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1 Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης 

Το πρώτο βιβλίο του Εσδράς διεθνούς οργανισμού 
μετανάστευσης 

{1:1} και Josias πραγματοποιήθηκε η γιορτή του Πάσχα σε 

Ιερουσαλήμ εις τον Κύριον, και πρόσφερε το Πάσχα το 

δέκατη τέταρτη ημέρα του πρώτου μήνα? 

{1:2} έχοντας θέσει τους ιερείς σύμφωνα με την καθημερινή 
τους 

μαθήματα, να είναι ταξινομημένες σε μακρά ενδύματα, στο 
ναό του τη 

Ο Λόρδος. 

{1:3} και ελάλησε προς οι Λευίτες, Ιερά Υπουργών 

Ισραήλ, ότι αυτοί πρέπει να ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ οι ίδιοι τον 
Κύριον, να 

Ορίστε το Άγιο Κιβωτός του κυρίου στο σπίτι ότι ο βασιλιάς 
Σολομών 

ο γιος του David είχε χτίσει: 

{1:4} και είπε, σεις θα φέρει πλέον η Κιβωτός επάνω σας 



ώμοι: τώρα επομένως εξυπηρετήσει ο κύριος ο Θεός σου, και 

Υπουργός unto το λαό του Ισραήλ, και να προετοιμάσει σας 
μετά από σας 

οικογένειες και οι όμοιοί τους, 

{1:5} σύμφωνα όπως ο Δαβίδ ο βασιλιάς του Ισραήλ που 
προδιαγράφεται, 

και σύμφωνα με το μεγαλείο του Σολομώντος, ο γιος του: και 

στέκεται στο ναό σύμφωνα με αρκετές αξιοπρέπειας του 

στις οικογένειες σας, οι Λευίτες, που με την παρουσία του 
Υπουργού 

από τους αδελφούς σας, τα παιδιά του Ισραήλ, 

Προσφορά {1:6} το Πάσχα στην τάξη, και να κάνει έτοιμο το 

θυσίες για τους αδελφούς σας, και να κρατήσει το Πάσχα 

σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, που ήταν 

δοθεί προς τον Μωϋσήν. 

{1:7} και εις το λαό που βρέθηκε εκεί Josias 

έδωσε τριάντα χιλιάδες τα αρνιά και τα παιδιά, καθώς και 
τρεις χιλιάδες 

Γάμπες: αυτά τα πράγματα είχαν δοθεί επίδομα του βασιλιά, 

καθώς μας υποσχέθηκε, στους ανθρώπους, για τους ιερείς, και 

να οι Λευίτες. 



{1:8} και Helkias, Ζαχαρίας και Syelus, το ανώτατο 

του ναού, που έδωσε στους ιερείς για το Πάσχα, δύο 

χιλιάδες και εξακόσιοι πρόβατα και μοσχάρια τριακόσια. 

{1:9} και Jeconias, και Samaias, και η Ναθαναήλ του 

αδελφός και Assabias, και Ochiel, και Joram, καπετάνιοι πάνω 
από 

έδωσε χιλιάδες, οι Λευίτες για Πάσχα πέντε 

χιλιάδες πρόβατα και μοσχάρια επτακόσια. 

{1:10} και όταν αυτά τα πράγματα έγιναν, οι ιερείς και 

Λευίτες, έχοντας το άζυμο ψωμί, στάθηκε στην πολύ κόσμιος 

σειρά σύμφωνα με το οι όμοιοί τους, 

{1:11} και σύμφωνα με τις διάφορες dignities από το 

πατέρες, πριν από το λαό, να προσφέρουμε στον κύριο, όπως 
είναι 

γραμμένο στο βιβλίο του Μωυσή: και έτσι έκαναν το 

το πρωί. 

{1:12} και τους ψήνεται το Πάσχα με τη φωτιά, ως 

appertaineth: όσο για τις θυσίες, τους τους χλοοτάπητας σε 
ορείχαλκο 

κατσαρόλες και τηγάνια με μια καλή γεύση, 



{1:13} και να ορίσετε τους πριν από όλους τους ανθρώπους: 
και αργότερα 

προετοίμασαν για τους εαυτούς τους, και οι ιερείς τους 

αδελφοί, οι γιοι του Ααρών. 

{1:14} για τους ιερείς που προσφέρει το λίπος μέχρι το βράδυ: 
και το 

Λευίτες προετοιμασμένοι για τους εαυτούς τους, και οι ιερείς 
τους 

αδελφοί, οι γιοι του Ααρών. 

{1:15} η Ιερά τραγουδιστές επίσης, οι γιοι του Asaph, ήταν σε 

τη σειρά τους, σύμφωνα με τον διορισμό του David, η 
εξυπνάδα, 

Asaph, Ζαχαρίας και Ιεδουθούν, ο οποίος ήταν του βασιλιά 

ακολουθία. 

{1:16} Εξάλλου οι αχθοφόροι ήταν σε κάθε πύλη? δεν ήταν 

νόμιμη για οποιονδήποτε να πάει από τη συνήθη επίδοση: για 
τους 

αδελφοί οι Λευίτες ετοιμάσει για αυτούς. 

{1:17} έτσι ήταν τα πράγματα που ανήκε στην το 

θυσίες του κυρίου ολοκληρώνεται σε εκείνη την ημέρα, ώστε 
να 

θα μπορούσε να κρατήσει το Πάσχα, 



{1:18} και να προσφέρουν θυσίες στον βωμό του Κυρίου, 

σύμφωνα με την εντολή του βασιλιά Josias. 

{1:19}, έτσι ώστε τα παιδιά του Ισραήλ, η οποία ήταν παρόντες 
που πραγματοποιήθηκε 

το Πάσχα εκείνη την εποχή, και η γιορτή του γλυκό ψωμί επτά 

ημέρες. 

{1:20} και τέτοια ένα Πάσχα δεν τηρήθηκε στο Ισραήλ από το 

την ώρα του Προφήτη Σαμουήλ. 

{1:21} Ναι, όλες οι βασιλείς του Ισραήλ δεν πραγματοποιήθηκε 
μια τέτοια μια 

Πάσχα ως Josias, και οι ιερείς και οι Λευίτες, και το 

Εβραίοι, που πραγματοποιήθηκε με όλους το Ισραήλ που 
βρέθηκαν στην κατοικία στο 

Ιερουσαλήμ. 

{1:22} στο δέκατο όγδοο έτος της Βασιλείας του Josias ήταν 

Αυτό το passover διατηρούνται. 

{1:23} και έργων ή Josias ήταν όρθια πριν από τον 

Κύριος με μια καρδιά γεμάτη ευσέβεια. 

{1:24} όσον αφορά τα πράγματα που ήρθε να περάσει στην 
εποχή του, 

γράφτηκαν στους προηγούμενους χρόνους, όσον αφορά 
εκείνους που 



ήμαρτον και πονηρία εναντίον ο κύριος προ πάντων άνθρωποι 

και βασίλεια, και πώς αυτοί θρηνούν τον υπερβολικά, έτσι 

ότι τα λόγια του ο κύριος αυξήθηκε αντιμέτωποι με το Ισραήλ. 

{1:25} τώρα μετά από όλες αυτές τις πράξεις Josias ήρθε να 
περάσει, 

ότι ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαραώ ήρθε να αυξήσει πολέμου 
στο 

Carchamis κατόπιν Ευφράτη: και Josias βγήκε εναντίον του. 

{1:26}, αλλά ο βασιλιάς της Αιγύπτου έστειλε σ ' αυτόν, λέει, τι 

Έχω να κάνω με σένα, O βασιλιάς της Ιουδαίας; 

{1:27} δεν είμαι σταλμένη από ο κύριος ο Θεός, κατά το σοι? 

ΠΟΛΕΜΟΣ μου είναι κατόπιν Ευφράτη: και τώρα ο κύριος είναι 
μαζί μου, 

Ναι, ο κύριος είναι μαζί μου hasting μου προς τα εμπρός: 
αναχωρούν από 

μου, και να μην είναι ενάντια στον κύριο. 

{1:28} τίνες Josias δεν γυρίσει πίσω το άρμα από 

αυτόν, αλλά ανέλαβε να παλέψουν μαζί του, δεν σχετικά με το 

λόγια του Jeremy που ομιλείται από το στόμα του προφήτη 
του 

Άρχοντας: 



{1:29} αλλά εντάχθηκαν μάχη μαζί του για την πεδιάδα της 
Magiddo, 

και ήρθαν οι πρίγκιπες εναντίον βασιλιά Josias. 

{1:30}, στη συνέχεια, είπε ο βασιλιάς εις του υπηρέτες του, να 
μου φέρει 

μακριά από τη μάχη. γιατί είμαι πολύ αδύνατη. Και 

αμέσως τους υπηρέτες του τον πήρε μακριά από τη μάχη. 

{1:31} τότε gat αυτός επάνω κατά το δεύτερο άρμα? και να 
είναι 

έφερε πίσω στην Ιερουσαλήμ πέθανε και θάφτηκε στο του 

τάφου του πατέρα του. 

{1:32} και όλες Εβραϊσμού αυτοί ἐπένθει Josias, ναι, 
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Jeremy ο προφήτης παραπονέθηκε για Josias, και ο 
επικεφαλής τους άνδρες 

με τις γυναίκες που γίνονται θρήνου για τον ίδιο unto αυτή η 
ημέρα: 

και αυτό δόθηκε για ένα διάταγμα που πρέπει να γίνει 

συνεχώς σε όλους το έθνος του Ισραήλ. 

{1:33} αυτά τα πράγματα είναι γραμμένα στο βιβλίο του οι 
ιστορίες 



των βασιλέων του Ιούδα, και κάθε μία από τις πράξεις που 
Josias 

έκανε, και δόξα του, και την κατανόηση από το δίκαιο του η 

Ο Λόρδος, και τα πράγματα που είχε κάνει πριν, και τα 
πράγματα 

τώρα απήγγειλε, αναφέρονται στο βιβλίο των βασιλέων του 
Ισραήλ 

και της Ιουδαίας. 

{1:34} και οι άνθρωποι πήραν Joachaz ο γιος του Josias, και 

τον έκανε βασιλιά αντί Josias τον πατέρα του, όταν ήταν 

είκοσι έως και τριών ετών. 

{1:35} και εβασίλευσε στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ τρεις 

μήνες: και, στη συνέχεια, ο βασιλιάς της Αιγύπτου καθαίρεσαν 
από 

βασιλεύοντας στην Ιερουσαλήμ. 

{1:36} και έθεσε ένας φόρος επί της γης, των εκατόν 

ταλέντα από ασήμι και ένα ταλέντο του χρυσού. 

{1:37} ο βασιλιάς της Αιγύπτου έκανε επίσης ο Joacim βασιλιά 
του 

αδελφός του βασιλιά της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. 

{1:38} και αυτός δεσμεύεται ο Joacim και άρχοντες: αλλά 
Zaraces 



ο αδελφός αυτός συλλαμβάνονται, και τον έφερε από την 
Αίγυπτο. 

{1:39} πέντε και είκοσι χρονών ήταν ο Joacim όταν αυτός 

έγινε βασιλιάς στη γη της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ? και ο ίδιος 

έκανε κακό ενώπιον του Κυρίου. 

{1:40} διατί εναντίον του βασιλιά Nabuchodonosor 

της Βαβυλώνας ήρθε, και έδεσεν αυτόν με μια αλυσίδα από 
ορείχαλκο, 

και τον έφερε στη Βαβυλώνα. 

{1:41} Nabuchodonosor έλαβε επίσης από τα Ιερά πλοία 

ο κύριος, και τους μετέφεραν μακριά, και να τους στη δική του 

Ναός στη Βαβυλώνα. 

{1:42} αλλά εκείνα τα πράγματα που καταγράφονται από 
αυτόν, καθώς και των 

του uncleaness και ασέβεια, γράφονται κατά τα χρονικά της 

Οι βασιλιάδες. 

{1:43} και ο Joacim γιο ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ: ήταν 

βασιλιά είναι δεκαοκτώ χρονών? 

{1:44} και βασίλεψε αλλά τρεις μήνες και δέκα ημέρες σε 

Ιερουσαλήμ? και έκανε κακό ενώπιον του Κυρίου. 



{1:45}, έτσι μετά από ένα χρόνο Nabuchodonosor έστειλε και 
προκάλεσε 

αυτόν να εισέρχονται Βαβυλώνα με τα ιερά σκεύη από τις 

Κυρίου. 

{1:46} και έκανε Zedechias βασιλιάς της Ιουδαίας και της 
Ιερουσαλήμ, 

όταν ήταν μία και είκοσι ετών. και εβασίλευσε 

έντεκα χρόνια: 

{1:47} και έπραξε πονηρά επίσης στα μάτια του Κυρίου, και 

νοιαζόταν όχι για τις λέξεις που ακούστηκαν σ ' αυτόν από τον 

προφήτης ο Jeremy από το στόμα του Κυρίου. 

{1:48} και μετά ότι ο βασιλιάς Nabuchodonosor είχε κάνει 

αυτόν να ορκίζονται από το όνομα του Κυρίου, αυτός forswore 
ο ίδιος, 

και επαναστάτησαν? και το λαιμό, την καρδιά του, τη 
σκλήρυνση του 

παραβιάζονται οι νόμοι του κυρίου του Θεού του Ισραήλ. 

{1:49} τους διοικητές και των ανθρώπων και των ιερέων 

έκανε πολλά πράγματα ενάντια στους νόμους, και πέρασε όλα 
τα 

μολύνσεων από όλα τα έθνη, και μόλυναν το ναό του Κυρίου, 

οποίο είχε αγιασμένο στην Ιερουσαλήμ. 



{1:50} όμως τον Θεό των πατέρων τους αποστέλλονται από τη 

Messenger για να τους καλέσει, διότι αυτός γλύτωσε τους και 

το σκήνωμα του επίσης. 

{1:51} αλλά είχαν κλητήρες στο χλευασμό? και, κοιτάξτε, 

Όταν ο Κύριος πρὸς Μωυσῆν τους, έκαναν ένα άθλημα του 

προφήτες: 

{1:52} μέχρι στιγμής εμπρός, ότι ο ίδιος, όντας ωργισθη με τους 
ανθρώπους του 

για τους μεγάλη ασέβεια, πρόσταξε τους βασιλείς της το 

Chaldees να έρχονται αντιμέτωποι με τους? 

{1:53} που σκότωσε τους νεαρούς άνδρες με το σπαθί, ναι, 

ακόμη και εντός της πυξίδας από ιερό ναό τους, και διαθεμένο 

ούτε νέος ούτε υπηρέτρια, γέροντας ούτε παιδί, μεταξύ των 

τους? για παρέδωσε όλα στα χέρια τους. 

