
APOCRIPA 

1st ESDRAS ng THE KING JAMES BIBLE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

1 Esdras 

Ang unang Aklat ng Esdras 

{1:1} at Josias ay nagdaos ng kapistahan ng Paskua sa 

Jerusalem sa kanyang Panginoon, at nag-alok ang Paskua ang 

ikalabing apat na araw ng unang buwan; 

{1:2} dahil nagpakita ng mga saserdote alinsunod sa kanilang 
mga araw-araw 

ang mga kurso, na nakasuot ng mahabang damit, sa mga 
templo ng ang 

Panginoon. 

{1:3} at siya ay nangusap sa mga Levita, ang banal na mga 
ministro ng 

Israel, na sila dapat hallow kanilang sarili sa Panginoon, sa 

Itakda ang kaban ng Espiritu ng Panginoon sa bahay na hari na 
si Solomon 

nagtayo ng mga anak ni David: 

{1:4} at sinabi, ay wala nang patototohanan ang kaban sa iyong 

balikat: Ngayon nga paglilingkuran ang Panginoon ninyong 
Diyos, at 



maglingkod sa kanyang bayang Israel, at ihanda mo pagkatapos 
ng iyong 

pamilya at lahi, 

Ayon sa {1:5} bilang David inireseta ang hari ng Israel, 

at ayon sa kariktan ng Solomon sa kanyang mga anak: at 

nakatayo sa templo alinsunod sa ilang dignidad ng 

ang mga pamilya ng mo ang mga Levita, na naglilingkod sa mga 
piling 

ng iyong mga kapatid na mga anak ng Israel, 

{1:6} alok ang Paskua sa kaayusan, at gumawa ng mga handa sa 

ang mga sakripisyo para sa iyong mga kapatid, at panatilihin 
ang Paskua 

alinsunod sa kautusan ng Panginoon, na kung saan ay 

ibinigay kay Moises. 

{1:7} at sa mga tao na ay natagpuan doon na Josias 

nagbigay ng mga tatlumpung libong Kordero at mga bata, at 
tatlong libong 

guya: mga bagay na ito ay ibinigay ng allowance ng mga hari, 

tulad ng ipinangako niya, sa mga tao, na mga saserdote, at 

sa mga Levita. 

{1:8} at Helkias, Zacarias, at Syelus, sa mga gobernador 



ng templo, na ibinigay sa mga saserdote para sa Paskua dalawa 

libo at anim na daang tupa, at tatlong daang guya. 

{1:9} at Jeconias, at Samaias, at Natanael kanyang 

kapatid na lalaki, at Assabias, at Ochiel, at Joram, kapitan sa 

libu-libo, na ibinigay sa mga Levita para sa Paskua na limang 

isang libong tupa, at pitong daang mga guya. 

{1:10} at kapag ang mga bagay na ito ay naganap, ang mga 
saserdote at 

Levita, ang pagkakaroon ng mga tinapay na walang lebadura, ay 
nakatayo tunay na nararapat 

kaayusan ayon sa lahi, 

{1:11} at ayon sa ilang nilalait ang mga puno ng mga 

ang mga magulang, bago ang mga tao, upang ihandog sa 
Panginoon, tulad ng ito ay 

nakasulat sa Aklat ni Moises: at gayon nga ang ginawa nila mga 

umaga. 

{1:12} at iniihaw nila ang Paskua ng apoy, bilang 

appertaineth: para sa mga sakripisyo, sod nila sa kanila sa tanso 

kaldero at kawali sa isang magandang amoy, 

{1:13} at inilagay ang mga ito bago ang lahat ng mga tao: at 
pagkatapos nito 



naghanda sila para sa kanilang sarili, at para sa mga pari ang 
kanilang 

mga kapatid, ang mga anak na lalaki ni Aaron. 

{1:14} Sapagka 't ang mga saserdote ay inaalok ng taba 
hanggang gabi: at ang 

Naghanda ng mga Levita para sa kanilang sarili, at ang mga 
saserdote nilang 

mga kapatid, ang mga anak na lalaki ni Aaron. 

{1:15} ang banal na singers din ang mga anak ni Asaph, sa 

kanilang pagkakasunod-sunod, alinsunod sa pagkahirang ni 
David, upang maalaman, 

Asaph, Zacarias, at Jeduthun, na noon ng mga hari 

ng hanay. 

{1:16} dito 'y ang mga porters ay sa tuwing pasukan; ito ay hindi 

naaayon sa batas para sa sinumang pumunta mula sa kanyang 
pangkaraniwang paglilingkod: para sa kanilang 

ang mga kapatid ng mga Levita ay inihanda para sa kanila. 

{1:17} gayon ay ang mga bagay na pag-aari ng mga 

ang mga sakripisyo ng Panginoon sa araw na iyon, na sila 

maaaring magdaos ng Paskua, 

{1:18} at mag-alay ng mga hain sa ibabaw ng dambana ng 
Panginoon, 



alinsunod sa kautusan ng Haring Josias. 

{1:19} kaya ang mga anak ni Israel na kung saan ay 
kasalukuyang hawak 

ang Paskua sa panahong iyon, at ang pista ng tinapay na 
matamis pitong 

araw. 

{1:20} at hindi natupad ang gayong isang Paskua sa Israel mula 
noong 

sa panahon ng propetang si Samuel. 

oo {1:21}, hindi na hawak ang lahat ng hari ng Israel tulad ng 

Paskua bilang Josias, at ang mga saserdote, at ang Levita, at ang 

Ang mga Judio, idinaos kasama ang lahat ng Israel na nakitang 
tirahan sa 

Jerusalem. 

{1:22} sa ikalabingwalong taon ng paghahari ni Josias ay 

patuloy ang Paskua. 

{1:23} at ang mga gawa o Josias ay matwid sa harap ng kanyang 

Panginoon ng isang puso na puno ng kabanalan. 

{1:24} bilang para sa mga bagay na nangyari nang kanyang 
panahon, 

nakasulat ito sa mga dating beses, hinggil sa mga 



nagkasala, at ang kasamaan laban sa Panginoon sa lahat ng mga 
tao 

at mga kaharian, at paano sila nalungkot siya nang labis, kaya 

na ang mga salita ng Panginoon ay tumayo laban sa Israel. 

{1:25} ngayon pagkatapos ng lahat ng mga gawa ni Josias ito ay 
nangyari na, 

ang Faraon na hari sa Egipto ay magpalaki ng digmaan sa 

Carchamis sa Eufrates: at Josias ay lumabas laban sa kanya. 

{1:26} ngunit ang hari ng Ehipto na ipinadala sa kaniya, na 
sinasabi, ano ang 

pakialam ko sa iyo, Oh hari ng Judea? 

{1:27} hindi ako sinugo mula sa ang Panginoong Diyos laban sa 
iyo; 

para sa aking mga digmaan ay sa Eufrates: at ngayon, ang 
Panginoon ay sumasa akin, 

oo, ang Panginoon ay kasama ko ng hasting akin pasulong: 
magsilayo kayo sa 

akin, at hindi na magiging laban sa Panginoon. 

{1:28} paanong Josias ay hindi ibaling ang kanyang karwahe 
mula sa 

pero siya, pinili niyang makipaglaban sa kanya, hindi tungkol sa 

ang mga salita ng propeta Jeremy na sinabi ng bibig ng mga 



Panginoon: 

{1:29} kundi sumali sa labanan sa kanya sa kapatagan ng 
Magiddo, 

at ang mga prinsipe ay dumating laban sa hari Josias. 

{1:30} magkagayo 'y sinabi ng hari sa kaniyang mga lingkod, 
dalhin sa akin 

layo mula sa digmaan; sapagka 't ako 'y lubhang mahina. At 

agad lingkod na kanyang dinala siya palayo mula sa digmaan. 

{1:31} pagkatapos gat niya sa kanyang pangalawang 
karwahe; at pagiging 

nagbalik sa Jerusalem na namatay, at inilibing sa kanyang 

puntod ng Ama. 

{1:32} at sa lahat ng kinuha nila ay nagluksa para Josias, oo, 
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Jeremy nanaghoy ang propeta para sa mga Josias, at ng mga 
punong tauhan 

may mga babae na ginawa ng mga panaghoy para sa kanya sa 
araw na ito: 

at ibinibigay ito para sa mga ordenansa upang gawin 

patuloy sa lahat ng bansa ng Israel. 

{1:33} ang mga bagay na ito ay nakasulat sa Aklat ng mga 
kuwento 



ng mga hari ng Juda, at ang bawat isa ng ang mga gawa na 
Josias 

ginawa, at ang kanyang kaluwalhatian, at ang kanyang pag-
unawa sa mga batas ng mga 

Panginoon, at ang mga bagay na ginawa niya noon, at ang mga 
bagay na ito 

ngayon ang banal, ay iniulat sa Aklat ng mga hari ng Israel 

at Judea. 

{1:34} at ang mga tao ay kinuha ng mga Joachaz ang anak na 
lalaki ng Josias, at 

ginawa siyang hari sa halip na Josias ang kanyang Ama, noong 
siya ay 

dalawampu 't tatlong taong gulang. 

{1:35} at siya ay naghari sa Judea at sa Jerusalem na tatlong 

buwan: at pagkatapos ay ang hari ng Egipto na deposed siya 
mula sa 

naghahari sa Jerusalem. 

{1:36} at ipinakita niya ang isang buwis sa lupain ng isang daang 

talento ng pilak at isang talento ng ginto. 

{1:37} ang hari ng Egipto ay gumawa rin ng mga haring Joacim 
kanyang 

kapatid na hari ng Judea at Jerusalem. 



{1:38} at iginapos siya Joacim at mga maharlika: pero Zaraces 

kanyang kapatid niya ay apprehended, at dinala mula sa Egipto. 

{1:39} limang at dalawampung taong gulang si Joacim kapag 
siya 

siyang ginawang hari sa lupain ng Judea at Jerusalem; at siya 

ginawa ang masama sa harapan ng Panginoon. 

{1:40} dahil dito laban sa kanya ng mga Nabuchodonosor ang 
hari 

ng Babilonia ay dumating up, at iginapos siya sa isang kadena 
ng mga tanso, 

at dinala siya sa Babilonia. 

{1:41} Nabuchodonosor ay dinala rin ng mga banal na sisidlan 
ng 

ang Panginoon, at dinala sa kanila, at inilagay ang mga ito sa 
kanyang sarili 

templo ng Babilonia. 

{1:42} kundi sa mga bagay na iyon na nakatala tungkol sa kanya, 
at ng 

kanyang uncleaness at kasamaan, ay nakasulat sa kasaysayan 
ng 

ang mga hari. 

{1:43} at Joacim na kanyang anak ay nagharing kahalili niya: siya 
ay 



ginawang hari na labingwalong taong gulang; 

{1:44} at reigned lamang ng tatlong buwan at sampung araw sa 

Jerusalem; at ginawa na masama sa harapan ng Panginoon. 

{1:45} upang matapos ang isang taon Nabuchodonosor ang 
nagpadala at sanhi 

kanya upang dalhin sa Babilonia kasama ng mga banal na 
sisidlan ng mga 

Panginoon; 

{1:46} at ginawa ng Zedechias hari ng Judea at Jerusalem, 

noong siya ay isang at dalawampung taong gulang; at siya ay 
naghari 

labing-isang taon: 

{1:47} at ginawa niya ang masama rin sa paningin ng 
Panginoon, at 

hindi inalagaan ng mga salita na sinalita sa kaniya ng mga 

propetang Jeremy mula sa bibig ng Panginoon. 

{1:48} at matapos na Haring ginawa Nabuchodonosor 

kanya na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, forswore niya 
sa kanyang sarili, 

at naghimagsik; at pinatitigas ang kanyang leeg, ang kanyang 
puso, siya 

lumabag sa mga batas ng Panginoong Diyos ng Israel. 



{1:49} ang mga gobernador na rin ng mga tao at ng mga 
saserdote 

ginawa sa maraming bagay laban sa mga batas na ito, at ipinasa 
sa lahat ng 

ikahahawa sa lahat ng mga bansa, at nadumhan ang templo ng 
Panginoon, 

na kung saan ay ginawang banal sa Jerusalem. 

{1:50} gayon pa man ang Diyos ng kanilang mga ama ipinadala 
sa pamamagitan ng kanyang 

sugo na tumawag sa kanila, dahil siya ang nagligtas sa kanila at 

kanyang tabernakulo din. 

{1:51} ngunit taglay nila ang kanyang mga sugo sa panunuya; at, 
hitsura, 

Kapag ang Panginoon ay nangusap sa kanila, gumawa sila ng 
isang isport ng kanyang 

mga propeta: 

{1:52} ngayon humayo, na siya, pagiging napoot sa kanyang 
mga tao 

para sa kanilang labis na kasamaan, iniutos ng hari ng mga 

Caldeo upang dumating up laban sa kanila; 

{1:53} pinatay na ang kanilang mga kabataang lalaki sa 
pamamagitan ng espada, oo, 



kahit sa loob ng kompas ng kanilang banal na mga templo, at 
naligtas 

kabataang lalaki ni maid, matandang lalaki ni anak, sa 

kanila; sapagkat ililigtas niya ang lahat sa kanilang mga kamay. 

