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1 Zaratusztra 

Az első könyv, Zaratusztra 

1:1 és Jozef tartott a páska-ünnep 

Jeruzsálem az Úr, és felajánlotta a páska-ünnep a 

tizennegyedik napon az első hónapban; 

{1:2} meghatározta a papok szerint a mindennapi 

tanfolyamok, hogy öltözködött, hosszú ruhák, a templomban, 
az a 

Úr. 

1:3, és a leviták, Szent miniszterei szólt 

Izrael, hogy hogy kell hallow magukat az Úrhoz, hogy 

Állítsa be a Szent ark az Úr a házban a Salamon király 

Dávid fia építtetett: 

1:4 és azt mondta: ti nem viseli a bárka a 

Váll: most ezért szolgálják az Urat az Isten, és 

miniszter Izrael népének, és előkészíteni titeket, miután a 

családok és a nemzetség, 

{1:5} szerint előírt David az Izráel királya, 



és a pompa, Salamon fia: és 

állt a templom szerint több méltóságának 

a családok, a leviták, akik miniszter jelenlétében 

a testvérek az Izráel gyermekeinek, 

1:6 kínál a húsvéti rendelést, és készen áll a 

a testvérek, és tartsa a páska-ünnepi áldozat 

a parancsolat szerint az Úr ami 

Mózesnek adatott. 

{1:7} és a népnek, hogy ott Jozef 

harmincezer bárányok és a gyerekek, és háromezer 

borjú: ezeket a dolgokat, mivel a király juttatás, 

ahogy megígérte, hogy az emberek, a papok, és 

hogy a ki. 

{1:8} és Helkias, Zakariás és Syelus, az Elnökök 

a templom adta, hogy a papok a páska-ünnepre, két 

ezer és hatszáz juh, és háromszáz borjak. 

1:9 és Jeconias, és Samaias, és a Nathanael ő 

testvére, és több mint Assabias, és Ochiel, és József, kapitányok 

több ezer, a ki adta a páska-ünnepre öt 

ezer juh, és a borjak hétszáz. 



1:10, és ha mindezen dolgok történtek, a papok és a 

Állt ki, miután a kovásztalan kenyér, nagyon csinos 

rend szerint a nemzetség, 

1:11 szerint a több méltóságok és a 

apák, mielőtt az emberek, hogy az Úrnak, mert 

a könyvben a Mózes írt: és így nem azok az 

reggel. 

1:12 és ők pörkölt a húsvéti, a tűz, mint 

appertaineth: ami az áldozatot, hogy sod, őket sárgaréz 

edények, lábasok és egy jó illat, 

{1:13}, és állítsa őket a nép előtt: és utána 

felkészültek a maguk számára, és a papok a 

testvérek, áron fiai. 

1:14, a papok felajánlott a zsír, estig: és a 

Levita készített saját maguk, és a papok a 

testvérek, áron fiai. 

1:15 Szent énekesek is, Asaph, fiai voltak 

a sorrendben aszerint, David, szellemesség, 

Asaph, Zakariás és Jeduthun, aki a király 

kíséretével. 



1:16 továbbá a hordárok, csomagmegőrzők voltak minden 
kapun; nem volt 

jogszerű, minden megy a rendes szolgáltatás: a a 

testvérek a leviták készíteni őket. 

1:17 így álltak a dolgok, hogy tartozott a 

áldozatokat az Úr azon a napon, elérni, hogy 

lehet, hogy tartsa a páska-ünnep 

{1:18} és áldozatokat az oltáron az Úrnak, 

király Jozef parancsolata szerint. 

{1:19} tehát Izráel gyermekei, amely jelen voltak tartott 

a páska-ünnep, abban az időben, és az ünnep édes kenyér hét 

a napokban. 

1:20 és a páska-ünnep Izraelben, mivel nem tartották 

az idő, a látnok, Sámuel. 

{1:21} igen, mind a király Izrael nem tartott ilyen egy 

húsvéti Jozef, és a papok és a leviták és a 

Zsidók, tartott egész Izráel, hogy találtak, a lakás 

Jeruzsálem. 

{1:22} Jozef uralmának tizennyolcadik évében volt 

a páska-ünnep tartott. 



{1:23} és a munkálatok vagy Jozef voltak egyenes, mielőtt ő 

Úr az istenfélelem, teljes szívvel. 

{1:24} mint a dolgokat, hogy jött át az ő idejében, 

ők voltak írva a korábbi alkalommal, azokat illetően, 

vétkeztek, és roppantul az Úr ellen mindenekelőtt az emberek 

és királyságokat, és hogyan ők gyötörte rendkívül, így 

hogy a szavait az Úr, Izrael felkeltek. 

{1:25} most után ezek a cselekmények Jozef lőn, 

a fáraó, Egyiptom királya jött fel a háborúban 

Carchamis, Eufrátesz: Jozef ment ellene. 

{1:26} de Egyiptom királya küldött neki, mondván: mit 

van köze a téged, Ó király Júdea? 

{1:27} vagyok nem küldött ki az Úristen, hogy megszabadítsalak 
téged. 

mert az én Harcom, Eufrátesz: és most az Úr velem, 

igen, az Úr az, hogy a Hastings nekem előre: indulnak a 

nekem, és nem lehet az Úr ellen. 

{1:28} howbeit Jozef tett nem kapcsol vissza a szekér, a 

neki, de vállalta, hogy harcolni vele, nem kapcsolatban a 

a próféta szája, Jeremy szavai a 



Lord: 

{1:29} de csatlakozott csata vele a sima Magiddo, 

és a fejedelmek Jozef király ellen. 

{1:30} akkor azt mondta, hogy a király a szolgáinak, szállítására 

rögtön ki a csata; mert én vagyok nagyon gyenge. És 

azonnal szolgái vitte el el a csatát. 

{1:31} majd gat azt követően a második szekér; és hogy 

hozta vissza Jeruzsálembe, meghalt, és eltemették a 

apa sír. 

{1:32} és az egész zsidóság számára, hogy gyászolt a Jozef, igen, 
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Jeremy a próféta panaszolta Jozef, és a vezető férfi 

a nők készült siránkozás, neki ez a nap szólt: 

és ez kapott kell tenni a szertartás 

folyamatosan, a nemzet Izrael. 

1:33 ezek a dolgok vannak írva a könyv, a történetek 

Júda királyainak, és minden jogi aktusok hogy Jozef 

tett, és az ő dicsőségét, és ő joga a 

Uram, és a dolgokat, hogy korábban csinált, és a dolgok 

most elmondta, az Izráel királyainak könyvébe jelentik 



és Júdea. 

1:34, és az emberek vette Joachaz a fia, Jozef, és 

tette király Jozef helyett az apja volt, amikor 

húsz és három év. 

{1:35} és ő uralkodott, Judea és Jeruzsálem három 

hónap: és majd Egyiptom királya, leváltották őt 

uralkodó Jeruzsálemben. 

{1:36} és adó száz földjén 

tehetségek egy tálentum arany és ezüst. 

{1:37} Egyiptom királya is készült king Joacim ő 

Brother Judea és Jeruzsálem királya. 

{1:38} és ő Joacim és a nemesek: de Zaraces 

a testvére, ő elfogott, és hozott neki, Egyiptomból. 

{1:39} öt-húsz év volt Joacim amikor ő 

királlyá tettek a föld Júdea és Jeruzsálem; és ő 

nem a gonosz az Úr előtt. 

{1:40} tehát ellene Nabuchodonosor a király 

Babilon jött létre, és megkötözték egy lánccal a sárgaréz, 

és vitte a Babylon. 

{1:41} Nabuchodonosor is vette a Szent hajók 



az Úr, és elragadta őket, és állítsa őket a saját 

a templom a Babylon. 

{1:42} de ezeket a dolgokat, tőle, és a rögzített 

a uncleaness és istentelenség, vannak írva a Krónikák-ból 

a királyok. 

{1:43} és Joacim fia, uralkodott a helyén: volt 

tették meg királlyá tizennyolc éves; 

{1:44} és uralkodott, de három hónapot és tíz napot 

Jeruzsálem; és nem a gonosz az Úr előtt. 

{1:45} tehát egy év után a Nabuchodonosor küldött, és okozott 

neki, hogy a Szent hajók Babylon bevinni a 

Úr; 

{1:46} és Zedechias Judea és Jeruzsálem királya 

Mikor volt egy és húsz év; és ő uralkodott 

Tizenegy éve: 

{1:47}, és ő is rossznak lát az Úr, és 

nem gondoskodott a kimondott szavak voltak neki által a 

Jeremy próféta szájából az Úr. 

{1:48}, és miután a király Nabuchodonosor tette 

neki, hogy esküsznek az Úr nevét, ő forswore magát, 



és meghosszabítottad; és megkeményedése a nyaka, a szíve, ő 

áthágta a törvényeket, az Úristen, Izráel. 

{1:49} a kormányzók is a nép és a papok 

nem sok dolog a törvények ellen, és át minden a 

minden nemzet, szennyeződéseket és szennyezték a templom, 
az Úr, 

melyik volt a megszentelt, Jeruzsálemben. 

{1:50} Mindazonáltal küldött az ő atyáik Istene 

Messenger hívja őket vissza, mert ő megkegyelmezett nekik, és 

ő sátorát is. 

{1:51} de voltak a hírnökei a gúny; és nézze meg, 

Mikor az Úr szólt hozzájuk, tették az ő sport 

próféták: 

{1:52} eddig oda, hogy ő, hogy kiknél népe 

az a nagy ungodliness megparancsolta a királyok a 

Káldeusok jönni fel ellenük; 

{1:53} aki megölte a fiatal férfiak, karddal, igen, 

az iránytű, a Szent templom és a megspórolt belül is 

fiatal férfi sem szobalány, öreg, sem gyermek, többek között 

őket; a szállított minden a kezükbe. 