{1:54} και πήραν όλα τα ιερά σκεύη του Κυρίου, 

τόσο μεγάλη και μικρή, με τα σκάφη της Κιβωτού του Θεού, 
και 

θησαυρούς του βασιλιά, και τους παρασύρονται στη 
Βαβυλώνα. 

{1:55} όσον αφορά το σώμα του Κυρίου, τους έκαψαν το, και 



φρένο κάτω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, και να βάλει φωτιά 
επάνω της 

Πύργοι: 

{1:56} και όσο για την ένδοξη πράγματα, ποτέ δεν έπαυσαν να 
ισχύουν 

μέχρης ότου είχε καταναλωθεί και τους έφερε όλους να μηδέν: 
και 

Οι άνθρωποι που δεν έπεφταν με το ξίφος που κουβαλούσε εις 

Βαβυλώνα: 

{1:57} που έγιναν υπηρέτες σε αυτόν και τα παιδιά του, μέχρι 
το 

Οι Πέρσες βασίλεψε, να εκπληρώσει η λέξη του κυρίου μιλήσει 

από το στόμα του Jeremy: 

{1:58} μέχρι η γη απολάμβανε τα Σάββατα, το σύνολο 

χρόνο της ερήμωσης πρέπει αυτή ανάπαυση, μέχρι την πλήρη 
θητεία του 

εβδομήντα χρόνια. 

{2:1} κατά το πρώτο έτος του Κύρου βασιλιά των Περσών, που 

η λέξη του κυρίου μπορεί να επιτευχθεί, ότι είχε 

είχε υποσχεθεί από το στόμα του Jeremy? 

{2:2} ο κύριος ανάστησε το πνεύμα του Κύρου, βασιλιά των 

Οι Πέρσες, και έκανε διακήρυξη μέσω όλα του 



Βασίλειο, και επίσης με το γράψιμο, 

{2:3} λέγοντας, λέγει Cyrus βασιλέα των Περσών? Το 

Άρχοντας του Ισραήλ, ο Ύψιστος κύριος, hath έκανε ο βασιλιάς 
της 

ολόκληρο τον κόσμο, 

{2:4} και διέταξε μου να οικοδομήσουμε ένα σπίτι στο 

Ιερουσαλήμ Εβραϊσμού. 

{2:5} αν, επομένως, να υπάρχει οποιαδήποτε από εσάς που 
είναι του 

Οι άνθρωποι, ας του Κυρίου, ακόμα και του Κυρίου, είναι μαζί 
του και να τον αφήσει να 

ανεβεί στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία, και να 
οικοδομήσουν το σπίτι του 

ο άρχοντας του Ισραήλ: αυτός είναι ο κύριος διατρίβει στην 

Ιερουσαλήμ. 

{2:6} όποιος κατοίκησε τότε στους χώρους περίπου, ας τους 

βοήθεια αυτόν, αυτές, ας πούμε, που τους γείτονές του, με τα 
χρυσά, 

και με ασήμι, 

{2:7} με δώρα, με άλογα, και με βοοειδή, και άλλα 

πράγματα, τα οποία ορίζονται από τον όρκο, για το ναό της 
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ο κύριος στην Ιερουσαλήμ. 

{2:8}, στη συνέχεια, ο αρχηγός των οικογενειών της Ιουδαίας 
και της 

φυλή του Βενιαμίν σηκώθηκε? Οι ιερείς επίσης, και οι Λευίτες, 

και όλα αυτά το μυαλό του οποίου ο κύριος είχε μετακινηθεί 
να ανεβαίνουν, και 

να χτίσει ένα σπίτι για τον κύριο στην Ιερουσαλήμ, 

{2:9} και αυτοί που κατοίκησε γύρω σχετικά με αυτούς, και 
βοήθησε 

τους σε όλα τα πράγματα με ασήμι και χρυσό, με άλογα και 

βοοειδή, και με πολλά δώρα από ένα μεγάλο αριθμό 

των οποίων ο νους υποκίνησαν σ ' αυτήν. 

{2:10} ο βασιλιάς κύρος έφερε επίσης στο προσκήνιο τα ιερά 
σκεύη, 

οποίες είχαν Nabuchodonosor μακριά από την Ιερουσαλήμ, 

και είχαν στήσει στον ναό των ειδώλων. 

{2:11} τώρα όταν έφερε Cyrus βασιλέα των Περσών 

τους εμπρός, παρέδωσε τους με Μιθριδάτης ο Ταμίας: 

{2:12} και παραδόθηκαν από τον ίδιο να Sanabassar την 

κυβερνήτης της Ιουδαίας. 

{2:13} και αυτό ήταν ο αριθμός τους? Χίλια 



χρυσά κύπελλα, και χίλια από ασήμι, θυμιατήρια από ασήμι 

είκοσι εννέα, φιαλίδια τριάντα χρυσά και ασημένια δύο 
χιλιάδες 

εκατόν τέσσερις και δέκα, και χίλια άλλα σκάφη. 

{2:14} έτσι ώστε όλα τα πλοία του χρυσού και του αργύρου, 
που ήταν 

παρασυρθεί, ήταν πέντε χιλιάδων τετρακοσίων threescore 

και εννέα. 

{2:15} αυτά είχαν έφερε πίσω από Sanabassar, μαζί 

μαζί τους από την αιχμαλωσία, από τη Βαβυλώνα στην 
Ιερουσαλήμ. 

{2:16}, αλλά στην εποχή του βασιλιά Artexerxes των Περσών 

Belemus, και Μιθριδάτης, και Tabellius, και Rathumus, 

και Beeltethmus, και Semellius ο Γραμματέας, με τους άλλους 

που ήταν στην Επιτροπή με τους, κατοικία στη Σαμαριά 

και άλλα μέρη, έγραψε εις αυτόν εναντίον τους που στάθηκαν 
στο 

Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ αυτά τα γράμματα μετά? 

{2:17} στο βασιλιά Artexerxes Κυρίου, δούλοι σου, 

Rathumus το storywriter, και Semellius ο γραφέας, και το 

υπόλοιπο του Συμβουλίου τους, και τους δικαστές που 
βρίσκονται στην Celosyria και 



Phenice. 

{2:18} είναι πλέον γνωστό ότι ο Λόρδος βασιλιάς, που οι 
Εβραίοι 

που είναι επάνω από εσάς σε εμάς, που έρχονται στην 
Ιερουσαλήμ, που 

επαναστατική και κακιά πόλη, οικοδομήσουμε τις αγορές, και 

Επισκευάστε τα τείχη του και τα θεμέλια του ναού. 

{2:19} τώρα αν αυτή η πόλη και οι τοίχοι αυτής να αποτελείται 

πάλι, αυτοί θα όχι μόνο να αρνηθεί να δώσει αφιέρωμα, αλλά 
επίσης επαναστάτης 

ενάντια στους βασιλιάδες. 

{2:20} και forasmuch σαν τα πράγματα που αφορούν την 

Ναός είναι τώρα στο χέρι, νομίζουμε ότι πληρούν να μην 
παραμελήσει τέτοια 

ένα θέμα, 

{2:21}, αλλά να σας είπω Κυρίου μας ο βασιλιάς, με την 
πρόθεση 

ότι, όταν είναι να σου ευχαρίστηση μπορεί να αναζητηθεί στα 
βιβλία 

των πατέρων σου: 

{2:22} και θέλεις ευρεί στα χρονικά τι είναι 



γράφει σχετικά με αυτά τα πράγματα, και θελεις 
καταλαβαίνουν ότι 

η πόλη ήταν επαναστατική, ταλαιπωρεί δύο βασιλιάδες και 
πόλεις: 

{2:23} και ότι οι Εβραίοι ήταν επαναστατική, και έθεσε 

πάντα πολέμους πράξεις· για τα οποία προκαλούν ακόμη και 
αυτή η πόλη ήταν 

γίνει έρημη. 

{2:24} διατί τώρα δηλώνουμε σοι, κύριε 

ο βασιλιάς, ότι αν αυτή η πόλη να οικοδομηθεί και πάλι, και οι 
τοίχοι αυτής 

ρυθμίσετε εκ νέου, μη από εφεξής έχης κανένα πέρασμα 

σε Celosyria και Phenice. 

{2:25} τότε βασιλιά έγραψε πίσω πάλι για να Rathumus το 

storywriter, να Beeltethmus, να Semellius ο γραφέας, και να 

το υπόλοιπο που ήταν στην Επιτροπή, και οι κάτοικοι στη 
Σαμαριά 

και τη Συρία και Phenice, μετά από αυτό τον τρόπο. 

{2:26} έχω διαβάσει την επιστολή που εσείς έχουν στείλει unto 
εγώ: 

ως εκ τούτου, διέταξα να κάνει επιμελή αναζήτηση, και αυτό 
hath 



έχει βρεθεί ότι η πόλη ήταν από την έναρξη άσκησης του 
επαγγέλματος 

ενάντια στους βασιλιάδες; 

{2:27} και οι άνδρες σ ' αυτό δόθηκε σε εξέγερση και 

πόλεμος: και που πανίσχυρη βασιλιάδες και άγριο ήταν στην 
Ιερουσαλήμ, 

που βασίλεψε και exacted αφιερώματα σε Celosyria και 
Phenice. 

{2:28} τώρα επομένως πρόσταξα να εμποδίσει εκείνους 

άνδρες από κτίριο της πόλης, και σοβαρά υπόψη να ληφθεί ότι 
εκεί 

να γίνει πια? 

{2:29} και ότι αυτά κακοί εργαζόμενοι προχωρήσει χωρίς 
περαιτέρω 

για την ενόχληση των Βασιλέων, 

Artexerxes {2:30} τότε βασιλιάς στα γράμματά του, την 
ανάγνωση, 

Rathumus, και Semellius ο γραφέας, και το υπόλοιπο που ήταν 

στην Επιτροπή μαζί τους, αφαιρώντας βιαστικά προς 

Ιερουσαλήμ με ένα στράτευμα των ιππέων και μια πληθώρα 

Οι άνθρωποι σε παράταξη μάχης, άρχισε να εμποδίζουν τους 
οικοδόμους; και το 



κτίριο του ναού στην Ιερουσαλήμ έπαψε μέχρι το δεύτερο 

έτος της Βασιλείας του Δαρείου βασιλέα των Περσών. 

{3:1} τώρα όταν βασίλευε ο Δαρείος, έκανε μια μεγάλη γιορτή 

εις όλα του τα μαθήματα, και εις όλους το νοικοκυριό του, και 
εις όλα τα 

Οι πρίγκιπες των μέσων και της Περσίας, 

{3:2} και με όλους τους διοικητές και καπετάνιους και 

υπολοχαγοί που ήταν κάτω από αυτόν, από την Ινδία προς 
Αιθιοπία, 

από εκατόν είκοσι ένα και επτά επαρχίες. 

{3:3} και όταν είχαν φάει και μεθυσμένος, και να είναι 

ικανοποιημένοι ήταν πήγαν σπίτι, τότε ο Δαρείος ο βασιλιάς 
πήγε σε 

κρεβατοκάμαρα του, και κοιμόταν, και αμέσως μετά να 
ξυπνήσεις. 

{3:4}, στη συνέχεια, τρεις νεαροί άνδρες, που ήταν η φρουρά 
που 

κράτησε το σώμα του βασιλιά, ελάλησαν ένα προς τον άλλο. 

{3:5} ας κάθε ένας από εμάς μιλούν μια φράση: αυτός που θα 

ξεπεράσουν, και του οποίου η πρόταση θα φαίνεται 
σοφότερος από το 

άλλοι, αυτον θα τον βασιλιά Δαρείου δώσει μεγάλα δώρα, και 



σπουδαία πράγματα υψώθηκε νίκη: 

{3:6} ως, να είναι ντυμένος στην πορφύρα, να πίνουν σε χρυσό, 
και να 

ύπνου κατά χρυσό και ένα άρμα με τα χαλινάρια του χρυσού, 
και ένα 

headtire από εκλεκτά λινά, και μια αλυσίδα για το λαιμό του: 

{3:7} και αυτόs θα κάθομαι δίπλα στο Δαρείο εξαιτίας του 

Σοφία, και πρέπει να ονομάζεται ο Δαρείος ο ξάδερφός του. 

{3:8} και στη συνέχεια κάθε μία έγραψε την ποινή του, 
σφραγισμένο, 

και τον έβαλαν κάτω από το βασιλιά Δαρείο μαξιλάρι του? 

{3:9} και είπε ότι, όταν ο βασιλιάς Ανέστη, κάποιοι θα 

να του δώσει τα γραπτά? και του οποίου ο βασιλιάς και το 

τρεις πρίγκιπες της Περσίας κρίνει ότι η πρότασή του είναι η 
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σοφότερος, σ ' αυτόν η νίκη δίδεται, καθώς διορίστηκε. 

{3:10} έγραψε το πρώτο, το κρασί είναι το ισχυρότερο. 

{3:11} έγραψε ο δεύτερος, ο βασιλιάς είναι ισχυρότερο. 

{3:12} έγραψε την Τρίτη, οι γυναίκες είναι ισχυρότερο: αλλά 
παραπάνω 

όλα τα πράγματα αλήθεια beareth μακριά τη νίκη. 



{3:13} τώρα όταν ο βασιλιάς ήταν όρθιοι, πήραν τους 

γραπτά, και τους παραδοθεί σ ' αυτόν, και έτσι τους διάβαζε: 

{3:14} και αποστολή εμπρός αυτός ονομάζεται όλοι οι 
πρίγκιπες 

Περσία και μέσων ενημέρωσης, και οι διοικητές και οι 
καπετάνιοι, και 

την υπαξιωματικούς και τους επικεφαλής αξιωματικούς? 

{3:15} και τον κάθισε στο Βασιλικό κάθισμα της αποφάσεως, 

και τις γραφές διαβάστηκαν πριν από αυτούς. 

{3:16} και είπε, καλέστε τους νεαρούς άνδρες και 
πληροφορούν 

για να δηλώσετε τις δικές τους προτάσεις. Έτσι ονομάζονταν, 
και ήρθε 

σε. 

