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1 Esdras 

Esdras ensimmäinen kirja 

{1:1} ja Josias järjestettiin juhla pääsiäinen ja 

Jerusalem herralleen, ja pääsiäisen 

neljäntenätoista päivänä ensimmäisen kuukauden; 

{1:2} sijoittanut papit mukaan heidän jokapäiväiseen 

kursseja, puettu pitkä vaatteet temppeliin 

Herra. 

{1/3} ja hän puhui leeviläiset pyhä ministerit 

Israel, että ne pitäisi pyhittää itsensä Herralle, jotta 

asettaa Pyhän ark Herran talon että kuningas Salomo 

Daavidin poika oli rakennettu: 

{Ef.1.4} ja sanoi: te enää vastaa kun ark sinun 

Olkapäät: nyt siis palvella Herraa Jumalaanne, ja 

kokoontuneena hänen kansansa Israelin ja valmistella jälkeen 
sinun 

perheiden ja sukujen, 

{Ef.1.5} mukaan, kuin David Israelin kuningas määrätty, 



ja hänen poikansa Salomo komeus: ja 

seisoo temppeli mukaan useita ihmisarvon 

Perheet te leeviläiset, jotka palvelevat läsnäolo 

veljesi israelilaiset, 

{1:6} tarjous pääsiäinen kunnossa, ja tehdä valmis 

uhrauksia veljet ja pitää pääsiäisen 

Herran käskyn mukaisesti joka oli 

antanut Moosekselle. 

{1:7} ja kansalle, että todettiin siellä Josias 

antoi 30 000 karitsat ja lapsille kolmetuhatta 

vasikoiden: nämä asiat saivat kuninkaan lisä, 

niin kuin hän lupasi kansalle, papeille, ja 

jotta leeviläiset. 

{1:8} ja Helkias, Ella ja Syelus, valtuusto 

temppelin antoi papeille pääsiäiseksi, kaksi 

tuhat ja kuusisataa lampaiden ja kolmesataa vasikoita. 

{1:9} ja Jeconias ja Samaias ja Nathanael hänen 

veli ja Assabias, ja Ochiel ja Kata, kapteenit yli 

tuhansia, antoi leeviläiset pääsiäiseksi viiden 

tuhansia lampaita ja seitsemänsataa vasikoita. 



{1/10} ja kun nämä asiat tapahtuivat, papit ja 

Leeviläiset, ottaa happamattoman leivän oli erittäin 
hauskannäköinen 

järjestyksessä mukaan suvut, 

{1:11} ja useita dignities 

isät, ennen kuin ihmiset tarjota herra, koska se on 

kirjoitettu Mooseksen kirjasta: ja näin he 

aamulla. 

{1:12} ja ne paahdettu pääsiäinen tulella, koska 

appertaineth: mitä uhrauksia, ne Saatana niitä messinki 

kattilat ja pannut hyvä maku, 

{1:13} ja koko Euroopan kansan: ja jälkeenpäin 

ne valmistetaan itse ja papeille niiden 

veljet, Aaronin poikien. 

{1:14} sillä papit tarjotaan rasva ilta: ja 

Leeviläisten valmis itse, ja papit niiden 

veljet, Aaronin poikien. 

{1:15} pyhä laulajat myös Asaph, pojat olivat 

tilauksensa mukaan nimeäminen David, wit, 

Asaph, Sakarias ja Jeduthun, joka oli kuninkaan 



seurue. 

{1:16} Lisäksi kantajat olivat jokainen portti. se ei ollut 

laillista tahansa mennä hänen tavallinen tiedoksianto: varten 
niiden 

veljet leeviläiset varautua. 

{1:17} näin olivat asiat, jotka kuuluivat 

uhrauksia Herran aikaan joka päivä, että ne 

voi olla pääsiäinen, 

{1:18} ja uhrata Herralle alttarilla 

mukaan käsky kuningas Josias. 

{1:19} joten Israelin lapsia, jotka olivat olemassa 

tuolloin ja makea leipä seitsemän juhla pääsiäinen 

päivää. 

{Ef.1.20} ja tällainen pääsiäinen ei pidetty Israeliin 

aika profeetta Samuel. 

{1:21} kyllä, Israelin kuninkaat järjestetään niin 

Pääsiäinen Josias, ja papit ja leeviläiset, ja 

Juutalaisten, kanssa kaikkien israelilaisten, jotka löydettiin 
asunnon on 

Jerusalem. 

{1:22} Josias hallituskauden kahdeksantenatoista oli 



tämän pääsiäisen ajan. 

{1:23} ja teosten tai Josias oli pystyssä hänen 

Herra sydämin täynnä jumalisuutta. 

{1:24} mitä asioita, jotka tapahtui ajallaan 

ne oli kirjoitettu entisen kertaa, mitä ne 

syntiä, ja pahoin Herraa vastaan kaikkea ihmiset 

valtakunnat ja miten ne murehti tavattomasti, niin 

että Herran sanat nousi Israelia vastaan. 

{1:25} nyt jälkeen kaikki nämä Josias tapahtui, 

Farao Egyptin kuningas tuli nostaa sodan 

Carchamis kun Eufrat: ja Josias lähti häntä vastaan. 

{1:26} mutta Egyptin kuningas lähetti hänelle mitä 

Minulla on tekemistä sinun kanssasi, oi kuningas? 

{1:27} olen ei lähettänyt Herra Jumala sinua vastaan; 

oma sota on kun Eufrat: ja nyt herra on minun kanssani, 

Kyllä, Herra on minun kanssani jouduttaa minua eteenpäin: 
poiketa 

minua, ja olla ei Herraa vastaan. 

{1:28} mutta Josias ei käänny takaisin vaunuihinsa alkaen 

häntä, mutta sitoutui taistella hänen kanssaan, ole 



profeetan Jeremy puhunut suulla sanojen 

Herra: 

{1:29} mutta liittyi taistelu hänen Magiddo tavallinen 

ja princes tuli vastaan kuningas Josias. 

{1:30} sitten palvelijoillensa kuningas sanoi, tehdä minulle 

tiehensä taistelu; sillä minä olen erittäin heikko. Ja 

heti hänen palvelijansa ottivat hänet pois taistelukentältä. 

{1:31} sitten gat hän kun toinen vaunuihinsa; ja 

palattava Jerusalemiin, kuoli ja haudattiin hänen 

Isän hauta. 

{1:32} ja koko juutalaisväestön he surivat Josias, kyllä, 
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Jeremy profeetta valitti Josias ja miehiä 

naisille, tehnyt valitus hänelle tähän päivään: 

ja tämä annetaan määräyksen tehtävä 

jatkuvasti, Kaikki Israelin kansa. 

{1:33} nämä asiat on kirjoitettu kirja tarinoita 

Juudan kuninkaiden ja säädösten jokainen että Josias 

teki, ja hänen kirkkautensa ja hänen ymmärtää lain 

Herra, ja asioita, joita hän oli tehnyt ennen, ja mitä 



Nyt luki, ilmoitetaan Israelin kuningasten kirja 

ja Juudean. 

{1:34} ja tarvittiin Joachaz poika Josias, ja 

teki hänestä kuningas Josias sijasta hänen isänsä, kun hän oli 

kaksikymmentäkolme vuotta vanha. 

{1:35} ja hän hallitsi Juudeassa ja Jerusalemissa kolme 

kuukautta: ja sitten Egyptin kuningas syrjäytti hänet 

hallitseva Jerusalemissa. 

{1:36} ja hän asettaa vero sata maata 

kykyjä yhden talentin kullan ja hopean. 

{1:37} Egyptin kuningas sai kuningas Joacim hänen 

veljensä kuningas Juudean ja Jerusalemin. 

{1:38} ja hän velvollinen Joacim ja aateliset: mutta Zaraces 

hänen veljensä hän kiinni ja toi hänet pois Egyptistä. 

{1:39} viisi ja kaksikymmentä vuotta vanha oli Joacim kun hän 

tehtiin kuningas Juudean maa ja Jerusalemin. ja hän 

teki pahaa Herran eteen. 

{1:40} ja nyt häntä Nabuchodonosor kuningas 

Babylon tuli ja sitoivat hänet ketju messinki, 

ja kantoivat hänet Babyloniin. 



{1:41} Nabuchodonosor otti myös pyhä aluksia 

Herra, kuljettaa pois ja asettaa ne oman 

temppeli Babylon. 

{1:42} mutta ne asiat, jotka on tallennettu häntä, ja 

hänen uncleaness ja jumalattomuus, kirjoitetaan Epäuskojan 
aikakirjat 

kings. 

{1:43} ja Joacim poikansa hallitsi hänen jälkeensä: hän oli 

kuninkaaksi 18-vuotiaat; 

{1:44} ja hallitsi mutta kolme kuukautta ja kymmenen päivää 

Jerusalemin. ja tekivät pahaa Herran eteen. 

{1:45} joten vuoden kuluttua Nabuchodonosor lähetti ja 
aiheutti 

hänet Babyloniin myötä pyhä aluksia 

Herra; 

{1:46} ja Zedechias kuningas Juudean ja Jerusalemin 

Kun hän oli yksi ja kaksikymmentä vuotta vanha; ja hän hallitsi 

yksitoista vuotta: 

{1:47} ja hän teki pahaa myös Herran ja 

välittänyt eikä sanoja, jotka oli puhunut hänelle 

profeetta Jeremy Herran suusta. 



{1:48} ja että kuningas Nabuchodonosor oli tehnyt 

Hän vannovat nimi Lord, hän forswore itse, 

ja kapinoivat; ja karkaisu hänen kaulaansa, hänen sydämensä, 
hän 

rikkonut lakeja herra, Israelin Jumala. 

{1:49} pääjohtajat, myös ihmiset ja papit 

Tein paljon lakeja vastaan ja meni 

päästön kaikkien kansojen ja turmellut Herran temppeli 

joka oli pyhitetty Jerusalemissa. 

{1:50} kuitenkin lähetti hänen isiensä Jumalan 

Messenger soittaa heille takaisin, koska hän säästänyt ja 

hänen asumuksen myös. 

{1:51} mutta he olivat hänen lähettinsä pilkkaa; ja Katso, 

Kun Herra puhui heille, he tekivät sport hänen 

profeetat: 

{1:52} toistaiseksi edelleen, että hän on vihoissaan hänen 
kansansa 

niiden suuren jumalattomuuden käski kuninkaat 

Uurissa törmäämme 

{1:53} joka surmasi heidän nuorista miehistään miekkaa, kyllä, 

jopa niiden pyhä temppeli kompassi ja säästynyt 



nuori mies eikä piika, vanha mies eikä lapsi, joukossa 

; sillä hän antoi heidän käsiinsä. 

