đã tìm thấy 

Grace trước khi nhìn thấy ngươi, và nếu tôi hợp lý với ngươi 
trước 



nhiều người khác, và nếu cầu nguyện của tôi thực sự được đưa 
ra trước khi ngươi 

khuôn mặt; 

{12:8} an ủi tôi sau đó, và shew tôi tôi tớ Chúa là 

giải thích và sự khác biệt là đồng bằng của tầm nhìn này sợ hãi, 
mà 

Ngươi mayest ngươi hoàn toàn thoải mái tâm hồn tôi. 

{12:9} cho thou hast phán xét tôi xứng đáng để shew tôi những 

lần cuối cùng. 

{12:10} và ông nói unto me, đây là giải thích của 

tầm nhìn: 

{12:11} eagle, người mà sawest đi lên từ các 

biển, là Vương Quốc đã được nhìn thấy trong tầm nhìn của thy 

trai Daniel. 

{12:12} nhưng nó không được expounded ngài, do đó 

bây giờ, tôi tuyên bố nó cho ngươi. 

{12:13} nầy, những ngày sẽ đến, mà sẽ tăng 

lập một Vương Quốc trên trái đất, và nó sẽ được đáng sợ trên 
tất cả các 

Vương Quốc đã trước đó. 

{12:14} trong cùng thì mười hai vị vua trị vì, sau khi một 



khác: 

{12:15} whereof thứ hai sẽ bắt đầu để cai trị, và 

sẽ có nhiều thời gian hơn so với bất kỳ người trong số mười hai. 

{12:16} và điều này làm việc mười hai cánh biểu thị, mà ngươi 

sawest. 
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{12:17} đối với giọng nói mà ngươi heardest nói, và 

mà sawest không để đi từ đầu, nhưng từ các 

giữa của cơ thể đó, đây là việc giải thích: 

{12:18} rằng sau khi thời gian của Vương Quốc đó có phải 

phát sinh tuyệt vời strivings, và nó sẽ đứng trong peril của thất 
bại: 

Tuy nhiên, nó sẽ không sau đó rơi, nhưng sẽ được khôi phục lại 

để bắt đầu của mình. 

{12:19} và trong khi đó sawest tám nhỏ dưới 

lông gắn bó với đôi cánh của mình, đây là việc giải thích: 

{12:20} rằng anh ta có sẽ phát sinh tám vua mà 

thời gian nhưng nhỏ và nhanh chóng của năm. 

{12:21} và hai người trong số họ sẽ hư mất, thời gian trung 

tiếp cận: bốn sẽ được giữ cho đến khi kết thúc của họ bắt đầu 



phương pháp tiếp cận: nhưng hai sẽ được giữ cho đến cùng. 

{12:22} và trong khi đó sawest ba đầu nghỉ ngơi, điều này 

là việc giải thích: 

{12:23} ở cuối cùng của ông ngày sẽ tăng cao nhất ba 

Vương Quốc, đổi mới nhiều điều trong đó và họ sẽ 

có dominion của trái đất, 

{12:24} và những người sống trong đó, với nhiều 

sự áp bức, trên tất cả những người đã trước khi họ: do đó 

họ được gọi là người đứng đầu của những con đại bàng. 

{12:25} này là họ sẽ đạt của mình 

ác, và rằng sẽ kết thúc kết thúc cuối cùng của ông. 

{12:26} và trong khi đó sawest mà người đứng đầu tuyệt vời 

xuất hiện nhiều hơn, nó signifieth rằng một trong số họ sẽ chết 

trên giường của mình, và được nêu ra với cơn đau. 

{12:27} cho cả hai vẫn sẽ bị giết với các 

thanh gươm. 

{12:28} cho thanh kiếm của một trong những sẽ devour khác: 

nhưng cuối cùng ông sẽ rơi thông qua các thanh kiếm của mình. 

{12:29} và trong khi đó sawest hai lông dưới các 

cánh đi qua trên đầu là ở phía bên phải; 



{12:30} nó signifieth rằng có họ, mà là cao nhất 

Ngài đã giữ cho đến kết thúc của họ: đây là Vương Quốc nhỏ và 
tròn 

rắc rối, như sawest. 

{12:31} và sư tử, người mà sawest tăng lên trên 

Các gỗ, roaring và nói chuyện với những con đại bàng, và 

rebuking cô cho cô ấy sự bất công với tất cả các từ 

mà thou hast nghe; 

{12:32} đây là anointed, mà cao nhất Ngài đã giữ 

cho họ và cho sự gian ác của họ cho đến cùng: ông sẽ 

reprove họ, và sẽ upbraid chúng với các đối xử tàn ác của họ. 

{12:33} cho ông sẽ đặt chúng trước khi anh ta còn sống trong 

bản án, và sẽ khiển trách họ, và sửa chữa chúng. 

{12:34} cho phần còn lại của người dân của tôi thì ông cung cấp 
với 

lòng thương xót, những người đã được ép vào biên giới của tôi, 
và 

ông sẽ làm cho họ vui tươi cho đến khi đến ngày 

bản án, whereof tôi đã nói chuyện cùng ngươi từ các các 

bắt đầu. 

{12:35} đây là giấc mơ mà sawest, và đây là những 



giải thích. 

{12:36} chỉ thou hast là đáp ứng để biết bí mật này của 

cao nhất. 

{12:37} vì vậy viết tất cả những điều này mà thou hast 

nhìn thấy trong một cuốn sách, và giấu chúng: 

{12:38} và dạy cho họ để sự khôn ngoan của người, mà 

trái tim ngươi knowest có thể thấu hiểu và giữ những 

bí mật. 

{12:39} nhưng đợi ngươi ở đây mình nhưng bảy ngày nhiều 
hơn, 

nó có thể là kính Chúa, nào nó pleaseth các 

Cao nhất tuyên bố unto thee. Và với đó, ông đã đi theo cách 
của mình. 

{12:40} và nó đến để vượt qua, khi mọi người thấy rằng 

bảy ngày đã qua, và không phải đến một lần nữa vào thành 
phố, 

họ thu thập chúng tất cả cùng nhau từ ít nhất cho đến các 

lớn nhất, và đến unto me, và cho biết: 

{12:41} chúng tôi những gì đã xúc phạm người? và những gì xấu 
xa có 

chúng tôi thực hiện chống lại ngươi, mà ngươi forsakest chúng 
tôi, và sittest ở đây 



ở nơi này? 

{12:42} nhất của tất cả các tiên tri ngươi chỉ thuật lại cho chúng 
ta, như là một 

cụm vintage, và như là một ngọn nến trong một nơi tối tăm, và 
như là 

một nơi ẩn náu hoặc tàu được bảo quản từ cơn bão. 

{12:43} là không tệ nạn đó đến với chúng tôi đủ? 

{12:44} nếu ngươi chớ bỏ rơi chúng ta, bao nhiêu tốt hơn đã có 
nó 

cho chúng tôi, nếu chúng tôi cũng đã bị đốt cháy trong midst 
Sion? 