{3:17} και είπε προς αυτούς, δηλώνουν εις ημάς το μυαλό σας 

σχετικά με τα γραπτά. Στη συνέχεια άρχισε το πρώτο, ο οποίος 
είχε 

μιλήσει για τη δύναμη του οίνου· 

{3:18} και, ως εκ τούτου, είπε O σείς τους άνδρες, πώς 
υπερβαίνει ισχυρή 

είναι κρασί! το ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΣ όλων των ανδρών που πίνουν, να 
err: 



{3:19} το maketh το μυαλό του βασιλιά και από την 

Ορφανός από πατέρα παιδί να είναι όλοι ένα, το μήκει και από 
το 

Freeman, ο φτωχός και ο πλούσιος: 

{3:20} το turneth επίσης κάθε σκέψη στην ευθυμία και κέφι, 

έτσι ώστε ένας άνθρωπος remembereth χρέους ούτε θλίψη: 

{3:21} και το maketh κάθε καρδιά πλούσια, έτσι ώστε ένας 
άνθρωπος 

remembereth ούτε ο βασιλιάς ούτε διοικητής? και το maketh 
να 

μιλούν τα πράγματα από ταλέντα: 

{3:22} και όταν βρίσκονται σε κύπελλα τους, ξεχνούν τους 

αγάπη τόσο για τους φίλους και αδελφούς, και λίγο μετά από 
κλήρωση έξω 

ξίφη: 

{3:23} αλλά όταν είναι από το κρασί, να θυμάστε 

δεν τι έχουν κάνει. 

{3:24} O σείς άνδρες, είναι όχι το κρασί το ισχυρότερο, που 
enforceth 

για να το κάνετε έτσι; Και όταν είχε μιλήσει έτσι, κατείχε την 
ειρήνη του. 



{4:1}, στη συνέχεια, το δεύτερο, που είχε μιλήσει για τη 
δύναμη της 

ο βασιλιάς, άρχισαν να λένε, 

{4:2} O υμείς άνδρες, δεν δεν άνδρες υπερέχουν σε δύναμη 
που φέρουν 

κανόνα πάνω από τη θάλασσα και γη και όλα τα πράγματα σε 
αυτά; 

{4:3} αλλά ακόμα ο βασιλιάς είναι πιο ισχυρό: αυτός είναι ο 
κύριος των πάντων 

αυτά τα πράγματα, και hath κυριαρχία πάνω τους? και ό, τι 

Αυτός commandeth τους κάνουν. 

{4:4} Εάν αυτός προσφορά τους κάνουν πόλεμο ο ένας 
εναντίον του άλλου, 

το κάνουν: Εάν αυτός τους στείλει εναντίον των εχθρών, πάνε, 

και διασπούν τα βουνά τείχη και τους πύργους. 

{4:5} να σκοτώνω και σκοτώθηκε, και δεν παραβιάζουν το 

εντολή του βασιλιά: αν μπορούν να πάρουν τη νίκη, θα φέρει 
όλες 

του βασιλιά, όπως και τα λάφυρα, όπως όλα τα πράγματα 
αλλιώς. 

{4:6} ομοίως για εκείνους που είναι χωρίς στρατιώτες, και δεν 
έχουν 



για να το κάνετε με πολέμους, αλλά η χρήση husbundry, όταν 
αυτοί έχουν αποκομίσει 

και πάλι αυτό που αυτοί είχαν σπαρθεί, το φέρνουν στο 
βασιλιά, 

και ένα άλλο για να αποτίσω φόρο τιμής προς τον βασιλέα 
υποχρεώσει. 

{4:7} και όμως αυτός είναι αλλά ένας άνθρωπος: αν αυτός 
εντολή να σκοτώσει, 

σκοτώνουν? Αν αυτός εντολή για τα ανταλλακτικά, τα 
ανταλλακτικά τους? 

{4:8} Εάν αυτός εντολή να χτυπώ, αυτοί κατατροπώνω? Αν 
αυτός εντολή 

να κάνουν ερημωμένη, κάνουν ερημωμένη? Αν αυτός εντολή 
να 

χτίζουν, χτίζουν? 

{4:9} εάν αυτός εντολή να περικόψει, κόβουν κάτω? Αν αυτός 

εντολή να φυτέψει, να φυτέψουν. 

{4:10} έτσι όλου του λαού και των στρατευμάτων του υπακούει 
αυτόν: 

Επιπλέον ἄρσενος, eateth και drinketh, και 

αθωώσει του υπόλοιπο: 

{4:11} και αυτοί κρατούν ρολόι στρογγυλή γι ' αυτόν, ούτε 



μπορεί μία αναχωρούν, και κάνει την δική του επιχείρηση, 
ούτε 

υπακούνε τους σε κάθε πράγμα. 

{4:12} O υμείς ανδρών, πώς θα πρέπει όχι ο βασιλιάς είναι 
ισχυρότερο, 

Όταν το εν λόγω είδος είναι υπάκουε; Και κατείχε τη γλώσσα 
του. 

{4:13}, στη συνέχεια, το τρίτο, ο οποίος είχε μιλήσει των 
γυναικών, και των 

η αλήθεια, (αυτό ήταν Zorobabel) άρχισε να μιλάει. 

{4:14} O υμείς άνδρες, δεν είναι ο Μέγας βασιλεύς, ούτε η 

πληθώρα των ανδρών, ούτε είναι κρασί, που excelleth? Ποιος 
είναι αυτό 

στη συνέχεια, ότι ruleth τους, ή hath την εξοχότητα πάνω 
τους; είναι 

αυτοί όχι γυναίκες; 

{4:15} γυναίκες έχουν φέρει το βασιλιά και όλους τους 
ανθρώπους που 

φέρουν κατά κανόνα από θάλασσα και γη. 

{4:16} ακόμη και από αυτούς ήρθαν αυτοί: και αυτοί που τους 
έτρεφε 

μέχρι που φυτεύτηκαν τα αμπέλια, από πόθεν το κρασιού 
cometh. 



{4:17} αυτά επίσης να κάνουν ενδύματα για άνδρες. αυτές 
φέρνουν 

Δόξα εις τους άνδρες? και χωρίς γυναίκες δεν μπορεί να είναι 
άνδρες. 

{4:18} ναι, και αν τους άνδρες έχουν συγκεντρωθεί χρυσό και 

ασήμι, ή οποιοδήποτε άλλο ωραίο πράγμα, το κάνουν όχι 
αγάπη για μια γυναίκα 

η οποία είναι κόσμιος υπέρ και ομορφιά; 

{4:19} και να αφήσει όλα αυτά τα πράγματα πάνε, κάνω αυτοί 
δεν χασμουριέμαι, 

και ακόμη και με ανοιχτό το στόμα διορθώσετε τα μάτια τους 
γρήγορα πάνω της? και 

έχουν δεν όλους τους άνδρες περισσότερο επιθυμία σ ' αυτήν 
από εις ασήμι ή 

χρυσό, ή κάθε ωραίο πράγμα απολύτως; 

{4:20} ένας άνθρωπος leaveth τον δικό του πατέρα που τον 
έφερε πάνω, 

και τη δική του τη χώρα, και cleaveth εις την γυναίκα. 

{4:21} αυτός sticketh να μην περάσετε τη ζωή του με τη σύζυγό 
του. και 

remembereth ούτε πατέρας ούτε μητέρα ούτε χώρα. 

{4:22} από αυτό επίσης εσείς πρέπει να ξέρουν ότι οι γυναίκες 
έχουν 



κυριαρχία πέρα από σας: κάνει υμείς δεν εργασίας και μόχθο, 
και να δώσει και 

Φέρτε όλα για τη γυναίκα; 

{4:23} Ναι, ένας άνθρωπος αθωώσει το σπαθί του και goeth 
τον τρόπο του 

ληστεύουν και να κλέψει, να πλέουν στη θάλασσα και τα 
ποτάμια. 

{4:24} διέκυψεν κατόπιν ένα λιοντάρι και goeth το 

το σκοτάδι. και όταν αυτός hath κλαπεί, χαλάσει, και 
λήστεψαν, αυτός 

το bringeth στην αγάπη του. 
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{4:25} διατί ένας άνθρωπος loveth σύζυγός του καλύτερα από 
τον πατέρα 

ή μητέρα. 

{4:26} Ναι, πολλοί εκεί είναι που έχουν ξεμείνει από την 
ευστροφία τους 

για τις γυναίκες, και να γίνουν υπάλληλοι για τις χάρες τους. 

{4:27} πολλά επίσης έχουν χαθεί, έχουν σφάλει, και να 
αμαρτήσει, 

για τις γυναίκες. 

{4:28} και τώρα σεις δεν με πιστεύετε; δεν είναι ο βασιλιάς 



μεγάλη του δύναμη; φοβάσαι μην όλες τις περιφέρειες να τον 
αγγίξει; 

{4:29} ακόμα βλέπω αυτόν και τον βασιλιά του Apame 

παλλακίδα, η κόρη του το αξιοθαύμαστο Bartacus, κάθεται στο 

το δεξί χέρι του βασιλιά, 

{4:30} και λαμβάνοντας το στέμμα από το κεφάλι του βασιλιά, 
και 

ρύθμιση του επάνω στο κεφάλι το δικό της? αυτή χτύπησε 
επίσης ο βασιλιάς με 

το αριστερό της χέρι. 

{4:31} και όμως για όλα αυτά ο βασιλιάς μαρτυρήσει και 
κοίταξε επάνω 

με ανοιχτό το στόμα: αν γέλασε προς αυτόν, γέλασε 

επίσης: αν πήρε οποιαδήποτε δυσαρέσκεια σε αυτόν, ο 
βασιλιάς όμως ήταν 

fain να κολακεύει, ότι αυτή ίσως να συμβιβαστούν με τον και 
πάλι. 

{4:32} O υμείς ανδρών, πώς μπορεί να είναι αλλά γυναίκες θα 
πρέπει να 

ισχυρή, βλέποντας έτσι το κάνουν; 

{4:33} τότε του βασιλιά και των πριγκήπων φαινόταν ένα κι 

άλλο: έτσι άρχισε να μιλά την αλήθεια. 



{4:34} O ye άνδρες, δεν είναι ισχυρές γυναίκες; μεγάλη είναι η 

γη, υψηλά είναι ο παράδεισος, swift είναι ο ήλιος για την 
πορεία του, για 

Αυτός compasseth οι ουρανοί στρογγυλή σχετικά με, και 
fetcheth του 

φυσικά και πάλι να τη δική του θέση σε μία ημέρα. 

{4:35} είναι αυτός δεν είναι μεγάλη που maketh αυτά τα 
πράγματα; ως εκ τούτου 

μεγάλη είναι η αλήθεια, και ισχυρότερη από ό, τι όλα τα 
πράγματα. 

{4:36} crieth όλη τη γη προς την αλήθεια, και τον ουρανό 

blesseth το: Ανακινήστε όλα τα έργα και να τρέμουν σε αυτό, 
και με το είναι 

δεν υπάρχει πράγμα άδικος. 

{4:37} είναι κακό κρασί, ο βασιλιάς είναι κακό, οι γυναίκες 
είναι 

κακό, όλα τα παιδιά των ανδρών είναι κακό, και τέτοια είναι 
όλα 

wicked έργων τους· και δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε 
αυτά? για τους 

αδικία επίσης θα χαθούν. 

{4:38} όσον αφορά την αλήθεια, θέλει είσθαι εωσού μη, και 
πάντα είναι ισχυρή; 



το liveth και conquereth για πάντα. 

{4:39} μαζί της δεν υπάρχει καμία αποδοχή των προσώπων ή 

ανταμοιβές? αλλά ότι doeth τα πράγματα που είναι ακριβώς, 
και refraineth 

από όλα τα πράγματα άδικο και κακό? και όλοι οι άνδρες 
αρέσει καλά 

τα έργα της. 

{4:40} ούτε κατά την κρίση της είναι οποιαδήποτε αδικία? 

και αυτή είναι η δύναμη, Βασιλείου, δύναμη και 
μεγαλοπρέπεια, όλων 

ηλικίες. Ευλογημένος είναι ο Θεός της αλήθειας. 

{4:41} και με ότι κατείχε την ειρήνη του. Και όλοι οι άνθρωποι 

τότε φώναξε, και είπε, μεγάλη είναι αλήθεια, και την 
πανίσχυρη προπάντων 

τα πράγματα. 

{4:42}, στη συνέχεια, είπε ο βασιλιάς unto αυτός, ρωτήστε ό, τι 
βλασταίνετε 

περισσότερο από είναι διορισμένος στο γράψιμο, και εμείς θα 
του δώσει 

σοι, επειδή εσύ τέχνη βρέθηκαν σοφότερος? και εσύ θελεις να 
καθίσει δίπλα 

μου, και θελεις να κληθεί ο ξάδελφός μου. 



{4:43}, στη συνέχεια, είπε προς τον βασιλέα, να θυμάστε τον 
όρκο σου, 

που εσύ hast ορκίστηκε να οικοδομήσουμε Ιερουσαλήμ, μέσα 
στην ημέρα, όταν 

εσύ ῾Τίνα για την Βασιλεία σου, 

{4:44} και να στείλει μακριά όλα τα πλοία που είχαν ληφθεί 

μακριά από την Ιερουσαλήμ, η οποία ξεχωρίζει Κύρου, όταν 
αυτός 

ορκίστηκε να καταστρέψουν Βαβυλώνα, και να τους στείλετε 
ξανά προς τα εκεί. 

{4:45} εσύ hast δεσμεύθηκε επίσης να οικοδομήσει το ναό, 

που τα Edomites καίγονται όταν Ιουδαίας ήταν έρημη 

από Chaldees. 

{4:46} και τώρα, O Λόρδος του βασιλιά, αυτό είναι αυτό που 
θα 

απαιτούν, και που επιθυμώ από σένα, και αυτό είναι το 
πριγκιπικό 

ελευθεροφροσύνη διαδικασίας από σαυτόν: επιθυμία, 
επομένως, που 

εσύ κάνει καλό το τάμα, η απόδοση των ΑΝΩΤΕΡΩ με 

στόμα επαινή εσύ hast ορκίστηκε να τον βασιλιά του ουρανού. 

{4:47}, στη συνέχεια, ο Δαρείος ο βασιλιάς σηκώθηκε και 
ησπάσθη αυτόν, 



και έγραψαν επιστολές για αυτόν εις όλα τα ταμίες και 

υπολοχαγοί και κυβερνήτες και διοικητών, που θα πρέπει να 

μεταφέρει με ασφάλεια στο δρόμο τους τόσο τον, και όλους 
εκείνους που πηγαίνουν 

με αυτόν για την οικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. 

{4:48} έγραψε γράμματα επίσης εις την υπαξιωματικούς που 
ήταν 

Celosyria και Phenice, και εις τους Libanus, που 

θα πρέπει να φέρει το ξύλο κέδρων από Libanus εις την 
Ιερουσαλήμ, 

και ότι θα πρέπει να χτίζουν την πόλη μαζί του. 