{1:54} ja he ottivat herra, Pyhä laivoista 

sekä suuret että pienet alukset Jumalan, arkkia ja 

kuninkaan aarteita ja Babyloniin niitä. 

{1:55} mitä Herran, ne poltetaan, ja 

jarruttaa alas Jerusalemin muurit ja sytyttivät hänen 

tornit: 

{1.56} ja mitä hänen ihana asioita he koskaan lakanneet 

kunnes ne kulutetaan ja vei heidät kaikki puuttumaan: ja 

ihmiset, joita ei ollut surmattu miekka hän kantoi luokse 

Babylon: 

{1:57} joka tuli henkilöstön hänelle ja hänen lapsensa asti 

Persialaiset hallitsi täyttämään puhunut Herran sana 

Jeremy suulla: 

{1:58} kunnes maa oli ollut hänen sapatteina kaikkea 

aika hänen hävityksen on hän lepoa, kunnes koko kesto on 

seitsemänkymmentä vuotta. 

{2:1} Cyrus kuningas persialaiset ensimmäisenä vuonna joka 

Herran sana voidaan toteuttaa, että hän oli 



lupasi suun Jeremy; 

{2:2} Herra kohotti Cyrus kuningas henki ja 

Persialaiset ja teki julistus läpi kaikki hänen 

kuningaskunnassa ja myös kirjoittamalla, 

{2:3} sanoen: näin sanoo Cyrus kuningas persialaiset; Että 

Herra Israelin korkeimman herra kiittämätön minut kuninkaaksi 

koko maailma 

{2:4} ja käski minun rakentaa hänelle talon on 

Juutalaiset Jerusalemissa. 

{2:5} Jos siis kukaan teistä, jotka ovat hänen 

ihmiset, anna Herran jopa hänen herransa, hänen ja antaa 
hänelle 

Tule Jerusalemiin, joka on Juudeassa ja rakentaa talon 

Israelin herra: hän on Herra, joka asuu 

Jerusalem. 

{2:6} Jos joku sitten asuvat paikoissa noin, anna heille 

auttaa häntä, ne, voin sanoa, että hänen naapurivaltioita, 
kultaa, 

ja hopea, 

{2:7} lahjoja, hevosia ja karjaa ja muut 

asioita, jotka on asetettu esiin lupaus temppeli 
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Herra Jerusalemissa. 

{2:8} sitten poliisipäällikkö perheiden Juudean ja ja 

Heimo Benjamin nousi; pappien lisäksi ja leeviläiset, 

ja kaikki ne, jonka Herra oli muuttanut nousevat, mieli ja 

Voit rakentaa talo Jerusalemissa, Herran 

{2:9} ja ne, jotka asuivat ne ja auttoi 

ne kaikkien olentojen kanssa kultaa ja hopeaa, hevoset ja 

Karjaa, ja monia ilmaisia lahjoja, myös useat 

joiden mieli lietsoi siihen. 

{2:10} kuningas Kooreksen toivat myös pyhä alusten 

joka Nabuchodonosor oli pois, 

ja oli asetettu hänen temppelinsä epäjumalia. 

{2:11} nyt, kun Cyrus kuningas persialaiset olivat tuoneet 

ne esiin, hän antoi heille Mithridates hänen: 

{2:12} ja hänen ne toimitettiin Sanabassar 

kuvernööri Juudean. 

{2:13} ja tämä oli määrä; Tuhat 

Golden kupit ja tuhat hopea, hopea censers 



kaksikymmentä-yhdeksikkö injektiopulloa gold 
kolmekymmentä ja hopea kaksituhatta 

neljä kymmenen ja tuhat muut alukset. 

{2:14} niin kaikkien alusten kulta ja hopea, jotka olivat 

kuljettaa pois, oli viisi tuhatta neljää sataa vesilähdettä 

ja yhdeksän. 

{2:15} nämä nostettiin takaisin Sanabassar, yhdessä 

niitä vankeudessa Babylonista Jerusalemiin. 

{2:16} Artexerxes kuningas persialaiset ajoissa 

Belemus, ja Bithynian ja Tabellius ja Rathumus, 

ja Beeltethmus ja Semellius sihteeri muiden kanssa 

jotka olivat komissiolle, asunnon Samariassa 

ja muissa paikoissa on kirjoitti hänelle vastaan joka asui 

Juudean ja Jerusalemin kirjeitä jälkeen; 

{2:17} kuningas Artexerxes herra, palvelijasi, 

Rathumus storywriter ja Semellius scribe, ja 

loput niiden neuvoston ja tuomareita, jotka ovat Celosyria ja 

Phenice. 

{2:18} se nyt tiedetään herra kuningas, että juutalaiset 

jotka ovat jopa teiltä meille tullut Jerusalemiin, joka 



kapinallinen ja paha kaupunki rakentaa markkinapaikkoja, ja 

korjata sen ja luoda perusta temppeli. 

{2:19} Jos tämän kaupungin ja sen seinät tehdään 

uudelleen ne eivät ainoastaan kieltäydy luovuttamasta antaa 
tunnustusta, mutta myös kapinallinen 

vastaan kings. 

{Fil.2:20} ja koska asiat liittyvät 

temppeli on nyt kädessä, mielestämme on tavata laiminlyö 
tällaisen 

asia, 

{Fil.2:21} mutta puhun Herramme kuningas, jotta 

Jos se on sinun ilo ehkä etsittävä kirjat 

isiesi: 

{2:22} ja sinä löydät aikakirjoissa mikä on 

kirjoittanut näistä asioista ja tulee ymmärtää, että 

että kaupunki oli kapinallinen, huolestuttava kuninkaat ja 
kaupungit: 

{Room.2:23} ja että juutalaiset olivat kapinallinen, ja esitti 

aina wars aiheuttavat jopa tämä kaupunki oli 

tehnyt autio. 

{2:24} sen vuoksi nyt julistamme sinulle, oi Herra 



kuningas, että jos tämä kaupunki on rakennettu uudelleen, ja 
sen 

määritetty uudelleen, Alkaen vastedes rinnallani ei passage 

Celosyria ja Phenice. 

{2:25} kuningas kirjoitti takaisin uudelleen Rathumus 

storywriter, Beeltethmus, Semellius scribe ja jotta 

loput, jotka olivat komission ja Samarian asukkaat 

ja Syyrian ja Phenice tällä tavoin; 

{2:26} olen lukenut kirjeen, jonka te lähettää minulle: 

Tämän vuoksi minä käskin tehdä ahkera haku, ja se on 

todettu, että kaupunki oli alkuun harjoittamasta 

vastaan kings; 

{2:27} ja miehet siinä annettiin kapina ja 

sota: ja että mahtava kings ja kovaa olivat Jerusalemissa, 

Kuka hallitsi ja ehdotamme kunnianosoituksia Celosyria ja 
Phenice. 

{2:28} nyt siis olen käskenyt estää 

miehet rakennus kaupungin ja varteen otettava että siellä 

ei enää tehdä. 

{2:29} ja että noiden jumalattomien työntekijöiden ei edetä 

kings, harmi 



{2:30} sitten kuningas Artexerxes hänen kirjeet luetaan, 

Rathumus ja Semellius scribe ja loput, jotka olivat 

Commission, poistamalla kiireessä 

Jerusalemin joukkojen ratsastajaa ja lukuisia 

ihmiset taisteluissa array, alkoi estää rakentajat; ja 

Jerusalemin temppelin rakentaminen on lopettanut kunnes 
toinen 

vuonna vallan Darius kuningas persialaiset. 

{3:1} nyt kun Darius hallitsi, hän teki suurta juhlaa 

Unto kaikista alamaisistaan ja koko hänen perhekuntansa ja 
kaikki 

princes median ja Persia, 

{3:2} ja pääjohtajat ja kapteenit ja 

aliupseerit, jotka olivat hänelle Intiasta luokse Etiopiassa 

sataan kahteenkymmeneen ja seitsemän maakunnissa. 

{3:3} ja kun he olivat syöneet ja humalassa, ja 

tyytyväisiä oli mennyt kotiin, niin Darius kuningas meni 

hänen bedchamber, ja nukkui, ja pian sen jälkeen awaked. 

{3:4} sitten kolme nuorta miestä, jotka olivat vartija joka 

pitää kuninkaan elin, puhui 

{3:5} Anna meille puhua lause: hän, joka on 



voittaa, ja tuomionsa järkevämpää kuin 

muassa hänelle on kuningas Darius antaa paljon lahjoja ja 

hienoa merkiksi voitto: 

{3:6} niin, puettu purppuraan, juoda kultaa, ja 

Sleep kultaa ja chariot kultaa, suitset ja 

headtire hienot liinavaatteet ja ketju hänen kaulaansa: 

{3:7} ja hän istuu vieressä Darius koska hänen 

viisautta, ja kutsutaan Darius hänen serkkunsa. 

{3:8} ja sitten jokainen kirjoitti hänen tuomionsa suljettu, 

ja se kuningas Dareioksen vallan alla hänen tyyny; 

{3:9} ja sanoi että kun kuningas oli noussut ylös joitakin 

antaa hänelle kirjoituksia; ja jonka puolella kuningas ja 

kolme princes of Persia määrittää, että hänen tuomionsa 
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viisain hänelle on voitto antaa, koska nimitettiin. 

{3:10} ensimmäinen kirjoitti: viini on vahvin. 

{3:11} toinen kirjoitti, kuningas on vahvin. 

{3:12} kolmas kirjoitti, naiset ovat vahvin: mutta edellä 

kaiken totuuden beareth pois voitto. 

{3:13} nyt kun kuningas oli noussut, he ottivat heidän 



kirjoituksia, ja antanut hänelle, ja niin hän luki niitä: 

{3:14} ja lähettää edelleen hän kutsui kaikki päämiehet 

Persia ja Media, ja pääjohtajat ja päälliköt, ja 

luutnanttiensa ja yliperämiehen; 

{3:15} ja istuutui hänet kuninkaan istuimelle tuomiota; 

ja kirjoitukset olivat ennen heitä. 

{3:16} sanoi kutsua nuoria miehiä ja niiden on 

ilmoittaa oman lauseita. Joten ne kutsuttiin ja tuli 

. 

