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Bab I 
 
1 Kata-kata pemberkatan dari Enoch,  
dengan mana ia memberkati orang yang  
terpilih dan benar, yang akan 2 hidup 
dalam hari-hari penuh cobaan, ketika 
semua orang yang jahat dan tak ber-
Tuhan akan dienyahkan. Dan ia 
meneruskan kisahnya dan berkata - 
Enoch seorang yang benar, yang matanya 
telah dibukakan oleh Tuhan, melihat 
bayangan Sang Kudus di surga, yang 
telah diperlihatkan para malaikat 
kepadaku, dan dari mereka aku 
mendengar segalanya, dan dari mereka 
aku mengerti yang kulihat, tapi bukan 
untuk generasi ini, melainkan untuk 
generasi yang masih akan datang nanti. 3 
Tentang orang yang terpilih aku berkata, 
dan meneruskan kisahku mengenai 
mereka : 
 
Sang Kudus yang Maha Besar akan 
datang dari rumah-Nya, 4 dan Tuhan yang 
abadi akan menginjak bumi, (bahkan) di 
Gunung Sinai,  
[Dan muncul dari kemah-Nya]  
Dan muncul dalam kekuatan-Nya dari 
surga segala surga. 
 
5 Dan semua akan terserang ketakutan  
Dan para Pengamat akan gemetar, 
Dan mereka akan sangat takut dan 
gemetar sampai ujung-ujung dunia. 
 
6 Dan gunung-gunung tinggi akan goyah, 
Dan bukit-bukit tinggi akan direndahkan, 
Dan akan mencair seperti lilin di dekat api 
 
7 Dan bumi akan terobek seluruhnya, 
Dan semua di muka bumi akan musnah, 
Dan akan dilakukan penghakiman atas 
segala (manusia). 
 

8 Tapi dengan orang yang terpilih Ia akan 
berdamai. 
 
Dan akan melindungi orang yang terpilih, 
Dan belas kasihan akan diberikan kepada 
mereka. 
 
Dan mereka semua akan menjadi milik 
Tuhan, 
Dan mereka akan menjadi makmur, 
Dan mereka semua akan diberkati. 
 
Dan Ia akan menolong mereka semua, 
Dan  cahaya akan muncul kepada 
mereka, 
Dan Ia akan berdamai dengan mereka. 
 
9 Dan lihat ! Ia datang dengan sepuluh 
ribu orang kudus-Nya 
Untuk melakukan penghakiman atas 
semuanya, 
Dan untuk memusnahkan semua yang tak 
ber-Tuhan. 
 
Dan untuk menghukum semua daging 
Untuk semua pekerjaan tak ber-Tuhan 
mereka yang telah mereka lakukan tanpa 
Tuhan, 
Dan  untuk semua hal-hal kasar yang 
telah dikatakan para pendosa tak ber-
Tuhan kepada-Nya. 
 
 
Bab II 
 
1 Lihatlah kalian akan semua yang terjadi 
di angkasa,  betapa mereka tak mengubah 
orbitnya, dan bintang-bintang di angkasa, 
bagaimana mereka terbit dan tenggelam 
berurutan setiap musimnya, dan 2 jangan 
melawan urutan mereka yang telah 
ditetapkan. Lihatlah kalian akan bumi, dan 
perhatikan apa yang terjadi di atasnya 
sejak awal hingga akhir, betapa kokohnya 
mereka, betapa benda-benda di atas bumi 
tidak ada yang berubah, tapi semua kerja 
Tuhan tampak kepadamu. Lihatlah musim 
panas dan musim dingin, betapa seluruh 
bumi terisi air dan awan dan embun dan 
hujan berbaring di atasnya. 
 
 
Bab III 
 
1 Amati dan lihat bagaimana (pada musim 
dingin) semua pohon sepertinya mati dan 
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menggugurkan seluruh daun mereka, 
kecuali empat belas pohon, yang tidak 
kehilangan daun mereka tapi 
mempertahankan daun dari dua atau tiga 
tahun sebelumnya sebelum yang baru 
datang. 
 
 
Bab IV 
 
1 Dan lagi, amatilah kalian akan hari-hari 
musim panas bagaimana matahari di atas 
bumi melawannya. Dan kalian mencari 
penutup dan tempat berteduh karena 
panas matahari, dan bumi pun terbakar 
dengan panas yang terus bertambah, dan 
kalian pun tidak bisa menginjak tanah, 
atau batu karena panasnya. 
 
 
Bab V 
 
1 Lihatlah kalian bagaimana pohon-pohon 
menutupi dirinya dengan dedaunan hijau 
dan berbuah : karenanya perhatikan dan 
ketahuilah semua kerja-Nya, dan kenali 
bagaimana Ia yang abadi telah 
menciptakannya. 2 Dan semua kerja-Nya 
terus berjalan dari tahun ke tahun 
selamanya, dan semua tugas yang telah 
mereka lakukan untuk-Nya, dan tugas 
mereka tidak berubah, tapi Tuhan telah 
memerintahkan mereka maka terjadilah. 3 
Dan lihat bagaimana laut dan sungai 
bekerja dan tak mengubah kerja mereka 
dari perintah-Nya. 
 
4 Tapi kalian - kalian tidak kokoh, juga 
tidak melakukan perintah Tuhan, 
Tapi kalian telah berbalik dan berbicara 
kata-kata kasar dan sombong 
Dengan mulutmu yang nista melawan 
kebesaran-Nya. 
Oh, kalian orang-orang tak berperasaan, 
kalian tak akan menemukan kedamaian. 
 
 Karena itu kalian akan mengutuki hari-
harimu, 
Dan tahun-tahun kehidupanmu akan 
musnah, 
Dan tahun-tahun kehancuranmu akan 
berlipat ganda dalam kutukan abadi, 
Dan kalian tak akan menemukan belas 
kasihan. 
 

6a Dalam hari-hari itu kalian akan 
membuat nama kalian sebuah kutukan 
abadi bagi semua yang benar,  
b Dan dengan namamulah semua akan 
mengutuk, mengutuk, 
Dan semua pendosa dan orang tak ber-
Tuhan akan mengutuk denganmu, 
7c Dan bagi kalian yang tak ber-Tuhan 
sebuah kutukan akan diberikan. 
 
6d Dan para … akan bergembira, 
e Dan dosa-dosa akan diampuni, 
f Dan segala belas kasihan dan damai dan 
pengampunan : 
g Pengampunan akan diberikan kepada 
mereka, sebuah cahaya yang suci. 
 
i Dan untuk kalian semua para pendosa 
tidak akan ada penyelamatan, 
j Tapi kepada kalian akan dijatuhkan suatu 
kutukan. 
7a Tapi bagi yang terpilih akan diberikan 
cahaya dan kebahagiaan dan kedamaian, 
b Dan mereka akan mewarisi bumi. 
 
8 Dan akan dianugerahkan kebijaksanaan 
kepada yang terpilih, 
Dan mereka akan hidup dan tak akan lagi 
berdosa, 
Baik melalui perbuatan tak ber-Tuhan atau 
keangkuhan : 
Tapi mereka yang bijaksana akan 
bersikap rendah hati. 
 
9 Dan mereka tak akan lagi melanggar, 
Juga tak akan berdosa dalam hari-hari 
kehidupan mereka, 
Juga tak akan mati karena kemarahan 
atau murka (Tuhan), 
Tapi mereka akan melengkapi jumlah hari-
hari kehidupan mereka. 
 
Dan hidup mereka akan bertambah damai, 
Dan tahun-tahun kebahagiaan mereka 
akan berlipat ganda, 
Dalam kesenangan dan damai abadi, 
Seluruh hari-hari kehidupan mereka. 
 
 
Bab VI 
 
1 Dan datanglah saat ketika anak-anak 
manusia telah berlipat ganda sehingga 
pada saat itu lahirlah bagi mereka putri-
putri yang cantik dan rupawan. 2 Dan para 
malaikat, anak-anak surga, melihat dan 
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menginginkan mereka, dan berkata satu 
sama lain: ‘Mari, marilah kita memilih istri 
dari antara anak-anak manusia dan 
memberi kita anak.’ Dan Semjaza, 
pemimpin mereka, berkata kepada 
mereka: ‘Aku takut kalian tak akan setuju 
untuk melakukan hal ini, dan aku sendiri 
harus menerima hukuman untuk suatu 
dosa besar.’ Dan mereka semua 
menjawabnya dan berkata: ‘Marilah kita 
semua bersumpah, dan mengikat diri kita 
dengan suatu kutukan bersama 5 untuk 
tidak menghentikan rencana ini tapi untuk 
melakukannya.’ Lalu mereka semua 
bersumpah dan mengikat diri mereka 
dengan kutukan bersama atas sumpah itu. 
Dan jumlah mereka semuanya dua ratus 
orang; yang turun pada masa Jared di 
puncak Gunung Hermon, dan mereka 
menyebutnya Gunung Hermon, karena 
mereka telah bersumpah dan mengikat diri 
mereka dengan kutukan bersama atas 
sumpah itu. Dan inilah nama pemimpin-
pemimpin mereka : Samlazaz, pemimpin 
mereka, Araklba, Rameel, Kokablel, 
Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqijal, 
8 Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaq1el, 
Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel. 
Inilah pemimpin-pemimpin tiap sepuluh 
dari mereka. 
 
 
Bab VII 
 
1 Dan semua yang lain bersama dengan 
mereka mengambil istri, dan masing-
masing memilih satu, dan mulai memasuki 
mereka, dan mencemari diri mereka 
dengannya, dan mereka mengajarkan 
jimat-jimat dan mantera-mantera, dan cara 
memotong akar-akaran, dan 
memperkenalkan mereka dengan 
tetumbuhan. Dan mereka pun 3 hamil, dan 
mereka melahirkan raksasa-raksasa, yang 
tingginya tiga ribu ell : Yang memakan 
habis semua hasil usaha manusia. Dan 
ketika manusia tidak lagi mampu 
memelihara mereka, para raksasa itu 
mengkhianati mereka dan memakan 
manusia. Dan mereka mulai melakukan 
dosa terhadap burung, dan hewan, dan 
binatang melata, dan 6 ikan, dan saling 
memangsa, dan minum darah. Lalu bumi 
menjatuhkan tuduhan bagi orang-orang 
yang tak berhukum. 
 

 
Bab VIII 
 
1 Dan Azazel mengajar manusia untuk 
membuat pedang, dan pisau, dan perisai, 
dan baju zirah, dan mengajarkan kepada 
mereka logam-logam dari tanah dan cara 
mengolahnya, dan kalung, dan hiasan-
hiasan, dan penggunaan antimon, dan 
cara menghias kelopak mata, dan segala 
jenis batu mulia, dan segala 2 ramuan 
pewarna. Dan timbullah perbuatan-
perbuatan tak ber-Tuhan, dan mereka 
melakukan perzinahan, dan mereka 
menjadi 3 tersesat, dan tercela dalam 
seluruh cara-cara mereka. Semjaza 
mengajarkan mantera-mantera, dan cara 
memotong akar, Armaros penyelesaian 
mantera-mantera, Baraqijal (mengajarkan) 
astrologi, Kokabel rasi-rasi bintang, 
Ezeqeel pengetahuan tentang awan, 
Araqiel tanda-tanda bumi, Shamsiel tanda-
tanda matahari, dan Sariel perjalanan 
bulan. Dan ketika manusia musnah, 
mereka menangis, dan ratapan mereka 
naik hingga ke surga . . . 
 
 
Bab IX 
 
1 Dan lalu Michael, Uriel, Raphael, dan 
Gabriel melihat ke bawah dari surga dan 
melihat darah tumpah di bumi, dan semua 
perbuatan tanpa hukum yang dilakukan di 
bumi. Dan mereka berkata satu sama lain 
: ‘Bumi yang kehilangan penghuninya 
meratapkan suara tangisan mereka 
hingga ke gerbang surga. 3 Dan sekarang 
kepada kalian, para orang kudus  dari 
surga, roh manusia membuat tuntutan 
mereka, dengan berkata, “Bawalah 
permintaan kami ke hadapan Yang Maha 
Tinggi.”’ Dan mereka berkata kepada 
Tuan segala masa : ‘Tuan segala tuan, 
Tuhan segala tuhan, Raja segala raja, dan 
Tuhan segala masa, tahta kebesaran-Mu 
berdiri di atas generasi-generasi 
sepanjang masa, dan nama-Mu kudus dan 
berjaya dan diberkati sepanjang segala 
zaman ! Kau telah membuat segala 
benda, dan kuasa atas segalanya milik-Mu 
: dan semua ciptaan adalah telanjang dan 
terbuka di mata-Mu, dan Kau melihat 
segalanya, dan tak ada yang dapat 
menyembunyikan diri dari-Mu. Kau melihat 
apa yang telah dilakukan Azazel, yang 
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telah mengajarkan kejahatan di bumi dan 
membuka rahasia-rahasia abadi yang 
telah (dilindungi) di surga, yang 7 sangat 
ingin dipelajari manusia :  
Dan Semjaza, kepada siapa Kau telah 
memberikan kekuasaan untuk memimpin 
teman-temannya. Dan mereka telah pergi 
kepada putri-putri manusia di bumi, dan 
telah tidur dengan 9 wanita-wanita itu, dan 
telah mencemari diri mereka sendiri, dan 
mengajarkan mereka segala jenis dosa. 
Dan wanita-wanita itu telah 10 melahirkan 
raksasa-raksasa, dan seluruh bumi 
karenanya telah dipenuhi darah dan 
kejahatan. Dan kini, lihatlah, Roh mereka 
yang telah mati menangis dan menuntut 
kepada gerbang surga, dan ratapan 
mereka telah naik : dan tak dapat berhenti 
karena perbuatan-perbuatan tak 
berhukum yang 11 dilakukan di muka 
bumi. Dan Kau mengetahui segala 
sesuatu sebelum terjadi, dan Kau melihat 
hal-hal ini dan membiarkan mereka 
menderita, dan Kau tidak memberitahu 
kami apa yang harus kami lakukan 
terhadap hal-hal ini.’ 
 
 
Bab 10 
 
1 Lalu kata Sang Maha Tinggi, sang 
Kudus dan Maha Besar berkata, dan 
mengirim Uriel kepada putra Lamekh, 2 
dan berkata kepadanya : Pergilah kepada 
Nuh dan beritahu kepadanya dalam nama-
Ku “Sembunyikan dirimu !” dan beritahu 
kepadanya akhir yang sudah mendekat : 
bahwa seluruh bumi akan dihancurkan, 
dan sebuah air bah akan datang 3 kepada 
seluruh bumi, dan akan menghancurkan 
semua yang di atasnya. Dan sekarang 
perintahkan kepadanya bahwa ia boleh 
melarikan diri 4 dan benihnya boleh 
dilindungi untuk seluruh generasi di dunia. 
Dan lagi Tuhan berkata kepada Raphael : 
Ikat kaki dan tangan Azazel, dan 
lemparkan dia ke dalam kegelapan : dan 
gali lubang 5 di padang pasir, yaitu di 
Dudael, dan lemparkan dia ke dalamnya. 
Dan tempatkan dia di atas batu yang 
kasar dan tajam, dan selimuti dia dengan 
kegelapan, dan biarkan dia di situ 
selamanya, dan tutupi wajahnya sehingga 
ia 6,7 tak dapat melihat cahaya. Dan pada 
hari penghakiman besar ia akan 
dilemparkan ke dalam api. Dan 

sembuhkan bumi yang telah dikotori para 
malaikat, dan umumkan penyembuhan 
bumi, sehingga mereka dapat 
menyembuhkan wabah, dan sehingga 
semua anak manusia tidak musnah 
karena semua rahasia yang telah dibuka 
dan diajarkan 8 para Pengamat pada 
anak-anak mereka. Dan seluruh bumi 
telah tercemar 9 melalui pekerjaan-
pekerjaan yang diajarkan Azazel : semua 
dosa adalah miliknya. Dan kepada Gabriel 
Tuhan berkata : Hakimi para anak haram 
dan orang-orang jahat, dan anak-anak 
hasil perzinahan : dan musnahkan [anak-
anak hasil perzinahan dan] anak-anak 
para Pengamat dari antara manusia [dan 
perintahkan mereka untuk maju] : kirim 
mereka melawan sesamanya agar mereka 
saling menghancurkan di 10 medan 
perang : untuk berhari-hari mereka tak 
akan memiliki apa-apa. Dan tak satu 
permintaan pun dari mereka (juga ayah 
mereka) kepadamu yang boleh dikabulkan 
kepada ayah mereka atas nama mereka, 
karena mereka mengharapkan kehidupan 
abadi, dan 11 bahwa setiap orang dari 
mereka dapat hidup lima ratus tahun 
lamanya. Dan Tuhan berkata kepada 
Michael : Pergilah, ikat Semjaza dan 
kawan-kawannya yang telah menyatukan 
diri dengan wanita dan dengan demikian 
mencemari diri mereka 12 dengan wanita-
wanita itu dalam ketidaksucian mereka. 
Dan ketika anak-anak mereka telah saling 
membunuh, dan mereka telah melihat 
pemusnahan orang-orang yang mereka 
cintai, ikat mereka erat-erat untuk tujuh 
puluh generasi dalam relung-relung dunia, 
hingga hari penghakiman dan penutupan 
mereka, hingga penghakiman 13 abadi 
diselesaikan. Pada hari itu mereka akan 
dituntun  ke jurang api : dan 14 kepada 
siksaan dan penjara di mana mereka akan 
dikurung selamanya. Dan siapapun yang 
akan dikutuk dan dimusnahkan mulai saat 
itu akan diikat bersama mereka hingga 
akhir segala 15 generasi. Dan hancurkan 
roh mereka yang jahat dan anak-anak 
para Pengamat, karena 16 mereka telah 
mengkhianati umat manusia. Hancurkan 
semua kesalahan dari muka bumi dan 
hentikan semua pekerjaan setan : dan 
biarkan tumbuhan kebaikan dan 
kebenaran muncul : dan itu adalah suatu 
berkat, kerja kebaikan dan kebenaran 
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akan ditanam dalam kebenaran dan 
kebahagiaan selama-lamanya. 
 
17 Dan semua orang benar akan selamat, 
Dan akan hidup hingga menghasilkan 
beribu-ribu anak, 
Dan seluruh hari-hari muda mereka dan 
usia lanjut mereka. 
Mereka akan mati dalam damai. 
 
18 Dan lalu seluruh bumi akan dibajak 
dalam kebenaran, dan akan ditanami 
seluruhnya dengan pepohonan dan penuh 
rahmat. Dan semua pohon yang 
bermanfaat akan ditanam di atasnya, dan 
mereka akan menanam anggur di atasnya 
: dan anggur yang mereka tanam itu akan 
menghasilkan minuman anggur berlimpah-
limpah, dan untuk semua benih yang 
ditaburkan di sana setiap takar (nya) akan 
menghasilkan seribu, dan setiap takar 
buah zaitun akan menghasilkan 20 
sepuluh kali perasan minyak. Dan 
bersihkanlah bumi dari segala tekanan, 
dari segala kejahatan, dan dari segala 
dosa, dan dari segala perbuatan tak ber-
Tuhan : dan semua ketidaksucian yang 
terjadi di atas bumi 21 harus dihancurkan 
dari muka bumi. Dan semua anak 
manusia akan menjadi baik, dan semua 
bangsa 22 akan memuja dan memuji Aku, 
dan semua akan menyembah-Ku. Dan 
bumi akan dibersihkan dari segala 
perusakan, dan dari segala dosa, dan dari 
segala hukuman, dan dari segala siksaan, 
dan Aku tak akan lagi mengirimkannya 
(kepada mereka) dari generasi ke 
generasi untuk selamanya. 
 
 
Bab XI 
 
1 Dan pada hari-hari itu Aku akan 
membuka ruangan penyimpanan berkat di 
surga, untuk mengirim 2 mereka ke bumi 
atas kerja dan usaha anak-anak manusia. 
Dan kebenaran dan damai akan 
dihubungkan selamanya sepanjang 
seluruh hari-hari di dunia dan sepanjang 
semua generasi manusia. 
 
 
Bab XII 
 
1 Sebelum hal-hal ini Enoch sedang 
bersembunyi, dan tak ada anak manusia 

yang mengetahui tempat ia 2 
bersembunyi, dan dia mana ia tinggal, dan 
apa yang terjadi dengannya. Dan 
kegiatan-kegiatannya berhubungan 
dengan para Pengamat, dan hari-harinya 
adalah dengan para orang kudus. 3 Dan 
aku Enoch sedang memberkati Tuhan 
yang agung dan Raja segala masa, dan 
tiba-tiba para Pengamat 4 memanggilku - 
Enoch sang penulis - dan berkata 
kepadaku : ‘Enoch, kau menulis 
kebenaran, pergilah, umumkan kepada 
para Pengamat dari surga yang telah 
meninggalkan surga, tempat suci yang 
abadi, dan telah mencemari diri mereka 
dengan wanita, dan telah bertindak seperti 
anak-anak bumi, dan telah mengambil 
untuk diri mereka 5 istri : “Kalian telah 
membawa kehancuran besar kepada bumi 
: Dan kalian tak akan mendapatkan 
kedamaian ataupun pengampunan 6 dosa 
: dan karena mereka berbahagia atas 
anak-anak mereka, pembunuhan orang-
orang yang mereka cintai akan mereka 
saksikan dan penghancuran anak-anak 
mereka akan mereka ratapi, dan mereka 
akan memohon selamanya, tapi belas 
kasihan dan damai tak akan kalian 
dapatkan. 
 
 
Bab XIII 
 
1 Dan Enoch pergi dan berkata : Azazel, 
kau tak akan mendapatkan damai : 
sebuah hukuman berat telah dijatuhkan 2 
atasmu untuk mengikatmu : Dan kau tak 
akan mendapatkan ampunan ataupun 
pengabulan permintaan bagimu, karena 
kejahatan yang telah kau ajarkan, dan 
karena semua pekerjaan tak ber-Tuhan 3 
dan kejahatan dan dosa yang telah kau 
tunjukkan kepada manusia. Lalu aku pergi 
dan berbicara kepada mereka semua 4 
bersama-sama, dan mereka semua 
ketakutan, dan mereka sangat ketakutan 
dan gemetaran. Dan mereka memohon 
kepadaku untuk membuat permohonan 
bagi mereka agar mereka mendapatkan 
pengampunan, dan untuk mebacakan 
permohonan mereka di hadapan 5 
Penguasa surga. Karena sejak itu mereka 
tidak dapat berbicara (dengan-Nya) atau 6 
menatap surga karena malu akan dosa-
dosa mereka yang menyebabkan mereka 
dikutuk. Lalu aku menulis permohonan 
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mereka, dan doa demi roh mereka dan 
perbuatan mereka masing-masing dan 
tentang 7 permintaan mereka akan 
pengampunan dan belas kasihan. Dan 
aku pergi dan duduk di perairan Dan, di 
negeri Dan, ke selatan dari bagian barat 
Hermon : Aku membaca permohonan 
mereka sampai aku 8 tertidur. Dan tiba-
tiba aku bermimpi, dan aku melihat 
bayangan-bayangan, dan aku melihat 
bayangan penghukuman, dan sebuah 
suara memerintahkan(ku) untuk 
memberitahukannya kepada anak-anak 
surga, dan membentak mereka. 9 Dan 
ketika aku terbangun, aku pergi kepada 
mereka, dan mereka sedang duduk 
berkumpul bersama, menangis di 10 
Abelsjail, yang terletak di antara Lebanon 
dan Seneser, sambil menutupi muka 
mereka. Dan aku menceritakan kembali di 
depan mereka bayangan-bayangan yang 
kulihat dalam tidur, dan aku mulai 
berbicara kata-kata kebenaran, dan 
membentak para Pengamat surga. 
 
 
Bab 14 
 
1 Kitab kata-kata kebenaran, dan 
bentakan kepada para Pengamat abadi 2 
sesuai perintah Sang Maha Besar dalam 
bayanganku. Aku melihat dalam tidur apa 
yang sekarang akan kukatakan dengan 
lidah dari daging dan napas dari mulutku : 
yang telah diberikan Sang Maha Besar 
kepada manusia untuk 3 bercakap-cakap 
dan mengerti dengan hati. Seperti Ia telah 
menciptakan dan memberikan kepada 
manusia kemampuan untuk mengerti kata-
kata bijaksana, juga Ia menciptakanku dan 
memberikanku kuasa untuk membentak 4 
para Pengamat, anak-anak surga. Aku 
menulis permohonanmu, dan dalam 
mimpiku juga muncul, bahwa 
permohonanmu tak akan diberikan 
kepadamu hingga selama-lamanya, dan 
penghakiman 5 akhirnya telah diberikan 
atasmu : kau (permohonanmu) tak akan 
diberikan kepadamu. Dan sejak saat ini 
kau tidak boleh naik kembali ke surga 
hingga selama-lamanya, dan dalam ikatan 
bumi perintah ini telah 6 dijatuhkan untuk 
mengikatmu untuk selama-lamanya. Dan 
(bahwa) sebelumnya kau akan 
menyaksikan penghancuran anak-anakmu 
yang tercinta dan kalian tak akan 

menyukai mereka, tapi mereka akan jatuh 
di 7 hadapanmu karena tebasan pedang. 
Dan permohonanmu atas nama mereka 
tidak akan dikabulkan, juga tidak atas 
nama kalian sendiri : meskipun kau 
menangis dan berdoa dan berbicara 
semua kata dalam tulisan-tulisan yang 
telah 8 kutulis. Dan mimpiku telah 
menunjukkan kepadaku begini : Lihat, 
dalam mimpi awan mengundangku dan 
kabut memanggilku, dan jalur bintang-
bintang dan kilat mendorong dan 
mempercepat langkahku, dan angin dalam 
9 mimpi itu membawaku terbang dan 
mengangkatku, dan mengantarku ke 
dalam surga. Dan aku berjalan masuk 
hingga aku sampai kepada suatu tembok 
yang terbuat dari kristal dan dikelilingi 
lidah-lidah api : dan hal itu mulai 10 
membuatku takut. Dan aku masuk ke 
dalam lidah api itu dan menghampiri 
sebuah rumah besar dari kristal : dan 
dinding rumah itu seperti dinding berkotak-
kotak (yang terbuat) dari kristal, dan 
lantainya pun 11 dari kristal. Langit-
langitnya seperti jalur bintang dan kilat, 
dan di antara mereka adalah 12 malaikat-
malaikat kerub yang berapi-api, dan langit 
di sana (bening seperti) air. Api yang 
menyala-nyala mengelilingi dinding-
dindingnya, dan 13 gerbangnya menyala 
dengan lidah api. Dan aku masuk ke 
dalam rumah itu, dan terasa panas seperti 
api dan dingin seperti es : 14 tidak ada 
kebahagiaan kehidupan di dalamnya : 
ketakutan menyelimutiku, dan gemetar 
menguasaiku. Dan selagi aku bergetar 
dan 15 ketakutan, aku jatuh tertelungkup. 
Dan aku melihat suatu bayangan, dan 
tiba-tiba ada rumah kedua, lebih besar 16 
daripada yang pertama, dan gerbangnya 
terbuka di hadapanku, dan terbuat dari 
nyala api. Dan dari segala segi rumah itu 
sangat hebat dalam kemegahan dan 
kebesaran dan ukuran hingga aku tidak 
dapat menceritakan 17 kepadamu 
kemegahan dan ukurannya. Dan lantainya 
terbuat dari api, dan di atasnya kilat dan 
jalur 18 bintang-bintang, dan langit-
langitnya pun terbuat dari api yang 
menyala. Dan aku menoleh dan melihat di 
dalam sebuah tahta yang tinggi : 
penampilannya seperti kristal, dan 
rodanya seperti matahari yang bersinar, 
dan kulihat 19 malaikat-malaikat kerub. 
Dan dari bawah tahta itu mengalirlah api 
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yang menyala sehingga aku tak kuasa 20 
memandangnya. Dan Sang Maha Besar 
duduk di atasnya, dan pakaiannya 
bersinar lebih terang daripada matahari 
dan 21 lebih putih daripada salju 
manapun. Tak seorang malaikatpun dapat 
masuk dan menatap wajah-Nya karena 22 
keagungan-Nya dan kejayaan-Nya dan tak 
ada makhluk berdaging yang dapat 
memandang-Nya. Api yang menyala 
mengelilingi-Nya, dan sebuah api besar 
berdiri di hadapan-Nya, dan tak satupun 
yang dapat mendekati-Nya : sepuluh ribu 
kali 23 sepuluh ribu (berdiri) di depan-Nya, 
tapi Ia tak membutuhkan seorangpun 
penasihat. Dan orang-orang yang 
terkudus yang 24 dekat dengan-Nya tidak 
meninggalkan-Nya pada malam hari 
ataupun pergi dari-Nya. Dan hingga saat 
itu aku telungkup, gemetaran : dan Tuhan 
memanggilku dengan mulut-Nya sendiri, 
dan berkata kepadaku : ‘Kemarilah, 25 
Enoch, dan dengar perkataan-Ku.’ Dan 
satu dari orang kudus datang kepadaku 
dan membantuku bangun, dan Ia 
membuatku berdiri dan mendekati pintu : 
dan aku menundukkan wajahku. 
 
 
Bab XV 
 
1 Dan Ia menjawab dan berkata 
kepadaku, dan aku mendengar suara-Nya 
: ‘Jangan takut, Enoch, kau orang 2 benar 
dan penulis kebenaran : mendekatlah ke 
sini dan dengar suara-Ku. Dan pergilah, 
katakan kepada para Pengamat dari 
surga, yang telah mengirimmu untuk 
meminta ampun bagi mereka  : “Kau 
seharusnya meminta ampun” untuk 
manusia, bukan manusia 3 bagimu : 
Mengapa kalian meninggalkan surga yang 
tinggi, suci dan abadi, dan tidur dengan 
wanita-wanita, dan mencemari dirimu 
sendiri dengan putri-putri manusia dan 
mengambil istri untuk dirimu sendiri, dan 
bertindak seperti anak-anak 4 bumi, dan 
menghasilkan raksasa (sebagai) anakmu 
? Dan meskipun kalian suci, roh, hidup 
abadi, kalian telah mencemari diri kalian 
sendiri dengan darah wanita-wanita, dan 
telah menghasilkan (anak-anak) dengan 
darah dari daging, dan, seperti anak-anak 
manusia, telah bernafsu akan daging dan 
darah seperti mereka yang akan mati 5 
dan musnah. Karena itu Aku telah 

memberikan mereka istri juga agar 
mereka menghamilinya, dan 
menghasilkan 6 anak-anak dengannya, 
agar tidak ada kekurangan bagi mereka di 
bumi. Tapi kalian sebelumnya adalah 7 
roh, hidup abadi, dan kekal untuk seluruh 
generasi dunia. Dan karenanya aku tidak 
memberikan istri bagimu, karena sebagai 
roh dari surga, surgalah tempat mereka. 8 
Dan sekarang, para raksasa, yang 
dihasilkan dari roh dan daging, akan 
dianggap roh jahat di atas 9 bumi, dan di 
atas bumilah tempat mereka. Roh jahat 
telah berkembang dari tubuh mereka; 
karena mereka lahir dari manusia dan dari 
para Pengamat kuduslah awal dan asal 
muasal mereka; 10 mereka akan menjadi 
roh jahat di bumi, dan roh jahatlah mereka 
akan dipanggil. [Dan untuk roh dari surga, 
di surgalah tempat mereka, tapi untuk roh 
dari bumi yang lahir di atas bumi, di atas 
bumilah tempat mereka.] Dan roh para 
raksasa mencederai, menekan, 
menghancurkan, menyerang, berperang, 
melakukan penghancuran di atas bumi, 
dan menyebabkan masalah : mereka tidak 
makan, tapi tetap 12 kelaparan dan 
kehausan, dan melanggar hukum. Dan 
roh-roh ini akan bangkit melawan anak-
anak manusia dan melawan wanita-
wanita, karena mereka berasal dari 
mereka. 
 
 
Bab XVI 
 
1 Dari hari pembantaian dan 
penghancuran dan kematian dari para 
raksasa, dari jiwa yang dagingnya oleh 
roh-roh, yang telah mulai maju, akan 
dihancurkan tanpa menjatuhkan 
penghakiman - maka mereka akan 
melakukan penghancuran hingga hari 
penghabisan, penghakiman besar di mana 
masa itu akan 2 diselesaikan, atas para 
Pengamat dan orang-orang tak ber-
Tuhan, kalian, akan diselesaikan 
seluruhnya.” Dan sekarang bagi para 
Pengamat yang telah mengirimmu untuk 
meminta ampun bagi mereka, yang 
sebelumnya berada di surga, (katakan 3 
kepada mereka) : “Kalian pernah tinggal di 
surga, tapi tidak semua rahasia telah 
dibukakan kepadamu, dan kalian hanya 
tahu yang tak berharga, dan rahasia-
rahasia ini dengan tanpa perasaan kau 
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buka kepada wanita-wanita, dan melalui 
rahasia-rahasia ini wanita dan pria telah 
melakukan banyak kejahatan di atas 
bumi.” 4 Karena itu katakan kepada 
mereka : “Kau tidak mendapatkan 
kedamaian.”’ 
 
 
Bab XVII 
 
1 Dan mereka mengambil dan 
membawaku ke suatu tempat di mana 
orang-orang di sana seperti api menyala, 
2 dan, jika mereka menginginkannya, 
tampil seperti manusia. Dan mereka 
membawaku ke tempat kegelapan, dan ke 
sebuah gunung yang puncaknya 
mencapai surga. Dan aku melihat tempat 
bintang-bintang dan harta karun bintang-
bintang dan guntur dan dalam kedalaman 
yang maha dalam, di mana terdapat 
sebuah busur bernyala-nyala dan anak-
anak panah dan tempatnya, dan sebilah 
pedang bernyala-nyala dan segala kilat. 
Dan mereka 5 membawaku ke perairan 
yang hidup, dan ke api di barat, yang 
menerima setiap tenggelamnya matahari. 
Dan aku datang ke sebuah sungai api di 
mana api mengalir seperti air dan 
melimpahkan dirinya ke dalam laut besar 
ke 6 arah barat. Aku melihat sungai-
sungai besar dan sampai ke sungai besar 
dan ke kegelapan besar, dan pergi 7 ke 
tempat di mana tak ada makhluk 
berdaging berjalan. Aku melihat gunung-
gunung kegelapan musim dingin dan ke 
tempat 8 dari mana semua air yang dalam 
mengalir. Aku melihat mulut semua sungai 
di bumi dan mulut dari kedalaman. 
 