{12:45} cho chúng tôi là không tốt hơn so với họ mà chết đó. 

Và họ khóc với một giọng nói lớn. Sau đó trả lời tôi, 

và nói: 

{12:46} thoải mái tốt, O Israel; và được không nặng, 

Ngươi nhà của Jacob: 

{12:47} cho the cao nhất hath bạn trong nhớ, và 

The Mighty hath không quên bạn cám dỗ. 

{12:48} đối với tôi, tôi đã không bỏ rơi bạn, không phải tôi 

khởi hành từ bạn: nhưng đang đi vào nơi này, để cầu nguyện 
cho 



đau khổ của Sion, và rằng tôi có thể tìm kiếm lòng thương xót 
cho những 

bất động sản thấp của sanctuary của bạn. 

{12:49} và bây giờ đi theo cách của bạn Trang chủ mỗi con 
người, và sau khi 

những ngày này, tôi sẽ đến unto bạn. 

{12:50} vì vậy, những người đã đi theo cách của họ vào thành 
phố, như là 

Tôi đã chỉ huy chúng: 

{12:51} nhưng tôi vẫn còn trong lĩnh vực bảy ngày, như các 

Thiên thần chỉ huy tôi; và đã ăn chỉ trong những ngày của các 

Hoa của lĩnh vực này, và đã có thịt của tôi của các loại thảo mộc 

{13:1} và nó đến để vượt qua sau bảy ngày, tôi mơ ước một 

ước mơ đêm: 

{13:2} và, lo, ở đó nổi lên một cơn gió từ biển, mà nó 

di chuyển tất cả các sóng đó. 

{13:3} và tôi beheld, và, lo, người đàn ông đó được bôi sáp lên 
mạnh mẽ với 

hàng nghìn thiên đàng: và khi ông đã chuyển mình 

countenance vẻ để xem xét, tất cả những điều trembled những 
gì đã được nhìn thấy 

theo anh ta. 
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{13:4} và whensoever tiếng nói đã đi ra khỏi miệng của mình, 

Tất cả họ đốt cháy mà nghe giọng nói của mình, như là trái đất 
faileth 

khi nó feeleth ngọn lửa. 

{13:5} và sau đó tôi beheld, và, lo, có được thu thập 

cùng vô số các nam giới, ngoài số lượng, từ bốn 

Gió thiên đường, để chinh phục người đàn ông ra khỏi các 

biển 

{13:6} nhưng tôi beheld, và, lo, ông đã có graved mình một 
tuyệt vời 

núi, bay lên khi nó. 

{13:7} nhưng tôi đã có thể thấy khu vực hoặc nơi 

whereout đồi là graven, và tôi không thể. 

{13:8} và sau đó tôi beheld, và, lo, tất cả họ mà 

đã được tập hợp lại với nhau để chinh phục anh ta bị đau sợ, và 

Tuy nhiên, cuộc chiến durst. 

{13:9} và lo, như ông đã thấy bạo lực của vô số 

đi kèm, ông nâng lên bàn tay của mình, cũng như tổ chức thanh 
kiếm, cũng không 

bất kỳ công cụ của chiến tranh: 



{13:10} nhưng chỉ tôi thấy rằng ông đã gửi ra khỏi miệng của 
ông như là nó 

đã có một vụ nổ của ngọn lửa, và ra khỏi đôi môi của mình một 
hơi thở rực, 

và ra khỏi lưỡi của mình, ông diễn ra tia lửa và Tempest. 

{13:11} và họ tất cả đã được trộn lẫn với nhau; vụ nổ 

lửa, rực hơi thở và tempest rất lớn; và rơi với 

bạo lực khi vô số đó đã được chuẩn bị để chiến đấu, 

và đốt cháy họ lên mỗi người, vì vậy mà khi một đột ngột của 
một 

vô số vô số không có gì là để được nhận thức, nhưng 

chỉ có bụi và mùi thơm của khói: khi tôi thấy điều này tôi đã sợ. 

{13:12} sau đó thấy tôi cùng một người đàn ông đi xuống từ 

ngọn núi, và gọi cho Ngài một peaceable 

Vô số. 

{13:13} và có đến nhiều người cùng ngài, whereof 

một số người đã vui mừng, một số đã được xin lỗi, và một số 
người trong số họ đã 

ràng buộc, và khác một số đưa số đó đã được cung cấp: 

sau đó tôi bị bệnh thông qua nỗi sợ hãi lớn, và tôi awaked, và 
nói, 

{13:14} thou hast kính tôi tớ Chúa những thắc mắc 



từ đầu, và hast tính tôi xứng đáng mà ngươi 

shouldest nhận được lời cầu nguyện của tôi: 

{13:15} Shew tôi bây giờ chưa giải thích giấc mơ này. 

{13:16} nhất như tôi có thể thụ thai trong tôi sự hiểu biết, woe 

unto chúng sẽ còn lại trong những ngày và nhiều hơn nữa 

Woe unto chúng mà không để lại đằng sau! 

{13:17} cho họ rằng đã không còn trong nặng nề. 

{13:18} bây giờ hiểu tôi những điều mà được đặt trong 

ngày thứ hai, mà sẽ xảy ra cho họ, và những 

đó là trái phía sau. 

{13:19} vì vậy là họ đi vào rất nguy hiểm và 

nhu cầu thiết yếu nhiều, vẫn như những giấc mơ tuyên bố. 

{13:20} nào được nêu ra là nó dễ dàng hơn cho anh ta đang gặp 
nguy hiểm tới 

vào những việc này, hơn để vượt qua đi như một đám mây 
trong số các 

trên thế giới, và không phải để xem những điều xảy ra trong 
ngày cuối cùng. 

Và ông trả lời cho tôi, và cho biết: 

{13:21} giải thích tầm nhìn tôi sẽ shew ngươi, 

và tôi sẽ mở ra cùng ngươi điều thou hast ngươi yêu cầu. 



{13:22} trong khi thou hast nói của họ đó là trái 

phía sau, điều này là việc giải thích: 

{13:23} ông phải chịu đựng nguy hiểm trong đó thời gian đã 

giữ mình: họ có thể rơi vào nguy hiểm như 

có công trình, và niềm tin đối với Đấng toàn năng. 

{13:24} biết điều này vì vậy, mà họ có được để lại 

phía sau có nhiều may mắn hơn họ đã chết. 

{13:25} đây là ý nghĩa của tầm nhìn: trong khi ngươi 

sawest một người đàn ông đến từ giữa biển: 

{13:26} cùng anh ấy mà Chúa cao nhất Ngài đã giữ 

một mùa giải tuyệt vời, mà do mình tự trách nhiệm cung cấp 
của mình 

sinh vật: và ông sẽ để chúng lại phía sau. 