{1:54} és elvitték a Szent edények, az Úr, 

nagy és a kicsi, a hajók, a frigyláda, Isten, és 

a király kincseit, és elragadta a Babylon. 

{1:55} a házban az Úr, mint hogy megégett ez-, és 

fék-le a falakat Jeruzsálem, és felgyújtották rá 

tornyok: 

{1:56}, és ami neki csodálatos dolgokat, ők soha nem szűnt meg 

amíg ezek fogyasztása, és hozta őket a nulla: és 

az emberek, hogy nem ölték meg a kardot vitt szólt 

Babylon: 

{1:57} aki szolgák lettek, hogy őt és gyermekei, amíg 

a perzsák uralkodott, hogy a szó az Úr beszélt 

Jeremy szája: 

{1:58} mindaddig, amíg a föld élvezte a sabbat, az egész 

ideje neki pusztaság kell ő pihenés, amíg a teljes hivatali 

hetven év. 

{2:1 az első évben Cyrus király, a perzsák, hogy 

az Úr szava lehet elérni, hogy ő 

megígérte a szájon át Jeremy; 

{2:2} az Úr Cyrus király szelleme, 



a perzsák, és ő tette a kiáltvány keresztül minden 

Királyság, és szintén írásban, 

{2:3} mondván: így szól a Cyrus király, a perzsák; A 

Izrael Úrnak, a Magasságos úr, kinek velem királya 

az egész világ, 

{2:4} és azt parancsolta, hogy építsen neki egy házat, 

Zsidóság Jeruzsálemben. 

{2:5} Ha ezért ott lehet, hogy az ő a 

emberek, legyen az Úr, még az Úr, vele, és hadd 

menjen fel Jeruzsálembe, hogy Júdea, és építeni a házat, a 

az Úr Izrael: mert ő az Úr, hogy lakik 

Jeruzsálem. 

{2:6} aki majd lakni azokon a helyeken, arról, hogy őket 

segítsen neki, azok, úgy azt mondják, hogy a szomszédját, 
arany, 

és az ezüst, 

{2:7} ajándékokkal, lovakkal és szarvasmarha, és egyéb 

a dolgok, melyik fogadalom, a templom, az oda hoztak 
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az Úr Jeruzsálemben. 



{2:8} majd a vezető Júdea és a családok a 

Benjamin törzs felállt; a papok is, és a leviták, 

és akinek mind az Úr költözött, hogy menjen fel, és 

építeni egy házat, az Úr, Jeruzsálemben, 

2:9 és ők laktak körös-körül őket, és segített 

őket, minden dologban, ezüst és arany, lovakkal és 

szarvasmarha, és számos nagyon sok ingyenes ajándékok 

akiknek elmék nem kavarta fel ahhoz. 

{2:10} Cyrus király is előhozta a Szent edények, 

Nabuchodonosor volt Jeruzsálemből, végzett 

és az ő templomában, a bálványokat állított fel. 

{2:11} most mikor a perzsák Cyrus király hozta 

őket oda, ő kiszabadította őket a Mithridatész a pénztáros: 

{2:12} és általa szállítottak Sanabassar az 

Júdea kormányzója. 

{2:13} és ez volt a részük; Ezer 

arany pohár, és ezer ezüst, ezüst censers 

húsz-kilenc, injekciós harminc arany, és ezüst kétezer 

másrendbeli, és ezer más hajók. 

{2:14} tehát minden a hajók arany és az ezüst, amelyek 



elragadta, voltak négy-ötszáz ezer hatvankét 

és kilenc. 

2:15 ezeket hozták vissza Sanabassar, együtt 

őket a fogságból, Babilonból Jeruzsálembe. 

2:16, de az idő a Artexerxes király, a perzsák 

Belemus, és a Mithridatész, és a Tabellius és a Rathumus, 

és Beeltethmus, és Semellius a titkár, másokkal 

Ez lenne a Bizottság velük, Samaria lakás 

és más helyeken, írta neki ellenük, hogy lakott 

Judea és Jeruzsálem ezek a betűk követően; 

{2:17} király Artexerxes Urunk, szolgáidnak, 

Rathumus a storywriter, és Semellius az írástudó, és a 

a Tanács és a bírák, hogy Celosyria és 

Phenice. 

{2:18} lehet, hogy már ismert, hogy az Uram király, hogy a 
zsidók 

van akkor nekünk, hogy jöjjön be Jeruzsálemet, amely 

lázadó és gonosz város, építeni a piacokon, és 

kijavítani azt, és feküdt a templom alapjait. 

{2:19} Most, ha ezt a várost és annak falain tevődik össze 



újra ők fog nem csak visszautasít-hoz ad tiszteletére, de is 
lázadó 

elleni kings. 

2:20, és mivel a dolgok kapcsolatos a 

templom van, most a kezében, azt hiszem eleget, hogy ne 
hanyagolja el ilyen 

az az igazság, 

{2:21} Urunk szólok, de a király, hogy a szándék 

a könyvek, hogy ha te öröm is megkereste 

te az fogságára: 

{2:22} és megtalálod a Chronicles mi 

írt ezekről a dolgokról, és fogsz megérteni, hogy 

hogy a város volt lázadó, aggasztó, hogy mind a királyok és a 
városok: 

{2:23} és a zsidók voltak, és lázadó emelt 

mindig háborúk a amelynek oka is ez a város volt 

készült sivár. 

{2:24} tehát most kijelentjük, hozzád, Ó Uram 

a király, hogy ha ezt a várost is újra felépítették, és a falak. 

Állítsa be újra, a jövőben lesz nincs átjárás 

a Celosyria és a Phenice. 



{2:25}, akkor a király azt írta vissza ismét Rathumus a 

storywriter, Beeltethmus, Semellius az írástudó, és hogy 

a többi Bizottság, valamint a lakók a Samaria 

és Szíria és Phenice, ily módon; 

{2:26} elolvastam a levelet, amelyet ti küldtétek nekem: 

Ezért megparancsolta, hogy szorgalmas kutatás, és ez kinek 

megállapítást nyert, hogy a város volt a kezdő gyakorló 

elleni kings; 

{2:27} és az emberek ott kaptak a lázadás és a 

háború: és hogy hatalmas királyok és ádáz voltak 
Jeruzsálemben, 

aki uralkodott, és viszont úgy veszik a sarcot, Celosyria és 
Phenice. 

{2:28} most ezért megparancsoltam, hogy akadályozzák azok 

Urat épület a városban, és figyelmet fordít arra, hogy ott 

nincs több tenni 

{2:29}, és hogy azok gonosz munkavállalók folytassa tovább 

bosszúság a királyok, 

{2:30} akkor király Artexerxes a leveleket, elolvassák, 

Rathumus, és Semellius az írástudó, és a többi, amelyek 

a Bizottság velük, sietve felé eltávolítása 



Egy csapat lovas és számos Jeruzsálem 

csata tömb emberek, kezdtek akadályozzák az építők; és a 

épület a templom Jeruzsálemben megszűnt, amíg a második 

évben a perzsák Dárius király uralmának. 

{3:1 Most amikor Dárajavaus perzsa király uralkodott, ő tett egy 
nagy ünnep 

minden alattvalói, és egész háza népéhez szólt, és minden 

a fejedelmek, a média és a Perzsiában, 

{3:2} és a kormányzók és a kapitányok és a 

hadnagy, hogy alatta, szólt Etiópia, India 

egy száz húsz-hét tartományok. 

3:3, és amikor nem volt enni és részeg, és hogy 

elégedett volt, elment haza, majd bement a király Darius 

a hálószoba, és elaludt, és hamarosan awaked. 

3:4 majd három fiatalember, hogy az őr volt, 

tartott a király test, szóltam 

{3:5} legyen mindannyiunknak egy mondat felolvasására: azt, 
hogy 

leküzdésére, és amelyek a mondat kell tűnik, bölcsebb, mint a 

mások, neki kell a király Darius nagy ajándékokat, és 

nagy dolgok közérdekű győzelem: 



3:6, hogy kell öltöztetni a lila, az arany, és inni 

alvás, arany, és a szekér, a kantár az arany, és egy 

headtire és a finom vásznakat, nyakában lánc: 

3:7, és kell ülni mellett Darius, mert az ő 

bölcsesség, és az úgynevezett Darius unokatestvére. 

{3:8} és akkor mindenki írt büntetését, zárt, 

és ez alatt a király Darius párnája; 

3:9, és azt mondta, hogy ha a király emelkedik, néhány fog 

neki az írások; és akinek az oldalán a király és a 

három princes of Persia kell megítélni, hogy a mondat a 

1 Zaratusztra oldal 696 

legbölcsebb, neki a győzelmet meg kell küldeni, nevezték ki. 

3:10 az első írta: bor a legerősebb. 

{3:11} a második írta, a király a legerősebb. 

{3:12} a harmadik írta, nők legerősebb: fent, de 

minden dologban igazságot tesz el a győzelmet. 

{3:13} Most amikor a király volt emelkedett fel, elvitték a 

írások, és kiszabadította őket néki, és ezért olvasd el őket: 

{3:14} és küld tovább nevezte, a fejedelmek, a 

Perzsia és a média, és a kormányzók és a kapitányok, és 



a hadnagy, és a vezető tisztviselői; 

3:15, és leült őt a királyi székhelyet az ítélet; 

és az írások olvasott fel előttük. 

3:16 és azt mondta, hívja a fiatal férfiak, és ők 

Kijelentem, a saját mondatok. Így hívták, és jött 

a. 