{Piet.3:17} ja hän sanoi heille, julistaa meille mieltäsi 

koskevat kirjoitukset. Sitten alkoi ensimmäinen, joka oli 

puhunut vahvuus viini; 

{3:18} ja hän sanoi näin O miehet, miten yli vahva 

on viini! se saa kaikkia ihmisiä varmuuden, että juo sitä: 

{3:19} se tekee mielen kuningas ja 

isätön lapsi on kaikki yhtä; orjana ja 

Freeman, köyhän ja rikkaan: 

{3:20} kääntyy myös jokaisen ajatuksen saattaminen ilonpito ja 
riemua, 

niin, että mies muistaa ei murhetta eikä velkaa: 



{321:} ja se tekee jokaisen sydämen rikas, niin että mies 

muistaa eikä kuningas eikä kuvernööri; ja se tekee 

puhua kaiken kykyjä: 

{3:22} ja kun ne ovat niiden kupit, he unohtavat niiden 

Rakastan sekä ystävien ja veljensä ja vähän jälkeen vetää ulos 

Swords: 

{3:23} mutta kun ne ovat viinistä, he muistavat 

ole mitä he ovat tehneet. 

{3:24} O miehet, on ei viiniä vahvin, joka enforceth 

tehdä näin? Ja kun hän oli näin puhunut, hän piti hänen 
rauhansa. 

{4:1} sitten toiseksi, että oli puhunut vahvuus 

kuningas, alkoivat sanoa, 

{4:2} O miehet, eivät miehet Kunnostautua voimaa, joka vastaa 

säännön yli meren ja maan ja kaiken niihin? 

{4:3} mutta kuitenkin kuningas on enemmän voimallinen: sillä 
hän on kaiken herra 

näitä asioita ja on valta yli; ja mihin 

Hän käskee heidän he tekevät. 

{4:4} Jos hän tarjous niitä sotimaan toisiaan vastaan, 



he tekevät niin: jos hän lähettää ne vastaan vihollisia, ne 
menevät, 

ja murtaa vuoria muurit ja tornit. 

{4:5} he surmata surmataan ja syntiä ei 

kuninkaan käsky: jos ne saavat voittoa, ne tuovat kaikki 

King, kuin myös pilata sekä kaikista muista asioista. 

{4:6} samoin niille, jotka eivät ole sotilaita ja joita ei 

tehdä sodat, mutta käyttää husbundry, kun ne ovat saaneet 

jälleen se, mikä oli kylvetty, he tuovat sen kuningas, 

ja pakottavat toisiaan kunnioitusta kuninkaalle. 

{4:7} ja kuitenkin hän on vaan yksi mies: jos hän komento 
tappaa, 

ne tappavat; Jos hän komennon säästää ne säästää; 

{4:8} Jos hän käskeä löisi, he löisi; Jos hän käskeä 

autio, he tee autio; Jos hän komento 

rakentaa, ne rakentaa; 

{4:9} Jos hän käskeä leikata, ne leikata; Jos hän 

komento istuttaa, hän istuttaa. 

{Joh.4:10} joten hänen kansansa valmistautui ja valmisti 
sotajoukkojaan tottelevat häntä: 

Lisäksi miehenpuolen, hän syö ja juo, ja 



ottaa hänen lepoonsa: 

{Hebr.4:11} ja nämä seurata kierroksen hänestä, eikä 

voi jokin lähtevät ja tehdä omaa liiketoimintaa ei 

tottelematta ne hänelle mitään. 

{4:12} O miehet, miten pitäisi ei kuningas on mahtavin, 

Kun lajitella hän totteli? Ja hän piti hänen kielensä. 

{4:13} sitten kolmas, joka oli puhunut naisten, ja 

ja totta puhuen (oli Zorobabel) alkoi puhua. 

{4:14} O mitä teille, se ei ole suuri kuningas eikä 

monia miehiä, ei se viini, joka nousee; Kuka on se 

sitten joka hallitsee niitä tai on holhoavat niitä? ovat 

ne ei naisia? 

{4:15} naiset ovat joutuneet kantamaan kuningas ja kaikki 
ihmiset että 

karhu sääntö merellä ja maalla. 

{4:16} vaikka niistä he tulivat: ja he ruokkivat niitä 

up, joka on istutettu viinitarhat, mistä viini tulee. 

{4:17} nämä tekevät vaatteet Miesten; Nämä tuoda 

kunnia ihmisille; eikä ilman naisia miehet voi. 

{4:18} kyllä, ja jos ihmiset kerännyt kultaa ja 



hopea, tai muu melkoinen asia heillä ei olisi rakkautta nainen 

Mikä on hauskannäköinen ja kauneus? 

{4:19} ja kerroit kaiken mennä, et ne ammottaa, 

ja jopa suu auki korjata heidän silmänsä nopeasti ja 

halua ei kaikki miehet enemmän hänelle kuin minä hopea tai 

kultaa tai melkoinen mitään, mitään? 

{4:20} mies Palkkarenki hänen oma isänsä, joka toi hänet ylös, 

ja omassa maassaan ja liittyy vaimoonsa. 

{4:21} hän sticketh olla viettää elämänsä vaimonsa kanssa. ja 

muistaa isä, äiti tai maassa. 

{4:22} Tämä teidän täytyy myös tietää, että naisilla on 

sinussa: et te työn ja uurastuksen ja antaa ja 

tuo kaikki nainen? 

{4:23} kyllä, mies ottaa miekkansa ja menee hänen tavalla 

ryöstää ja varastaa purjehtimaan merelle ja jokiin. 

{4:24} näkee kun leijona ja menee 

pimeyttä. ja kun hän on varastettu, hemmoteltu ja ryöstetty, 
hän 

tuo hänen rakkautensa. 
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{4:25} ja nyt mies rakastaa vaimoaan paremmin kuin isä 

tai äiti. 

{4:26} kyllä, monta niitä on, jotka loppuvat järkeä 

naisille ja tulla henkilöstön heidän tähtensä. 

{4:27} monet ovat menehtyneet, on tehnyt virheen ja syntiä, 

naisille. 

{4:28} ja nyt te usko minua? ei ole kuningas 

suuri hän? ei pelkää koskettaa häntä? 

{4:29} mutta näen hänet ja Apame kuningas 

jalkavaimo, ihailtavaa Bartacus istuu tytär 

kuningas, oikealla 

{4:30} ja kruunaa kuninkaan aivoista ja 

asettaminen oman päänsä päälle Hän myös iski kuningas 

hänen vasen käsi. 

{4:31} ja vielä kaiken tämän kuningas gaped ja katselivat 

häntä suu auki: jos hän nauroi hänelle, hän nauroi 

myös: mutta jos hän vei kaikki tyytymättömyyden häntä, 
kuningas 

Fain on tasaisempi, että hän voi sovittaa hänelle uudelleen. 

{4:32} O mitä teille, miten on mahdollista, mutta naisten pitäisi 
olla 



vahva, nähdä ne tehdä näin? 

{4:33} sitten kuningas ja princes näytti päällekkäin 

Toinen: joten hän alkoi puhua totuuden. 

{4:34} O miehet, naiset eivät vahva? hyvä on 

maan suuri on taivas, swift on hänen tietenkin aurinko 

Hän compasseth taivaat pyöreä noin, ja fetcheth hänen 

kurssi uudelleen paikkansa yhdessä päivässä. 

{4:35} se ei ole suuri, joka tekee näitä asioita? Siksi 

suuri on totuus, ja vahvempi kuin kaiken. 

{4:36} kaiken maan huutaa totuuden ja taivaan 

mukaisesti se: kaikki toimii ravista ja vapisevat sitä, ja se on 

ole väärämielinen asiaa. 

{4:37} viini on paha kuningas on paha, naiset ovat 

paha, paha kaikki ihmislapset, ja nämä ovat kaikki 

heidän jumalattomia tekojansa; ja ei pidä paikkaansa Tässä 
heidän 

vääryydestä myös he hukkuvat. 

{4:38} mitä totuus, se kestää ja on aina vahva; 

se elää ja conquereth ikuisesti. 

{4:39} hänen ei ole hyväksyä henkilöitä tai 



palkintoja; mutta hän tekee asioita, joita vain, ja refraineth 

Kaikki epäoikeudenmukainen ja paha asioita; ja kaikki miehet 
hyvin 

hänen teoksiaan. 

{4:40} ei hänen mielestään on jonkin vääryydestä; 

ja hän on voimaa, valtakunta, voima ja mahtavuus, Kaikki 

ikä. Siunattu Jumalan totuus. 

{4:41} ja että hän piti hänen rauhansa. Ja kaikki ihmiset 

sitten huusi ja sanoi, hyvin on totuus ja mahtava kaikkea 

asioita. 

{4:42} sitten kuningas hänelle sanoi, kysyä, mitä tahdot 

enemmän kuin on nimitetty kirjallisesti, ja me annamme sitä 

sinua, koska sinä Oletko löytänyt viisain; ja sinä saat istua 
vieressä 

minulle ja saat kutsutaan serkkuni. 

{4:43} sitten hän sanoi kuninkaalle, muistaa sinun lupaus 

Mikä sinä olet vannonut rakentaa Jerusalem, seuraavana 
päivänä kun 

sinä tulisit sinun valtakuntaasi 

{4:44} ja lähettää pois kaikki alukset, jotka on otettu 

pois Jerusalemista, jossa Cyrus erilleen kun hän 



vannoi tuhota Babylon, ja lähettää ne uudelleen sinne. 

{4:45} sinä myös olet vakuuttanut rakentaa temppeli, 

joka on kertomus edomilaisten paloi tekohetkellä Juudean 
autio 

mennessä Uurissa. 

{4:46} ja nyt, oi Herra kuningas, tämä on sitä että 

vaativat, ja minä, jotka haluavat sinua ja näin ruhtinaallinen 

vapaamielisyys edeten itsesi: minä tahdon siksi että 

sinä tehdä hyvä lupaus suorituskykyä vakuudeksi 

sinun oma suu sinä olet vannonut taivaan kuningas. 

{4:47} niin Darius kuningas astui ja suuteli häntä, 

ja kirjoitti kirjeitä hänelle kaikki rahastonhoitajat ja 

aliupseerit ja kapteenit ja hallintoneuvoston jäsenistä, että ne 
olisi 

turvallisesti välittää matkalla sekä, hänelle ja kaikille niille, jotka 
menevät 

hänen kanssaan rakentaa Jerusalem. 

{4:48} hän kirjoitti kirjeitä myös teille luutnanttiensa, jotka 
olivat 

Celosyria ja Phenice, ja heille Libanus, joka 

cedar puu olisi tuovat Libanus Jerusalemia, 



ja heidän rakentaa kaupungin hänen. 