 
Bab XVIII 
 
1 Aku melihat harta karun segala angin : 
aku melihat bagaimana Ia memberikan 
mereka kepada seluruh ciptaan 2 dan 
dasar yang kokoh dari bumi. Dan aku 
melihat batu penjuru bumi : aku melihat 
keempat 3 angin yang melahirkan [bumi 
dan] kubah surga. Dan aku melihat 
bagaimana angin menghampar di kubah 
surga, dan berdiam di antara surga dan 
bumi : mereka adalah pilar 4 surga. Aku 
melihat angin surga yang berputar dan 
membawa orbit matahari dan 5 semua 
bintang pada urutannya. Aku melihat 

angin di atas bumi membawa awan : aku 
melihat jalan 6 para malaikat. Aku melihat 
di ujung bumi kubah surga di atas. Dan 
aku meneruskan perjalanan dan melihat 
tempat yang terbakar siang malam, di 
mana ada tujuh pegunungan batu yang 
megah, 7 tiga ke arah timur, dan tiga ke 
arah selatan. Dan gunung-gunung yang ke 
arah timur, terbuat dari batu berwarna, 
dan satu dari mutiara, dan satu dari batu 
jacinth, dan mereka yang ke arah selatan 
dari batu merah. 8 Tapi satu yang di 
tengah menjulang ke surga seperti tahta 
Tuhan, dari batu alabaster, dan puncak 
dari 9,10 tahta itu adalah dari batu safir. 
Dan aku melihat api yang menyala-nyala. 
Dan di balik pegunungan itu adalah suatu 
daerah ujung bumi yang besar : di sanalah 
langit berakhir. Dan aku melihat sebuah 
jurang yang dalam, dengan tiang-tiang api 
surga, dan di antara mereka aku melihat 
tiang-tiang air terjun api, yang tak terukur 
baik 12 tinggi maupun dalamnya. Dan di 
balik jurang itu aku melihat suatu tempat 
tanpa kubah surga di atasnya, dan tanpa 
tanah yang kokoh di bawahnya : tak ada 
air di atasnya, dan tak ada 13 burung, tapi 
itu adalah suatu tempat yang gersang dan 
mengerikan. Aku melihat di sana tujuh 
bintang laksana gunung-gunung besar 
yang terbakar, 14 dan kepadaku, ketika 
aku bertanya tentang bintang-bintang itu, 
malaikat menjawab : ‘Tempat ini adalah 
ujung langit dan bumi : dan tempat ini 
telah menjadi penjara bagi bntang-bintang 
dan penghuni surga. Dan bintang-bintang 
yang bergulung-gulung di atas api adalah 
mereka yang telah melawan perintah 
Tuhan pada permulaan 16 saat terbit 
mereka, karena mereka tidak muncul pada 
waktu mereka yang seharusnya. Dan Ia 
murka terhadap mereka, dan mengikat 
mereka hingga waktu kesalahan mereka 
akan dilengkapi (bahkan) hingga sepuluh 
ribu tahun lamanya.’ 
 
 
Bab XIX 
 
1 Dan Uriel berkata kepadaku : ‘Di sinilah 
akan berdiri para malaikat yang telah 
menghubungkan dirinya dengan wanita, 
dan roh mereka dalam berbagai bentuk 
sedang mencemari umat manusia dan 
akan menyesatkan mereka hingga 
mempersembahkan korban kepada setan-
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setan seperti kepada dewa-dewa, (di 
sinilah mereka akan berdiri,) hingga hari 
penghakiman besar di 2 mana mereka 
akan dihakimi hingga selesai. Dan wanita-
wanita 3 sesat milik para malaikat itu akan 
menjadi setan perempuan.’ Dan aku, 
Enoch, sendirilah yang melihat mimpi itu, 
akhir segalanya : dan tak seorang 
manusia pun akan melihat apa yang telah 
kulihat. 
 
 
Bab 20 
 
1,2 Dan inilah nama-nama malaikat kudus 
yang menyaksikan. Uriel, salah satu 
malaikat kudus, yang mengawasi 3 dunia 
dan Tartarus. Raphael, salah satu 
malaikat kudus, yang mengawasi roh 
manusia. 4,5 Raguel, salah satu malaikat 
kudus yang menghukum di dunia bintang-
bintang. Michael salah satu 6 malaikat 
kudus, yaitu, ia yang ditugaskan atas 
bagian terbaik umat manusia dan atas 
kekacauan. Saraqael, 7 salah satu 
malaikat kudus, yang ditugaskan atas roh-
roh, yang berdosa dalam roh. Gabriel, 
salah satu 8 malaikat kudus, yang 
bertugas atas Surga dan dan ular-ular dan 
para malaikat kerub. Remiel, salah satu 
malaikat kudus, yang ditugaskan Tuhan 
atas benda-benda yang terbit. 
 
 
Bab XXI 
 
1,2 Dan aku meneruskan perjalanan ke 
tempat yang penuh kekacauan. Dan aku 
melihat di sana sesuatu yang menakutkan 
: aku tidak melihat baik 3 langit maupun 
bumi yang kokoh, tapi suatu tempat yang 
kacau dan menakutkan. Dan di sana aku 
melihat 4 tujuh bintang dari surga diikat 
bersama di dalamnya, seperti gunung-
gunung besar dan terbakar oleh api. Lalu 
5 aku berkata : ‘Untuk dosa apa mereka 
diikat, dan atas perbuatan apa mereka 
dilemparkan ke sana ?’ Lalu kata Uriel, 
salah satu malaikat kudus, yang ada 
bersamaku, dan merupakan pemimpin di 
antara mereka, dan berkata : ‘Enoch, 
mengapa 6 kau bertanya, dan mengapa 
kau ingin mengetahui jawabnya ? Ini 
adalah sejumlah bintang dari surga, yang 
telah menentang perintah Tuhan, dan 
diikat di sini sampai sepuluh ribu tahun, 7 

waktu yang setimpal dengan dosa 
mereka, selesai.’ Dan dari sana aku pergi 
ke tempat lain, yang bahkan lebih 
menakutkan dari tempat sebelumnya, dan 
aku melihat sesuatu yang menyeramkan : 
sebuah nyala api yang besar yang 
membakar dan menjilat-jilat, dan tempat 
itu terbelah seperti jurang yang dalam, 
penuh oleh tiang-tiang 8 api besar yang 
menjulang : baik luas maupun terangnya 
tak dapat kulihat, tidak juga dapat 
kuungkapkan. Lalu aku berkata : ‘Betapa 9 
menakutkannya tempat ini dan betapa 
tidak sedap untuk dipandang !’ Lalu Uriel 
menjawabku, salah satu malaikat kudus 
yang bersamaku, dan berkata kepadaku : 
‘Enoch, kenapa kau begitu ketakutan dan 
gemetar ?’ Dan 10 aku menjawab : 
‘Karena tempat menakutkan ini, dan 
karena rasa sakit yang terlihat di sini.’ Dan 
ia berkata kepadaku : ‘Tempat ini adalah 
penjara bagi para malaikat, dan di sini 
mereka akan dikurung selamanya.’ 
 
 
Bab XXII 
 
1 Dan dari sana aku pergi ke tempat lain, 
yang bergunung [dan] berbatu-batu keras. 
2 Dan di sana terdapat empat tempat 
cekung, dalam dan lebar dan sangat 
halus. Betapa halusnya dan dalam dan 
gelap cekungan-cekungan itu terlihat. 3 
Lalu Raphael menjawab, salah satu 
malaikat kudus yang bersamaku, dan 
berkata kepadaku : ‘Cekungan-cekungan 
ini diciptakan untuk satu tujuan, agar roh-
roh nyawa yang telah mati 4 berkumpul di 
dalamnya, dan agar semua roh anak-anak 
manusia berkumpul di sini. Dan tempat ini 
telah dibuat untuk menerima mereka 
hingga hari penghakiman mereka dan 
hingga waktu mereka [hingga waktu yang 
telah ditunjuk bagi mereka], hingga 
penghakiman besar (datang) atas 
mereka.’ Aku melihat (roh) seorang yang 
telah mati membuat tuntutan, 5 dan 
suaranya naik hingga ke surga dan 
membuat tuntutan. Dan aku bertanya 
kepada Raphael sang malaikat yang 6 
bersamaku, dan berkata kepadanya : ‘Roh 
yang membuat tuntutan itu, roh siapakah 
itu, suara siapakah yang naik dan 
membuat tuntutan ke surga ?’ 7 Dan ia 
menjawabku dengan berkata : ‘Ini adalah 
roh dari Habel, yang dibunuh abangnya 
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Kain, dan ia membuat tuntutan 
terhadapnya hingga benihnya 
dimusnahkan dari muka bumi, dan 
benihnya dibunuh dari antara benih 
manusia.’ 8 Lalu aku bertanya mengenai 
hal itu, dan mengenai cekungan-cekungan 
itu : ‘Mengapa satu dipisahkan dari yang 
lain ?’ 9 Dan ia menjawabku dan berkata 
kepadaku : ‘Tiga yang ini telah dibuat agar 
roh orang-orang yang mati dapat 
dipisahkan. Dan pemisahan itu 
dilaksanakan (untuk) roh orang yang 
benar, di mana di dalamnya terdapat mata 
10 air jernih. Dan yang itu dibuat untuk 
para pendosa ketika mereka mati dan 
dikubur dalam tanah dan penghakiman 
belum dilaksanakan atas mereka semasa 
11 hidupnya. Di sini roh mereka akan 
dipisahkan dalam kesakitan yang sangat 
hingga hari besar penghakiman dan 
penghukuman dan siksaan dari mereka 
yang mengutuk selamanya dan hukuman 
bagi roh mereka. Di sana 12 Ia akan 
mengikat mereka selamanya. Dan 
pembagian itu dilaksanakan bagi roh 
mereka yang membuat tuntutan, yang 
memaparkan cerita tentang kehancuran 
mereka, ketika mereka dibunuh dalam 
masa 13 para pendosa. Itu juga 
dilaksanakan bagi roh orang yang tidak 
benar melainkan pendosa, yang benar-
benar melanggar, dan untuk para 
pelanggar tidak akan ada teman : tapi roh 
mereka tidak akan dibunuh saat hari 
penghakiman dan tidak juga akan 
dibangkitkan dari sana.’ 14 Lalu aku 
memberkati Tuhan yang jaya dan berkata 
: ‘Diberkatilah Tuhanku, Allah kebenaran, 
yang memerintah selamanya.’ 
 
 
Bab XXIII 
 
1,2 Dari sana aku pergi ke tempat lain di 
ujung barat bumi. Dan aku melihat api 
yang 3 membakar tanpa istirahat, yang 
tidak pernah berhenti baik siang maupun 
malan tapi selalu (menyala). Dan 4 aku 
bertanya : ‘Apakah ini yang tak pernah 
beristirahat ?’ Lalu Raguel, salah satu 
malaikat kudus yang bersamaku, 
menjawabku dan berkata kepadaku : 
‘Nyala api yang telah kau lihat ini adalah 
api di barat yang menghukum segala 
bintang-bintang dari langit.’ 
 

 
Bab XXIV 
 
1 Dan dari sana aku pergi ke tempat lain 
di bumi, dan ia menunjukkan kepadaku 
jajaran pegunungan 2 api yang menyala 
siang malan. Dan aku pergi ke baliknya 
dan melihat tujuh pegunungan megah 
yang saling berbeda satu sama lain, dan 
bebatuan di sana megah dan indah, 
megah secara keseluruhan, tampak jaya 
dan indah dari luar : tiga ke arah timur, 
satu di atas yang lain, dan tiga ke arah 
selatan, satu di atas yang lain, dan jurang 
dalam yang kasar, tak satupun 3 
bersambungan dengan yang lain. Dan 
gunung yang ketujuh ada di tengah-
tengah semuanya, dan merupakan yang 4 
tertinggi, menyerupai kursi singgasana : 
dan pohon wewangian melingkari tahta itu. 
Dan di antara mereka adalah sebuah 
pohon yang belum pernah kucium baunya, 
tak satupun di antara pepohonan itu yang 
menyerupainya : pohon itu memiliki wangi 
di atas segala wangi, dan daunnya dan 
bunganya dan kayunya tidak pernah layu : 
5 dan buahnya indah, dan buahnya 
menyerupai kurma. Lalu aku berkata : 
‘Betapa indahnya pohon ini, dan wangi, 
dan daunnya indah, dan bunganya sangat 
sedap dipandang.’ 6 Lalu menjawablah 
Michael, salah satu malaikat kudus dan 
terhormat yang bersamaku, dan 
merupakan pimpinan mereka. 
 
 
Bab XXV 
 
1 Dan ia berkata kepadaku : ‘Enoch, 
kenapa kau bertanya kepadaku tentang 
wangi pohon itu, 2 dan mengapa kau ingin 
tahu jawabannya ?’ Lalu aku 
menjawabnya dan berkata : ‘Aku ingin 3 
tahu tentang segalanya, tapi terutama 
tentang pohon ini.’ Dan ia menjawabku 
dan berkata : ‘Gunung tinggi yang telah 
kau lihat ini, yang puncaknya seperti tahta 
Tuhan, adalah singgasana-Nya, di mana 
Sang Maha Besar, Tuhan Yang Jaya, 
Raja Abadi, akan duduk, ketika Ia 
berkenan datang mengunjungi 4 bumi 
dengan kebaikan. Dan mengenai pohon 
wangi ini tak satu makhluk fana pun boleh 
menyentuhnya hingga penghakiman 
besar, saat Ia akan membalas dendam 
atas semuanya dan menyelesaikan 
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(segalanya) 5 selama-lamanya. Lalu 
pohon itu akan diberikan kepada orang 
yang benar dan suci. Buahnya akan 
menjadi makanan bagi ia yang terpilih : 
pohon itu akan dipindahkan ke suatu 
tempat suci, ke kuil Tuhan, Raja Abadi. 
 
6 Lalu mereka akan berbahagia dengan 
suka ria dan bersenang-senang, 
Dan ke dalam tempat suci itu mereka akan 
masuk, 
Dan wanginya akan merasuk ke dalam 
tulang-tulang mereka, 
Dan mereka akan hidup lama di bumi, 
Seperti ayah-ayahmu hidup : 
 
Dan dalam masa mereka tak akan terjadi 
kesedihan atau wabah 
Atau siksaan atau bencana alam 
menyentuh mereka.’ 
 
7 Lalu aku memberkati Tuhan Yang Jaya, 
Raja Abadi, yang telah mempersiapkan 
hal-hal itu untuk orang yang benar, dan 
menciptakan mereka dan menjanjikannya 
kepada mereka. 
 
 
Bab XXVI 
 
1 Dan aku pergi dari sana ke pusat bumi, 
dan aku melihat suatu tempat suci di 
mana terdapat 2 pohon-pohon yang 
cabang-cabangnya rimbun dan berbunga 
[dari sebatang pohon yang terpotong]. 
Dan di sana aku melihat sebuah gunung 
suci, 3 dan di kaki gunung itu ke arah 
timur adalah sebuah sungai dan sungai itu 
mengalir ke selatan. Dan aku melihat ke 
arah timur gunung lain yang lebih tinggi 
dari gunung ini, dan di antara mereka 
sebuah 4 jurang yang sempit dan dalam : 
di dalamnya juga mengalir sebuah sungai 
di kaki gunung itu. Dan ke arah barat dari 
situ adalah sebuah gunung lain, lebih 
rendah dari yang sebelumnya dan landai, 
dan sebuah jurang dalam dan kering di 
antara mereka : dan sebuah jurang dalam 
dan kering lain ada di ujung ketiga gunung 
itu. Dan semua jurang itu adalah dalam 
dan sempit, (terbuat) dari batu keras, dan 
tak ada pohon tumbuh 6 padanya. Dan 
aku mengagumi bebatuan itu, dan aku 
mengagumi jurang itu, ya, aku sangat 
kagum. 
 

 
Bab XXVII  
 
1 Lalu kataku : ‘Untuk tujuan apakah tanah 
suci ini, yang penuh dengan pepohonan, 
dan 2 lembah terkutuk ini di tengahnya ?’ 
Lalu Uriel, salah satu malaikat kudus yang 
bersamaku, menjawab dan berkata : 
‘Lembah terkutuk ini adalah untuk mereka 
yang telah dikutuk untuk selamanya : Di 
sinilah mereka yang dikutuk akan 
dikumpulkan bersama yang mengucapkan 
dengan bibir mereka kata-kata tak pantas 
terhadap Tuhan dan kata-kata kasar 
tentang kejayaan-Nya. Di sinilah mereka 
akan dikumpulkan bersama, dan di sinilah 
3 tempat penghakiman mereka. Pada hari-
hari terakhir di sana akan ditunjukkan 
kepada mereka penghakiman yang benar 
dalam kehadiran orang yang benar 
selamanya : di sini mereka yang berbelas 
kasihan memberkati Tuhan yang jaya, 
Raja Abadi. 4 Dalam hari-hari 
penghakiman atas mereka yang disebut 
sebelumnya, mereka akan memberkati-
Nya atas belas kasihan 5 yang telah 
diberikan-Nya kepada mereka (kelompok 
mereka).’ Lalu aku memberkati Tuhan 
Yang Jaya dan meneruskan kejayaan-Nya 
dan memuji-Nya dengan penuh 
kemenangan. 
 
 
Bab XXVIII 
 
1 Dan dari sana aku pergi ke arah timur, 
ke tengah-tengah jajaran pegunungan di 
padang pasir, dan 2 aku melihat suatu 
rimba dan rimba itu berdiri sendirian, 
penuh oleh pepohonan dan tetumbuhan. 
Dan air mengalir dari 3 atas. Deras seperti 
sungai besar [yang mengalir] ke arah 
barat laut air itu menyebabkan awan dan 
embun naik dari segala sisi. 
 
 
Bab XXIX 
 
1 Dan dari sana aku pergi ke tempat lain 
di padang pasir, dan mendekati sisi timur 
2 jajaran pegunungan itu. Dan di sana aku 
melihat pepohonan wangi-wangian 
menghembuskan wangi damar dan dupa, 
dan pohon-pohon itu juga menyerupai 
pohon almond. 
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Bab XXX 
 
1,2 Dan di balik ini semua, aku pergi jauh 
ke timur, dan aku melihat tempat lain, 
sebuah lembah (penuh) air. Dan 3 di sana 
adalah sebatang pohon, sewarna (?) 
dengan pohon wangi-wangian seperti 
pohon mastic. Dan di sisi-sisi lembah 
tersebut aku melihat pohon kayu manis 
yang wangi. Dan di balik ini semua aku 
meneruskan perjalanan ke timur. 
 
 
Bab XXXI 
 
1 Dan aku melihat gunung-gunung lain, 
dan di antara mereka adalah kelompok-
kelompok pepohonan, dan dari mereka 2 
mengalirlah madu, yang dinamakan sarara 
dan galbanum. Dan di balik gunung-
gunung ini aku melihat sebuah gunung 
lain ke arah timur ujung bumi, di mana 
terdapat pohon-pohon aloe, dan semua 
pohon itu penuh dengan getah wangi-
wangian, seperti pohon almond. Dan 
ketika orang membakarnya, wanginya 
lebih manis daripada bau wangi-wangian 
apapun. 
 
 
Bab XXXII 
 
1 Dan setelah wangi-wangian ini, selagi 
aku menatap ke utara di atas gunung-
gunung itu aku melihat tujuh gunung 
penuh dengan pohon nard pilihan dan 
pohon wangi-wangian dan kayu manis dan 
lada. 2 Dan dari sana aku pergi melalui 
puncak semua gunung-gunung ini, jauh ke 
arah timur bumi, dan lewat di atas laut 
Erythraean dan pergi jauh darinya, dan 
lewat di atas malaikat Zotiel. Dan aku 
sampai di Taman Kebenaran, 3 dan di 
sana kulihat lebih banyak pohon daripada 
yang pernah kulihat, dan di antara pohon-
pohon itu kulihat dua pohon besar di sana, 
sangat besar, indah, dan jaya, dan megah, 
dan pohon pengetahuan, yang buah 
sucinya mereka makan sehingga 
mendapatkan pengetahuan besar. 4 
Pohon itu setinggi pohon cemara, dan 
daunnya mirip (daun) pohon Carob : dan 
buahnya 5 seperti kumpulan buah anggur, 
sangat indah dan wanginya tercium 
hingga jauh. Lalu 6 aku berkata : ‘Betapa 

indahnya pohon ini, dan betapa 
menariknya dipandang !’ Lalu Raphael 
sang malaikat kudus, yang bersamaku, 
menjawabku dan berkata : ‘Ini adalah 
pohon kebijaksanaan, dari mana ayahmu 
yang tua (dalam umur) dan ibumu yang 
tua, yang mendahuluimu, telah makan, 
dan mereka mendapatkan pengetahuan 
dan mata mereka dibukakan, dan mereka 
tahu mereka telanjang dan mereka diusir 
dari taman ini.’ 
 
 
Bab XXXIII 
 
1 Dan dari sana aku pergi ke ujung-ujung 
bumi dan melihat di sana hewan-hewan 
besar, masing-masing berbeda dari yang 
lain, dan (aku melihat) burung-burung 
yang juga berbeda dalam penampilan dan 
keindahan dan suara, masing-masing 
berbeda dengan yang lain. Dan ke arah 
timur dari hewan-hewan itu aku melihat 
ujung-ujung bumi di mana surga 2 
bertumpu, dan gerbang surga terbuka. 
Dan aku melihat betapa bintang-bintang di 
langit datang, dan 3 aku menghitung 
gerbang-gerbang dari mana mereka 
datang, dan menuliskan semua jalur 
tempat mereka lewat, dari masing-masing 
bintang, menurut angka dan nama 
mereka, jalur dan tempat mereka, dan 4 
waktu dan bulan mereka, seperti 
ditunjukkan Uriel sang malaikat kudus 
yang bersamaku. Ia menunjukkan 
segalanya kepadaku dan menuliskannya 
untukku : juga nama-nama mereka 
dituliskannya untukku, dan hukum mereka 
dan kawan-kawan mereka. 
 
 
Bab XXXIV 
 
1 Dan dari sana aku pergi ke utara ke 
ujung-ujung bumi, dan di sana aku melihat 
sebuah alat yang besar dan 2 megah 
pada ujung-ujung seluruh bumi. Dan di sini 
aku melihat tiga gerbang surga terbuka di 
langit : melalui masing-masing lewatlah 
angin-angin utara : ketika mereka bertiup 
di sana terjadilah dingin, hujan es, bunga 
es, 3 salju, embun, dan hujan. Dan dari 
satu gerbang mereka bertiup untuk 
kebaikan : tapi ketika mereka bertiup dari 
dua gerbang yang lain, mereka bertiup 
dengan kekerasan dan serangan terhadap 
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bumi, dan mereka bertiup dengan 
kekerasan. 
 
 
Bab XXXV 
 
1 Dan dari sana aku pergi ke barat ke 
ujung-ujung bumi, dan melihat di sana tiga 
gerbang surga terbuka seperti yang kulihat 
di timur, jumlah gerbang yang sama, dan 
jumlah jalan keluar yang sama. 
 
 
Bab XXXVI 
 
1 Dan dari sana aku pergi ke selatan ke 
ujung-ujung bumi, dan melihat di sana tiga 
gerbang 2 surga yang terbuka : dan dari 
sana datanglah embun, hujan, dan angin. 
Dan dari sana aku pergi ke timur ke ujung-
ujung surga, dan melihat di sini tiga 
gerbang timur surga yang terbuka dan 
gerbang-gerbang kecil 3 di atas mereka. 
Melalui masing-masing gerbang kecil ini 
lewatlah bintang-bintang surga dan 
menjalankan orbit mereka ke arah barat 
dalam jalur yang telah dtunjukkan bagi 
mereka. Dan sesering aku melihat aku 
selalu memberkati Tuhan Yang Jaya, dan 
aku terus memberkati Allah Yang Penuh 
Kemenangan yang telah membuat 
keajaiban-keajaiban besar dan megah, 
untuk menunjukkan kebesaran karya-Nya 
kepada para malaikat dan roh dan 
manusia, agar mereka memuja karya-Nya 
dan segala ciptaan-Nya : agar mereka 
melihat kerja kuasa-Nya dan memuja 
karya besar tangan-Nya dan memberkati-
Nya selamanya. 
 
 
Bab XXXVII 
 
1 Mimpi kedua yang dilihatnya, mimpi 
kebijaksanaan - yang dilihat Henokh putra 
Yared, putra 2 Mahalaleel, putra Kenan, 
putra Enos, putra Set, putra Adam. Dan 
inilah awal kata-kata bijaksana yang 
kusampaikan dengan suaraku dan 
kukatakan kepada mereka yang tinggal di 
bumi : Dengarkanlah kalian, manusia 
zaman lama, dan lihatlah, kalian yang 
datang sesudahnya, kata-kata 3 Sang 
Maha Kudus yang akan kukatakan di 
hadapan Tuhan Segala Roh. Lebih baik 
mengatakan (mereka hanya) kepada 

manusia zaman lama, tapi bahkan bagi 
mereka yang datang setelah itu kami tidak 
akan menahan awal kebijaksanaan. 4 
Hingga hari ini kebijaksanaan seperti ini 
belum pernah diberikan Tuhan Segala 
Roh seperti yang telah kuterima menurut 
bayanganku, menurut keinginan Tuhan 
Segala Roh oleh siapa kumpulan 5 
kehidupan abadi telah diberikan 
kepadaku. Sekarang tiga kisah diberikan 
kepadaku, dan aku mengangkat suaraku 
dan menceritakan mereka kepada mereka 
yang hidup di atas bumi. 
 
 
Bab XXXVIII 
 
1 Kisah pertama. 
 
Ketika persekutuan orang benar muncul,  
Dan pendosa dihakimi atas dosa-dosa 
mereka, 
Dan akan dienyahkan dari muka bumi : 
 
2 Dan ketika Yang Maha Benar akan 
muncul di hadapan mata para orang 
benar, 
Yang karya terpilihnya tergantung di 
depan Tuhan Segala Roh, 
Dan cahaya akan nampak bagi mereka 
yang benar dan mereka yang terpilih yang 
tinggal di atas bumi, 
 
Di mana saat itu akan menjadi tempat 
tinggal para pendosa, 
 
Dan di mana tempat beristirahat mereka 
yang mengingkari Tuhan Segala Roh ? 
Akan lebih baik bagi mereka jika mereka 
tidak dilahirkan. 
 
3 Ketika rahasia orang-orang benar akan 
dibukakan dan para pendosa dihakimi, 
Dan orang yang tak ber-Tuhan 
dienyahkan dari hadapan para orang 
benar dan terpilih, 
4 Sejak saat itu mereka yang menguasai 
bumi tidak lagi berkuasa dan diagungkan : 
Dan mereka tidak akan bisa menatap 
wajah para kudus, 
Karena Tuhan Segala Roh telah 
menampakkan cahaya-Nya 
Di wajah para kudus, benar, dan terpilih. 
 
5 Maka para raja dan orang kuat akan 
musnah 

 13



Dan diberikan ke tangan orang benar dan 
kudus. 
6 Dan sejak saat itu tak ada lagi yang 
akan mencari belas kasihan dari Tuhan 
Segala Roh 
Karena hidup mereka telah berakhir. 
 
 
Bab XXXIX 
 
1 Dan akan terjadi pada masa itu bahwa 
anak-anak yang terpilih dan kudus akan 
turun dari 2 surga, dan benih mereka akan 
menjadi satu dengan anak-anak manusia. 
Dan pada hari-hari itu Henokh menerima 
kitab-kitab napsu dan kemarahan, dan 
kitab-kitab kekacauan dan pembuangan. 
 
Dan belas kasihan tak akan diberikan 
kepada mereka, kata Tuhan Segala Roh. 
3 Dan pada hari-hari itu sebuah angin 
puyuh membawaku dari bumi,  
Dan menurunkanku di ujung langit. 
 
4 Dan di sana aku melihat mimpi lain, 
tempat tinggal para kudus, 
Dan tempat istirahat para orang benar. 
 
5 Di sini mataku melihat tempat tinggal 
mereka dengan malaikat-malaikat-Nya 
yang benar, 
Dan tempat istirahat mereka bersama 
orang kudus. 
 
Dan mereka memohon dan meminta 
ampun dan berdoa bagi anak-anak 
manusia, 
Dan kebenaran mengalir dari mereka 
seperti air, 
 
Dan belas kasihan seperti embun di atas 
tanah : 
Karena itu berada di antara mereka 
selama-lamanya. 
 
6a Dan di tempat itu mataku melihat Yang 
Terpilih karena kebenaran dan karena 
iman, 
7a Dan aku melihat tempat tinggalnya di 
bawah sayap Tuhan Segala Roh. 
6b Dan kebenaran akan berjaya pada 
masanya, 
Dan orang benar dan terpilih akan 
berlimpah di hadapan-Nya untuk selama-
lamanya. 

7b Dan semua orang benar dan terpilih di 
hadapan-Nya akan menjadi kuat seperti 
cahaya yang menyala-nyala, 
Dan mulut mereka akan penuh dengan 
berkat, 
 
Dan bibir mereka mengagungkan nama 
Tuhan Segala Roh, 
Dan kebenaran di hadapan-Nya tak akan 
pernah padam, 
[Dan kebenaran tidak akan pernah padam 
di hadapan-Nya.] 
8 Di sanalah aku ingin tinggal, 
Dan rohku mengharapkan tempat tinggal 
itu : 
 
Dan di sana sebelumnya telah menjadi 
bagianku, 
Karena begitulah telah ditetapkan 
mengenai diriku di depan Tuhan Segala 
Roh. 
9 Pada hari-hari itu aku memuja dan 
mengagungkan nama Tuhan Segala Roh 
dengan berkat dan puja-puji, karena Ia 
telah menakdirkan aku untuk berkat dan 
kejayaan menurut keinginan Tuhan 
Segala 10 Roh. Untuk waktu yang lama 
mataku memandang tempat itu, dan aku 
memberkati-Nya dan memuja-Nya, 
dengan berkata : Diberkatilah Ia, dan 
berkat melimpahi-Nya dari awal dan untuk 
selamanya. Dan di hadapan-Nya tak ada 
akhir. Ia tahu sebelum dunia di ciptakan 
apa yang abadi dan apa yang akan terjadi 
dari 12 generasi ke generasi. Mereka yang 
tidak tidur memberkati-Mu : mereka berdiri 
di hadapan kejayaan-Mu dan memberkati, 
memuja, dan mengagungkan, dengan 
berkata : “Kudus, kudus, kudus, adalah 
Tuhan Segala Roh : Ia mengisi dunia 
dengan 3 roh.” Dan di sini mataku melihat 
mereka yang tidak tidur : mereka berdiri di 
depan-Nya dan memberkati dan berkata : 
Diberkatilah Engkau, dan diberkatilah 
nama Tuhan selama-lamanya. Dan 
wajahku berubah; karena aku tidak 
mampu lagi melihat. 
 
 
Bab XL 
 
1 Dan setelah itu aku melihat ribuan ribu 
dan puluhan ribu kali puluhan ribu, aku 
melihat limpahan 2 di luar jangkauan 
angka dan hitungan, yang berdiri di 
hadapan Tuhan Segala Roh. Dan di 
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keempat sisi Tuhan Segala Roh aku 
melihat empat roh, berbeda dari mereka 
yang tidak tidur, dan aku mengetahui 
nama mereka : karena malaikat yang 
bersamaku memberitahuku nama mereka, 
dan menunjukkan kepadaku semua hal-
hal yang tersembunyi. 3 Dan aku 
mendengar suara keempat roh itu saat 
mereka mengucapkan pujaan di hadapan 
Tuhan yang jaya. 4,5 Suara yang pertama 
memberkati Tuhan Segala Roh selama-
lamanya. Dan suara yang kedua kudengar 
memberkati 6 Sang Terpilih dan orang-
orang terpilih yang bergantung kepada 
Tuhan Segala Roh. Dan suara ketiga 
kudengar berdoa dan memohon ampun 
untuk mereka yang tinggal di atas bumi 
dan memohon dalam nama Tuhan Segala 
Roh. 7 Dan aku mendengar suara 
keempat mengusir Setan-setan dan 
melarang mereka datang ke hadapan 
Tuhan 8 Segala Roh untuk menuduh 
mereka yang hidup di atas bumi. Setelah 
itu aku bertanya kepada malaikat 
kedamaian yang datang denganku, yang 
memberitahukan kepadaku segala hal 
yang tersembunyi : Siapakah empat roh 
yang telah 9 kulihat dan kata-kata 
siapakah yang telah kudengar dan kucatat 
? Dan katanya kepadaku : Yang pertama 
adalah Michael, yang penuh belas kasih 
dan sabar terhadap penderitaan : dan 
yang kedua, yang ditugaskan atas segala 
penyakit dan segala luka-luka anak-anak 
manusia, adalah Raphael : dan yang 
ketiga, yang ditugaskan atas segala 
kekuatan, adalah Gabriel : dan yang 
keempat, yang ditugaskan atas 
penyesalan dan harapan mereka yang 
mewarisi kehidupan abadi, diberi nama 
Phanuel. 10 Dan mereka ini adalah 
keempat malaikat Tuhan Segala Roh dan 
keempat suara yang kudengar pada hari-
hari itu. 
 