{13:27} và trong khi đó sawest, mà ra khỏi miệng của mình 

có đến như là một vụ nổ của gió, và cháy và cơn bão; 

{13:28} và rằng ông đã tổ chức không thanh kiếm, cũng không 
phải bất kỳ 

công cụ của chiến tranh, nhưng mà đổ xô vào của anh ta phá 
hủy 

vô số toàn bộ đến để chinh phục ngài; đây là các 

giải thích: 



{13:29} nầy, những ngày đi, khi hầu hết cao sẽ 

bắt đầu cung cấp cho họ được khi trái đất. 

{13:30} và ông sẽ đi đến ngạc nhiên của họ 

mà ngự trên trái đất. 

{13:31} và ai sẽ thực hiện để chiến đấu chống lại nhau, 

một trong những thành phố chống lại nhau, một trong những 
nơi chống lại một số khác, 

người dân chống lại nhau, và một trong những lĩnh vực chống 
lại khác. 

{13:32} và thời gian khi những việc này sẽ 

đến để vượt qua, và các dấu hiệu sẽ xảy ra mà tôi kính 

ngươi trước đây, và sau đó thì con trai tôi được tuyên bố, mà 
ngươi 

sawest như là một người đàn ông tăng dần. 

{13:33} và khi tất cả những người nghe thấy giọng nói của mình, 
mỗi 

người đàn ông sẽ rời khỏi đất của họ chiến đấu mà họ có một 

chống lại nhau. 

{13:34} và một vô số vô số sẽ được thu thập 

cùng nhau, như sawest chúng, sẵn sàng để đi, và đến 

khắc phục anh ta bằng cách chiến đấu. 



{13:35} nhưng anh ta phải đứng trên đỉnh núi Sion. 

{13:36} và Sion sẽ đến, và là kính cho tất cả 

người đàn ông, đang được chuẩn bị sẵn sàng và builded, giống 
như như sawest đồi 

graven mà không có bàn tay. 

{13:37} và này con trai tôi thì quở trách những kẻ ác 

phát minh của quốc gia, mà cho cuộc sống của họ xấu xa 

rơi vào cơn bão; 

{13:38} và sẽ nằm trước khi họ suy nghĩ ác của họ, và 

qua các wherewith họ sẽ bắt đầu được dày vò, 

mà như unto một ngọn lửa: và ông sẽ tiêu diệt chúng 

Nếu không có lao động bằng pháp luật mà là giống như unto 
tôi. 

{13:39} và trong khi đó sawest mà ông thu thập 

một vô số peaceable Ngài; 

{13:40} là bộ lạc mười đã mang đi 

tù nhân ra khỏi đất riêng của họ trong thời gian Osea vua, 

người mà Salmanasar là vua của Assyria dẫn đi captive, và 
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ông mang chúng trên mặt nước, và do đó đến họ vào 

vùng đất khác. 



{13:41} nhưng họ đã này tư vấn với nhau, 

họ sẽ để lại vô số các người da man, và đi 

quy định thành một đất nước nữa, mà không bao giờ nhân loại 
sống, 

{13:42} rằng họ có thể giữ quy chế của họ, mà 

họ không bao giờ giữ trong đất riêng của họ. 

{13:43} và họ đã nhập vào Euphrates bởi sự hẹp 

địa điểm của sông. 

{13:44} nhất cao thì kính những dấu hiệu cho họ, 

và tổ chức vẫn lũ, cho đến khi họ đã được thông qua trên. 

{13:45} cho thông qua các quốc gia đó là một cách tuyệt vời để 

đi đi, cụ thể là, trong một năm và một nửa: và cùng một vùng 

được gọi là Arsareth. 

{13:46} thì dwelt họ có cho đến khi sau này; và 

bây giờ khi họ sẽ bắt đầu tới, 

{13:47} the cao nhất thì ở các lò xo của dòng 

một lần nữa, mà họ có thể đi qua: do đó sawest ngươi là 

vô số với hòa bình. 

{13:48} nhưng những người có trái đằng sau của những người 
thy 

chúng được tìm thấy bên trong biên giới của tôi. 



{13:49} bây giờ, khi ông destroyeth vô số các 

Các quốc gia được tập hợp lại với nhau, ông sẽ bảo vệ người 
dân của mình 

mà vẫn còn. 

{13:50} và sau đó sẽ shew anh họ kỳ quan tuyệt vời. 

{13:51} sau đó nói rằng tôi, O Lord mà bearest quy tắc, shew tôi 

Điều này: tại sao tôi thấy có người đàn ông đến từ các 

giữa biển? 

{13:52} và ông nói unto me, như Ngươi canst không 

Tìm kiếm, cũng không biết những điều trong sâu biển: 

ngay cả như vậy có thể không có người đàn ông sau khi trái đất 
thấy con trai tôi, hoặc những người có không 

với anh ta, nhưng trong ngày thời gian. 

{13:53} đây là giải thích những giấc mơ mà ngươi 

sawest, và nhờ đó mà thou nghệ thuật chỉ làm sáng ở đây. 

{13:54} cho thou hast forsaken của riêng con đường, và 

áp dụng siêng năng thy unto luật của tôi, và tìm kiếm nó. 

{13:55} đời ngươi hast ngươi đã ra lệnh trong sự khôn ngoan, 
và hast 

gọi là hiểu mẹ ngươi. 

{13:56} và do đó có tôi kính ngươi VNS 



cao nhất: sau khi khác ba ngày, tôi sẽ nói những thứ khác 

cho ngươi, và tuyên bố unto thee hùng vĩ và wondrous 

những điều cần. 

{13:57} sau đó đã đi tôi ra vào lĩnh vực này, đưa ra lời khen ngợi 
và 

cảm ơn rất nhiều cho đến cao nhất vì mình thắc mắc 

mà ông đã làm trong thời gian; 

{13:58} và vì ông governeth cùng, và như vậy 

những thứ như sụp đổ trong mùa của họ: và có tôi ngồi ba 
ngày. 

{14:1} và nó đến để vượt qua vào ngày thứ ba, tôi ngồi dưới 

an oak, và, behold, có đến một giọng nói ra khỏi một bush 

Đối với tôi, và nói, Esdras, Esdras. 

{14:2} và tôi đã nói, ở đây tôi, Chúa và tôi đứng lên khi 

bàn chân của tôi. 

{14:3} thì ông nói unto me, trong bụi cây tôi đã rõ ràng là 

tiết lộ bản thân mình cùng môi-se, và nói chuyện với anh ta, khi 
tôi 

người phục vụ ở Ai Cập: 

{14:4} và tôi gửi ông và dẫn tôi người dân ra khỏi Ai Cập, 

và đưa anh ta đến núi của nơi mà tôi giữ ông của tôi 



một mùa dài, 

{14:5} và nói với ông nhiều điều kỳ diệu, và kính 

Anh ta bí mật của thời gian, và kết thúc; và chỉ huy 

Anh ta, nói rằng, 

{14:6} những lời này ngươi chớ tuyên bố, và những chớ 

Ngươi giấu. 