{1:54} at kinuha nila ang lahat ng mga banal na sisidlan ng 
Panginoon, 

malaki at maliit, na may mga sisidlan ng kaban ng Diyos, at 

mga kayamanan ng mga hari, at dinala sila sa Babilonia. 

{1:55} para sa mga bahay ng Panginoon, sinunog nila ito, at 

preno pababa ang pader ng Jerusalem, at sumunog sa kanya 

tower: 

{1:56} at para sa kanyang maluwalhating bagay na ito, sila hindi 
kailanman tumigil 

hanggang sa sila ay nauubos at nagdala sa kanila sa lahat na 
walang bayad: at 

ang mga tao na hindi napatay ng espada na dinala niya sa 

Babilonia: 

{1:57} na naging alipin sa kanya at sa kanyang mga anak, 
hanggang 

naghari ang mga taga Persia, upang maipahayag ang salita ng 
Panginoon na binigkas 

pamamagitan ng bibig ni Jeremias: 



{1:58} hanggang sa lupain na gustung-gusto ng kanyang 
Sabbath, ang kabuuan 

oras na kanyang pagkawasak ay magpahinga siya, hanggang sa 
ang buong term ng 

pitumpung taon. 

{2:1} sa unang taon ng haring Cyrus ng mga taga Persia, na 

ang salita ng Panginoon ay maisasakatuparan, na siya ay may 

ipinangako ng bibig ni Jeremias; 

{2:2} ang Panginoon itinaas ang diwa ni Ciro na hari ng 

mga taga-Persia, at siya ay ginawa sa pagpapahayag sa 
pamamagitan ng lahat ng kanyang 

kaharian, at gayon din sa pamamagitan ng pagsusulat, 

Ganito ang wika ng kasabihan sa {2:3}, sa Haring Cyrus ng mga 
taga Persia; Ang 

Panginoon ng Israel, ang kataas-taasang Diyos na Panginoon, 
ginawa akong hari ng 

sa buong mundo, 

{2:4} at inutusan ako na bumuo sa kanya ng isang bahay sa 

Jerusalem sa kinuha. 

{2:5} kung kaya magkakaroon ng sinuman sa inyo na ng 
kanyang 



ang mga tao, hayaan na ang Panginoon, maging ang kanyang 
Panginoon, sa kanya, at ipaalam sa kanya 

bumalik siya sa Jerusalem sa Judea, at itayo ang bahay ng 

sa Panginoon ng Israel: sapagka 't siya 'y sa Panginoon ay 
nananahan sa 

Jerusalem. 

{2:6} kung sinuman pagkatapos manirahan sa mga lugar na ito 
tungkol sa, let sila 

Tulungan kanya, mga, ako ang nagsasabi, na ang kanyang mga 
kapitbahay, ng ginto, 

at sa pilak, 

{2:7} kaloob, sa kabayo, at mga baka, at iba pang 

bagay na ito, na kung saan ay naging inilahad ng panata, para sa 
mga templo ng 

Pahina 695 1 Esdras 

ng Panginoon sa Jerusalem. 

{2:8} pagkatapos ay ang hepe ng mga pamilya ng Judea at ng 
mga 

tumayo lipi ni Benjamin; ang mga saserdote, at ang mga Levita, 

at silang lahat na lumipat ng Panginoon upang pumunta up, na 
ang pagiisip at 

magtayo ng isang bahay para sa Panginoon sa Jerusalem, 



{2:9} at sila na nanirahan sa paligid tungkol sa mga ito, at 
tinulungan 

kanila sa lahat ng mga bagay na pilak at ginto, na may mga 
kabayo at 

hayop, at ng lubhang maraming libreng kaloob ng malaking 
bilang 

ang isipan ay napukaw nito. 

{2:10} hari Cyrus rin namunga ng mga banal na sisidlan, 

aling Nabuchodonosor ay dinala ang layo mula sa Jerusalem, 

at i-set up sa kanyang templo ng diyus-diyusan. 

{2:11} ngayon nang Haring Cyrus ng mga taga-Persia ay dinala 

sila lumabas, Ipinagbibigay sa Mithridates kanyang ingat-
yaman: 

{2:12} at sa kanya sila ay inihatid sa mga Sanabassar ang 

gobernador ng Judea. 

{2:13} at ito ay ang bilang ng mga ito; Isang libo 

ginintuang tasa, at isang libong pilak, censers ng pilak 

dalawampu 't siyam, vials ng ginto na tatlumpu, at ng pilak ng 
dalawang libong 

apat na raan at sampung, at isang libong iba pang sisidlan. 

{2:14} kaya lahat ng mga sisidlan ng ginto at pilak, na kung saan 
ay 



dala ang layo, ay limang libo apat na raan anim na pung 

at siyam na taon. 

{2:15} ang mga ito ay dinala pabalik ng Sanabassar, magkasama 

sa kanila sa pagkabihag, mula sa Babilonia sa Jerusalem. 

{2:16} ngunit sa panahon ng mga hari ng Artexerxes ng mga 
taga Persia 

Belemus, at Mithridates, at Tabellius, at Rathumus, 

at Beeltethmus, at Semellius ang kalihim, sa iba 

nasa na ang Komisyon sa kanila, na tumatahan sa Samaria 

at iba pang mga lugar, ay sumulat sa kanya laban sa kanila na 
naninirahan sa mga 

Judea at Jerusalem ang mga titik na sumusunod; 

{2:17} sa Haring Artexerxes aming Panginoon, iyong mga 
lingkod, 

Rathumus ang storywriter, at Semellius ang mga eskriba, at ang 

natitirang bahagi ng kanilang mga kapulungan, at ang mga 
hukom na nasa Celosyria at 

Phenice. 

{2:18} ito ngayon ay kilala na ang mga hari sa Panginoon, na ang 
mga Judio 

na ay up mula sa inyo sa sa amin, na pumasok sa Jerusalem, na 



mapaghimagsik at masamang lunsod, bumuo ng mga palengke, 
at 

ayusin ang mga muog ng mga ito at ilatag ang pundasyon ng 
templo. 

{2:19} ngayon, kung ang bayang ito at ang mga pader niyon ay 
binubuo 

muli, ay hindi lamang tanggihan na bigyan ng parangal, ngunit 
din maghimagsik 

laban sa mga hari. 

{2:20} at nakabahagi bilang ang bagay na ito ay nauukol sa mga 

templo ay ngayon sa kamay, iniisip natin ito ay nagpupulong 
upang hindi kaligtaan ang naturang 

may mga bagay na ito, 

{2:21} kundi magsalita sa ating Panginoon ng mga hari, sa 
layuning 

na, kung ito ay iyong kaluguran nawa ito hinanap sa mga aklat 

ng iyong mga magulang: 

{2:22} at inyong matatagpuan sa ang mga Cronica ay kung ano 
ang 

Isinulat hinggil sa mga bagay na ito, at kang maunawaan na 

ang lungsod ay mapanghimagsik, troubling ng mga hari at mga 
lunsod: 

{2:23} at na ang mga Hudyo ay mapanghimagsik, at itinaas 



laging digmaan doon; para sa mga dahilan kung saan maging 
ang lungsod na ito ay 

nangapahamak. 

{2:24} dahil dito ngayon ipinahahayag namin sa iyo, O 
Panginoon 

ang hari, na kung ang lungsod na ito itatayo muli, at ang mga 
pader niyon 

i-set up muli, mula sa simula ngayon magkakaroon ka walang 
talata 

sa Celosyria at Phenice. 

{2:25} pagkatapos hari sumulat pabalik muli sa Rathumus ng 

storywriter, Beeltethmus, upang Semellius ang mga eskriba, at 
sa 

mga pahinga na nasa komisyon, at ang mga naninirahan sa 
Samaria 

at ang Syria at ang Phenice, ganitong pamamaraan; 

{2:26} nabasa ko ang liham na ipinadala ninyo sa akin: 

kaya nga inutusan ako na gumawa ang masigasig na 
paghahanap, at kaniyang 

natagpuan na ang lungsod na iyon ay mula sa pagsasanay ng 
simula 

laban sa mga hari; 

{2:27} at ang mga tao doon ay ibinigay sa paghihimagsik at 



digmaan: at malakas na mga hari at mabangis sa Jerusalem, 

Sino ang naghari at pagbibigay-pugay sa Celosyria at Phenice 
mga hilaw na sangkap. 

{2:28} ngayon kaya nga ako ay inutusan upang hadlangan ang 
mga 

ang mga tao mula sa pagtatayo ng mga lungsod, at pagtalima 
na kinuha doon 

wala nang magawa sa ito; 

{2:29} at na masasama ang mga trabahador ay magpapatuloy 
nang walang karagdagang 

na ang pagkainis ng mga hari, 

{2:30} pagkatapos ni Haring Artexerxes kanyang mga sulat na 
binabasa, 

Rathumus, at Semellius ang mga eskriba, at ang iba pang mga 

sa komisyon sa kanila, pagtanggal ng madalian tungo sa 

Jerusalem kasama ang isang tropa ng mga horsemen at ang 
maraming 

ang mga tao sa pakikipagdigma, nagsimulang upang hadlangan 
ang builders; at ang mga 

pagtatayo ng templo sa Jerusalem ay tumigil hanggang sa 
pangalawa 

taon ng paghahari ni Dario na hari ng mga taga Persia. 



{3:1} ngayon nang Dario ay naghari, gumawa siya ng isang 
malaking piging 

sa lahat ng kanyang mga kampon, at sa lahat ng kanyang 
sambahayan, at sa lahat 

ang prinsipe sa Media at Persia, 

{3:2} at sa lahat ng gobernador at kapitan at 

tinyente na nasa ilalim niya, mula sa India sa Ethiopia, 

sa isang daan dalawampu at pitong lalawigan. 

{3:3} at nang sila ay makakain at makainom, at pagiging 

nasiyahan ay nawala ng mga tahanan, at pagkatapos ay Dario 
na hari ay nagpunta sa 

kanyang bedchamber, at natulog, at hindi nagtagal pagkatapos 
awaked. 

{3:4} Pagkatapos ay tatlong kabataang lalaki, na ay sa ang 
bantay na 

tinupad ng hari ang katawan, sinabi ng isa 't isa; 

{3:5} ang bawat isa sa atin ay nagsasalita ng isang pangungusap: 
siya, na 

madaig, at kung kaninong pangungusap ay tila mas matalino 
kaysa sa mga 

iba, sa kanya ay ang Haring Dario bigyan dakilang kaloob, at 

malaking bagay bilang tanda ng tagumpay: 



{3:6} bilang, na madaramitan ng Lila, uminom sa ginto, at sa 

pagtulog sa ginto, at isang karwahe sa bridles ng ginto, at isang 

headtire ng mainam na lino, at isang kuwintas sa palibot ng 
kanyang leeg: 

{3:7} at siya 'y umupo sa tabi ng Dario dahil sa kanyang 

karunungan, at ay tinatawag na Dario pinsan niya. 

{3:8} at pagkatapos ay isinulat bawat isa ang kanyang 
pangungusap, ibuklod ang mga ito, 

at inilagay sa ilalim ng hari Dario kanyang unan; 

{3:9} at sinabi na, kapag ang hari ay bumangon, ang ilan ay 

bigyan siya ng mga sulat; at ng kaninong gilid ang hari at ang 

tatlong prinsipe sa Persia ay hahatulan na kanyang 
pangungusap ay ang 

1 Esdras pahina 696 

pinakamarunong, sa kanya ang tagumpay na ito ay ibibigay, 
gaya ng itinakda. 

{3:10} isinulat ang unang, alak ay ang pinakamalakas. 

{3:11} sumulat ang ikalawa, ang hari ay pinakamalakas. 

{3:12} isinulat ang pangatlo, kababaihan ay pinakamalakas: 
kundi itaas 

lahat ng mga bagay katotohanan binabata papalayo ang 
tagumpay. 



{3:13} ngayon kapag ang hari ay nagsipag-aklas, kinuha nila ang 
kanilang 

sulat, at ibinigay ito sa kanya, at kaya niyang basahin ang mga 
ito: 

{3:14} at nagpababa sa mundo ng tinawag niyang lahat ang mga 
pinuno ng 

Persia at Media, at ang mga gobernador, at ang mga kapitan, at 

ang tinyente, at ng punong opisyal; 

{3:15} at naupo siya sa maharlikang luklukan ng paghatol; 

at ang mga sulat ay basahin bago sa kanila. 

{3:16} at sinabi niya, tumawag ng mga kabataang lalaki, at sila 
ay 

ipahayag sa sariling pangungusap. Kaya sila ay tinawag, at 
dumating 

sa. 

{3:17} at sinabi niya sa kanila, ipahayag sa amin ang iyong isipan 

hinggil sa mga isinulat. Pagkatapos ay nagsimula ang una, na 
may 

binanggit sa lakas ng alak; 

{3:18} at nagsabi siya ng ganito, O kayong mga tao, paano labis 
malakas 

ay ang alak! ito ang dahilan ng lahat ng tao na nagkamali na 
inumin ito: 



{3:19} ito ay nagpapahayag ng kaisipan ng hari at ng mga 

ulila ng mga bata na lahat ng isa; ng mga alipin at ng mga 

Freeman, ng mahihirap tao at ng mga mayayaman: 

{3:20} ito ay tumalikod din bawat pag-iisip sa kagalakan at 
kasayahan, 

upang ang isang tao naaalaala ni kalungkutan o utang: 

{3:21} at ginagawa nito ang bawat puso na mayaman, kaya na 
ng tao 

naaalaala ni hari o mga gobernador; at ito ay nagpapahayag na 

lahat ng bagay ay nangungusap ng talento: 

{3:22} at kapag sila ay sa kanilang mga tasa, nakakalimutan nila 
kanilang 

ibigin ang kapwa sa mga kaibigan at kapatid, at isang maliit na 
gumuhit ng matapos ang 

mga espada: 

{3:23} ngunit kapag sila ay mula ang alak na ito, sila ay 
alalahanin 

hindi nila ginawa. 