{4:49} Lisäksi hän kirjoitti kaikki juutalaiset, joka meni 

osaksi Jewry hänen valtakuntansa koskevat vapautta, joka 

ei ole virkamies, mikään johtaja, ei luutnantti eikä 
rahastonhoitaja, olisi 

väkisin tehdä oviin, 

{4:50} ja että maa, joka heillä olisi 

ilmaiseksi ilman kunnioitusta; ja että on kertomus edomilaisten 
pitäisi antaa 

jonka jälkeen ne pidetään juutalaisten kylät: 

{4:51} kyllä, että on vuosittain antanut kaksikymmentä 

kykyjä rakentaa temppelin, kunnes se 

rakennettiin; 

{4:52} ja muiden kymmenen kykyjä vuosittain säilyttää palanut 

tarjoukset alttarilla päivittäin, koska heillä 

käsky on seitsemäntoista: 

{4 minuuttia 53} ja että kaikki ne, jotka menivät Babylonista 
rakentaa 

kaupungin pitäisi olla ilmainen liberty hyvin ne kuin niiden 

jälkipolville, ja kaikki papit, jotka lähtivät pois. 

{4:54} hän kirjoitti myös. maksut, ja 



pappien messupuku siellä palvella; 

{4:55} ja samoin leeviläiset olevan kuluille 

antanut heille kunnes päivä, että talo oli valmis, ja 

Jerusalem rakensi up. 

{4:56} ja hän käski antaa kaikille, että pitää kaupungin 

eläkkeet ja palkat ajavat. 

{4:57} lähettämiensä pois myös kaikki alukset Babylon, 

Cyrus oli asettaa toisistaan; ja kaikki, että Cyrus oli antanut 

käskyn, sama veloitetaan hän myös tehtävää ja 

Lähetetty Jerusalemiin. 

{4:58} nyt kun tämä nuori mies oli poissa, hän 

nosti hänen kasvonsa taivasta kohti Jerusalemia ja kehui 

taivaan kuningas 
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{4:59} ja sanoi, sinusta tulee voitto, sinulta 

tulee viisautta ja sinun on kunnia ja olen palvelijasi. 

{4:60} siunattu olet sinä, joka olet antanut minulle viisautta: 
varten 

sinulle annan Kiitos, herra isiemme. 

{4:61} joten hän otti kirjeitä, ja meni ulos ja tuli 



Unto Babylon ja kertoi hänen veljensä. 

{4:62} ja he ylistivät, heidän isiensä Jumalaa, koska 

Hän oli antanut heille vapauden ja 

{4:63} nousta ja rakentaa Jerusalem ja temppeli 

eli hänen nimensä: ja osapuolilla on 

välineitä musick ja riemun seitsemän päivää. 

{5:1} tämän jälkeen miestä pääasiallinen perheille 

valitaan heidän heimoistaan vaimoineen nousevat 

ja poikia ja tyttäriä, heidän menservants ja 

maidservants ja heidän karjansa. 

{5:2} ja Darius lähetetään ne tuhat hevosmiestä 

kunnes he olivat tuoneet Jerusalemin turvallisesti, ja 

musikaali [välineitä] tabrets ja huilua. 

{5:3} ja heidän veljensä ollut, ja hän teki heidät 

jopa yhdessä heidän kanssaan. 

{5:4} ja nämä ovat miehet, joilla kasvoi, nimet 

mukaisesti heidän perheilleen heidän heimojen keskuudessa 
jälkeen niiden 

useita kanneperusteita. 

{5:5} papit Phinees Aaronin poika pojat: 



Jeesus poika Josedec, poika Saraias ja Joacim 

poika Zorobabel, poika Salathiel talon 

David pois suvulle Phares heimon Juudan; 

{5:6} joka puhui viisaita lauseita ennen Darius kuningas 

Persia hallituskautensa kuussa Nisan, toisena vuonna 

Mikä on ensimmäinen kuukausi. 

{5:7} ja nämä ovat ne juutalaiset, jotka tulivat ylös 

vankeudessa, jossa he asui kuin vieraita, joille 

Nabuchodonosor Baabelin kuningas oli kuljettaa pois teille 

Babylon. 

{5:8} ja he palasivat Jerusalemiin ja toiselle 

Juutalaiset, jokainen omaan kaupunkiinsa joka tuli osa 

Zorobabel, Jeesus, Nehemias ja Zacharias, ja 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus ja Baana, heidän oppaita. 

{5:9} osa niistä kansakunta, ja niiden 

pääjohtajat, pojat Phoros, kahta tuhatta sataa 

seitsemänkymmentä ja kaksi; Saphat, neljä sata 
seitsemänkymmentä pojat 

ja kaksi: 



{5:10} Ares, seitsemän sata viisikymmentä ja kuusi poikaa: 

{5:11} Phaath Moab, kaksi tuhatta kahdeksan poikaa 

SATA ja kaksitoista: 

{5:12} Elam, tuhatta kaksisataaviisikymmentä pojat 

neljä: Zathul, yhdeksän sata neljäkymmentä ja viisi poikaa: 

Corbe, seitsemän sata ja viisi poikaa: Bani, pojat 

kuusi sata neljäkymmentä ja kahdeksan: 

{5:13} Bebai, kuusi sataan kahteenkymmeneen ja kolme poikaa: 

Sadas, kolme tuhatta kahdesta sataan kahteenkymmeneen 
pojat ja 

kaksi: 

{Jaak.5:14} Adonikam, kuusi sata kuusikymmentä pojat ja 

seitsemän: Bagoi, kaksi tuhatta kuusikymmentä ja kuusi poikaa: 

Esa, neljä sata viisikymmentä ja neljä poikaa: 

{5:15} Aterezias poikaa, yhdeksänkymmentä ja kaksi: pojat 

Ceilan ja Azetas threescore ja seitsemän: Azuran, pojat 

neljä sata kolmekymmentä ja kaksi: 

{5:16} Ananias, sata ja yksi pojat: pojat 

ja aromaattinen, kolmekymmentä kaksi: ja pojat Bassa, 
kolmesataa 

kaksikymmentäkolme: pojat Azephurith, sata ja 



kaksi: 

{5:17} Meterus, kolme tuhatta ja viisi poikaa: 

pojat Bethlomon, sataan kahteenkymmeneen ja kolme: 

{5:18} ne Netophah viisikymmentä ja viisi: ne on 

Vihoihin, sata viisikymmentä ja kahdeksan: ne Bethsamos, 

neljäkymmentä ja kaksi: 

{5:19} he Kiriathiarius, kaksikymmentä ja viisi: ne on 

Caphira ja Beroth, seitsemän sata neljäkymmentä ja kolme: ne 
on 

Pira, seitsemänsataa: 

{5:20} he Chadias ja Ammidoi, 400 

kaksikymmentäkaksi: he Cirama ja Gabdes, kuusisataa 

kaksikymmentä ja yksi: 

{5:21} he Macalon, sataan kahteenkymmeneen ja kaksi: 

ne Betolius viisikymmentä ja kaksi: Nephis, pojat 

sata viisikymmentä ja kuusi: 

{5:22} Calamolalus ja velvollisuutena seitsemänsataa pojat 

kahdenkymmenenviiden: Jerechus, kaksi sata neljäkymmentä 
pojat ja 

viisi: 

{5:23} kolme tuhatta kolmesataa Hannaksen pojat 



ja 30. 

{5:24} papit: pojat Jeddu, Jeesuksen poika 

Poikien Sanasib, yhdeksän sata seitsemänkymmentä ja kaksi: 

Meruth, tuhansia viisikymmentä ja kaksi poikaa: 

{5:25} sekä Phassaron tuhatta neljäkymmentä seitsemän 
poikaa: 

pojat Carme, tuhatta ja seitsemäntoista. 

{5:26} leeviläiset: pojat Jessue ja Cadmiel, ja 

Banuas ja Sudias, 70 ja neljä. 

{5:27} pyhä laulajat: Asaph sata pojat 

kaksikymmentä ja kahdeksan. 

{5:28} vahtimestarit: Salum, pojat Jatal, pojat 

Poikien Talmon, pojat Dacobi, pojat Teta, 

pojat Sami ja kaikki sata kolmekymmentä yhdeksän. 

{5:29} temppelin palvelijoiden: Eesau, pojat 

pojat Asipha, pojat Tabaoth, pojat Ceras, 

pojat Sud, pojat Phaleas, pojat Lauri, 

pojat Graba, 

{5:30} weedmaster, pojat poikien Uta, pojat 

Cetab, pojat Agaba, pojat Moscow, pojat 



Anan, pojat Cathua, pojat Geddur, 

{5:31} pojat Airus, pojat Daisan, pojat 

Noeba, pojat Chaseba, pojat Gazera, pojat 
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Azia, pojat Phinees, pojat Azare, pojat 

Bastai, pojat Asana, pojat Meani, pojat 

Naphisi, pojat Acub, pojat Acipha, pojat 

Konsernissa, pojat Pharacim, pojat Basaloth, 

{5:32} pojat Meeda, pojat Coutha, pojat 

Charea, pojat Charcus, pojat Aserer, pojat 

Thomoi, pojat Nasith, pojat Atipha. 

{5:33} Salomon palvelijat pojat: pojat 

Azaphion, pojat Pharira, pojat Jeeli, pojat 

Lozon, Israel, pojat Sapheth, pojat 

{5:34} Hagia, pojat Pharacareth, pojat 

Sabi, pojat Sarothie, pojat masiat, pojat 

Gar, pojat Addus, pojat Suba, poikien poikia 

Apherra, pojat Barodis, pojat Sabat, pojat 

Allom. 

{5:35} kaikki ministerit temppelin ja pojat 



Salomon, olivat kolme sata seitsemänkymmentä ja kaksi. 

{5:36} nämä tuli Thermeleth ja Thelersas, 

Charaathalar ja Aalar; 

{5:37} kumpikaan olisi näytän heidän perheilleen eikä niiden 

varastossa: miten ne Israelin: Jouko, poika pojat 

Ban, pojat Necodan, kuusi sata viisikymmentä ja kaksi. 

{5:38} ja papit, jotka anastettu toimisto 

pappeuden ja ei löytynyt: pojat Obdia, pojat 

Accoz, pojat Addus, joka naimisissa Augia ja 

tyttäret Barzelus, ja sai nimensä hänen nimensä. 

{5:39} ja milloin nämä suku kuvaus 

miesten rekisteriin ja maissa ei löydy, ne 

poistettiin suorittamisen pappeuden office: 

{5:40} heille sanoi Nehemias ja Atharias, jotka 

ne eivät saisi olla osallisia pyhiä asioita siihen asti 

nousivat ylimmäisen papin verhonnut oppi ja totuus. 

{5:41} niin Israelin, niistä kaksitoista vuotta vanha ja 

ylöspäin he olivat kaikki numero 40 000 vieressä 

menservants ja womenservants kaksi tuhatta kolme 

SATA ja kuusikymmentä. 



{5:42} menservants ja palvelijattaria oli seitsemän 

tuhat kolme sata neljäkymmentä ja seitsemän: laulu-miesten 

laulu naisten, kaksi sata neljäkymmentä ja viisi: 

{Matt.5:43} neljä sata kolmekymmentä ja viiden kamelit, 
seitsemän 

tuhat kolmekymmentä ja kuusi hevosta, kaksi sata 
neljäkymmentä ja viisi 

muulit, viisi tuhatta viisi sata kaksikymmentä ja viisi petoja 

käyttää ikeen. 