{14:7} và bây giờ, ta nói cùng ngươi, 

{14:8} rằng ngươi nằm trong lòng những dấu hiệu đó có 

kính, và những giấc mơ mà thou hast ngươi thấy, và các 

cách giải thích mà thou hast ngươi nghe nói: 

{14:9} cho thou shalt được lấy đi từ tất cả, và từ 

từ đó ngươi chớ vẫn là con trai của tôi, và với chẳng hạn như 

là giống như ngươi, cho đến khi thời gian kết thúc. 

{14:10} cho thế giới Ngài đã mất đi tuổi trẻ của mình, và thời 
gian 

bắt đầu sáp cũ. 

{14:11} cho thế giới được chia thành mười hai phần, và các 

một phần mười của nó đi đã, và một nửa của một phần mười 
phần: 

{14:12} và có remaineth rằng đó là sau khi một nửa 

thứ mười phần. 



{14:13} bây giờ do đó đặt nhà ngươi theo thứ tự, và 

reprove thy người, thoải mái như vậy của họ như gặp rắc rối, 

và bây giờ bỏ tham nhũng, 

{14:14} để đi từ ngươi sinh tử suy nghĩ, bỏ đi những 

gánh nặng của người đàn ông, đặt ra bây giờ tự nhiên yếu, 

{14:15} và thiết lập sang một bên những suy nghĩ rằng đặt nặng 

cho ngươi, và haste ngươi chạy trốn khỏi những thời gian này. 

{14:16} cho các tệ nạn chưa lớn hơn so với những người mà 
thou hast 

thấy xảy ra sẽ được thực hiện sau đây. 

{14:17} để nhìn thế giới bao nhiêu sẽ yếu 

thông qua các lứa tuổi, nhiều hơn nữa thì tệ nạn tăng theo 

họ rằng ngự trong đó. 

{14:18} cho thời gian bỏ chạy xa, và cho thuê là khó 

ở tay: bây giờ hasteth tầm nhìn tới, thou hast 

nhìn thấy. 

{14:19} sau đó trả lời tôi trước khi ngươi, và nói, 

{14:20} nầy, Chúa ơi, tôi sẽ đi, vì ngươi hast chỉ huy 

tôi và reprove người hiện diện: nhưng họ mà 

sẽ được sinh ra sau đó, những người sẽ admonish chúng? do đó 
các 



thế giới được thiết lập trong bóng tối, và họ sống trong đó 

Nếu không có ánh sáng. 

{14:21} cho pháp luật thy bị cháy, do đó người đàn ông không 
làm 

những điều đang thực hiện của ngươi, hoặc công việc sẽ bắt 
đầu. 
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{14:22} nhưng nếu tôi đã tìm thấy các ân huệ trước khi ngươi, 
gửi các 

Đức Thánh Linh vào tôi, và tôi sẽ viết tất cả những gì đã được 
thực hiện 

trong thế giới kể từ đầu, mà đã được viết thy 

pháp luật, mà người đàn ông có thể tìm thấy đường dẫn ngươi, 
và rằng họ sẽ 

sống trong những ngày sau có thể sống. 

{14:23} và ông trả lời tôi nói, đi đường thy, thu thập 

mọi người cùng nhau, và nói unto chúng, họ tìm cách ngươi 

không cho bốn mươi ngày. 

{14:24} nhưng nhìn ngươi chuẩn bị ngươi nhiều hộp cây, và 

đi với ngươi, Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus và Asiel, 

những năm đó đã sẵn sàng để viết nhanh chóng; 

{14:25} come ở đây, và tôi sẽ ánh sáng một ngọn nến của 



sự hiểu biết trong trái tim con, mà sẽ không được đưa ra, cho 
đến khi 

những điều được thực hiện mà thou shalt bắt đầu để viết. 

{14:26} và khi thou hast thực hiện, một số điều shalt ngươi 

xuất bản, và một số điều shalt ngươi shew bí mật đến các 

khôn ngoan: để morrow giờ này shalt ngươi bắt đầu để viết. 

{14:27} sau đó đã đi tôi ra, như ông đã chỉ huy, và 

thu thập tất cả mọi người với nhau và nói: 

{14:28} nghe những từ này, O Israel. 

{14:29} người cha của chúng tôi lúc đầu là người lạ trong 

Ai Cập, nơi họ được giao: 

{14:30} và nhận được pháp luật của cuộc sống, họ giữ không, 

mà diệp cũng có transgressed sau khi họ. 

{14:31} sau đó là đất, ngay cả đất Sion, chia tay 

trong số các bạn bởi nhiều: nhưng cha của bạn, và ye mình, có 

thực hiện sự bất công, và đã không giữ những cách mà các 

Cao nhất đã chỉ huy bạn. 

{14:32} và forasmuch như ông là một thẩm phán công bình, ông 

Lấy từ bạn trong thời gian điều mà ông đã cho bạn. 

{14:33} và bây giờ là ngươi ở đây, và anh trai của bạn trong số 



bạn. 

{14:34} vì vậy nếu như vậy là rằng ye sẽ chinh phục riêng của 
bạn 

sự hiểu biết, và cải cách trái tim các con, ngươi sẽ được giữ 

còn sống và sau khi qua đời ngươi sẽ được lòng thương xót. 

{14:35} cho sau khi cái chết thì bản án đến, khi 

chúng ta sẽ sống lại: và sau đó thì tên của các 

công bình được hiển nhiên, và các tác phẩm của các ungodly 

tuyên bố. 

{14:36} để cho người đàn ông không, do đó, unto tôi đến bây 
giờ, cũng không 

Tìm kiếm theo tôi những ngày bốn mươi. 

{14:37} vì vậy tôi đã năm người đàn ông, như ông đã chỉ huy 
tôi, 

và chúng tôi đã đi vào lĩnh vực này, và ở lại đó. 

{14:38} và ngày hôm sau, behold, một giọng nói được gọi là tôi, 

nói rằng, Esdras, mở miệng ngươi, và uống cho ngươi đến 

uống. 

{14:39} sau đó tôi đã mở miệng của tôi, và, behold, ông 

đạt cho tôi một cốc đầy đủ, được đầy đủ như nó đã được với 
các nước, 



nhưng màu sắc của nó là như lửa. 

{14:40} và tôi lấy nó, và uống: và khi tôi đã say rượu của 

nó, trái tim tôi thốt lên sự hiểu biết và trí tuệ lớn trong tôi 

vú, cho tinh thần của tôi tăng cường bộ nhớ của tôi: 

{14:41} và miệng của tôi đã được mở và đóng không nhiều. 

{14:42} the cao nhất cho sự hiểu biết cho đến năm 

người đàn ông, và họ đã viết các tầm nhìn tuyệt vời của đêm đó 

đã nói, mà họ biết không: và họ ngồi bốn mươi ngày, và 

họ đã viết trong ngày, và vào ban đêm, họ ăn bánh mì. 