{3:24} O kayong mga tao, ay hindi alak ang pinakamalakas, na 
enforceth 

gawin ang gayon? At nang siya ay makapagsalita nang gayon, 
hawak niya ang kanyang kapayapaan. 



{4:1} pagkatapos ay ang pangalawa, na sinabi ng lakas ng 

Nagsimula ang hari, na sinasabi, 

{4:2} O kayong mga tao, ay hindi lalaki sa excel sa lakas na 
taglay 

namumuno sa dagat at lupa at lahat ng bagay sa kanila? 

{4:3} ngunit subalit ang hari ay mas makapangyarihan: sapagka 
't siya 'y Panginoon ng lahat 

mga bagay na ito, at nagtataglay ng kapangyarihan sa kanila; at 
ano mang 

kanyang ipinag-uutos sa kanila gagawin nila. 

{4:4} kung ipinagawa niya sa kanila na gumawa ng digmaan ang 
isa laban sa isa, 

ginagawa nila ang mga ito: kung ipadala niya sa kanila ang laban 
sa mga kaaway, sila ay pumunta, 

at buwagin ang mga pader ng mga bundok at mga tore. 

{4:5} nila patayin at napatay, at hindi lalabag sa 

utos ng hari: kung kumuha sila ng tagumpay, dalhin sila sa lahat 

ang hari, bilang rin ang nasamsam, bilang lahat ng mga bagay 
na iba pa. 

{4:6} gayundin para sa mga yaong walang sundalo, at may hindi 

kinalaman sa digmaan, ngunit gamitin ang mga husbundry, 
kapag nakaani na sila 



muli ang mga yaong nila ay ang inihasik, dalhin nila ang mga ito 
sa hari, 

at pilitin ang isa 't isa upang magbayad ng buwis sa hari. 

{4:7} subalit siya ay isang tao lamang: kung inuutusan siya 
patayin, 

patayin sila; kung uutusan niya na iligtas, iligtas sila; 

{4:8} kung utusan siyang saksakin, saktan nila; kung uutusan 
niya 

upang gumawa ng mga mapanglaw, gumawa sila ng 
mapanglaw; kung uutusan niya na 

magtayo, itayo nila; 

{4:9} kung inuutusan Niya puputulin, nila putulin mo; kung siya 

inuutusan magtanim, magtanim sila. 

{4:10} kaya lahat ng kanyang mga tao at ang kanyang mga 
hukbo na sumunod sa kanya: 

Bukod dito siya ay nakahiga, siya 'y kumakain at umiinom, at 

nagpapasan ng kanyang kapahingahan: 

{4:11} at panatilihin ang mga ito ang relo ikot tungkol sa kanya, 
ni 

maaaring sinuman magsilayo kayo, at gawin ang sarili niyang 
negosyo, ni 

sinusuway nila siya sa anumang bagay. 



{4:12} O kayong mga tao, kung paano dapat hindi hari maging 
pinakamalaking, 

sa ganitong uri ay sinunod na niya? At hawak niya ang kanyang 
dila. 

{4:13} pagkatapos ang third, na sinabi ng babae, at ng 

sa katotohanan, (ito ay Zorobabel) ay nagsimulang mangusap. 

{4:14} O kayong mga tao, ito ay hindi ang dakilang hari, o ang 

karamihan ng mga tao, lalake ay ito ang alak, nangingibabaw 
na; sino siya 

Pagkatapos na namamahala sa kanila, o ay 
Nangapapapanginoon sa kanila? ay 

sila na hindi ang kababaihan? 

{4:15} babaeng nagsilang ang hari at lahat ng tao na 

oso ay namamahala sa pamamagitan ng dagat at lupain. 

{4:16} Even sa kanila ay sila: at inalagaan nila ito ng 

ap na nagtanim ng ubasan, mula kung saan ang alak ay 
darating. 

{4:17} gumawa din ito ng mga kasuotan para sa mga tao; dalhin 
ang mga ito 

kaluwalhatian sa mga tao; at kung wala ang babae hindi tao. 

oo {4:18}, at kung ang tao ay sama-samang nagtipon ginto at 



pilak, o anumang iba pang magagandang bagay, gawin silang 
hindi ang pagmamahal ng isang babae 

Alin ang nararapat sa lingap at kagandahan? 

{4:19} at pagpapaalam sa pumunta, huwag ibubuka sila hindi, 
ang lahat ng mga bagay 

at kahit na may bukang bibig ayusin ang kanilang mga mata 
mabilis sa kanya; at 

hindi lahat ng tao ay may iba pang hangarin sa kaniya kaysa sa 
pilak o 

ginto, o butihing anoman anomang? 

{4:20} pinababayaan ng isang tao ang kanyang sariling Ama na 
pinalaki sa kanya, 

at sa kanyang sariling bayan, at sa pangungunyapit sa kanyang 
asawa. 

{4:21} sticketh siya hindi upang gugulin ang kanyang buhay sa 
piling ng kanyang asawa. at 

naaalaala ni Ama, o ina, o bansa. 

{4:22} sa ganito ring kailangan ninyong malaman na ang babae 
ay may 

makapaghahari sa inyo: gawin ninyo, hindi ang mga pagpapagal 
at paghihirap, at magbigay at 

dalhin ang lahat na mga babae? 



{4:23} oo, ang isang tao ay makakukuha ng kanyang espada, at 
ay lumalabas ang kanyang paraan ng 

nakawan at nakawin, na maglayag sa dagat at mga ilog; 

{4:24} at tumingin sa leon, at ay lumalabas mga 

kadiliman; at nang kanyang ninakaw, laki sa layaw, at 
ninakawan, siya 

nagdadala ang mga ito sa kanyang pag-ibig. 
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{4:25} dahil dito, isang lalaking mahal ang mas mahusay kaysa 
sa Ama ang kanyang asawa 

o ina. 

{4:26} oo, maaaring marami roon na may tumakbo mula sa 
kanilang mga wits 

para sa mga kababaihan, at maging tagapaglingkod para sa 
kanilang kapakanan. 

{4:27} marami din ang nasawi, may nagkamali, at nagkasala, 

para sa mga kababaihan. 

{4:28} at ngayon huwag kayo maniwala sa akin? ay hindi sa mga 
hari 

dakila sa kanyang kapangyarihan? natakot salingin ang mga 
hindi sa lahat ng rehiyon? 

{4:29} pa ang nakita ko siya at Apame ang hari 



babae, ang anak na babae ng mga kahanga-hangang Bartacus, 
nakaupo sa 

ang kanang kamay ng hari, 

{4:30} at pagkuha ng mga korona mula sa ulo ng hari, at 

pagtatakda ng mga ito sa kanyang sariling mga ulo; tinamaan 
din siya ng hari sa 

kanyang kaliwang kamay. 

{4:31} at pa para sa lahat ng ito ang Haring gaped at minasdan 

kanyang bukang bibig: kung natawa siya sa kanyang sarili, siya 
ay tumawa 

ding: ngunit kung kinuha niya ang anumang galit sa kanya, ang 
hari ay 

mauutusan na mambola, na siyang maaaring makipagkasundo 
sa kanya muli. 

{4:32} O kayo na mga tao, paano ito magiging ngunit dapat na 
maging 

malakas, nang makita nilang gawin kaya? 

{4:33} at pagkatapos ay ang hari at ang mga prinsipe ay 
tumingin sa isa sa 

isa pang: kaya 't siya ay nagsimula sa nagsasalita ng 
katotohanan. 

{4:34} O kayo ng tao, ay hindi matatag ang mga 
kababaihan? malaki ang mga 



lupa, mataas ang langit, matulin ay ang sun sa kanyang landas, 
para sa 

siya lumiligid sa kalangitan ikot tungkol, at fetcheth sa kanyang 

takbo muli sa kanyang sariling lugar sa isang araw. 

{4:35} hindi mahusay siya na ginagawa ang mga bagay na 
ito? kaya nga 

dakila ay ang katotohanan, at mas malakas kaysa sa lahat ng 
bagay. 

{4:36} lahat sa lupa ay sumisigaw sa katotohanan, at ang langit 

mapagimbot ito: mayanig ang lahat ng gawa at manginginig sa 
ito, at ito ay 

walang masamang bagay. 

{4:37} alak ay masama, ang mga hari ay masasama, mga 
kababaihan ay 

masama, ang lahat ng anak ng tao ay masama, at ang gayon ay 
lahat 

kanilang masasamang gawa; at doon ay walang katotohanan sa 
kanila; sa kanilang 

kasamaan din sila ay masasawi. 

{4:38} para sa katotohanan, ito ay nagtitiis, at ay palaging 
malakas; 

dito nabubuhay at conquereth para sa walang hanggan. 

{4:39} kasama niya doon ay hindi pagtanggap ng mga tao o 



gantimpala; Ngunit siya na gumagawa ng mga bagay na 
matwid, at refraineth 

mula sa lahat ng di-tapat at masama bagay; at lahat ng tao 
tulad ng rin 

sa kanyang mga gawa. 

{4:40} ni ng kanyang mga hatol ay anumang kasamaan; 

at siya ay ang lakas, kaharian, kapangyarihan at kamahalan, ng 
lahat ng 

mga edad. Purihin ang Diyos ng katotohanan. 

{4:41} at kasama na siya gaganapin ang kanyang kapayapaan. At 
lahat ng mga tao 

Pagkatapos ay sumigaw, at sinabi, malaki ang katotohanan, at 
ang makapangyarihan sa lahat 

bagay na ito. 

{4:42} magkagayo 'y sinabi ng hari sa kaniya, itanong kung ano 
ang ibig mo 

higit pa sa itinakda ng pahintulot, at bibigyan natin ito 

ka, dahil ikaw ay natagpuan pinakamatatalino; at ikaw kang 
umupo sa susunod 

akin, at ay tatawaging ng pinsan ko. 

{4:43} pagkatapos ay sinabi niya sa hari, tandaan mo ang iyong 
mga panata, 



na ikaw ay sumumpa upang itayo ang Jerusalem, sa mga araw 
na ito nang 

ka 't pumasok sa iyong kaharian, 

{4:44} at upang paalisin ang lahat ng sisidlan na kinuha 

layo mula sa Jerusalem, na itinalaga ni Cyrus, kapag siya 

sumumpa ang sirain ang Babilonia, at ipadala sa kanila muli 
roon. 

{4:45} ikaw din ay sumumpa na itayo ang templo, 

na kung saan sinusunog ang mga Edomita kapag Judea ay 
ginawa ulila 

pamamagitan ng mga Caldeo. 

{4:46} at ngayon, O Panginoon ang hari, ito ang aking 

nangangailangan, at kung saan hinihiling ko sa inyo, at ito ay 
ang princely 

paglilitis ng abuloy mula sa iyong sarili: nais ko nga na 

ikaw gumawa ng mabuti sa mga panata, ang pagganap na may 

sariling bibig ikaw ay sumumpa sa hari ng langit. 

{4:47} pagkatapos Dario ang hari ay tumayo, at humalik sa 
kanya, 

at sumulat ng mga liham para sa kanya sa lahat ng mga 
tagaingat-yaman at 

tinyente at kapitan at ang mga gobernador, na dapat nilang 



ligtas iparating sa kanilang mga paraan kapwa niya, at lahat ng 
yaong pumunta 

sa kanya upang itayo ang Jerusalem. 

{4:48} isinulat niya ang liham na rin sa ang tinyente ay 

sa Celosyria at Phenice, at sa kanila sa Libanus, na 

sila ay magdala ng kawayan ng sedar kahoy mula sa Libanus sa 
Jerusalem, 

at na magtayo sila ng lungsod sa kanya. 

{4:49} dito 'y isinulat niya para sa lahat ng mga Judio na 
lumabas 

ng kanyang kaharian hanggang sa kinuha, hinggil sa kanilang 
mga kalayaan, na 

walang officer, walang pinuno, walang Tenyente, ni ang ingat-
yaman, dapat 

sapilitan na pumasok sa kanilang pinto; 

{4:50} at na dapat ang lahat ng bansa na kung saan ay hawak 
nila 

libre nang walang buwis; at magbigay ng mga Edomita 

ang nayon ng mga Judio na pagkatapos na sila ay gaganapin: 

oo {4:51}, na magkaroon ng taunan ibinigay sa dalawampu 

ang mga talento sa pagtatayo ng templo, hanggang sa panahon 
na ito 



ay binuo; 

{4:52} at iba pang sampung talento taunan, upang mapanatili 
ang sunog 

handog sa altar araw-araw, habang sila ay may isang 

utos na ialay ang seventeen: 

{4:53} at iyon lahat sila nagpunta mula sa Babilonia upang 
bumuo ng 

ang lungsod ay dapat magkaroon ng malayang kalayaan, bilang 
rin nila bilang kanilang 

angkan, at ang mga saserdote na umalis. 