 
Bab XLI 
 
1 Dan setelah itu aku melihat semua 
rahasia langit, dan bagaimana kerajaan itu 
dibagi-bagi, dan bagaimana 2 perbuatan-
perbuatan manusia diukur dalam 
timbangan. Dan di sana aku melihat 
rumah-rumah megah milik orang-orang 
terpilih dan rumah-rumah megah milik 
orang-orang kudus, dan mataku melihat di 

sana para pendosa sedang diusir dari 
sana yang menyangkal nama Tuhan 
Segala Roh, dan sedang diseret pergi : 
dan mereka tidak dapat tinggal karena 
hukuman yang telah dijatuhkan oleh 
Tuhan Segala Roh. 3 Dan di sana mataku 
melihat rahasia kilat dan guntur, dan 
rahasia angin, bagaimana mereka dibagi-
bagi untuk bertiup di atas bumi, dan 
rahasia awan dan embun, dan di sana 4 
aku melihat dari mana mereka datang ke 
tempat itu dan dari mana mereka 
membasahi bumi yang berdebu. Dan di 
sana aku melihat ruang-ruang tertutup 
tempat dari mana angin dibagi-bagi, ruang 
hujan es dan angin, ruang kabut, dan 
awan, dan awan di sana melayang di atas 
bumi sejak 5 awal dunia. Dan aku melihat 
ruang matahari dan bulan, tempat dari 
mana mereka datang dan ke mana 
mereka kembali lagi, dan kembalinya 
mereka dengan kejayaan, dan bagaimana 
yang satu lebih hebat dari yang lain, dan 
orbit mereka yang teratur, dan bagaimana 
mereka tidak meninggalkan orbitnya, dan 
mereka tidak menambahkan apapun pada 
orbitnya dan mereka tidak menguranginya, 
dan mereka percaya satu sama lain, 
menurut sumpah yang 6 mengikat mereka 
bersama. Dan mula-mula matahari terbit 
dan menjalani jalurnya menurut perintah 7 
Tuhan Segala Roh, dan berjayalah nama-
Nya selama-lamanya. Dan setelah itu aku 
melihat jalur bulan yang tersembunyi dan 
yang terlihat, dan ia melaksanakan jalur 
orbitnya di tempat itu siang dan malam - 
yang satu mengambil posisi berlawanan 
dari yang lain di hadapan Tuhan Segala 
Roh. 
 
Dan mereka berterima kasih dan memuja 
dan tidak beristirahat; 
Karena pada merekalah rasa terima kasih 
mereka berada. 
8 Karena matahari sering berubah untuk 
sebuah berkat atau sebuah kutukan, 
Dan jalur orbit bulan adalah cahaya bagi 
orang benar 
Dan kegelapan bagi para pendosa dalam 
nama Tuhan, 
Yang membuat pemisahan di antara 
cahaya dan kegelapan, 
Dan membagi roh manusia, 
Dan menguatkan roh orang-orang benar, 
Dalam nama kebenaran-Nya. 
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9 Karena tak seorangpun malaikat 
menghalangi dan tak ada kuasa yang 
mampu menghalangi, karena Ia menunjuk 
seorang hakim bagi mereka semua dan Ia 
menghakimi mereka semua di hadapan-
Nya. 
 
 
Bab XLII 
 
1 Kebijaksanaan tidak dapat menemukan 
tempat untuk tinggal, 
Maka sebuah tempat tinggal diberikan 
kepadanya di langit. 
 
2 Kebijaksanaan membuat tempat 
tinggalnya di antara anak manusia, 
Dan tak menemukan tempat : 
 
Kebijaksanaan kembali ke tempatnya, 
Dan duduk di antara para malaikat. 
 
3 Dan kejahatan pergi dari ruangannya : 
Yang tidak ia cari ditemukannya, 
Dan tinggal bersama mereka, 
 
Seperti hujan di padang pasir 
Dan embun di tanah yang haus. 
 
 
Bab XLIII 
 
1 Dan aku melihat kilat-kilat lain dan 
bintang-bintang surga, dan aku melihat 
bagaimana Ia memanggil mereka dengan 
2 namanya dan mereka mendengarkan-
Nya. Dan aku melihat mereka ditimbang 
pada timbangan kebenaran menurut 
perbandingan cahaya mereka : (aku 
melihat) lebar tempat mereka dan hari 
pemunculan mereka, dan bagaimana 
gerak revolusi mereka menghasilkan kilat : 
dan (aku melihat) gerak revolusi mereka 
menurut 3 jumlah malaikat, dan 
(bagaimana) mereka saling percaya satu 
sama lain. Dan aku bertanya kepada 
malaikat yang 4 bersamaku yang 
menunjukkan kepadaku hal-hal yang 
tersembunyi : Apakah ini ? Dan ia berkata 
kepadaku : Tuhan Segala Roh telah 
menunjukkan kepadamu arti 
perumpamaan mereka (maksudnya kisah 
mereka) : ini adalah nama-nama para 
orang kudus yang tinggal di atas bumi dan 
beriman kepada nama Tuhan Segala Roh 
untuk selama-lamanya. 

 
 
Bab XLIV 
 
Juga fenomena lain yang kulihat tentang 
kilat-kilat itu : bagaimana beberapa 
bintang terbit dan menjadi kilat dan tidak 
bisa meninggalkan bentuknya yang baru. 
 
 
Bab XLV 
 
1 Dan ini adalah kisah kedua tentang 
mereka yang menyangkal nama tempat 
tinggal para orang kudus dan Tuhan 
Segala Roh. 
 
2 Dan mereka tidak akan naik ke surga, 
Dan mereka tidak akan datang ke atas 
bumi : 
Begitulah yang akan terjadi pada para 
pendosa 
Yang telah menyangkal nama Tuhan 
Segala Roh, 
Yang akan disimpan untuk hari 
penderitaan dan kesusahan. 
 
3 Pada hari itu Dia Yang Kupilih akan 
duduk di singgasana kejayaan 
Dan akan mengadili perbuatan-perbuatan 
mereka, 
Dan tempat istirahat mereka akan 
berlimpah. 
 
Dan roh mereka akan menguat di dalam 
mereka saat mereka melihat Mereka Yang 
Kupilih, 
Dan mereka yang telah memanggil nama-
Ku yang jaya : 
4 Maka Aku akan mengirim Dia Yang 
Kupilih untuk tinggal di antara mereka. 
 
Dan Aku akan mengubah surga dan 
menjadikannya berkat abadi dan cahaya. 
5 Dan Aku akan mengubah bumi dan 
menjadikannya suatu berkat. 
 
Dan Aku akan mengirimkan Mereka Yang 
Kupilih untuk tinggal di sana : 
Tapi para pendosa dan orang-orang yang 
jahat tidak akan memijakkan kakinya di 
sana. 
 
6 Karena Aku telah memberikan dan 
memenuhi Mereka Yang Kupilih dengan 
damai 
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Dan telah membuat mereka tinggal di 
hadapan-Ku : 
 
Tapi untuk para penghakiman menanti 
pada-Ku, 
Maka Aku akan memusnahkan mereka 
dari muka bumi. 
 
 
Bab XLVI 
 
1 Dan di sana aku melihat Ia yang 
merupakan pemimpin segala masa. 
Dan rambut-Nya putih seperti wol, 
Dan dengan-Nya adalah makhluk lain 
yang penampilannya seperti manusia, 
Dan wajahnya penuh belas kasihan, 
seperti para malaikat kudus. 
2 Dan aku bertanya kepada malaikat yang 
bersamaku dan menunjukkan kepadaku 
hal-hal yang tersembunyi, tentang 3 Anak 
Manusia itu, siapakah ia, dan dari mana ia 
berasal, (dan) mengapa ia bersama 
Pemimpin Segala Masa ? Dan ia 
menjawabku dan berkata kepadaku :  
Ini adalah anak Manusia yang memiliki 
kebenaran, 
Dengan siapa kebenaran tinggal, 
Dan yang membukakan segala harta 
karun yang tersembunyi, 
 
Karena Tuhan Segala Roh telah 
memilihnya, 
Dan kelompoknya berjaya di hadapan 
Tuhan Segala Roh dalam kebenaran 
selamanya. 
 
4 Dan Anak Manusia yang telah kau lihat 
ini 
Akan membuat para raja dan orang kuat 
berdiri dari kursi mereka, 
[Dan orang-orang kuat dari singgasana 
mereka] 
Dan akan mengendurkan kekuasaan 
orang-orang kuat, 
Dan mematahkan gigi para pendosa. 
 
5 [Dan ia akan menjatuhkan raja-raja dari 
singgasana dan kerajaan mereka] 
Karena mereka tidak mengagungkan dan 
memuja-Nya, 
Juga tidak mengakui dengan rendah hati 
dari mana kerajaan mereka diberikan 
kepada mereka. 
6 Dan ia akan menjatuhkan wibawa orang-
orang kuat, 

Dan akan mempermalukan mereka. 
 
Dan kegelapan akan menjadi tempat 
tinggal mereka, 
Dan cacing-cacing akan menjadi tempat 
tidur mereka, 
Dan mereka tak akan pernah bangun dari 
tempat tidur mereka, 
Karena mereka tidak mengagungkan 
nama Tuhan Segala Roh. 
 
7 Dan mereka yang menghakimi bintang-
bintang di surga, 
[Dan mengangkat tangan mereka 
melawan Yang Maha Tinggi], 
Dan  menginjak bumi dan tinggal di 
atasnya. 
Dan segala perbuatan mereka 
menghasilkan kejahatan, 
Dan kuasa mereka bertumpu pada 
kekayaan mereka, 
Dan iman mereka adalah pada dewa-
dewa yang mereka buat dengan tangan 
mereka, 
Dan mereka menyangkal nama Tuhan 
Segala Roh, 
 
8 Dan mereka menghukum persekutuan 
pendukung-Nya, 
Dan para orang beriman yang bergantung 
pada nama Tuhan Segala Roh. 
 
 
Bab XLVII 
 
1 Dan pada hari-hari itu doa-doa para 
orang benar akan naik, 
Dan darah orang-orang benar dari bumi di 
hadapan Tuhan Segala Roh. 
 
2 Dan pada hari-hari itu para orang kudus 
yang tinggal di atas di langit 
Akan bergabung dalam satu suara 
Dan memohon dan berdoa dan memuja, 
Dan berterima kasih dan memberkati 
nama Tuhan Segala Roh 
Atas nama darah orang-orang benar yang 
telah ditumpahkan, 
Dan doa para orang benar itu tak akan 
sia-sia di hadapan Tuhan Segala Roh, 
Penghakiman akan dilaksanakan terhadap 
mereka, 
Dan agar mereka tak harus menderita 
selamanya. 
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3 Pada hari-hari itu aku melihat Pemimpin 
Segala Masa ketika Ia duduk di 
singgasana kejayaan-Nya, 
Dan kitab-kitab makhluk hidup dibukakan 
di hadapan-Nya : 
Dan seluruh penghuni surga dan para 
penasihat-Nya berdiri di hadapan-Nya, 
 
4 Dan hati para orang kudus dipenuhi 
kebahagiaan, 
Karena jumlah orang-orang benar telah 
ditawarkan, 
Dan doa orang-orang benar telah 
didengarkan, 
Dan darah orang-orang benar telah 
dipanggil di hadapan Tuhan Segala Roh. 
 
 
Bab XLVIII 
 
1 Dan di tempat itu aku melihat air mancur 
kebenaran 
Yang tiada habisnya : 
Dan di sekelilingnya adalah air mancur - 
air mancur  kebijaksanaan : 
Dan orang-orang yang haus minum di 
sana, 
Dan mereka dipenuhi kebijaksanaan, 
Dan rumah mereka adalah bersama 
orang-orang benar dan kudus dan terpilih. 
2 Dan pada jam itu Anak Manusia itu 
diberi nama di depan Tuhan Segala Roh, 
Dan namanya di hadapan Pemimpin 
Segala Masa. 
 
3 Ya, sebelum matahari dan rasi-rasi 
bintang diciptakan, 
Sebelum bintang-bintang surga dibuat, 
Namanya diberikan di hadapan Tuhan 
Segala Roh. 
 
4 Ia akan menjadi tongkat bagi orang-
orang benar untuk mendukung mereka 
agar tidak jatuh, 
Dan ia akan menjadi cahaya orang-orang 
kafir, 
Dan harapan bagi mereka yang susah 
hati. 
 
5 Semua yang tinggal di atas bumi akan 
berlutut dan memujanya, 
Dan memuji dan memberkati dan 
menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan 
Segala Roh. 
 

6 Dan karena alasan inilah ia telah dipilih 
dan disembunyikan di hadapan-Nya, 
Sebelum penciptaan dunia dan 
selamanya. 
 
7 Dan kebijaksanaan Tuhan Segala Roh 
telah memperkenalkannya kepada orang-
orang kudus dan benar ; 
Karena ia telah melindungi kelompok 
orang-orang benar, 
Karena mereka membenci dan menolak 
dunia kejahatan ini, 
Dan membenci seluruh perbuatan dan 
cara-caranya dalam nama Tuhan Segala 
Roh : 
Karena dalam namanya mereka 
diselamatkan, 
Dan menurut keinginannyalah hidup 
mereka. 
 
8 Pada hari-hari ini raja-raja dunia akan 
kehilangan wibawanya, 
Dan juga orang-orang kuat yang 
menguasai tanahnya dengan kerja tangan 
mereka, 
Karena pada hari kesakitan dan kesedihan 
mereka mereka tidak akan (mampu) 
menyelamatkan diri. 
Dan Aku akan menyerahkan mereka ke 
tangan orang yang Kupilih : 
Seperti jerami dalam api mereka akan 
terbakar di hadapan orang-orang kudus : 
Seperti timbal dalam air mereka akan 
tenggelam di hadapan orang-orang benar, 
Dan tak ada lagi yang akan tersisa dari 
mereka. 
 
10 Dan pada hari kesedihan mereka 
ketenangan akan terjadi di bumi, 
Dan di hadapannya mereka akan jatuh 
dan tak bangun lagi : 
Dan tak ada seorangpun yang akan 
menggenggam tangan mereka dan 
menolong mereka bangun : 
Karena mereka telah menyangkal Tuhan 
Segala Roh dan Yang Diberkati-Nya. 
Diberkatilah nama Tuhan Segala Roh. 
 
 
Bab XLIX 
 
1 Karena kebijaksanaan dituangkan 
seperti air, 
Dan kejayaan tak akan berhenti di 
hadapan-Nya untuk selamanya. 
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2 Karena ia berkuasa atas segala rahasia 
orang-orang benar, 
Dan kejahatan akan hilang seperti 
bayang-bayang, 
Dan tak akan berlanjut ; 
Karena Ia Yang Terpilih berdiri di hadapan 
Tuhan Segala Roh, 
Dan kejayaannya adalah untuk selama-
lamanya, 
Dan kekuatannya untuk segala generasi. 
 
3 Dan di dalamnya hidup roh 
kebijaksanaan, 
Dan roh yang memberikannya pengertian, 
Dan roh pengetahuan dan kekuatan, 
Dan roh mereka yang tidur dalam 
kebenaran. 
 
4 Dan ia akan menghakimi hal-hal rahasia, 
Dan tak ada yang akan berbohong di 
hadapannya ; 
Karena ia adalah Yang Terpilih di hadapan 
Tuhan Segala Roh menurut keinginan-
Nya. 
 
 
Bab L 
 
1 Dan pada hari-hari itu perubahan akan 
terjadi bagi orang-orang kudus dan 
terpilih, 
Dan terang siang hari akan tinggal di atas 
mereka, 
Dan kejayaan dan kehormatan akan 
datang kepada orang-orang kudus, 
2 Dan pada hari kesedihan di mana 
kejahatan akan dikumpulkan melawan 
para pendosa. 
 
Dan orang benar akan berjaya dalam 
nama Tuhan Segala Roh : 
Dan Ia akan memerintahkan yang lain 
untuk menyaksikan (ini) 
Agar mereka bertobat 
Dan menyesali kerja tangan mereka. 
 
3 Mereka tak akan memiliki kehormatan 
melalui nama Tuhan Segala Roh, 
Tapi melalui nama-Nya mereka akan 
diselamatkan, 
Dan Tuhan Segala Roh akan berbelas 
kasihan atas mereka, 
Dan belas kasihan-Nya adalah besar. 
 
4 Dan Ia juga benar dalam penilaian-Nya 

Dan dalam kehadiran-Nya kejahatan tak 
akan bertahan hidup : 
Atas penilaian-Nya yang tak bertobat akan 
musnah di hadapan-Nya. 
5 Dan sejak saat itu Aku tak akan berbelas 
kasihan terhadap mereka, kata Tuhan 
Segala Roh. 
 
 
Bab LI 
 
1 Dan pada hari-hari itu bumi juga akan 
mengembalikan apa yang dipercayakan 
kepadanya, 
Dan Sheol juga akan mengembalikan apa 
yang telah diterimanya, 
Dan neraka akan mengembalikan 
hutangnya. 
 
5a Karena pada hari-hari itu Yang Terpilih 
akan bangkit, 
2 Dan ia akan memilih yang benar dan 
kudus dari antar mereka : 
Karena hari mereka akan diselamatkan 
sudah dekat. 
 
3 Dan Ia Yang Terpilih akan duduk di 
tahta-Ku, 
Dan mulutnya akan melimpahkan segala 
rahasia kebijaksanaan dan nasihat-nasihat 
: 
Karena Tuhan Segala Roh telah 
memberikan (mereka) kepadanya dan 
telah mengagungkannya. 
 
4 Dan pada hari-hari itu gunung-gunung 
akan melompat seperti domba jantan, 
Dan bukit-bukit akan meloncat seperti 
domba yang terpuaskan oleh susu, 
Dan wajah [semua] malaikat di surga 
cerah oleh kebahagiaan. 
 
5b Dan bumi akan berbahagia, 
c Dan orang benar akan hidup di atasnya, 
d Dan orang terpilih akan berjalan di sana. 
 
 
Bab LII 
 
1 Dan setelah hari-hari itu di tempat itu di 
mana aku telah melihat semua mimpi-
mimpi tentang hal-hal yang tersembunyi - 
karena 2 aku telah diangkat oleh angin 
puyuh dan mereka telah membawaku ke 
arah barat - Di sana mataku melihat 
segala hal-hal rahasia dari surga yang 
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akan terjadi, sebuah pegunungan besi, 
dan sebuah pegunungan tembaga, dan 
sebuah pegunungan perak, dan sebuah 
pegunungan emas, dan sebuah 
pegunungan logam lunak, dan sebuah 
pegunungan timbal. 3 Dan aku bertanya 
kepada malaikat yang bersamaku, dengan 
berkata, Hal-hal apa ini yang kulihat 
secara 4 rahasia ? Dan ia berkata 
kepadaku : Semua hal yang telah kaulihat 
melayani kekuasaan Yang Diberkati-Nya 
agar ia berkuasa dan kuat di atas bumi. 5 
Dan malaikat kedamaian itu menjawab, 
berkata kepadaku : Tunggulah sebentar, 
dan akan dibukakan kepadamu segala 
hal-hal rahasia di sekitar Tuhan Segala 
Roh. 
6 Dan gunung-gunung yang telah kaulihat 
dengan matamu ini, 
Gunung besi, dan gunung tembaga, dan 
gunung perak, 
Dan gunung emas, dan gunung logam 
lunak, dan gunung timbal, 
Semuanya akan berada di hadapan Ia 
Yang Terpilih 
Seperti lilin : di hadapan api, 
Dan seperti air yang mengalir turun dari 
atas [di atas gunung-gunung ini], 
Dan akan menjadi tak berdaya di bawah 
kakinya. 
7 Dan akan terjadi pada hari-hari itu 
bahwa tak seorang pun akan 
terselamatkan, 
Baik oleh emas maupun perak, 
Dan tak ada yang akan lolos. 
8 Dan tak akan ada besi untuk berperang, 
Juga tak ada seorang pun yang memakai 
baju zirah. 
Perunggu tak akan berguna, 
Dan timah [tak akan berguna dan] tak 
akan dihargai, 
Dan timbal tak akan diinginkan. 
9 Dan segala hal ini akan [disangkal] dan 
dihancurkan dari muka bumi, 
Ketika Ia Yang Terpilih datang di hadapan 
Tuhan Segala Roh. 
 
 
Bab LIII 
 
1 Di sana mataku melihat sebuah lembah 
dalam dengan mulut-mulut yang terbuka, 
dan semua yang tinggal di muka bumi dan 
laut dan pulau-pulau membawakannya 
hadiah-hadiah dan persembahan-
persembahan dan tanda-tanda 

penghormatan, tapi lembah dalam itu tak 
pernah kenyang. 
2 Dan tangan-tangan mereka melakukan 
perbuatan-perbuatan tak berhukum, 
Dan para pendosa menelan semua yang 
mereka tekan dengan tak berhukum, 
Tapi para pendosa akan dihancurkan di 
hadapan Tuhan Segala Roh, 
Dan mereka akan dibuang dari muka bumi 
milik-Nya, 
Dan mereka akan musnah untuk selama-
lamanya. 
3 Karena aku melihat malaikat-malaikat 
penghukum tinggal (di sana) dan 
mempersiapkan alat-alat Setan. 4 Dan aku 
bertanya kepada malaikat damai yang 
bersamaku : Untuk siapakah mereka 
mempersiapkan alat-alat ini ? 5 Dan ia 
berkata kepadaku : Mereka 
mempersiapkan alat-alat ini untuk raja-raja 
dan orang-orang kuat di bumi ini, agar 
mereka dapat dihancurkan dengannya. 6 
Dan setelah ini Yang Benar dan Terpilih 
akan menghadirkan persekutuan 
pendukungnya : mulai saat itu tidak akan 
ada lagi yang menghalangi dalam nama 
Tuhan Segala Roh. 
7 Dan gunung-gunung ini tidak akan 
berdiri sebagai bumi di hadapan 
kebenarannya, 
Tapi bukit-bukit itu akan menjadi seperti 
air mancur, 
Dan para orang benar akan terbebas dari 
tekanan para pendosa. 
 
 
 
Bab LIV 
 
1 Dan aku melihat dan menoleh ke bagian 
lain dari bumi, dan melihat di sana sebuah 
lembah dalam dengan 2 api yang 
membakar. Dan mereka membawa raja-
raja dan orang-orang kuat, dan mulai 
melemparkan mereka ke dalam lembah 
dalam ini. 3  Dan di sana mataku melihat 
bagaimana mereka membuat alat-alat ini, 
rantai baja dengan berat tak terkira. 4 Dan 
aku bertanya kepada malaikat damai yang 
bersamaku, dan berkata : Untuk siapakah 
rantai ini dipersiapkan ? Dan ia berkata 
kepadaku : Rantai ini dipersiapkan untuk 
kelompok Azazel, agar mereka dapat 
membawa mereka dan melemparkan 
mereka ke dalam jurang kutukan abadi, 
dan mereka akan menutupi rahang 
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mereka dengan batu kasar seperti 
diperintahkan Tuhan Segala Roh. 6 Dan 
Michael, dan Gabriel, dan Raphael, dan 
Phanuel akan memegangi mereka pada 
hari besar itu, dan melemparkan mereka 
pada hari itu ke dalam tungku yang 
menyala-nyala, agar Tuhan Segala Roh 
dapat membalas dendam kepada mereka 
atas kejahatan mereka yang menjadi 
pengikut Setan dan menyesatkan mereka 
yang tinggal di atas bumi. 7 Dan pada 
hari-hari itu hukuman akan datang dari 
Tuhan Segala Roh, dan ia akan membuka 
semua ruang air yang ada di atas langit, 
dan sumber-sumber air di bawah bumi. 8 
Dan semua air itu akan bergabung dengan 
air yang lain : yang berada di atas langit 
adalah laki-laki, 9 dan air yang berada di 
bawah bumi adalah perempuan. Dan 
mereka akan menghancurkan semua yang 
hidup di atas 10 bumi dan mereka yang 
tinggal di bawah ujung-ujung surga. Dan 
ketika mereka telah menyadari kejahatan 
yang mereka bawa ke atas bumi, maka 
dengan inilah mereka akan musnah. 
 
 
Bab LV 
 
1 Dan setelah itu Pemimpin Segala Masa 
menyesal dan berkata : Percumalah Aku 
menghancurkan semua yang hidup 2 di 
atas bumi. Dan Ia bersumpah atas nama-
Nya yang besar : Sejak saat ini aku tak 
akan melakukan hal itu lagi terhadap 
semua yang hidup di atas bumi, dan aku 
akan membuat tanda di surga : dan ini 
akan menjadi janji setia antara Aku dan 
mereka selamanya, selama surga berada 
di atas bumi. Dan ini adalah menurut 
perintah-Ku. 3 Saat Aku ingin mengambil 
mereka dengan tangan para malaikat 
pada hari penderitaan dan kesakitan 
karena ini, Aku akan mengirim 
penghukuman-Ku dan kemarahan-Ku atas 
mereka, kata 4 Allah, Tuhan Segala Roh. 
Kalian raja-raja berkuasa yang tinggal di 
atas bumi, kalian akan melihat Ia Yang 
Kupilih, bagaimana ia duduk di 
singgasana kejayaan dan menghakimi 
Azazel, dan semua teman-temannya, dan 
seluruh kelompoknya dalam nama Tuhan 
Segala Roh. 
 
 
Bab LVI 

 
1 Dan aku melihat di sana kumpulan 
malaikat penghukum sedang berangkat, 
dan mereka membawa cambuk dan rantai 
2 dari baja dan perunggu. Dan aku 
bertanya kepada malaikat damai yang 
bersamaku, dan berkata : Kepada siapa 3 
mereka yang membawa cambuk itu pergi 
? Dan ia berkata kepadaku : Kepada 
mereka yang terpilih dan dicintai, agar 
mereka dapat dilemparkan ke dalam 
ambang jurang di lembah itu. 
 
4 Dan setelah itu lembah itu akan dipenuhi 
mereka yang terpilih dan dicintai, 
Dan hari-hari hidup mereka akan berakhir, 
Dan hari-hari mereka disesatkan sejak 
saat itu tak akan diperhitungkan lagi. 
 
5 Dan pada hari-hari itu para malaikat 
akan kembali 
Dan melemparkan diri mereka sendiri ke 
timur pada orang-orang Parthia dan 
orang-orang Media : 
 
Mereka akan mengusik raja-raja, agar roh 
ketidaktenangan datang atas mereka, 
Dan mereka akan membangunkan mereka 
dari singgasana mereka, 
 
Agar mereka memberontak lepas seperti 
singa dari sarang mereka, 
Dan seperti serigala lapar di antara 
kumpulan mereka. 
 
6 Dan mereka akan naik dan menginjak-
injak tanah mereka yang dipilih-Nya 
[Dan tanah mereka yang Ia pilih akan 
menjadi lantai penggilingan dan jalan raya 
:] 
7 Tapi kota orang-orang benar-Ku akan 
menjadi halangan bagi kuda-kuda mereka. 
 
Dan mereka akan mulai saling berseteru 
di antara mereka sendiri, 
Dan tangan kanan mereka akan menjadi 
kuat melawan diri mereka sendiri, 
 
Dan seorang manusia tak akan mengenali 
abangnya, 
Tidak juga seorang anak laki-laki 
mengenali ayahnya atau ibunya, 
 
Hingga mayat hasil pembantaian mereka 
tak terhitung lagi, 
Dan penghukuman mereka tak sia-sia. 
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8 Dalam hari itu Sheol akan membuka 
rahangnya, 
Dan mereka akan ditelan ke dalamnya 
 
Dan penghancuran mereka akan berakhir 
; 
Sheol akan menelan para pendosa di 
hadapan para orang terpilih. 
 
 
Bab LVII 
 
1 Dan terjadilah setelah ini bahwa aku 
melihat sekumpulan kereta lain, dan 
orang-orang di atasnya, dan 2 datang 
bersama angin dari timur, dan dari barat 
ke selatan. Dan suara kereta-kereta 
mereka terdengar, dan ketika kekacauan 
ini terjadi para orang kudus dari surga 
memperhatikan ini, dan pilar-pilar bumi 
tergerak dari tempatnya, dan suara itu 
terdengar dari ujung surga yang satu 3 
hingga ujung yang lain, dalam satu hari. 
Dan mereka akan berlutut dan memuja 
Tuhan Segala Roh. Dan inilah akhir kisah 
kedua. 
 
 
Bab LVIII 
 
1 Dan aku mulai berbicara tentang kisah 
ketiga mengenai mereka yang benar dan 
terpilih. 
 
2 Diberkatilah kalian, yang benar dan 
terpilih, 
Karena jayalah kelompokmu. 
 
3 Dan mereka yang benar akan disinari 
matahari. 
Dan yang terpilih dalam cahaya kehidupan 
abadi : 
Hari-hari hidup mereka tak akan berakhir, 
Dan hari-hari mereka yang kudus tak 
dapat dihitung. 
 
4 Dan mereka akan mencari cahaya dan 
menemukan kebenaran dengan Tuhan 
Segala Roh : 
Kedamaian akan datang pada mereka 
yang benar dalam nama Tuhan Abadi. 
 
5 Dan setelah ini akan dikatakan kepada 
para kudus di surga 

Bahwa mereka harus mencari rahasia 
kebenaran, warisan iman : 
Karena terang matahari telah bersinar di 
atas bumi, 
Dan kegelapan telah lewat. 
 
6 Dan cahaya yang tak pernah padam 
akan datang, 
Dan mereka tak akan berakhir hingga 
batas (maksudnya jumlah) hari kapanpun, 
Dan kegelapan akan dihancurkan lebih 
dulu, 
[Dan terang dibangun di hadapan Tuhan 
Segala Roh] 
Dan cahaya kebenaran dibangun 
selamanya di hadapan Tuhan Segala Roh. 
 
 
Bab LIX 
 
1 Pada hari-hari itu mataku melihat 
rahasia kilat, dan terang, dan 
penghakiman yang mereka laksanakan 
(maksudnya penghakiman mereka) : dan 
mereka bercahaya untuk sebuah berkat 
atau sebuah kutukan seperti diinginkan 
Tuhan Segala 2 Roh. Dan di sana aku 
melihat rahasia guntur, dan bagaimana ia 
bergema di atas di surga, suaranya 
terdengar, dan ia menyebabkanku melihat 
penghakiman-penghakiman dilaksanakan 
di atas bumi, baik untuk rahmat dan 
berkat, atau untuk suatu kutukan menurut 
kata-kata Tuhan Segala Roh. 3 Dan 
setelah itu segala rahasia cahaya dan kilat 
ditunjukkan kepadaku, dan mereka 
bercahaya untuk rahmat dan untuk 
penyelesaian. 
 
 
Bab LX 
 
Cuplikan Kitab Nuh 
 
1 Pada tahun 500, pada bulan ketujuh, 
pada hari keempat belas dari bulan itu 
pada masa kehidupan Henokh. Dalam 
kisah itu aku melihat bagaimana suatu 
gempa besar membuat surga dari langit 
bergoyang, dan rakyat Yang Maha Tinggi, 
dan para malaikat, ribuan ribu dan sepuluh 
ribu kali sepuluh ribu, 2 sangat terganggu. 
Dan Pemimpin Segala Masa duduk di 
singgasana kejayaan-Nya, dan para 
malaikat dan orang-orang benar duduk di 
sekelilingnya. 
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3 Dan gemetar yang hebat menguasaiku, 
Dan ketakutan melandaku, 
Dan pinggangku melemah, 
Dan mencairlah kuasaku, 
Dan aku jatuh tertelungkup. 
 
4 Dan Michael mengirim malaikat lain dari 
antara orang-orang kudus dan 
membantuku bangkit, dan ketika ia 
membantuku bangkit semangatku kembali 
; karena aku tidak mampu melihat 
keadaan rakyat ini, dan 5 kekacauan dan 
gempa yang terjadi di surga. Dan Michael 
berkata kepadaku : Mengapa engkau 
terguncang oleh bayangan itu ? Hingga 
hari ini berakhirlah hari belas kasihan-Nya 
; dan Ia telah berbelas kasihan dan 6 
sabar terhadap mereka yang hidup di atas 
bumi. Dan ketika hari itu, dan kuasa, dan 
hukuman, dan penghakiman itu tiba, yang 
telah dipersiapkan Tuhan Segala Roh bagi 
mereka yang tidak memuja hukum 
kebenaran, dan bagi mereka yang 
menyangkal penghakiman yang benar, 
dan bagi mereka yang menyia-nyiakan 
nama-Nya - hari itu sedang dipersiapkan, 
bagi yang terpilih suatu perjanjian, tapi 
bagi para pendosa suatu pemeriksaan. 25 
Ketika hukuman Tuhan Segala Roh jatuh 
atas mereka, itu akan datang agar 
hukuman Tuhan Segala Roh tidak datang, 
sia-sia, dan itu akan membunuh anak-
anak bersama ibunya dan anak-anak 
bersama ayahnya. Setelah itu 
penghakiman akan dilaksanakan menurut 
belas kasihan-Nya dan kesabaran-Nya. 7 
Dan pada hari itu dua makhluk berpisah, 
yang betina bernama Leviathan, untuk 
tinggal di 8 jurang-jurang laut di atas 
sumber-sumber air. Tapi yang jantan 
bernama Behemoth, yang menguasai 
dengan dadanya rimba gersang bernama 
Duidain, di timur taman di mana orang 
terpilih dan benar tinggal, di mana 
kakekku diangkat ke atas, yang ketujuh 
dari Adam, 9 orang pertama yang 
diciptakan Tuhan Segala Roh. Dan aku 
memohon malaikat yang lain untuk 
menunjukkan kepadaku kekuatan 
makhluk-makhluk itu, bagaimana mereka 
berpisah pada suatu hari dan dilemparkan, 
yang satu ke dalam jurang-jurang 10 laut, 
dan yang lain ke tanah rimba yang kering. 
Dan ia berkata kepadaku : Kau anak 
manusia, karena itu kau mencaritahu yang 

tersembunyi. 11 Dan malaikat lain yang 
bersamaku dan menunjukkan kepadaku 
apa yang tersembunyi memberitahuku apa 
yang pertama dan terakhir di surga dalam 
ketinggian, dan di bawah bumi dalam 
kedalaman, dan di ujung-ujung 12 surga, 
dan pada dasar surga. Dan ruangan 
angin, dan bagaimana angin dibagi-bagi, 
dan bagaimana mereka ditimbang, dan 
(bagaimana) gerbang-gerbang angin 
dihitung, masing-masing menurut 
kekuatan angin itu, dan kekuatan cahaya 
bulan, dan menurut kekuatan yang cocok : 
dan pembagian bintang-bintang menurut 
nama mereka, dan bagaimana segala 
pembagian itu 13 dibagi-bagi. Dan guntur 
menurut tempat mereka jatuh, dan segala 
pembagian yang dibuat di antara kilat-kilat 
agar bercahaya, dan kumpulan mereka 
agar mereka segera patuh. 14 Karena 
guntur memiliki tempat-tempat beristirahat 
(yang) telah ditetapkan (untuknya) selagi 
menunggu gilirannya bergemuruh ; dan 
guntur dan kilat tak dapat dipisahkan, dan 
meskipun bukan satu dan tak terbagi, 
mereka pergi bersama 15 melalui roh dan 
tidak berpisah. Karena ketika kilat 
bercahaya, guntur mengangkat suaranya, 
dan roh memaksakan jeda ketika gemuruh 
terdengar, dan  membagi rata di antara 
mereka ; karena harta karun gemuruh 
mereka seperti pasir, dan masing-masing 
dari mereka selagi bergemuruh diikat 
dengan kekang, dan ditolak oleh kekuatan 
roh, dan didorong maju ke tempat-tempat 
tinggal bumi. 16 Dan roh laut adalah 
jantan dan kuat, dan dengan kuasa 
kekuatannya ia menariknya kembali 
dengan kekang, dan dengan cara yang 
sama ia didorong maju dan menyebar di 
antara segala gunung 17 di bumi. Dan roh 
bunga es adalah malaikatnya sendiri, dan 
roh hujan es adalah 18 malaikat yang 
baik. Dan roh salju telah meninggalkan 
ruangannya karena kekuatannya - Ada roh 
yang istimewa di dalamnya, dan yang naik 
dari situ adalah seperti asap, dan 
namanya adalah bunga es. Dan roh kabut 
tidaklah bergabung mereka dalam 
ruangan mereka, melainkan mempunyai 
ruangannya sendiri, karena jalurnya 
adalah indah baik dalam terang maupun 
gelap, dan pada musim dingin ataupun 
panas, dan dalam ruangannya adalah 
seorang malaikat. 20 Dan roh embun 
berdiam di ujung-ujung surga, dan 
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terhubung dengan ruangan hujan, dan 
jalurnya adalah pada musim dingin dan 
panas : dan awannya dan awan 21 kabut 
adalah berhubungan, dan yang satu 
memberi kepada yang lain. Dan ketika roh 
hujan pergi dari ruangannya, para 
malaikat datang dan membuka 
ruangannya dan membawanya keluar, dan 
ketika ia tersebar di atas seluruh bumi ia 
bersatu dengan air di bumi. Dan kapanpun 
ia bersatu dengan air di atas 22 bumi . . . 
Karena air adalah bagi mereka yang hidup 
di atas bumi, karena ia adalah makanan 
bagi bumi dari Yang Maha Tinggi yang 
berada di surga : karena itulah ada ukuran 
bagi hujan, 22 dan para malaikat yang 
menanganinya. Dan hal-hal ini yang 
kulihat di arah Taman Kebenaran. 23 Dan 
malaikat damai yang bersamaku berkata 
kepadaku : Kedua makhluk ini, 
dipersiapkan mirip dengan kebesaran 
Tuhan, akan makan . . .  
 