{14:43} đối với tôi. Tôi spake trong ngày, và tôi đã tổ chức 
không phải của tôi 

lưỡi của đêm. 

{14:44} trong 40 ngày, họ đã viết hai trăm bốn 

cuốn sách. 

{14:45} và nó đến để vượt qua, khi bốn mươi ngày 

đầy, mà cao nhất spake, nói rằng, người đầu tiên mà thou hast 

viết công bố công khai, mà có thể xứng đáng và không xứng 
đáng 

đọc nó: 

{14:46} nhưng giữ cho bảy mươi cuối, mà ngươi mayest ngươi 

cung cấp cho họ chỉ đến như là khôn ngoan trong nhân dân: 



{14:47} trong đó là mùa xuân của sự hiểu biết, các 

Đài phun nước của trí tuệ, và các dòng của kiến thức. 

{14:48} và tôi đã làm như vậy. 

{15:1} nầy, nói ngươi trong tai của tôi là 

lời của lời tiên tri, tôi sẽ đặt trong miệng ngươi, saith the 

Chúa: 

{15:2} và làm cho chúng được viết bằng giấy: cho họ là 

trung thành và sự thật. 

{15:3} sợ không trí tưởng tượng chống lại ngươi, không để cho 
các 

incredulity của họ gặp rắc rối ngươi, mà nói chuyện với ngươi. 

{15:4} cho tất cả các người sẽ chết trong của họ 

ajar. 

{15:5} nầy, saith Chúa, tôi sẽ mang lại cho các bệnh dịch khi 

trên thế giới; Các thanh kiếm, nạn đói, cái chết và tiêu hủy. 

{15:6} cho ác đã ô nhiễm vượt các 

toàn bộ trái đất, và các tác hại đã được hoàn thành. 

{15:7} vì vậy saith Chúa, 

{15:8} tôi sẽ giữ lưỡi của tôi không có nhiều như chạm vào của 
họ 

ác, họ profanely cam kết, không phải tôi sẽ 



bị chúng trong những điều đó, trong đó họ ác tập thể dục 

bản thân: kìa, máu vô tội và công bình crieth 

unto me, và linh hồn của các chỉ khiếu nại liên tục. 

{15:9} và vì vậy, saith Chúa, tôi sẽ chắc chắn báo thù 

họ, và nhận unto tôi tất cả máu vô tội từ 

trong số đó. 

{15:10} nầy, người của tôi đang lãnh đạo như một đàn để các 

giết mổ: tôi sẽ không bị họ bây giờ phải ở trong vùng đất của 

Ai Cập: 

{15:11} nhưng tôi sẽ mang lại cho họ một bàn tay hùng vĩ và 
một 

kéo dài ra cánh tay, và trừng phạt Ai Cập với bệnh dịch, như 
trước, 

và sẽ tiêu diệt tất cả các vùng đất đó. 

{15:12} Ai Cập sẽ than khóc, và nền tảng của nó sẽ 

được smitten với bệnh dịch hạch và trừng phạt mà Thiên Chúa 
sẽ 

Trang 727 2 Esdras 

mang theo nó. 

{15:13} họ đến mặt đất sẽ than khóc: cho họ 



hạt giống sẽ không thành công thông qua việc phun tia hạt và 
mưa đá, và với một 

chòm sao sợ hãi. 

{15:14} woe để thế giới và họ ở trong đó! 

{15:15} cho thanh gươm và hủy diệt của draweth đêm, 

và một trong những người sẽ đứng lên và đấu tranh chống lại 
nhau, và 

thanh kiếm trong tay của họ. 

{15:16} để có là nổi loạn ở nam giới, và 

xâm nhập khác; họ sẽ không quan tâm của vị vua và cũng không 

Hoàng tử, và các khóa học của hành động của họ sẽ đứng của 
họ 

sức mạnh. 

{15:17} một người đàn ông sẽ mong muốn đi vào thành phố, và 
sẽ không 

có thể. 

{15:18} cho vì niềm tự hào của các thành phố sẽ 

gặp khó khăn, các ngôi nhà sẽ bị phá hủy, và người đàn ông sẽ 

sợ. 

{15:19} một người đàn ông có trách nhiệm không tiếc khi hàng 
xóm của mình, nhưng 

sẽ phá hủy nhà của họ với thanh kiếm, và hư hỏng của họ 



hàng hoá, vì thiếu của bánh mì, và đại nạn. 

{15:20} nầy, saith Chúa, tôi sẽ gọi cho nhau tất cả các 

vị vua của trái đất để tôn kính tôi, đó là từ the rising 

của mặt trời, từ phía Nam, từ phía đông, và Libanus; để 

biến bản thân mình một chống lại nhau, và trả nợ các điều 

rằng họ đã làm với họ. 

{15:21} như là họ làm nhưng ngày này unto lựa chọn của tôi, vì 
vậy 

Tôi sẽ làm cũng, và thương hiệu trong tâm trí của họ. Vì vậy, 
saith 

Chúa là Thiên Chúa; 

{15:22} bên tay phải của tôi sẽ không tha cho tội nhân, và tôi 

thanh kiếm sẽ không ngừng qua chúng đổ máu vô tội 

Khi trái đất. 

{15:23} lửa đi ra từ cơn giận của Ngài, và Ngài đã 

tiêu thụ những nền tảng của trái đất, và những tội nhân, như 

rơm kindled. 

{15:24} khốn cho họ rằng tội lỗi, và giữ cho không phải của tôi 

điều răn! saith Chúa. 

{15:25} tôi sẽ không tha cho họ: đi theo cách của bạn, ngươi 
con, 



từ sức mạnh, ô uế không nơi tôn nghiêm của tôi. 

{15:26} cho Chúa làm tất cả họ rằng tội lỗi chống lại 

Anh ta, và do đó delivereth ông họ cho đến chết và 

hủy diệt. 

{15:27} cho bây giờ các bệnh dịch đến khi toàn bộ 

trái đất và ye sẽ vẫn ở đó: đối với Thiên Chúa thì không phải 
cung cấp 

bạn, bởi vì ngươi đã phạm tội chống lại ông. 

{15:28} kìa một tầm nhìn khủng khiếp, và sự xuất hiện 

đó từ phía đông: 

{15:29} nơi liên hiệp của những con rồng của Arabia sẽ 

đi ra với nhiều xe ngựa, và vô số chúng 

sẽ được thực hiện như gió khi trái đất, mà tất cả chúng mà 

họ có thể sợ hãi và run sợ. 

{15:30} cũng Carmanians hoành hành trong cơn thịnh nộ sẽ đi 

quy định như lợn hoang dã của gỗ, và với sức mạnh rất lớn 

họ sẽ đến, và tham gia chiến đấu với họ, và sẽ lãng phí một 

phần đất của người Assyria. 