{4:54} sinulat niya hinggil din. sa mga singil na ito, at ang 

vestments ng mga pari na kung saan sila maglilingkod; 

{4:55} at gayundin para sa mga singil ng mga Levita, upang 
maging 

ibinigay sa kanila hanggang sa araw na ang bahay ay nayari, at 

Itinayo ang Jerusalem. 

{4:56} at iniutos niya na ibigay sa lahat ng ang bayan 

pensiyon at sahod. 

{4:57} pinayayaon niya din lahat ng mga sisidlan mula sa 
Babilonia, 

na Cyrus ay itinalaga; at lahat na bigay ni Cyrus sa 

kautusan, sisingilin din niya din na mangyari, at 



ipinadala sa Jerusalem. 

{4:58} ngayon kapag ang taong ito ay nawala, siya 

iniangat ang kanyang mukha sa Langit papunta sa Jerusalem, at 
pinuri 

ang hari ng langit, 
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{4:59}, at nagsabi, mula sa iyo ay darating na tagumpay, mula sa 
iyo 

karunungan ay darating, at ang inyo ay kaluwalhatian, at ako 'y 
iyong lingkod. 

{4:60} pinagpala ka, na ibinigay sa akin ng karunungan: para sa 

sa iyo bigyan ako Salamat, O Panginoon ng ating mga ninuno. 

{4:61} at kaya niya kinuha ang mga titik na ito, at lumabas, at 
dumating 

sa Babilonia, at sinabi ito sa lahat ng kanyang mga kapatid. 

{4:62} at pinuri nila ang Diyos ng kanilang mga ama, dahil 

ibinigay niya sa kanila kalayaan 

{4:63} umahon, at itayo ang Jerusalem, at ang templo 

na kung saan ay tinawag sa pamamagitan ng kanyang pangalan: 
at sila ay dumulog sa 

mga kasangkapan ng sarisaring panugtog at kasayahan sa 
pitong araw. 



{5:1} pagkatapos nito ay ang pangunahing tauhan ng mga 
pamilya 

pinili ayon sa kanilang mga lipi, upang magtungo sa kanilang 
mga asawa 

at mga anak na lalaki at anak na babae, sa kanilang mga aliping 
lalake at 

babae, at kanilang mga hayop. 

{5:2} at Dario ay nagpadala sa kanila ng isang libo horsemen, 

hanggang sa madala silang bumalik sa Jerusalem nang ligtas, at 

may musikal [instrumento] tabrets at plauta. 

{5:3} at naglaro ng lahat ng kanilang mga kapatid, at ginawa 
niya silang umalis 

ang magkasama sa kanila. 

{5:4} at ito ang mga pangalan ng mga tao na umahon, 

ayon sa kanilang mga pamilya sa kanilang mga lipi, pagkatapos 
ng kanilang 

ilang ulo. 

{5:5} ang mga saserdote, ang mga anak ni Phinees na anak ni 
Aaron: 

Si Jesus ang anak ni Josedec, anak ni Saraias, at Joacim ang 

anak ng Zorobabel, ang anak na lalaki ng Salathiel, na kabilang 
sa sambahayan ni 



David, mula sa lahi ng Phares, ang angkan ng Juda; 

{5:6} na nagsalita ang talino sa pangungusap bago Dario ang 
hari ng 

Persiya sa pangalawang taon ng kanyang panunungkulan, sa 
buwan ng Nisan, 

na kung saan ay sa unang buwan. 

{5:7} at sila ang kinuha na umahon mula sa 

pagkabihag, na kung saan sila nanirahan bilang dayuhan, kung 
sino ang 

Nabuchodonosor ang hari ng Babilonia ay dinala sa 

Babilonia. 

{5:8} at bumalik sila sa Jerusalem, at ang isa 

ang mga bahagi ng kinuha, bawat tao sa kanyang sariling 
lungsod, na dumating kasama 

Zorobabel, kasama si Jesus, Nehemias, at Zacarias, at 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus, at Baana, kanilang gabay. 

{5:9} ang bilang ng mga ito ng mga bansa, at ang kanilang 

ang mga gobernador, ang mga anak ni Phoros, dalawang libo 
isang daan 

Pitumpu at dalawa; ang mga anak ni Saphat, apat na raan 
Pitumpu 



at ang dalawa: 

{5:10} ang mga anak na lalaki ng mitolohiyang Griyego, pitong 
daan at limampung at anim na: 

{5:11} ang mga anak na lalaki ng Phaath Moab, dalawang libo 
walong 

daang at Labindalawa: 

{5:12} ang mga anak ni Elam, isang libo dalawang daan 
limampung 

at apat na: ang mga anak na lalaki ng Zathul, siyam na raan 
apatnapu at limang anak: 

ang mga anak na lalaki ni Corbe, pitong daan at limang: ang 
mga anak ni Bani, 

anim na raan apatnapu at walo: 

{5:13} ang mga anak ni Bebai, anim na daan dalawampu 't at 
tatlong: 

ang mga anak na lalaki ng Sadas, tatlong libo dalawang daan 
dalawampu 't at 

dalawa: 

{5:14} ang mga anak ni Adonikam, anim na raan animnapu at 

pitong: ang mga anak na lalaki ng Bagoi, dalawang libo at 
animnapung at anim: ang 

ang mga anak ni Adin, apat na raan at limampung at apat: 



{5:15} ang mga anak na lalaki ng Aterezias, siyamnapu 't 
dalawa: ang mga anak na lalaki ng 

Ceilan at Azetas pung at pitong: ang mga anak na lalaki ng 
Azuran, 

apat na raan tatlumpu at dalawa: 

{5:16} ang mga anak na lalaki ni Ananias, isang daan at isa: ang 
mga anak na lalaki 

ng Arom, tatlumpu dalawa: at ang mga anak na lalaki ng Bassa, 
tatlong daang 

dalawampu at tatlo: ang mga anak na lalaki ng Azephurith, 
isang daan at 

dalawa: 

{5:17} ang mga anak na lalaki ng Meterus, tatlong libo at 
limang: ang 

ang mga anak ni Bethlomon, isang daan dalawampu 't at 
tatlong: 

{5:18} sila ng Netophah, limampu at limang: sila ng 

Anathoth, isang daan at limampung at walong taong gulang: 
sila ng Bethsamos, 

ikaapatnapu at dalawa: 

{5:19} sila ng Kiriathiarius, dalawampu at lima: sila ng 

Caphira at Beroth, pitong daan apatnapu at tatlo: sila ng 

Pira, pitong daang: 



{5:20} sila ng Chadias at Ammidoi, apat na raang 

dalawampu at dalawang: sila ng Cirama at Gabdes, anim na 
raan 

dalawampu at isa: 

{5:21} sila ng Macalon, isang daan dalawampu at dalawa: 

sila ng Betolius, limampu at dalawa: ang mga anak na lalaki ng 
Nephis, isang 

daang ikalimampu at anim na: 

{5:22} ang mga anak na lalaki ni Calamolalus at mapigilan, 
pitong daang 

dalawampung at limang: ang mga anak ni Jerechus, dalawang 
daan apatnapu at 

limang: 

{5:23} ang mga anak na lalaki ni Anas, tatlong libo tatlong daan 

at tatlumpung. 

{5:24} mga saserdote: ang mga anak na lalaki ng Jeddu, ang 
anak ni Jesus 

kasama ng mga anak ni Sanasib, siyam na raan Pitumpu at 
dalawa: 

ang mga anak ni Meruth, isang libong limampu at dalawa: 

{5:25} ang mga anak na lalaki ng Phassaron, isang libong 
ikaapatnapu at pitong: 



mga anak na lalaki ng Carme, isang libo at labimpito. 

{5:26} ang mga Levita: ang mga anak na lalaki ng Jessue, at 
Cadmiel, at 

Banuas, at Sudias, Pitumpu 't apat na. 

{5:27} ang banal na mang-aawit: ang mga anak ni Asaph, isang 
daan 

dalawampu at walo. 

{5:28} mga porters: ang anak ni Salum, ang mga anak na lalaki 
ng Jatal, 

ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Dacobi, ang mga 
anak na lalaki ni Teta, 

ang mga anak na lalaki ni Sami, sa lahat ng limangdaan 
tatlumpu at siyam. 

{5:29} ang mga tagapaglingkod ng templo: ang mga anak ni 
Esau, ang 

ang mga anak ni Asipha, ang anak ni Tabaoth, ang anak ni 
Ceras, ang 

anak na lalaki sa South, ang mga anak na lalaki ng Phaleas, ang 
mga anak na lalaki ng Labana, ang 

ang mga anak ng Graba, 

{5:30} ang mga anak ni Acua, sa mga anak ng Uta, ang mga anak 
na lalaki ng 



Cetab, ang anak ni Agaba, ang anak ni Subai, ang mga anak na 
lalaki ng 

Anan, sa mga anak ni Cathua, ang mga anak na lalaki ng 
Geddur, 

{5:31} ang mga anak na lalaki ng Airus, ang anak ni Daisan, ang 
mga anak na lalaki ng 

Noeba, ang anak ni Chaseba, ang anak ni Gazera, ang mga anak 
na lalaki ng 
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Azia, ang mga anak ni Phinees, ang mga anak ni Azare, ang mga 
anak na lalaki ng 

Bastai, ang anak ni Asana, ang anak ni Meani, ang mga anak na 
lalaki ng 

Naphisi, ang anak ni Acub, ang mga anak ni Acipha, ang mga 
anak na lalaki ng 

Assur, ang mga anak ni Pharacim, ang mga anak na lalaki ng 
Basaloth, 

{5:32} ang mga anak ni Meeda, ang mga anak ni Coutha, ang 
mga anak na lalaki ng 

Charea, ang anak ni Charcus, ang anak ni Aserer, ang mga anak 
na lalaki ng 

Thomoi, ang anak ni Nasith, ang mga anak na lalaki ng Atipha. 

{5:33} ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon: ang mga anak 
na lalaki ng 



Azaphion, ang anak ni Pharira, ang anak ni Jeeli, ang mga anak 
na lalaki ng 

Lozon, ang mga anak ni Israel, ang mga anak na lalaki ng 
Sapheth, 

{5:34} ang mga anak na lalaki ng tipikal, ang mga anak na lalaki 
ng Pharacareth, ang 

ang mga anak ni Datamonitor, ang anak ni Sarothie, ang mga 
anak na lalaki ng Masias, ang 

anak ng Gar, ang mga anak na lalaki ng Addus, sa mga anak ng 
mga Suba, ang mga anak na lalaki ng 

Apherra, ang anak ni Barodis, ang anak ng Sabat, ang mga anak 
na lalaki ng 

Allom. 

{5:35} lahat ng ministro ng templo, at ang mga anak na lalaki ng 
mga 

ang mga lingkod ni Salomon, ay tatlong daan Pitumpu at 
dalawa. 

{5:36} umahon ito mula sa Thermeleth at Thelersas, 

Charaathalar na humantong sa kanila, at Aalar; 

{5:37} puwede ni sila pakita kanilang mga pamilya, o kanilang 

stock, kung paano ito inorganisa ng Israel: ang mga anak na 
lalaki ni Ladan, ang anak ng 



Ban, ang mga anak ni Necodan, anim na raan limampu at 
dalawa. 

{5:38} at sa mga pari na makamkam ang opisina ng mga 

priesthood, at hindi matatagpuan: ang mga anak na lalaki ng 
Obdia, ang mga anak na lalaki 

ng Accoz, ang mga anak na lalaki ng Addus, ikinasal na ang 
Augia isa ng mga 

ang mga anak ni Barzelus, at isinunod ang kanyang pangalan. 

{5:39} at kailan ang description ng mga kaanak ng mga ito 

lalaki ay naghangad sa rehistro, at hindi natagpuan, sila 

ay inalis mula sa pagsasagawa ng mga katungkulan ng 
priesthood: 

{5:40} para sa kanila sabi Nehemias at Atharias, na 

hindi sila dapat kabahagi ang mga bagay na Banal, hanggang 
doon 

bumangon ang isang mataas na saserdote na nadaramitan ng 
Doktrina at katotohanan. 

{5:41} kaya ng Israel, mula sa kanila ng Labindalawang taong 
gulang at 

nakatingin sa itaas, sila ay lahat na may bilang na apat na pung 
libo, tabi 

aliping lalake at babae na dalawang libong tatlo 

isandaan at animnapung. 



{5:42} kanilang mga aliping lalake at aariing ay pito 

thousand tatlong daan apatnapu at pito: ang mga tao sa pag-
awit 

at pagkanta ng mga kababaihan, dalawang daan apatnapu at 
limang anak: 

{5:43} ang mga kamelyo ng apat na raan tatlumpu at lima, 
pitong 

isang libong tatlumpung at anim na kabayo, dalawang daan 
apatnapu at limang 

buriko, limang libo limang daan dalawampu 't at limang hayop 

ginagamit na ang pamatok. 