 
Bab LXI 
 
1 Dan aku melihat pada hari-hari itu 
bagaimana kawat yang panjang diberikan 
kepada malaikat-malaikat itu, dan mereka 
memakai sayap dan terbang, dan mereka 
pergi ke arah utara. 2 Dan aku bertanya 
kepada malaikat itu, berkata kepadanya : 
Mengapa (malaikat-malaikat) itu 
mengambil kawat itu dan pergi ? Dan ia 
berkata kepadaku : Mereka pergi untuk 
mengukur. 
 
3 Dan malaikat yang bersamaku berkata 
kepadaku : 
Mereka akan membawa ukuran para 
orang benar, 
Dan tali-tali kebenaran pada orang-orang 
benar, 
Agar mereka dapat tinggal dalam nama 
Tuhan Segala Roh selama-lamanya. 
 
4 Mereka yang terpilih akan tinggal 
bersama yang terpilih, 
Dan itu adalah ukuran yang akan 
diberikan kepada iman 
Dan yang akan menguatkan kebenaran. 
 
5 Dan ukuran-ukuran ini akan 
membukakan segala rahasia kedalaman 
bumi, 

Dan mereka yang dihancurkan padang 
pasir, 
Dan mereka yang ditelan hewan-hewan 
buas, 
Dan mereka yang ditelan ikan-ikan dari 
laut, 
Agar mereka dapat kembali dan tinggal 
Pada hari Ia Yang Terpilih ; 
Karena tak ada yang akan dihancurkan di 
hadapan Tuhan Segala Roh, 
Dan tak ada yang dapat dihancurkan. 
 
6 Dan semua yang tinggal di atas di surga 
menerima perintah dan kuasa dan satu 
suara dan satu cahaya seperti kepada api. 
 
7 Dan Ia (dengan) kata-kata pertama 
mereka diberkati, 
Dan diagungkan dan dipuja dengan 
kebijaksanaan, 
Dan mereka bijak dalam perkataan dan 
dalam roh kehidupan. 
 
8 Dan Tuhan Segala Roh menempatkan 
Ia Yang Dipilih di atas singgasana 
kejayaan. 
Dan ia akan menghakimi segala karya 
para kudus di surga, 
Dan dengan timbangan perbuatan-
perbuatan mereka akan diukur 
 
9 Dan ketika ia mengangkat wibawanya 
Untuk menghakimi cara-cara rahasia 
mereka menurut nama Tuhan Segala Roh, 
Dan jalur mereka menurut jalan 
penghakiman kebenaran dari Tuhan 
Segala Roh, 
Maka mereka akan berbicara dengan satu 
suara dan memberkati, 
Dan mengagungkan dan memuja dan 
menyucikan nama Tuhan Segala Roh. 
 
10 Dan Ia akan memanggil segenap 
rakyat langit, dan semua orang kudus di 
atas, dan pengikut Tuhan, malaikat kerub, 
malaikat Seraphin dan malaikat Ophannin, 
dan semua malaikat kekuasaan, dan 
semua malaikat pemimpin, dan Ia Yang 
Terpilih, dan kuasa-kuasa lain di atas bumi 
(dan) di atas air. Pada hari itu mereka 
akan bersuara bersama-sama, dan 
memberkati dan mengagungkan dan 
memuja dalam roh iman, dan dalam roh 
kebijaksanaan, dan dalam roh kesabaran, 
dan dalam roh belas kasihan, dan dalam 
roh penghakiman dan damai, dan dalam 
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roh kebaikan, dan mereka akan berkata 
bersama-sama : “Diberkatilah Ia, dan 
terberkatilah nama Tuhan Segala Roh 
selama-lamanya.” 
 
12 Semua yang tidak tidur di atas di surga 
akan memberkati-Nya : 
Semua orang kudus di surga akan 
memberkati-Nya, 
Dan mereka yang terpilih yang hidup di 
taman kehidupan : 
 
Dan setiap roh terang yang mampu 
memberkati, dan mengagungkan, dan 
memuja, dan menyucikan nama-Mu yang 
suci, 
Dan segala daging dengan tanpa batas 
akan memuja dan memberkati nama-Mu 
selama-lamanya. 
 
13 Karena besarlah belas kasihan Tuhan 
Segala Roh, dan Ia sabar, 
Dan segala karya-Nya dan semua yang 
diciptakan-Nya telah dibukakan-Nya 
kepada para orang benar dan terpilih 
Dalam nama Tuhan Segala Roh. 
 
 
Bab LXII 
 
1 Dan maka Tuhan memerintahkan para 
raja dan orang kuat dan mereka yang 
diagungkan, dan mereka yang tinggal di 
atas bumi, dan berkata : 
 
Bukalah matamu dan angkatlah 
sangkakalamu jika kalian mampu 
mengenali Ia Yang Terpilih. 
2 Dan Tuhan Segala Roh 
menempatkannya pada singgasana 
kejayaan-Nya, 
Dan roh kebenaran dituangkan 
kepadanya, 
Dan kata-kata dari mulutnya membunuh 
para pendosa, 
Dan segala kejahatan akan dihancurkan 
dari hadapan mukanya. 
3 Dan di sanalah akan berdiri pada hari itu 
semua raja dan orang kuat, 
Dan mereka yang diagungkan dan mereka 
yang menguasai bumi, 
Dan mereka akan melihat dan mengenali 
bagaimana ia duduk di singgasana 
kejayaannya, 
Dan kebenaran dihakimi di hadapannya, 

Dan tak ada kata kebohongan yang 
diucapkan di hadapannya. 
 
4 Lalu kesakitan akan datang atas mereka 
seperti wanita yang melahirkan, 
[Dan ia kesakitan saat melahirkan] 
Ketika anaknya memasuki mulut 
rahimnya, 
Dan ia kesakitan saat melahirkan. 
 
Dan sebagian dari mereka akan menoleh 
kepada yang lain, 
Dan mereka akan ketakutan, 
Dan wibawa mereka akan jatuh, 
Dan kesakitan akan menguasai mereka, 
Ketika mereka melihat Anak Manusia itu 
duduh di singgasana kejayaannya. 
 
6 Dan para raja dan orang-orang kuat dan 
mereka yang menguasai bumi akan 
memberkati dan mengagungkan dan 
memuja ia yang memimpin semuanya, 
yang tersembunyi. 
 
7 Karena sejak awal mula Anak Manusia 
disembunyikan, 
Dan Sang Maha Tinggi melindunginya 
dengan kekuatan-Nya, 
Dan membukakannya kepada mereka 
yang terpilih. 
 
8 Dan persekutuan orang terpilih dan 
kudus akan ditaburkan, 
Dan semua orang terpilih akan berdiri di 
hadapannya pada hari itu. 
 
9 Dan semua raja dan orang kuat dan 
mereka yang diagungkan dan mereka 
yang menguasai bumi 
Akan jatuh telungkup di hadapannya, 
Dan memuja dan menumpukan harapan 
mereka pada Anak Manusia itu, 
Dan memohon kepadanya dan meminta 
ampun dari tangannya. 
 
10 Meskipun demikian Tuhan Segala Roh 
akan mengusir mereka, 
Agar mereka segera enyah dari hadapan-
Nya, 
Dan muka mereka akan dipenuhi rasa 
malu, 
Dan kegelapan semakin dalam pada muka 
mereka. 
 
11 Dan Ia akan mengantar mereka pada 
malaikat-malaikat penghukum, 
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Untuk melaksanakan balas dendam atas 
mereka karena mereka telah menekan 
anak-anak-Nya dan orang-orang yang 
dipilih-Nya 
12 Dan mereka akan menjadi tontonan 
bagi orang-orang benar dan mereka yang 
dipilih-Nya : 
Mereka akan berbahagia atas mereka, 
Karena murka Tuhan Segala Roh jatuh 
pada mereka, 
Dan pedang-Nya mabuk oleh darah 
mereka. 
 
13 Dan orang-orang benar dan terpilih 
akan diselamatkan pada hari itu, 
Dan mereka tak akan pernah lagi melihat 
wajah para pendosa dan orang-orang 
jahat. 
 
14 Dan Tuhan Segala Roh akan tinggal di 
atas mereka, 
Dan mereka akan makan bersama Anak 
Manusia itu 
Dan tidur dan bangkit untuk selama-
lamanya. 
 
15 Dan para orang benar dan terpilih akan 
bangkit dari bumi, 
Dan berhenti menjadi orang yang hina. 
Dan mereka akan diberikan pakaian-
pakaian indah, 
 
16 Dan ini adalah pakaian-pakaian 
kehidupan dari Tuhan Segala Roh : 
 
Dan pakaianmu tak akan usang oleh usia, 
Tidak juga kejayaanmu akan sirna di 
hadapan Tuhan Segala Roh. 
 
 
Bab LXIII 
 
1 Pada hari-hari itu orang-orang kuat dan 
raja-raja yang menguasai bumi akan 
memohon (kepada-Nya) untuk 
memberikan mereka sedikit istirahat dari 
malaikat-malaikat penghukum-Nya kepada 
siapa mereka dibawa, agar mereka dapat 
2 berlutut dan memuja Tuhan Segala Roh, 
dan mengakui dosa-dosa mereka kepada-
Nya. Dan mereka akan memberkati dan 
mengagungkan Tuhan Segala Roh, dan 
berkata : 
 
Diberkatilah Tuhan Segala Roh dan Tuhan 
raja-raja, 

Dan Tuhan orang-orang kuat dan Tuhan 
orang-orang kaya, 
Dan Tuhan yang jaya dan Tuhan yang 
bijaksana, 
 
3 Dan megahlah dalam segala hal rahasia 
kuasa-Mu dari generasi ke generasi, 
Dan kejayaan-Mu selama-lamanya : 
 
Dalamlah rahasia-Mu dan tak terhingga 
jumlahnya, 
Dan kebenaran-Mu tak terhitung. 
 
4 Kami kini tahu bahwa kami harus 
mengagungkan 
Dan memberkati Tuhan raja-raja dan Ia 
yang adalah raja di atas segala raja. 
5 Dan mereka akan berkata : 
Kiranya kami dapat beristirahat untuk 
mengagungkan dan berterima kasih 
Dan mengakui iman kami di hadapan 
kejayaan-Nya ! 
 
6 Dan kini kami mengharapkan sedikit 
istirahat tapi tidak menemukannya : 
Kami mencari-cari tapi tidak 
mendapatkan(nya) : 
 
Dan terang telah menghilang dari hadapan 
kami, 
Dan kegelapan adalah tempat kami untuk 
selama-lamanya : 
 
7 Karena kami tidak mempercayai-Nya 
Dan tidak mengagungkan nama Tuhan 
Segala Roh, [juga tidak mengagungkan 
Tuhan kami] 
 
Tapi harapan kami bertumpu pada tongkat 
kekuasaan kerajaan kami, 
Dan pada kejayaan kami. 
 
8 Dan pada hari penderitaan dan 
kesakitan kami Ia tidak menyelamatkan 
kami, 
Dan kami tidak mendapatkan jeda untuk 
pengakuan. 
 
Bahwa Tuhan kami adalah benar dalam 
segala karya-Nya, dan dalam penilaian-
Nya dan keadilan-Nya,  
Dan penghakiman-Nya tidak membeda-
bedakan orang. 
 
Dan kami berlalu dari hadapan muka-Nya 
karena perbuatan-perbuatan kami, 

 26



Dan semua dosa-dosa kami 
diperhitungkan dalam kebenaran. 
 
10 Kini mereka akan berkata kepada 
dirinya sendiri : Roh kami penuh dengan 
kekayaan yang tak benar, tapi itu tidak 
mencegah kami dari kejatuhan dari 
tengah-tengahnya ke dalam beban Sheol. 
 
11 Dan setelah itu wajah mereka akan 
dipenuhi kegelapan 
Dan malu di hadapan Anak Manusia itu, 
Dan mereka akan diusir dari hadapannya, 
Dan pedang akan tinggal di hadapannya 
di tengah-tengah mereka. 
 
12 Maka bersabdalah Tuhan Segala Roh : 
Ini adalah ketetapan dan penghakiman 
bagi orang-orang kuat dan raja-raja dan 
mereka yang diagungkan dan mereka 
yang menguasai bumi di hadapan Tuhan 
Segala Roh. 
 
 
Bab LXIV 
 
1,2 Dan bentuk-bentuk lain kulihat 
tersembunyi di tempat itu. Aku mendengar 
suara malaikat berkata : Ini adalah 
malaikat-malaikat yang turun ke bumi, dan 
membukakan hal-hal tersembunyi kepada 
anak-anak manusia dan menggoda anak-
anak manusia ke dalam perbuatan dosa. 
 
 
Bab LXV 
 
1,2 Dan pada hari-hari itu Nuh melihat 
bahwa bumi telah tenggelam dan 
penghancurannya sudah dekat. Dan ia 
bangkit dari sana dan pergi ke ujung-ujung 
bumi, dan berseru kepada kakeknya 
Henokh : 3 dan Nuh berkata tiga kali 
dengan suara yang pahit : Dengarkan aku, 
dengarkan aku, dengarkan aku. Dan ia 
berkata kepadanya : Katakan kepadaku 
apa yang telah jatuh kepada bumi 
sehingga bumi dalam kejahatan 4 dan 
terguncang, dan apakah aku akan musnah 
bersamanya ? Dan di sana terjadi 
kekacauan besar, di bumi, dan suatu 
suara terdengar dari surga, dan aku jatuh 
tertelungkup. Dan Henokh kakekku datang 
dan berdiri di sampingku, dan berkata 
kepadaku : Mengapa engkau berteriak 
kepadaku dengan teriakan yang pahit dan 

tangisan 6 Dan suatu perintah telah 
dijalankan dari Tuhan mengenai mereka 
yang tinggal di atas bumi bahwa 
kehancuran mereka akan dilakukan 
karena mereka telah mengetahui rahasia 
para malaikat, dan kekerasan para Setan, 
dan segala kekuatan mereka - yang paling 
rahasia - dan segala kekuatan mereka 
yang melakukan sihir, dan kekuatan ilmu 
gaib, dan kekuatan mereka yang membuat 
leburan logam 7 bagi seluruh bumi : Dan 
bagaimana perak dibuat dari debu bumi, 
dan bagaimana logam lunak 8 berasal dari 
dalam tanah. Karena timbal dan timah 
tidak dibentuk dari bumi seperti yang 
pertama : adalah sebuah sumber air 9 
yang menghasilkan mereka, dan seorang 
malaikat berdiri di dalamnya, dan malaikat 
itu adalah hebat. Dan setelah itu kakekku 
Henokh memegang tanganku dan 
membantuku bangkit, dan berkata 
kepadaku : Pergilah, karena aku telah 10 
meminta Tuhan Segala Roh untuk 
menyentuh kekacauan di bumi ini. Dan Ia 
berkata kepadaku : “Karena kejahatan 
mereka penghakiman mereka telah 
ditentukan dan tak akan Kuhentikan 
selamanya. Karena sihir yang telah 
mereka cari dan pelajari, bumi dan mereka 
11 yang tinggal di atasnya akan 
dihancurkan.” Dan ini - mereka tidak akan 
memiliki tempat bertobat untuk 
selamanya, karena mereka telah 
menunjukkan apa yang tersembunyi, dan 
mereka adalah terkutuk : tapi engkau, 
anakku, Tuhan Segala Roh tahu engkau 
adalah murni, dan tak bersalah tentang 
rahasia-rahasia itu. 
 
12 Dan Ia telah menakdirkan namamu di 
antara para kudus, 
Dan akan melindungimu di antara mereka 
yang hidup di atas bumi, 
Dan telah menakdirkan benihmu yang 
benar untuk tahta dan kehormatan besar, 
Dan dari benihmu akan datang sumber air 
kebenaran dan kudus yang tak terhitung 
selamanya. 
 
 
Bab LXVI 
 
1 Dan setelah itu ia menunjukkan 
kepadaku malaikat-malaikat penghukum 
yang bersiap-siap untuk datang dan 
melepaskan kekuatan air di bawah bumi 
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untuk melaksanakan penghakiman dan 
penghancuran 2 atas semua yang 
[berdiam dan] tinggal di atas bumi. Dan 
Tuhan Segala Roh memberikan perintah 
kepada para malaikat yang akan 
berangkat, agar mereka tidak membiarkan 
air naik tapi harus 3 menahan mereka ; 
karena mereka adalah malaikat yang 
berkuasa atas kekuatan air. Dan aku pergi 
dari hadapan Henokh. 
 
 
Bab LXVII 
 
1 Dan pada hari-hari itu sabda Tuhan 
datang kepadaku, dan Ia berkata 
kepadaku : Nuh, takdirmu telah datang di 
hadapan-Ku, takdir tanpa kesalahan, 
takdir cinta kasih dan kebenaran. Dan kini 
para malaikat sedang membangun sebuah 
(bangunan) kayu, dan setelah mereka 
selesai aku akan menumpangkan tangan-
Ku di atasnya dan melindunginya, dan dari 
sana akan datang benih kehidupan, dan 
perubahan akan terjadi sehingga 3 bumi 
tidak akan tetap tanpa penghuni. Dan Aku 
akan mengamankan benihmu di hadapan-
Ku selama-lamanya, dan Aku akan 
menyebarkan mereka yang tinggal 
bersamamu : mereka tak akan sia-sia di 
muka bumi, tapi mereka akan diberkati 
dan berlipat-ganda di atas bumi dalam 
nama Tuhan. 4 Dan Ia akan 
memenjarakan malaikat-malaikat itu, yang 
telah mengajarkan kejahatan, dalam 
lembah membara yang telah ditunjukkan 
kakekku Henokh sebelumnya kepadaku di 
barat di antara gunung-gunung emas 5 
dan perak dan baja dan logam lunak dan 
timah. Dan aku melihat lembah itu di mana 
terjadi 6 guncangan besar dan guncangan 
pada air. Dan ketika semua ini terjadi, dari 
logam cair yang menyala-nyala dan dari 
guncangan yang terjadi di sana, tercium 
bau belerang, dan itu berhubungan 
dengan air itu, dan lembah tempat 
malaikat-malaikat yang mengacaukan 
(manusia) dibakar 7 di bawah tanah itu. 
Dan melalui lembah-lembahnya 
mengalirlah sungai-sungai api, di mana 
malaikat-malaikat yang telah 
mengacaukan mereka yang tinggal di atas 
bumi dihukum. 8 Tapi air itu pada hari-hari 
itu akan melayani raja-raja dan orang-
orang kuat dan mereka yang diagungkan, 
dan mereka yang tinggal di atas bumi, 

untuk penyembuhan tubuh, tapi untuk 
hukuman roh ; kini roh mereka dipenuhi 
napsu, agar mereka dihukum dalam tubuh 
mereka, karena mereka telah menyangkal 
Tuhan Segala Roh 9 dan menyaksikan 
penghukuman mereka setiap hari, tapi 
tidak mempercayai nama-Nya. Dan 
sejalan dengan luka-luka bakar mereka 
yang memburuk, perubahan akan terjadi 
dalam roh mereka selama-lamanya, 10 
karena di hadapan Tuhan Segala Roh tak 
seorangpun akan mengucapkan kata-kata 
yang percuma. Karena penghakiman akan 
datang atas mereka, 11 karena mereka 
percaya akan napsu tubuh mereka dan 
menyangkal Roh Tuhan. Dan air yang 
sama akan mengalami perubahan pada 
hari-hari itu ; karena ketika malaikat-
malaikat itu dihukum dalam air, sumber-
sumber air itu akan mengubah suhunya, 
dan ketika para malaikat itu naik, air 12 
dari sumber itu akan berubah dan menjadi 
dingin. Dan aku mendengar Michael 
menjawab dan berkata : Penghakiman ini 
dengan mana para malaikat itu dihakimi 
adalah kesaksian bagi para raja dan orang 
kuat yang menguasai 13 bumi. Karena air 
penghukuman melayani penyembuhan 
tubuh para raja dan napsu tubuh mereka, 
maka mereka tak akan sadar dan percaya 
bahwa air itu akan berubah dan menjadi 
api yang membakar selamanya. 
 
 
Bab LXVIII 
 
1 Dan setelah itu kakekku Henokh 
mengajariku segala rahasia dalam kitab 
Kisah-kisah yang telah diberikan 
kepadanya, dan ia merangkumkannya 
untukku dalam kata-kata dari kitab Kisah-
kisah. Dan pada hari itu Michael 
menjawab Raphael dan berkata : Kuasa 
roh memindahkan dan membuatku 
gemetar karena beratnya penghakiman 
atas rahasia-rahasia, penghakiman atas 
para malaikat : siapa yang dapat 
menahankan hukuman berat yang telah 
dilaksanakan, dan yang 3 meleburkan 
mereka ? Dan Michael menjawab lagi, dan 
berkata kepada Raphael : Siapakah dia 
yang hatinya tak luluh oleh hal itu, dan 
kuasanya tak terguncangkan oleh kata-
kata penghakiman ini 4 (yang) telah 
dijatuhkan atas mereka karena mereka 
yang telah membawa mereka keluar ? 
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Dan terjadilah ketika ia berdiri di depan 
Tuhan Segala Roh, Michael berkata 
demikian kepada Raphael : Aku tidak akan 
mengambil tempat mereka di bawah mata 
Tuhan, karena Tuhan Segala Roh murka 
terhadap mereka karena mereka bertindak 
5 seolah-olah mereka Tuhan. Karena itu 
segala yang tersembunyi akan datang 
atas mereka selama-lamanya, karena 
tidak ada malaikat ataupun manusia yang 
akan mendapat bagian (dalamnya), tapi 
mereka sendirilah yang menerima 
hukuman mereka selama-lamanya. 
 
 
Bab LXIX 
 
1 Dan setelah penghakiman ini mereka 
akan ketakutan dan membuat mereka 
gemetar karena mereka telah 
menunjukkan hal ini kepada mereka yang 
hidup di atas bumi.2 Dan dengarlah nama-
nama para malaikat itu [dan inilah nama-
nama mereka] : yang pertama dari mereka 
adalah Samjaza, yang kedua Artaqifa, dan 
ketiga Armen, keempat Kokabel, kelima 
Turael, keenam Rumjal, ketujuh Danjal, 
kedelapan Neqael, kesembilan Baraqel, 
kesepuluh Azazel, kesebelas Armaros, 
keduabelas Batarjal, ketigabelas 
Busasejal, keempatbelas Hananel, 
kelimabelas Turel, keenambelas 
Simapesiel, ketujuhbelas Jetrel, 
kedelapanbelas Tumael, kesembilanbelas 
Turel, 3 keduapuluh Rumael, 
keduapuluhsatu Azazel. Dan ini adalah 
para pemimpin malaikat-malaikat mereka 
dan nama-nama mereka, dan pemimpin 
mereka memimpin seratus-seratus dan 
lima puluh-lima puluh dan sepuluh-
sepuluh. 4 Nama yang pertama adalah 
Jeqon : yaitu, dia yang mengacaukan 
[semua] anak Tuhan, dan membawa 
mereka 5 turun ke bumi, dan menyesatkan 
mereka di antara putri-putri manusia. Dan 
yang kedua adalah Asbeel : ia 
memberikan kepada anak-anak kudus 
Tuhan nasihat jahat, dan menyesatkan 
mereka sehingga mereka menodai 6 
tubuh mereka dengan putri-putri manusia. 
Dan yang ketiga adalah Gadreel : ialah 
yang menunjukkan kepada anak-anak 
manusia segala pukulan maut, dan ia 
menyesatkan Eve, dan menunjukkan 
[senjata kematian kepada anak-anak 
manusia] perisai dan baju zirah, dan 

pedang untuk bertempur, dan segala 
senjata 7 maut kepada anak-anak 
manusia. Dan dari tangannya mereka 
telah pergi melawan mereka yang tinggal 
8 di atas bumi sejak hari itu dan 
selamanya. Dan yang keempat adalah 
Penemue : ia mengajarkan 9 anak-anak 
manusia apa yang pahit dan apa yang 
manis, dan ia mengajarkan mereka 
rahasia kebijaksanaan mereka. Dan ia 
mengajarkan manusia menulis dengan 
tinta dan kertas, dan karena itu banyak 
yang telah berdosa dari keabadian hingga 
10 keabadian dan hingga hari ini. Karena 
manusia tidak diciptakan utnuk tujuan itu, 
untuk menyatakan kembali 11 niat baik 
mereka dengan pena dan tinta. Karena 
manusia diciptakan persis seperti 
malaikat, agar mereka tetap suci dan 
benar, dan kematian, yang 
menghancurkan segalanya, tidak dapat 
menguasai mereka, tapi melalui ini 
pengetahuan mereka mulai musnah, dan 
melalui kekuatan ini 12 hal itu 
menggerogotiku. Dan yang kelima adalah 
Kasdeja : dialah yang menunjukkan 
kepada anak-anak manusia pukulan-
pukulan jahat roh dan setan, dan pukulan-
pukulan janin dalam rahim, agar ia mati, 
dan [pukulan-pukulan jiwa] gigitan ular, 
dan pukulan-pukulan 13 yang jatuh 
melalui panas siang hari, anak ular yang 
bernama Tabaet. Dan inilah tugas 
Kasbeel, pemimpin sumpah yang 
ditunjukkannya kepada para kudus ketika 
ia tinggal tinggi 4 di atas dalam kejayaan, 
dan namanya adalah Biqa. (Malaikat) ini 
meminta Michael untuk menunjukkan 
kepadanya nama yang tersembunyi, agar 
ia dapat mengucapkannya dalam sumpah 
itu, agar mereka bergetar di hadapan 
nama itu dan sumpah yang membukakan 
segala hal rahasia kepada anak-anak 
manusia. Dan ini adalah kekuatan sumpah 
ini, karena sumpah itu sangat berkuasa 
dan kuat, dan ia menempatkan sumpah 
Akae ini di tangan Michael. 
 
16 Dan inilah rahasia sumpah ini . . . 
Dan mereka menjadi kuat melalui 
sumpahnya : 
Dan surga digantung sebelum dunia 
diciptakan, 
Dan selamanya. 
 
17 Dan melaluinya air dibangun di atas air, 
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Dan dari celah-celah rahasia gunung-
gunung muncullah air yang indah, 
Dari penciptaan dunia dan hingga 
selamanya. 
 
18 Dan melalui sumpah itu lautan 
diciptakan, 
Dan sebagai dasarnya Ia menaruh pasir 
melawan saat kemarahan(nya), 
Dan ia tidak berani melewatinya dari 
penciptaan dunia hingga selamanya. 
 
19 Dan melalui sumpah itu kedalaman 
diikat, 
Dan tinggal dan tidak bergerak dari 
tempatnya dari keabadian hingga 
keabadian. 
 
20 Dan lewat sumpah itu matahari dan 
bulan menyelesaikan jalur mereka, 
Dan tidak menyimpang dari ketentuan 
mereka dari keabadian hingga selama-
lamanya. 
 
21 Dan melalui sumpah itu bintang-
bintang menyelesaikan jalur mereka, 
Dan Ia memanggil mereka dengan 
namanya, 
Dan mereka menjawab-Nya dari 
keabadian hingga keabadian. 
 
22 Dan seperti itu juga roh air, dan angin, 
dan angin barat, dan jalur (mereka) 23 dari 
segala tempat tinggal angin. Dan di sana 
dilindungilah suara guntur dan cahaya kilat 
: dan di sana dilindungilah ruangan hujan 
es dan ruangan 24 bunga es, dan ruangan 
kabut, dan ruangan hujan dan embun. 
Dan semua ini percaya dan berterima 
kasih di hadapan Tuhan Segala Roh, dan 
memuja(-Nya) dengan segala kekuatan 
mereka, dan makanan mereka adalah 
dalam segala perbuatan terima kasih : 
mereka berterima kasih dan memuja dan 
mengagungkan nama Tuhan Segala Roh 
selama-lamanya.] 
 
25 Dan sumpah ini berkuasa atas mereka 
Dan melaluinya [mereka dilindungi dan] 
jalur mereka dilindungi, 
Dan jalur mereka tidak dihancurkan. 
 
26 Dan kebahagiaan besar berada di 
antara mereka, 
Dan mereka memberkati dan memuja dan 
mengagungkan 

Karena nama Anak Manusia itu telah 
diberikan kepada mereka. 
 
27 Dan ia duduk di singgasana 
kejayaannya, 
Dan perhitungan penghakiman diberikan 
kepada Anak Manusia, 
Dan ia membuat para pendosa mati dan 
dihancurkan dari muka bumi, 
Dan mereka yang telah menyesatkan 
dunia. 
 
28 Dengan rantai mereka akan diikat, 
Dan pada tempat berkumpul 
penghancuran mereka akan disekap, 
Dan segala karya mereka lenyap dari 
muka bumi. 
 
29 Dan sejak itu tak ada lagi yang dapat 
dirusak ; 
Karena Anak Manusia telah muncul, 
Dan telah duduk di singgasana 
kejayaannya, 
Dan segala kejahatan akan mati di depan 
mukanya, 
Dan kata-kata Anak Manusia itu akan 
pergi 
 
Dan menjadi kuat di hadapan Tuhan 
Segala Roh. 
 
 
Bab LXX 
 
1 Dan terjadilah setelah itu bahwa 
namanya selama hidupnya ditinggikan 
kepada Anak 2 Manusia itu dan kepada 
Tuhan Segala Roh dari antara mereka 
yang tinggal di atas bumi. Dan ia diangkat 
ke atas 3 dengan kereta-kereta roh dan 
namanya sirna dari antara mereka. Dan 
sejak hari itu aku tidak lagi diperhitungkan 
di antara mereka : dan ia menempatkanku 
di antara dua angin, di antara Utara dan 4 
Barat, di mana para malaikat mengambil 
kawat untuk mengukur bagiku tempat bagi 
orang-orang terpilih dan benar. Dan di 
sana aku melihat para leluhur dan orang 
benar yang pada awal mula tinggal di 
tempat itu. 
 
 
Bab LXXI 
 
1 Dan terjadilah setelah ini bahwa rohku 
diubah 
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Dan ia naik ke langit : 
Dan aku melihat anak-anak suci Tuhan. 
Mereka sedang menapaki tangga-tangga 
api : 
Pakaian mereka putih [dan jubah mereka], 
Dan wajah mereka bersinar seperti salju. 
 
2 Dan aku melihat dua sungai api, 
Dan cahaya api itu bersinar seperti 
tanaman hyacinth, 
Dan aku jatuh tertelungkup di hadapan 
Tuhan Segala Roh. 
 
3 Dan Michael sang malaikat [salah satu 
dari malaikat-malaikat kepala] 
memegang tangan kananku, 
Dan mengangkatku dan membawaku 
kepada segala rahasia, 
Dan menunjukkan kepadaku segala 
rahasia kebenaran. 
 
4 Dan ia menunjukkan kepadaku segala 
rahasia ujung-ujung langit, 
Dan segala ruangan bintang-bintang, dan 
segala benda-benda langit, 
Dari mana mereka datang dan berlalu di 
hadapan wajah para kudus. 
 
5 Dan ia mengubah rohku ke dalam surga 
segala surga, 
Dan aku melihat di sana seperti suatu 
bangunan yang terbuat dari kristal, 
Dan di antara kristal itu adalah lidah-lidah 
api yang hidup. 
 
6 Dan rohku melihat tali yang mendukung 
rumah api itu, 
Dan pada keempat sisinya adalah sungai 
penuh dengan api yang hidup, 
Dan mereka mengelilingi rumah itu. 
 