{15:31} và sau đó thì những con rồng có bàn tay phía trên, 

ghi nhớ của thiên nhiên; và nếu họ sẽ lần lượt mình, 



âm mưu với nhau trong các quyền lực tuyệt vời bức hại họ, 

{15:32} sau đó chúng sẽ được gặp rắc rối bled, và giữ cho 

im lặng thông qua sức mạnh của họ, và phải chạy trốn. 

{15:33} và từ vùng đất của người Assyria thì các 

kẻ thù vây hãm chúng, và tiêu thụ một số của họ, và trong 

máy chủ của họ sẽ là xung đột giữa và nỗi sợ hãi và sợ hãi của 
họ 

Kings. 

{15:34} nhìn đám mây ở phía đông và phía bắc 

cho đến phía Nam, và họ rất khủng khiếp để xem xét sau khi, 
đầy đủ 

giận dữ và cơn bão. 

{15:35} họ sẽ trừng phạt một sau khi khác, và họ sẽ 

trừng phạt xuống vô số tuyệt vời của các ngôi sao trên trái đất, 
ngay cả 

ngôi sao riêng của họ; và máu từ thanh gươm unto các 

bụng, 

{15:36} và dũng của người đàn ông cho đến lạc đà của hough. 

{15:37} và sẽ tuyệt vời fearfulness và 

run rẩy khi trái đất: và họ thấy cơn thịnh nộ sẽ 

sợ, và rung sẽ đi theo họ. 



{15:38} và sau đó sẽ có các trận bão lớn từ các 

Nam, và từ phía bắc, và một phần khác từ phía tây. 

{15:39} và gió mạnh sẽ phát sinh từ các phía đông, và 

sẽ mở nó; và đám mây mà ông nêu ra trong cơn thịnh nộ, và 

Các ngôi sao khiến gây ra nỗi sợ hãi về phía đông và phía tây 
gió, 

sẽ được tiêu huỷ. 

{15:40} những đám mây lớn và hùng vĩ sẽ được phùng ra lên 

đầy đủ của cơn thịnh nộ, và ngôi sao, họ có thể làm cho tất cả 
trái đất 

sợ, và chúng có ở trong đó; và họ sẽ đổ ra 

mỗi nơi cao và ưu Việt nhất một ngôi sao khủng khiếp, 

{15:41} lửa, và mưa đá, và bay thanh kiếm, và nhiều 

vùng biển, rằng tất cả các lĩnh vực có thể là đầy đủ, và tất cả các 
con sông, với các 

sự phong phú của vùng biển tuyệt vời. 

{15:42} và họ sẽ phá vỡ các thành phố và các bức tường, 

núi và ngọn đồi, cây gỗ, và cỏ của các 

đồng cỏ, và họ ngô. 

{15:43} và họ sẽ đi stedfastly unto Babylon, và 

làm cho cô ấy sợ. 



{15:44} họ sẽ đến với cô ấy, và vây hãm của mình, các ngôi sao 

và tất cả các cơn thịnh nộ thì họ đổ ra khi cô: sau đó thì các 

bụi và khói đi lên cho đến thiên đường, và tất cả chúng có 

cô ấy sẽ bewail cô. 

{15:45} và họ vẫn còn theo cô ấy phải làm dịch vụ 

unto chúng đã đưa cô ấy trong sợ hãi. 

{15:46} và ngươi, Châu á, mà người tham dự nghệ thuật của hy 
vọng 

Babylon, và nghệ thuật vinh quang của mình: 

{15:47} woe cho ngươi, ngươi wretch, bởi vì ngươi hast 

thực hiện mình giống như unto của mình; và hast decked ngươi 
con gái ở 

whoredom, mà họ có thể xin vui lòng và vinh quang trong 
người yêu thy, 
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mà luôn luôn có mong muốn cam kết whoredom với ngươi. 

{15:48} thou hast sau nó mà ghét trong tất cả các cô ấy 

công trình và sáng chế: vì vậy, saith Chúa, 

{15:49} tôi sẽ gửi cho các bệnh dịch khi ngươi; bụa, 

nghèo đói, nạn đói, thanh gươm và pestilence, để chất thải nhà 
ngươi 



hủy diệt và cái chết. 

{15:50} và sự vinh hiển của quyền lực ngươi sẽ được sấy khô 
như là một 

Hoa, nhiệt sẽ phát sinh được gửi qua ngươi. 

{15:51} thou shalt suy yếu như là một người phụ nữ nghèo với 

sọc, và như là một chastised với vết thương, vì vậy mà các 

hùng vĩ và những người yêu thích sẽ không thể nhận được 
ngươi. 

{15:52} nào tôi với ghen có nên tiến hành chống lại 

ngươi, saith Chúa, 

{15:53} nếu ngươi hadst không phải luôn luôn giết được lựa 
chọn của tôi, 

exalting sự đột quỵ của bàn tay con và nói trên của họ 

sau cái chết, khi ngươi wast say rượu, 

{15:54} quy định vẻ đẹp của thy countenance vẻ? 

{15:55} phần thưởng thy whoredom sẽ thy 

tâm trí, do đó shalt ngươi có thể nhận được recompence. 

{15:56} như thou hast ngươi làm cho lựa chọn của tôi, nói rằng: 
Các 

Chúa, ngay cả như vậy thì Thiên Chúa làm cho ngươi, và sẽ cung 
cấp các ngươi 

thành nghịch ngợm 



{15:57} con ngươi sẽ chết đói, và ngươi shalt 

mùa thu thông qua thanh gươm: thành phố thy sẽ được chia 
nhỏ, và 

Tất cả các ngươi sẽ hư mất với thanh kiếm trong lĩnh vực này. 

{15:58} họ có ở núi sẽ chết đói, 

ăn thịt mình và uống máu của riêng của họ, trong rất 

đói của bánh mì, và khát nước. 

{15:59} ngươi như không hạnh phúc sẽ đi qua biển, và 

nhận được bệnh dịch một lần nữa. 

{15:60} và trong đoạn văn họ sẽ vội vàng trên nhàn rỗi 

thành phố, và sẽ tiêu diệt một số phần của đất thy, và 

tiêu thụ một phần của thy vinh quang, và sẽ trở lại Babylon mà 

đã bị phá hủy. 

{15:61} và ngươi shalt được vai bởi họ stubble, 

và họ sẽ cùng ngươi như cháy; 

{15:62} và sẽ tiêu thụ ngươi, và ngươi thành phố, vùng đất thy, 

và dãy núi Chúa; Tất cả thy woods và thy cây hiệu quả sẽ 

họ đốt cháy với ngọn lửa. 

{15:63} con ngươi thì họ bị giam giữ xa thực hiện, và, 

Nghe này, những gì thou hast, họ sẽ làm hỏng nó, và mar vẻ 
đẹp 



thy khuôn mặt. 

{16:1} woe unto thee, Babylon và á! Woe unto 

ngươi, Ai Cập và Syria! 

{16:2} gird lên bản thân với những tấm vải bao và mái tóc, 

bewail trẻ em của bạn, và xin lỗi; hủy diệt của bạn là vào lúc 

bàn tay. 