{5:44} ja heidän perheidensä päällikkö kun 

he palasivat Jumalan temppeli, joka on Jerusalemissa ja 
vannonut 

perustaa uudelleen parlamentissa omaan käyttöön heidän 

kyky, 

{5:45} ja toimii pyhä rahastohuoneeseen 

tuhansia puntia kultaa, viisi tuhatta hopeaa, ja 

SATA papin messupuku. 

{5:46} ja niin papit ja leeviläiset ja 

ihmiset Jerusalemissa ja maan laulajat myös ja 

vahtimestarit; ja koko Israelin kylissä. 

{5:47} mutta kun seitsemäs kuukausi oli käsillä, ja 



Kun Israelin lapset olivat jokainen omassa 

paikka, he tulivat kaikki yhdessä yhteisellä auki 

paikka ensimmäinen portti, joka on kohti itään. 

{5:48} sitten nousi Jeesuksen Josedec, ja hänen poika 

veljet papit ja Zorobabel Salathiel, poika ja 

hänen veljensä ja tehty valmis alttarin Israelin Jumala 

{5:49} tarjottavaa poltettu uhrauksia, niin kuin se on 

nimenomaisesti käskenyt Mooseksen kirja Jumalan mies. 

{5:50} ja olivat kokoontuneet heille rikki-lta 

muiden kansojen osavaltion valettuna alttarin kun hänen 

oma paikka, koska kaikki maan kansat olivat 

vihamielisyys, ja; ja he tarjosivat 

uhrauksia mukaan ja aika polttouhreja ja 

Herra aamulla ja illalla. 

{5:51} myös he pitivät lehtimajanjuhlaan, koska se on 

käskin lain, ja uhrasi päivittäin, kuten oli 

täytettävä: 

{5:52} ja sen jälkeen, jatkuva oblations ja 

uhrata sapatteja, ja uudenkuun ja kaikkien 

Pyhä juhliin. 



{5:53} ja kaikki ne, jotka olivat tehneet mitään lupauksen 
Jumalalle alkoi 

tarjota uhrauksia Jumalalle seitsemäs ensimmäisestä päivästä 

kuussa, vaikka Herran temppeliin ei ole vielä rakennettu. 

{5:54} ja ne antoi muurareita ja puuseppiä 

rahaa, liha ja juoma, jossa iloisuus. 

{5:55} heille Zidon myös ja renkaan antoivat carrs, 

että niitä pyydetään saattamaan setrit Libanus, joka 

kelluu on suositettavaa, Haven Joppa, mukaan 

koska se oli käskenyt heitä Cyrus kuningas persialaiset. 

{5:56} ja kun hänen toinen vuosi ja toinen kuukausi 

tulossa Jumalan temppeli Jerusalemissa alkoi Zorobabel 

Salathiel ja Jeesus poika Josedec, poika ja niiden 

veljet, ja pappien ja leeviläisten ja kaikki ne, jotka 

oli tullut Jerusalemiin vankeudesta: 

{5:57} ja ne loi Jumalan 

ensimmäisenä päivänä toisen kuukauden toisena vuonna 

niissä olivat juutalaiset ja Jerusalemiin. 

{5:58} ja ne leeviläiset 20 vuoden 

vanha herra toimii. Sitten nousi seisomaan Jeesuksen ja hänen 



pojat ja veljeni, ja Cadmiel hänen veljensä ja pojat 

Madiabun poikaa Joda poika Eliadun, jossa 

heidän poikansa ja veljeni, Kaikki leeviläiset yksituumainen 
antajien 

eteenpäin liiketoiminnan elättele etukäteen teokset 

Jumalan. Joten työmiehiä rakennettu temppeli 

Herra. 

{5:59} ja pappien oli puettu niiden investoinnit 

soittimet ja trumpetit; ja leeviläiset 

Poikien Asaph oli symbaalit 

{5:60} laulaa lauluja kiitospäivä ja ylistää 

Herra, kuten David Israelin kuningas oli asettanut. 

{5:61} ja laulettiin kovalla äänellä kappaleita kehua 

Herran sillä hänen armonsa ja kunniaa on ikuisesti kaikissa 

Israel. 
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{5:62} ja kaikki ihmiset kuulosti trumpetit ja huusi 

kovalla äänellä laulaen kiitospäivä 

Herra herra house kasvatusta. 

{5:63} myös papit ja leeviläiset ja päällikkö 



heidän perheidensä muinoin, joka oli nähnyt entinen talo 

tuli itkien ja hyvin itku rakentamista. 

{5:64} mutta monet trumpetit ja iloa huusi ääneen 

ääni, 

{5:65} siinä määrin että trumpetit voi ei kuulla 

ihmiset itkevät: vielä lukuisia kuulosti 

ihmeellisesti että se oli kuullut kauas pois. 

{5:66} ja nyt kun Juudan heimosta vihollisia 

ja Benjamin kuullut sitä, he tulivat tietämään mitä vetele 

trumpetit pitäisi tarkoittaa. 

{5:67} ja he kokivat, että ne, jotka olivat 

vankeudessa rakentaa temppeli Herran Jumalan Israel. 

{5:68} joten he menivät Zorobabel ja Jeesus, ja 

päällikkö perheille, ja sanoi heille, me rakennamme 

kanssanne. 

{5:69} ja samoin te, totella teidän Herranne ja tehdä 

uhrata hänelle päivää Azbazareth kuningas ja 

Assyrialaiset, joka toi meidät tänne. 

{5:70} sitten Zorobabel ja Jeesus ja chief of 

Perheet Israelin sanoi: se ei ole meille ja voit 



rakentaa yhdessä talon Herraa Jumalaamme. 

{5:71} me yksin rakentaa Herralle 

Israelin mukaan kuten Cyrus persialaiset kuningas on 

käski meidän. 

{5:72} mutta maa makaa ankarana, pakana 

asukkaista Juudean ja pitämällä niitä salmella, estää niiden 

perustaminen; 

{5:73} ja salainen tontteja ja suosittu vakaumuksia 

ja rauhattomuudet, he estivät rakennuksen viimeistely 

koko ajan, että kuningas Kooreksen asuivat: niin he olivat 
estyneitä 

rakennuksesta kaksi vuotta, kunnes vallan tilaa 

Darius. 

{6:1} nyt Darius hallituskauden toisena vuonna 

Aggeus ja Zacharias Addo, poika profeettoja, 

ennusti juutalaisten juutalaisuuden ja Jerusalem 

nimi Herran Jumalan Israelille, joka oli heissä. 

{6:2} sitten nousi Zorobabel Salatiel, poika ja 

Jeesus poika Josedec, alkoivat rakentaa talon 

Herra Jerusalemissa, että Herran profeetat 



heitä, ja auttaa heitä. 

{6:3} samalla tuli niitä Sisinnes 

kuvernööri Syyria ja Phenice Sathrabuzanes ja hänen 

kumppaneita, ja sanoi heille: 

{6:4} jonka tilauksesta te rakentaa parlamentin ja 

tämän katon, ja tehdä muita asioita? ja jotka ovat 

työmiehiä, jotka suorittavat nämä asiat? 

{Jes.6:5} mutta juutalaisten vanhimmista saatu puolesta 

koska herra vieraili vankeudessa; 

{6:6} ja he olivat ei estetä rakennus, kunnes 

Kun merkityksiä annettiin Darius koskevat 

niitä, ja saamansa vastauksen. 

{6:7} kirjaimet kopio joka Sisinnes kuvernööri 

Syyrian ja Phenice ja Sathrabuzanes, kanssa niiden 

kumppaneita, hallitsijat Syyriassa ja Phenice, kirjoitin ja lähetti 

Unto Darius; Kuningas Darius tervehdys: 

{6:8} Anna kaiken tiedossa teille Herramme kuningas, joka 

on tullut Juudean maan ja tullut 

Jerusalemin Löysimme Jerusalemin kaupungin 

Muinaisten juutalaisten, jotka olivat vankeuden 



{6:9} rakennus talo Herran suuri ja uudet, 

veistetty ja kalliita kiviä ja puun jo rekisterinpitäjällä 

seinät. 

{6:10} ja teokset ovat tehneet hyvin nopeasti, ja 

työ menee prosperously käsiin ja kaikki 

kunniaa ja huolellisuutta on sen tehnyt. 

{6:11} kysyi meidän nämä vanhimmat sanoi, jonka 

käskyn rakentaa te parlamentissa, ja luoda perusta 

Nämä teokset? 

{6:12} siis tarkoitus, että saatamme antaa 

tietoa sinulle kirjallisesti, vaadimme niitä jotka 

olivat tärkein tekijöitä, ja tarvitaan ne nimet 

kirjallisesti niiden pääasiallinen miesten. 

{6:13} joten he antoivat meille tämän vastauksen, olemme 
palvelijat 

Herra, joka teki taivaan ja maan. 

{6:14} ja parlamentin oli rakensi monta vuotta 

sitten kuningas Israelin suuri ja vahva, ja se valmistui. 

{6:15} mutta kun meidän isämme herätti Jumalan vihalle, 

ja syntiä Herraa Israelin, joka on taivaassa, hän 



luovutti heidät valtaan Nabuchodonosor kuningas 

Babylon Kaldean Urissa. 

{6:16} joka veti taloon ja poltti sen, ja 

liikaa ihmisiä vangeiksi luokse Babylon. 

{6:17} Mutta kuningas Kooreksen hallitsi vuonna ensimmäistä 

Babylon Cyrus maan kuningas kirjoitti rakentaa tämä 

talo. 

{6:18} ja pyhä aluksia kultaa ja hopeaa, joka 

Nabuchodonosor oli kuljettaa pois pois talon 

Jerusalem, ja asettivat heidät oman temppeli näiden Cyrus 

kuningas tuotti jälleen ulos temppelistä Babylon, 

ja ne on toimitettu, Zorobabel ja Sanabassarus 

hallitsija, 

{6:19} kanssa käskyn, että hän pitäisi kuljettaa pois 

samojen alusten ja laita ne temppeli Jerusalemissa; ja 

että Herran temppeliin tulisi rakentaa hänen tilalleen. 

{6:20} sitten samalla Sanabassarus tänne, 

perustukset herra house Jerusalemissa; 

ja siitä lähtien tämä on edelleen rakennuksessa ei ole vielä 

täysin päättyi. 