7 Dan di sekelilingnya adalah malaikat-
malaikat Seraphin,  kerub, dan Ophannin : 
Dan ini adalah mereka yang tidak tidur 
Dan menjaga singgasana kejayaan-Nya. 
 
8 Dan aku melihat malaikat-malaikat yang 
tak terhitung jumlahnya, 
Ribuan ribu, dan sepuluh ribu kali sepuluh 
ribu, 
Mengelilingi rumah itu. 
 
Dan Michael, dan Raphael, dan Gabriel, 
dan Phanuel, 
Dan para malaikat kudus yang di atas 
langit, 

Keluar masuk rumah itu. 
 
9 Dan mereka datang dari rumah itu, 
Dan Michael dan Gabriel, Raphael dan 
Phanuel, 
Dan malaikat-malaikat lain yang tak terkira 
jumlahnya. 
 
10 Dan bersama mereka adalah 
Pemimpin Segala Masa,  
Rambut-Nya putih dan murni seperti wol, 
Dan jubah-Nya tak terceritakan. 
 
11 Dan aku jatuh tertelungkup, 
Dan seluruh tubuhku melemas, 
Dan rohku berubah rupa ; 
 
Dan aku berseru dengan suara keras, … 
dengan semangat kekuatan, 
Dan memberkati dan memuja dan 
mengagungkan. 
 
12 Dan pujaan-pujaanku yang datang dari 
mulutku menyenangkan Pemimpin Segala 
Masa. Dan Pemimpin Segala Masa 
datang dengan Michael dan Gabriel, 
Raphael dan Phanuel, beribu-beribu dan 
berpuluh-puluh ribu malaikat-malaikat 
tanpa terhitung. 
 
[Naskah yang hilang di mana Anak 
Manusia digambarkan mendampingi 
Pemimpin Segala Masa, dan Henokh 
bertanya kepada salah satu malaikat 
(seperti pada XLVI. 3) mengenai Anak 
Manusia tentang siapakah ia.] 
 
14 Dan ia (jadi sang malaikat) datang 
kepadaku dan menyapaku dengan suara-
Nya, dan berkata kepadaku 
Inilah Anak Manusia yang lahir pada 
kebenaran, 
Dan kebenaran tinggal di atasnya, 
Dan kebenaran Pemimpin Segala Masa 
tidak meninggalkannya. 
15 Dan ia berkata kepadaku : 
Ia mengumumkan kepadamu damai dalam 
nama dunia yang akan datang ; 
Karena dari sana telah datang damai 
sejak penciptaan dunia, 
Dan terjadilah itu terhadapmu selamanya 
dan selama-lamanya. 
 
16 Dan semua orang akan mengikutinya 
karena kebenaran tak pernah 
meninggalkannya : 
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Dengannyalah mereka akan tinggal, dan 
dengannyalah hak lahir mereka, 
Dan mereka tak akan terpisahkan darinya 
selamanya dan selama-lamanya. 
 
Dan akan ada masa-masa bersama Anak 
Manusia itu, 
Dan orang benar akan mendapatkan 
damai dan jalan yang benar 
Dalam nama Tuhan Segala Roh selama-
lamanya. 
 
 
Bab LXXII 
 
1 Kitab jalur benda-benda langit dari 
surga, hubungan-hubungan masing-
masing, menurut kelas mereka, daerah 
mereka dan musim mereka, menurut 
nama mereka dan tempat asal, dan 
menurut bulan mereka, yang Uriel, 
malaikat kudus, yang bersamaku, yang 
menjadi penunjuk jalanku, telah tunjukkan 
kepadaku ; dan ia menunjukkan kepadaku 
semua hukum mereka persis seperti 
adanya, dan bagaimana hukum itu dalam 
hubungannya dengan tahun-tahun dunia 2 
dan hingga keabadian, hingga ciptaan 
baru dilaksanakan yang berlangsung 
hingga keabadian. Dan ini adalah hukum 
pertama benda-benda langit : benda langit 
Matahari terbit pada pintu langit timur, 3 
dan terbenam pada pintu langit barat. Dan 
aku melihat enam pintu di mana matahari 
terbit, dan enam pintu di mana matahari 
terbenam dan bulan terbit dan terbenam 
pada pintu-pintu ini, dan pemimpin-
pemimpin bintang-bintang dan yang 
mereka pimpin : enam di timur dan enam 
di barat, dan semua saling mengikuti 4 
dengan tepat dalam urutannya : juga 
banyak jendela di kiri dan kanan pintu-
pintu ini. Dan pertama-tama di sana 
datanglah benda langit yang besar, 
bernama Matahari, dan kelilingnya adalah 
seperti 5 keliling surga, dan ia cukup terisi 
dengan cahaya dan api yang membakar. 
Kereta dengan mana ia turun, dikendarai 
angin, dan matahari turun dari surga dan 
kembali melalui utara untuk mencapai 
timur, dan begitu terkendali hingga ia 
datang ke pintu yang tepat (maksudnya 
pintu itu) dan 6 bersinar pada muka surga. 
Dengan cara ini ia terbit pada bulan 
pertama pada pintu besar, yang 7 
merupakan pintu keempat [enam pintu itu 

dalam urutannya]. Dan pada pintu 
keempat dari mana matahari terbit pada 
bulan pertamanya adalah dua belas 
ambang jendela, dari mana keluarlah api 
ketika mereka membuka pada 8 musim 
mereka. Ketika matahari terbit di langit, ia 
keluar melalui pintu keempat itu tiga puluh 
9 pagi berturut-turut, dan terbenam 
dengan tepat pada pintu keempat di 
bagian barat surga. Dan dalam masa ini 
siang menjadi lebih panjang dan malam 
lebih pendek hingga 10 pagi ketiga puluh. 
Pada hari itu siang lebih panjang 
sepersembilan bagian daripada malam, 
dan siang berjumlah tepat sepuluh bagian 
dan malam delapan bagian. Dan matahari 
terbit dari pintu keempat itu, dan terbenam 
pada yang keempat dan kembali ke pintu 
kelima di timur tiga puluh pagi, dan terbit 
darinya dan terbenam pada pintu 12 
kelima. Dan lalu siang menjadi lebih 
panjang dua bagian dan berjumlah 
sebelas bagian, dan malam 13 menjadi 
lebih pendek dan berjumlah tujuh bagian. 
Dan ia kembali ke timur dan masuk ke 14 
pintu keenam, dan terbit dan terbenam 
pada pintu keenam tiga puluh satu pagi 
menurut tandanya. Pada hari itu siang 
menjadi lebih panjang daripada malam, 
dan siang menjadi dua kali malam, dan 
siang 15 menjadi dua belas bagian, dan 
malam memendek dan menjadi enam 
bagian. Dan matahari naik untuk membuat 
siang lebih pendek dan malam lebih 
panjang, dan matahari kembali ke timur 
dan masuk ke dalam 16 pintu keenam, 
dan terbit darinya dan terbenam tiga puluh 
pagi. Dan ketika tiga puluh pagi itu selesai, 
17 siang berkurang tepat satu bagian, dan 
menjadi sebelas bagian, dan malam tujuh. 
Dan matahari datang dari pintu keenam itu 
di barat, dan pergi ke timur dan terbit pada 
pintu kelima untuk 18 tiga puluh pagi, dan 
terbenam di barat lagi pada pintu barat 
kelima. Pada hari itu siang berkurang dua 
bagian, dan berjumlah sepuluh bagian dan 
malam delapan bagian. Dan matahari 
datang dari pintu kelima itu dan terbenam 
pada pintu barat kelima, dan terbit pada 
pintu keempat untuk 20 tiga puluh satu 
pagi menurut tandanya, dan terbenam di 
barat. Pada hari itu siang sama dengan 
malam, [dan menjadi sama panjang], dan 
malam berjumlah sembilan bagian dan 
siang 21 sembilan bagian. Dan matahari 
terbit dari pintu itu dan terbenam di barat, 
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dan kembali ke timur dan terbit 22 tiga 
puluh pagi pada pintu ketiga dan terbenam 
di barat pada pintu ketiga. Dan pada hari 
itu malam menjadi lebih panjang dari 
siang, dan malam menjadi lebih panjang 
dari malam, dan siang lebih pendek dari 
siang hingga pagi ketiga puluh, dan 
malam berjumlah tepat sepuluh bagian 
dan siang delapan 23 bagian. Dan 
matahari terbit dari pintu ketiga itu dan 
terbenam pada pintu ketiga di barat dan 
kembali ke timur, dan untuk tiga puluh 
pagi terbit 24 pada pintu kedua di timur, 
dan juga terbenam pada pintu kedua di 
barat surga. Dan pada hari itu malam 
menjadi sebelas 25 bagian dan siang tujuh 
bagian. Dan matahari terbit pada hari itu 
dari pintu kedua dan terbenam di barat 
pada pintu kedua, dan kembali ke timur ke 
dalam pintu pertama untuk tiga puluh satu 
26 pagi, dan terbenam di pintu pertama di 
barat surga. Dan pada hari itu malam 
menjadi lebih panjang dan berjumlah dua 
kali lipat dari siang : malam berjumlah 
tepat dua belas bagian dan 27 siang 
menjadi enam. Dan matahari (dengan itu) 
telah menjalani pembagian orbitnya dan 
kembali lagi pada pembagian orbitnya, 
dan memasuki pintu itu tiga puluh pagi 
dan terbenam juga di barat 28 berlawanan 
dengan itu. Dan pada malam itu malam 
berkurang sembilan bagian, dan malam 29 
menjadi sebelas bagian dan siang tujuh 
bagian. Dan matahari kembali dan 
memasuki pintu kedua di timur, dan 
kembali kepada pembagian orbitnya untuk 
tiga puluh pagi, terbit 30 dan terbenam. 
Dan pada hari itu malam berkurang 
panjangnya, dan malam berjumlah 
sepuluh bagian 31 dan siang delapan. 
Dan pada hari itu matahari terbit dari 
portal itu, dan terbenam di barat, dan 
kembali ke timur, dan terbit pada pintu 
ketiga untuk tiga puluh satu pagi, dan 
terbenam di barat surga. 32 Pada hari itu 
malam berkurang dan berjumlah sembilan 
bagian, dan siang sembilan bagian, dan 
malam 33 sama dengan siang dan tahun 
itu adalah tepat tiga ratus enam puluh 
empat hari. Dan panjang siang dan 
malam, dan pendeknya siang dan malam 
meningkat - melalui jalur 34 matahari 
pembedaan ini dibuat (maksudnya mereka 
dipisahkan). Maka terjadilah bahwa 
jalurnya menjadi 35 lebih panjang pada 
siang hari, dan jalurnya lebih pendek pada 

malam hari. Dan ini adalah hukum dan 
jalur matahari, dan kembalinya adalah 
sesering ia kembali enam puluh kali dan 
terbit, jadi benda langit besar yang 
bernama matahari, selama-lamanya. Dan 
ia yang (dengan itu) terbit adalah benda 
langit besar, dan karena itu dinamakan 
menurut 37 penampilannya, seperti telah 
diperintahkan Tuhan. Ia terbit, maka ia 
terbenam dan tidak berkurang, dan tidak 
beristirahat, tapi terus berjalan siang dan 
malam, dan cahayanya adalah tujuh kali 
lebih terang daripada bulan ; tapi dalam 
ukuran mereka adalah sama. 
 
 
Bab LXXIII 
 
1 Dan setelah hukum ini aku melihat 
hukum lain mengenai benda langit yang 
lebih kecil, yang diberi nama Bulan. Dan 
kelilingnya adalah seperti keliling surga, 
dan kereta yang ditungganginya adalah 
dikendarai angin, dan cahaya diberikan 
kepadanya dalam ukuran (yang tepat). 
Dan terbit dan tenggelamnya berubah 
setiap bulan : dan hari-harinya adalah 
seperti hari-hari matahari, dan ketika 
sinarnya seragam (jadi penuh) cahayanya 
menjadi sepertujuh cahaya matahari. Dan 
ia terbitlah. Dan bagian pertamanya di 
timur datang pada pagi ketiga puluh : dan 
pada hari itu ia menjadi kelihatan, dan 
untukmu menjadi bagian pertama bulan 
pada hari ketiga puluh bersama dengan 
matahari pada pintu di mana matahari 
terbit. Dan separuh dirinya datang dengan 
sepertujuh bagian, dan seluruh kelilingnya 
kosong, tak bercahaya, kecuali sepertujuh 
darinya, (dan) 6 seperempat belas 
cahayanya. Dan ketika ia menerima 
sepertujuh bagian dari separuh 
cahayanya, cahayanya 7 berjumlah 
sepertujuh bagian dan separuhnya. Dan ia 
terbenam dengan matahari, dan ketika 
matahari terbit bulan terbit bersamanya 
dan menerima separuh bagian cahaya, 
dan pada malam itu pada permulaan 
paginya dalam permulaan hari bulan, 
bulan terbenam dengan matahari, dan 8 
tak terlihat malam itu dengan seperempat 
belas bagian dan separuhnya. Dan ia 
terbit pada hari itu dengan tepat 
sepertujuh bagian, dan datang dan 
menjauh dari terbitnya matahari, dan pada 
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hari-hari selanjutnya ia menjadi lebih 
terang pada tiga belas bagian (sisanya). 
 
 
Bab LXXIV 
 
1 Dan aku melihat jalur lain, sebuah 
hukum baginya, (dan) bagaimana menurut 
hukum itu ia melaksanakan 2 gerak 
revolusi bulanannya. Dan semua ini 
ditunjukkan kepadaku oleh Uriel, malaikat 
kudus yang merupakan pemimpin mereka 
semua, dan posisi mereka, dan aku 
menuliskan posisi mereka seperti 
ditunjukkannya kepadaku, dan aku 
menuliskan bulan mereka 3 seperti 
adanya, dan penampilan cahaya mereka 
hingga lima belas hari berlalu. Dalam 
sepertujuh bagian ia melaksanakan 
cahayanya di timur,  dan dalam sepertujuh 
bagian melaksanakan segala 4 
kegelapannya di barat. Dan pada bulan-
bulan tertentu ia mengubah aturannya, 
dan pada bulan-bulan tertentu ia mengejar 
5 jalurnya sendiri yang aneh. Selama dua 
bulan bulan terbenam bersama matahari : 
pada dua pintu tengah 6 yang ketiga dan 
keempat. Ia pergi selama tujuh hari, dan 
berbalik dan kembali melalui pintu di mana 
matahari terbit, dan melaksanakan segala 
cahayanya : dan ia menjauh dari matahari, 
dan selama delapan 7 hari memasuki 
pintu keenam dari mana matahari pergi. 
Dan ketika matahari pergi dari pintu 
keempat ia berangkat tujuh hari, hingga ia 
berangkat dari yang kelima dan berputar 
lagi dalam tujuh hari ke dalam pintu 
keempat dan melaksanakan segala 
cahayanya : dan ia menjauh dan 
memasuki pintu pertama dalam delapan 
hari. Dan ia kembali lagi dalam tujuh hari 
ke dalam pintu keempat dari mana 9,10 
matahari berangkat. Begitulah aku melihat 
posisi mereka - betapa bulan terbit dan 
matahari terbenam dalam hari-hari itu. 
Dan jika lima tahun dijumlahkan matahari 
memiliki kelebihan tiga puluh hari, dan 
segala hari yang menyusun 11 jumlah itu 
untuk satu dari kelima tahun itu, saat 
mereka penuh, berjumlah 364 hari. Dan 
kelebihan matahari dan bintang-bintang 
berjumlah enam hari : dalam 5 tahun 6 
hari setiap tahun menjadi berjumlah 30 
hari : dan 12 bulan tertinggal dari matahari 
dan bintang-bintang sejumlah 30 hari. Dan 
matahari dan bintang-bintang membawa 

tahun-tahun itu dengan tepat, jadi mereka 
tidak mempercepat atau menunda posisi 
mereka satu hari pun hingga selamanya, 
tapi menyelesaikan tahun-tahun itu 
dengan keadilan yang sempurna dalam 
364 hari. Dalam 3 tahun ada 1092 hari, 
dan dalam 5 tahun 1820 hari, hingga 
dalam 8 tahun ada 2912 hari. Bagi bulan 
sendiri hari-hari dalam 3 tahun adalah 
1062 hari, dan dalam 5 tahun ia tertinggal 
50 hari : jadi berjumlah (1770) adalah 5 
untuk ditambahkan (1000 dan) 62 hari. 
Dan dalam 5 tahun ada 1770 hari, hingga 
bagi bulan jumlah hari dalam 8 tahun 
adalah 21832 hari. Karena dalam 8 tahun 
ia tertinggal sejumlah 80 hari, jumlah 17 
hari ia tertinggal dalam 8 tahun adalah 80. 
Dan tahun itu diselesaikan dengan tepat 
dan sesuai dengan posisi dunia dan 
posisi-posisi matahari, yang terbit dari 
pintu di mana ia (matahari) terbit dan 
tenggelam selama 30 hari. 
 
 
Bab LXXV 
 
1 Dan pemimpin ribuan jiwa, yang 
ditugaskan atas segala ciptaan dan atas 
semua bintang, juga berhubungan dengan 
keempat hari kabisat, yang tak 
terpisahkan dari tugas mereka, menurut 
perhitungan tahun, dan ini memberi 
pelayanan atas keempat hari yang tidak 2 
diperhitungkan dalam perhitungan tahun. 
Dan karena mereka manusia melakukan 
kesalahan dalam hal itu, karena benda-
benda langit itu benar-benar melakukan 
pelayanan atas posisi-posisi dunia, satu 
pada pintu pertama, satu pada pintu surga 
ketiga, satu pada pintu keempat, dan satu 
pada pintu keenam, dan tahun yang tepat 
itu 3 terlaksana melalui tiga ratus enam 
puluh empat posisinya yang berbeda. 
Karena tanda-tanda dan waktu dan tahun-
tahun dan hari-hari yang ditunjukkan 
malaikat Uriel kepadaku, yang telah 
ditetapkan Tuhan selamanya atas segala 
benda langit di surga, di dalam surga dan 
di dunia, bahwa mereka harus berkuasa di 
muka langit dan terlihat dari bumi, dan 
menjadi pemimpin bagi siang hari dan 
malam hari, jadi matahari, bulan dan 
bintang-bintang, dan segala makhluk 
pendamping yang melakukan gerak 
revolusinya dengan kereta-kereta 4 langit. 
Demikian juga dua belas pintu ditunjukkan 
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Uriel kepadaku, terbuka pada keliling 
kereta matahari di langit, melalui mana 
cahaya matahari menembus : dan dari 
mana kehangatan 5 disebarkan di atas 
bumi, ketika mereka membuka pada 
giliran musimnya. Dan untuk angin dan 6 
roh embun ketika mereka dibuka, berdiri 
membuka di langit pada ujung-ujungnya. 
Bagi kedua belas pintu di surga, pada 
ujung-ujung bumi, dari mana keluarlah 
matahari, bulan, dan bintang-bintang, 7 
dan segala karya langit  di timur dan di 
barat, banyak jendela terbuka di kiri dan 
kanan mereka, dan satu jendela pada 
(giliran) musimnya menghasilkan 
kehangatan, berhubungan (seperti ini 
juga) kepada pintu-pintu dari mana 
bintang-bintang pergi seperti telah 
diperintahkan-Nya, 8 dan di mana mereka 
terbenam menurut angka mereka. Dan 
aku melihat kereta-kereta di langit, berlalu 
9 dalam dunia, di atas pintu-pintu itu di 
mana berputar bintang-bintang yang tak 
pernah tenggelam. Dan satu lebih besar 
daripada yang lain, dan ialah yang 
menjalani jalurnya melalui seluruh dunia. 
 
 
Bab LXXVI 
 
1 Dan di ujung-ujung bumi aku melihat 
dua belas pintu terbuka ke segala penjuru 
(surga), dari 2 mana angin pergi dan 
bertiup di atas bumi. Tiga dari mereka 
terbuka di muka (jadi timur) surga, dan 
tiga di barat, dan tiga di kanan (jadi 
selatan) surga, dan 3 tiga di kiri (jadi 
utara). Dan tiga yang pertama adalah 
yang dari timur, dan tiga dari 4 utara, dan 
tiga setelah itu di kiri dari selatan, dan tiga 
dari barat. Melalui empat dari semua ini 
datanglah angin pemberkatan dan 
kemakmuran, dan dari delapan yang lain 
datanglah angin yang menyakiti : ketika 
mereka dikirim, mereka membawa 
kehancuran di atas bumi dan air yang di 
atasnya, dan kepada mereka yang tinggal 
di sana, dan kepada semua yang ada di 
dalam air dan di atas tanah. 5 Dan angin 
pertama dari pintu-pintu itu, dinamakan 
angin timur, datang melalui pintu pertama 
yang berada di timur, condong ke arah 
selatan : darinya datanglah kegersangan, 
kekeringan, panas, 6 dan kehancuran. 
Dan melalui pintu kedua di tengah 
datanglah apa yang cocok, dan dari sana 

datanglah hujan dan kelimpahan dan 
kesejahteraan dan embun ; dan melalui 
pintu ketiga yang berada di arah utara 
datanglah dingin dan kekeringan. 7 Dan 
setelah ini datanglah angin selatan melalui 
tiga pintu : melalui pintu pertama di antara 
8 mereka condong ke timur datanglah 
suatu angin yang panas. Dan melalui pintu 
tengah di sebelahnya 9 datanglah 
wewangian, dan embun dan hujan, dan 
kemakmuran dan kesehatan. Dan melalui 
pintu ketiga di arah barat datanglah 
embun dan hujan, hama belalang dan 
kegersangan. 10 Dan setelah ini angin-
angin utara : dari pintu ketujuh di timur 
datanglah  embun dan hujan, hama 
belalang dan kegersangan. Dan dari pintu 
yang tengah datanglah secara langsung 
kesehatan dan hujan dan embun dan 
kemakmuran, dan melalui pintu ketiga di 
barat datanglah awan dan bunga es, dan 
salju dan hujan, dan embun dan hama 
belalang. 12 Dan setelah empat ini adalah 
angin-angin barat : melalui pintu pertama 
di utara datanglah embun dan bunga es, 
dan dingin dan salju dan es. Dan dari pintu 
tengah datanglah embun dan salju, dan 
kesejahteraan dan berkat ; dan melalui 
pintu terakhir di sebelah selatan datanglah 
kekeringan dan kegersangan, dan 
kebakaran dan kehancuran. Dan kedua 
belas pintu di empat penjuru surga dengan 
ini lengkap, dan segala hukum mereka 
dan wabah mereka dan perbuatan baik 
mereka telah kutunjukkan kepadamu, 
anakku Metusalah. 
 
 
Bab LXXVII 
 
1 Dan perempat yang pertama dinamakan 
timur, karena ialah yang pertama : dan 
kedua, selatan, karena di sanalah Yang 
Maha Tinggi akan turun, ya, di sana 
dengan cara cukup istimewa Ia yang 
diberkati selamanya 2 akan turun. Dan 
perempat barat akan dinamakan yang 
sirna, karena di sanalah segala benda 
langit dari surga memudar dan turun. Dan 
perempat yang keempat, dinamakan 
utara, dibagi menjadi tiga bagian : yang 
pertama adalah bagi tempat tinggal 
manusia : dan yang kedua memuat lautan 
air, dan jurang-jurang dan hutan-hutan 
dan sungai-sungai, dan kegelapan dan 
awan ; dan bagian ketiga berisi taman 

 35



kebenaran. 4 Aku melihat tujuh gunung 
tinggi, lebih tinggi daripada semua gunung 
di bumi : dan dari sana 5 datanglah bunga 
salju, dan hari-hari, musim-musim, dan 
tahun-tahun berlalu. Aku melihat tujuh 
sungai di atas bumi lebih besar dari segala 
sungai : salah satunya datang dari barat 
menumpahkan airnya ke dalam Lautan 
Besar. 6 Dan dua lagi datang dari utara ke 
laut dan menuangkan air mereka ke dalam 
Lau Erythraean di 7 timur. Dan sisanya, 
empat datang di sebelah utara ke laut 
mereka sendiri, dua dari mereka ke Laut 
Erythraean, dan dua ke Lautan Besar dan 
membuang muatannya di sana dan 
menurut beberapa orang 8 ke padang 
pasir. Tujuh pulau besar kulihat di laut dan 
di benua utama : dua di benua utama dan 
lima di Lautan Besar. 
 
 
Bab LXXVIII 
 
1,2 Dan nama-nama matahari adalah 
sebagai berikut : yang pertama Orjares, 
dan kedua Tomas. Dan bulan memiliki 
empat nama : nama pertama adalah 
Asonja, kedua Ebla, ketiga Benase, dan 
keempat 3 Erae. Inilah dua benda langit 
yang besar : keliling mereka adalah 
seperti keliling 4 surga, dan ukuran keliling 
mereka adalah mirip. Pada keliling 
matahari terdapatlah tujuh bagian cahaya 
yang ditambahkan kepadanya lebih 
daripada bulan, dan dalam ukuran yang 
tepat cahaya itu dipindahkan hingga 
sepertujuh bagian matahari habis. Dan 
mereka terbenam dan memasuki pintu-
pintu barat, dan melakukan gerak revolusi 
mereka ke utara, dan berangkat melalui 
pintu-pintu timur 6 di muka surga. Dan 
ketika bulan terbit seperempat belas 
bagian muncul di langit : 7 cahayanya 
menjadi penuh padanya : pada hari 
keempat belas ia menyelesaikan 
cahayanya. Dan lima belas bagian cahaya 
dipindahkan kepadanya hingga hari kelima 
belas (saat) cahayanya selesai, menurut 
tanda tahun itu, dan ia menjadi lima belas 
bagian, dan bulan bertumbuh (dengan 
tambahan) seperempat belas 8 bagian. 
Dan pada masa memudarnya (bulan) 
berkurang pada hari pertama menjadi 
empat belas bagian cahayanya, pada hari 
kedua menjadi tiga belas bagian cahaya, 
hari ketiga menjadi dua belas, hari 

keempat menjadi sebelas, hari kelima 
menjadi sepuluh, hari keenam menjadi 
sembilan, hari ketujuh menjadi delapan, 
hari kedelapan menjadi tujuh, hari 
kesembilan menjadi enam, hari kesepuluh 
menjadi lima, hari kesebelas menjadi 
empat, hari kedua belas menjadi tiga, hari 
ketiga belas menjadi dua, hari 9 
keempatbelas menjadi separuh dari 
sepertujuh, dan segala cahayanya yang 
tersisa sirna seluruhnya pada hari kelima 
belas. Dan 10 pada bulan-bulan tertentu 
bulan itu memiliki dua puluh sembilan hari 
dan sekali dua puluh delapan. Dan Uriel 
menunjukkan kepadaku hukum lain : 
kapan cahaya dipindahkan ke bulan, dan 
pada sisi mana cahaya itu dipindahkan 
kepadanya oleh matahari. Selama masa di 
mana bulan bertumbuh cahayanya, ia 
memindahkan cahaya itu kepada dirinya 
sendiri ketika berlawanan dengan 
matahari selama empat belas hari 
cahayanya dilaksanakan di langit, 12 dan 
ketika ia bersinar sepenuhnya, cahayanya 
dilaksanakan sepenuhnya di langit. Dan 
pada 13 hari pertama ia disebut bulan 
baru, karena pada hari itu cahaya terbit 
atasnya. Ia menjadi bulan penuh tepat 
pada hari saat matahari terbenam di barat, 
dan dari timur ia terbit pada malam hari, 
dan bulan bersinar sepanjang malam 
hingga matahari terbit melawannya dan 
bulan terlihat di seberang matahari. Di sisi 
dari mana cahaya bulan datang, di 
sanalah ia memudar hingga segala 
cahaya sirna dan hari-hari bulan itu 
berakhir, dan kelilingnya kosong, hampa 5 
cahaya. Dan tiga bulan ia melaksanakan 
tiga puluh hari, dan pada waktunya ia 
melaksanakan tiga bulan dengan dua 
puluh sembilan hari masing-masing, di 
mana ia memudar pada kurun waktu yang 
pertama, dan pada 6 pintu pertama 
selama seratus tujuh puluh tujuh hari. Dan 
pada saat ia muncul ia nampak selama 
tiga bulan masing-masing tiga puluh hari 
lamanya, dan selama tiga bulan ia muncul 
dengan dua puluh sembilan masing-
masing. Pada malam hari ia nampak 
seperti manusia selama dua puluh hari 
setiap kalinya, dan saat siang hari ia 
nampak seperti surga, dan tiada apapun 
padanya selain cahayanya. 
 
 
Bab LXXIX 
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1 Dan kini, putraku, aku telah 
menunjukkan segalanya kepadamu, dan 
hukum segala bintang di langit sudah 
selesai. Dan ia menunjukkan kepadaku 
segala hukum ini untuk setiap hari, dan 
untuk setiap musim pelaksanaan aturan, 
dan untuk setiap tahun, dan untuk 
pemunculannya, dan untuk urutan yang 
ditetapkan baginya setiap bulan 3 dan 
setiap minggu. : Dan pudarnya bulan yang 
terjadi di pintu keenam : karena pada 4 
pintu keenam inilah cahayanya 
diselesaikan, dan setelah itu adalah 
permulaan pudarnya : (Dan pudarnya itu) 
yang terjadi di pintu pertama pada 
musimnya, hingga seratus tujuh puluh 
tujuh 5 hari selesai : dihitung menurut 
minggu, dua puluh lima (minggu) dan dua 
hari. Ia tertinggal dari matahari dan urutan 
bintang-bintang tepat lima hari dalam satu 
masa, dan ketika 6 tempat ini yang 
kaulihat telah dijalani. Begitulah gambar 
dan sketsa setiap benda langit yang Uriel 
sang malaikat kepala, yang merupakan 
pemimpin mereka, tunjukkan kepadaku. 
 
 
Bab LXXX 
 
1 Dan pada hari-hari itu Uriel sang 
malaikat menjawab dan berkata kepadaku 
: Lihatlah, aku telah menunjukkan 
segalanya kepadamu, Henokh, dan aku 
telah membukakan segalanya kepadamu 
bahwa kau harus menyaksikan matahari 
ini dan bulan ini, dan pemimpin bintang-
bintang surga dan semua yang 
menggerakkan mereka, tugas dan waktu 
dan keberangkatan mereka. 
 
2 Dan pada masa para pendosa tahun 
akan memendek, 
Dan benih mereka akan lambat tumbuh 
pada tanah dan ladang mereka, 
Dan segala hal di atas bumi akan 
berubah, 
Dan tidak akan muncul pada waktunya : 
Dan hujan akan ditunda 
Dan surga akan menahan(nya). 
3 Dan dalam masa itu buah-buahan di 
bumi akan terbalik, 
Dan tak akan tumbuh pada waktuya, 
Dan buah-buahan dari pohon-pohon akan 
ditahan pada waktunya. 
4 Dan bulan akan mengubah urutannya, 

Dan tidak muncul pada waktunya. 
5 Dan pada hari-hari itu matahari tak akan 
terlihat dan ia akan melintas pada waktu 
malam di ujung kereta besar di barat. 
Dan akan bersinar lebih terang daripada 
cahaya lainnya. 
6 Dan banyak pemimpin bintang-bintang 
akan menyimpang dari perintah (yang 
telah ditetapkan). 
Dan mereka ini akan mengubah orbit dan 
tugas mereka, 
Dan tidak muncul pada musim yang telah 
ditetapkan bagi mereka. 
7 Dan seluruh jajaran bintang-bintang 
akan disembunyikan dari para pendosa, 
Dan pikiran mereka yang berada di atas 
bumi akan salah mengenai mereka, 
Dan mereka akan diubah dari cara-cara 
mereka, 
Ya, mereka akan bersalah dan 
menganggap mereka sebagai dewa-dewa. 
8 Dan kejahatan akan dilipatgandakan 
atas mereka, 
Dan hukuman akan datang atas mereka 
untuk menghancurkan mereka semua. 
 
 
Bab LXXXI 
 
1 Dan ia berkata kepadaku : 
Perhatikan, Henokh, prasasti-prasasti 
surgawi ini, 
Dan bacalah apa yang tertulis padanya, 
Dan tandailah setiap fakta. 
 
2 Dan aku mengamati prasasti-prasasti 
surgawi itu, dan membaca segala yang 
tertulis (di atasnya) dan memahami 
segalanya, dan membaca kitab segala 
perbuatan umat manusia, dan segala 
anak-anak dari daging 3 yang akan hidup 
di atas bumi hingga generasi yang terjauh. 
Dan segera aku memberkati Tuhan Raja 
yang besar untuk kejayaan selamanya, 
karena Ia telah menciptakan segala karya 
dunia, 
 
Dan aku mengagungkan Tuhan karena 
kesabaran-Nya, 
Dan memberkati-Nya karrena anak-anak 
manusia. 
 
4 Dan setelah itu aku berkata : 
Terberkatilah orang yang mati dalam 
kebenaran dan kebaikan, 
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Mengenai siapa tidak ada buku kejahatan 
yang dituliskan, 
Dan terhadap siapa tidak akan ditemukan 
hari penghakiman. 
 
5 Dan tujuh orang kudus itu membawaku 
dan menempatkanku di bumi di depan 
pintu rumahku, dan berkata kepadaku : 
Nyatakan segalanya kepada putramu 
Metusalah, dan tunjukkan kepada semua 
anakmu bahwa tak ada 6 makhluk 
berdaging yang benar di mata Tuhan, 
karena Ialah Pencipta mereka. Setahun 
lamanya kami akan meninggalkanmu 
bersama anakmu, hingga kau memberikan 
perintahmu (yang terakhir), agar kau dapat 
mengajar anak-anakmu dan 
mencatatkan(nya) bagi mereka, dan 
bersaksi kepada semua anakmu, dan 
pada tahun kedua kami akan 
mengambilmu dari antara mereka. 
 
7 Dikuatkanlah hatimu, 
Karena orang baik akan mewartakan 
kebenaran kepada orang baik; 
 
Orang benar dengan orang benar akan 
berbahagia, 
Dan akan memberikan selamat satu sama 
lain. 
 
8 Tapi para pendosa akan mati bersama 
pendosa,  
Dan orang murtad jatuh bersama orang 
murtad. 
 
9 Dan mereka yang melakukan kejahatan 
akan mati atas perbuatan manusia, 
Dan akan dibawa pergi atas perbuatan 
mereka yang tak ber-Tuhan. 
 