{4:49} Εξάλλου έγραψε για όλους τους Εβραίους που βγήκε 

ο σφαίρα επάνω σε Εβραϊσμού, σχετικά με την ελευθερία τους, 
που 

κανένας αξιωματικός, κανένας κυβερνήτης, καμία υπολοχαγός, 
ούτε Ταμίας, θα πρέπει να 

βίαια συνάπτει τις πόρτες τους; 

{4:50} και ότι όλη η χώρα που κατέχουν, πρέπει να 

χωρίς φόρο τιμής? και ότι το Edomites πρέπει να δώσει πάνω 
από 

τα χωριά των Εβραίων που τότε θα πραγματοποιηθεί: 

{4:51} Ναι, ότι πρέπει να υπάρξει ετησίως δίνονται είκοσι 



ταλέντα στο κτίριο του ναού, μέχρι τη στιγμή που 

χτίστηκαν. 

{4:52} και άλλες δέκα τάλαντα ετησίως, να διατηρήσει το 
καμμένο 

προσφορές από την Αγία Τράπεζα κάθε μέρα, καθώς είχαν μια 

εντολή να προσφέρουν δεκαεπτά: 

{4:53} και ότι όλα αυτά που πέρασε από τη Βαβυλώνα για να 
χτίσει 

η πόλη θα πρέπει να έχουν δωρεάν ελευθερίας, όπως καλά ως 
τους 

απόγονοι, και όλοι οι ιερείς που πήγε μακριά. 

{4:54} έγραψε επίσης σχετικά με. Οι χρεώσεις, και την 

άμφια των ιερέων όπου τους Υπουργό? 

{4:55} και επιπλέον για τα έξοδα των Λευιτών, να 

τους δοθεί μέχρι την ημέρα που τελείωσε το σπίτι, και 

Ιερουσαλήμ χτίστηκε επάνω. 

{4:56} και διέταξε να δώσουν σε όλους που διατηρείται πόλη 

συντάξεις και μισθούς. 

{4:57} έστειλε μακριά και όλα τα πλοία από τη Βαβυλώνα, 

Cyrus ότι είχε θέσει εκτός; και όλα ότι είχε δώσει κύρος σε 

εντολή, το ίδιο χρεωθεί αυτός πρέπει επίσης να γίνει, και 



αποστέλλονται εις την Ιερουσαλήμ. 

{4:58} τώρα όταν αυτός ο νεαρός άνδρας είχε φύγει πίσω, 
αυτός 

Σήκωσε το πρόσωπό του προς τον ουρανό προς την 
Ιερουσαλήμ, και εξήρε 

ο βασιλιάς του ουρανού, 
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{4:59} και είπε, από σένα νίκη ΕΡΧΕΤΑΙ, από σένα 

Σοφία ερχεται και σου είναι η δόξα, και είμαι δούλον σου. 

{4:60} Ευλογημένος είσαι συ, που hast δώσει Σοφία: για 

σοι δίδω ευχαριστίες, O Λόρδος των πατέρων μας. 

{4:61} και έτσι πήρε τα γράμματα, και πήγε και ήρθε 

εις την Βαβυλώνα, και του είπε όλα τους αδελφούς του. 

{4:62} και εξήρε το Θεό των πατέρων τους, διότι 

είχε δοθεί ελευθερία και ανεξαρτησία 

{4:63} να ανεβεί και να οικοδομήσουμε την Ιερουσαλήμ, και το 
ναό 

η οποία ονομάζεται από το όνομά του: και ἱστία με 

μέσα από musick και αγαλλίαση επτά ημέρες. 

{5:1}, μετά από αυτό ήταν το κύριο άνδρες των οικογενειών 



επιλέγονται ανάλογα με τις φυλές τους, να ανεβεί με τις 
συζύγους τους 

και γιους και κόρες, με δέρη τους και 

δούλες, και τα βοοειδή τους. 

{5:2} και ο Δαρείος έστειλε με τους χίλιους ιππείς, 

μέχρι που τους έφεραν πίσω στην Ιερουσαλήμ με ασφάλεια, 
και 

με μουσικό [πράξεις] tabrets και φλάουτα. 

{5:3} και όλους τους αδελφούς έπαιξε, και ότι τους έκανε να 
πάει 

μαζί με τους επάνω. 

{5:4} και αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που πήγαν, 

σύμφωνα με τις οικογένειές τους μεταξύ τους φυλές, μετά 
τους 

πολλά κεφάλια. 

{5:5} τους ιερείς, τους γιους του Phinees ο Υιός του Ααρών: 

Ο Ιησούς ο γιος του Josedec, ο γιος του Saraias, και ο Joacim το 

γιος του Zorobabel, ο γιος του Salathiel, του οίκου του 

David, έξω από το συγγενολόι της Φαρών, από τη φυλή του 
Ιούδα; 

{5:6} ποιος ελάλησε σοφές φράσεις πριν ο Δαρείος ο βασιλιάς 
της 



Περσία κατά το δεύτερο έτος της Βασιλείας του, το μήνα 
Νισάν, 

η οποία είναι ο πρώτος μήνας. 

{5:7} και αυτά είναι αυτοί του Εβραϊσμού που ήρθε από το 

αιχμαλωσία, όπου κατοίκησαν ως αγνώστους, τους οποίους 

Nabuchodonosor στο βασιλιά της Βαβυλώνας είχε παρασυρθεί 
εις 

Βαβυλώνα. 

{5:8} και επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ, και στον άλλο 

μέρη του Εβραϊσμού, κάθε άνθρωπος με τη δική του πόλη, που 
ήρθε με 

Zorobabel, με τον Ιησού, Nehemias και Ζαχαρίας, και 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus, και Baana, οι οδηγοί τους. 

{5:9} ο αριθμός τους από το έθνος, και τους 

διοικητών, υἱοὶ Phoros, δύο χιλιάδες ένα εκατό 

εβδομήντα και δύο? Οι γιοι του Saphat, τριακόσιες εβδομήντα 
τέσσερις 

και δύο: 

{5:10} οι γιοι του Άρη και επτακόσια πενήντα έξι: 

{5:11} οι γιοι του Phaath Μωάβ, δύο χιλιάδες οκτώ 



εκατό και δώδεκα: 

{5:12} οι γιοι του Ελάμ, ένα χιλιάδες διακόσια πενήντα 

και τέσσερις: οι γιοι του Zathul, εκατόν σαράντα εννέα και 
πέντε: 

Οι γιοι του Corbe, επτακοσίων πέντε: οι γιοι της Bani, 

εκατόν σαράντα έξι και οκτώ: 

{5:13} οι γιοι του Bebai, εκατόν είκοσι έξι και τρία: 

Οι γιοι του ΣΑΔΑΣ, τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι και 

δύο: 

{5:14} οι γιοι του Adonikam, εκατόν εξήντα έξι και 

επτά: οι γιοι του Bagoi και δύο χιλιάδες εξήντα έξι: η 

γιοι του Αδιν και τετρακόσια πενήντα τέσσερις: 

{5:15} οι γιοι του Aterezias, ενενήντα και δύο: οι γιοι του 

Ceilan και Azetas threescore και επτά: οι γιοι του Azuran, 

εκατόν τριάντα τέσσερις και δύο: 

{5:16} οι γιοι του Ανανία, ένα εκατόν ένα: οι γιοι 

του Arom, τριάντα δύο: και οι γιοι του Bassa, τριακόσια 

είκοσι και τρία: οι γιοι του Azephurith, ενός εκατό και 

δύο: 

{5:17} οι γιοι του Meterus, τρεις χιλιάδες και πέντε: η 



γιοι του Bethlomon, ένα εκατόν είκοσι και τρία: 

{5:18} των Netophah, πενήντα και πέντε: αυτοί των 

Anathoth, ένα εκατόν πενήντα και οκτώ: των Bethsamos, 

Σαράντα και δύο: 

{5:19} από Kiriathiarius, είκοσι και πέντε: αυτοί των 

Caphira και Beroth, εκατόν σαράντα επτά και τρία: αυτοί των 

ΠΗΡΑ, επτακόσια: 

{5:20} που του Chadias και Ammidoi, τετρακόσια 

είκοσι και δύο: τους Cirama και Gabdes, έξι εκατό 

είκοσι και ένας: 

{5:21} που του Macalon, εκατόν είκοσι ένα και δύο: 

των Betolius, πενήντα και δύο: οι γιοι του Nephis, ένα 

εκατό πενήντα και έξι: 

{5:22} οι γιοι του Calamolalus και βάρος, επτακόσια 

είκοσι και πέντε: οι γιοι του Jerechus, δύο εκατόν σαράντα και 

πέντε: 

{5:23} οι γιοι της Άννας, τρεις χιλιάδες τριακόσιες 

και τριάντα. 

{5:24} οι ιερείς: οι γιοι του Jeddu, ο γιος του Ιησού 



ανάμεσα στους γιους της Sanasib, εκατόν εβδομήντα εννιά και 
δύο: 

Οι γιοι του Meruth, πενήντα χιλιάδες ένα και δύο: 

{5:25} οι γιοι του Phassaron, σαράντα χιλιάδες και επτά: 

Οι γιοι του Κάρμη, σε δεκαεπτά χιλιάδες και. 

{5:26} οι Λευίτες: οι γιοι του Jessue, και Cadmiel, και 

Banuas, και Sudias, εβδομήντα και τέσσερα. 

{5:27} η Ιερά τραγουδιστές: οι γιοι του Asaph, εκατόν ένα 

είκοσι και οκτώ. 

{5:28} Οι αχθοφόροι: υἱοὶ Salum, υἱοὶ Jatal, 

Οι γιοι του Ταλμάν, υἱοὶ Dacobi, υἱοὶ Τέτα, 

Οι γιοι του Σάμι, σε όλες τις εκατόν τριάντα έναν και εννέα. 

{5:29} οι υπηρέτες του ναού: οι γιοι του Ησαύ, ο 

υἱοὶ Asipha, υἱοὶ Tabaoth, υἱοὶ Ceras, το 

γιοι του Sud, οι γιοι του Φαλέας, οι γιοι του Labana, η 

γιοι του Graba, 

{5:30} τους γιους του Acua, οι γιοι του Uta, οι γιοι του 

Cetab, οι γιοι του Agaba, οι γιοι του Subai, οι γιοι του 

Ανάν, υἱοὶ Cathua, υἱοὶ Geddur, 

{5:31} υἱοὶ Airus, υἱοὶ Daisan, οι γιοι του 



Noeba, οι γιοι του Chaseba, οι γιοι του Gazera, οι γιοι του 
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Azia, υἱοὶ Phinees, υἱοὶ Azare, οι γιοι του 

Bastai, οι γιοι του Asana, οι γιοι του Meani, οι γιοι του 

Naphisi, οι γιοι του Acub, οι γιοι του Acipha, οι γιοι του 

Assur, υἱοὶ Pharacim, υἱοὶ Basaloth, 

{5:32} οι γιοι του Meeda, οι γιοι του Coutha, οι γιοι του 

Charea, υἱοὶ Charcus, υἱοὶ Aserer, οι γιοι του 

Thomoi, υἱοὶ Nasith, υἱοὶ Atipha. 

{5:33} οι γιοι των υπαλλήλων του Σολομώντος: οι γιοι του 

Azaphion, οι γιοι του Pharira, οι γιοι του Jeeli, οι γιοι του 

Lozon, οι υιοί του Ισραήλ, οι γιοι του Sapheth, 

{5:34} οι γιοι του Αγία, οι γιοι του Pharacareth, η 

γιοι του Sabi, υἱοὶ Sarothie, υἱοὶ Μάσιας, το 

γιοι του γάρ, υἱοὶ Addus, υἱοὶ Σούμπα, οι γιοι του 

Apherra, υἱοὶ Barodis, υἱοὶ Sabat, οι γιοι του 

Allom. 

{5:35} όλοι οι υπουργοί του ναού, και τους γιους του το 

υπηρέτες του Σολομώντος, ήταν τριακόσιες εβδομήντα και 
δύο. 



{5:36} αυτά ήρθε από Thermeleth και Thelersas, 

Charaathalar, οδηγώντας τους, και Aalar? 

{5:37} ούτε θα μπορούσαν άλλωστε shew τις οικογένειές τους, 
ούτε τους 

απόθεμα, πώς είχαν του Ισραήλ: οι γιοι του Ladan, ο γιος του 

Απαγόρευση, οι γιοι του Necodan, εκατόν πενήντα έξι και δύο. 

{5:38} και των ιερέων που σφετερίστηκε το γραφείο του την 

ιερατείο, και δεν βρέθηκαν: υἱοὶ Obdia, υἱοὶ 

των Accoz, οι γιοι του Addus, που παντρεύτηκε Augia μία από 
τις 

κόρες του Barzelus, και ονομάστηκε μετά από το όνομά του. 

{5:39} και όταν την περιγραφή από το συγγενολόι αυτών 

άνδρες ζητήθηκε στο μητρώο, και δεν βρέθηκε, αυτοί 

καταργήθηκαν από την εκτέλεση το γραφείο της ιεροσύνης: 

{5:40} για εις αυτούς είπε Nehemias και Atharias, που 

δεν θα πρέπει να είναι συμμέτοχοι της τα ιερά πράγματα, 
μέχρι εκεί 

προέκυψε επάνω ένας αρχιερέας ντυμένος με το δόγμα και την 
αλήθεια. 

{5:41} τόσο του Ισραήλ, από τους δώδεκα ετών και 

πρός τα πάνω, ήταν όλοι στον αριθμό σαράντα χιλιάδες, δίπλα 



παιδίσκαι και ἐχρόνισα δύο χιλιάδες τρία 

εκατόν εξήντα. 

{5:42} δέρη τους handmaids ήταν επτά 

χίλια εκατόν σαράντα τριών και επτά: οι άνδρες τραγούδι 

και τραγουδώντας γυναικών, εκατόν σαράντα δύο και πέντε: 

{5:43} εκατόν τριάντα τέσσερις και πέντε καμήλες, επτά 

χιλιάδες τριάντα και έξι άλογα, δύο εκατόν σαράντα και πέντε 

μουλάρια, πέντε πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι και πέντε 
θηρία 

χρησιμοποιείται για τον ζυγό. 

{5:44} και ορισμένες του αρχηγού των οικογενειών τους, όταν 

ήρθαν στο ναό του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ, 
ορκίστηκε 

για να ορίσετε το σπίτι και πάλι στον δικό του τόπο σύμφωνα 
με τους 

ικανότητα, 

{5:45} και να δώσουν στην Ιερά οικονομικών των έργων σε 

χιλιάδες λίρες από χρυσό, ασήμι, πέντε χιλιάδες και ένα 

εκατό ιερατικά άμφια. 