{3:17} és monda nékik, állapítsa meg nékünk az elméd 

vonatkozó írásait. Majd kezdődött az első, aki 

beszélt az erős bor; 

{3:18} és monda: így, O ti férfiak, hogyan haladja meg erős 

a bor! a afelforralja minden embernek, hogy téved, hogy inni: 

{3:19} az elme, a király és az ismereteket ad a 

apátlan gyerek, hogy minden; a szolga és a a 

Freeman, a gazdag és a szegény ember: 

{3:20, elfordul a is minden gondolat, a vidámság és a jókedv, 

úgy, hogy egy ember emlékezik a bánatot, sem az adósság: 

{3:21} és ismereteket ad minden szív gazdag, úgy, hogy egy 
ember 

emlékezik a király, sem a kormányzó; és azt cselekszi, hogy 

beszélni mindent a tehetségek: 



{3:22}, és amikor a pohár, akkor felejtsd el a 

mind a barátok és testvérek, és egy kis után húz ki szerelem 

kard: 

{3:23}, de amikor a borból, emlékeznek 

nem, amit tettek. 

{3:24} O ti férfiak, a nem bor a legerősebb, hogy enforceth 

így csinálni? És amikor így beszélt, ő tartott a béke. 

{4:1} akkor a második, amit beszélt, az erős 

a király, kezdte mondani, 

{4:2} O ti férfiak, nem férfi az excel az ereje, hogy viseli 

uralma alatt és föld és minden dolog őket? 

4:3 de még a király több hatalmas: mert ő az Úr, minden 

ezeket a dolgokat, és uralkodik; és egyáltalán 

Megparancsolja nekik ők csinál. 

{4:4} Ha ő ajánlatot az egyik szemben a másik, hogy a háború 

ők csinál ez: ha ő elküldi őket az ellenségeik ellen, mennek, 

és bontják le a hegyek falak és tornyok. 

{4:5} megölik, és megölik őket, és nem áthágják a 

király parancsolat: ha kap a győzelem, hogy minden 

a király, mint jól a zsákmányt, mint minden dologban mást. 



{4:6} hasonlóképpen azok, amelyek nem a katonák, és nem 

a háborúk, de husbundry, amikor ők arattak 

újra, amit ők már bevetett, vigye el a király, 

és kényszeríteni egy másik tiszteleg a királynak. 

4:7 és mégis ő az, de egy ember: ha ő követel-hoz megöl, 

ölni; Ha ő parancsot, hogy kímélje, hogy tartalék; 

{4:8} ha ő parancsot, hogy lesújt; Ha ő parancs 

hogy a sivár, hogy elhagyatott; Ha ő parancs 

építeni, építeni; 

{4:9 ha ő követel-hoz levág, vágták le; Ha ő 

parancsot a növény, hogy növény. 

4:10} így minden népe, és az ő hadai engedelmeskedik neki: 

továbbá hálnak, ő eszik és iszik, és 

elveszi a többi: 

{4:11} és ezek virrasztok kerek róla, sem 

lehet valamelyik indulnak, és a saját üzletet sem 

megszegik azokat neki minden dologban. 

4:12 Ó ti, emberek, hogyan kell nem a király is leghatalmasabb, 

Ha ilyen fajta, ő is engedelmeskedett? És ő tartotta a száját. 

{4:13} majd a harmadik, aki elmondta, hogy a nők, és a 



az igazság (ez volt Zorobábelt) beszélni kezdett. 

{4:14} O ti férfiak, a nem a nagy király, sem a 

rengeteg ember, nem is bor, hogy excelleth; kinek szól 

majd, hogy uralkodik őket, vagy kinek az uradalom át 
őket? vannak 

azok nem nők? 

4:15 nők viselik a király és az egész nép, 

medve szabály tengeri és szárazföldi. 

4:16 közülük is jöttek: és ezek táplálják őket 

fel, hogy a beültetett szőlőültetvények, a Honnan jő a bor. 

{4:17} ezek is, hogy ruhákat a férfiak; Ezek 

dicsőség nektek embereknek; és anélkül, hogy a nők nem férfi. 

{4:18} igen, és ha férfiak gyűlt össze arany és 

ezüst, vagy bármely más jó dolog, ugye nem a szerelem, egy nő 

melyik a csinos javára és a szépség? 

{4:19} és hagyta, hogy megy, csinál nem ásítás, mindezen 
dolgok 

és még a nyitott szájjal rögzíti a szemüket gyors neki; és 

hogy nem minden ember több vágy néki, mint nektek ezüst 
vagy 

arany, vagy bármilyen jó dolog egyáltalán? 



4:20 ember leaveth a saját apját, hogy hozta őt fel, 

és a saját országában, és ragaszkodik feleségéhez. 

{4:21} ő sticketh, nem az, hogy tölteni az életét, a 
feleségével. és 

sem apám, sem anya, sem ország emlékezik. 

{4:22} ez is ti kell, hogy a nők is 

uralkodik akkor: mit ti nem a munkaerő és a fáradozását, és ad, 
és 

hogy minden a nő? 

{4:23} Igen, egy férfi elveszi a kardját, és megy a módja annak, 
hogy 

Rabol és lop, vitorlázni a tengeren és folyók; 

{4:24} szolgának fel egy oroszlán, és megy a 

sötétség; és mikor kinek lopott, elrontotta, és megfosztotta, ő 

véghezviszi, szeretetét. 
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{4:25} tehát egy ember szereti a felesége jobb, mint Atya 

vagy az anya. 

{4:26} Igen, sokan vannak lehet, hogy elfogyott az esze 

a nők és szolgái miattuk vált. 

{4:27} sok is pusztultak, tévedett, és bűnbe esett, 



a nők. 

{4:28} és most ti nem hiszel nekem? a nem a király 

nagy a hatalma? nem minden régió félnek fogni? 

{4:29} még nem látni őt, és Apame a király 

ágyasa, a lánya a csodálatra méltó Bartacus, ül 

a jobb kezét, a király, 

{4:30} és a koronát a király fejét, és 

beállítása saját fejére; ő is ütött a király 

a bal kezét. 

{4:31} és még ez a király tátott szájjal, és nézett fel 

tátott szájjal neki: Ha nevetett, vele, nevetett 

is:, de ha bármilyen nemtetszését vett rá, a király 

Füstös József hízelegni, hogy ő lehet, hogy kell békülnie vele 
újra. 

{4:32} O ti férfiak, hogyan is lehetne, de a nők kell 

erős, látva, így ők? 

4:33, majd a király és a hercegek úgy nézett ki volt 

egy másik: így kezdett beszélni, az igazság. 

4:34 O férfi, nem vagytok a nők erős? nagy a 

föld, magas az ég, a swift az a nap, ő persze, a 



Etiópia az égen, kerek-körülbelül, s fetcheth ő 

Természetesen ismét a saját hely egy nap. 

{4:35} az, aki nem nagy tészen ezeket a dolgokat? Ezért 

nagy az az igazság, és erősebb, mint minden dolog. 

{4:36} a föld kiált fel az igazságot, és az ég 

blesseth ez: minden működik rázzuk fel, és remegni rajta, és ez 
az 

nincs gonosz dolog. 

{4:37} bor gonosz, gonosz király, a nők 

gonosz, az emberek gyermekeinek a gonoszok, és az ilyen a 
minden 

gonosz cselekedetük; és nincs igazság a saját 

gonoszságtól is, el fognak veszni. 

{4:38} mint az igazság, hogy tart, és mindig erős; 

Ez él és örökké conquereth. 

{4:39} vele van nem elfogadó személyek vagy 

jutalom; de ő cselekszi a dolog amit van csak, és refraineth 

a minden igazságtalan, és gonosz dolgokat; és minden 
embernek is tetszik 

műve. 

{4:40} sem ítélőképességét is minden gonoszságtól; 



és ő az erő, a Királyság, a hatalom és a felség, az összes 

korosztály. Áldott legyen az Isten, igazság. 

{4:41} és, hogy ő tartott a béke. És az emberek 

akkor kiabált, és azt mondta, nagy igazság, és hatalmas fenti 
minden 

a dolgok. 

{4:42} akkor azt mondta, hogy a király neki, kérni, amit akarsz 

több, mint egy kinevezett az írás, és adjuk 

téged, mert te vagy-é található legbölcsebb; és te fogsz ülni a 
következő 

nekem, és fogsz hívni az unokatestvérem. 

{4:43}, akkor mondta a királynak, emlékszel te fogadalom 

ami te voltál megfogadta, hogy építeni Jeruzsálemet, azon a 
napon, amikor 

te camest, te Királyság 

{4:44} és küldje el a hajók, hogy a tettek 

el Jeruzsálemből, amelyek Cyrus félretesz, amikor ő 

megfogadta, hogy elpusztítsa Babylon, és küldje el újra oda. 

{4:45} te is mondtál megfogadta, hogy létrejöjjön a temple, 

amely a Zsoltárokhoz égett, amikor Júdea került sor sivár 

a káldeai. 



{4:46} és most, Ó Uram, a király, ez az, amit 

igényelnek, és amely szeretnélek téged, és ez a fejedelmi 

de eljárás a magad: azt kívánom tehát, hogy 

te, hogy jó a fogadalom, az előadás hiteléül a 

saját szája, te tetted megfogadta, hogy a menny királya. 

{4:47} majd Darius, a király felállt, és megcsókolta őt, 

és a leveleket írt neki szólt a kincstárnokok, és 

Hadnagy és a kapitányok és a kormányzók, hogy 

biztonságosan közvetíteni az úton, mind neki, és mindazokat, 
akik megy 

vele, Jeruzsálem építsünk fel. 

{4:48} írt levelet is szólt a hadnagy, amelyek 

Celosyria és Phenice, és szólt hozzájuk, Libanon, hogy 

cédrusfa kellene hozni a Jeruzsálembe, Libanon 

és hogy építsenek a város vele. 