{16:3} A thanh kiếm được gửi khi bạn, và những người có thể 
biến nó 

Quay lại? 

{16:4} A lửa được gửi trong số các bạn, và ai có thể dập tắt nó? 

{16:5} bệnh dịch được gửi unto bạn, và những gì ông có thể 

lái xe đi? 

{16:6} có thể bất kỳ người đàn ông lái xe đi một con sư tử đói 
các 

gỗ? hoặc bất cứ ai có thể dập tắt ngọn lửa trong stubble, khi nó 

Ngài đã bắt đầu để đốt cháy? 

{16:7} có thể một lần nữa chuyển mũi tên bắn của một 

mạnh mẽ archer? 

{16:8} Chúa hùng mạnh sendeth các bệnh dịch và là những 
người 

Anh có thể lái xe đi? 



{16:9} A lửa sẽ đi ra từ cơn giận của mình, và anh ta là ai 

đó có thể dập tắt nó? 

{16:10} ông sẽ đúc Lightning, và những người sẽ không sợ? 

ông sẽ sấm sét, và những người không phải sợ? 

{16:11} Lord sẽ đe dọa, và những người không phải 

utterly bị đánh đập đến bột lúc sự hiện diện của mình? 

{16:12} trái đất quaketh, và các cơ sở đó; 

biển ariseth lên sóng từ sâu và những con sóng 

nó đang gặp rắc rối, và những con cá đó cũng có, trước khi các 

Chúa, và trước khi sự vinh hiển của quyền lực của mình: 

{16:13} cho mạnh mẽ ông tay phải mà bendeth cung, 

mũi tên của mình mà ông shooteth được sắc nét, và sẽ không 
bỏ lỡ, 

khi họ bắt đầu bắn vào kết thúc của thế giới. 

{16:14} behold, các bệnh dịch được gửi, và sẽ không trở lại 

một lần nữa, cho đến khi họ đến trên trái đất. 

{16:15} ngọn lửa được kindled, và sẽ không được đưa ra, cho 
đến khi nó 

tiêu thụ nền tảng của trái đất. 

{16:16} như như một mũi tên bắn của một cung thủ hùng mạnh 

returneth không lùi: ngay cả như vậy là các bệnh dịch 



gửi theo trái đất sẽ không trở lại một lần nữa. 

{16:17} bất hạnh là ta! bất hạnh là ta! những người sẽ cung cấp 
cho tôi trong 

những ngày này? 

{16:18} đầu của phiền muộn và tuyệt vời mournings; 

sự khởi đầu của nạn đói và chết tuyệt vời; sự khởi đầu của 

cuộc chiến tranh, và các cường quốc sẽ đứng trong sợ hãi; sự 
khởi đầu của 

tệ nạn! Tôi phải làm gì khi những tệ nạn sẽ đến? 

{16:19} kìa, nạn đói và bệnh dịch hạch, hoạn nạn và 

nỗi đau đớn, sẽ được gửi như scourges để sửa đổi. 

{16:20} nhưng đối với tất cả những điều mà họ không sẽ lần 
lượt từ 

sự gian ác của họ, cũng không phải luôn luôn lưu tâm đến các 
scourges. 

{16:21} kìa, victuals sẽ như vậy tốt giá rẻ khi 

trái đất, mà họ sẽ nghĩ rằng mình phải trong trường hợp tốt, 

và thậm chí sau đó sẽ tệ nạn phát triển trên trái đất, thanh 
kiếm, nạn đói, 

và rắc rối lớn. 

{16:22} cho nhiều người trong số họ rằng ngự trên trái đất sẽ 

chết trong nạn đói; và khác, mà thoát khỏi đói, sẽ 



thanh kiếm tiêu diệt. 

{16:23} và người chết sẽ được diễn ra như dũng và có 

sẽ không có người đàn ông để an ủi chúng: đối với trái đất sẽ 

lãng phí, và các thành phố sẽ được đúc. 
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{16:24} có là người đàn ông không để lại cho đến khi trái đất, và 
để 

gieo nó 

{16:25} cây sẽ cho trái cây, và những người sẽ thu thập 

họ? 

{16:26} nho sẽ chín, và những người sẽ tread chúng? 

cho tất cả các nơi phải cô đơn của người đàn ông: 

{16:27} vì vậy mà một người đàn ông sẽ mong muốn được nhìn 
thấy nhau, và 

để nghe giọng nói của mình. 

{16:28} cho của một thành phố có là mười trái, và hai trong số 
các 

lĩnh vực này, mà sẽ giấu mình vào groves dày, và trong 

khe đá. 

{16:29} như trong một vườn của ô liu khi mỗi cây có 

còn lại ba hoặc bốn ô liu; 



{16:30} hoặc là khi một vườn nho tập hợp, có được trái 

một số cụm của họ rằng cần cù tìm kiếm thông qua các 

vườn nho: 

{16:31} ngay cả như vậy trong những ngày đó sẽ có ba hoặc bốn 

còn lại của họ mà tìm kiếm ngôi nhà của họ với thanh kiếm. 

{16:32} và trái đất sẽ được đặt chất thải, và các lĩnh vực 

đó sẽ sáp cũ, và cách cô ấy và tất cả các con đường của cô sẽ 

phát triển đầy đủ của gai, bởi vì không có người đàn ông sẽ đi 
du lịch 

therethrough. 

{16:33} các trinh nữ sẽ than khóc, có không có bridegrooms; 

những người phụ nữ sẽ than khóc, có không có chồng; của họ 

người con gái sẽ than khóc, có không có người trợ giúp. 

{16:34} trong cuộc chiến tranh sẽ bridegrooms của họ bị phá 
hủy, 

và chồng của họ sẽ hư mất của nạn đói. 

{16:35} bây giờ nghe những điều này và hiểu họ, ye 

tôi tớ của Chúa. 

{16:36} nầy, lời Chúa, nhận được nó: tin 

không phải là các vị thần của người mà Chúa spake. 

{16:37} nầy, các bệnh dịch vẽ, và không phải là slack. 



{16:38} như khi một người phụ nữ với con ở tháng thứ chín 

sanh con trai bà, với hai hoặc ba giờ sinh của mình 

Great đau la bàn tử cung của cô, mà đau, khi đứa trẻ 

Cometh ra, họ slack không phải là một thời điểm: 

{16:39} ngay cả như vậy không phải là các bệnh dịch là slack 
đến 

Khi trái đất, và trên thế giới sẽ than khóc, và phiền muộn sẽ 

đến khi nó trên mỗi bên. 

{16:40} O người của tôi, nghe lời của tôi: làm bạn đã sẵn sàng 
để 

thy trận đánh, và trong những tệ nạn có thậm chí là người hành 
hương theo các 

trái đất. 