{5:46} και κατοίκησε έτσι οι ιερείς και οι Λευίτες και τις 



άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ, και της χώρας, οι τραγουδιστές 
επίσης και 

Οι αχθοφόροι? και παντός του Ισραήλ στα χωριά τους. 

{5:47}, αλλά όταν τον έβδομο μήνα ήταν στο χέρι, και 

Όταν τα παιδιά του Ισραήλ ήταν ο καθένας στη δική του 

θέση, ήρθαν όλοι μαζί με μία συναίνεση σε ανοικτή 

τόπος η πρώτη πύλη, η οποία είναι προς τα ανατολικά. 

{5:48} τότε σηκώθηκε ο Ιησούς ο Υιός του Josedec, και 

αδελφοί οι ιερείς και ο γιος του Salathiel, Zorobabel και 

του αδελφούς, και έκανε έτοιμος ο βωμός του Θεού του 
Ισραήλ, 

5:49 {} να προσφέρουν καμένων θυσιών, καθώς είναι 

ρητά στο βιβλίο του ο Μωυσής πρόσταξε ο άνθρωπος του 
Θεού. 

{5:50} και εκεί είχαν συγκεντρωθεί εις αυτούς έξω από το 

άλλα έθνη της γης, και έκτισαν βωμό κατά του 

δική θέση, επειδή ήταν όλα τα έθνη της γης 

εχθρότητα με τους, και τους καταπιεσμένους τους? και 
πρόσφεραν 

θυσίες σύμφωνα με το χρόνο, και ολοκαυτώματα να το 

Kύριε τόσο το πρωί όσο και βράδυ. 



{5:51} επίσης κρατούσαν τη γιορτή της Σκηνοπηγίας, όπως 
είναι 

διέταξε τον νόμο, και πρόσφερε θυσίες καθημερινά, όπως 
ήταν 

πληρούν: 

{5:52} και μετά από αυτό, τη συνεχή αφιερώματα, και το 

θυσία τα Σάββατα, και η νέα φεγγάρια, και όλα τα 

Ιερά γιορτές. 

{5:53} και όλοι αυτοί που είχαν κάνει οποιοδήποτε όρκο στο 
Θεό άρχισε 

να προσφέρει θυσίες στο Θεό από την πρώτη ημέρα της 
έβδομης 

μήνα, αν και ο ναός του κυρίου δεν χτίστηκε ακόμα. 

{5:54} και έδωσαν εις το κτίστες και ξυλουργοί 

χρήματα, κρέας, και το ποτό, με κέφι. 

{5:55} εις αυτούς του Zidon επίσης και ελαστικού έδωσαν 
carrs, 

ότι θα πρέπει να φέρει τα δέντρα κέδρων από Libanus, που 

θα πρέπει να ασκηθεί από πλωτήρες για το λιμάνι της Joppa, 
σύμφωνα με 

όπως το ήταν διέταξε τους από τον Cyrus βασιλιά των Περσών. 

{5:56} και το δεύτερο έτος και το δεύτερο μήνα μετά το 



έρχονται στο ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ άρχισε Zorobabel 

ο γιος του Salathiel, και ο Ιησούς ο γιος του Josedec, και τους 

αδελφοί, και οι ιερείς, οι Λευίτες, και όλοι αυτοί που 

είχαν βγει εις την Ιερουσαλήμ, από την αιχμαλωσία: 

{5:57} και που έθεσαν τα θεμέλια του σπιτιού του Θεού 

κατά την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα, κατά το δεύτερο 
έτος μετά 

ήταν έρχονται σε Εβραϊσμού και την Ιερουσαλήμ. 

{5:58} και αυτοί διορίζονται οι Λευίτες από είκοσι χρόνια 

παλιά πέρα από τα έργα του Κυρίου. Σηκώθηκε τότε ο Ιησούς 
και του 

γιους και αδελφούς, και Cadmiel τον αδελφό του, και οι γιοι 
του 

Madiabun, με τους γιους του Joda ο γιος του Eliadun, με 

τους γιους και αδελφούς, όλα Λευίτες, με μία συμφωνία 
ρυθμιστές 

προώθηση της επιχείρησης, εργαζόμενης να προχωρήσουν τα 
έργα στην 

το σπίτι του Θεού. Έτσι οι εργάτες χτίστηκε ο ναός του το 

Ο Λόρδος. 

{5:59} και οι ιερείς στάθηκαν μαζεύτηκαν με τους άμφια 

με μουσικά όργανα και σάλπιγγες. και οι Λευίτες το 



γιοι του Asaph είχε κύμβαλα, 

{5:60} τραγουδώντας τραγούδια της ημέρας των ευχαριστιών, 
και υμνώντας το 

Κύριε, σύμφωνα με ως Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ είχε 
χειροτονηθεί. 

{5:61} και αυτοί τραγουδιέται με δυνατές φωνές τραγούδια με 
τον έπαινο 

του Κυρίου, επειδή του Ελέους και της δόξας είναι για πάντα 
σε όλους 

Ισραήλ. 

1 σελίδα Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης 700 

{5:62} και όλοι οι άνθρωποι ακουγόταν τρομπέτες, και φώναξε 

με μια δυνατή φωνή, τραγουδώντας τα τραγούδια των 
Ευχαριστιών εις την 

Ο Λόρδος για την εκτροφή μέχρι το σπίτι του Κυρίου. 

{5:63} επίσης οι ιερείς και Levites, και του επικεφαλής της 

τις οικογένειές τους, οι αρχαίοι που είχε δει το πρώην σπίτι 

ήρθε στο κτίριο αυτό με κλάμα και δάκρυα και μεγάλη. 

{5:64} αλλά πολλοί με τρομπέτες και χαρά φώναξε δυνατά με 

φωνή, 

{5:65} αφού που τις σάλπιγγες δεν μπορεί να ακούσει για 

το κλάμα του λαού: ακόμα το πλήθος ακούγεται 



θαυμάσια, ώστε ακούστηκε μακριά μακριά. 

{5:66} διατί όταν οι εχθροί της φυλής του Ιούδα 

και Benjamin ακούσει, ήρθαν να ξέρετε τι αυτός ο θόρυβος 

των σαλπίγγων θα πρέπει να σημαίνει. 

{5:67} και το θεώρησαν ότι αυτοί που είχαν το 

αιχμαλωσία είχε οικοδομήσει το ναό εις Κύριος ο Θεός του 
Ισραήλ. 

{5:68} έτσι πήγαν να Zorobabel και ο Ιησούς, και να το 

επικεφαλής των οικογενειών, και είπε προς αυτούς, θα 
χτίσουμε 

μαζί με σας. 

{5:69} για Ομοίως, καθώς και σεις εξεύρετε, κάνουμε 
υπακούουν σας Λόρδος, και να 

θυσία εις αυτόν από τις ημέρες του βασιλιά Azbazareth της 

των Ασσυρίων, που μας έφερε εδώ. 

{5:70} τότε Zorobabel και ο Ιησούς και ο αρχηγός της 

οικογενειών του Ισραήλ είπε προς αυτούς, δεν είναι για εμάς 
και να 

οικοδομήσουμε μαζί ένα σπίτι εις τον Κύριον τον Θεό μας. 

{5:71} τους εαυτούς μας μόνοι θα χτίσουμε τον Κύριόν του 

Ισραήλ, όπως ο βασιλιάς των Περσών κύρος hath 



μας πρόσταξε. 

{5:72} αλλά η ειδωλολάτρες της γης ψέματα βαρύ κατά το 

κατοίκους της Ιουδαίας, και κρατώντας τους πορθμό, εμπόδισε 
τους 

κτίριο? 

{5: 73} και τους μυστικό οικόπεδα, καθώς και δημοφιλείς 
πεποιθήσεις 

και κοινωνικών κινητοποιήσεων, τους εμπόδισε την 
ολοκλήρωση του κτιρίου 

όλη την ώρα που ο βασιλιάς κύρος έζησαν: έτσι αυτοί 
εμποδίστηκαν 

από το κτήριο για το διάστημα των δύο ετών, μέχρι τη 
Βασιλεία του 

Ο Δαρείος. 

{6:1}, τώρα στο δεύτερο έτος της Βασιλείας του Δαρείου 

Aggeus και Ζαχαρίας ο γιος του Addo, οι προφήτες, 

προφήτευσε εις τους Εβραίους σε Εβραϊσμού και Ιερουσαλήμ 
το 

το όνομα του κυρίου του Θεού Ισραήλ, το οποίο ήταν επάνω 
τους. 

{6:2} τότε σηκώθηκε Zorobabel ο γιος του Salatiel, και 

Ο Ιησούς ο γιος του Josedec, και άρχισαν να χτίζουν το σπίτι 
του το 



Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, τους προφήτες του κυρίου όντας με 

τους, και βοηθώντας τους. 

{6:3} την ίδια στιγμή ήρθε εις τους Sisinnes την 

κυβερνήτης της Συρίας και του Phenice, με Sathrabuzanes και 
του 

σύντροφοι, και είπε προς αυτούς, 

{6:4} από το διορισμό του οποίου κάνετε σείς να 
οικοδομήσουμε αυτό το σώμα και 

αυτή στέγη, και να εκτελεί όλα τα άλλα πράγματα; και οι 
οποίοι είναι η 

Οι εργάτες που εκτελούν αυτά τα πράγματα; 

{6:5} εντούτοις οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων που λαμβάνονται 
υπέρ, 

διότι ο κύριος είχε επισκεφθεί την αιχμαλωσία? 

{6:6} και αυτοί ήταν δεν παρεμποδίζεται από το κτίριο, μέχρι 

τέτοιο χρόνο όπως σημασία εδόθη εις Δαρείου σχετικά με 

τους, και μια απάντηση που έλαβα. 

{6:7} το αντίγραφο των επιστολών που Sisinnes, κυβερνήτης 
της 

Συρία και Phenice, και Sathrabuzanes, με τους 

σύντροφοι, χάρακες στη Συρία και Phenice, έγραψε και έστειλε 

εις ο Δαρείος? Προς τον βασιλιά Δαρείο, χαιρετισμό: 



{6:8} αφήστε όλα τα πράγματα είναι γνωστή εις τον Κύριό μας 
ο βασιλιάς, που 

Ελάτε στη χώρα της Ιουδαίας, και τέθηκε σε την 

πόλη της Ιερουσαλήμ που βρήκαμε στην πόλη της Ιερουσαλήμ 
το 

αρχαίοι των Εβραίων που ήταν από την αιχμαλωσία 

{6:9} χτίζοντας ένα σπίτι εις τον Κύριον, μεγάλη και νέες, από 

λαξευμένη και δαπανηρή πέτρες, και την ξυλεία που ήδη 
υπερέμφαση του 

τοίχοι. 

{6:10} και τα έργα αυτά γίνονται με μεγάλη ταχύτητα, και 

το έργο goeth μεγαλειότητί στα χέρια τους, και με όλα 

δόξα και επιμέλεια είναι το έκανε. 

{6:11} ζήτησε στη συνέχεια εμείς οι πρεσβύτεροι, λέγοντας, 
από του οποίου 

εντολή οικοδομήσουμε σεις αυτό το σώμα, και θέτουν τα 
θεμέλια 

από αυτά τα έργα; 

{6:12} κατά συνέπεια με την πρόθεση που μπορεί να δίνουμε 

γνώση σοι γράφοντας, απαιτήσαμε από αυτούς που 

ήταν επικεφαλής doers, και είμαστε υποχρεωμένοι από αυτά 
τα ονόματα 



γραπτώς τους κύριους άνδρες. 

{6:13} έτσι μας έδωσε αυτή την απάντηση, είμαστε οι δούλοι 

του κυρίου το οποίο έκανε τον ουρανό και τη γη. 

{6:14} και όσον αφορά αυτό το σώμα, ήταν χτισμένα πολλά 
χρόνια 

πριν από ένα βασιλιά του Ισραήλ μεγάλη και ισχυρή, και ήταν 
τελειωμένος. 

{6:15}, αλλά όταν οι πατέρες μας προκάλεσε ο Θεός εις την 
οργή, 

και αμαρτήσει εναντίον του κυρίου του Ισραήλ, που είναι στον 
ουρανό, αυτός 

τους παρέδωσε στη δύναμη του βασιλιά Nabuchodonosor της 

Βαβυλώνα, Ουρ των Chaldees? 

{6:16} που τράβηξε κάτω από το σπίτι, και να καίγεται, και 

παρασυρθεί τους ανθρώπους αιχμαλώτους εις Βαβυλώνα. 

{6:17}, αλλά κατά το πρώτο έτος που βασίλευσε ο βασιλιάς 
κύρος 

η χώρα της Βαβυλώνας Cyrus βασιλιά έγραψε να δημιουργήσει 
το 

σπίτι. 

{6:18} και τα ιερά σκεύη του χρυσού και του αργύρου, που 

Nabuchodonosor είχε παρασυρθεί από το σπίτι στο 



Ιερουσαλήμ, και είχε θέσει τους σε δικό του ναό εκείνοι Κύρου 

ο βασιλιάς που έφερε στο προσκήνιο και πάλι έξω από το ναό 
στη Βαβυλώνα, 

και παραδόθηκαν να Zorobabel και να Sanabassarus 

ο κυβερνήτης, 

{6:19} με εντολή ότι αυτός πρέπει να φέρουν μακριά το 

ίδια πλοία, και τα βάζουμε στον ναό στην Ιερουσαλήμ? και 

ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί ο ναός του κυρίου στη θέση του. 

{6:20}, τότε το ίδιο Sanabassarus, να έρθει προς τα εδώ, 

έθεσε τα θεμέλια του οίκου του κυρίου στην Ιερουσαλήμ? 

και από εκείνη τη στιγμή σε αυτό είναι ακόμα ένα κτήριο, δεν 
είναι ακόμη 

πλήρως έληξε. 

{6:21} τώρα ως εκ τούτου, αν φαίνεται καλό εις το βασιλιά, ας 

Αναζήτηση να γίνει μεταξύ των εγγραφών του βασιλιά Κύρου: 

{6:22} και αν είναι διαπιστώθηκε ότι το κτήριο της Βουλής των 
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hath γίνει με τη συγκατάθεση του κυρίου στην Ιερουσαλήμ 

βασιλιά Κύρου, και εάν ο Κύριός μας τον βασιλιά να είναι τόσο 
στενόμυαλη, αφήστε τον να 

σημαίνει εις ημάς αυτών. 