{6:21} siis jos näyttävät hyvältä kuninkaalle, nyt 

Etsi tehtävä kuningas Kooreksen tietueissa: 

{6:22} ja jos se totesi, että talon rakennus 
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Herra Jerusalemissa on tehnyt suostumuksella 

kuningas Cyrus, ja jos Herramme kuningas niin, anna hänen 

Merkitse meille sen. 

{6:23} sitten käski kuningas Dareios tutkia 

tietueiden Babylon: ja niin Ecbatane palatsi, joka on 

Media maassa löytyi rulla jossa 

Nämä asiat on tallennettu. 

{6:24} Cyrus valtakauden ensimmäisenä vuonna kuningas Cyrus 

käski, että Herran Jerusalemissa 

rakennetaan uudelleen, jos he uhraamaan jatkuva palo: 

{6:25} joiden korkeus on 60 kyynärää ja leveys 

kuusikymmentä kyynärää kolme riviä kivistä ja yksi rivi 

Uusi puu maassa; ja kulut sen olemaan 

koska kuningas Kooreksen talosta: 

{Sananl.6:26} ja että Herran, Pyhä alusten 

sekä kultaa ja hopeaa että Nabuchodonosor otti pois 



house Jerusalemissa, ja toi Babylon, olisi 

palauttaa house Jerusalemissa, ja asetettava paikka 

mistä ennenkin. 

{6:27} ja myös hän käski, että Sisinnes 

kuvernööri Syyria, Phenice ja Sathrabuzanes, ja niiden 

kumppaneita ja jotka nimitettiin hallitsijat Syyriassa 

ja Phenice, pitäisi olla varovainen, ettei sekaantua paikka, 

mutta Zorobabel, herra ja kuvernööri palvelija 

Juudean ja juutalaisten rakentaa talon vanhimmista 

Herra tässä paikassa. 

{6:28} käskin myös on rakennettu kokonaan 

uudelleen; ja ne näyttävät ahkerasti auttaa niitä, jotka 

Juutalaiset, kunnes herra house vankeudessa voidaan 

päättynyt: 

{6:29} ja kunnianosoitus Celosyria ja Phenice 

osuus huolellisesti annettava nämä miehet uhrauksia 

Herra, jotta Zorobabel annettavaksi härät, 

ja rams ja karitsojen osalta 

{6.30} ja maissi, suolaa, viiniä, öljyä ja että 

jatkuvasti vuosittain epäilemättä edelleen mukaan 



kuten papit, että Jerusalemissa on merkittävä jotta päivittäinen 

käytetty: 

{6:31} tarjoukset voidaan Korkeimmasta Jumalasta 

kuningas ja hänen lapsensa, ja että he voivat rukoilla ja 

heidän elämäänsä. 

{6:32} ja hän käski, että jokainen, joka olisi 

rikotte kyllä tai vähättelee mitään edellä puhunut tai 

kirjoitettu, omasta talostaan puu on ryhdyttävä, ja hän 

asiasta hirtetty ja hänen kuningas takavarikoiduista 
tuoteväärennöksistä. 

{6:33} herra, jonka nimi on kutsutaan 

täysin tuhota jokaisen kuningas ja kansa, se stretcheth 

hänen käsi estää tai endamage talossa Herran 

Jerusalem. 

{6:34} olen Darius kuningas vihkinyt, joka 

näitä asioita se tehtävä huolellisesti. 

{7:1} sitten Sisinnes kuvernööri Celosyria ja 

Phenice ja Sathrabuzanes avulla heidän kumppanuus 

jälkeen kuningas Dareios käskyt 

{7:2} huolellisesti valvoa pyhä toimii, auttaa 



Muinaisten juutalaisten ja pääjohtajat temppeli. 

{7:3} ja niin pyhä toimii vaurastui, kun Aggeus ja 

Sakarias profeetat profetoi. 

{7:4} sijoittuen näitä asioita 

käskyn Herran Jumalan ja Israelin kanssa 

Cyrus ja Darius Artexerxes, kings of Persia suostumus. 

{7:5} ja näin Pyhälle valmistui kolmen 

ja kahdentenakymmenentenä päivänä kuukauden Adar, kuudes 
vuosi on 

Darius kuningas persialaiset 

{7:6} ja israelilaiset papit, ja 

Leeviläisten ja muut, jotka olivat vankeudessa, jotka olivat 

lisäsi heille, ei mukaan asiat on kirjoitettu 

Mooseksen kirjasta. 

{7:7} ja Herran temppelin vihkiäisissä ne 

tarjotaan sata härät kaksisataa rams, neljä 

SATA kutakin karitsaa kohden. 

{7:8} ja kaksitoista vuohien kaikkien israelilaisten synnin 
mukaan 

Israelin heimot päällikkö määrä. 

{7:9} papit myös ja leeviläisten oli puettu tässä 



messupuku, mukaan niiden sukujen, palvelu 

Herran Jumalan Israeliin Mooseksen kirjan mukaan: 

ja jokainen portti vahtimestarille. 

{7:10} ja Israelin lapset jotka olivat 

vankeudessa pitää pääsiäisen neljäntenätoista päivänä 
ensimmäinen 

kuukausi sen jälkeen papit ja leeviläiset olivat pyhitetty. 

{7:11} kaikkia niitä, jotka olivat säilytyspaikkaa ei 

pyhitetty yhdessä: mutta leeviläiset olivat kaikki pyhitetään 

yhdessä. 

{Jer.7:12} joten he tarjosivat heille pääsiäinen 

vankeudessa, ja veljiään papit sekä 

itse. 

{7:13} ja israelilaiset että tuli ulos 

vankeudessa teki syödä, jopa ne, jotka oli erotettu itse 

Alkaen kauhistuksia maa, ihmiset ja 

Herra. 

{7:14.siellä} ja ne happamattoman leivän seitsemän juhlaa 

päivän, hyvää Herran edessä, 

{7:15} että hän oli kääntynyt kuningas neuvoja 



Assyrian kohti niitä, vahvistaa kätensä toimii 

ja herra, Israelin Jumala. 

{8:1} ja näiden tapausten jälkeen, kun Artexerxes kuningas ja 

Persialaiset hallitsi tuli Esdras poika Saraias, poika 

ja Ezerias, poika Helchiah, poika Salum, 

{8:2} poika Sadduc, poika Achitob, poika 

Amarias, poika Ezias, poika Meremoth, poika 

Zaraias, poika Savias, poika Boccas, poika 

Abisum, Phinees, Pojan Eleasarin poika poika 

Aaron ylimmäinen pappi. 

{8:3} Tämä Esdras nousivat Babylonista, kirjurina, 

on hyvin valmis Mooseksen laki, joka annettiin 

Israelin Jumala. 

{8:4} ja kuningas teki hänet kunnia: sillä hän löysi armon 
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näkönsä hänen pyyntönsä. 

{8:5} siellä meni hänen kanssaan myös tiettyjen lasten 

Israelin papin leeviläiset pyhä laulajat 

vahtimestarit ja ministerit temppelin Jerusalemiin, 

{8:6} Artexerxes, hallituskauden seitsemäntenä vuonna, 



viidennen kuukauden tämä oli kuninkaan vuosi; ne meni 

Babylonista ensimmäisenä päivänä ensimmäinen kuukausi ja 
tuli 

Jerusalem, mukaan vauras matkan, joka 

Herra antoi heille. 

{8:7} Esdras oli erinomaista taitoa niin, että hän on jättänyt 

mitään ja lain käskyjä Herran mutta 

opetti kaikkien israelilaisten, toimitukset ja tuomiot. 

{8:8} nyt komissiossa oli kopio 

Kirjallinen Artexerxes kuningas ja tuli Esdras 

pappi ja lukija lain herra, on että 

Seuraa; 

{8:9} kuningas Artexerxes Esdras pappi ja lukija 

Herra oikeuden lähettää tervehdys: 

{8:10} käsitellä armollisesti päättänyt on 

annetussa järjestyksessä, että tällainen kansa, juutalaisten ja ja 

papit ja leeviläiset sisällä meidän valtakunta kuin ovat valmiita 

ja haluavat kanssasi Jerusalemiin. 

{8:11} niin monta siis on mielen ympärille kultareunuksen Anna 

ne lähtevät kanssasi, koska se on tuntui hyvä minulle 



ja seitsemän ystäväni ohjaajat; 

{8:12} että ne näyttävät niin Juudean asioiden ja 

Jerusalem agreeably siihen, mikä on lain Herran. 

{8:13} ja herra Israelille lahjat 

Jerusalem, joka minä ja ystäväni on vannonut, ja kaikki 

kultaa ja hopeaa, jotka Babylon maassa löytyy, 

Jerusalemissa, Herran 

{8:14} kanssa että myös joka annetaan kansan 

Herran Jumalansa Jerusalemin temppeliin: ja että hopea 

ja kulta voidaan periä härät, pässi ja karitsaa 

ja asioita lisäksi nykyisin; 

{8:15} loppuun he tuovat uhrauksia luokse 

Herran alttarilla herra, heidän Jumalansa, joka on 

Jerusalem. 

{8:16} ja mitä sinä ja veljesi tekee 

hopeaa ja kultaa, että ajaa sinun Jumalasi tahdon mukaan. 

{8:17} ja herra, Pyhä aluksia, joita annetaan 

sinua käytettäväksi sinun Jumalan temppeli, joka on 

Jerusalem, sinä tulet asettaa ennen Jumalasi Jerusalemissa. 

{8:18} mitä muuta muista 



käytettäväksi sinun Jumalan temppeli sinun tulee olla sitä 

kuninkaan kassaan. 

{8 19} ja kuningas Artexerxes myös käskenyt 

pitäjät aarteita Syyriassa ja Phenice, jotka 

mitään Esdras pappi ja lain lukija 

kaikkein korkein Jumala lähettää sillä ne pitäisi antaa hänelle 

nopeus, 

{8:20} sata talenttia hopeaa, summa 

samoin myös vehnää jopa sata cors ja 

SATA kappaletta, viiniä ja muita asioita runsaasti. 

{8:21} Anna kaiken pärjänneet Jumalan lain 

ahkerasti korkeimmalle Jumalalle, että viha tule 

Kun kuningas ja hänen poikansa valtakunta. 

{8:22} sinulle käskyn, että te edellyttää veroa, eikä 

muiden toimenpiteiden jonkin papit ja leeviläiset, tai 

Pyhä laulajia tai vahtimestarille tai temppelin tai jonkin 

joiden tekemiset tässä temppelissä, ja että kukaan 

viranomaisen määräämään mitään heille. 

{8:23} ja sinä, Esdras, Jumalan viisaus 



vihkiä tuomareiden ja hallitusneuvos, että he voivat arvioida 
kaikki Syyriassa 

ja Phenice kaikki, jotka tietävät lain Jumalaltasi; ja 

ne, jotka tietävät sen pidä bopetat. 