10 Dan pada hari-hari itu mereka berhenti 
berbicara kepadaku, dan aku datang 
kepada kaumku, memberkati Tuhan dunia. 
 
 
Bab LXXXII 
 
1 Dan kini, anakku Metusalah, semua hal 
ini yang telah kuceritakan kepadamu dan 
kutulis kepadamu dan aku telah 
membukakan segalanya kepadamu, dan 
memberikan kepadamu kitab-kitab 
mengenai segala hal ini : maka 
lindungilah, anakku Metusalah, kitab-kitab 
dari tangan ayahmu, dan (pastikanlah) 

bahwa kau menyampaikannya kepada 
generasi-generasi dunia. 
 
2 Aku telah memberikan Kebijaksanaan 
kepadamu dan anak-anakmu, 
Dan anak-anakmu yang akan lahir 
bagimu, 
Agar mereka dapat memberikannya 
kepada anak-anaknya dan generasi-
generasi selanjutnya, 
Kebijaksanaan inilah (yang dimaksud) 
yang melalui akalmu. 
 
3 Dan mereka yang memahaminya tak 
akan tidur, 
Tapi akan mendengarkan dengan 
telinganya agar mereka dapat mempelajari 
kebijaksanaan ini, 
Dan ia akan menyenangkan mereka yang 
memakannya lebih daripada makanan 
yang lezat. 
 
4 Terberkatilah para orang benar, 
terberkatilah mereka yang berjalan dalam 
jalan kebenaran dan tidak berdosa seperti 
para pendosa, dalam perhitungan hari-hari 
mereka saat matahari melintasi langit, 
masuk dan berangkat dari pintu-pintu 
selama tiga puluh hari dan memimpin 
jajaran ribuan bintang, bersama dengan 
empat yang disisipkan yang membagi 
keempat bagian tahun, yang 5 memimpin 
mereka dan memasukkan bersama 
mereka empat hari. Karena mereka 
manusia akan melakukan kesalahan dan 
tidak memperhitungkan mereka dalam 
seluruh perhitungan tahun : ya, manusia 
akan melakukan kesalahan, dan tidak 
mengenali mereka 6 dengan tepat. Karena 
mereka termasuk dalam perhitungan 
tahun dan dicatat dengan benar (padanya) 
selamanya, satu di pintu pertama dan satu 
di yang ketiga, dan satu di yang keempat 
dan satu di keenam, dan tahun itu 
diselesaikan dalam tiga ratus enam puluh 
empat hari. 7 Dan perhitungan itu adalah 
benar dan pencatatan penghitungan itu 
tepat, karena benda-benda langit, dan 
bulan-bulan dan pesta-pesta, dan tahun-
tahun dan hari-hari, telah ditunjukkan dan 
dibukakan Uriel kepadaku, kepada siapa 8 
Tuhan segala ciptaan di dunia telah 
menyampaikan segala rakyat surga. Dan 
ia berkuasa atas malam dan siang di 
surga untuk menghadirkan cahaya untuk 
menerangi manusia - matahari, bulan, dan 
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bintang-bintang, 9 dan segala kuasa langit 
yang bergerak memutar dengan kereta 
bundar mereka. Dan ini adalah urutan 
bintang-bintang, yang ditetapkan pada 
tempat mereka, dan pada musim dan 
pesta dan bulan mereka. 10 Dan ini 
adalah nama mereka yang memimpinnya, 
yang mengawasi agar mereka masuk 
pada waktunya, dan dalam urutannya, 
dalam musimnya, dalam bulannya, dalam 
masa kekuasaannya, dan pada posisi 
mereka. Keempat pemimpin mereka yang 
membagi keempat bagian tahun masuk 
lebih dulu, dan setelah mereka adalah 
keduabelas pemimpin jajaran yang 
membagi bulan-bulan ; dan bagi ketiga 
ratus enam puluh empat (hari) adalah 
pemimpin ribuan yang membagi hari-hari, 
dan bagi keempat hari kabisat adalah para 
pemimpin yang membagi 12 keempat 
bagian tahun. Dan pemimpin ribuan ini 
disisipkan atara 13 pemimpin dan 
pemimpin, masing-masing di belakang 
satu posisi, tapi pemimpin merekalah yang 
membuat pembagian. Dan ini adalah 
nama para pemimpin yang membagi 
keempat bagian tahun yang telah 
ditetapkan : Milkiel, Helemmelek, dan 
Melejal, 14 dan Narel. Dan nama mereka 
yang memimpin mereka : Adnarel, dan 
Ijasusael, dan Elomeel - tiga ini mengikuti 
para pemimpin jajaran, dan ada satu yang 
mengikuti ketiga pemimpin jajaran yang 
mengikuti para pemimpin posisi-posisi 
yang membagi keempat bagian tahun. 
Pada awal tahun Melkejal terbit pertama 
dan memimpin, yang dinamakan Tamaini 
dan matahari, dan 16 hari-hari kekuasaan 
saat ia memerintah adalah sembilan puluh 
satu hari. Dan ini adalah tanda-tanda hari 
yang akan terlihat di bumi saat hari-hari 
kekuasaannya : peluh, dan panas, dan 
tanpa angin ; dan segala pohon berbuah, 
dan daun tumbuh pada segala pohon, dan 
panen gandum, dan bunga mawar, dan 
segala bunga yang muncul di ladang, tapi 
pohon musim dingin layu. Dan inilah nama 
para pemimpin yang di bawah mereka : 
Berkael, Zelebsel, dan yang lain yang 
menjadi pemimpin ribuan, bernama 
Hilujaseph : dan hari kekuasaan 
(pemimpin) ini selesai. 18 Pemimpin 
berikutnya setelahnya ialah Helemmelek, 
yang diberikan namanya kepada matahari 
yang bersinar, dan segala hari 19 
cahayanya berjumlah sembilan puluh satu 

hari. Dan ini adalah tanda-tanda hari-
hari(nya) di bumi : panas yang silau dan 
kekeringan, dan pohon-pohon 
meranumkan buah mereka dan 
menghasilkan buah yang ranum dan siap, 
dan domba-domba berpasangan dan 
menjadi bunting, dan segala buah-buahan 
di bumi dikumpulkan, dan segalanya 20 di 
ladang, dan pemerasan anggur : segala 
hal ini terjadi pada hari-hari kekuasaanya. 
Ini adalah nama, dan urutan, dan 
pemimpin-pemimpin ribuan itu : Gidaljal, 
Keel, dan Heel, dan nama pemimpin 
ribuan yang ditambahkan kepada mereka, 
Asfael : dan hari kekuasaannya selesai. 
 
 
Bab LXXXIII 
 
1 Dan kini, putraku Metusalah, aku akan 
menunjukkan kepadamu segala mimpi 
yang kulihat, menceritakan 2 mereka 
kepadamu. Dua mimpi kulihat sebelum 
aku beristri, dan satu cukup berbeda 
dengan yang lain : yang pertama ketika 
aku sedang belajar menulis : kedua 
sebelum aku mengambil ibumu, (ketika) 
aku melihat 3 suatu mimpi yang 
menakutkan. Dan mengenai mereka aku 
berdoa kepada Tuhan. Aku telah 
berbaring di dalam rumah kakekku 
Mahalaleel, (ketika) aku melihat dalam 
suatu mimpi bagaimana langit runtuh dan 
jatuh dan menimpa 4 bumi. Dan ketika ia 
jatuh ke bumi aku melihat bagaimana 
bumi ditelan dalam suatu jurang besar, 
dan gunung-gunung tergantung di atas 
gunung-gunung, dan bukit tenggelam di 
atas bukit, dan pohon-pohon besar 
terobek 5 dari akar mereka, dan terlempar 
dan tenggelam dalam jurang itu. Dan saat 
itu suatu kata jatuh kepada mulutku, 6 dan 
aku mengangkat (suaraku) dan berteriak 
keras, dan berkata : Bumi dihancurkan. 
Dan kakekku Mahalaleel 
membangunkanku karena aku berbaring 
di dekatnya, dan berkata kepadaku : 
Mengapa kau berteriak begitu, anakku, 
dan mengapa 7 kau menyatakan 
kesedihan seperti itu ? Dan aku 
menceritakan kepadanya seluruh mimpi 
yang kulihat, dan ia berkata kepadaku : 
Suatu hal menakutkan yang telah kaulihat, 
anakku, dan mimpimu adalah tentang saat 
yang mengerikan - bayangan mengenai 
rahasia segala dosa di bumi : ia harus 
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tenggelam ke dalam jurang dan 
dihancurkan dengan 8 penghancuran 
besar. Dan kini, anakku, bangunlah dan 
memohonlah kepada Tuhan yang jaya, 
karena engkau seorang yang percaya, 
agar ada yang disisakan di atas bumi, 
agar Ia tidak menghancurkan seluruh 9 
bumi. Anakku, dari langit segala ini akan 
datang kepada bumi, dan kepada bumi 
akan terjadi 10 penghancuran besar. 
Setelah itu aku bangkit dan berdoa dan 
memohon dan meminta dengan sangat, 
dan menuliskan doaku bagi generasi-
generasi dunia, dan aku memperlihatkan 
segalanya kepadamu, anakku Metusalah. 
Dan ketika aku telah pergi ke bawah dan 
melihat surga, dan matahari terbit di timur, 
dan bulan terbenam di barat, dan 
beberapa bintang, dan seluruh bumi, dan 
segala yang telah diketahui-Nya sejak 
awal mula, lalu aku memberkati Tuhan 
penghakiman dan mengagungkan-Nya 
karena Ia telah membuat matahari 
berangkat dari jendela-jendela di timur, ia 
naik dan terbit di muka langit, dan 
berangkat dan terus menjalani alur yang 
ditunjukkan baginya. 
 
 
Bab LXXXIV 
 
1 Dan aku mengangkat tanganku dalam 
kebenaran dan memberkati Yang Jaya 
dan Ia Yang Besar, dan berkata dengan 
napas mulutku, dan dengan lidah dari 
daging, yang telah diciptakan Tuhan bagi 
anak-anak dari daging dari manusia, agar 
mereka dapat berbicara dengannya, dan 
Ia memberi mereka napas dan lidah dan 
mulut agar mereka dapat bercakap-cakap 
dengannya : 
 
2 Diberkatilah Engkau, oh Tuhan, Raja, 
Besar dan berkuasalah dalam kebesaran-
Mu, 
Tuhan segala ciptaan di surga, 
Raja segala raja dan Tuhan seluruh dunia. 
 
Dan kekuatan dan kuasa dan kebesaran-
Mu tinggal selama-lamanya, 
Dan sepanjang segala generasi 
kekuasaan-Mu, 
Dan seluruh langit adalah singgasana-Mu 
selamanya, 
Dan seluruh dunia pijakan kaki-Mu 
selama-lamanya. 

 
3 Karena Kau telah menciptakan dan Kau 
memerintah segala hal, 
Dan tak ada yang sulit bagi-Mu, 
Kebijakan tidak beranjak dari singgasana-
Mu, 
Tidak juga pergi dari hadapan-Mu. 
Dan Kau tahu dan melihat dan mendengar 
segalanya, 
Dan tak ada yang disembunyikan dari-Mu 
karena Kau melihat segalanya. 
4 Dan kini malaikat dari surga-Mu 
bersalah atas pelanggaran, 
Dan kepada daging manusia tinggallah 
murka-Mu hingga hari penghakiman 
besar. 
5 Dan kini, oh Tuhan dan Tuan dan Raja 
Besar, 
Aku memohon dan meminta dengan 
sangat kepada-Mu untuk mengabulkan 
doaku, 
Dan tidak menghancurkan semua daging 
manusia, 
Dan membuat bumi kosong tak 
berpenghuni, 
Agar terjadi penghancuran abadi. 
6 Dan kini, Tuhanku, hancurkan dari bumi 
daging yang telah membangkitkan murka-
Mu, 
Tapi daging kebenaran dan kebaikan 
ditanam sebagai tanaman benih abadi, 
Dan jangan sembunyikan wajah-Mu dari 
doa hamba-Mu, oh Tuhan. 
 
 
Bab LXXXV 
 
1,2 Dan setelah ini aku melihat mimpi lain, 
dan aku akan menunjukkan seluruh mimpi 
itu kepadamu, putraku. Dan Henokh 
mengangkat (suaranya) dan berkata 
kepada anaknya Metusalah : Kepadamu, 
putraku, aku akan berkata : dengarkanlah 
kata-kataku - siapkan telingamu bagi 
mimpi bayangan ayahmu. Sebelum aku 
mengambil ibumu Edna, aku melihat 
bayangan lain dalam tidurku, dan melihat 
seekor banteng datang dari bumi, dan 
banteng itu putih, dan setelah itu 
datanglah seekor sapi muda, dan bersama 
ini (yang belakangan) datanglah dua ekor 
banteng, yang satu hitam dan 4 yang lain 
merah. Dan banteng hitam itu menanduk 
yang merah dan mengejarnya di atas 
tanah, dan segera setelah itu 5 aku tidak 
lagi dapat melihat banteng merah itu. Tapi 
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banteng hitam itu bertambah besar dan 
sapi muda itu pergi bersamanya, dan 6 
aku melihat banyak anak sapi berasal 
darinya yang menyerupai dan 
mengikutinya. Dan sapi itu, yang pertama, 
pergi dari banteng pertama itu untuk 
mencari yang merah, tapi 7 tidak 
menemukannya, dan sangat bersedih 
atasnya dan terus mencarinya. Dan aku 
melihat hingga banteng 8 pertama tadi 
datang kepadanya dan menenangkannya, 
dan sejak itu ia tidak menangis lagi. Dan 
setelah itu ia melahirkan seekor banteng 
putih lain, dan setelah itu lahirlah banyak 
banteng dan sapi hitam. 9 Dan aku 
melihat dalam tidurku bahwa banteng 
putih itu juga bertumbuh dan menjadi 
seekor banteng putih yang besar, dan 
darinya lahirlah banyak banteng putih, dan 
mereka menyerupainya. Dan mereka 
mulai menghasilkan banyak banteng putih, 
yang menyerupai mereka, satu setelah 
yang lain, (bahkan) sangat banyak. 
 
 
Bab LXXXVI 
 
1 Dan lagi aku melihat dengan mataku 
selagi aku tidur, dan aku melihat surga di 
atas, dan melihat sebuah bintang jatuh 2 
dari surga, dan ia bangkit dan makan dan 
merumput bersama sapi-sapi itu. Dan 
setelah itu aku melihat sapi yang besar 
dan yang hitam, dan melihat mereka 
mengubah kandang dan padang rumput 
dan kawanan mereka, dan mulai 3 hidup 
bersama. Dan lagi aku melihat dalam 
mimpi, dan melihat ke arah surga, dan 
melihat banyak bintang turun dan jatuh 
dari langit kepada bintang yang pertama 
itu, dan mereka menjadi 4 banteng-
banteng di antara ternak itu dan merumput 
bersama di antara mereka. Dan aku 
memandang mereka dan melihat, dan 
menyaksikan mereka mengeluarkan alat 
vital mereka, seperti kuda, dan mulai 
menutupi sapi-sapi betina dari yang 
jantan, 5 dan mereka menjadi bunting dan 
melahirkan gajah-gajah, unta-unta, dan 
keledai-keledai. Dan semua sapi yang 
jantan menjadi takut terhadap mereka dan 
ketakutan karena mereka, dan mulai 
menggigit dengan giginya dan memangsa, 
dan menanduk mereka dengan 6 
tanduknya. Dan mereka mulai, lebih-lebih 
lagi, menelan sapi-sapi jantan itu ; dan 

menyaksikan itu anak-anak bumi mulai 
gemetar dan ketakutan di depan mereka 
dan lari dari mereka. 
 
 
Bab LXXXVII 
 
1 Dan lagi kulihat mereka mulai saling 
menanduk dan memangsa, dan bumi 2 
mulai berteriak keras. Dan aku 
mengangkat mataku ke surga, dan melihat 
dalam mimpiku, dan menyaksikan di sana 
datang dari surga makhluk yang 
menyerupai manusia putih : dan empat 
datang dari tempat itu 3 dan tiga bersama 
mereka. Dan tiga yang datang terakhir itu 
menggenggam tanganku dan 
mengangkatku, jauh dari generasi-
generasi bumi, dan mengangkatku ke 
tempat yang tinggi, dan menunjukkan 
kepadaku 4 sebuah menara tinggi di atas 
bumi, dan segala bukit lebih rendah 
daripadanya. Dan seorang berkata 
kepadaku : Tinggallah di sini hingga kau 
telah menyaksikan segalanya yang terjadi 
kepada gajah-gajah, unta-unta, dan 
kedelai-kedelai itu, dan bintang-bintang 
dan sapi-sapi jantan itu, dan semuanya. 
 
 
Bab LXXXVIII 
 
1 Dan aku melihat satu dari empat yang 
datang pertama, dan ia mengambil 
bintang pertama yang jatuh dari surga, 
dan mengikat tangan dan kakinya dan 
melemparkannya ke dalam suatu jurang 
dalam : kini jurang itu 2 sempit dan dalam, 
dan mengerikan dan gelap. Dan satu dari 
mereka menghunus sebilah pedang, dan 
memberikannya kepada gajah-gajah dan 
unta-unta dan keledai-keledai itu : lalu 
mereka mulai saling memukul, dan 
seluruh bumi berguncang 3 karena 
mereka. Dan selagi aku menyaksikan 
mimpi ini, tiba-tiba, satu dari empat yang 
telah datang melempari (mereka) dengan 
batu dari surga, dan mengumpulkan dan 
mengambil semua bintang-bintang besar 
yang alat vitalnya seperti kuda, dan 
mengikat tangan dan kaki mereka, dan 
melemparkan mereka ke dalam suatu 
jurang dalam di bumi. 
 
 
Bab LXXXIX 
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1 Dan satu dari empat orang itu datang 
kepada banteng putih itu dan 
memberitahukan kepadanya suatu 
rahasia, tanpa menjadikannya ketakutan : 
ia lahir sebagai banteng dan menjadi 
manusia, dan membangun bagi dirinya 
sendiri sebuah bahtera besar dan tinggal 
di situ; 2 dan tiga ekor banteng tinggal 
bersamanya pada bahtera itu dan mereka 
tertutup di dalamnya. Dan lagi aku 
mengangkat mataku ke surga dan melihat 
sebuah atap yang tinggi, dengan tujuh 
arus air di sana, dan arus-arus itu 3 
mengalir dengan banyak air ke dalam 
suatu wadah. Dan aku melihat lagi, dan 
menyaksikan sumber-sumber air dibuka di 
permukaan wadah besar itu, dan air itu 
mulai melimpah dan naik di atas 
permukaannya, 4 dan aku memandang 
wadah itu hingga seluruh permukaannya 
tertutup air. Dan air itu, kegelapan, dan 
kabut naik di atasnya, dan selagi aku 
mengamati ketinggian air itu, air itu naik di 
atas ketinggian wadah itu, dan mengalir di 
atas wadah itu, dan berdiri di atas bumi. 5 
Dan segala ternak di wadah itu 
dikumpulkan bersama hingga aku melihat 
mereka tenggelam dan 6 tertelan dan 
musnah dalam air itu. Tapi bahtera itu 
mengapung di atas air, sementara semua 
sapi-sapi jantan dan gajah-gajah dan unta-
unta dan keledai-keledai tenggelam ke 
dasar bersama segala hewan, hingga aku 
tak lagi dapat melihat mereka, dan mereka 
tidak dapat melarikan diri, (melainkan) 
musnah dan tenggelam ke dalam 
kedalaman tersebut. Dan lagi aku melihat 
dalam mimpi itu hingga arus-arus air itu 
dienyahkan dari atap tinggi itu, dan jurang-
jurang 8 bumi diratakan dan jurang-jurang 
lain dibuka. Lalu air mulai mengalir turun 
ke dalam jurang-jurang ini, hingga tanah 
terlihat ; tapi bahtera itu berhenti di atas 
tanah, dan kegelapan 9 menepi dan 
cahaya muncul. Tapi banteng putih yang 
telah menjadi manusia itu keluar dari 
bahtera itu, dan ketiga banteng yang 
bersamanya, dan satu dari tiga banteng itu 
adalah putih seperti banteng tadi, dan satu 
dari mereka merah seperti darah, dan satu 
hitam : dan banteng putih itu pergi dari 
mereka. 10 Dan mereka mulai membawa 
makhluk-makhluk darat dan burung-
burung, agar tumbuh bermacam-macam 
jenis : singa, harimau, serigala, anjing, 

hyena, babi liar, rubah, tupai, babi, burung 
rajawali, burung bangkai, burung layang-
layang, burung elang, dan burung gagak ; 
dan di antara mereka lahirlah seekor 
banteng putih. Dan mereka mulai saling 
menggigit ; tapi banteng putih yang lahir di 
antara mereka itu menghasilkan seekor 
keledai liar dan seekor banteng putih 
dengannya, dan 12 keledai-keledai liar itu 
beranak-pinak. Tapi banteng yang lahir 
darinya itu menghasilkan seekor babi 
hutan hitam dan seekor 13 domba putih ; 
dan yang pertama menghasilkan banyak 
babi hutan, tapi domba itu menghasilkan 
dua belas domba. Dan ketika keduabelas 
domba itu tumbuh besar, mereka 
memberikan salah satu dari mereka 
kepada para keledai, dan keledai itu 
memberikan domba itu lagi kepada para 
serigala, dan domba itu tumbuh di antara 
serigala. Dan Tuhan membawa kesebelas 
domba itu untuk hidup bersamanya dan 
merumput bersamanya di antara para 
serigala : dan mereka beranak-pinak dan 
menjadi banyak kawanan domba. Dan 
para serigala mulai ketakutan terhadap 
mereka, dan mereka menekan mereka 
hingga mereka menghancurkan anak-
anak mereka, dan mereka membuang 
anaknya yang masih muda ke dalam 
sungai yang penuh air : tapi domba-
domba itu mulai 16 berteriak keras atas 
anak-anak mereka, dan mengeluh kepada 
Tuhan mereka. Dan seekor domba yang 
telah diselamatkan dari para serigala lari 
dan menyelamatkan diri kepada para 
keledai liar ; dan aku melihat para domba 
betapa mereka bersedih dan menangis, 
dan memohon kepada Tuhan dengan 
seluruh kekuatan mereka, hingga Tuhan 
para domba turun karena suara para 
domba dari tempat yang tinggi, dan 
datang kepada mereka dan memberi 
mereka rumput. Dan Ia memanggil domba 
yang telah melarikan diri dari para 
serigala, dan berbicara dengannya 
mengenai para serigala bahwa ia harus 18 
memperingatkan mereka agar tidak 
menyentuh para domba. Dan domba itu 
pergi kepada para serigala menurut kata 
Tuhan, dan seekor domba lain bertemu 
dengannya dan pergi bersamanya, dan 
mereka berdua pergi dan memasuki 
bersama ke dalam suatu kumpulan 
serigala, dan berbicara kepada mereka 
dan memperingatkan mereka agar tidak 
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menyentuh 19 para domba sejak saat itu. 
Dan segera aku melihat para serigala, dan 
bagaimana mereka menekan para domba 
20 secara berlebihan dengan segala 
kekuatan mereka, dan para domba 
berteriak keras. Dan Tuhan datang 
kepada para domba dan mereka mulai 
menghantam para serigala itu : dan para 
serigala mulai bersedih ; tapi para domba 
menjadi 21 tenang dan segera berhenti 
berteriak. Dan aku melihat para domba itu 
hingga mereka pergi dari antara para 
serigala, tapi mata para serigala itu 
dibutakan, dan para serigala berangkat 
mengejar para domba 22 dengan segala 
kekuatan mereka. Dan Tuhan para domba 
itu pergi bersama mereka, sebagai 
pemimpin mereka, dan semua domba-Nya 
23 mengikutinya : dan wajahnya adalah 
menyilaukan dan jaya dan menakutkan 
untuk dilihat. Tapi para serigala 24 mulai 
mengejar para domba hingga mereka 
mencapai lautan. Dan lautan itu dibagi, 
dan air berdiri di kedua sisi di hadapan 
wajah mereka, dan Tuhan menuntun 
mereka dan menempatkan diri-Nya sendiri 
di antara 25 mereka dan para serigala. 
Dan karena para serigala itu belum 
melihat para domba, mereka terus 
berjalan hingga ke tengah-tengah laut itu, 
dan para serigala mengikuti para domba, 
dan serigala-serigala itu mengejar mereka 
ke dalam laut. 26 Dan ketika mereka 
melihat Tuhan para domba, mereka 
berbalik untuk lari dari hadapan-Nya, tapi 
laut berkumpul kembali, dan menjadi 
seperti saat penciptaannya, dan air 
meluap dan naik hingga menutupi 27 para 
serigala itu. Dan aku melihat hingga para 
serigala yang mengejar para domba itu 
musnah dan tenggelam. 28 Tapi para 
domba lolos dari air itu dan pergi ke dalam 
daerah liar, di mana tak ada air maupun 
rumput ; dan mereka mulai membuka 
mata mereka dan melihat ; dan aku 
melihat Tuhan para domba 29 membawa 
mereka merumput dan memberi mereka 
air dan rumput, dan domba itu pergi dan 
memimpin mereka. Dan 20 domba itu naik 
ke puncak batu tinggi itu, dan Tuhan para 
domba mengirimnya kepada mereka. Dan 
setelah itu aku melihat Tuhan para domba 
yang berdiri di hadapan mereka, dan 
penampilan-Nya adalah hebat dan 31 
menakutkan dan megah, dan semua 
domba menatap-Nya dan ketakutan di 

hadapan wajah-Nya. Dan mereka 
ketakutan dan gemetar karena-Nya, dan 
mereka berteriak kepada domba itu yang 
berada di antara 32 mereka : Kami tidak 
mampu berdiri di hadapan Tuhan kami 
maupun menatap-Nya. Dan domba itu 
yang memimpin mereka kembali naik ke 
puncak batu itu, tapi para domba mulai 
buta dan menyimpang 33 dari jalan yang 
telah ditunjukkannya kepada mereka, tapi 
domba itu tidak mengetahuinya. Dan 
Tuhan para domba sangat murka 
terhadap mereka, dan domba itu 
menemukan hal itu, dan turun dari puncak 
batu itu, dan datang kepada para domba, 
dan menemukan sebagian besar dari 
mereka terbutakan dan 34 tersesat. Dan 
ketika mereka melihatnya mereka 
ketakutan dan gemetar karena 
kehadirannya, dan ingin kembali kepada 
35 kawanan mereka. Dan domba itu 
membawa domba lain bersamanya, dan 
datang kepada domba-domba yang telah 
tersesat, dan mulai membunuh mereka ; 
para domba ketakutan terhadapnya, maka 
para domba membawa kembali 36 
domba-domba yang telah tersesat, dan 
mereka kembali kepada kawanannya. Dan 
aku melihat dalam mimpiku hingga domba 
itu menjadi manusia dan membangun 
sebuah rumah bagi Tuhan para domba, 
dan menempatkan semua domba dalam 
rumah itu. 37 Dan aku menyaksikan 
hingga domba ini yang telah bertemu 
dengan domba itu yang telah 
menyebabkan mereka tertidur : dan aku 
melihat hingga semua domba yang besar 
musnah dan yang kecil muncul 
menggantikan mereka, dan mereka 
sampai ke suatu padang rumput, dan 38 
sampai kepada suatu sungai. Lalu domba 
itu, pemimpin mereka yang telah berubah 
menjadi manusia, mundur 39 dari mereka 
dan tertidur, dan semua domba 
mencarinya dan menangisinya dengan 
suara keras. Dan aku melihat hingga 
mereka berhenti menangisi domba itu dan 
menyeberangi sungai itu, dan di sana 
majulah dua domba sebagai pemimpin 
menggantikan ia yang telah memimpin 
mereka dan tertidur (jadi tertidur dan 
memimpin 40 mereka). Dan aku melihat 
hingga domba-domba itu sampai di suatu 
tempat yag baik, dan suatu negeri yang 
menyenangkan dan jaya, dan aku melihat 
hingga para domba itu terpuaskan ; dan 
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rumah itu berdiri di antarra mereka di 
negeri bahagia itu. 41 Dan kadang-kadang 
mata mereka dibukakan, dan kadang 
terbutakan, hingga seekor domba lain 
maju dan memimpin mereka dan 
membawa mereka kembali, dan mata 
mereka dibukakan. 42 Dan anjing-anjing 
dan rubah-rubah dan babi-babi hutan 
mulai memangsa domba-domba itu hingga 
Tuhan para domba mengangkat seekor 
domba jantan dari antara 43 mereka, yang 
memimpin mereka. Dan domba jantan itu 
mulai menanduk dari kedua sisi anjing-
anjing itu, rubah-rubah, dan 44 babi-babi 
hutan itu hingga ia telah menghancurkan 
mereka semua. Dan domba-domba itu 
yang telah dibukakan matanya melihat 
domba jantan itu, yang berada di antara 
para domba, hingga ia menyangkal 
kejayaannya dan  mulai menanduk 
domba-domba itu, dan menginjak-injak 
mereka, dan bertingkah laku 45 tak 
pantas. Dan Tuhan para domba mengirim 
domba itu kepada seekor domba lain dan 
membesarkannya menjadi seekor domba 
jantan dan pemimpin para domba 
menggantikan 46 domba jantan itu yang 
telah menyangkal kejayaannya. Dan ia 
pergi kepadanya dan bercakap-cakap 
dengannya sendiri, dan membesarkannya 
menjadi seekor domba jantan, dan 
menjadikannya pangeran dan pemimpin 
para domba ; tapi selama segala hal ini 
anjing-anjing itu 47 menindas para domba. 
Dan domba jantan yang pertama 
mengejar domba jantan yang kedua, dan 
domba jantan kedua itu bangkit dan 
melarikan diri darinya ; dan aku melihat 
hingga anjing-anjing itu 48 menyeret 
domba jantan yang pertama. Dan domba 
jantan yang kedua bangkit 49 dan 
memimpin domba-domba kecil itu. Dan 
domba-domba itu tumbuh dan beranak-
pinak ; tapi para anjing, dan rubah, dan 
babi hutan takut kepadanya dan melarikan 
diri darinya, dan domba jantan itu 
menanduk dan membunuh hewan-hewan 
liar itu, dan hewan-hewan liar itu tidak lagi 
berkuasa atas para 48b domba dan tidak 
lagi merampok mereka. Dan domba jantan 
itu menghasilkan banyak domba dan 
tertidur; dan seekor domba kecil menjadi 
domba jantan sebagai penggantinya, dan 
menjadi pangeran dan pemimpin para 
domba. 50 Dan rumah itu menjadi besar 
dan lebar, dan rumah itu dibangun bagi 

para domba itu : (dan) sebuah menara 
tinggi dan besar dibangun pada rumah itu 
bagi Tuhan para domba, dan rumah itu 
rendah, tapi menara itu menjulang dan 
sangat tinggi, dan Tuhan para domba 
berdiri pada menara itu dan mereka 
menawarkan jamuan bagi-Nya. 51 Dan 
lagi aku melihat para domba itu kembali 
bersalah dan menyimpang dari jalannya, 
dan menyangkal rumah mereka itu, dan 
Tuhan para domba memanggil beberapa 
dari antara domba-domba itu dan 
mengirim mereka kepada para domba itu, 
52 tapi para domba itu mulai membunuhi 
mereka. Dan satu dari mereka 
diselamatkan dan tidak dibunuh, dan ia lari 
dan berteriak keras atas para domba itu, 
dan mereka berusaha membunuhnya, tapi 
Tuhan para domba menyelamatkannya 
dari 53 para domba, dan membawanya 
kepadaku, dan menyuruhnya tinggal di 
sana. Dan banyak domba lain dikirim-Nya 
kepada para domba itu untuk bersaksi 
kepada mereka dan bersedih atas 
mereka. Dan setelah itu aku melihat 
bahwa ketika mereka menyangkal rumah 
Tuhan dan menara-Nya mereka 
berjatuhan seluruhnya, dan mata mereka 
dibutakan ; dan aku melihat Tuhan para 
domba betapa Ia membawa banyak 
pembantaian di antara mereka dalam 
kawanan mereka hingga 55 para domba 
itu mengundang pembantaian itu dan 
mengkhianati tempat-Nya. Dan Ia 
menyerahkan mereka ke tangan singa-
singa dan harimau-harimau, dan serigala-
serigala dan hyena-hyena, dan ke tangan 
para rubah, dan kepada segala 56 hewan 
liar, dan hewan-hewan liar itu mulai 
merobek-robek para domba itu. Dan aku 
melihat Ia menyangkal rumah mereka itu 
dan menara mereka dan menyerahkan 
mereka semua ke tangan para singa, agar 
merobek dan memangsa mereka, 57 ke 
tangan para hewan liar. Dan aku mulai 
menangis keras dengan seluruh 
kekuatanku, dan mulai memohon kepada 
Tuhan para domba, dan mewakili kepada-
Nya atas para domba yang telah 
dimangsa 58 oleh segala hewan liar itu. 
Tapi Ia tak tergerakkan, meskipun Ia 
melihatnya, dan bersenang bahwa mereka 
dimangsa dan ditelan dan dirampok, dan 
meninggalkan mereka untuk dimangsa di 
tangan para hewan liar itu. 59 Dan Ia 
memanggil tujuh puluh orang 
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penggembala, melemparkan para domba 
itu kepada mereka agar mereka 
membawanya merumput, dan Ia berbicara 
kepada para penggembala itu dan teman-
teman mereka. : Biarkan masing-masing 
dari kamu membawa domba-domba itu 
merumput 60 mulai saat ini, dan segala 
yang Kuperintahkan harus kau 
laksanakan. Dan Aku akan meyerahkan 
mereka kepadamu dalam jumlah yang 
tepat, dan memberitahukan kepadamu 
mana dari antara mereka yang harus 
dihancurkan - dan hancurkanlah mereka. 
Dan 61 Ia menyerahkan kepada mereka 
domba-domba itu. Dan Ia memanggil yang 
lain dan berkata kepadanya : Perhatikan 
dan  tandai segalanya yang akan 
dilakukan para penggembala itu kepada 
domba-domba itu ; karena mereka akan 
menghancurkan lebih 62 dari yang telah 
Kuperintahkan. Dan segala kelebihan dan 
penghancuran yang akan dibawa melalui 
para penggembala itu, catat (dengan 
nama) berapa yang mereka hancurkan 
menurut perintahku, dan berapa menurut 
kemauan mereka sendiri : catat terhadap 
masing-masing gembala segala 
penghancuran yang 63 dilakukannya. Dan 
bacakan di hadapan-Ku angka-angka 
berapa yang mereka hancurkan, dan 
berapa yang mereka bawa untuk 
dihancurkan, agar aku memiliki ini sebagai 
bukti melawan mereka, dan mengetahui 
segala tingkah laku para gembala itu, agar 
aku dapat mengerti dan melihat apa yang 
mereka lakukan, apakah mereka tunduk 
pada 64 perintahku atau tidak. Tapi 
mereka tidak boleh mengetahuinya, dan 
kau tidak boleh memberitahukan itu 
kepada mereka, tidak juga memberi 
mereka nasihat, tapi hanya mencatat 
terhadap setiap orang segala kehancuran 
yang 65 para gembala lakukan masing-
masing pada masanya dan membeberkan 
semuanya di hadapan-Ku. Dan aku 
melihat hingga para gembala itu 
membawa mereka merumput pada musim 
mereka, dan mulai membantai dan 
menghancurkan lebih dari yang telah 
diperintahkan, dan mereka membawa 66 
domba-domba itu ke tangan singa-singa. 
Dan singa-singa dan harimau-harimau 
memangsa dan menelan sebagian besar 
domba itu, dan babi-babi hutan makan 
bersama mereka ; dan mereka membakar 
menara itu dan menghancurkan 67 rumah 

itu. Dan aku sangat sedih atas menara itu 
karena rumah para domba itu 
dihancurkan, dan setelah itu aku tak dapat 
melihat apakah para domba itu masuk ke 
dalam rumah itu. 68 Dan para gembala 
dan kawan-kawan mereka mengantar 
domba-domba itu kepada hewan-hewan 
liar, agar memangsa mereka, dan masing-
masing menerima pada masanya suatu 
angka yang pasti : angka itu dituliskan 
gembala yang lain itu 69 dalam suatu 
buku berapa yang masing-masing dari 
mereka hancurkan. Dan masing-masing 
membunuh dan menghancurkan jauh lebih 
70 daripada yang diperintahkan ; dan aku 
mulai menangis dan bersedih atas para 
domba itu. Dan lalu dalam mimpiku aku 
melihat ia yang menulis, bagaimana ia 
mencatat setiap domba yang dihancurkan 
para gembala itu, hari demi hari, dan 
membawa dan membeberkan dan 
menunjukkan seluruh buku itu kepada 
Tuhan para domba - (bahkan) segala yang 
telah mereka lakukan, dan semua yang 
masing-masing mereka telah 71 
singkirkan, dan semua yang telah mereka 
berikan kepada kehancuran. Dan buku itu 
dibacakan di hadapan Tuhan para domba, 
dan Ia mengambil buku itu dari tangannya 
dan membacanya dan menguncinya dan 
meletakkannya. 72 Dan segera setelah itu 
aku melihat betapa para gembala itu telah 
membawa mereka merumput selama dua 
belas jam, dan menyaksikan tiga dari 
domba-domba itu berputar dan datang 
dan masuk dan mulai membangun segala 
yang telah runtuh dari 73 rumah itu ; tapi 
para babi hutan mencoba menghalangi 
mereka, tapi mereka tak sanggup. Dan 
mereka mulai lagi membangunnya seperti 
semula, dan mereka membangun menara 
itu, dan menara itu diberi nama menara 
tinggi, dan mereka mulai menempatkan 
meja sajian di depan menara itu, tapi 
semua roti padanya tercemar dan tak 
murni. 74 Dan setelah menyentuh 
segalanya ini mata para domba itu 
dibutakan agar mereka tak melihat, dan 
(mata) para gembala juga ; dan mereka 
membawa mereka dalam jumlah besar 
kepada gembala mereka untuk 75 
dihancurkan, dan mereka meginjak-injak 
para domba dengan kaki mereka dan 
memangsa mereka. Dan Tuhan para 
domba tetap tak tergerakkan hingga para 
domba tersebar di seluruh ladang dan 

 45



bercampur dengan mereka (jadi para 76 
hewan liar), dan mereka (jadi para 
gembala) tidak menyelamatkan mereka 
dari tangan para hewan liar. Dan ia yang 
menulis buku membawanya, dan 
menunjukkan dan membacakannya 
kepada Tuhan para domba, dan memohon 
ampun kepadanya atas nama mereka, 
dan memohon kepadanya atas mereka 
selagi ia menunjukkan kepada-Nya segala 
tingkah laku 77 para gembala, dan 
bersaksi di hadapan-Nya melawan semua 
gembala. Dan ia mengambil buku itu dan 
meletakkannya di sebelah-Nya dan pergi. 
 