{4:49} egyébként ő írta a zsidók, hogy kiment a 

az ő birodalma fel a zsidóság, kapcsolatban a szabadság, hogy 

nincs tisztviselő, nincsen, nem hadnagy, sem a kincstárnok, kell 

erőszakkal, írja be az ajtókat; 

{4:50}, és hogy az ország, hogy a tartanak 



ingyenes nélkül tribute; és a Zsoltárokhoz kell adnia 

a falvak, a zsidók, amelyet akkor tartott: 

{4:51} igen, hogy nem kell évente adott húsz 

tehetségét, hogy az épület a templom, amíg az idő, hogy 

épültek; 

{4:52} és a más tíz tehetségek évente, fenntartani a leégett 

ajánlatok az oltáron minden nap, mert már egy 

parancsolatot, hogy tizenhét éves: 

{4:53}, és hogy azokat, hogy elment a Babylon építeni 

a város kellett volna szabad szabadság, mint jól mint a 

az utókor, és a papok, hogy elment. 

{4:54} írt illetően is. a díjakat, és a 

papok miseruhák, melyben miniszter; 

{4:55} és hasonlóképpen a ki, hogy a díjak 

adott nekik, amíg a nap, hogy a ház kész volt, és 

Jeruzsálem építették fel. 

{4:56} és megparancsolta, hogy minden, amit tartott a város 

nyugdíjak és a bérek. 

{4:57} küldte el is a hajók Babylon, 

a Cyrus volt félretesz; és minden, amit Cyrus adta a 



parancsolatot, azonos töltött ő is, meg kell tenni, és 

Küldte Jeruzsálembe. 

{4:58} most mikor ez a fiatalember elment oda, ő 

felemelte az arcát, hogy a mennyei Jeruzsálem felé, és dicsérte 

a király az ég, 
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{4:59}, és azt mondta, tőled jő győzelem, tőled 

eljön a bölcsesség és a tiéd a dicsőség, és én vagyok a te 
szolgád. 

{4:60} áldott vagy te, aki adtál nekem bölcsességet: a 

neked adom, köszönöm, Uram, a mi atyáink. 

{4:61} és így ő vette a levelet, és kiment, és jött 

szólt Babilon és azt mondta, hogy a testvérei. 

{4:62} és az Isten atyáik, dicsérte, mert 

ő adott nekik szabadság és a szabadság 

{4:63} menj fel, és építeni a Jeruzsálem és a templom 

melyik neveznek, az ő nevét: és hogy partied a 

eszközök musick és boldogság hét napig. 

{5:1 után ez volt a fő férfi a családok 

szerint azok a törzsek, hogy menjen fel a feleségükkel 
kiválasztott 



és a fiai és a leányai, a menservants és 

Csejtei, és a szarvasmarha. 

{5:2} és Darius küldött velük ezer lovas, 

amíg ők hozták volna őket vissza Jeruzsálembe biztonságosan, 
és 

a musical [eszközök] tabrets és fuvolák. 

5:3 és a testvéreik játszott, és tette őket megy 

fel együtt őket. 

5:4 és ezek a nevei, a férfiak, ami ment fel, 

után azok a törzsek, családjaik szerint a 

több fejek. 

{5:5} a papok, Phinees fia, áron fiai: 

Jézus, a fia, Josedec, Saraias, és a Joacim fia, a 

Zorobábel, Saláthielt házának fia fiának 

David, ki a rokon Phares, a törzs Júda; 

{5:6} aki szólt bölcs mondatok előtt Dárius király 

A második évben uralkodott, a hónap április, Perzsia 

Ez az első hónap. 

5:7, és ezek azok a zsidóság, hogy jött ki a 

fogságban, ahol ők laktak, az idegenek, akik 



Nabuchodonosor a babiloni király végezte el nektek 

Babylon. 

{5:8} és visszatértek Jeruzsálembe, és a másik 

a zsidóság, a saját város, minden ember, aki jött alkatrészek 

Zorobábel, Jézus, Nehemiás jesivájába került és Zakariás, és 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus és Baana, saját útmutatók. 

{5:9} számok a nemzet, és a 

kormányzók, Phoros, ezer egy kétszáz fiai 

hetven-két; Saphat, négy kétszáz seventy fiai 

és két: 

5:10 Ares, hét száz ötven hat és fiai: 

{5:11} Phaath Moab, kétezer fiai 

száz és tizenkét: 

5:12 Elam, egy ezer két száz ötven fiai 

és négy: fiai Zathul, kilenc száz negyven és öt: 

Corbe, hét és öt fiai: Bani, fiai 

hat száz negyven, és nyolc: 

{5:13} Bebai, hat száz húsz és három fia: 

Pál, három ezer két száz húsz fiai és 



két: 

{5:14} Adonikam, hat száz hatvan fiai és 

hét: Bagoi, két ezer hatvan hat és fiai: az 

Tomi, négy száz ötven és négy fia: 

5:15 Aterezias fiai, kilencven és két: fiai 

Ceilan és Azetas threescore és a hét: a fiai Azuran, 

négy száz harminc, és két: 

5:16 Anániás, egy és egy fiai: fiai 

az aromás, harminckét: és fiai Bassa, háromszáz 

húsz-három: a fia Azephurith, száz és 

két: 

{5:17} Meterus, 3 ezer és 5 fiai: a 

Bethlomon, egy száz húsz és három fia: 

{5:18} hogy Netophah, ötven és öt: azok a 

Anathoth, egy száz ötven, és nyolc: ezek a Bethsamos, 

negyven és két: 

{5:19} Ezek Kiriathiarius, húsz és öt: azok a 

Caphira és Beroth, hét száz negyven, és három: azok a 

Pira, hétszáz: 

5:20 ők a Chadias és Ammidoi, négyszáz 



huszonkét: Cirama és Gabdes, hatszáz 

húsz és egy: 

{5:21} azokat a Macalon, egy száz húsz és két: 

ők Betolius, ötven és két: a fia Nephis, egy 

száz ötven-hat: 

{5:22} fiai Calamolalus és a bizonyítás terhe, hétszáz 

húsz-öt: Jerechus, két száz negyven fiai és 

öt: 

{5:23} Annas, három ezer háromszáz fiai 

és harminc. 

{5:24} a papok: a fia Jeddu, fia, Jézus 

között Sanasib, kilenc kétszáz seventy és két fia: 

Meruth, egy ezer ötven, és két fia: 

{5:25} és Phassaron, egy ezer negyven hét fiai: 

Carme, ezer és tizenhét fiai. 

{5:26} a leviták: fiai Jessue, és Cadmiel, és 

Banuas, és Sudias, hetven-négy. 

{5:27} a Szent énekesek: Asaph, száz fiai 

húsz-nyolc. 

{5:28} a hordárok, csomagmegőrzők: fiai Lajos, a fiai Jatal, 



fiai Talmon, fiai Dacobi, Théta, fiai 

Számi, minden egy száz harminc és kilenc fiai. 

{5:29} a szolgák a templom: a fiai Mihály, a 

fiai Asipha, Tabaoth, Ceras, fiainak fiai a 

Sud, Phaleas, Laky, fiai fiainak fiai a 

fiai Graba, 

{5:30} fiainak Acua, Uta, fiainak fiai 

Cetab, a fiai Rita, fiai Subai, fiai 

Ananász, fiai Cathua, fiai Geddur, 

{5:31} a fiai, Airus fiai, Grafica2010 fiai 

Noeba, fiai Chaseba, fiai Gazera, fiai 
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Az Azia, fiai, Phinees fiai Azare, fiai 

Bastai, a fiai Asana, fiai Meani, fiai 

Naphisi, fiai Acub, fiai Acipha, fiai 

Assur, fiai Pharacim, fiai Basaloth, 

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

Charea, a fiai, Charcus fiai Aserer, fiai 

Thomoi, Nasith, a fiai, Atipha fiai. 

5:33 Salamon szolgái fiai: fiai 



Azaphion, fiai Pharira, fiai Jeeli, fiai 

Lozon, az Izráel fiai közül, a fiai Sapheth, 

5:34 Hagia, Pharacareth, fiainak fiai a 

Szabó Eszter, Sarothie, Masias, fiai fiainak fiai a 

Gar, Addus, József, fiai fiai fiainak fiai 

Apherra, Barodis, Szabó, fiainak fiai fiai 

Allom. 

{5:35} a miniszterek, a templom, és a fiai a 

Salamon, szolgái voltak három kétszáz seventy és két. 

{5:36} ezek jött Thermeleth és Thelersas, 

Charaathalar vezető őket, és Aalar; 

{5:37} sem tehettek volna megmutatni a családjuk, sem a 

állomány, hogy hogyan voltak Izrael: lencse, fiának fiai 

Tilalom, Necodan fiai, hat száz ötven és két. 

{5:38} és a papok, hogy bitorolt Hivatala a 

a papság és nem találtak: Obdia, a fiak fiai 

a Accoz, Addus, fiai, aki házas Augia, a 

leányai Barzelus, és az ő neve után nevezték el. 

{5:39} és mikor ezek a rokon leírása 

férfiak kértek a nyilvántartásban, és nem találták, hogy 



eltávolítanák a végrehajtó hivatal a papság: 

{5:40} nekik azt mondta Nehemiás jesivájába került és Atharias, 
hogy 

részesei a szent dolgok, amíg ott nem kell 

Felkelt a főpap, öltözete doktrína és az igazság. 

{5:41} tehát Izrael tőlük, tizenkét éves, és 

felfelé voltak számos negyvenezer, mellett 

menservants és womenservants két ezer három 

száz és hatvan. 

{5:42} a menservants és a szolgálóleányoké volt, hét 

három-száz ezer negyven, és hét: az éneklő férfiak 

és női ének, két száz negyven és öt: 

{5:43} négy száz harminc és öt tevék, hét 

ezer harminc-hat ló, két száz negyven és öt 

öszvér, öt ezer öt száz húsz-öt vadállatok 

használt az igát. 

{5:44} és bizonyos, a főnök azok a családok, amikor 

azért jöttek, hogy Isten temploma Jeruzsálemben, megfogadta, 
hogy 

hogy hozzanak létre a házban ismét a saját hely szerint a 

képesség, 



{5:45} és, hogy a munkálatok a Szent kincstárba egy 

arany, ezüst, ötezer ezer kiló és egy 

száz papi öltözet. 