{5:44} at ilang ng hepe ng kanilang mga pamilya, kapag 

nagpunta sila sa templo ng Dios na nasa Jerusalem, sumumpa 

upang mag-set up ng bahay muli sa kanyang sariling lugar ayon 
sa kanilang 

kakayahan, 

{5:45} at magbigay sa mga banal na ingatang-yaman ng ang 
mga gawa ng 

isang libong libra ng ginto, limang libong ng pilak, at isang 

daang makapari vestments. 

{5:46} at kaya namuhay ang mga saserdote at mga Levita at 
mga 



ang mga tao sa Jerusalem, at sa buong bansa, ang mang-aawit 
na ito rin at 

ang porters; at ang buong Israel sa kanilang nayon. 

{5:47} ngunit noong ikapitong buwan ay nalalapit na, at 

Kapag ang mga anak ni Israel ay bawat tao sa kanyang sarili 

lugar, nakarating sila lahat kasama ang isang pahintulot sa open 

lugar ng unang pasukan na kung saan ay tungo sa silangan. 

{5:48} pagkatapos ay tumayo si Jesus sa mga anak ni Josedec, at 
ang kanyang 

ang mga kapatid ng mga saserdote at Zorobabel ang anak na 
lalaki ng Salathiel, at 

kanyang mga kapatid, at handa na ginawa ang dambana ng Dios 
ng Israel, 

{5:49} upang mag-alay ng mga hain na susunugin ayon dito, 
tulad ng ito ay 

hayagang iniuutos sa Aklat ni Moises ang mga tao ng Diyos. 

{5:50} at doon ay natipong sa kanila mula sa mga 

iba pang mga bansa ng lupain, at nagtayo sila ng dambana sa 
kanyang 

sariling lugar, dahil sa lahat ng bansa sa lupain 

pagkapoot sa kanila, at api sa kanila; at sila ay inaalok 



ang mga sakripisyo ayon sa oras, at ang mga handog na 
susunugin na mga 

Panginoon ang kapwa sa umaga at sa gabi. 

{5:51} din nagdaos sila ng pista ng mga tabernakulo, nang ito ay 

iniutos sa batas, at nag-alay ng mga hain araw-araw, ay bilang 

pagkikita: 

{5:52} at pagkatapos noon, ang patuloy na Katas-taasan, at ang 

sakripisyo ng mga Sabbath, at ng bagong buwan, at sa lahat 

banal na piging. 

{5:53} at nagsimula silang lahat na nagawa ng anumang mga 
panata sa Diyos 

upang mag-alay ng mga hain sa Diyos mula sa mga unang araw 
ng ikapitong 

buwan, bagama 't ang mga templo ng Panginoon ay hindi pa 
nakatayo. 

{5:54} at binigyan sila ng mga Mason at mga karpintero 

pera, pagkain at inumin, may kagalakan sa. 

{5:55} ng hanggang sa kanila din at Tiro ibinigay nila ang carrs, 

na sila ay magdala ng cedar tree mula sa Libanus, na kung saan 

dinala ng mga pampalutang sa kanlungan ng Joppe, ayon 

ito ay iniutos sa pamamagitan ng haring Cyrus ng mga taga-
Persia. 



{5:56} at sa ikalawang taon at ikalawang buwan pagkaraan ng 
kanyang 

pagdating sa templo ng Diyos sa Jerusalem ay nagsimulang 
Zorobabel 

ang mga anak na lalaki ng Salathiel, at si Jesus ang anak ng 
Josedec, at ang kanilang 

mga kapatid, at ang mga saserdote, at ang Levita, at silang lahat 
na 

ay dumating sa Jerusalem mula sa pagkabihag: 

{5:57} at sila ay inilatag ang pundasyon ng bahay ng Diyos 

sa unang araw ng ikalawang buwan, sa ikalawang taon 
pagkatapos ng 

sila 'y kinuha at Jerusalem. 

{5:58} at sila ay naghirang ng mga Levita mula sa dalawampung 
taon 

luma ibabaw ng mga gawa ng Panginoon. Pagkatapos ay 
tumayo si Jesus, at ang kanyang 

mga anak na lalaki at mga kapatid, at Cadmiel kanyang kapatid, 
at ang mga anak na lalaki ng 

Madiabun, kasama ang mga anak ni Joda anak ni Eliadun, 
kasama 

kanilang mga anak at mga kapatid, lahat ng mga Levita, sa 
magkakaayong setters 



ipapasa ng mga negosyo, na labouring upang isulong ang 
gawain sa 

ang bahay ng Diyos. Para sa mga manggagawa ay nagtayo ng 
mga templo ng ang 

Panginoon. 

{5:59} at ang mga saserdote ay tumayo Nakapaggayak sa 
kanilang vestments 

may mga instrumento sa musika at trumpeta; at ang mga Levita 
sa 

nagkaroon ng mga anak ni Asaph ang simbalo, 

{5:60} pagkanta ng mga awitin ng pasasalamat at pagpupuri sa 

Panginoon, tulad ng David ang mga hari ng Israel na inorden. 

{5:61} at inawit nila sa mga kanta ng malalakas na tinig sa mga 
papuri 

ng Panginoon, dahil sa kanyang awa at kaluwalhatian ay 
magpakailan man sa buong 

Israel. 
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{5: 62} at lahat ng tao ang tunog ng trumpeta, at sumigaw 

isang malakas na tinig, pagkanta ng mga awitin ng pasasalamat 
sa mga 

Panginoon para sa pagpapalaki ng ng bahay ng Panginoon. 



{5:63} din ng mga saserdote at mga Levita, at ng hepe ng 

kanilang mga pamilya, ang mga tao ng antigong mundo na 
nakita sa dating bahay 

dumating na ang pagtatayo ng mga ito sa pag-iyak at mahusay 
na umiiyak. 

{5:64} ngunit marami sa mga trumpeta at kagalakan ay 
sumigaw sa malakas 

tinig, 

{5:65} kung kaya 't ang mga trumpeta ay baka hindi narinig para 
sa 

ang pagtangis ng mga tao: pa ng maraming tao na tunog 

kagila-gilalas, kaya na ito ay narinig sa malayo off. 

{5:66} dahil dito kapag ang mga kaaway ng lipi ni Juda 

at narinig ito ng Benjamin, nalaman nila kung ano ang ingay 

ng mga trumpeta ay dapat mangahulugan. 

{5:67} at namamalas na ang mga ng mga 

pagkabihag ay nagtayo ng mga templo sa Panginoong Diyos ng 
Israel. 

{5:68} kaya sila nagpunta sa Zorobabel at ni Jesus, at upang ang 

punong ng mga pamilya, at sinabi sa kanila, magtatayo tayo 

kasama ka. 



{5:69} sapagkat tayo din, tulad ninyo, sundin ang inyong 
Panginoon, at gawin 

ialay sa kanya mula pa noong panahon ng Azbazareth ang hari 
ng 

ang mga taga-Asiria, na nagdala sa amin dito. 

{5:70} pagkatapos Zorobabel at si Jesus at ang hepe ng mga 

ang mga pamilya ng Israel ay sinabi sa kanila, ito ay hindi para 
sa amin at sa inyo sa 

bumuo nang magkakasama sa isang bahay sa Panginoon ating 
Diyos. 

{5:71} kami sa aming sarili lamang ay magtayo sa Panginoon ng 

Israel, ayon sa bilang Cyrus ang hari ng mga taga-Persia ay 

iniutos sa atin. 

{5:72} kundi mga pagano ng lupain nakahiga mabigat sa mga 

Hinahadlangan ng mga naninirahan sa Judea, at humahawak sa 
kanila na makipot, kanilang 

gusali; 

{5:73} at sa pamamagitan ng kanilang lihim na mga pakana, at 
tanyag na mga panghihikayat 

at commotions, hinahadlangan nila ang pagtatapos ng gusali 

lahat ng oras na Haring Cyrus ay nabuhay: kaya hinadlangan sila 



mula sa gusali sa loob ng dalawang taon, hanggang sa 
paghahari ni 

Dario. 

{6:1} ngayon sa ikalawang taon ng paghahari ni Dario 

Aggeus at si Zacarias na anak ni Addo ay, ang mga propeta, 

ipinropesiya sa mga Judio sa kinuha at Jerusalem sa mga 

pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel, na kung saan ay sa 
kanila. 

{6:2} at pagkatapos ay tumayo ang Zorobabel anak ni Salatiel, at 

Si Jesus ang anak ng Josedec, at nagsimulang magtayo ng mga 
bahay ng mga 

Panginoon sa Jerusalem, ang mga propeta ng Panginoon na 
may 

kanila, at pagtulong sa kanila. 

{6:3} at sa parehong oras ay nangusap sa kanila Sisinnes ang 

gobernador ng Syria at Phenice, sa Sathrabuzanes at ang 
kanyang 

kabiyak, at sinabi sa kanila, 

{6:4} pamamagitan na appointment ninyo itatayo ang bahay na 
ito at 

ang bubong, at isagawa ang lahat ng iba pang mga bagay? at 
sino ang 



ang mga manggagawa na magsagawa ng mga bagay na ito? 

Gayunman {6:5} ang mga Elder ng mga Judio ay nagtamo ng 
lingap, 

dahil dumalaw ang Panginoon sa pagkabihag; 

{6:6} at sila ay hindi hinahadlangan mula sa gusali, hanggang 

oras tulad nang ibinigay di may kahulugan kay Dario hinggil sa 

kanila, at ang sagot na natanggap. 

{6:7} ang mga kopya ng mga titik na Sisinnes, gobernador ng 

Syria at Phenice, at Sathrabuzanes, kasama ang kanilang 

mga kasama, ang mga tagapamahala sa Syria at Phenice, 
isinulat at ipinadala 

kay Dario; Sa Haring Dario, pagbati: 

{6:8} let ang lahat ng bagay ay kilala sa ating Panginoon na hari, 
na 

na dumating sa lupain ng Judea, at pumasok sa mga 

lungsod ng Jerusalem na natin matatagpuan sa lungsod ng 
Jerusalem sa 

sinauna ng mga Judio na ng pagkabihag 

Pagtatayo ng isang bahay sa Panginoon, na dakila at bagong, ng 
ang mga {6:9} 

tinabasang at mamahaling bato, at ang kahoy na uluhan ng 

pader. 



{6:10} at mga gawa ay ginawa sa mahusay na bilis, at 

ang gawain ay lumalabas prosperously sa kanilang mga kamay, 
at sa lahat 

kaluwalhatian at kasigasigan ay ito ginawa. 

{6:11} at itinanong sa natin ang mga Elder, na nagsasabi, sa 
kaninong 

utos na magtayo kayo ng bahay na ito, at ilatag ang mga 
pundasyon 

ng mga gawa? 

{6:12} nga sa layuning maibigay natin 

kaalaman sa iyo sa pamamagitan ng pagsusulat, hiningi namin 
sa kanila na 

ay ang punong tagatupad, at hinihingi natin sa kanila ang mga 
pangalan sa 

pagsulat ng kanilang prinsipal na tao. 

{6:13} kaya sila ay nagbigay sa atin ng sagot na ito, tayo ay mga 
lingkod 

ng Panginoon na gumawa ng langit at lupa. 

{6:14} at para sa mga bahay na ito, ito ay nagtayo ng maraming 
taon 

ang nakalipas ng isang hari ng Israel dakila at malakas, at 
natapos. 



{6:15} ngunit nang ating mga ninuno ay nagbunsod ng Dios sa 
galit, 

at nagkasala laban sa Panginoon ng Israel na nasa langit, siya 

ibinigay sa kanila sa kapangyarihan ng mga hari ng 
Nabuchodonosor ng 

Babilonia, ng mga taga-Caldeo; 

{6:16} na hinila pababa ng bahay, at sinunog ang mga ito, at 

dinala ang mga bihag sa Babilonia. 

{6:17} kundi sa unang taon na Haring Cyrus ay naghari 

bansa ni Ciro sa Babilonia ang hari ay isinulat upang itayo ang 
mga ito 

bahay. 

{6:18} at ang banal na vessels ng ginto at pilak, na 

Nabuchodonosor ay natangay mula sa kanilang bahay sa 

Jerusalem, at ipinakita ito sa kanyang sariling templo mga Cyrus 

ang hari na pinalabas muli ang templo ng Babilonia, 

at sila ay naligtas na Zorobabel at Sanabassarus 

ang mga pinuno, 

{6:19} may utos na dapat niyang dalhin palayo ang 

parehong sisidlan, at ilagay ang mga ito sa templo sa 
Jerusalem; at 



na dapat nagtayo ng mga templo ng Panginoon sa kanyang 
lugar. 

{6:20} at pagkatapos ay ang parehong Sanabassarus, pagiging 
pumunta rito, 

inilatag ang mga pundasyon ng bahay ng Panginoon sa 
Jerusalem; 

at sa panahong ito ay pa rin ng mga gusali, ito ay hindi pa 

lubusang nagwakas. 

{6:21} ngayon samakatwid, kung ito ay tila magandang sa hari, 
ang 

maisagawa ang paghahanap sa mga talaan ng mga haring 
Cyrus: 

{6:22} at kung ito ay natagpuan na ang pagtatayo ng bahay ng 
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ginawa ng Panginoon sa Jerusalem ay may pagsang-ayon ng 

ni Haring Cyrus, at kung ang ating Panginoon ang mga hari ay 
kaya ang isipan, ipaalam sa kanya 

Ipinakita sa atin nito. 