 
Bab XC 
 
1 Dan aku menyaksikan hingga dengan 
cara ini tiga puluh lima gembala 
melaksanakan tugasnya membawa 
(domba-domba itu) merumput, dan 
beberapa dari mereka menyelesaikan 
masa mereka seperti yang pertama ; dan 
yang lain menerima mereka dalam 2 
tangannya, untuk membawa mereka 
merumput pada masanya, masing-masing 
gembala pada masanya. Dan setelah itu 
aku melihat dalam mimpiku semua burung 
dari surga datang, elang, burung bangkai, 
burung layang-layang, burung gagak, 
tetapi elang-elang memimpin burung-
burung itu ; dan mereka mulai memangsa 
domba-domba itu, dan mencongkel mata 
mereka dan 3 memangsa daging mereka. 
Dan para domba menangis karena daging 
mereka yang sedang dimangsa burung-
burung, 4 dan aku menatap dan bersedih 
dalam tidurku atas gembala yang 
membawa mereka merumput. Dan aku 
menyaksikan hingga domba-domba itu 
dimangsa oleh anjing-anjing dan elang-
elang dan burung layang-layang, dan tak 
tersisa baik daging maupun kulit maupun 
otot pada mereka hingga hanya tulang-
tulang mereka berdiri di sana : dan tulang-
tulang mereka pun jatuh 5 ke bumi dan 
domba-domba itu menjadi sedikit. Dan aku 
melihat hingga dua puluh tiga telah 
melaksanakan tugas penggembalaannya 
dan menyelesaikan beberapa masa 
mereka lima puluh delapan kali. 6 Tapi 
lihatlah anak-anak domba lahir dari domba 
putih itu, dan mereka mulai membuka 
matanya dan melihat, 7 mulai menangis 
kepada para domba itu. Ya, mereka 

menangis kepada mereka, tapi mereka 
tidak mendengar apa yang dikatakan 
kepada 8 mereka, tapi mereka terlalu tuli, 
dan mata mereka terlalu buta. Dan aku 
melihat dalam mimpiku betapa gagak-
gagak terbang di atas anak-anak domba 
itu dan menyambar salah satu anak 
domba itu, dan menghamburkan para 
domba itu 9 dan memangsa mereka. Dan 
aku melihat hingga tanduk tumbuh pada 
anak-anak domba itu, dan para gagak 
menghormati tanduk mereka ; dan aku 
menyaksikan hingga tumbuhlah sebentuk 
tanduk yang besar pada salah satu domba 
itu, dan mata mereka 10 dibukakan. Dan 
ia menatap kepada mereka dan mata 
mereka dibukakan, dan ia berteriak 
kepada para domba, dan 11 domba-
domba jantan melihatnya dan semua 
berlari kepadanya. Dan meskipun semua 
ini elang-elang dan burung-burung 
bangkai dan gagak-gagak dan burung 
layang-layang itu terus merobek-robek 
para domba dan terbang menukik kepada 
mereka dan memangsa mereka : tetap 
para domba diam membisu, tapi para 
domba jantan bersedih dan menangis. 
Dan gagak-gagak itu berkelahi dan 
bertempur dengannya dan mencoba 
mengatasi tanduknya, tapi mereka tak 
mampu. Semua elang dan burung bangkai 
dan gagak dan burung layang-layang 
berkumpul bersama, dan datanglah 
bersama mereka semua domba di ladang, 
ya, mereka semua datang bersama, dan 
saling membantu mematahkan tanduk 
domba jantan itu. 19 Dan aku melihat 
hingga sebilah pedang besar diberikan 
kepada para domba itu, dan para domba 
itu pergi melawan semua hewan di ladang 
itu dan membunuh mereka, dan semua 
hewan dan burung-burung dari langit 
berlarian di hadapan mereka. Dan aku 
melihat orang itu, yang menuliskan buku 
berdasarkan perintah Tuhan, hingga ia 
membuka buku mengenai penghancuran 
yang dilakukan kedua belas gembala 
terakhir itu, dan menunjukkan bahwa 
mereka menghancurkan jauh lebih banyak 
daripada para pendahulu mereka, di 
hadapan Tuhan para domba. Dan aku 
melihat Tuhan para domba datang kepada 
mereka dan membawa di tangan-Nya 
tongkat kemurkaan-Nya, dan memukul 
bumi, dan bumi terbelah, dan semua 
hewan dan semua burung dari langit jatuh 
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dari antara domba-domba itu, dan mereka 
tertelan ke dalam bumi dan bumi 
menutupinya. 20 Dan aku melihat hingga 
sebuah singgasana didirikan di tanah yang 
bahagia itu, dan Tuhan para domba duduk 
di situ, dan yang lain mengambil buku-
buku yang terkunci itu dan membuka 
buku-buku itu di hadapan Tuhan para 
domba. 21 Dan Tuhan memanggil ketujuh 
orang putih yang pertama itu, dan 
memerintahkan mereka membawa ke 
hadapan-Nya, mulai dari bintang pertama 
yang memimpin, semua bintang yang alat 
vitalnya 22 menyerupai kuda, dan mereka 
membawa mereka semua ke hadapan-
Nya. Dan Ia berkata kepada ia yang 
menulis di hadapan-Nya, satu dari ketujuh 
orang putih itu, dan berkata kepadanya : 
Bawa ketujuh puluh gembala kepada 
siapa aku menyerahkan domba-domba itu, 
dan yang atas kekuasaan mereka sendiri 
membunuh lebih 23 daripada yang telah 
Kuperintahkan kepada mereka. Dan 
lihatlah mereka diikat, aku lihat, dan 
mereka berdiri di hadapan-Nya. 24 Dan 
penghakiman dijatuhkan mula-mula atas 
bintang-bintang itu, dan mereka dihakimi 
dan dinyatakan bersalah, dan dibawa ke 
tempat kutukan, dan mereka dilemparkan 
ke dalam sebuah jurang, penuh api dan 
menyala-nyala, dan penuh 25 tiang-tiang 
api. Dan ketujuh puluh gembala itu 
dihakimi dan dinyatakan bersalah, dan 
mereka dilemparkan 26 ke dalam jurang 
api itu. Dan aku melihat pada saat itu 
bagaimana sebuah jurang yang mirip 
dibuka di tengah-tengah bumi, penuh api, 
dan mereka membawa domba-domba 
buta itu, dan mereka semua dihakimi dan 
dinyatakan bersalah dan 27 dilemparkan 
ke dalam jurang api ini, dan mereka 
terbakar ; kini jurang ini berada di sebelah 
kanan rumah itu. Dan aku melihat domba-
domba itu terbakar dan tulang-tulang 
mereka terbakar. 28 Dan aku berdiri untuk 
menyaksikan hingga mereka melipat 
rumah tua itu ; dan membawa pergi tiang-
tiangnya, dan semua pasaknya dan 
hiasan rumah itu bersamaan dengan 
mereka melipatnya, dan mereka 
membawanya 29 pergi dan 
menempatkannya di suatu tempat di 
selatan negeri itu. Dan aku melihat hingga 
Tuhan para domba membawa sebuah 
rumah baru lebih besar dan tinggi 
daripada yang pertama, dan 

menempatkannya di tempat yang pertama 
yang telah dilipat : semua tiangnya adalah 
baru, dan hiasan-hiasannya adalah baru 
dan lebih besar daripada yang pertama, 
yang tua yang telah dibawa-Nya pergi, 
dan semua domba berada di dalamnya. 
30 Dan aku melihat semua domba yang 
tersisa, dan semua hewan di atas bumi, 
dan semua burung di langit, jatuh dan 
menghormati domba-domba itu dan 
memohon kepada mereka dan mematuhi 
perintah 31 mereka dalam segala hal. Dan 
setelah itu ketiga orang yang berpakaian 
putih dan menggenggam tanganku dan 
membawaku sebelumnya, dan tangan 
domba jantan itu juga menggenggamku, 
mereka 32 membawaku naik dan 
menempatkanku di antara domba-domba 
itu sebelum penghakiman dilaksanakan. 
Dan 33 domba-domba itu seluruhnya 
putih, dan wol mereka berlimpah dan 
bersih. Dan semua yang telah 
dihancurkan dan diceraiberaikan, dan 
semua hewan dari ladang, dan semua 
burung dari langit, berkumpul di rumah itu, 
dan Tuhan para domba berbahagia 
karena mereka semua baik dan telah 
kembali ke 34 rumah-Nya. Dan aku 
menyaksikan hingga mereka meletakkan 
pedang itu, yang telah diberikan kepada 
para domba, dan membawanya kembali 
ke dalam rumah itu, dan pedang itu 
dikunci di hadapan Tuhan, dan semua 
domba 35 diundang ke dalam rumah itu, 
tapi itu tidak menahan mereka. Dan mata 
mereka semua dibukakan, dan mereka 36 
melihat kebaikan, dan tidak ada di antara 
mereka yang tidak melihat. Dan aku 
melihat bahwa rumah itu besar dan lebar 
dan sangat penuh. 37 Dan aku melihat 
seekor banteng putih lahir, dengan tanduk 
besar dan semua hewan dari ladang dan 
semua 38 burung dari langit takut 
terhadapnya dan membuat permohonan 
kepadanya selalu. Dan aku melihat hingga 
segala generasi mereka diubah, dan 
mereka semua berubah menjadi banteng 
putih ; dan yang pertama di antara mereka 
menjadi anak domba, dan anak domba itu 
berubah menjadi seekor hewan yang 
besar dan bertanduk hitam besar pada 
kepalanya ; dan Tuhan para domba 39 
berbahagia atasnya dan atas segala sapi-
sapi jantan. Dan aku tidur di antara 
mereka : dan aku terbangun dan melihat 
segalanya. 40 Inilah bayangan yang 
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kusaksikan selagi tidur, dan aku terbangun 
dan memberkati Tuhan kebenaran dan 41 
memberinya puja-puji. Lalu aku menangis 
keras dan air mataku tidak tinggal hingga 
aku tak lagi mampu menahankannya : 
ketika aku melihat, mereka mengalir 
karena apa yang telah kulihat karena 
segalanya akan terjadi dan 42 terlaksana, 
dan semua perbuatan manusia pada 
urutannya ditunjukkan kepadaku. Pada 
malam itu aku teringat akan mimpi yang 
pertama, dan karenanya aku menangis 
dan merasa kesusahan - karena aku telah 
melihat bayangan itu. 
 
 
Bab XCI 
 
1 Dan kini, anakku Metusalah, panggillah 
ke hadapanku semua saudara lelakimu 
Dan kumpulkan di depanku semua putra 
ibumu, 
Karena kata-kata telah memanggilku, 
Dan roh dituangkan kepadaku, 
Agar aku dapat menunjukkan kepadamu 
segalanya 
Yang akan terjadi padamu selamanya. 
 
2 Dan segera Metusalah pergi dan 
memanggil kepadanya semua saudara 
lelakinya dan mengumpulkan saudara-
saudaranya. 
3 Dan ia berkata kepada semua anak 
kebenaran dan berkata : 
 
Dengarkanlah, kalian putra-putra Henokh, 
segala perkataan ayahmu, 
Dan dengarkan dengan benar suara dari 
mulutku, 
Karena aku menasihati kalian dan berkata 
kepadamu, yang kucintai : 
 
4 Cintailah kebenaran dan berjalanlah 
dalamnya. 
Dan jangan mendekati kejahatan dengan 
hati mendua, 
Dan jangan bergaul dengan mereka yang 
berhati mendua, 
 
Tapi berjalanlah dalam kebenaran, putra-
putraku. 
Dan ia akan menuntunmu pada jalan yang 
benar, 
Dan kebenaran akan menjadi 
pendampingmu. 
 

5 Karena aku tahu kekerasan pasti 
meningkat di atas bumi, 
Dan suatu penghukuman besar akan 
dilaksanakan di atas bumi, 
Dan segala kejahatan akan berakhir : 
 
Ya, ia akan dipotong dari akarnya, 
Dan seluruh bangunnya akan 
dihancurkan. 
 
6 Dan kejahatan akan dilengkapi di atas 
bumi, 
Dan segala perbuatan kejahatan dan 
kekerasan 
Dan pelanggaran akan berjaya dua kali 
lipat. 
 
7 Dan ketika dosa dan kejahatan dan 
peghujatan 
Dan kekerasan dalam segala bentuk 
perbuatan meningkat, 
Dan kemurtadan dan pelanggaran dan 
kekotoran meningkat, 
 
Suatu penghukuman besar akan datang 
dari surga atas segala hal ini, 
Dan Tuhan yang kudus akan datang 
dengan murka dan hukuman 
Untuk melaksanakan penghakiman atas 
bumi. 
 
8 Pada hari-hari itu kekerasan akan 
dipotong dari akarnya, 
Dan akar kejahatan bersama dengan 
penipuan, 
Dan mereka akan dihancurkan dari bawah 
langit. 
 
9 Dan segala berhala para kafir akan 
ditinggalkan, 
Dan segala kuilnya dibakar api, 
Dan mereka akan mengenyahkan mereka 
dari seluruh bumi, 
 
Dan mereka (jadi para kafir) akan 
dilemparkan ke dalam penghakiman api, 
Dan mereka akan musnah dalam murka 
dan dalam penghakiman yang keras 
selamanya. 
 
10 Dan orang benar akan bangkit dari 
tidurnya, 
Dan kebijakan akan bangkit dan diberikan 
kepada mereka. 
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Dan setelah itu segala akar kejahatan 
akan dipotong, dan para pendosa akan 
dihancurkan dengan pedang … akan 
dipotong dari para penghujat di segala 
tempat, dan mereka yang merencanakan 
kekerasan dan mereka yang melakukan 
penghujatan akan musnah dengan 
pedang. 
 
18 Dan kini kukatakan kepadamu, putra-
putraku, dan kutunjukkan kepadamu 
Jalan kebenaran dan jalan kekerasan. 
Ya, aku akan menunjukkannya kepadamu 
lagi 
Agar kalian tahu apa yang akan terjadi. 
19 Dan kini, dengarkanlah aku, putra-
putraku, 
Dan berjalanlah dalam jalan kebenaran, 
Dan jangan berjalan dalam jalan 
kekerasan, 
Karena mereka yang berjalan dalam jalan 
kejahatan akan musnah selamanya. 
 
 
Bab XCII 
 
1 Kitab yang ditulis Henokh - Henokh 
benar-benar menulis doktrin kebijakan 
lengkap ini, (yang) dipuji segala manusia 
dan sebuah penilaian atas bumi bagi 
semua anak-anakku yang akan tinggal di 
atas bumi. Dan bagi generasi yang akan 
datang yang akan menyaksikan 
kebenaran dan damai. 
 
2 Jangan biarkan jiwamu terganggu 
karena masa-masa itu ; 
Karena Yang Suci dan Yang Besar telah 
menetapkan masa bagi segala hal. 
 
3 Dan ia yang benar akan bangkit dari 
tidur, 
Akan bangkit dan berjalan dalam jalan 
kebenaran, 
Dan segala jalurnya dan percakapannya 
akan berada dalam kebaikan abadi dan 
kejayaan. 
 
4 Ia akan bermurah hati kepada orang 
benar dan memberikan mereka kebenaran 
abadi, 
Dan Ia akan memberinya kuasa sehingga 
ia (dianugerahi) kebaikan dan kebenaran. 
Dan ia akan berjalan dalam terang abadi. 
 

5 Dan dosa akan musnah dalam 
kegelapan selamanya, 
Dan tak akan lagi nampak sejak hari itu 
hingga selamanya. 
 
 
Bab XCIII 
 
1,2 Dan setelah itu Henokh mulai 
memberikan dan mulai bercerita dari kitab-
kitab itu. Dan Henokh berkata : 
 
Mengenai anak-anak kebenaran dan 
mengenai mereka yang terpilih dari dunia, 
Dan mengenai tanaman kebenaran, aku 
akan mengatakan hal-hal ini, 
Ya, aku Henokh akan menyatakan 
(mereka) kepadamu, putra-putraku : 
 
Menurut ia yang muncul kepadaku dalam 
mimpi surgawiku, 
Dan yang telah kuketahui melalui kata-
kata malaikat-malaikat kudus, 
Dan pelajari dari prasasti-prasasti surgawi. 
 
3 Dan Henokh mulai bercerita dari kitab-
kitab itu dan berkata : 
Aku lahir pada hari ketujuh pada minggu 
pertama, 
Ketika penghakiman dan kebenaran masih 
bertahan. 
 
4 Dan setelahku akan bangkit pada 
minggu kedua kejahatan yang sangat, 
Dan penipuan akan tegak ; 
Dan padanya akan terjadi akhir yang 
pertama. 
 
Dan padanya seorang manusia akan 
diselamatkan ; 
Dan setelah hal itu diakhiri kejahatan akan 
tumbuh, 
Dan sebuah hukum akan dibuat bagi para 
pendosa. 
 
Dan setelah itu pada minggu ketiga pada 
akhirnya 
Seorang manusia akan dipilih sebagai 
tanaman penghakiman yang benar, 
Dan keturunannya akan menjadi 
tumbuhan kebenaran selamanya. 
 
6 Dan setelah itu pada minggu keempat, 
pada akhirnya, 
Bayangan para kudus dan orang benar 
akan nampak, 
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Dan suatu hukum bagi segala generasi 
dan suatu wadah akan diciptakan bagi 
mereka. 
 
7 Dan setelah itu pada minggu kelima, 
pada akhirnya, 
Rumah kejayaan dan kekuasaan akan 
dibuat untuk selamanya. 
 
8 Dan setelah itu pada minggu keenam 
semua yang tinggal di dalamnya akan 
dibutakan, 
Dan hati mereka akan menyangkal 
kebijakan dengan tak ber-Tuhan. 
 
Dan padanya seorang manusia akan naik 
; 
Dan pada akhirnya rumah kekuasaan itu 
akan terbakar oleh api, 
Dan seluruh umat yang terpilih akarnya 
akan diceraiberaikan. 
 
9 Dan setelah itu pada minggu ketujuh 
suatu generasi yang murtad akan bangkit, 
Dan banyaklah perbuatannya, 
Dan segala perbuatannya adalah murtad. 
 
10 Dan pada akhirnya akan dipilih 
Kebenaran terpilih dari tanaman 
kebenaran yang abadi, 
Untuk menerima tujuh kali lipat perintah 
mengenai segala ciptaan-Nya. 
 
11 Karena siapakah di antara semua anak 
manusia yang mampu mendengar suara 
Ia Yang Kudus tanpa menjadi susah hati ? 
Dan siapa yang dapat memikirkan pikiran-
Nya ? Dan siapakah yang mampu 
menyaksikan semua karya 12 surga ? Dan 
bagaimana ada seseorang yang dapat 
menyaksikan surga, dan siapakah yang 
mampu memahami hal-hal surgawi dan 
melihat suatu roh atau jiwa dan dapat 
bercerita tentang itu, atau naik dan melihat 
13 segala ujungnya dan berpikir mengenai 
mereka atau berbuat seperti mereka ? 
Dan siapakah di antara semua manusia 
yang dapat mengetahui lebar dan panjang 
bumi, dan kepada siapakah telah 
diberikan ukuran mereka semua ? 14 Atau 
adakah yang mampu mengukur panjang 
surga dan seberapa besar tingginya, dan 
pada apa ia didirikan, dan berapa jumlah 
bintang-bintang, dan di mana benda-
benda langit beristirahat ? 
 

 
Bab XCIV 
 
1 Dan kini aku berkata kepadamu, putra-
putraku, cintailah kebenaran dan 
berjalanlah di dalamnya ; 
Karena jalur kebenaran pantas diterima, 
Tapi jalur kejahatan akan dihancurkan dan 
sirna secara tiba-tiba. 
 
2 Dan bagi beberapa orang dari suatu 
generasi jalur kekerasan dan kematian 
akan dibukakan, 
Dan mereka akan menjauh dari mereka, 
Dan tak akan mengikuti mereka. 
 
3 Dan kini aku berkata kepada kamu yang 
benar : 
Jangan berjalan pada jalan kejahatan, 
tidak juga pada jalan kematian, 
Dan jangan mendekatinya, atau kamu 
akan dihancurkan. 
 
4 Tapi carilah dan pilihlah bagi dirimu 
sendiri kebenaran dan hidup yang terpilih, 
Dan berjalanlah pada jalan kedamaian. 
Dan kau akan hidup dan makmur. 
 
5 Dan camkanlah kata-kataku dalam 
pikiran hatimu, 
Dan jangan sampai mereka hilang dari 
hatimu ; 
 
Karena aku tahu para pendosa akan 
menggoda manusia untuk memohon 
kebijakan dengan jahat, 
Agar tak ada tempat baginya, 
Dan tak ada cara godaan yang akan 
hilang. 
 
6 Celakalah mereka yang membangun 
kejahatan dan tekanan 
Dan meletakkan tipuan sebagai dasar ; 
Karena mereka akan digulingkan secara 
tiba-tiba, 
Dan mereka tak akan menemukan damai. 
 
7 Celakalah mereka yang membangun 
rumahnya dengan dosa ; 
Karena dari mereka segala dasar akan 
digulingkan, 
Dan dengan pedang mereka akan jatuh. 
Dan mereka yang mendapatkan emas dan 
perak dalam penghakiman akan musnah 
tiba-tiba. 
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8 Celakalah kalian, hai orang kaya, karena 
kalian percaya pada kekayaanmu, 
Dan dari kekayaanmu kalian akan pergi, 
Karena kalian tidak ingat akan Sang Maha 
Tinggi pada hari-hari kekayaanmu. 
 
9 Kalian telah melaksanakan penghujatan 
dan kejahatan, 
Dan telah siap untuk hari pembantaian, 
Dan hari kegelapan dan hari penghakiman 
besar. 
 
10 Maka aku berbicara dan menyatakan 
kepadamu : 
Ia yang telah menciptakanmu akan 
menggulingkanmu, 
Dan bagi kejatuhanmu tak akan ada belas 
kasihan, 
Dan Penciptamu akan bersenang-senang 
atas kehancuranmu. 
 
11 Dan mereka yang benar pada hari-hari 
itu akan menjadi 
Kecaman bagi para pendosa dan mereka 
yang tak ber-Tuhan. 
 
 
Bab XCV 
 
1 Oh bahwa mataku terkaburkan  oleh air 
Bahwa aku mungkin menangis karenamu, 
Dan mencurahkan air mataku seperti 
awan hujan : 
Demikian agar aku dapat beristirahat dari 
susah hatiku ! 
 
2 Siapa yang telah mengijinkan kalian 
melakukan kecaman dan kejahatan ? 
Dan karenanya penghakiman akan 
menguasai kalian, pendosa-pendosa. 
 
3 Janganlah takut terhadap para pendosa, 
kalian yang benar ; 
Karena lagi Tuhan akan membawa 
mereka ke tanganmu, 
Agar kalian dapat melaksanakan 
penghakiman atas mereka 
sekehendakmu. 
 
4 Celakalah kalian yang mencetuskan 
kutukan yang tak bisa dicabut kembali : 
Penyembuhan akan jauh darimu karena 
dosa-dosamu. 
 
5 Celakalah kalian yang membalas 
tetanggamu dengan kejahatan ; 

Karena kalian akan dibalas setimpal 
dengan perbuatanmu. 
 
6 Celakalah kalian, saksi-saksi dusta, 
Dan mereka yang melakukan 
ketidakadilan, 
Karena kalian akan musnah tiba-tiba. 
 
7 Celakalah kalian, para pendosa, karena 
kalian menghukum orang yang benar ; 
Karena kalian akan dibawa dan dihukum 
karena ketidakadilan, 
Dan beratlah kekangnya atasmu. 
 
 
Bab XCVI 
 
1 Berpengharapanlah, kalian orang benar 
; karena tiba-tiba para pendosa akan 
musnah dari hadapanmu, 
Dan kalian akan berkuasa atas mereka 
sekehendakmu. 
 
2 Dan pada hari kesedihan para pendosa, 
Anak-anak kalian akan naik dan bangkit 
seperti elang, 
Dan lebih tinggi daripada burung-burung 
bangkai adalah sarangmu, 
Dan kalian akan naik dan memasuki 
relung-relung bumi, 
Dan belahan-belahan batu selamanya 
seperti ikan di hadapan orang-orang jahat, 
Dan roh-roh wanita jahat akan menghela 
napas karena kalian - dan menangis. 
 
3 Karenanya janganlah takut, kalian yang 
telah menderita ; 
Karena penyembuhan akan menjadi 
bagianmu, 
Dan suatu cahaya terang akan 
menerangimu, 
Dan suara kedamaian akan kalian dengar 
dari surga. 
 
4 Celakalah kalian, para pendosa, karena 
kekayaanmu membuatmu terlihat benar, 
Tapi hatimu menghukummu sebagai 
pendosa, 
Dan kenyataan ini akan menjadi bukti 
melawanmu sebagai kenangan atas 
perbuatan jahat(mu). 
 
5 Celakalah kalian yang memakan 
gandum yang terbaik, 
Dan meminum anggur dalam mangkuk-
mangkuk besar, 
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Dan menginjak-injak orang yang hina 
dengan kekuasaanmu. 
 
6 Celakalah kalian yang meminum air dari 
setiap sumber air, 
Karena tiba-tiba kalian akan dimangsa dan 
melayu, 
Karena kalian telah melupakan sumber air 
kehidupan. 
 
7 Celakalah kalian yang berbuat kejahatan 
Dan penipuan dan penghujatan : 
Itu akan menjadi kenangan terhadapmu 
bagi setan. 
 
8 Celakalah kalian, orang-orang kuat, 
Yang dengan kekuatan menindas orang 
benar ; 
Karena hari kehancuranmu akan segera 
datang. 
 
Pada hari-hari itu masa yang baik akan 
datang bagi orang benar - pada hari 
penghakiman kalian. 
 
 
Bab XCVII 
 
1 Percayalah, kalian orang benar, bahwa 
para pendosa akan menjadi aib 
Dan musnah pada hari kejahatan. 
2 Ketahuilah (kalian pendosa) bahwa 
Yang Maha Tinggi memperhatikan 
kehancuranmu, 
Dan para malaikat surga bersuka ria atas 
kehancuranmu. 
 
3 Apa yang akan kalian lakukan, hai 
pendosa, 
Dan ke mana kalian akan lari pada hari 
penghakiman, 
Ketika kalian mendengar suara doa para 
orang benar ? 
 
4 Ya, kalian akan datang kepada mereka, 
Kepada siapa kata-kata ini akan menjadi 
kesaksian : 
“ Kalian telah menjadi teman pendosa-
pendosa.” 
 
5 Dan pada hari-hari itu doa orang benar 
akan sampai kepada Tuhan, 
Dan bagi kalian hari-hari penghakimanmu 
akan datang. 
 

6 Dan segala kata-kata kejahatanmu akan 
dibacakan di hadapan Sang Maha Suci, 
Dan wajah kalian akan tertutup malu, 
Dan Ia akan menolak segala karya yang 
berdasar kepada kejahatan. 
 
7 Celakalah kalian, para pendosa, yang 
hidup di tengah laut dan di tanah, 
Yang dikenang karena kejahatan. 
 
8 Celakalah kalian yang mengumpulkan 
perak dan emas dalam kejahatan dan 
berkata : 
“Kami menjadi kaya dan berada ; 
Dan telah memiliki segalanya yang kami 
inginkan. 
 
9 Dan kini marilah kita melakukan apa 
yang kita inginkan : 
Karena kami telah mengumpulkan perak, 
9c Dan banyaklah hamba dalam rumah 
kami.” 
9d Dan lumbung-lumbung kami penuh 
(melimpah) seperti dipenuhi air, 
10 Ya dan seperti airlah dustamu akan 
mengalir ; 
Karena kekayaanmu tak akan tinggal 
Tapi meninggalkanmu dengan cepat ; 
 
Karena kalian telah mengumpulkan 
semuanya dengan kejahatan, 
Dan kalian akan diserahkan kepada 
kutukan yang hebat. 
 
 
Bab XCVIII 
 
1 Dan kini aku bersumpah kepadamu, 
kepada yang bijak dan yang bodoh, 
Karena kalian akan memiliki banyak 
pengalaman di bumi. 
 
2 Karena kalian laki-laki akan memakai 
lebih banyak perhiasan daripada seorang 
wanita, 
Dan bahan berwarna-warni lebih dari 
seorang gadis : 
Dalam kekayaan dan kemegahan dan 
dalam kuasa, 
Dan dalam perak dan dalam emas dan 
dalam warna ungu, 
Dan dalam kemewahan dan dalam 
makanan mereka akan dituangkan seperti 
air. 
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3 Karenanya mereka akan berkekurangan 
dalam doktrin dan kebijakan, 
Dan mereka akan musnah bersama 
dengan harta benda mereka ; 
Dan dengan segala kejayaan dan 
kemewahan mereka, 
Dan dalam aib dan dalam pembantaian 
dan dalam kehinaan, 
Roh mereka akan dilemparkan ke dalam 
tungku api. 
 
4 Aku telah bersumpah kepadamu, hai 
pendosa, seperti gunung tidak menjadi 
budak, 
Dan bukit tidak menjadi dayang seorang 
wanita, 
Meskipun demikian dosa tidak dijatuhkan 
kepada bumi, 
Tapi manusia sendiri yang telah 
menciptakannya, 
Dan di bawah suatu kutukan besar 
mereka yang melakukannya akan jatuh. 
 
5 Dan kemandulan tidak diberikan kepada 
wanita, 
Melainkan karena perbuatan tangannya 
sendirilah ia mati tanpa keturunan. 
 