{8:24} ja jos joku tekee rikkomuksen lakia sinun 

Jumala, ja kuningas, on rangaistava ahkerasti, onko 

se on kuolema tai muu rangaistus, rangaistus rahaa, tai 

vankeusrangaistus. 

{8:25} sanoi Esdras scribe, siunattu olevansa ainoa 

Herra Jumala minun isät, jotka on pannut nämä asiat osaksi 

sydän kirkastaa hänen talonsa, joka on Jerusalemissa king: 

{8:26} on kunnia minulle kuninkaan silmissä ja 

ohjaajat, ja kaikki hänen ystävänsä ja aatelisia. 

{8:27} siis olin rohkaisevana avulla 

Herra Jumalaani ja kokosivat miesten Israelin nousta 

kanssani. 

{8:28} ja nämä ovat chief mukaan heidän perheidensä 

ja useita dignities, joka nousi minua Babylonista 

vallan kuningas Artexerxes: 

{Room.8:29} Phinees, Gerson poikien: poikien 



Ithamar, Gamael: n poikansa David, Lettus poika ja 

Sechenias: 

{8.30} poikien Pharez, Zacharias; ja hänen kanssaan 

laskettiin sata ja viisikymmentä miestä: 

{8:31} poikien Pahath Moab, Eliaonias, poika 

Zaraias, ja hänen kanssaan kaksisataa miehet: 

{8:32} poikien Zathoe, Sechenias poika, 

Jezelus, ja hänen kolmesataa miesten: poikien 

Esa, Obeth poika, Jonathan, ja hänen kanssaan kaksisataa 

ja viisikymmentä miestä: 

{8:33} poikien Elam, Josias poika Gotholias, ja 

kanssaan seitsemänkymmentä miestä: 

{8:34} poikien Saphatias, Zaraias poika Michael, 

ja hänen kanssaan vesilähdettä miehet: 

{8:35} poikien Jooab, Abadias poika Jezelus, ja 

hänen kaksi 112 miehet: 

{8:36} Banid, Assalimoth poika Josaphias, poikien 

ja hänen kanssaan sata ja vesilähdettä miehet: 

{8:37} poikien Babi, Sakariaan pojan Bebai, ja 

hänen kaksikymmentäkahdeksan miehet: 



{8:38} poikien Astath, Acatan, poika Johannes ja 

kanssaan sadan ja kymmenen miestä: 
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{8:39} Adonikam poikien viimeinen, ja nämä ovat 

nimet heiltä Eliphalet, koru ja Samaias, ja 

ne seitsemänkymmentä miestä: 

{8:40} poikien Tobagosta, Uthi Istalcurus, poika 

ja hänen kanssaan seitsemänkymmentä miestä. 

{8:41} ja nämä olen kootaan yhteen joen nimeltä 

Theras, jossa me pystytimme telttamme kolme päivää: ja sitten 

tutkituista niitä. 

{8:42} mutta kun en ollut löytänyt on pappien ja 

Leeviläiset, 

{8:43} lähetetään olen Eleasarin ja Iduel ja Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Ella ja Mosollamon, rehtori 

miehet ja oppinut. 

{8:45} ja pyysi sitä, että ne pitäisi mennä luokse Saddeus 

Kapteeni, joka oli paikka valtiovarainministeriö: 

{8:46} ja käski heitä he puhuisi 



Daddeus, ja hänen veljensä ja että rahastonhoitajat 

paikka lähettää meille miehiä ehkä voi suorittaa pappien 

virkaan herra talossa. 

{8:47} ja mahtava käsi Herramme toivat 

meille taitava miesten Moli poika Levi-poikien 

poika Israel, Asebebia, ja hänen poikansa ja hänen veljensä, 
jotka 

oli kahdeksantoista. 

{8:48} ja Asebia ja Annus ja Osaias hänen veljensä ja 

Channuneus pojat ja heidän poikansa oli kaksikymmentä 
miestä. 

{8:49} ja temppelin, jonka David oli henkilöstöä 

vihitty, ja pääasiallinen miesten palveluksessa 

Leeviläiset, temppeli kaksisataa henkilöstöön ja 

kaksikymmentä luettelo joiden nimet olivat näytti. 

{8:50} ja siellä Vannoin nopeasti kuin nuoret miehet 

ennen Herramme halu hänen vauras matka sekä 

ja ne jotka olivat kanssamme, lastemme ja varten 

Nauta: 

{8:51} sillä häpesin kysyä kuningas footmen, ja 

ratsastajaa, ja että meidän vastustajia vastaan. 



{8:52} sillä oli sanonut kuninkaalle, että valta 

Herra, meidän Jumalamme pitäisi olla niitä, jotka pyrkivät 
häntä, 

tukea niitä kaikin tavoin. 

{8:53} ja uudelleen pyysi meidän Herramme kuin koskettamista 

asioita, ja löysi hänet suotuisaa meille. 

{8:54} erotetaan kaksitoista chief papit, 

Esebrias, ja Assanias ja kymmenen miestä veljiensä kanssa 

ne: 

{8:55} ja punnitaan niitä kultaa ja hopeaa, ja 

meidän Herramme house pyhä aluksia jotka kuningas, 

ja hänen neuvoston ja prinssit ja Israelin oli antanut. 

{8:56}, ja kun oli punnitaan se, olen antanut heille 

hopea ja hopeiset alusten kykyjä kuusisataaviisikymmentä 

SATA kykyjä ja sata talenttia kultaa, 

{8:57} ja kahdenkymmenen golden, eikä 12 aluksia ja 

messinki mahdollisesti hienoa pronssia kimaltelevaa kuin 
kultaa. 

{8:58} ja minä sanoin heille, sekä teidän on teille pyhä, 

Herra ja alukset ovat Pyhän ja kulta ja hopea 

lupauksen Herralle, herra meidän isämme. 



{8:59} valvokaa ja pitää ne, kunnes te toimittaa ne 

Chief papit ja leeviläiset ja pääasiallinen miehet 

Israel Jerusalem, perheet kammiot 

talo meidän Jumalamme. 

{8:60} joten papit ja leeviläiset, jotka olivat saaneet 

hopea ja kulta ja alusten toi heidät 

Jerusalemiin, Herran temppeliin. 

{8:61} ja joesta Theras lähti kahdestoista 

päivän ensimmäinen kuukausi ja tulivat Jerusalemiin mahtava 

käsi Herramme, joka oli kanssamme: ja 

alku meidän matkalle Herra antoi meille jokaiselle 

vihollinen, joten Jerusalemiin. 

{8:62} ja kun olimme olleet kolme päivää, kulta 

ja hopea, joka oli punnittu on toimitettu talossa 

Herramme neljäntenä päivänä minä Marmoth papin poika 

Iri. 

{8:63} ja häntä oli Eleazar poika Phinees, ja 

niitä oli Josabad poika Jesu ja Moeth poika 

ja Sabban leeviläiset: kaikki oli antaman numeron ja 

paino. 



{8:64} ja kaikki paino niitä oli kirjoitettu 

sama tunti. 

{8:65} lisäksi ne, jotka olivat tulleet ulos vankeudessa 

tarjotaan uhrina Herran, Israelin Jumalan, jopa kaksitoista 

härät kaikkien Israelin kahdeksankymmentä-pässit 

{8:66} Threescore ja kaksitoista karitsojen, vuohien rauhaa 

tarjoava kahdellatoista ne kaikki uhrata Herralle. 

{8:67} ja he antoivat kuninkaan käskyä 

kuninkaan järjestyksenvalvojan ja Celosyria pääjohtajat 

ja Phenice; kunnia ihmiset ja temppeli 

Jumalan. 

{8:68} nyt kun nämä asiat tapahtuivat, hallitsijat tuli 

luokseni ja sanoi, 

{8:69} princes, papit Israelin kansa ja 

Leeviläiset, ole laittaa pois niistä outo ihmiset 

maa, eikä päästön gentiilit, 

Kanaanilaiset, heettiläisten, Pheresites, jebusilaiset ja 
mooabilaiset, 

Egyptiläiset ja edomilaisten. 

{8:70} koska he ja heidän poikansa on aviossa 



tyttäriään ja pyhää siementä on sekoitettu outo 

väki; alusta tässä asiassa 

hallitsijoiden ja suurmiehet ovat olleet osallisia 
syntiinlankeemuksessa. 

{8:71} ja heti, kun olin kuullut näistä asioista, voin vuokrata 
minun 

vaatteet ja pyhä vaatteiden ja veti pois karvat 

pois pääni ja parta, ja istui minua alas, surullinen ja erittäin 
raskas. 

{8:72} joten kaikki ne, jotka olivat muutti sanan 

Herra, Israelin Jumala koottu minulle, vaikka olen surivat 

vääryys: mutta olin silti täynnä raskaus iltaan asti 

uhrata. 

1 Esdras sivu 704 

{8:73} sitten nouseva vaatteeni vauhdikkaasti ja 

Pyhä vaatteiden vuokra, ja kumartaen polvilleni ja venyttely 

edelleen käteni Herran 

{8:74} sanoin, oi Herra, olen häpeään ja häpeissäni 

kasvojesi edestä; 

{8:75} koska syntimme kerrotaan yli päämme, ja 

Meidän ignorances ovat päässeet taivaaseen. 



{8:76} ikuisesti, koska meidän isämme kertaa meillä 

ollut ja on suuri synti hamaan tähän päivään. 

{8:77} ja syntimme ja meidän isämme olemme kanssa meidän 

veljet ja meidän kuninkaat ja pappeja menivät 

miekka, ja vankeudessa ja että maan kuninkaat 

saalis häpeästä, tähän päivään. 

{8:78} ja nyt jossain määrin armon ollut 

näytti meille sinulta, oi Herra, että olisi jätettävä 

meille juuri ja nimen sijasta sinun leposija. 

{8:79} ja löytää meille valoa talossa 

Herra meidän Jumalamme ja antaa meille ruokaa kun meille 

orjuuteen. 

{8:80} kyllä, kun olimme orjuudessa, emme 

Forsaken Herramme; mutta hän teki meille armollinen ennen 

Kings of Persia, niin, että he antoivat meille ruokaa; 

{8:81} kyllä kunnia meidän Herramme temppeli ja 

kohotti autio Sion, että he ovat antaneet meille varma 

lahjonta on juutalaisuuden ja Jerusalemin. 

{8:82} ja nyt, oi Herra, mitä me sanomme, joilla nämä 

asioita? sillä me syntiä sinun käskysi joka 



sinä ainaisen, iankaikkisen käsin palvelijasi profeettoja, sanoen: 

{8:83} että maa, joka te tehdä omistamme 

perintöä, on saastunut ja päästön maa 

vieras maa, ja he ovat täyttäneet sen kanssa niiden 

puhdas ja epäpuhdas. 