{5:46} és így a papok és a leviták és a 

az emberek Jeruzsálemben, és az országban, az énekesek is és 

a teherhordók; és az egész Izráel a falvakban. 

{5:47}, de amikor a hetedik hónap volt kéznél, és 

Amikor Izráel gyermekei voltak minden ember a maga 

hely, jött egy hozzájárulásával együtt a szabadba 

hely, az első kapu, amely kelet felé. 

{5:48} akkor felállt Jézus Josedec, és az ő fia 

a pap testvéreim és Zorobábelt Saláthielt, fia és 

a testvérek, és készült kész az oltár, Izráel Istene, 

{5:49}, égett áldozatokat felajánlani, aszerint, ahogy ez 

kifejezetten, a könyvben a Mózes azt parancsolta Isten embere. 

{5:50} és ott volt nekik, ki a 

más nemzetek a föld, és azok az oltár, az õ 

a saját hely, mert minden nemzet a föld volt a 

ellenségeskedés velük, és elnyomott őket; és az általuk kínált 

szerint a, idő, és égő felajánlásokat, hogy áldozatot a 



Uram, mind reggel, mind este. 

{5:51} is tartottak a sátoros ünnep, mint a ' 

parancsolta a törvényben, és a felajánlott áldozati naponta, 
mint volt 

Ismerje meg: 

{5:52} és azután, hogy a folyamatos oblations, és a 

a sabbat, és az új holdakat, és az összes áldozat 

Szent ünnepek. 

{5:53}, és azt, hogy minden fogadalmat tett Istennek kezdett 

áldozatokat felajánlani Istennek az első napon a hetedik 

hónap, bár a templom az Úr még nem építették. 

{5:54} és adtak nektek a kőművesek és ácsok 

pénz, hús és ital, vidámság. 

{5:55} Czídont nekik is és gumiabroncs adtak az Elsőfokú 
Bíróság, 

hogy kell hozza cédrusfát a Libanon, amely 

kell hozni az úszók, a kikötő Joppa, szerint 

ahogy megparancsolta nekik Cyrus király, a perzsák. 

{5:56} és a második évben, a második hónap után a 

jön az Isten temploma Jeruzsálemben kezdődött Zorobábelt 

a fia Saláthielt, és Jézus fia, Josedec, és a 



testvéreim, és a papok és a leviták, és minden, 

voltak jöjjetek Jeruzsálem a fogságból: 

{5:57}, és lefektették az Alapítvány az Isten házában 

első napján a második hónap, a második év után 

jöttek a zsidóság és Jeruzsálemben. 

{5:58} és kinevezésük a leviták, húsz évvel 

régi az működik, az Úr. Aztán felállt Jézus, és az ő 

fia és a testvérek, és a Cadmiel a testvére és a fiai 

Madiabun, a fiai Simonyai Kata fia, Eliadun, a 

a fiai és a testvéreim, minden leviták, egy accord Köszörűs 

az üzleti, munkás, hogy előre a szerkezet-ban előre 

Isten házában. Így a munkások a templom épült a 

Úr. 

{5:59} és a papok állt öltözött, a beruházások 

hangszerek és trombita; és a ki a 

fiai Asaph volt cintányér, 

{5:60} énekelnek a Hálaadás, és dicsérte a 

Uram, aszerint, ahogy David az Izráel királya volt elrendelve. 

{5:61} és azok énekelt, hangos hangok dalok a dicséret 

az Úr mert az ő kegyelmén és dicsőség mindörökké az összes 



Izrael. 
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{5:62} és az emberek úgy hangzott a trombita, és kiáltotta: 

hangos, énekelnek a Hálaadás-szólt a 

Úr tartására az Úr házának. 

{5:63} is a papok és leviták, és a főnök 

azok a családok, a régiek, akik látták az egykori ház 

jött, hogy az épület ez a sírás, és nagy sírás. 

{5:64}, de sok trombita és örömmel kiáltotta hangosan 

hang, 

{5:65} olyannyira, hogy a trombita lehet, hogy nem hallott 

az emberek sírás: még a sokaság hangzott 

csodálatosan hogy hallatszott távolból ki. 

{5:66} tehát mikor a törzs Júda ellenségei 

és Benjamin hallottam, azért jöttek, hogy tudja, hogy milyen zaj 

a trombita kell jelentenie. 

{5:67} és azt érzékelik, hogy ők voltak a 

fogságban volt építeni a templomot, szólt az Úr, Izráel Istene. 

{5:68} így mentek Zorobábel és Jézus, és a 

vezetője, a család, és így szólt hozzájuk, építünk 



együtt van. 

{5:69} is hasonlóképpen, mint ti, engedelmeskedik az Úr, és 

áldozat néki az a nap, a Azbazareth a király, 

az asszírok, aki hozott minket ide. 

{5:70} akkor Zorobábel és Jézus és a vezetője a 

családok Izrael azt kérdezte tőlük: nincs nekünk és Önöknek, 
hogy 

építeni együtt egy házban az Úr Istenünk. 

{5:71} mi magunk egyedül építi az Úrnak, a 

Izrael, mint Cyrus a perzsák királyának, kinek szerint 

megparancsolta nekünk. 

{5:72} a pogányok, a föld, hazugság nehéz, de a 

Júdea, és tartja őket a szoroson, gátolja a 

épület; 

{5:73} és a titkos telkek, és a népszerű meggyőződésű 

és commotions, ők akadályozzák az épület befejezése 

minden alkalommal, hogy Cyrus király élt: tehát azt nem volt 
képes 

az épület két éven át, amíg uralkodása 

Darius. 

{6:1} most Dárius uralkodása második évében 



Aggeus és Zágoni fia, Addo, a próféták, 

a zsidók zsidóság és Jeruzsálem prófétált a 

a neve az Úr, Izráel Istene, ami rájuk. 

{6:2}, majd felállt Zorobábelt fia, Csery Márta, és 

Jézus, a fia, Josedec, és elkezdte építeni a ház a 

Lord-Jeruzsálemben, hogy az Úr prófétái 

őket, és segít nekik. 

{6:3} ezzel egy időben jött nekik Sisinnes nektek a 

Szíria és Phenice, a Sathrabuzanes és a kormányzója 

társak, és így szólt hozzájuk, 

{6:4}, akinek kinevezése ti, építeni ezt a házat, és 

a tetőn, és végre minden a más dolog? és akik a 

a munkások, hogy végre ezeket a dolgokat? 

{6:5} Mindazonáltal a zsidók véneit kapott javára, 

mert az Úr járt a fogságból; 

{6:6} és ők voltak nem akadályozza az épület, amíg 

ilyen alkalom, mint jelöltet adatott Darius vonatkozó 

őket, és kapott választ. 

{6:7} a levelek másolatát melyik Sisinnes, kormányzó 

Szíria és a Phenice és a Sathrabuzanes, és a 



társak, uralkodók, Szíriában és Phenice, írt, és küldött 

szólt Darius; Darius király üdvözlés: 

{6:8} legyen minden dolog ismert az Úr a királyt, hogy 

hogy jött be az országba, Júdea, és belépett a 

Jeruzsálem a város Jeruzsálem találtunk a 

a zsidók voltak a fogságból ősök 

{6:9} épület egy ház, az Úrnak, nagy és az új, a 

faragott és költséges kövek, és a fa már nehezedett a 

falak. 

{6:10} és említett alkotások megtett-val a nagy sebesség, és 

a munka megy Szerencsésen a kezükben, és az összes 

dicsőség és a szorgalom is tette. 

{6:11}, majd megkérdezte, mi ezeket a vének, mondván, akinek 
a 

parancsolat építeni ti ezt a házat, és lefektetése 

e művek? 

{6:12} tehát, hogy a szándék, hogy lehet, hogy 

tudás néked írásban, mi azt követelte ki 

a vezető cselekvők, és mi kell őket a nevek 

a fő férfi írása. 



{6:13} így adtak nekünk ezt a választ, mi vagyunk a szolgái 

az Úr ég és föld. 

{6:14} és ami ebben a házban, volt épített évek 

ezelőtt egy király Izrael nagy és erős, és kész volt. 

6:15 de amikor atyáink váltott ki Isten a haragnak, 

az Úr Izrael, amely a mennyben, ellen vétkeztünk, és ő 

adott nekik, a hatalom a Nabuchodonosor királya 

Babilon, a sírnál; 

{6:16} aki húzta le a házat, és égett, és 

végezték el, az emberek foglyai, szólt Babylon. 

{6:17}, de az első évben, Cyrus király felett uralkodott. 

az ország Babylon Cyrus a király írt ez kiépítése 

ház. 

{6:18} és a Szent edények, arany és ezüst, hogy 

Nabuchodonosor végezte el a házból: 

Jeruzsálem, és meg őket a saját templom azok Cyrus 

a király hozta elő újra a templomban a Babylon, 

Zorobábel és Sanabassarus szállították, és 

az uralkodó, 

{6:19} a parancsolatot, hogy ő el kell végezniük a 



ugyanazon erek, és tedd a templomban, Jeruzsálemben; és 

hogy a templom az Úr az ő helyén kell építeni. 

{6:20}, akkor az azonos Sanabassarus, hogy gyere ide 

alapjait az Úr háza Jeruzsálemben; 

és attól az időtől, hogy ez még mindig egy épület, ez még nem 

teljesen véget ért. 

{6:21} Most tehát, ha úgy tűnik, jó, a királynak, hogy 

Keresés a rekordok Cyrus király között kerül sor: 

{6:22}, és ha úgy találta, hogy az épület a ház 
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Jeruzsálemben az Úr beleegyezésével már megtette 

Cyrus király, és ha az Úr a király így gondolkodású, hadd 

annak jelent nékünk. 

{6:23} akkor azt parancsolta, hogy Dárius király között keresni a 

rekordok a Babylon:, és így a Ecbatane a palota, amely 

az országban, a média ott találtak egy tekercs melyben 

Ezek a dolgok jegyeztek fel. 