{6:23} φταιχτεί βασιλιά Δαρείου να αναζητήσουν μεταξύ του 

εγγραφές στη Βαβυλώνα: και έτσι στο Ecbatane το παλάτι, το 
οποίο είναι 

στη χώρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκεί βρέθηκε μια 
ζαριά όπου 

αυτά τα πράγματα είχαν καταγραφεί. 

{6:24} κατά το πρώτο έτος της Βασιλείας του Κύρου, βασιλιά 
Κύρου 

διέταξε ότι πρέπει στο σπίτι του κυρίου στην Ιερουσαλήμ 

να οικοδομηθεί και πάλι, όπου θυσιάζουν με συνεχή φωτιά: 

{6:25} των οποίων το ύψος είναι εξήντα πηχών και πλάτους 

εξήντα cubits, με τρεις σειρές από πελεκητή πέτρα και μία 
σειρά 

νέο ξύλο της χώρας αυτής· και τα έξοδα αυτών για να είναι 

δίνεται έξω από το σπίτι του βασιλιά Κύρου: 

{6:26} και ότι τα ιερά σκεύη της οικίας του Κυρίου, 

δύο από χρυσό και ασήμι, Nabuchodonosor που πήρε από 

το σπίτι στην Ιερουσαλήμ, και έφερε στη Βαβυλώνα, θα πρέπει 
να 

Επαναφορά στο σπίτι στην Ιερουσαλήμ και να οριστεί στη 
θέση 

όπου ήταν πριν. 



{6:27} και επίσης διέταξε ότι Sisinnes την 

κυβερνήτης της Συρίας και Phenice, και Sathrabuzanes, και 
τους 

σύντροφοι, και εκείνες που διορίστηκαν κυβερνήτες στη Συρία 

και Phenice, θα πρέπει να προσέξουμε να μην αναμιγνύεται με 
τον τόπο, 

αλλά πάσχουν Zorobabel, ο υπηρέτης του Κυρίου, και 
κυβερνήτης 

της Ιουδαίας, και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, να χτίσει το 
σπίτι του 

ο κύριος στον τόπο. 

{6:28} πρόσταξα, επίσης, να έχουν δημιουργηθεί ολόκληρη 

και πάλι? και ότι φαίνονται επιμελώς να βοηθήσει εκείνους 
που είναι 

η αιχμαλωσία των Εβραίων, μέχρι το σπίτι του Κυρίου να 

ολοκληρώθηκε: 

{6:29} και έξω από το αφιέρωμα του Celosyria και Phenice ένα 

μερίδα προσεκτικά για να δοθεί αυτών των ανδρών για τις 
θυσίες του 

ο κύριος, δηλαδή, να Zorobabel τον κυβερνήτη, για βόδια, 

και κριάρια και αμνών. 

{6:30} και καλαμποκιού, αλάτι, κρασί, και λάδι και που 



συνεχώς κάθε χρόνο χωρίς περαιτέρω ερώτηση, σύμφωνα με 

όπως οι ιερείς που είναι στην Ιερουσαλήμ θα δηλώσουν να 
είναι καθημερινή 

πέρασε: 

{6:31} ότι μπορούν να γίνονται προσφορές προς τον Ύψιστο 
Θεό 

για το βασιλιά και για τα παιδιά του, και ότι μπορεί να 
προσεύχονται για 

τη ζωή τους. 

{6:32} και διέταξε ότι όποιος πρέπει να 

παραβιάζουν, ναι, ή να κάνει το φως της κάθε πράγμα πριν 
μιλήσει ή 

γραμμένο, έξω από το δικό του σπίτι πρέπει να ληφθεί ένα 
δέντρο, και ο ίδιος 

σ ' αυτό είναι απαγχονίστηκαν, και όλα τα αγαθά του 
κατασχεθεί για το βασιλιά. 

{6:33} ο κύριος ως εκ τούτου, του οποίου το όνομα είναι εκεί 
που ονομάζεται 

κατόπιν, να καταστρέψουν εντελώς κάθε βασιλιάς και έθνους, 
που stretcheth 

έξω του χέρι για να εμποδίζουν ή να endamage το σπίτι του 
κυρίου 

Ιερουσαλήμ. 



{6:34} εγώ ο βασιλιάς Δαρείος χειροτονήθηκε ότι σύμφωνα με 

εις αυτά τα πράγματα, αυτό να γίνει με επιμέλεια. 

{7:1}, στη συνέχεια, Sisinnes τον κυβερνήτη της Celosyria και 

Phenice, και Sathrabuzanes, με τους συντρόφους τους 

ακολουθώντας τις εντολές του βασιλιά Δαρείου, 

{7:2} πολύ προσεκτικά να επιβλέπει τα Ιερά έργα, βοηθώντας 

Οι αρχαίοι Εβραίοι των διοικητών του ναού. 

{7:3} και έτσι τα Ιερά έργα ευημέρησε, όταν Aggeus και 

Ο Ζαχαρίας προφήτεψε προφητών. 

{7:4} και τελείωσαν αυτά τα πράγματα από την 

εντολή του κυρίου του Θεού του Ισραήλ, και με την 

συγκατάθεση του Κύρου, ο Δαρείος και Artexerxes, βασιλείς 
της Περσίας. 

{7:5} και έτσι ολοκληρώθηκε το Άγιο Σώμα στα τρία 

και την εικοστή ημέρα του μήνα Adar, στο έκτο έτος της 

Ο Δαρείος ο βασιλιάς των Περσών 

{7:6} και τα παιδιά του Ισραήλ, οι ιερείς, και η 

Λευίτες, και άλλοι που ήταν η αιχμαλωσία του, που ήταν 

προστίθενται εις αυτούς, έκανα σύμφωνα με τα πράγματα που 
είναι γραμμένα σε το 

το βιβλίο του Μωυσή. 



{7:7} και για την αφιέρωση του ναού του κυρίου τους 

προσφέρεται ένα εκατό βόδια διακόσια κριούς, τέσσερις 

τα εκατοντάδες πρόβατά. 

{7:8} και δώδεκα κατσίκια για την αμαρτία του παντός του 
Ισραήλ, σύμφωνα με 

τον αριθμό του αρχηγού των φυλών του Ισραήλ. 

{7:9} οι ιερείς επίσης και οι Λευίτες στάθηκε μαζεύτηκαν στο 

άμφια τους, σύμφωνα με τους οι όμοιοί τους, στην υπηρεσία 

του κυρίου του Θεού του Ισραήλ, σύμφωνα με το βιβλίο του 
Μωυσή: 

και οι αχθοφόροι στο κάθε πύλη. 

{7:10} και τα παιδιά του Ισραήλ ότι ήταν η 

αιχμαλωσία που πραγματοποιήθηκε το Πάσχα την δέκατη 
τέταρτη ημέρα του πρώτου 

μήνα, μετά από αυτό οι ιερείς και οι Λευίτες ήταν αγιασμένο. 

{7:11} δεν ήταν η αιχμαλωσία ήταν όλα 

αγιασμένο μαζί: αλλά οι Λευίτες ήταν όλα αγιασμένο 

μαζί. 

{7:12} και έτσι πρόσφεραν το Πάσχα για όλους τους 

η αιχμαλωσία, τους αδελφούς τους ιερείς, και για 

οι ίδιοι. 



{7:13} και τα παιδιά του Ισραήλ που ήρθε από το 

αιχμαλωσία έκανε τρώνε, ακόμη και όλοι αυτοί που είχαν 
χωρίσει οι ίδιοι 

από τα αίσχη των ανθρώπων της γης, και προσπάθησε 

ο κύριος. 

{7:14} και κράτησαν την Εορτή των αζύμων επτά 

ημέρες, εύθυμη ενώπιον του Κυρίου, 

{7:15} για το ότι είχε γύρισε ο συνήγορος του βασιλιά της 

Ασσυρία απέναντί τους, να ενισχύσουν τα χέρια τους στα έργα 

του κυρίου του Θεού του Ισραήλ. 

{8:1} και μετά από αυτά τα πράγματα, όταν Artexerxes ο 
βασιλιάς της 

Οι Πέρσες βασίλεψε ήρθαν Εσδράς διεθνούς οργανισμού 
μετανάστευσης ο γιος του Saraias, ο γιος 

του Ezerias, ο γιος του Helchiah, ο γιος του Salum, 

{8:2} ο γιος του Sadduc, ο γιος του Achitob, ο γιος του 

Amarias, ο γιος του Ezias, ο γιος του Meremoth, ο γιος του 

Zaraias, ο γιος του Savias, ο γιος του Boccas, ο γιος του 

Abisum, ο γιος του Phinees, ο γιος του Ελεάζαρ, ο γιος του 

Ααρών τον επικεφαλής ιερέα. 



{8:3} αυτό Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης που 
ανέβηκε από τη Βαβυλώνα, ως ένας γραφέας, 

όντας έτοιμοι για το νόμο του Μωυσή, που δόθηκε από την 

Ο Θεός του Ισραήλ. 

{8:4} και ο βασιλιάς έκανε τον τιμημένο: για βρήκε χάρη στο 
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την όρασή του σε όλες τις αιτήσεις. 

{8:5} εκεί ανέβηκε με τον επίσης ορισμένα από τα παιδιά 

του Ισραήλ, του ιερέα των Λευιτών, των Αγίων Τραγουδιστών, 

αχθοφόροι, και οι υπουργοί του ναού, εις την Ιερουσαλήμ, 

{8:6} το έβδομο έτος της Βασιλείας του Artexerxes, για την 

πέμπτο μήνα, αυτό ήταν το έβδομο έτος του βασιλιά? για 
πήγαν 

από τη Βαβυλώνα στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα, και 
ήρθε για να 

Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ευημερούσα ταξίδι που το 

Τους έδωσε ο κύριος. 

{8:7} για Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης είχε 
πολύ μεγάλη επιδεξιότητα, ώστε να παραλείπεται 

τίποτα από το νόμο και τις εντολές του Κυρίου, αλλά 

δίδαξε όλους το Ισραήλ, τα διατάγματα και αποφάσεις. 



{8:8} τώρα το αντίγραφο της Επιτροπής, η οποία ήταν 

γραπτή από Artexerxes τον βασιλιά, και ήρθε να Εσδράς 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του 

ιερέας και αναγνώστη από το δίκαιο του Κυρίου, είναι αυτό 
που 

followeth? 

{8:9} Artexerxes βασιλιάς unto Εσδράς διεθνούς οργανισμού 
μετανάστευσης τον ιερέα και αναγνώστη 

από το δίκαιο του κυρίου sendeth χαιρετισμό: 

{8:10} έχοντας αποφασισμένος να ασχοληθεί ευγενικά, έχω 

δόθηκε διαταγή, ότι η εν λόγω του έθνους των Ιουδαίων, και 
της το 

ιερείς και Levites όντας μέσα μας σφαίρα, καθώς είναι 
πρόθυμοι 

και επιθυμώντας να πρέπει να πάει με σοι εις την Ιερουσαλήμ. 

{8:11} όπως πολλοί ως εκ τούτου, δεδομένου ότι έχουν ένα 
μυαλό προσέτι, ας 

τους αναχωρούν με σένα, όπως hath φάνηκε καλό τόσο σε 
εμένα 

και οι επτά φίλοι μου οι σύμβουλοι? 

{8:12} ότι μπορούν να φανούν εις τις υποθέσεις της Ιουδαίας 
και 



Ιερουσαλήμ, ευχάριστα σε αυτό που είναι στο νόμο του 
Κυρίου. 

{8:13} και να φέρουν τα δώρα εις τα άρχοντας του Ισραήλ να 

Ιερουσαλήμ, το οποίο εγώ και οι φίλοι μου έχουν ορκιστεί, και 
όλα τα 

Χρυσός και το ασήμι που στη χώρα της Βαβυλώνας μπορεί να 
βρεθεί, 

του κυρίου στην Ιερουσαλήμ, 

{8:14} με ότι επίσης που δίνεται από τον λαό για την 

Ναός του κυρίου του Θεού τους στην Ιερουσαλήμ: και ότι το 
ασήμι 

και χρυσό μπορεί να συλλέγονται για αρνιά, βόδια και κριάρια 

και προσέτι πράγματα ευρισκομένη? 

{8:15} στο τέλος ότι μπορούν να προσφέρουν θυσίες εις την 

Κύριος από την Αγία Τράπεζα του κυρίου του Θεού τους, που 
είναι σε 

Ιερουσαλήμ. 

{8:16} και ό, τι εσύ και ἀδελφῶν θα κάνουν με 

το ασήμι και χρυσό, που κάνει, σύμφωνα με το θέλημα του 
Θεού σου. 

{8:17} και τα ιερά σκεύη του Κυρίου, που είναι οι 

σοι για τη χρήση του ναού του Θεού σου, που είναι σε 



Ιερουσαλήμ, εσύ θελεις οριστεί πριν ο Θεός σου στην 
Ιερουσαλήμ. 

{8:18} και απολύτως άλλο πράγμα εσύ θελεις να θυμάστε 

για τη χρήση του ναού του Θεού σου, εσύ θέλεις δώσει έξω 
από 

το θησαυροφυλάκιό του βασιλιά. 

{8:19} και εγώ ο βασιλιάς Artexerxes έχουν επίσης διέταξε το 

Οι φύλακες των θησαυρών στη Συρία και Phenice, που 

απολύτως Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης ο 
ιερέας και ο αναγνώστης του δικαίου του 

ο Ύψιστος Θεός αποστέλλει για, θα πρέπει να τα δίνουν μαζί 

ταχύτητα, 

{8:20} με το άθροισμα των ἑκατὸν τάλαντα ασήμι, 

Ομοίως και σιτάρι ακόμα και για να ένα εκατό cors, και ένα 

εκατό κομμάτια του κρασιού, και άλλα πράγματα σε αφθονία. 

{8:21} αφήστε όλα τα πράγματα να πραγματοποιείται μετά το 
νόμο του Θεού 

επιμελώς τον Ύψιστο Θεό, η οργή δεν έρχονται 

κατόπιν το Βασίλειο του βασιλιά και τους γιους του. 

{8:22} σας εντολή επίσης, ότι ἕτοιμοι κανένας φόρος, ούτε 

οποιαδήποτε άλλη επιβολή, οποιουδήποτε των ιερέων ή 
Λευίτες, ή 



Ιερά τραγουδιστές, ή αχθοφόροι ή υπουργοί του ναού, ή 
οποιουδήποτε 

που έχουν κατορθώματα σε αυτό το ναό, και ότι κανένας 
άνθρωπος δεν έχει 

αρχή να επιβάλει οποιοδήποτε πράγμα επάνω τους. 