{6:23} Pagkatapos ay inutusan ng Haring Dario na maghanap sa 
mga 

ang mga talaan sa Babilonia: at gayon din sa Ecbatane sa 
palasyo, na kung saan ay ang 

sa lupain ng Media, may nakitang isang roll kung saan 



itinala ang mga bagay na ito. 

{6:24} sa unang taon ng paghahari ni Cyrus ni Haring Cyrus 

iniutos na ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem ay dapat 

itatayo muli, kung saan sila nagsasakripisyo sa patuloy na apoy: 

{6:25} na ang taas ay magiging animnapu siko at ang lawak 

animnapung siko, may tatlong hilera ng upuan ng tinabasang 
bato, at isang hanay ng mga 

bagong kahoy ng bansang iyon; at sa mga expences niyon 
upang maging 

ibinigay mula sa sambahayan ni Haring Cyrus: 

{6:26} at ang mga banal na sisidlan sa bahay ng Panginoon, 

kapwa ng ginto at pilak, ang Nabuchodonosor ay kinuha mula 
sa 

ang mga bahay sa Jerusalem, at dinala sa Babilonia, ay dapat 

ipinanumbalik na sa kanilang bahay sa Jerusalem, at sa mga 
lugar na ito 

kung saan sila ay bago. 

{6:27} at din ay inutusan niya na Sisinnes ang 

gobernador ng Syria at Phenice, at Sathrabuzanes, at ang 
kanilang 

mga kasama, at ang mga na kung saan ay itinalaga ng pinuno sa 
Syria 



at Phenice, ay dapat maging maingat na huwag makialam sa 
mga lugar na ito, 

Ngunit pahintulutan ng Zorobabel, ang lingkod ng Panginoon, at 
ang mga gobernador 

ng Judea, at ang mga Elder ng mga Judio, upang itayo ang 
bahay ng 

ang Panginoon sa lugar na iyon. 

{6:28} din aking iniutos na ito itinatag ang buong 

muli; at na sila tumingin nang masigasig upang makatulong sa 
mga bagay ng 

maging ang pagkabihag ng mga Judio, hanggang sa ang bahay 
ng Panginoon 

tapos: 

{6:29} at mula sa buwis ng Celosyria at Phenice ng 

bahagi nang mabuti upang bigyan ang mga tao para sa mga 
sakripisyo ng mga 

ang Panginoon, ibig sabihin, sa Zorobabel ang gobernador, para 
sa mga guyang toro, 

at ng tupang lalake, at ng mga Kordero; 

{6:30} at gayon din ang mais, asin, alak, at langis, at na 

bawat taon patuloy nang walang alinlangan, ayon 

Habang ang mga saserdote ay naroroon sa Jerusalem ay 
magpapahiwatig sa maaaring araw-araw 



ginugol: 

{6:31} na handog ay maaaring gawin sa Kataas-taasang Diyos 

para sa mga hari at sa kanyang mga anak, at na sila ay 
manalangin para sa 

kanilang mga buhay. 

{6:32} at iniutos niya na dapat ang sinumang 

lumabag, oo, o tungkol sa anumang mga bagay nang una ay 
sinalita o 

nakasulat, mula sa kanyang sariling tahanan ay isang puno 
dapat manggaling, at siya 

doon ay ibinitin, at lahat ng kanyang mga kalakal na kinuha para 
sa mga hari. 

{6:33} ang Panginoon Samakatuwid, na ang pangalan ay may 
tinatawag na 

sa, lubos na lipulin ang lahat ng hari at ng bansa, na Isinabuhay 

ang kanyang mga kamay upang hadlangan o endamage na 
bahay ng Panginoon sa 

Jerusalem. 

{6:34} inorden ko Dario ang hari na ayon 

sa mga bagay na gawin ito nang may pagsisikap. 

{7:1} pagkatapos Sisinnes ang gobernador ng Celosyria at 

Phenice, at Sathrabuzanes, kasama ang kanilang mga kasama 



pagsunod sa mga utos ni Haring Dario, 

{7:2} ay mabuti pangasiwaan ang mga banal na kasulatan, 
pagtulong 

mga sinauna ng mga Judio at ang mga gobernador ng mga 
templo. 

{7:3} at kaya naging masagana ang mga banal na gawa, kapag 
Aggeus at 

Si Zacarias nagpropesiya ang mga propeta. 

{7:4} at natapos nila ang mga bagay na ito sa mga 

kautusan ng Panginoong Diyos ng Israel, at sa mga 

pahintulot ni Cyrus, Dario, at Artexerxes, na mga hari ng Persia. 

{7:5} at sa gayon ang mga banal na bahay ay natapos noong 
tatlo 

at ikadalawampung araw ng buwan Adar, sa ikaanim na taon ng 

Dario na hari ng mga taga Persia 

{7:6} at ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote, at ang 

Levita, at ang iba na ay sa pagkabihag, na 

idinagdag sa kanila, ginawa ang ayon sa mga bagay na nasusulat 
mga 

Aklat ni Moises. 

{7:7} at sa paglalaan ng mga templo ng Panginoon nila 



nag-alok ang isang daang guyang toro dalawang daang tupang 
lalake, apat na 

sandaang tupa; 

{7:8} at Labindalawang kambing para sa mga kasalanan ng lahat 
ng Israel, ayon 

sa bilang ng pinuno ng mga lipi ni Israel. 

{7:9} ang mga pari rin at ang mga Levita ay tumayo 
Nakapaggayak sa 

kanilang vestments, ayon sa kanilang lahi, sa paglilingkod 

ng Panginoong Diyos ng Israel, ayon sa mga Aklat ni Moises: 

at ang mga porters sa tuwing pasukan. 

{7:10} at ang mga anak ni Israel ay na ng mga 

pagkabihag ginanap ang Paskua ng ikalabing apat na araw ng 
unang 

buwan, pagkatapos na ang mga saserdote at mga Levita ay 
ginawang banal. 

{7:11} ang mga ng pagkabihag ay hindi sa lahat ng 

pababanalin ng magkasama: ngunit ang lahat ng mga Levita ay 
pinabanal 

magkasama. 

{7:12} at kaya nila inalok ang Paskua para sa lahat ng ito ng 



ang pagkabihag, at para sa kanilang mga kapatid na mga 
saserdote, at para sa 

kanilang mga sarili. 

{7:13} at ang mga anak ni Israel ay dumating na mula sa mga 

pagkabihag ay kumain, maging silang lahat na nahiwalay sa 
kanilang mga sarili 

mula sa mga karumal-dumal na gawain ng mga tao ng lupain, at 
hinangad 

ang Panginoon. 

{7:14} at iningatan nila ang pista ng tinapay na walang lebadura 
pitong 

ang mga araw, paggawa ng maligaya sa harapan ng Panginoon, 

{7:15} para sa na ay bumaling siya sa payo ng mga hari ng 

Asiria sa kanila, upang palakasin ang kanilang mga kamay sa ang 
mga gawa 

ng Panginoong Diyos ng Israel. 

{8:1} at pagkatapos ng mga bagay na ito, kapag Artexerxes ang 
hari ng 

sumalakay ang mga taga Persia reigned Esdras ang anak ni 
Saraias, ang anak 

ng Ezerias, anak ni Helchiah, anak ni Salum, 

{8:2} ang anak ni Sadduc, anak ni Achitob, ang anak ng 



Amarias, anak ni Ezias, anak ni Meremoth, ang anak ng 

Zaraias, anak ni Savias, anak ni Boccas, ang anak ng 

Abisum, anak ni Phinees, na anak ni Eleazar, ang anak ng 

Aaron ang mga punong saserdote. 

{8:3} this Esdras ay umahon mula sa Babilonia, bilang isang 
tagasulat, 

pagiging masyadong handa sa batas ni Moises, na ibinigay sa 
pamamagitan ng 

Diyos ng Israel. 

{8:4} at ang hari ang ginawa sa kanya ng karangalan: sapagka 't 
siya ay nakatagpo ng biyaya sa 

1 Esdras pahina 702 

kanyang paningin sa lahat ng kanyang mga kahilingan. 

{8:5} doon ay umahong kasama niya rin tiyak ng mga anak 

ng Israel, ang mga priest ng mga Levita, sa mga banal na mang-
aawit, 

porters, at ang mga ministro ng mga templo, sa Jerusalem, 

{8:6} sa ikapitong taon ng panunungkulan ng Artexerxes, sa mga 

ikalimang buwan, ito ang ikapitong taon ng hari; sapagkat sila 
ay 

mula sa Babilonia sa unang araw ng unang buwan, at dumating 
sa 



Jerusalem, ayon sa mga maunlad na paglalakbay na kung saan 
ang 

Binigyan sila ng Panginoon. 

{8:7} para sa Esdras ay may dakilang kakayahan, kaya na niyang 
tinanggal ang 

wala ng mga batas at kautusan ng Panginoon, ngunit 

nagturo ang lahat ng Israel ang mga ordenansa at mga 
kahatulan. 

{8:8} ngayon ang kopya ng komisyon, na kung saan ay 

nakasulat mula sa Artexerxes ng hari, at dumating sa Esdras ang 

saserdote at ang mga mambabasa ng mga batas ng Panginoon, 
ay ito na 

sumusunod; 

{8:9} hari Artexerxes sa Esdras ang pari at mambabasa 

ang batas ng Panginoon, Bumabati: 

{8:10} may determinasyon sa magiliw na pakikitungo, mayroon 
akong 

ibinigay ang kaayusan, na tulad ng mga bansa ng mga Judio, at 
ng mga 

mga saserdote at Levita na nilalang sa loob ng ating kaharian, 
handa 

at nagnais dapat sumama sa iyo sa Jerusalem. 



{8:11} ng maraming samakatwid, tulad ng isang isip na dito, ang 

lumisan sila sa iyo, habang ito 'y minagaling pareho sa akin 

at ang pitong kaibigan ko ang mga kasangguni; 

{8:12} na sila aasa sa mga gawain ng Judea at 

Jerusalem, iwan na ang batas ng Panginoon; 

{8:13} at dalhin ang mga regalo sa Panginoon ng Israel na 

Jerusalem, na itinalaga na ako at ang aking mga kaibigan, at sa 
lahat ng 

ginto at pilak na sa bayan ng Babilonia ay matatagpuan, 

sa Panginoon sa Jerusalem, 

{8:14} kasama na rin na ibinigay ng mga tao para sa 

templo ng Panginoon nilang Diyos sa Jerusalem: at ang pilak 

at ginto ay maaaring nakolekta para sa guyang toro, rams, at 
mga Kordero, 

at doon sa mga bagay na unawain; 

{8:15} hanggang wakas upang sila ay makapag-alay sakripisyo 
sa mga 

Panginoon sa ibabaw ng dambana ng Panginoon nilang Diyos, 
na kung saan ay sa 

Jerusalem. 

{8:16} at sa ano mang gagawin ikaw at ang iyong mga kapatid 
sa 



ang pilak at ginto, na gawin, ayon sa kalooban ng inyong Dios. 

{8:17} at ang mga banal na sisidlan ng Panginoon, na ibinigay 

kita sa paggamit ng templo ng inyong Diyos, na kung saan ay sa 

Jerusalem, ikaw ay ihain iyong Diyos sa Jerusalem. 

{8:18} at kahit na anong bagay pa iyong aalalahanin 

sa paggamit ng mga templo ng inyong Diyos, ito ay ibibigay 
ninyo sa 

ingatang-yaman ng hari. 

{8:19} at haring aking Artexerxes ipinag-utos din ang 

ang mga tumutupad ng mga kayamanan sa Syria at Phenice, na 

saan mang Esdras ang saserdote at ang mga mambabasa ng 
mga batas ng mga 

isusugo ang kataas-taasang Diyos sapagkat siya 'y bigyan ito ng 

bilis, 

{8:20} para sa kabuuan ng isang daang talento ng pilak, 

gayon din naman mga trigo kahit isang daang cors, at isang 

daang piraso ng alak, at iba pang bagay sa kasaganaan. 

{8:21} ang lahat ng bagay na dapat isagawa alinsunod sa mga 
batas ng Diyos 

masigasig sa Kataas-taasang Diyos, galit na hindi na babalik 

sa kaharian ng hari at kanyang mga anak na lalaki. 



{8:22} din, ang iniuutos ko sa inyo na kayo ay nangangailangan 
ng walang buwis, o 

anumang iba pang mga pagpapataw, ng anumang ang 
saserdote o Levita, o 

banal na mang-aawit, o porters, o ministro ng templo, o ng 
anumang 

may mga gawain sa templong ito, at na walang sinumang tao ay 
may 

awtoridad na magpataw ng anumang bagay sa kanila. 

{8:23} at ikaw, Esdras, ayon sa karunungan ng Diyos 

mag-orden ng mga hukom at mahistrado, na maaaring silang 
hahatol sa buong Siria 

at Phenice mga lahat na alamin ang mga batas ng inyong 
Dios; at 

ito ang ituturo hindi mo nalaman ang mga. 

{8:24} at sino man ay lalabag sa batas ng iyong 

Diyos, at ng mga hari, ay dapat parusahan masigasig, kung 

ito ay sa pamamagitan ng kamatayan, o iba pang mga parusa, 
mula sa parusa ng pera, o 

ng pagkabilanggo. 