{16:41} ông selleth, để cho anh ta như ông rằng fleeth đi: 

và ông là buyeth, là một trong đó sẽ mất: 

{16:42} ông rằng occupieth hàng hóa, như ông rằng hath không 

lợi nhuận của nó: và ông buildeth, như ông sẽ không ngự 

trong đó: 

{16:43} ông soweth, nếu như ông nên không gặt hái: vì vậy, 
cũng 

ông rằng planteth vườn nho, như ông sẽ không thu thập các 



nho: 

{16:44} họ lập gia đình, như là họ sẽ có được không 

trẻ em; và họ kết hôn không, như là các widowers. 

{16:45} và do đó họ lao động lao động vô hiệu: 

{16:46} cho người lạ sẽ gặt hái trái cây của mình, và làm hỏng 

hàng hoá của mình, lật đổ nhà của họ, và có con cái của họ 

kẻ bị giam cầm, cho trong nuôi nhốt và nạn đói thì họ có được 
trẻ em. 

{16:47} và họ chiếm hàng hóa của họ với 

cướp tài sản, càng có nhiều họ deck của thành phố, ngôi nhà 
của họ, của họ 

tài sản, và những người của họ: 

{16:48} hơn tôi sẽ có tức giận với chúng cho tội lỗi của họ, 

saith Chúa. 

{16:49} như như một con điếm envieth phải trung thực và 

phẩm chất đạo đức phụ nữ: 

{16:50} như vậy thì sự công bình ghét sự gian ác, khi cô ấy 

decketh mình, và sẽ tố cáo cô ấy để khuôn mặt của cô, khi ông 

Cometh mà sẽ bảo vệ anh ta siêng năng searcheth ra 

mỗi tội lỗi khi trái đất. 



{16:51} và do đó là ye không giống như thereunto, và cũng 
không để các 

hoạt động đó. 

{16:52} cho nhưng một chút, và sự gian ác sẽ được đưa ra 

trên trái đất, và sự công bình sẽ ngự trị trong số các bạn. 

{16:53} để không phải là những kẻ có tội nói rằng ông hath 
không phạm tội: nhất 

Thiên Chúa sẽ đốt cháy than lửa trên đầu của mình, mà nói 
rằng: 

trước khi Chúa là Thiên Chúa và vinh quang của mình, tôi đã 
không phạm tội. 

{16:54} nầy, các Chúa làm tất cả các tác phẩm của nam giới, 

trí tưởng tượng của họ, suy nghĩ của họ, và trái tim của họ: 

{16:55} spake đó nhưng những từ ngữ, cho trái đất được thực 
hiện; 

và nó đã được thực hiện: Hãy để Thiên đàng được thực hiện; và 
nó đã được tạo ra. 

{16:56} trong word của ông đã được các ngôi sao thực hiện, và 
ông làm 

số của họ. 

{16:57} ông searcheth sâu, và kho báu đó; 

ông hath đo biển, và những gì nó containeth. 



{16:58} ông hath đóng biển ở giữa các nước, 

và với lời ông hath treo cổ trái đất trên các vùng biển. 

{16:59} ông spreadeth ra bầu trời như một kho quỹ; Khi 

Các vùng nước ông đã sáng lập ra nó. 

{16:60} trong sa mạc ông hath thực hiện suối nước, và 

Khi những ngọn núi, mà lũ lụt có thể bơi ngoài trời 

đổ xuống từ các loại đá cao nước trái đất. 

{16:61} ông làm người đàn ông, và đặt trái tim của mình ở giữa 
của 

cơ thể, và đã cho anh ta hơi thở, cuộc sống và sự hiểu biết. 

{16:62} có và là thần của Almighty Thiên Chúa, mà thực hiện 

Tất cả mọi thứ, và searcheth ra tất cả những điều ẩn trong 
những bí mật 

trái đất, 

{16:63} chắc chắn ông làm sáng chế của bạn, và những gì ngươi 

nghĩ rằng trong trái tim của bạn, thậm chí họ rằng tội lỗi, và sẽ 
ẩn 

tội lỗi của họ. 

{16:64} vì vậy hath Chúa chính xác tìm kiếm trên tất cả 

tác phẩm của bạn, và ông sẽ đưa cho bạn tất cả để xấu hổ. 
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{16:65} và khi tội lỗi của mình được đưa ra, ye 

xấu hổ trước khi người đàn ông, và tội lỗi của chính bạn sẽ là 
của bạn 

buộc tội trong ngày hôm đó. 

{16:66} ye sẽ làm gì? hoặc như thế nào ngươi sẽ giấu tội lỗi của 
bạn 

trước khi Thiên Chúa và thiên thần của Ngài? 

{16:67} nầy, chính Thiên Chúa là thẩm phán, lo sợ anh ta: để lại 

ra khỏi tội lỗi của mình, và quên tội lỗi của bạn, để can thiệp 
không có 

Thêm với họ cho bao giờ hết: như vậy thì Thiên Chúa dẫn bạn 
ra, và 

cung cấp cho bạn từ tất cả các rắc rối. 

{16:68} cho, behold, đốt cháy cơn thịnh nộ của một tuyệt vời 

vô số kindled hơn bạn, và họ sẽ mất đi 

nhất định của bạn và nguồn cấp dữ liệu bạn đang nhàn rỗi, với 
những thứ cung cấp 

cùng thần tượng. 

{16:69} và họ đồng ý unto chúng sẽ đã có trong 

derision và làm nhục Nha, và trodden dưới chân. 

{16:70} để có ở mọi nơi, và tiếp theo 

Các thành phố, một cuộc nổi dậy lớn những lo sợ Chúa. 



{16:71} họ sẽ là như điên người đàn ông, sparing không có, 
nhưng 

Tuy nhiên spoiling và tiêu diệt những người lo sợ Chúa. 

{16:72} cho họ sẽ lãng phí và lấy đi hàng hóa của họ, 

và đúc chúng ra khỏi nhà của họ. 

{16:73} thì sẽ họ được biết đến, những người là lựa chọn của 
tôi; 

và họ sẽ cố gắng như vàng trong lửa. 

{16:74} nghe, O ngươi tôi yêu quý, saith Chúa: kìa, 

những ngày khó khăn là ở bàn tay, nhưng tôi sẽ cung cấp cho 
bạn từ 

Chúc bạn như vậy. 

{16:75} là ye không sợ không nghi ngờ; Đối với Thiên Chúa là 
của bạn 

hướng dẫn, 

{16:76} và hướng dẫn của họ những người giữ cho tôi 

điều răn và giới luật, saith Chúa: Hãy để không 

tội lỗi của bạn cân nhắc bạn xuống, và để cho không có tội lỗi 
của bạn, nâng lên 

bản thân mình. 

{16:77} Woe unto họ rằng bị ràng buộc với tội lỗi của họ, 



và được bảo hiểm với tội lỗi của họ như là một lĩnh vực được 
bảo hiểm 

trong bụi cây, và con đường đó được bảo hiểm với gai, 

rằng người đàn ông không thể đi qua! 

{16:78} nó là trái undressed và bị quăng vào lửa được 

tiêu thụ thảm. 
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