{8:23} και εσύ, Εσδράς, σύμφωνα με τη σοφία του Θεού 

επιτάσσω δικαστές και δικαστές, που μπορεί να κρίνουν όλες 
Συρία 

και Phenice όλους εκείνους που γνωρίζουν το νόμο του Θεού 
σου. και 

εκείνοι που ξέρουν δεν είσαι συ θελεις να διδάξει. 

{8:24} και όποιος θα παραβιάζουν το δίκαιο της σου 

Ο Θεός, και του βασιλιά, τιμωρείται επιμελώς, αν 

θα είναι από θάνατο ή άλλη τιμωρία, ποινή του χρήματος, ή 

με φυλάκιση. 

{8:25} τότε είπε Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης 
γραφέα, ευλογημένος να είναι το μόνο 

Κύριος ο Θεός των πατέρων μου που hath βάζουν αυτά τα 
πράγματα σε το 

καρδιά του βασιλιά, για να δοξάσει το σπίτι του που είναι στην 
Ιερουσαλήμ: 

{8:26} και hath με τίμησε στα μάτια του βασιλιά, και 



συμβούλων του, και όλους τους φίλους και ευγενείς. 

{8:27} ήταν επομένως ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του το 

Κύριε ο Θεός μου, και να συγκεντρώσει τους άνδρες του 
Ισραήλ να ανεβεί 

μαζί μου. 

{8:28} και αυτά είναι ο αρχηγός, σύμφωνα με τις οικογένειές 
τους 

και αρκετές dignities, που ανέβηκε μαζί μου από τη Βαβυλώνα 
στην 

της Βασιλείας του βασιλιά Artexerxes: 

{8:29} των υιών του Phinees, Gerson: από τους γιους του 

Ιθάμαρ, Gamael: από τους γιους του Ντέιβιντ, Lettus το γιο του 

Sechenias: 

{8:30} των υιών του Pharez, ο Ζαχαρίας? και με τον 

μετρήθηκαν ἑκατὸν πεντήκοντα ανδρών: 

{8:31} από τους γιους του Μωάβ Pahath, Eliaonias, ο γιος του 

Zaraias, και με αυτόν διακόσιοι άνδρες: 

{8:32} των υιών του Zathoe, Sechenias το γιο του 

Jezelus, και μαζί του οι τριακόσιοι άνδρες: από τους γιους του 

Αδιν, Obeth τον γιο του Jonathan, και με αυτόν διακόσια 

και πενήντα άνδρες: 



{8:33} από τους γιους του Ελάμ, Josias γιος του Gotholias, και 

με αυτόν εβδομήντα άνδρες: 

{8:34} των υιών του Saphatias, Zaraias γιος του Μιχαήλ, 

και με αυτόν threescore και δέκα άνδρες: 

{8:35} από τους γιους του Ιωάβ, Abadias γιος του Jezelus, και 

μαζί του δύο εκατόν δώδεκα άνδρες: 

{8:36} από τους γιους του Banid, Assalimoth γιος του Josaphias, 

και μαζί του άνδρες εκατόν και threescore: 

{8:37} από τους γιους του ΜΠΑΜΠΗ, Ζαχαρίας ο γιος του 
Bebai, και 

με αυτόν είκοσι και οκτώ άνδρες: 

{8:38} των υιών του Astath, Johannes γιος του Acatan, και 

μαζί του ένα εκατόν δέκα άνδρες: 
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{8:39} των υιών του Adonikam το τελευταίο, και αυτά είναι τα 

ονόματα από αυτούς, Eliphalet, κόσμημα, και Samaias, και με 

τους εβδομήντα άνδρες: 

{8:40} των υιών του Bago, ο γιος του Istalcurus, Uthi 

και με αυτόν εβδομήντα άνδρες. 

{8:41} και αυτά που συγκέντρωσα μαζί στον ποταμό που 
ονομάζεται 



Θήρας, όπου εμείς ριγμένη σκηνές μας τρεις ημέρες: και στη 
συνέχεια να 

στην έρευνα τους. 

{8:42} αλλά όταν είχαν βρεθεί εκεί κανένας από τους ιερείς και 

Λευίτες, 

{8:43} τότε μου έστειλε εις τον Ελεάζαρ, και Iduel, και Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Ζαχαρίας και Mosollamon, κύριος 

άνδρες και έμαθα. 

{8:45} και μου πρόσταξε τους ότι πρέπει να πάνε εις Saddeus 

ο καπετάνιος, ο οποίος ήταν στη θέση του το Υπουργείο 
Οικονομικών: 

{8:46} και διέταξε τους ότι θα πρέπει να μιλούν εις 

Daddeus, και να τους αδελφούς του, και να το ταμίες που 

θέση, για να μας στείλετε τέτοια άνδρες, όπως θα μπορούσε 
να εκτελέσει των ιερέων 

γραφείο στο σπίτι του Κυρίου. 

{8:47} και από το κραταιό χέρι του Κυρίου μας έφεραν 

εις ημάς επιδέξιοι άνδρες των υιών του Moli ο γιος του Levi, το 

γιος του Ισραήλ, Asebebia, και τους γιους και τους αδελφούς 
του, που 



ήταν δεκαοκτώ ετών. 

{8:48} και Asebia, και Annus, και ο αδελφός του, Osaias του 

Οι γιοι του Channuneus, και τους γιους τους, ήταν είκοσι 
άνδρες. 

{8:49} και οι υπηρέτες του ναού τους οποίους Δαυίδ είχε 

χειροτονήθηκε, και ο κύριος τους άνδρες για την εξυπηρέτηση 
των το 

Λευίτες, οι υπηρέτες του ναού διακόσια και 

είκοσι, ο κατάλογος των οποίων τα ονόματα ήταν ΙΕΡΕΑ. 

{8:50} και εκεί ορκίστηκα ένα γρήγορο εις οι νέοι άνδρες 

πριν ο Κύριός μας, με την επιθυμία του μια ευημερούσα ταξίδι 
δύο 

για εμάς και τους που ήταν μαζί μας, για τα παιδιά μας και για 

τα βοοειδή: 

{8:51} για ντρεπόμουν να ρωτήσω ο βασιλιάς footmen, και 

ιππείς και συμπεριφοράς για προστασία από τους αντιπάλους 
μας. 

{8:52} για μας είχε είπε προς τον βασιλέα, που η δύναμη του 

ο κύριος ο Θεός μας θα πρέπει να είναι με αυτούς που τον 
αναζητούν, να 

υποστήριξη τους σε όλους τους τρόπους. 

{8:53} και πάλι εμείς στᾶσα ο Κύριός μας ως επαφή με αυτά 



τα πράγματα, και τον βρήκε θετική εις ημάς. 

{8:54} τότε χώρισα δώδεκα του επικεφαλής των ιερέων, 

Esebrias, και Assanias, και δέκα άνδρες των αδελφών τους με 

τους: 

{8:55} και τους ζύγιζε το χρυσό και το ασήμι, και 

τα ιερά σκεύη της οικίας του Κυρίου μας, που ο βασιλιάς, 

και του Συμβουλίου, και οι πρίγκιπες και παντός του Ισραήλ, 
είχε δώσει. 

{8:56} και όταν είχε ζύγιζε το, θα παραδοθεί σ ' αυτούς 

εξακόσια πενήντα, τα ταλέντα, και ασημένιος σκαφών 

μια εκατό ταλέντα και ἑκατὸν τάλαντα χρυσού, 

{8:57} και είκοσι χρυσά αγγεία και αγγεία δώδεκα 

ορείχαλκος, ακόμη και από λεπτό ορείχαλκο, ακτινοβολώντας 
όπως ο χρυσός. 

{8:58} και είπε προς αυτούς, οι δύο σεις είναι ιερό unto τα 

Κύριος, και τα σκάφη είναι Άγιο, και το χρυσό και το ασήμι 
είναι 

όρκο εις τον Κύριον, ο άρχοντας των πατέρων μας. 

{8:59} αγρυπνείτε, και να τους κρατήσει μέχρι εσείς να 
παραδώσει το 

επικεφαλής των ιερέων και Λευιτών, και κύρια τους άνδρες 
του 



οικογενειών του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, στο γραφείο του 
την 

το σπίτι του Θεού μας. 

{8:60} έτσι οι ιερείς και οι Λευίτες, που είχαν λάβει 

το ασήμι και το χρυσό και τα αγγεία, έφερε εις 

Ιερουσαλήμ, στο ναό του Κυρίου. 

{8:61} και από τον ποταμό Θήρας αναχωρήσαμε το δωδέκατο 

ημέρα του πρώτου μήνα, και ήρθε στην Ιερουσαλήμ από την 
πανίσχυρη 

το χέρι του Κυρίου μας, που ήταν μαζί μας: και από το 

αρχή του ταξιδιού μας ο κύριος παρέδωσε μας από κάθε 

τον εχθρό, και έτσι ήρθαμε στα Ιεροσόλυμα. 

{8:62} και όταν είχαμε ήδη εκεί τρεις μέρες, το χρυσό 

και το ασήμι που ήταν ζυγίζεται παραδόθηκε στο σπίτι του 

ο Κύριός μας την τέταρτη ημέρα εις Marmoth ο Ιερεύς ο γιος 

της Iri. 

{8:63} και με αυτόν ήταν Eleazar ο γιος του Phinees, και 

μαζί τους ήταν Josabad ο γιος του Jesu και Moeth ο γιος 

του Sabban, Λευίτες: όλους τους παραδόθηκε με τον αριθμό 
και 

βάρος. 



{8:64} και όλο το βάρος τους ήταν γραμμένο το 

ίδια ώρα. 

{8:65} εξάλλου ότι είχαν βγει από την αιχμαλωσία 

πρόσφερε θυσία εις Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, δώδεκα ακόμη 

βόδια για όλους το Ισραήλ, fourscore και δεκαέξι κριάρια, 

{8:66} Threescore και δώδεκα αρνιά, κατσίκες για ειρήνη 

προσφέροντας, δώδεκα? Όλοι τους μια θυσία προς τον κύριο. 

{8:67} και παρέδωσαν τις εντολές του βασιλιά 

εις του βασιλιά Εφόρων και με τους διοικητές των Celosyria 

και Phenice? και τιμούσαν τους ανθρώπους και το ναό 

του Θεού. 

{8:68} τώρα όταν έγιναν αυτά τα πράγματα, ήρθε οι 
κυβερνήτες 

unto εγώ, και είπε, 

{8:69} το έθνος του Ισραήλ, τους πρίγκηπες, τους ιερείς και 

Λευίτες, δεν έχω βάλει μακριά από αυτά τα περίεργα άτομα 
της 

η γη, ούτε τις ρυπάνσεις των Εθνών, από το 

Χαναναίων, Χετταίοι, Pheresites, ὁ και το Μωαβίτες, 

Αιγύπτιοι, και Edomites. 



{8:70} για τόσο αυτοί όσο και τους γιους τους έχουν 
παντρευτεί με 

κόρες τους, και η Ιερά σπόρων αναμειγνύεται με το περίεργο 

άνθρωποι της γης? και από την αρχή του θέματος της 

άρχοντες και τους μεγάλους άνδρες ήταν συμμέτοχοι της 
τούτη την αδικία. 

{8:71} και μόλις είχα ακούσει για αυτά τα πράγματα, μπορώ να 
νοικιάσω μου 

ρούχα, και το ιερό ένδυμα, και τράβηξε από τα μαλλιά από το 

μακριά μου το κεφάλι και τα γένια, και μου κάθισε λυπημένος 
και πολύ βαρύ. 

{8:72} έτσι όλοι αυτοί που μετακινήθηκαν στη συνέχεια τη λέξη 
από το 

Κύριος ο Θεός του Ισραήλ συναρμολογούνται unto εγώ, ενώ 
εγώ ἐπένθει 

η ανομία: αλλά κάθισα ακόμα γεμάτο ένταση μέχρι το βράδυ 

θυσία. 
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{8:73}, στη συνέχεια, υψώνονται από τη νηστεία με τα ρούχα 
μου και 

το ιερό ένδυμα ενοικίαση, και προσκυνώντας τα γόνατά μου, 
και τέντωμα 

μπρος στα χέρια μου τον Κύριον, 



{8:74} είπα, O Λόρδος, είμαι συγχέονται και ντροπή 

πριν πρόσωπό σου· 

{8:75} για τις αμαρτίες μας πολλαπλασιάζονται πάνω από τα 
κεφάλια μας, και 

ignorances μας έχουν φτάσει επάνω εις τον ουρανό. 

{8:76} για πάντα δεδομένου ότι ο χρόνος των πατέρων μας 
έχουμε 

ήταν και είναι μεγάλη αμαρτία, ακόμη και εις αυτήν την 
ημέρα. 

{8:77} και για τις αμαρτίες μας και μας Πατέρων μας με μας 

αδελφοί και μας βασιλείς και ιερείς μας δόθηκαν εις 

Οι βασιλιάδες της γης, με το σπαθί, και σε αιχμαλωσία, καθώς 
και για 

ένα θήραμα με ντροπή, unto αυτή η ημέρα. 

{8:78} και τώρα σε κάποιο μέτρο hath έλεος 

ΙΕΡΕΑ εις ημάς από σένα, O Λόρδος, ότι εκεί θα πρέπει να 
αφεθεί 

μας μια ρίζα και ένα όνομα του τόπου το Αγιαστήριό σου. 

{8:79} και να ανακαλύψουν εις ημάς ένα φως στο σπίτι του το 

Κύριε ο Θεός ημών, και να μας δώσει τροφή στην εποχή του 
μας 

υποτέλεια. 



{8:80} Ναι, όταν ήμασταν στη δουλεία, δεν ήμασταν 

εγκατέλειψες του Κυρίου μας. αλλά μας έκανε ευχάριστος πριν 
από την 

βασιλείς της Περσίας, ώστε να μας έδωσαν τροφή. 

{8:81} Ναι, και τίμησε ο ναός του Κυρίου μας, και 

ανάστησε την έρημη Sion, που μας έδωσαν μια σίγουρος 

τηρώντας με Εβραϊσμού και την Ιερουσαλήμ. 

{8:82} και τώρα, Ω Κύριε, τί φήσομεν, έχοντας αυτά 

πράγματα; για μας έχουν παραβιαστεί τα προστάγματά σου, 
τα οποία 

εσύ δους από το χέρι του δούλοί προφήτες, ρητό, 

{8:83} ότι η γη, η οποία μπείτε σε να κατέχει ως ένα 

κληρονομιά, είναι μια γη μολυσμένη με τις ρυπάνσεις των το 

ξένοι από την γη, και έχουν συμπληρώσει με τους 

ακαθαρσία. 