{6:24} Cyrus uralmának első évében a Cyrus király 

megparancsolta, hogy kell-e a házban az Úr, Jeruzsálemben 

építhető újra, ha feláldozzák a folyamatos tűz: 



{6:25} magasság kell hatvan könyök a szélessége 

hatvan könyök, három sor faragott kövek, és egy sor 

új fa az adott ország; és annak, hogy a költségek 

adott ki a házból, Cyrus király: 

{6:26} és a Szent edények, az Úr házának 

mind az arany és ezüst hogy Nabuchodonosor került ki a 

a házat Jeruzsálemben, és hozta, hogy a babiloni, meg kell 

vissza a házba, Jeruzsálemben, és megállapítani azon a helyen, 

ahol azok előtt. 

{6:27} és is megparancsolta, hogy Sisinnes a 

kormányzó Szíria, Phenice és Sathrabuzanes, és a 

társak és azokat, akik neveztek az uralkodók Szíriában 

és Phenice, legyen óvatos, hogy nem beleavatkozni az a hely, 

de szenvedni Zorobábelt, a szolga az Úr, és a kormányzó 

Júdea, és a vének, a zsidók, a ház építeni 

az Úr azon a helyen. 

{6:28} is megparancsoltam, hogy azt építette fel egész 

újra; és hogy néznek szorgalmasan, hogy segítse azokat, hogy a 

a fogságból, a zsidók, míg az Úr házának kell 

kész: 



{6:29} és a tribute, Celosyria és Phenice egy 

részét gondosan meg kell adni ezeknek az embereknek az 
áldozatokat 

az Úr, hogy van, hogy Zorobábelt a kormányzó, az ökör, 

kosok és a szőrét kell érteni; 

{6:30} és kukorica, só, bor, és olaj, valamint hogy 

folyamatosan minden évben további kérdés nélkül szerint 

mint a papok, hogy Jeruzsálemben jelezniük kell, hogy legyen 
napi 

töltött: 

{6:31} hogy kínálatát lehet teljesíteni, hogy a Magasságos Isten 

a király és az ő gyermekei, és hogy ők is imádkozzanak 

az életüket. 

{6:32} és megparancsolta, hogy aki kell 

áthágják, igen, vagy csinál könnyű-ból akármi dolog, beszéltem 
fent, vagy 

Írta: a saját házában kell venni egy fa, és ő 

erről akasztották fel, és minden ő megragadta a király. 

6:33 az Úr, akinek a neve ott hívott 

teljesen elpusztítani minden király és a nemzet, stretcheth 

ki a kezét, hogy akadályozza vagy a endamage az Úr a házban 



Jeruzsálem. 

{6:34} i. Dárius király van elrendelve, hogy szerint 

nektek ezeket a dolgokat meg csinálni átvilágítás. 

{7:1} akkor Sisinnes a kormányzó Celosyria és 

Phenice és Sathrabuzanes rendelkező társaik 

Dárius király parancsolatait követően 

{7:2} tett nagyon gondosan felügyeli a Szent működik, segíti 

a régiek, a zsidók és a nemzeti központi banki elnökök a 
templom. 

{7:3} és így a Szent művek virágzott, mikor Aggeus és 

Zakariás a próféta megjövendölte. 

{7:4} és fejezték be ezeket a dolgokat, amelyet a 

az Úr Isten, Izrael, és a parancsolat a 

Cyrus és Darius Artexerxes, kings of Persia hozzájárulása. 

{7:5}, és így a Szent ház-ban befejeződött a három 

és a hatodik évben Adar, hónap huszadik napján a 

Dárius király, a perzsák 

{7:6} és Izrael, a papok és a 

Leviták, és mások voltak a fogságból, hogy 

adni nekik, nem megfelelően írt dolgok a 



könyve Mózes. 

7:7 és az odaadás, a templom, az Úr, hogy 

felajánlott egy száz ökör kétszáz RAM, négy 

száz szőrét kell érteni; 

{7:8} és tizenkét kecske a bűn minden Izrael szerint 

a főnök, Izrael törzseinek száma. 

{7:9} a papok is, és a leviták állt öltözött, a 

a beruházások, szerint a nemzetség, a szolgáltatás 

az Úr Isten, Izrael, Mózes könyve szerint: 

és a teherhordók minden kapunál. 

7:10 és Izrael fiai a 

fogságban tartott a húsvéti tizennegyedik napján az első 

hónap, követően, hogy a papok és a leviták megszentelt voltak. 

{7:11} a fogságból voltak nem voltak minden 

megszentelt össze: de a ki voltak megszentelt 

együtt. 

{7:12} és a számukra a húsvéti felajánlották 

a fogságból, és testvéreik, a papok és a 

magukat. 

{7:13} és Izrael gyermekeinek, hogy jött ki a 



fogságban volt enni, még is azok, hogy már elkülönítette 
magukat 

a utálatosságai miatt az emberek a földön és arra törekedett, 

az Úr. 

{7:14}, és megtartották az ünnep a kovásztalan kenyér hét 

a napokban, így boldog, az Úr előtt, 

7:15, hogy megfordult a király tanácsát, 

Asszíria feléjük, erősíteni a kezüket a munkálatok 

az Úristen, Izráel. 

8:1 és miután ezeket a dolgokat, amikor Artexerxes a király, 

a perzsák uralkodott jött Zaratusztra Saraias, fia fiának 

a Ezerias, a fia, Helchiah fia, Lajos, 

{8:2} a fia, Sadduc, Achitob, fia fiának 

Amarias, Ezias, Meremoth, fia fiának a fia 

Zaraias, Savias, Boccas, fia fiának a fia 

Abisum, Phinees, Szilvia, fia fiának a fia 

Aaron a főpap. 

{8:3} Ez Zaratusztra felment a Babylon, írástudó, mint 

hogy nagyon kész Mózes törvénye, amely adta a 

Izrael istene. 



{8:4} és a király vajon őt becsület: mert ő találta a kegyelem 
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a kérelmeket a látását. 

{8:5} ott ment fel, vele is bizonyos, a gyermekek 

Izrael, a ki a Szent énekesek, pap 

hordárok, csomagmegőrzők, és a miniszterek, a templom, 
Jeruzsálembe, 

{8:6} Artexerxes, uralmának hetedik évében, a 

ötödik hónap, ez volt a király hetedik éve; a mentek 

a Babylon, az első nap az első hónapban, és jött 

Jeruzsálem, szerint a virágzó utazás amely a 

Úr adta őket. 

{8:7} a Zaratusztra volt nagyon nagy ügyességet, úgy, hogy ő 
kimaradt 

semmi az a törvény, és az Úr parancsolatait, de 

tanított az egész Izráel, a rendeletek és határozatok. 

{8:8} most példányát a Bizottságnak, amely volt 

Írásbeli a Artexerxes a király, és jött, hogy Zaratusztra a 

pap és a törvény, az Úr,-olvasó ez, 

followeth; 

8:9 király Artexerxes-szólt a pap Zaratusztra és olvasó 



a törvény az Úr még üdvözlés: 

{8:10} hogy bánjék megállapította, hogy 

adott ahhoz, hogy az ilyen, a nemzet, a zsidók, és az a 

papok és leviták, hogy belül mi realm hajlandó 

és azzal az óhajjal, menjenek teveled Jeruzsálembe. 

{8:11} annyi tehát, van egy elme ahhoz, hogy 

őket indulnak, mint hogy kinek tűnt jó is nekem 

és az én-m hét meg a tanácsadók; 

{8:12} lehet tekintsetek a Júdea ügyek és 

Jeruzsálem, kellemesen, amely a törvényben, az Úr; 

{8:13} és szólt az Úr Izraelt, hogy az ajándékok 

Jeruzsálem, és a barátaim is megfogadta, és minden a 

arany és ezüst, hogy Babilon országban megtalálható, 

az Úr Jeruzsálem, 

{8:14} is adják a nép, a 

temploma az Úrhoz, Istenükhöz, Jeruzsálemben: és hogy ezüst 

és gold szedhető ökör, a kosok és a bárányok, 

és a dolgok ahhoz műholdnak; 

8:15 végéhez kínálnak is áldozatokat, szólt a 

Az oltáron az Úrnak, Istenüknek, ami az Úr 



Jeruzsálem. 

{8:16} és amit te és fivéreid akarat csinál-val 

az ezüst és arany, amit csinál, te Isten akarata szerint. 

{8:17} és a Szent edények az Úr kapnak 

téged Istened, temploma, amely használatra 

Jeruzsálem, te fogsz meg, mielőtt Istened Jeruzsálemben. 

{8:18} és akármi dolog máshol te fogsz emlékezni 

a használatra, a templom, a te Istened te fogsz adom ki a 

a királyi kincstár. 

{8:19} és én király Artexerxes is parancsoltam a 

Szíria és Phenice, a kincsek őrzői, 

egyáltalán Zaratusztra a pap, és az olvasó joga a 

Magasságos Isten elküldi a kell adnak neki 

sebesség, 

8:20 ezüst, száz tehetségek összegével 

Hasonlóképpen a búza még száz cors, és egy 

száz darab bor, és más dolog, a bőség. 

{8:21} enged mindent kell elvégezni, miután Isten törvénye 

szorgalmasan a Magasságos Istennek, hogy wrath jönnek nem 

Amikor a Királyság, a király és a fia. 



{8:22} megparancsolom nektek, hogy ti igényel nem adó, sem 

bevezetése, a papok és leviták, vagy 

Szent énekesek, vagy hordárok, csomagmegőrzők, vagy a 
templom, illetve a miniszterek 

hogy van ebben a templomban tetteit, és hogy senki 

hatóságot arra, hogy minden dolog rájuk. 

{8:23} és te, Zaratusztra, Isten bölcsessége szerint 

elrendel, bírák és a bíró, hogy tegyenek ítéletet kettőnk minden 
Szíriában 

és Phenice mindazokat, akik, hogy a törvény Istened; és 

azok, tudom, hogy nem te fogsz tanítani. 