Pagkatapos ay sinabi ng {8:25} ang Esdras ang tagasulat, 
pinagpala ay ang tanging 



Panginoong Diyos ng aking mga ama, na inilagay ng mga bagay 
na ito sa mga 

puso ng hari, upang luwalhatiin ang kanyang bahay na nasa 
Jerusalem: 

{8:26} at ay pinarangalan sa akin sa paningin ng hari, at 

kaniyang mga kasangguni, at lahat ng kanyang mga kaibigan at 
maharlika. 

{8:27} anupa 't ako ay hinihikayat sa pamamagitan ng tulong ng 
mga 

Panginoon ang aking Diyos, at sama-samang tinipon ang mga 
tao ng Israel na umahon 

sa akin. 

{8:28} at ang mga ito ay mga punong ayon sa kanilang mga 
pamilya 

at ilang nilalait sa kanya ang mga puno, na umahon sa akin 
mula sa Babilonia sa 

ang paghahari ni Haring Artexerxes: 

{8:29} ng mga anak ni Phinees, si Gerson: ang anak na lalaki ng 

Ithamar, Gamael: sa mga anak ni David, Lettus ang mga anak ng 

Sechenias: 

{8:30} ng mga anak na lalaki ng Pharez, Zacarias; at sa kanya 

ay binilang ng isang daan at limampung tao: 



{8:31} ng mga anak ni Pahath Moab, Eliaonias, ang anak ng 

Zaraias, at kasama niya ang dalawang daang kalalakihan: 

{8:32} ng mga anak ni Zathoe, Sechenias ang mga anak ng 

Jezelus, at kasama niya sa tatlong daang kalalakihan: ang anak 
na lalaki ng 

Adin, Obeth ang anak ni Jonathan, at kasama niya mga 
dalawang daan 

at limampung tao: 

{8:33} ng mga anak ni Elam, Josias na anak ni Gotholias, at 

kasama niya mga Pitumpu ng tao: 

{8:34} ng mga anak na lalaki ng Saphatias, Zaraias anak ni 
Michael, 

at sa kanya Pitong pung tao: 

{8:35} ng mga anak ni Joab, anak ng Abadias ng Jezelus, at 

kasama niya ang dalawang daan at Labindalawang kalalakihan: 

{8:36} ng mga anak ni Banid, Assalimoth na anak ni Josaphias, 

at kasama niya ang mga tao ng isang daan at anim na pung: 

{8:37} ng mga anak na lalaki ng Babi, si Zacarias na anak ni 
Bebai, at 

sa kanya ikadalawampu at walong kalalakihan: 

{8:38} ng mga anak ni Astath, Johannes anak ni Acatan, at 



kasama niya ang isandaan at sampung lalaki: 
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{8:39} ng mga anak na lalaki ng Adonikam ang huli, at ang mga 
ito ay ang 

ang mga pangalan ng mga ito, Eliphalet, Jewel, at Samaias, at 
may 

kanila na pitong pung lalake: 

{8:40} ng mga anak na lalaki ng Bago, Uthi ang anak ni 
Istalcurus, 

at kasama niya mga Pitumpu ng tao. 

{8:41} at ang mga ito kong tipunin na ang ilog na tinatawag na 

Theras, kung saan itinayo namin ang aming mga tolda tatlong 
araw: at saka ako 

siyasatin sa kanila. 

{8:42} ngunit kapag natagpuan ko doon wala ng mga pari at 

Levita, 

{8:43} pagkatapos ay nagpadala ako kay Eleazar, at Iduel, at 
Masman, 

{8:44} at Alnathan, at Mamaias, at Joribas, at 

Si Nathan, Eunatan, Zacarias, at Mosollamon, ang prinsipal 

tao at natuto. 



{8:45} at sinabihan ko sila na sila ay nararapat na magtungo sa 
Saddeus 

ang kapitan, na noon sa lugar ng pananalapi: 

{8:46} at iniutos sa kanila na sila ay nagsasalita sa 

Daddeus, at sa kanyang mga kapatid, at na ang mga tagaingat-
yaman sa na 

lugar, ipadala sa amin ang mga lalaking maaaring magsasagawa 
ng mga saserdote 

opisina sa bahay ng Panginoon. 

{8:47} at sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng ating 
Panginoon na dinala nila 

sa amin ng mga bihasa na lalake sa mga anak na lalaki ng Moli 
sa anak ni Levi, ang mga 

anak ng Israel, Asebebia, at kanyang mga anak na lalaki, at 
kanyang mga kapatid, na 

ay labing-walo. 

{8:48} at Asebia, at Annus, at Osaias kanyang kapatid, ng 

ang mga anak na lalaki ng Channuneus, at ang kanilang mga 
anak na lalaki, ay dalawampung lalaki. 

{8:49} at ng mga lingkod ng ang templo kanino David ay 
nagkaroon 

inorden, at ang pangunahing tauhan para sa serbisyo ng mga 

Levita sa wit, mga lingkod ng ang templo sa dalawang daan at 



dalawampu, ang mga katalogo ng kung kaninong mga pangalan 
ay ipinakita. 

{8:50} at doon ay isinumpa ko ang pag-aayuno sa mga 
kabataang lalaki 

bago ang ating Panginoon, na nais niya ang isang masaganang 
paglalakbay ang dalawang 

para sa atin at sa kanila ay na sa amin, para sa ating mga anak, 
at para sa 

mga hayop: 

{8:51} sapagkat ako ay nahihiya magtanong ang hari footmen, 
at 

horsemen, at pagkilos para mapangalagaan laban sa ating mga 
kaaway. 

{8:52} sapagkat sinabi natin sa mga hari, na ang kapangyarihan 
ng 

ang Panginoon na ating Diyos ay dapat na sa kanila na 
naghahanap sa kanya, na 

suportahan ang mga ito sa lahat ng paraan. 

{8:53} at muli natin Ipinamamanhik ang ating Panginoon na 
tumatalakay sa mga ito 

bagay na ito, at matatagpuan sa kanya na nababatay sa amin. 

{8:54} at pagkatapos ay pinaghiwalay ko ang Labindalawa ng 
mga punong saserdote, 



Esebrias, at Assanias, at sampung tao sa kanilang mga kapatid 
sa 

kanila: 

{8:55} at tinimbang ko ang mga ito ng ginto, at pilak, at 

ang mga banal na sisidlan ng bahay ng ating Panginoon, na ang 
hari, 

at ibinigay sa kanyang mga council, at ang mga prinsipe, at 
buong Israel. 

{8:56} at kapag tinimbang ko ito, ay ibinigay ko sa kanila 

anim na raan at limampung talento ng pilak, at pilak na sisidlan 
ng 

isang daang talento, at isang daang talento ng ginto, 

{8:57} at dalawampung gintong sisidlan, at Labindalawang 
sisidlan ng 

tanso, maging ng pinong tanso, kumikinang na parang ginto. 

{8:58} at sinabi ko sa kanila, pareho kayong mga Banal sa mga 

Panginoon, at ang mga sisidlan ay Espiritu, at ang ginto at pilak 
ay 

isang panata sa Panginoon, ang Panginoon ng ating mga 
ninuno. 

{8:59} kayo 'y Mangagpuyat, at panatilihin ang mga ito 
hanggang sa kayo ay nagpalaya sa kanila sa mga 



hepe ng mga saserdote at mga Levita, at ng mga pangunahing 
tauhan 

ang mga pamilya ng Israel, sa Jerusalem, sa kaibuturan ng mga 

bahay ng ating Diyos. 

{8:60} kaya 't ang mga saserdote at mga Levita, na tumanggap 
ng 

ang pilak at ang ginto at ang mga sisidlan, ang nagdala sa kanila 
sa 

Jerusalem, sa templo ng Panginoon. 

{8:61} at mula sa ilog Theras lumisan kami sa panlabindalawa 

araw ng unang buwan, at dumating sa Jerusalem sa 
pamamagitan ng mga makapangyarihan 

kamay ng ating Panginoon, na kung saan ay sa amin: at mula sa 

simula ng ating paglalakbay ang Panginoon ay nagbigay sa amin 
mula sa bawat 

kaaway, at kaya kami ay dumating sa Jerusalem. 

{8:62} at kapag kami ay may tatlong araw, ang ginto 

at pilak ay tinimbang ay inihatid sa bahay ng 

ating Panginoon sa ikaapat na araw sa Marmoth ng pari ang 
anak 

ng Iri. 

{8:63} at kasama niya si Eleazar anak ni Phinees, at 



sa kanila ay Josabad anak ni Jesu at Moeth sa anak 

ni Sabban, Levita: lahat ay ibinigay sa kanila ng bilang at 

timbang. 

{8:64} at lahat ng bigat ng mga ito ay isinulat mga 

parehong oras. 

{8:65} dito 'y sila ay dumarating mula sa pagkabihag sa 

nag-alay ng mga hain sa Panginoong Diyos ng Israel, maging 
Labindalawa 

guyang toro para sa buong Israel, walong pung at labing-anim 
tupang lalake, 

{8:66} pung at sa Labindalawa na tupa, kambing para sa isang 
kapayapaan 

pag-aalok, Labindalawa; lahat ng mga ito bilang sakripisyo sa 
Panginoon. 

{8:67} at inihatid nila ang utos ng hari 

sa mga katiwala ng mga hari at mga gobernador ng Celosyria 

at Phenice; at pinarangalan sila ng mga tao at ang mga templo 

ng Diyos. 

{8:68} ngayon kapag nangyari ang mga bagay, ang pinuno ay 

sa akin, at nagsabi, 

{8:69} ang bansa ng Israel, ang prinsipe, ang mga saserdote at 



Levita, hindi inilagay malayo sa kanila ang mga kakaibang tao ng 

ang lupain, ni ang mga ikahahawa sa mga Gentil sa wit, ng mga 

Cananeo, Hittites, Pheresites, Jebusites, at mga Moabita, 

Egipcio, at Edomita. 

{8:70} sapagkat sila at ang kanilang mga anak na lalaki ay may 
asawa at 

kanilang mga anak na babae, at ang banal na binhi ay inihalo sa 
mga kakaibang 

ang mga tao ng lupain; at mula pa sa simula ng mga bagay na 
ito ang 

tagapamahala at ang mga dakilang tao ay naging kabahagi ng 
kasamaang ito. 

{8:71} at nang marinig ko ang mga bagay na ito, ako ay umupa 
ko 

mga damit, at ang banal na kasuotan, at tumabi ang buhok 
mula sa 

hubarin ang aking ulo at balbas, at umupo sa akin sa malungkot 
at masyadong mabigat. 

{8:72} kaya lahat sila ay pagkatapos ay naantig sa mga salita ng 
mga 

Panginoong Diyos ng Israel ay nagtipon sa akin, habang ako ay 
nagluksa para sa 



ang kasamaan: ngunit ako ay nakaupo pa rin puno ng kabigatan 
hanggang sa gabi 

sakripisyo. 
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{8:73} pagkatapos ay bumangon mula sa ayuno kasama ang 
aking mga damit at 

ang banal na damit na upa, at yuko ang aking mga tuhod, at 
kahabaan 

ang aking mga kamay sa Panginoon, 

{8:74} ang sinabi ko, Oh Panginoon, ako ay nalito at nahihiya 

iyong harapan; 

{8:75} para sa ating mga kasalanan ay dumami sa itaas ng 
aming mga ulo, at 

naabot natin ignorances up sa Langit. 

{8:76} magpakailanman dahil ang panahon ng ating mga ninuno 
na mayroon tayong 

pa at nasa malaking kasalanan, hanggang sa araw na ito. 

{8:77} at para sa ating mga kasalanan at ang ating mga ninuno 
natin sa ating 

mga kapatid at aming mga hari at mga pari ay nagpadala kay 

ang mga hari sa lupa, ng tabak, at sa pagkabihag, at para sa 

biktima sa kahihiyan, hanggang sa araw na ito. 



{8:78} at ngayon kahit paano ay may awa pa 

Ipinakita sa atin mula sa iyo, Oh Panginoon, na dapat may 
maiwang 

atin ng ugat at ng pangalan sa lugar ng iyong santuwaryo; 

{8:79} at matuklasan sa amin ang ilaw sa bahay ng mga 

Panginoon ating Diyos, at upang magbigay sa atin ng pagkain sa 
panahon ng ating 

parusa. 

{8:80} oo, kapag kami ay nasa pagkaalipin, kami ay hindi 

pinabayaan ng ating Panginoon; ngunit ginawa niya tayong 
mapagbigay bago ang 

mga hari sa Persia, upang ang sila ay nagbigay sa atin ng 
pagkain; 

{8:81} oo, at pinarangalan ang mga templo ng ating Panginoon, 
at 

itinaas ang mapanglaw na Sion, na sila ay nagbigay sa atin ng 
tiyak 

pananatili sa kinuha at Jerusalem. 

{8:82} at ngayon, O Panginoon, ano ang sasabihin natin, 
pagkakaroon ng mga ito 

bagay na ito? sapagkat sumalangsang natin ang iyong mga utos, 
na kung saan 



ikaw ipinagawa ng kamay ng iyong mga lingkod na mga 
propeta, na nagsasabi, 

{8:83} na lupain, kung saan kayo ay makapapasok na angkinin 
bilang isang 

pamana, ay isang lupain na dinumihan nang ikahahawa sa mga 

taga bayan ng lupain, at ang pinuno nila ang mga ito sa kanilang 

karumihan. 