{8:84} επομένως τώρα θα σείς δεν ενώνουν τις κόρες σας 

εις τους γιους τους, ούτε σεις λαμβάνουν τις κόρες τους εις 

γιοι σας. 

{8:85} Εξάλλου εσείς ποτέ δεν επιδιώκουν να έχουν ειρήνη 
μαζί 



τους, ότι υμείς μπορεί να είναι ισχυρή, και να τρώνε τα καλά 
πράγματα της 

γη, και ότι εσείς μπορεί να αφήσει την κληρονομιά της γης εις 

τα παιδιά σας για πάντα. 

{8:86} και όλα αυτά που επαναλαμβάνεται γίνεται εις ημάς για 
μας 

Wicked έργα και μεγάλες αμαρτίες; εσύ, κύριε, κάνουν 

το φως του τις αμαρτίες μας, 

{8:87} και δώσει εις ημάς εν λόγω μιας ρίζας: αλλά έχουμε 

γύρισε πίσω και πάλι να παραβιάζουν το νόμο σου, και να 
σμίξει 

τους εαυτούς μας με την ακαθαρσία των Εθνών της γης. 

{8:88} Mightest εσύ δεν είναι θυμωμένος μαζί μας για την 
καταστροφή μας, 

μέχρης ότου εσύ hadst αριστερά μας ρίζα, σπόρος, ούτε το 
όνομα; 

{8:89} O Λόρδος του Ισραήλ, εσύ τέχνη αλήθεια: για να έχομε 
μια 

ρίζα αυτή την ημέρα. 

{8:90} ιδού, τώρα είμαστε πριν από σένα σε ανομίες μας, 

για μας δεν μπορεί να σταθεί πια λόγω αυτά τα πράγματα 

πριν από σένα. 



{8:91} και ως Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης 
στην προσευχή του, έκανε την ομολογία του, 

κλάμα, και ψέματα επίπεδη επάνω στο έδαφος πριν από το 
ναό, 

εκεί συγκεντρώθηκαν εις αυτόν από την Ιερουσαλήμ ένα πολύ 
μεγάλο 

πλήθος από άνδρες και γυναίκες και παιδιά: υπήρχε 

μεγάλη κλάμα ανάμεσα στο πλήθος. 

{8:92}, στη συνέχεια, ο γιος του Jeelus, ένας από τους γιους 
Jechonias 

του Ισραήλ, φώναξε, και είπε, O Εσδράς, αμαρτήσαμε 

εναντίον Κυρίου του Θεού, Παντρέψαμε παράξενο γυναίκες 

τα έθνη της γης, και τώρα είναι όλα Ισραήλ ψηλά. 

{8:93} ας κάνει έναν όρκο στον κύριο, που θα βάλουμε 

μακριά όλες τις συζύγους μας, που έχουμε λάβει των 
ειδωλολατρών, 

με τα παιδιά τους, 

{8:94} όπως όπως εσύ hast αποκαλέστηκε, και όσες υπακούουν 

ο νόμος του Κυρίου. 

{8:95} προκύπτουν και να θέσει σε εκτέλεση: για να σοι doth 
αυτό 

προσιδιάζουν θέμα, και θα είμαστε μαζί σου: κάνει γενναία. 



{8:96} έτσι Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης 
προέκυψε, και πήρε όρκο του επικεφαλής της 

Οι ιερείς και Levites παντός του Ισραήλ για να κάνει μετά από 
αυτά τα πράγματα? 

και έτσι αυτοί ώμοσε. 

{9:1}, στη συνέχεια, Εσδράς διεθνούς οργανισμού 
μετανάστευσης αυξάνεται από το δικαστήριο του ναού 

Πήγα στο θάλαμο του Joanan ο γιος του Eliasib, 

{9:2} και παρέμεινε εκεί, και έκανε τρώνε κρέας ούτε ποτό 

νερό, το πένθος για την μεγάλη ανομίες του πλήθους. 

{9:3} και υπήρχε μια διακήρυξη σε όλα Εβραϊσμού και 

Ιερουσαλήμ για όλα αυτά που ήταν από την αιχμαλωσία, ώστε 
να 

θα πρέπει να συγκεντρωθούν μαζί στην Ιερουσαλήμ: 

{9:4} και ότι όποιος δεν συνάντησε εκεί μέσα σε δύο ή 

τρεις ημέρες σύμφωνα με τους πρεσβύτερους που γυμνά 
κανόνα διορίζονται, 

η χρήση του ναού, πρέπει να δεσμευθούν τα βοοειδή τους και 

ο ίδιος ρίχνει έξω από αυτούς που είχαν από την αιχμαλωσία. 

{9:5} και σε τρεις μέρες ήταν όλοι αυτοί από τη φυλή του Ιούδα 

και Benjamin συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ το εικοστό 

ημέρα του ένατου μήνα. 



{9:6} και όλες το πλήθος κάθισα τρέμοντας με την ευρεία 

δικαστήριο του ναού λόγω καιρού παρόντες φάουλ. 

{9:7} έτσι Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης 
προέκυψε επάνω, και είπε προς αυτούς, Ye έχει 

παρέβησαν το νόμο στο πάντρεμα παράξενο συζύγους, με 
αυτόν τον τρόπο να 

Αυξήστε τις αμαρτίες του Ισραήλ. 

{9:8} και ομολογώντας τώρα δίνουν δόξα εις τον Κύριον 

Ο Θεός των πατέρων μας, 

{9:9} και κάνουμε του θα, και ξεχωριστό τον εαυτό σας από το 

ειδωλολάτρες της γης, και από το παράξενο γυναίκες. 

{9:10} τότε φώναξε παν το πλήθος, και είπε με μια 

δυνατή φωνή, σαν όπως εσύ hast προφορικός, έτσι θα 
μπορούμε να κάνουμε. 

{9:11} αλλά ἐχθροί, καθώς οι άνθρωποι είναι πολλά, και είναι 

φάουλ καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε δεν μπορούμε να 
παραμείνουμε χωρίς, και αυτό είναι 

είναι ένα έργο από μια ημέρα ή δύο, βλέποντας την αμαρτία 
μας σε αυτά τα πράγματα 

εξαπλωθεί πολύ: 

{9:12} ας ως εκ τούτου, οι ηγεμόνες της διαμονής πλήθος, και 



Αφήστε όλα τους από μας κατοικίες που έχουν περίεργα 
συζύγους που έρχονται 

την στιγμή που διορίζονται, 
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{9:13} και μαζί τους οι άρχοντες και οι δικαστές του κάθε 

Τοποθετήστε, μέχρης ότου γυρίζουμε μακριά την οργή του 
Κυρίου μας για 

Αυτό το θέμα. 

{9:14} τότε Jonathan ο γιος του Azael και Ezechias το 

γιος του Theocanus αναλόγως πήρε το θέμα επάνω τους: 

και Mosollam και Levis και Sabbatheus τους βοήθησε. 

{9:15} και που ήταν η αιχμαλωσία έκαναν σύμφωνα με 

σε όλα αυτά τα πράγματα. 

{9:16} και Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης 
επέλεξε ο Ιερεύς εις αυτόν ο κύριος 

άνδρες των οικογενειών τους, όλα με το όνομα: και κατά την 
πρώτη ημέρα του το 

δέκατο μήνα κάθισαν μαζί για να εξετάσει το θέμα. 

{9:17} έτσι την αιτία τους που κατέχει παράξενη συζύγους 
έφερε 

Τέλος κατά την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα. 

{9:18} και των ιερέων που είχαν έρθει μαζί, και 



είχε παράξενη συζύγους, βρέθηκαν: 

{9:19} από τους γιους του Ιησού ο γιος του Josedec, και 

αδελφοί? Ελεάζαρ, και Joribus, Matthelas και Joadanus. 

{9:20} και έδωσαν τα χέρια τους να θέσει μακριά τις συζύγους 
τους 

και για να προσφέρουν τα κριάρια να κάνει συμφιλίωσιν για τα 
λάθη τους. 

{9:21} και των υιών του Emmer? Ο Ανανίας και Zabdeus, 

και Eanes, και Sameius, και Hiereel, και Azarias. 

{9:22} και των υιών του Phaisur? Elionas, Μασιά 

Ναθαναήλ, και Ocidelus, Ισραήλ, και Talsas. 

{9:23} και των Λευιτών? Jozabad, και ημικατεργασμένα 
προϊόντα και 

Colius, ο οποίος ονομαζόταν Calitas, και Patheus, και ο Ιούδας, 
και 

Jonas. 

{9:24} η Ιερά τραγουδίστριες? Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} του αχθοφόροι? Sallumus και Tolbanes. 

{9:26} από αυτούς του Ισραήλ, των υιών του Phoros? Hiermas, 

και Eddias, και Melchias, και Maelus, και Ελεάζαρ, και 

Asibias και Baanias. 



{9:27} από τους γιους του Ela. Matthanias, ο Ζαχαρίας, και 

Hierielus, και Hieremoth, και Aedias. 

{9:28} και των υιών του Zamoth? Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, και Sabatus και Sardeus. 

{9:29} από τους γιους του Babai? Johannes και Ανανίας και 

Josabad και Amatheis. 

{9:30} από τους γιους του Μάνη? Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael, και Hieremoth. 

{9:31} και των υιών του Addi? Naathus, και Moosias, 

Lacunus, και Naidus, και Mathanias, και Sesthel, Balnuus, 

και Manasseas. 

{9:32} και των υιών του Άννας? Elionas και Ασέας, και 

Melchias, και Sabbeus, και Simon Chosameus. 

{9:33} και των υιών του Asom? Altaneus και Matthias, 

και Baanaia, Eliphalet, και Μανασσής και Semei. 

{9:34} και των υιών του Maani? Ιερεμίας, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, και ο Πελίας και Anos, Carabasion, 

και Enasibus και Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Σάμης, Selemias, Nathanias: και οι γιοι του Ozora? Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Ιώσηπος. 



{9:35} και των υιών του Ethma? Mazitias, Zabadaias, 

ΕΔΕΣ, Juel, Banaias. 

{9:36} όλα αυτά είχε πάρει περίεργη συζύγους, και βάζουν 

τους μακριά με τα παιδιά τους. 

{9:37} και οι ιερείς και Λευίτες, και αυτοί που ήταν 

Το Ισραήλ, στάθηκαν στην Ιερουσαλήμ, και της χώρας, στην 
πρώτη 

ημέρα του έβδομου μήνα: έτσι, τα παιδιά του Ισραήλ ήταν στα 

αἱρέσεως αὐτῶν. 

{9:38} και παν το πλήθος που ήρθε μαζί με ένα 

συμφωνία στην ευρεία θέση του ιερό βεράντα προς την 

Ανατολή: 

{9:39} και αυτοί ελάλησε προς Εσδράς διεθνούς οργανισμού 
μετανάστευσης τον ιερέα και αναγνώστη, 

που αυτός θα φέρει το νόμο του Μωυσή, που δόθηκε από την 

Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. 

{9:40} έτσι Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης τον 
επικεφαλής ιερέα έφερε το νόμο εις την 

ολόκληρο πλήθος από άνδρα σε γυναίκα, και για όλους τους 
ιερείς, 

για να ακούσετε το δίκαιο κατά την πρώτη ημέρα του έβδομου 
μήνα. 



{9:41} και διάβαζε στο Δικαστήριο ευρεία πριν το Άγιο 

βεράντα από το πρωί εις το μεσημέρι, πριν τόσο για τους 
άνδρες και 

γυναίκες? και το πλήθος έδωσε προσοχή εις τον νόμο. 

{9:42} και Εσδράς διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης 
στάθηκε ο ιερέας και αναγνώστης του νόμου 

απάνω ένα άμβωνα του ξύλου, που έγινε για το σκοπό αυτό. 

{9:43} και εκεί, σηκώθηκε από τον Ματταθίας, Sammus, 

Ανανίας, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, το δικαίωμα 

χέρι: 

{9:44} και μετά από το αριστερό του χέρι στάθηκε Phaldaius, 
Μισαήλ, 

Melchias, Lothasubus, και Nabarias. 

{9:45}, στη συνέχεια, πήρε Εσδράς διεθνούς οργανισμού 
μετανάστευσης το βιβλίο του νόμου πριν από την 

πλήθος: για έντιμα κάθισε στην πρώτη θέση για την 

θέαμα από όλα αυτά. 

{9:46} και όταν άνοιξε το νόμο, στάθηκαν όλοι 

ευθεία μέχρι. Έτσι Εσδράς διεθνούς οργανισμού 
μετανάστευσης ευλογημένος ο κύριος ο Θεός Ύψιστος, ο 

Ο Θεός των δυνάμεων, Παντοδύναμος. 

{9:47} και όλα τα άτομα απάντησε, Αμήν? και την άρση μέχρι 



τα χέρια τους που έπεσε στο έδαφος, και λάτρευαν τον κύριο. 

{9:48} επίσης ο Ιησούς, πρωκτού, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas και Calitas, Asrias, και 

Joazabdus, και ο Ανανίας, Biatas, οι Λευίτες, δίδαξε το δίκαιο 

του Κυρίου, καθιστώντας τους προσέτι να το καταλάβουν. 

{9:49} τότε spake Attharates εις Εσδράς διεθνούς οργανισμού 
μετανάστευσης τον επικεφαλής ιερέα. 

και αναγνώστη, και οι Λευίτες που δίδαξε το πλήθος, 

ακόμη και σε όλα, λέγοντας, 

{9:50} αυτή η ημέρα είναι ιερό unto ο κύριος. (για τους όλοι 
έκλαιγε 

όταν άκουσαν ότι ο νόμος:) 

{9:51} πάει στη συνέχεια, και φάτε το λίπος, και πίνουν γλυκό, 
και 

στείλετε το μέρος τους που δεν έχουν τίποτα? 

{9:52} για αυτή την ημέρα είναι ιερό unto ο Λόρδος: και να μην 
είναι 

περίλυπος? ο κύριος θα σας φέρει τιμή. 
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{9:53} έτσι οι Λευίτες δημοσιεύονται όλα τα πράγματα για τους 
ανθρώπους, 



λέγοντας ότι, αυτή η ημέρα είναι ιερή για τον κύριο? να μην 
είναι λυπημένα. 

{9:54}, στη συνέχεια, τους πήγε το δρόμο τους, κάθε μία να 
φάω και 

ποτό, και να κάνει καλά, και να δώσει μέρος τους που είχε 

τίποτα, και να κάνω μεγάλο κέφι? 

{9:55} επειδή κατάλαβαν τα λόγια όπου αυτοί 

δόθηκαν οδηγίες, και για το οποίο αυτοί είχαν συγκεντρωθεί 

 