{8:24} és aki kell áthágják a törvény, a te 

Isten, és a király kell büntetni szorgalmasan, hogy 

által a halál, illetve a más büntetés, büntetés, a pénz, vagy 

szabadságvesztéssel. 

{8:25} akkor azt mondta, hogy Zaratusztra az írástudó, áldott 
legyen az egyetlen 

Atyáim, aki fel ezeket a dolgokat, az Úr Isten a 

szívében, a király, hogy dicsőítsék a házát, hogy Jeruzsálemben 
van: 

{8:26} és kinek nekem a látvány, a király, és 



ő tanácsadók, és minden a barátok és nemesek. 

{8:27}, ezért voltam arra ösztönzik a segítségével, a 

Uram, én Istenem, és összegyűlt férfiak-Izrael-felmegy 

velem. 

{8:28} és ezek a vezető szerint a családok 

és több méltóságokat, hogy ment velem a Babylon 

Artexerxes király uralkodása: 

{8:29} Phinees, Gerson fiai: fiainak 

Ithamar, Gamael: fiainak David, Lettus a fia, 

Sechenias: 

{8:30} fiai közül Pharez, Zakariás; és vele együtt 

egy kétszáz és ötven férfi számoltuk: 

{8:31} fiai közül Pahath Moab, Eliaonias, a fia 

Zaraias, és vele kétszáz ember: 

{8:32} fiai közül Zathoe, Sechenias fia, 

Jezelus, és vele a háromszáz ember: fiainak 

Tomi, Obeth a fia Jonathan és vele kétszáz 

és ötven férfi: 

8:33 Elam, Jozef Gotholias, fiának fiai és 

vele hetven ember: 



8:34 fiai közül Saphatias, Zaraias fia, Michael, 

és vele hatvankét és tíz férfiak: 

{8:35} Ádám, Jezelus, Abadías fiának fiai és 

vele két száz és tizenkét férfi: 

{8:36} Banid, Josaphias, Assalimoth fiának fiai 

és vele egy tanúbizonyságomnak férfi: 

{8:37} Babi, Bebai, Zakariás fiának fiai és 

vele húsz-nyolc ember: 

{8:38} Astath, Acatan, Johannes fiának fiai és 

vele az ember: 
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{8:39} a fiai Adonikam az utolsó, és ezek közül a 

nevek, Eliphalet, ékszer és Samaias, és a 

azok a férfiak hetven: 

{8:40} fiainak bokor, Uthi fia, Istalcurus, 

és vele hetven ember. 

{8:41} és ezek gyűlt össze a folyóhoz nevű 

Theras, ahol felvertük sátrainkat három nap: és akkor én 

megkérdezett őket. 

{8:42}, de mikor én volt ott sem találtam a papok és a 



Leviták, 

{8:43} akkor küldött én Eleazar, és a Iduel és a Masman, 

{8:44} és Alnathan, és a Mamaias és a Joribas, és 

Nathan, Eunatan, Zakariás és Mosollamon, fő 

férfiak és tanult. 

{8:45} és én felszólította őket, hogy menjenek el Saddeus 

a kapitány, aki azon a helyen, a kincstár: 

{8:46} és megparancsolta nekik, hogy szólok 

Daddeus, és a testvérei, és a pénzügyi vezetők, hogy 

hely, küldje el nekünk ilyen emberek mint lehet végrehajtani a 
papok 

a Hivatal az Úr a házban. 

{8:47} és hoztak Urunk hatalmas kézzel 

nékünk ügyes férfiak fiai közül Moli fia, Levi a 

fia, Izrael, Asebebia, és a fiai és testvérei, akik 

volt tizennyolc. 

{8:48} és Asebia, és a szerint, és Osaias testvére, a 

Channuneus fiai, és fiaik, húsz emberek voltak. 

{8:49} és a templom, akit David volt alkalmazottainak 

elrendelt, és a fő férfi, a szolgáltatás, a 



Leviták, a templom kétszáz szolgái és 

húsz, akiknek a neve is cselekedtem katalógusa. 

{8:50} és ott megfogadta szólt a fiatal férfi gyors 

az Úr előtt, neki vágy egy virágzó utazás mindkét 

köztünk és köztük, voltak velünk, a gyermekek, és a 

a szarvasmarha: 

{8:51} mert szégyelltem, megkérdezni, hogy a király talpasok, és 

lovasok, és magatartási szabályait az ellenfél ellen. 

{8:52} mert azt mondta a királynak, hogy a hatalom 

az Úr a mi Istenünk kell velük, hogy igyekeznek őt, 

támogatja őket minden módon. 

{8:53} és újra mi imádkozzék Urunk felõl, ezek 

a dolgokat, és talált rá kedvező nekünk. 

{8:54}, akkor én elválasztott a tizenkét a papok vezetője 

Esebrias, és Assanias, és tíz ember testvéreik, a 

őket: 

{8:55} és mérlegelni őket, az arany és az ezüst, és 

a Szent edények, a ház, a mi Urunk, amely a király, 

és a Tanács és a hercegek és minden Izrael volt. 

{8:56} és mikor volt mázsálómester ez, átadtam nekik 



hatszázötven tehetségek, ezüst, és hajók 

tehetségek száz és száz tehetségek az arany, 

{8:57} és húsz arany hajók, és a tizenkét hajók 

sárgaréz, még az finom rézből, csillogó, mint az arany. 

{8:58} és azt mondtam nekik, mind ti Szent szólt a 

Úr, és a hajók is Szent, és az arany és az ezüst 

a fogadalom az Úrnak, az Úr, atyáink. 

{8:59} vigyázzatok azért, és tartsa őket, amíg ti szállít őket, hogy 
a 

a papok és leviták, valamint a fő férfi vezető 

a családok, Izrael, Jeruzsálem, a kamarák, a 

az Isten háza. 

{8:60} annyira a papok és a leviták, akik 

az ezüst és az arany és a hajók hozta őket nektek 

Jeruzsálem, a templomba, az Úr. 

{8:61} és a folyó Theras elindult a tizenkettedik 

az első hónapban, és jött Jeruzsálembe a hatalmas nap 

kezét a mi Urunk, ami velünk: és a 

elején az utunk az Úr szállított minket minden 

ellenség, és így jött Jeruzsálembe. 



{8:62} és mikor mi volt ott három napig, az arany 

és ezüst, hogy földgázár volt a házban 

a negyedik napon-szólt a pap fia Marmoth Urunk 

az Iri. 

{8:63} és vele Eleazar fia volt a Phinees, és 

velük volt a Josabad a fia Jesu és Moeth fia 

a Sulyok Andrea, ki: minden hozta őket a száma és 

súlya. 

{8:64} és a tömeg, közülük írta a 

ugyanabban az órában. 

{8:65} továbbá azokat, a fogságból jutott 

szólt az Úr, Izráel Istene, még tizenkét felajánlott áldozat 

ökör, egész Izráel számára, nyolcvan és tizenhat RAM, 

{8:66} Threescore és tizenkét bárány, kecske, a békéért 

kínáló tizenkét; Mindegyikük egy áldozatot az Úrnak. 

{8:67} és a király parancsolatait szállítják. 

a király helytartók és Celosyria számára 

és Phenice; és azok az emberek, és a templom 

az Isten. 

{8:68} most mindezen dolgok történtek, amikor a vonalzók jött 



hozzám és azt mondta: 

{8:69} a nemzet Izrael, a fejedelmek, a papok és a 

Ki, nem terjesztettek el tőlük a furcsa emberek a 

a földön, sem a szennyeződéseket, pogányok, az a 

Kananeusok, hettiták, Pheresites, Jebusites és a moábiták, 

Egyiptomiak és a Zsoltárokhoz. 

{8:70} mert ők mind a fiúk már házas, 

a lányát, és a Szent mag van keverve a furcsa 

az emberek a föld; az elején ebben a kérdésben, és a 

uralkodók és a nagy ember lett volna ez a gonoszság részesei. 

{8:71} és, amint meghallotta ezeket a dolgokat, bérelni az én-m 

ruhák, és a Szent ruhát, és lehúzta a haj 

ki a fejem és szakáll, és leült velem a szomorú és nagyon nehéz. 

{8:72} tehát minden ezek, amelyeket aztán át a szava a 

Urunk, Izráel Istene össze szólt hozzám, míg én gyászolt a 

a gonoszság: de ültem még mindig elnehezült végtagok estig a 
teljes 

áldozat. 
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{8:73} akkor emelkedett ki a gyors, és a ruháimat, és 



a Szent ruhanemű kiadó, meghajolva a térdem és nyújtás 

oda a kezem az Úrhoz, 

{8:74} azt mondta: Ó Uram, én vagyok zavarba és szégyenkezve 

te színed elől; 

{8:75} a bűneink meg kell szorozni a fejünk felett, és 

a ignorances ég jutottak fel. 

{8:76} örökké, mivel az idő a mi atyáink már 

volt, és a nagy bűn, méghozzá ezen a napon. 

{8:77} és a bűneinkért és a mi atyáink mi, mi 

testvérek és a királyok és a papok voltak adatott 

a királyok, a föld, a kard, és fogságban, és a 

szégyen ez a nap szólt kirabolták. 

{8:78} és most néhány intézkedés kegyelem volt 

cselekedtem nékünk a téged, Ó Urunk, hogy ott kell hagyni 

nekünk a gyökér és a név helyett te szentély; 

{8:79}, és fedezze fel nekünk a fény a házban, a 

Úr a mi Istenünk, és ad nekünk élelmiszer-az idő a mi 

szolgaság. 

{8:80} igen, amikor mi voltunk rabságban, nem voltunk 

Forsaken Urunk; de ő tett minket kegyes előtt a 



Perzsia királyainak, úgy, hogy ők adtak nekünk élelmiszer; 

{8:81} igen, és a templom, a mi Urunk, és 

felemelte a sivár Sion, hogy általuk adott nekünk egy biztos 

Zsidóság és Jeruzsálem lakozik. 