6 Aku telah bersumpah kepadamu, hai 
pendosa, demi Sang Maha Besar, 
Bahwa segala perbuatan jahatmu 
dibeberkan di surga, 
Dan tak satupun perbuatan penindasanmu 
yang ditutupi dan disembunyikan. 
 
7 Dan jangan berpikir dalam jiwamu tidak 
juga berkata dalam hatimu bahwa kalian 
tidak tahu dan kalian tidak melihat 8 
bahwa setiap dosa setiap hari dicatat di 
surga di hadapan Yang Maha Tinggi. 
Sejak saat ini kalian tahu bahwa segala 
penindasanmu yang kalian lakukan dicatat 
setiap hari hingga hari penghakimanmu. 9 
Celakalah kalian, orang-orang bodoh, 
karena melalui kebodohanmu kalian akan 
musnah : dan kalian bersalah terhadap 
orang bijak, 10 dan karenanya nasib baik 
tak akan menjadi bagianmu. Dan kini, 
ketahuilah bahwa kalian disiapkan untuk 
hari penghancuran : karenanya jangan 
berharap untuk hidup, hai pendosa, tapi 
kalian akan pergi dan mati ; karena kalian 
tidak memiliki tebusan ; karena kalian 
disiapkan untuk hari penghakiman besar, 
untuk hari kesedihan dan aib besar bagi 
jiwamu. 11 Celakalah kalian, kalian yang 

keras kepada, yang melakukan kejahatan 
dan melahap darah : Dari mana kalian 
mendapatkan barang-barang bagus untuk 
dimakan dan minum dan dikenyangkan ? 
Dari segala hal-hal baik yang ditempatkan 
dalam kelimpahan di bumi oleh Tuhan 
Yang Maha Tinggi ; karenanya kalian tak 
akan memperoleh damai. 12 Celakalah 
kalian yang mencintai perbuatan jahat : 
mengapa kalian berharap nasib baik bagi 
dirimu sendiri ? Ketahuilah kalian akan 
dibawa ke tangan orang benar, dan 
mereka akan 3 memotong lehermu dan 
membunuhmu, dan tak akan berbelas 
kasihan kepadamu. Celakalah kalian yang 
bersuka ria atas kesedihan orang-orang 
benar ; karena tak ada kubur yang akan 
digali bagimu. Celakalah kalian yang 
mengabaikan kata-kata 5 orang benar ; 
karena kalian tak akan mendapatkan 
kehidupan. Celakalah kalian yang 
menuliskan dusta dan kata-kata tak ber-
Tuhan ; karena mereka menuliskan dusta 
mereka agar orang-orang mendengarnya 
dan berbuat tak ber-Tuhan terhadap 6 
tetangga (mereka). Karenanya mereka tak 
akan memperoleh damai melainkan akan 
mati tiba-tiba. 
 
 
Bab XCIX 
 
1 Celakalah kamu yang bertindak tak ber-
Tuhan, 
Dan berjaya dalam dusta dan memujanya 
: 
Kalian akan musnah, dan hidup bahagia 
tak akan menjadi milikmu. 
 
2 Celakalah mereka yang membelokkan 
kata-kata kebenaran, 
Dan melanggar hukum abadi, 
Dan mengubah diri mereka menjadi bukan 
diri mereka sendiri melainkan menjadi 
pendosa : 
Mereka akan diinjak-injak di muka bumi. 
 
3 Pada hari-hari itu bersiap-siaplah, kalian 
yang benar, untuk menaikkan doamu 
sebagai kenangan, 
Dan tempatkam mereka sebagai 
kesaksian di hadapan para malaikat, 
Agar mereka dapat menempatkan dosa 
para pendosa sebagai suatu kenangan di 
hadapan Yang Maha Tinggi. 
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4 Pada hari-hari itu bangsa-bangsa akan 
dikacaukan, 
Dan keluarga-keluarga bangsa-bangsa itu 
akan bangkit pada hari penghancuran. 
 
5 Dan pada hari itu mereka yang hina 
akan maju dan membawa anak-anak 
mereka, 
Dan mereka akan meninggalkannya, agar 
anak mereka musnah melalui mereka : 
Ya, mereka akan meninggalkan anak 
mereka (yang masih) menyusu, dan tidak 
kembali kepada mereka, 
Dan mereka tak akan berbelas kasihan 
atas orang-orang yang mereka cintai. 
 
6,7 Dan lagi aku bersumpah kepadamu, 
kalian pendosa, bahwa dosa dipersiapkan 
untuk suatu hari penumpahan darah. Dan 
mereka yang memuja batu, dan ukiran 
kubur dari emas dan perak dan kayu (dan 
batu) dan tanah liat, dan mereka yang 
memuja roh-roh tak murni dan setan-
setan, dan segala jenis berhala tidak 
sesuai dengan pengetahuan, tak akan 
mendapatkan pertolongan dari mereka. 
 
8 Dan mereka akan menjadi tak ber-
Tuhan karena kebodohan hati mereka, 
Dan mata mereka akan dibutakan karena 
ketakutan hati mereka 
Dan melalui bayangan-bayangan dalam 
mimpi mereka. 
 
9 Melalui ini mereka akan menjadi tak ber-
Tuhan dan ketakutan ; 
Karena mereka telah membawa karya 
mereka dalam dusta, 
Dan telah memuja batu : 
Karenanya dalam sekejap mereka akan 
musnah. 
 
10 Tapi pada hari-hari itu diberkatilah 
mereka yang menerima kata-kata bijak, 
dan memahaminya, 
Dan mengamati jalan Yang Maha Tinggi, 
dan berjalan dalam jalur kebenaran-Nya, 
Dan tidak menjadi tak ber-Tuhan bersama 
mereka yang tak ber-Tuhan ; 
Karena mereka akan diselamatkan. 
 
11 Celakalah kalian yang menyebarkan 
kejahatan kepada tetanggamu ; 
Karena kalian akan dibunuh di Sheol. 
 

12 Celakalah kalian yang membuat dusta 
dan ukuran-ukuran yang bohong, 
Dan (bagi mereka) yang menyebabkan 
kepahitan di atas bumi ; 
Karena mereka akan dihabiskan 
seluruhnya. 
 
13 Celakalah kalian yang membangun 
rumahmu di atas penderitaan orang lain, 
Dan seluruh bahan bangunan mereka 
adalah bata dan batu dosa ; 
Kuberitahukan kepadamu kalian tak akan 
mendapatkan damai. 
 
14 Celakalah mereka yang menolak 
aturan dan warisan abadi ayah mereka 
Dan jiwa-jiwa yang mengikuti berhala ; 
Karena mereka tak akan mendapatkan 
istirahat. 
 
15 Celakalah mereka yang berbuat 
kejahatan dan membantu penindasan, 
Dan membunuh tetangga mereka hingga 
hari penghakiman besar. 
 
16 Karena Ia akan menjatuhkan 
kejayaanmu, 
Dan membawa kesedihan kepada hatimu, 
Dan akan membangkitkan rasa tak suka-
Nya yang kejam 
Dan menghancurkan kalian semua 
dengan pedang ; 
Dan semua orang kudus dan orang benar 
akan mengingat dosamu. 
 
 
Bab C 
 
1 Dan pada hari-hari itu pada satu tempat 
para ayah bersama dengan anak-anak 
mereka akan dihancurkan 
Dan sesama saudara laki-laki akan mati 
berjatuhan. 
Hingga sungai penuh dengan darah 
mereka. 
 
 2 Karena seorang manusia tak akan 
menahan tangannya dari membunuh 
putra-putranya dan cucunya, 
Dan pendosa tak akan menahan 
tangannya dari abangnya yang terhormat : 
Dari pagi hingga senja mereka akan saling 
membunuh. 
 
3 Dan kuda akan berjalan dengan darah 
pendosa hingga ke dadanya, 
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Dan kereta akan terbenam hingga seluruh 
tingginya. 
 
4 Pada hari-hari itu para malaikat akan 
turun ke tempat-tempat rahasia 
Dan mengumpulkan bersama di satu 
tempat mereka yang membawa dosa 
Dan Yang Maha Tinggi akan bangkit pada 
hari penghakiman itu 
Untuk melaksanakan penghakiman besar 
di antara para pendosa. 
 
5 Dan atas para benar dan kudus Ia akan 
menunjuk penjaga dari antara para 
malaikat kudus 
Untuk menjaga mereka seperti milik 
mereka yang paling berharga, 
Hingga Ia mengakhiri segala kejahatan 
dan segala dosa, 
Dan meskipun para orang benar tidur 
untuk waktu yang lama, mereka tidak takut 
sedikitpun. 
 
6 Dan (lalu) para anak bumi akan melihat 
orang-orang bijak yang sudah aman, 
Dan akan memahami kata-kata kitab ini, 
Dan menyadari bahwa kekayaan mereka 
tak akan mampu menyelamatkan mereka 
Dalam penggulingan dosa-dosa mereka. 
 
7 Celakalah kalian, pendosa, pada hari 
penderitaan besar, 
Kalian yang memukul orang benar dan 
membakar mereka dengan api : 
Kalian akan dibalas setimpal dengan 
perbuatanmu. 
 
8 Celakalah kalian, yang keras kepala, 
Yang mengawasi untuk merencanakan 
kejahatan : 
Maka ketakutan akan datang kepadamu 
Dan tak ada yang akan menolongmu. 
 
9 Celakalah kalian, para pendosa, atas 
kata-kata mulutmu, 
Dan atas perbuatan tanganmu yang telah 
dibawa kemurtadanmu, 
Dalam panas menyala yang lebih panas 
dari api kalian akan terbakar. 
 
10 Dan kini, ketahuilah bahwa dari antara 
para malaikat Ia akan bertanya mengenai 
perbuatanmu di surga, dari matahari dan 
dari bulan dan dari bintang-bintang 
mengenai dosa-dosamu karena di atas 
bumi kalian melaksanakan 11 

penghakiman atas orang benar. Dan Ia 
akan memanggil sebagai saksi 
melawanmu semua awan dan kabut dan 
embun dan hujan ; karena mereka akan 
ditahan karenamu dari turun di atasmu, 
dan mereka 12 akan mengetahui dosa-
dosamu. Dan kini berilah hadiah kepada 
hujan agar ia tidak ditahankan dari jatuh di 
atasmu, tidak juga embun, ketika ia telah 
menerima emas dan perak darimu barulah 
ia jatuh. Ketika bunga es dan salju dengan 
dingin mereka, dan semua badai salju 
dengan segala wabah mereka jatuh 
kepadamu, pada hari-hari itu kalian tak 
akan mampu menahan mereka. 
 
 
Bab CI 
 
1 Perhatikanlah surga, hai kalian anak-
anak surga, dan segala karya Yang Maha 
Tinggi, dan takutlah kalian kepada-Nya 2 
dan jangan melakukan kejahatan di 
hadapan-Nya. Jika Ia menutup jendela 
surga, dan menahan hujan dan 3 embun 
dari jatuh ke bumi karenamu, apa yang 
akan kalian lakukan ? Dan jika Ia 
mengirim murka-Nya atasmu karena 
perbuatanmu, kalian tak dapat memohon 
kepada-Nya, karena kalian bicara kata-
kata sombong dan 4 tak pantas melawan 
kebenaran-Nya : karenanya kalian tak 
akan beroleh damai. Dan tidakkah kalian 
lihat para pelaut dalam kapalnya, betapa 
kapal mereka dilemparkan ke sana ke 
mari oleh ombak, dan diguncangkan oleh 
angin, dan 5 dalam bahaya ? Dan 
karenanya mereka takut karena segala 
harta mereka yang indah tenggelam ke 
dalam laut bersama mereka, dan mereka 
memiliki ketakutan jahat dalam hati 
mereka bahwa laut akan menelan mereka 
dan mereka akan 6 musnah dalamnya. 
Bukankah seluruh laut dan segala airnya, 
dan seluruh gerakannya, karya Yang 7 
Maha Tinggi, dan tidakkah Ia telah 
menetapkan batas bagi tindak-tanduknya, 
dan membatasinya dengan pasir ? Dan 
dengan bentakannya ia takut dan menjadi 
kering, dan segala ikan mati dan semua 
yang berada di dalamnya ; Tapi kalian 
pendosa yang ada 8 di atas bumi tidak 
takut kepada-Nya. Tidakkah Ia telah 
menciptakan surga dan bumi, dan segala 
sesuatu di dalamnya ? Siapa yang telah 
memberikan pengetahuan dan 

 55



kebijaksanaan kepada segala hal yang 
bergerak di atas bumi dan dalam laut. 9 
Tidakkah pelaut dalam kapalnya takut 
kepada laut ? Tapi pendosa tidak takut 
kepada Yang Maha Tinggi. 
 
 
Bab CII 
 
1 Pada hari-hari itu ketika Ia telah 
membawa api penghukuman atasmu, 
Ke manakah kalian akan lari, dan ke 
manakah kalian mencari penyelamatan ? 
Dan ketika Ia melontarkan kata-kata-Nya 
terhadapmu tidakkah kalian akan 
gemetaran dan ketakutan ? 
 
2 Dan segala benda langit akan sangat 
ketakutan 
Dan seluruh bumi akan ketakutan dan 
gemetaran dan berjaga-jaga. 
 
3 Dan semua malaikat akan 
melaksanakan perintah mereka 
Dan akan mencoba menyembunyikan diri 
mereka dari hadapan Ia Yang Jaya, 
Dan anak-anak bumi akan bergetar dan 
berguncang ; 
Dan kalian pendosa akan dikutuk 
selamanya, 
Dan kalian tak akan beroleh damai. 
 
4 Janganlah kalian takut, roh orang benar, 
Dan berbahagialah kalian yang mati dalam 
kebenaran. 
 
5 Dan jangan bersedih jika rohmu turun 
dengan kesedihan ke dalam Sheol, 
Dan bahwa dalam hidupmu tubuhmu tidak 
berlaku menurut kebaikanmu, 
Tetapi tunggulah hari penghakiman para 
pendosa 
Dan hari kutukan dan penghukuman. 
 
6 Tetapi ketika kalian mati para pendosa 
berkata kepadamu : 
“ Ketika kami mati, mati jugalah para 
orang benar, 
Dan apa keuntungan yang mereka peroleh 
dari perbuatan merela ? 
 
7 Lihatlah, seperti kita, mereka juga mati 
dalam kesedihan dan kegelapan, 
Dan apa yang mereka punyai lebih dari 
kita ? 
Dari saat ini kita adalah sama. 

 
8 Dan apa yang akan mereka dapatkan 
dan akan yang akan mereka lihat 
selamanya ? 
Lihatlah, mereka juga telah mati, 
Dan mulai kini hingga selamanya mereka 
tak akan melihat cahaya.” 
 
9 Kukatakan kepadamu, hai pendosa, 
kalian puas untuk makan dan minum, 
untuk merampok dan berdosa, dan 
menelanjangi orang, 10 dan 
mengumpulkan kekayaan dan melihat 
hari-hari baik. Sudahkah kalian lihat 
orang-orang benar betapa akhir mereka 
tiba, bahwa tidak secuil 11 kekerasan pun 
ditemukan dalam mereka hingga ajal 
mereka ? “Meskipun demikian mereka 
musnah dan menjadi seperti belum 
musnah, dan roh mereka turun ke Sheol 
dalam kesedihan.” 
 
 
Bab XIII 
 
1 Kini, karenanya, aku bersumpah 
kepadamu, orang benar, demi kejayaan 
Yang Besar dan Yang Terhormat dan 2 
Yang Berkuasa dalam kekuasaannya, dan 
demi kebesaran-Nya aku bersumpah 
kepadamu. 
Aku mengetahui suatu misteri 
Dan telah membacanya dari prasasti-
prasasti surgawi, 
Dan melihat kitab-kitab suci, 
Dan menemukan tertulis di dalamnya dan 
diukirkan mengenai mereka : 
 
3 Bahwa segala kebaikan dan bahagia 
dan kejayaan dipersiapkan bagi mereka, 
Dan dituliskan bagi roh mereka yang mati 
dalam kebenaran, 
Dan kebaikan yang berlipat ganda akan 
diberikan kepadamu sebagai imbalan 
kerjamu, 
Dan kelompokmu akan berkelimpahan di 
antara mereka yang hidup. 
 
4 Dan roh kalian yang mati dalam 
kebenaran akan hidup dan bersuka cita, 
Dan roh mereka tak akan musnah, tidak 
juga kenangan mereka dari hadapan Yang 
Maha Besar 
Kepada seluruh generasi dunia : 
karenanya jangan lagi takut terhadap 
hinaan mereka. 
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5 Celakalah kalian, hai pendosa, ketika 
kalian mati, 
Jika kalian mati dalam kekayaan dosamu, 
Dan mereka yang sepertimu berkata 
mengenaimu : 
Diberkatilah para pendosa : mereka telah 
melihat semua hari-hari mereka. 
 
6 Dan betapa mereka mati dalam 
kemakmuran dan kekayaan, 
Dan tidak melihat kesedihan atau 
pembunuhan dalam hidup mereka ; 
Dan mereka mati dengan kehormatan, 
Dan penghakiman tidak dilaksanakan 
kepada mereka selama hidup mereka.” 
 
7 Ketahuilah kalian, bahwa roh mereka 
akan turn ke Sheol 
Dan mereka akan kesakitan dalam 
penghukuman besar. 
 
8 Dan ke dalam kegelapan dan rantai dan 
api yang membakar di mana terdapat 
penghakiman yang menyakitkan rohmu 
akan masuk, 
Dan penghakiman besar akan ada bagi 
seluruh generasi dunia. 
Celakalah kalian, karena kalian tak akan 
beroleh damai. 
 
9 Janganlah berkata demikian mengenai 
mereka yang benar dan baik yang masih 
hidup : 
“Dalam hari-hari kesusahan kami telah 
bekerja membanting tulang dan 
mengalami segala masalah, 
Dan menemui banyak kejahatan dan 
dimangsa, 
Dan mejadi sedikit dan roh kami menjadi 
kecil. 
 
10 Dan kami telah dihancurkan dan tak 
mendapatkan pertolongan meskipun 
hanya kata-kata : 
Kami telah disiksa dan dihancurkan, dan 
tidak berharap melihat kehidupan dari hari 
ke hari. 
 
11 Kami berharap menjadi kepada dan 
telah menjadi ekor : 
Kami telah membanting tulang dan tak 
beroleh kepuasan dalam kerja kami ; 
Dan kami telah menjadi makanan para 
pendosa dan orang jahat, 

Dan mereka telah mengikat kekangnya 
erat-erat atas kami. 
 
12 Mereka memiliki kekuasaan atas kami 
yang membenci dan memukul kami ; 
Dan bagi mereka yang membenci kami 
kami telah membungkukkan leher kami 
Tapi mereka tidak mengasihani kami. 
 
13 Kami ingin lari dari mereka agar kami 
dapat meloloskan diri dan beristirahat, 
Tapi tak menemukan tempat untuk lari dan 
aman dari mereka. 
 
14 Dan kami mengadu kepada para 
pemimpin dalam kesedihan kami, 
Dan berteriak kepada mereka yang 
memangsa kami, 
Tapi mereka tidak memperhatikan 
tangisan kami 
Dan tidak mendengarkan suara kami. 
 
15 Dan mereka menolong orang-orang 
yang merampok kami dan memangsa 
kami dan mereka yang membuat kami 
menjadi sedikit, dan mereka menutupi 
penindasan mereka, dan mereka tidak 
melepaskan kami dari kekang orang-orang 
yang memangsa kami dan 
menceraiberaikan kami dan membunuh 
kami, dan mereka menutupi pembunuhan 
mereka, dan tidak mengingat bahwa 
mereka telah mengangkat tangan 
melawan kami. 
 
 
Bab CIV 
 
1 Aku bersumpah kepadamu, bahwa di 
surga para malaikat mengingatmu 
selamanya di hadapan kejayaan Yang 
Maha 2 Besar : dan namamu tertulis di 
hadapan kejayaan Yang Maha Besar. 
Berpengharapanlah ; karena sebelumnya 
kalian dipermalukan melalui kesakitan dan 
penderitaan ; tapi kini kalian akan 
bercahaya sebagai cahaya-cahaya surga, 
3 kalian akan bersinar dan kalian akan 
terlihat, dan pintu-pintu surga akan 
dibukakan untukmu. Dan dalam tangismu, 
tangis untuk penghakiman, dan itu akan 
muncul kepadamu, karena seluruh 
kesedihanmu akan diberikan kepada 
semua 4 penguasa, dan atas semua yang 
menolong mereka yang merampokmu. 
Berpengharapanlah, dan jangan buang 
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harapanmu karena kalian akan 
bersukacita sebagai malaikat surga. Apa 
yang harus kalian lakukan ? Kalian tidak 
akan perlu bersembunyi pada hari 
penghakiman besar dan kalian tak akan 
dituduh sebagai pendosa, dan 6 
penghakiman abadi akan jauh darimu 
untuk seluruh generasi dunia. Dan kini 
janganlah takut, kalian orang benar, ketika 
kalian lihat para pendosa menjadi kuar 
dan makmur dalam cara mereka : jangan 
berteman dengan mereka, 7 tapi 
menjauhlah dari kekerasan mereka ; 
karena kalian akan menjadi sahabat 
penghuni surga. Dan, meskipun kalian 
pendosa berkata : “Semua dosa kami tak 
akan dicari dan dicatat,” meskipun 
demikian 8 mereka akan menuliskan 
seluruh dosamu setiap hari. Dan kini aku 
menunjukkan kepadamu cahaya dan 
kegelapan itu, 9 siang dan malam, lihatlah 
dosa-dosamu. Janganlah tak ber-Tuhan 
dalam hatimu, dan jangan berdusta dan 
jangan mengubah kata-kata kebenaran, 
juga jangan menuduh kata-kata Yang 
Maha Besar sebagai dusta, juga jangan 
mengurus 10 berhalamu , karena seluruh 
kebohongan dan perbuatan tak ber-
Tuhanmu dikeluarkan bukan dalam 
kebenaran melainkan dalam dosa besar. 
Dan kini aku mengetahui misteri ini, 
bahwa para pendosa akan mengubah dan 
membelokkan kata-kata kebenaran 
dengan banyak cara, dan akan 
mengatakan kata-kata jahat, dan dusta, 
dan melakukan penipuan besar, dan 
menuliskan buku mengenai 11 kata-kata 
mereka. Tapi ketika mereka menuliskan 
dengan benar kata-kataku dalam bahasa 
mereka, dan tidak mengubah atau 
menghapus sedikitpun kata-kataku 
melainkan menuliskan semuanya dengan 
benar - semua yang mula-mula kukatakan 
12 mengenai mereka. Lalu, aku 
mengetahui suatu misteri lain, bahwa 
kitab-kitab itu akan diberikan kepada 
orang benar dan 13 bijak untuk membawa 
kebahagiaan dan kebenaran dan 
kebijaksanaan. Dan kepada merekalah 
kitab-kitab itu akan diberikan, dan mereka 
akan mempercayainya dan bersukacita 
atasnya, dan lalu semua orang benar yang 
telah mempelajari jalan-jalan kebenaran 
darinya akan diberikan imbalan. 
 
 

Bab CV 
 
1 Pada hari-hari itu Tuhan memerintahkan 
(mereka) untuk memanggil dan bersaksi 
kepada anak-anak bumi mengenai 
kebijaksanaan mereka : Tunjukkan (itu) 
kepada mereka ; karena kalianlah 
penuntun mereka, dan suatu imbalan atas 
seluruh bumi. 2 Karena Aku dan anak-Ku 
akan bersatu dengan mereka selamanya 
dalam jalan kebenaran selama hidup 
mereka ; dan kalian akan beroleh damai : 
bersukacitalah, kalian anak-anak 
kebenaran. Amin. 
 
 
Bab CVI 
 
1 Dan setelah beberapa hari putraku 
Metusalah mengambil seorang istri bagi 
anaknya Lamekh, dan ia menjadi 2 hamil 
olehnya dan memberikannya seorang 
putra. Dan tubuhnya adalah putih seperti 
salju dan merah seperti mawar yang 
mekar, dan rambut di kepalanya dan pada 
untaian rambutnya yang panjang adalah 
putih seperti wol, dan matanya indah. Dan 
ketika ia membuka matanya, ia menerangi 
seluruh rumah seperti matahari, dan 
seluruh rumah 3 menjadi sangat terang. 
Dan segera ia bangkit di tangan para 
bidan, membuka mulutnya, dan bercakap-
cakap dengan Tuhan kebenaran. 4 Dan 
ayahnya Lamekh ketakutan olehnya dan 5 
lari, dan pergi kepada ayahnya Metusalah. 
Dan ia berkata kepadanya : Aku telah 
menghasilkan seorang putra yang aneh, 
berbeda dan tidak seperti manusia, dan 
menyerupai putra-putra Tuhan di surga, 
dan rupanya berbeda dan ia tidak seperti 
kita, dan matanya seperti cahaya 
matahari, dan 6 penampilannya berjaya. 
Dan tampaknya kepadaku ia tidak berasal 
dariku tapi dari para malaikat, dan aku 
takut pada masanya suatu keajaiban akan 
7 dibawa ke atas bumi. Dan kini, ayah, 
aku di sini untuk memohon kepadamu dan 
meminta kepadamu agar engkau pergi 
kepada Henokh, ayah kita, dan 
menanyakan kebenaran kepadanya, 
karena tempat hidupnya adalah 8 di 
antara para malaikat. Dan ketika 
Metusalah mendengar kata-kata putranya, 
ia datang kepadaku ke ujung-ujung bumi ; 
karena ia telah mendengar bahwa aku 
berada di sana, dan ia berteriak keras, 
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dan aku mendengar suaranya dan aku 
pergi kepadanya. Dan aku berkata 
kepadanya : Lihatlah, aku di sini, putraku, 
mengapa engkau datang kepadaku ? Dan 
ia menjawab dan berkata : Karena suatu 
kebingungan yang besar aku datang 
kepadamu, dan karena suatu bayangan 
yang menyusahkan 10 aku mendekat. 
Dan kini, ayahku, dengarkan aku : kepada 
putraku Lamekh telah lahir seorang putra, 
yang berbeda dari yang lain, dan rupanya 
tidak seperti rupa manusia, dan warna 
tubuhnya lebih putih dari salju dan lebih 
merah daripada mawar mekar, dan rambut 
di kepalanya lebih putih daripada wol, dan 
matanya seperti cahaya matahari, dan ia 
membuka matanya dan 11 segera 
menerangi seluruh rumah. Dan ia bangkit 
dalam tangan para bidan, dan membuka 
12 mulutnya dan memberkati Tuhan di 
surga. Dan ayahnya Lamekh menjadi 
ketakutan dan lari kepadaku, dan tidak 
percaya bahwa ia dihasilkan darinya, 
melainkan bahwa ia mirip malaikat-
malaikat surga, dan lihatlah aku telah 
datang kepadamu agar kau dapat 
menceritakan yang sebenarnya kepadaku. 
Dan aku, Henokh, menjawab dan berkata 
kepadanya : Tuhan akan melakukan hal 
yang baru pada bumi, dan ini telah kulihat 
dalam sebuah mimpi, dan ketahuilah 
bahwa pada generasi ayahku Jared 
beberapa malaikat surga telah melanggar 
kata-kata Tuhan. Dan lihatlah mereka 
melakukan dosa dan melanggar hukum, 
dan telah menyatukan diri mereka dengan 
wanita dan melakukan dosa dengan 
mereka, dan mengawini beberapa dari 
mereka, dan menghasilkan anak dari 
mereka. Dan mereka akan menghasilkan 
di atas bumi raksasa-raksasa yang bukan 
berasal dari roh, tapi berasal dari daging, 
dan akan terjadi hukuman besar atas 
bumi, dan bumi akan dibersihkan dari 
segala kekotoran. Ya, akan datang 
penghancuran besar atas seluruh bumi, 
dan akan terjadi air bah dan 16 suatu 
penghancuran besar selama satu tahun. 
Dan putra ini yang telah dilahirkan bagimu 
akan ditinggalkan di atas bumi, dan ketiga 
anaknya akan diselamatkan bersamanya : 
ketika seluruh umat manusia di atas bumi 
8 akan mati ia dan putra-putranya akan 
diselamatkan. Dan beritahukanlah kepada 
putramu Lamekh bahwa ia yang dilahirkan 
adalah benar putranya, dan berilah ia 

nama Nuh, karena ia akan ditinggalkan 
kepadamu, dan ia dan putra-putranya 
akan diselamatkan dari penghancuran, 
yang akan datang kepada bumi karena 
segala dosa dan segala kejahatan, yang 
akan dilaksanakan pada bumi pada 
masanya. Dan setelah itu akan terjadi 
lebih banyak kejahatan daripada yang 
mula-mula dilaksanakan di atas bumi ; 
karena aku mengetahui misteri-misteri 
pada kudus, karena Ia, Tuhan, telah 
menunjukkan dan memberitahukan 
kepadaku, dan aku telah membaca(nya) 
dalam prasasti-prasasti surgawi. 
 
 
Bab CVII 
 
1 Dan aku melihat tertulis padanya bahwa 
generasi demi generasi akan melanggar, 
hingga suatu generasi kebenaran bangkit, 
dan pelanggaran dihancurkan dan dosa 
berlalu dari bumi, dan semua 2 jenis 
kebaikan muncul di atasnya. Dan kini, 
putraku, pergi dan beritahukanlah kepada 
putramu Lamekh bahwa 3 putra ini, yang 
telah lahir, benar-benar putranya, dan 
bahwa (ini) bukan bohong. Dan ketika 
Metusalah telah mendengar kata-kata 
ayahnya Henokh - karena ia telah 
memberitahukan segalanya yang rahasia - 
ia kembali dan menunjukkan (mereka) 
kepadanya dan memberi nama anak itu 
Nuh ; karena ia akan merawat bumi 
setelah segala penghancuran itu. 
 
 
Bab CVIII 
 
1 Sebuah kitab lain yang dituliskan 
Henokh bagi putranya Metusalah dan bagi 
mereka yang akan datang setelahnya, 2 
dan menjaga hukum pada hari-hari 
terakhir. Kalian yang telah berbuat 
kebaikan akan menunggu hari-hari itu 
hingga suatu akhir dijatuhkan kepada 
mereka yang berbuat kejahatan, dan 
suatu akhir bagi kuasa para pelanggar. 
Dan tunggulah kalian hingga dosa telah 
berlalu, karena nama mereka akan 
dihapus dari buku kehidupan dan dari 
buku-buku suci, dan benih mereka akan 
dihancurkan selamanya, dan roh mereka 
akan dibunuh, dan mereka akan menangis 
dan bersedih dalam suatu tempat yang 
merupakan suatu rimba kekacauan, dan 
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dalam api mereka akan terbakar ; karena 
tak ada tanah di sana. Dan aku melihat 
sesuatu seperti awan yang tak terlihat ; 
karena dalamnya aku tidak melihat di 
baliknya, dan aku melihat api yang 
menyala terang, dan benda-benda seperti 
5 gunung-gunung bercahaya bergerak 
berputar dan menyapu ke sana dan ke 
mari. Dan aku bertanya kepada salah satu 
malaikat kudus yang bersamaku dan 
bertanya kepadanya : Apakah benda 
bercahaya itu ? Karena itu bukan surga 
melainkan 6 api yang menyala-nyala, dan 
suara sedu sedan dan tangisan dan 
kesedihan dan kesakitan sangat. Dan ia 
berkata kepadaku : Tempat yang kau lihat 
ini - di sini dilemparkan roh para pendosa 
dan penghujat, dan mereka yang berbuat 
kejahatan, dan mereka yang mengubah 
semua yang telah dikatakan Tuhan 
melalui mulut 7 para nabi - (bahkan) 
segala hal yang akan terjadi. Karena 
beberapa dari mereka dituliskan dan 
dicatat di atas di surga, agar para malaikat 
dapat membacanya dan mengetahui apa 
yang akan terjadi kepada para pendosa, 
dan roh orang yang rendah hati, dan 
mereka yang telah memukul tubuh 
mereka, dan telah diberikan imbalan 8 
oleh Tuhan ; dan mereka yang 
dipermalukan orang-orang jahat : Yang 
mencintai Tuhan dan tidak mencintai 
emas maupun perak maupun segala hal-
hal indah di dunia, tapi memberikan tubuh 
mereka pada penyiksaan. Yang, sejak 
lahir, menanti bukan makanan duniawi, 
tapi menganggap segalanya sebagai 
napas yang lewat, dan hidup menurutnya, 
dan Tuhan banyak mencobai mereka, dan 
roh mereka ternyata 10 murni sehingga 
mereka memberkati nama-Nya. Dan 
semua berkat yang dianugerahkan kepada 
mereka telah kubaca dalam buku-buku itu. 
Dan ia telah menetapkan imbalan mereka, 
karena mereka ternyata begitu mencintai 
surga lebih daripada hidup duniawi 
mereka, dan meskipun mereka diinjak-
injak orang jahat, dan mengalami 
penyiksaan dan pencemaran dari mereka 
dan dipermalukan, 11 tapi mereka 
memberkati-Ku. Dan kini Aku akan 
memanggil roh orang baik yang berasal 
dari generasi cahaya, dan aku akan 
mengubah mereka yang lahir dalam 
kegelapan, yang belum mendapatkan 
imbalan dalam daging 12 dengan 

kehormatan yang pantas mereka terima 
karena imannya. Dan Aku akan membawa 
dalam cahaya terang mereka yang 13 
mencintai nama kudus-Ku, dan Aku akan 
mendudukkan mereka masing-masing 
dalam singgasana kejayaannya. Dan 
mereka akan bercahaya untuk waktu yang 
tak terhitung, karena kebenaran adalah 
penghakiman Tuhan ; karena bagi yang 
beriman 14 Ia akan memberikan iman 
dalam menjalani jalan yang benar. Dan 
mereka akan melihat mereka yang, 15 
lahir dalam kegelapan dibawa kepada 
kegelapan, sementara orang-orang benar 
akan bercahaya. Dan para pendosa akan 
menangis dan melihat mereka bercahaya, 
dan mereka akan pergi ke tempat di mana 
hari-hari dan musim-musim telah 
ditetapkan bagi mereka. 
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