{8:84} kaya 't ngayon ay kayong hindi sumali sa inyong mga 
anak na babae 

sa kanilang mga anak na lalaki, ni hindi kayo maaaring kanilang 
mga anak na babae sa 

inyong mga anak na lalaki. 

{8:85} dito 'y hindi kayo ay maghahangad na magkaroon ng 
kapayapaan sa 

sila, na kayo ay maging matatag, at kumain ng mga mabubuting 
bagay ng mga 

lupain, at na kayo ay mag-iwan ng mana ng lupain sa 

iyong mga anak magpakailan. 

{8:86} at ang lahat ay kinahinatnan ay ginawa sa amin para sa 
aming 

masamang mga gawa at malaking kasalanan; sapagkat ikaw, O 
Panginoon, ginawa ninyo gumawa 

ating mga kasalanan na liwanag, 



{8:87} at inyong ibinigay sa amin tulad ng ugat: ngunit kami ay 
may 

bumaling muli na lumabag sa inyong batas, at sa paghahalo ng 

ating sarili sa karumihan ng mga bansa ng lupain. 

{8:88} ikaila hindi ikaw ay magalit sa amin upang sirain sa amin, 

hanggang sa ikaw disin iniwan tayo ni ugat, binhi, ni pangalan? 

{8:89} O Panginoon ng Israel, ikaw ay tunay: sapagka 't kami ay 
umalis ng 

ugat sa araw na ito. 

{8:90} masdan, ngayon tayo ay bago sa iyo sa ating mga 
kasamaan, 

sapagkat hindi natin ito matatagalan pa na dahil sa mga bagay 
na ito 

bago sa iyo. 

{8:91} at bilang Esdras sa kanyang panalangin na ginawa ng 
kanyang pag-amin, 

pagtangis, at ang kasinungalingan flat sa lupa bago ang templo, 

may nagtipon sa kaniya mula sa Jerusalem isang napakalaking 

maraming kalalakihan at kababaihan at mga bata: sapagka 't 
may 

dakilang pagtangis sa maraming tao. 

{8:92} pagkatapos Jechonias anak ni Jeelus, isa sa mga anak 



ng Israel, sumigaw, at sinabi, Oh Esdras, kami ay nagkasala 

laban sa Panginoong Diyos, kami ay ikinasal ng kakaibang 
kababaihan ng 

mga bansa ng lupain, at ngayon ay buong Israel Marxismo-
Leninismo-Kaisipang. 

Ipaalam sa amin gumawa ng panunumpa sa Panginoon, na 
natin ang {8:93} 

ang lahat ng ating asawa, na kung saan ay taglay ng mga 
pagano, 

ang kanilang mga anak, 

{8:94} tulad mo ikaw ang nag-utos, at nang sumunod 

ang batas ng Panginoon. 

{8:95} bumangon at ilagay sa pagpapatupad: para sa iyo ay ito 

appertain ng mga bagay na ito, at magiging kasama mo: gawin 
nang buong giting. 

{8:96} kaya Esdras ay bumangon, at nakipagtipang ng hepe ng 

ang mga saserdote at mga Levita ng buong Israel upang gawin 
ang mga bagay na ito; 

at sa gayon sila ay nanumpa. 

{9:1} pagkatapos Esdras tumataas mula sa korte ng templo 

nagpunta sa chamber ni Joanan na anak ni Eliasib, 

{9:2} at nanatili roon, at nagsikain ng walang pagkain o inumin 



tubig, nagdadalamhati dahil sa ang malaking kasamaan ng 
maraming tao. 

{9:3} at nagkaroon ng isang pahayag sa lahat ng kinuha at 

Jerusalem sa lahat na ay sa pagkabihag, na sila 

tipunin sa Jerusalem: 

{9:4} at ang sinumang nakilala hindi doon sa loob ng dalawa o 

ayon sa bilang ng mga Elder ang mga tatlong araw nanganak na 
panuntunan na itinakda, 

dapat samantalahin ang kanilang hayop sa paggamit ng mga 
templo, at 

kanyang sarili napalayas mula sa kanila na ay sa pagkabihag. 

{9:5} at sa tatlong araw ay ang lahat ng sila sa angkan ni Juda 

at si Benjamin nangagkatipon sa Jerusalem ang dalawampung 

araw ng ikasiyam na buwan. 

{9:6} at ang mga tao ay nakaupo na panginginig sa ang malawak 

hukuman ng templo dahil ang kasalukuyang panahon ng 
mabaho. 

{9:7} kaya Esdras ay bumangon, at sinabi sa kanila, magkaroon 
kayo 

lumabag sa mga batas sa pagpapakasal ng mga kakaibang mga 
asawa, nang sa gayon ay sa 

dagdagan ang kasalanan ng Israel. 



{9:8} at ngayon sa pamamagitan ng pagtatapat ng magbigay ng 
kaluwalhatian sa Panginoon 

Diyos ng ating mga ama, 

{9:9} at gawin ang kanyang kalooban, at ihiwalay ninyo ang 
inyong sarili mula sa 

pagano ng lupain, at mula sa mga di kilalang babae. 

{9:10} at ang lahat ng tao ay sumigaw, at sinabi sa isang 

malakas na tinig, tulad nang sinabi mo, kaya namin gagawin. 

{9:11} Subalit yayamang ang tao ay maraming, at ito ay 

foul ang lagay ng panahon, kaya na nating hindi maaaring 
tumayo nang walang, at ito ay 

hindi isang gawain ng isang araw o dalawa, nakikita ang ating 
mga kasalanan sa mga bagay na ito ay 

kumalat sa malayo: 

Kaya nga {9:12}, ang pinuno ng pananatili ng maraming tao, at 

ipaalam sa kanila sa lahat ng ating mga tahanan na may 
kakaibang asawa na dumating 

sa oras na itinakda, 
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{9:13} at sa kanila ang mga tagapamahala at ang mga hukom ng 
bawat 



lugar, hanggang sa inalis natin ang galit ng Panginoon mula sa 
amin para sa 

bagay na ito. 

{9:14} pagkatapos ay si Jonathan na anak ni Azael at Ezechias 
ang 

dahil dito kinuha ng anak ng Theocanus ang bagay na ito sa 
kanila: 

at Mosollam at Levis at Sabbatheus ay nakatulong sa kanila. 

{9:15} at ginawa ang mga ng pagkabihag ayon 

sa mga bagay na ito. 

{9:16} at Esdras ang saserdote na pinili sa kanya ng prinsipal 

ang mga tao ng kanilang mga pamilya, lahat sa pamamagitan ng 
pangalan: at sa unang araw ng mga 

ikasampung buwan na magkasama sila umupo upang suriin ang 
mga bagay na ito. 

{9:17} para sa kanilang adhikain na ginanap kakaiba ang 
kanilang asawa ay nagdala 

magwawakas sa unang araw ng unang buwan. 

{9:18} at ang mga saserdote ay dumarating na magkakasama, at 

nagkaroon ng kakaibang asawa, doon ay nakita: 

{9:19} ng mga anak na lalaki ni Jesus ang anak ng Josedec, at 
ang kanyang 



mga kapatid; Matthelas at Eleazar, at Joribus at Joadanus. 

{9:20} at ibinigay nila ang kanilang mga kamay upang itago ang 
kanilang mga asawa 

at ialay ang tupang lalake na gumawa ng mga reconcilement 
para sa kanilang mga kamalian. 

{9:21} at sa mga anak na lalaki ng Emmer; Ananias, at Zabdeus, 

at Eanes, at Sameius, at Hiereel, at Azarias. 

{9:22} at sa mga anak ni Phaisur; Elionas, Massias 

Israel, at Natanael, at Ocidelus at Talsas. 

{9:23} at ng mga Levita; Jozabad, at Semis, at 

Colius, na tinatawag na Calitas, at Patheus, at ni Judas, at 

Jonas. 

{9:24} ng mga mang-aawit na banal; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} ng mga porters; Sallumus, at Tolbanes. 

{9:26} sa mga ito ng Israel, sa mga anak ni Phoros; Hiermas, 

at Eddias, at Melchias, at Maelus, at Eleazar, at 

Asibias, at Baanias. 

{9:27} ng mga anak ni Ela; Matthanias, Zacarias, at 

Hierielus, at Hieremoth, at Aedias. 

{9:28} at sa mga anak ni Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, at Sabatus, at Sardeus. 



{9:29} ng mga anak na lalaki ni Babai; Johannes, at Ananias at 

Josabad, at Amatheis. 

{9:30} ng mga anak na lalaki ng Mani; Olamus, Mamuchus, 
Jedeus, 

Jasubus, Jasael, at Hieremoth. 

{9:31} at sa mga anak na lalaki ng Addi; Naathus, at Moosias, 

Lacunus, at Naidus, at Mathanias, at Sesthel, Balnuus, 

at Manasseas. 

{9:32} at sa mga anak ni Anas; Elionas at Aseas, at 

Melchias, at Sabbeus, at Simon Chosameus. 

{9:33} at sa mga anak na lalaki ng Asom; Altaneus, at si Matias, 

at Baanaia, Eliphalet, at Manasses at Semei. 

{9:34} at sa mga anak na lalaki ng Maani; Si Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, at Pelias, at Anos, Carabasion, 

at Enasibus, at Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: at sa mga anak ni Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} at sa mga anak ni Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} nasakop lahat ng mga ito ang kakaibang mga asawa, at 
sila ay ilagay 



ang mga ito palayo sa kanilang mga anak. 

{9:37} at ang mga saserdote at Levita, at sila ay na ng 

Israel, na tumatahan sa Jerusalem, at sa buong bansa, sa unang 

araw ng ikapitong buwan: kaya 't ang mga anak ng Israel ay 
nasa 

kanilang mga tahanan. 

{9:38} at ang buong karamihan ay kasama ang isa 

naaayon sa malawak na lugar ng ang banal na balkonahe 
papunta sa 

silangan: 

{9:39} at sila ay nangusap kay Esdras ang pari at mambabasa, 

na dalhin niya ang batas ni Moises, na ibinigay ng mga 

Panginoong Diyos ng Israel. 

{9:40} kaya Esdras ang punong saserdote ay nagdala ng batas sa 
mga 

lahat ng tao mula sa mga lalaki na babae, at sa lahat ng mga 
saserdote, 

upang marinig ang batas sa unang araw ng ikapitong buwan. 

{9:41} at nabasa siya sa malawak ng hukuman bago ang Espiritu 

balkon mula sa umaga sa tanghali, bago ang parehong mga 
kalalakihan at 

babae; at ang maraming tao ay nagpadaig sa batas. 



{9:42} at Esdras tumindig ang pari at mambabasa ng batas 

pataas sa isang pulpito ng kahoy, na kung saan ay ginawa para 
sa layuning iyon. 

{9:43} at doon tumayo niya si Matatias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, sa kanan 

kamay: 

{9:44} at sa kanyang kaliwang kamay na tumayo Phaldaius, 
Misael, 

Melchias, Lothasubus, at Nabarias. 

{9:45} pagkatapos ay kinuha ang Esdras ang mga aklat ng batas 
bago ang 

maraming tao: sapagkat siyang umupo honourably sa unang 
lugar ang 

paningin ng lahat sa kanila. 

{9:46} at nang buksan niya ang batas na ito, sila ay nakatayo sa 
mga lahat ng 

diretso hanggang. Kaya Esdras ay pinagpala ng Panginoong 
Diyos ang kataas-taasan, ang 

Diyos ng mga hukbo, makapangyarihan sa lahat. 

{9:47} at sumagot ng lahat ng tao, Amen; at itinataas ang 

kanilang mga kamay nila ay bumagsak sa lupa, at sumamba sa 
Panginoon. 



{9:48} din ni Jesus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas, at Calitas, Asrias, at 

Joazabdus, at Ananias, Biatas, ang mga Levita, ay itinuro ang 
batas 

ng Panginoon, gumagawa sa kanila withal upang maunawaan 
ang mga ito. 

{9:49} ngang nagsalita Attharates kay Esdras ang punong 
saserdote. 

at mambabasa, at sa mga Levita na nagturo sa maraming tao, 

kahit na sa lahat, na sinasabi, 

{9:50} sa araw na ito ay Banal sa Panginoon; (para sa kanilang 
lahat na nagsisitangis 

nang marinig nila ang batas na ito:) 

{9:51} pumunta pagkatapos, at kumain ng mga taba, at uminom 
ng matamis, at 

magpadala ng mga bahagi sa kanila na wala; 

{9:52} para sa araw na ito ay Banal sa Panginoon: at huwag 

Nalungkot; para sa Panginoon dadalhin ka sa karangalan. 
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{9:53} kaya 't ang mga Levita ay naglabas ng lahat ng bagay sa 
mga tao, 



sinasabing, ang araw na ito ay Banal sa Panginoon; maging 
hindi malungkot. 

{9:54} pagkatapos ay nagpunta sa sila ng kanilang mga paraan, 
bawat isa na kumain at 

inumin, at gumawa ng masaya, at ibigay ang mga bahagi na ito 
na may 

wala, at upang gumawa ng mga dakilang cheer; 

{9:55} dahil naunawaan nila ang mga salita kung saan sila 

ibiniling, at para sa kung saan sila ay natipon 

 