{8:84} sen tähden nyt on teidän liittyä tyttäresi 

heidän poikansa luokse myöskään te toteuttaa heidän 
tyttärensä luokse 

pojat. 

{8:85} Lisäksi te koskaan pyrkivät suhtautumaan rauhallisin 
mielin 

heille, että te olla vahva ja syödä hyviä asioita 

maa ja te jättää maan perintö 

lapsesi ikuisesti. 

{8:86} ja kaikki, joka on kohdannut tapahtuu meille meidän 

pahat tekosi ja suuria syntejä; sillä sinä, herra, 

Meidän synnit valoa 

{8:87} ja meille tällaista root: mutta meillä 

kääntyivät sydämessänsä jälleen rikotte sinun lakisi ja 
seurustella 

itsellemme saastaisuus maan kansakunnat. 



{8:88} olisit pidä vihastuisi meille tuhota meidät, 

kunnes sinä olisit vasemmalla meille root, siemen, eikä nimi? 

{8:89} Israelin herra, sinä olet totta: sillä jäljelle 

juuri tänä päivänä. 

{8:90} Katso, nyt olemme eteesi meidän pahat tekomme 

sillä emme voi seistä enää vuoksi nämä asiat 

eteesi. 

{8:91} ja Esdras hänen rukouksensa teki hänen tunnustuksensa 

itki ja makaa litteä, kun maahan temppelin edessä 

on kerätty hänelle Jerusalemin erittäin suuri 

joukko miehiä ja naisia ja lapsia: oli 

Great itkien joukosta lukuisia. 

{8:92} sitten Jechonias Jeelus, yksi poika 

Israelin huusi ja sanoi: Oi Esdras, me olemme tehneet syntiä 

vastaan Herra Jumala me naimisiin outo naisten 

Kansakuntien maata, ja nyt on koko Israelin korkealla. 

{8:93} Tehkäämme valan Herran, että me laitamme 

pois meidän vaimomme, jonka olemme ottaneet pakanat, 

lastensa kanssa, 

{8:94} kuten sinä olet säätänyt ja jopa totella 



Herran laista. 

{8:95} syntyy ja laittaa toteuttaminen: varten sinulle onkaan 
tämä 

asia appertain ja olisimme kanssasi: Älä urheasti. 

{8:96} joten Esdras nousi ja otti valan päällikkö 

papit ja leeviläiset koko Israelin jälkeen näistä asioista; 

joten he vannoi. 

{9:1} sitten Esdras nousten yhteisöjen temppelin 

menin Joanan salissa Eliasib, poika 

{9:2} pysyi siellä ja ei syödä lihaa eikä juo 

vesi, suru suuri ruhjoneet lukuisia. 

{9:3} ja koko juutalaisyhteisö oli julistus ja 

Jerusalemiin kaikki ne jotka olivat vankeudessa, että ne 

olisi koottava yhteen Jerusalemissa: 

{9:4} ja jokaiselle, joka tapasi ei siellä kahden kuukauden 
kuluessa tai 

kolme päivää mukaisesti vanhimmat paljain sääntöön nimitetty, 

heidän karjansa hyväksi temppeli, käyttöä ja 

itse heittää ulos niistä, jotka olivat vankeudessa. 

{9:5} ja kolme päivää olivat kaikki ne Juudan heimosta 

ja Benjamin kokoontuivat Jerusalemissa kahdeskymmenes 



yhdeksännen kuukauden päivä. 

{9:6} ja koko väkijoukko istui vapina sanan laajassa 

tuomioistuimen temple koska läsnä huonolla säällä. 

{9:7} niin Esdras nousi ylös ja sanoi heille: te olette 

rikkonut lakia naimisiin outo vaimoja, mikä 

Lisää synnit Israel. 

{9:8} ja nyttemmin confessing antaa kunniaa Herralle 

Meidän isiemme Jumala 

{9:9} ja tehdä hänen näytetään ja erottaa itsenne 

pakanat maa ja vieraiden naisten. 

{9:10} huusi koko väkijoukon ja sanoi 

kovalla äänellä, kuin näin, teemme niin. 

{9:11} mutta koska ihmiset ovat monet, ja se on 

huonolla säällä, niin emme voi seistä ilman, että tämä on 

ei toimi päivän tai kaksi nähdä syntimme näistä asioista 

levinnyt pitkälle: 

{9:12} siis anna lukuisia oleskelu hallitsijoiden ja 

Anna kaikki niille meidän habitations, että on tullut 
muukalaisnaisia 

kertaa nimetty, 
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{9:13} ja niiden hallitsijat ja tuomareiden kanssa joka 

paikka, kunnes me käännymme pois meistä Herran viha 

tässä asiassa. 

{9:14} sitten Jonathan Azael ja Ezechias poika 

Theocanus poika otti vastaavasti asiasta heille: 

ja Mosollam ja Levis ja Sabbatheus auttoi heitä. 

{9:15} ja he olivat vankeuden mukaisesti 

Kaikki nämä asiat. 

{9:16} ja Esdras pappi valitsi hänelle tärkein 

miehet ja heidän perheenjäsenilleen, nimeltä: ja ensimmäisenä 
päivänä 

kymmenes kuukausi he istuivat yhdessä tutkimaan asiaa. 

{Dan.9:17} joten asiaansa, joka pidettiin outo vaimot tuotiin 

päätökseen ensimmäisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. 

{9:18} ja papit, jotka olivat yhdessä ja 

oli outo vaimoja, on: 

{9:19} poikien Jeesus poika Josedec, ja hänen 

veljeni; Matthelas ja Eleazar, Joribus ja Joadanus. 

{9:20} ja antoivat kätensä laittaa pois heidän vaimonsa 



ja tarjota pässit tehdä reconcilement niiden virheitä. 

{9:21} ja poikien Emmer; Ananias ja Zabdeus, 

ja Eanesin, ja Sameius, ja Hiereel ja Azarias. 

{9:22} ja poikien Phaisur; Elionas, Massias 

Israel, Natanael, Ocidelus ja ja Talsas. 

{9:23} ja leeviläisten; Jozabad ja puolivalmisteiden, ja 

Colius, joka oli nimeltään Calitas, ja Patheus ja Juudas, ja 

Jonas. 

{9:24} pyhä laulajia; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} kantajia; Sallumus ja Tolbanes. 

{9:26} niistä Israelin poikien Phoros; Hiermas, 

ja Eddias, ja Melchias, ja Maelus ja Eleasarin ja 

Asibias ja Baanias. 

{9:27} poikien Ela; Matthanias, Zacharias, ja 

Hierielus, ja Hieremoth ja Aedias. 

{9:28} ja poikien Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, ja Sabatus ja Sardeus. 

{9:29} poikien Mar Babai; Johannes ja Ananias ja 

Josabad ja Amatheis. 

{9:30} poikien Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus 



Jasubus, Jasael ja Hieremoth. 

{9:31} ja poikien Addi; Naathus ja Moosias, 

Lacunus, ja Naidus, ja Mathanias ja Sesthel, Balnuus, 

ja Manasseas. 

{9:32} ja poikien Annas; Elionas ja Aseas, ja 

Melchias, ja Sabbeus ja Simon Chosameus. 

{9:33} ja poikien Asom; Altaneus ja Matthias, 

ja Baanaia, Eliphalet, ja Manasses ja Semei. 

{9:34} ja poikien Aapo; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, ja Pelias ja Anos, Carabasion, 

ja Enasibus ja Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: ja poikien Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} ja poikien Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes Juel, Banaias. 

{9:36} kaikki nämä oli ottanut muukalaisnaisia ja ne laittaa 

heitä pois lastensa kanssa. 

{9:37} ja papit ja leeviläiset ja ne jotka olivat 

Israel, asui Jerusalemissa ja maan ensimmäinen 

Seitsemännen kuun päivä: joten israelilaiset olivat 



habitations. 

{9:38} ja koko väkijoukon tuli yhdessä 

Accord pyhä eteinen laaja paikalleen 

Itä: 

{9:39} ja ne puhui Esdras pappi ja lukija, 

että hän toisi Mooseksen laki, joka annettiin ja 

Herra, Israelin Jumala. 

{9:40} niin Esdras ylimmäinen pappi toi laki luokse 

koko väkijoukko, mies, nainen ja kaikki papit 

kuulla lain seitsemännen kuukauden ensimmäinen päivä. 

{9:41} ja hän luki laaja tuomioistuimen, Pyhän 

kuisti aamusta luokse keskipäivällä ennen miehillä ja 

naiset; ja väkijoukko antoi varteen luovutettakoon. 

{9:42} ja Esdras pappi ja lukija lain oli 

jopa kun saarnatuoli puuta, joka on tehty tätä tarkoitusta 
varten. 

{9:43} ja seisoi hänen Mattathias, Sammus, 

Ananias, Urias, Ezecias, Azarias, Balasamus heidän oikeuttaan 

käsi: 

{9:44} ja hänen vasen käsi oli Phaldaius, Misael, 



Melchias, Lothasubus ja Nabarias. 

{9:45} sitten otti Esdras kirjan lain ennen 

lukuisia: sillä hän istui kunniallisesti ensimmäinen paikka 

näky ne kaikki. 

{9:46} ja lain avatessaan he astuivat kaikki 

suoraan ylös. Joten Esdras siunattu Herra Jumala korkeimman 

Jumala Kaikkivaltias. 

{9:47} ja kaikille vastasi: Amen; ja 

kätensä putosi maahan ja palvoivat herra. 

{9:48} myös Jeesus, peräaukon, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas ja Calitas, Asrias, ja 

Joazabdus, ja Ananias, Biatas, leeviläiset, opetti lakia 

Herran tehdä sen ohessa sen. 

{9:49} sitten Attharates luokse Esdras ylimmäinen pappi puhui. 

ja lukija, ja leeviläiset, jotka opettivat monia, 

aina kaikki, sanoen: 

{9:50} Tämä päivä on Herralle; (he kaikki itki 

Kun he kuulivat lain:) 

{9:51} mene siis, ja syödä rasvaa ja makea, ja 

osa lähettää heille, joilla ei ole mitään; 



{9:52} tämä päivä on Herralle: ja älkää 

murheellinen; Herra vie sinut kunniaksi. 
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{9:53} joten leeviläiset julkaissut kaiken kansan 

sanoen: Tämä päivä on pyhitetty Herralle; ei olla surullinen. 

{9:54} sitten meni ne omalla tavallaan, jokainen syömään ja 

juoda ja tehdä jotain, ja antamaan heille, että oli osa 

mitään, ja tehdä suuri cheer; 

{9:55} he ymmärsivät sanat siellä he 

kehotettiin, ja mistä he olivat kokoontuneet 

 