{8:82} és most, Ó Uram, Mit mondjunk, ezeket a 

a dolgokat? mert van megszegtem te parancsolat, amely 

te odaadtál a kezét szolgáid, a próféta, mondván: 

{8:83} hogy a földet, amely bementek a birtokolni, mint egy 

örökség, az a föld, szennyezett a szennyeződéseket a 

idegenek a föld, és nekik van töltve a saját 

tiszta és tisztátalan. 

{8:84} tehát most ti nem csatlakozni a lánya 

fiuk, nektek sem ti megteszik a leányok 

a Fiak. 

{8:85} egyébként ti soha nem törekszik, hogy a béke 

őket, hogy ti is erős, és enni a jó dolgokat, a 

föld, és hogy ti hagyhatja el az örökséget a földet 

a gyerekek örökké. 

{8:86}, és minden, ami van befallen történik nékünk, a mi 

gonosz működik és nagy bűn; mert te, Uram, aki, hogy 



miénk a fény bűnök, 

{8:87} és tetted ad nekünk egy ilyen gyökér:, de van 

visszafordult újra törvényedet vétkeztek, és keveredik 

magunkat a tisztátalanság, a nemzetek a föld. 

{8:88} gyõzedelmes légy ne haragudjon velünk, hogy 
elpusztítsanak minket, 

amíg te hadst hagyott minket gyökér, mag, sem név? 

{8:89} Izrael Uram, te igaz: a mi marad a 

gyökér ezen a napon. 

{8:90} Íme, most vagyunk teelőtted gonoszságainkat, 

mert nem állunk miatt ezeket a dolgokat már 

eléd. 

{8:91} és Zaratusztra imáját a vallomás tette a 

sírás, és fekszik lakás a földön, a templom előtt 

ott gyűjtött néki Jeruzsálem nagyon nagyszerű 

férfiak és nők és gyerekek sokasága: ott volt 

nagy sírás között számos. 

{8:92} akkor pedig Jekoniás fia, Jeelus, egyik fia 

Izrael, kiáltott, és azt mondta, hogy O Zaratusztra, vétkeztünk 

az Úr Isten ellen már összeházasodtunk, furcsa nők 



a nemzetek a föld, és most az egész Izráel magasba. 

{8:93} tudassa velünk az Úr, hogy mi tesz esküt tesz 

el mi feleségek, amely vettünk, a pogány, 

a gyerekek, 

{8:94} mint te tettél elrendelte, és annyi, mint 
engedelmeskedni 

az Úr törvénye. 

{8:95} merülnek fel, és tegye a végrehajtás: a hozzád s ez 

ügy appertain, és mi lesz veled: ezt hősiesen. 

{8:96} így Zaratusztra keletkezett, és az esküt, vezető 

a papok és a leviták, az egész Izráel, a teendő, miután ezeket a 
dolgokat; 

és így ők esküdtem. 

{9:1} akkor Zaratusztra a bíróság a templom emelkedik 

Elmentem a kamara Joanan fia, Eliasib, 

{9:2} és ott maradt, és evék, sem húst, sem ital 

víz, siratta a sokaság nagy gonoszságait. 

{9:3} és egy kiáltványt volt az egész zsidóság számára és 

Jeruzsálem minden őket a fogságból, amelyek, hogy 

összehivatta Jeruzsálemben: 

{9:4} és hogy aki nem találkozott is, a két vagy 



három nap, mint az idősebbek szerint kinevezett, csupasz 
szabály 

a szarvasmarha a templom, akkor kell ragadni és 

maga öntötték őket, hogy a fogságban voltak. 

{9:5} és három nap alatt voltak-e a törzs Júda 

Benjamin összegyűltek Jeruzsálemben a huszadik 

a kilencedik hónap napja. 

{9:6} és a sokaság ültem, reszketve, a fényes, 

a bíróság a templom, a jelenlegi rossz idő miatt. 

{9:7} így Zaratusztra felkeltek, és azt mondta nékik: ti 

áthágta a törvény a házasság furcsa feleséget, ezáltal a 

növelje a bűnöket Izrael. 

{9:8} és most beismerése ad dicsőség az Úrnak 

A mi atyáink Istene 

{9:9}, és ő is, és külön magatokat a 

pogány, a föld, és a furcsa nő. 

{9:10} akkor sírt az egész sokaság, és azt mondta egy 

hangos, mint ahogy szavadban, így fogunk csinálni. 

{9:11} de püspökét, ahogy az emberek sok, és ez 

kellemetlen időjárás, azért nem állunk nélkül, és ez 



nem egy munka, egy nap vagy kettő, látva a bűn ezekben a 
dolgokban 

messze elterjedt: 

{9:12} ezért hagyja, hogy az uralkodók a sokaság tartózkodás, és 

hagyja mindazokat a mi habitations, hogy furcsa feleségek jön 

abban az időben, 
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{9:13} és velük az uralkodók és a bírák minden 

helyen, míg fordulunk el tőlünk, hogy az Úr haragja 

Ebben a kérdésben. 

{9:14} majd Jonathan fia, Azael és Ezechias a 

fia Theocanus, ennek megfelelően került ebben a kérdésben 
rájuk: 

és Mosollam és a Levis és a Sabbatheus segített nekik. 

9:15 és azok, amelyek a fogságból szerint 

hogy ezeket a dolgokat. 

{9:16} a pap úgy döntött, neki és Zaratusztra a megbízó 

azok a családok, mind név szerint a férfiak: és az első nap a 

tizedik hónapban ültek össze, hogy megvizsgálja az ügyet. 

{9:17} tehát az oka, hogy a birtokában lévő furcsa feleségek 
hozta 



az első nap az első hónap végén. 

{9:18} és a papok voltak jönnek össze, és 

furcsa feleség volt, ott találtak: 

{9:19} Jézus fia, Josedec, és az ő fiainak 

testvérek; Matthelas Szilvia, Joribus és és Joadanus. 

{9:20} és adtak a kezüket, hogy eltette a feleségük 

és, hogy RAM, hogy reconcilement a hibákat. 

{9:21} és a fiak Emmer; Anániás és Zabdeus, 

és Eanes, és Sameius, Hiereel és Azarias. 

{9:22} és fiai közül Phaisur; Elionas, Massias 

Izrael és a Nathanael, és a Ocidelus és a Talsas. 

{9:23} és a leviták; Jozabad, és a félkész, és 

Colius, aki hívott Calitas, és Patheus, és Júdás, és 

Jonas. 

{9:24} Szent énekes; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} a hordárok, csomagmegőrzők; Sallumus, és Tolbanes. 

{9:26} őket Izráel fiai közül Phoros; Hiermas, 

és Eddias, és Melchias, Maelus és Eleazar, és 

Asibias, és Baanias. 

{9:27} a fiak Ela; Matthanias, Zakariás, és 



Hierielus, és Hieremoth, és Aedias. 

{9:28} és fiai közül Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, a Jarimoth, és a Sabatus és a Sardeus. 

{9:29} fiainak Bari; Johannes és Anániás és 

Josabad, és Amatheis. 

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

Jasubus, a Jasael és a Hieremoth. 

{9:31} és fiai közül pótlólagos; Naathus, és Moosias, 

Lacunus, és Naidus, és Mathanias, és Sesthel, Balnuus, 

és Manasseas. 

{9:32} és a fiak Annas; Elionas és Aseas, és 

Melchias, és Sabbeus és Simon Chosameus. 

{9:33} és a fiak Asom; Altaneus, és Mátyás, 

és Baanaia, Eliphalet, Manassét és Semei. 

{9:34} és fiai közül Balázs; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, a Juel, a Mabdai, és a Pelias és a Anos, Carabasion, 

Enasibus és a Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: és a fiak Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} és fiai közül Ethma; Mazitias, Zabadaias, 



Édes, Juel, Banaias. 

{9:36} minden ezek vette furcsa feleségek, és hogy 

őket el, hogy a gyerekek. 

{9:37} és a papok és leviták, és a 

Izrael, laktak Jeruzsálemben, és az országban, az első 

a hetedik hónap nap: így volt Izráel gyermekei 

az ő örökségök. 

{9:38} és az egész sokaság jött együtt-val egy 

Accord-a Szent tornácon felé széles helyére a 

Kelet: 

{9:39} és akkor szólt a pap Zaratusztra és olvasó, 

hogy ő hozna be Mózes törvényét, az adott a 

Urunk, Izráel Istene. 

{9:40} Zaratusztra a főpap hozta a törvénye, így a 

egész tömeg ember, nő, és a papok 

hallani a törvény, a hetedik hónap első napján. 

{9:41} és elolvasta a széles bíróság előtt a Szent 

tornác, reggel, délben, mind az emberek előtt, és 

nők; és a sokaság megszívlelték szólt a törvény. 

{9:42} és Zaratusztra állt, a pap és a reader a törvény 



fel, a szószék, a fa, amely erre a célra készült. 

{9:43}, és ott állt neki Mattathias, Sammus, 

Anániás, Azarias, Zoltán, Ezecias, Balasamus, jogát 

kézzel: 

{9:44} és állt Phaldaius, Lajos, bal keze 

Melchias, a Lothasubus és a Nabarias. 

{9:45} akkor vette Zaratusztra a könyv a törvény előtt a 

sokaság: a ült honourably az első helyen a 

szem elől őket. 

{9:46}, és amikor kinyitotta a törvény, álltak, minden 

egyenesen felfelé. Így Zaratusztra áldott az Úr Isten a magas, a 

Az állomások, a Mindenható Isten. 

{9:47} és az emberek így válaszolt: Ámen; és felemelve 

a kezüket a földre rogytak, és imádták az Úr. 

{9:48} is Jézus, végbélnyílás, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas és Calitas, Asrias, és 

Joazabdus, és Anániás, Biatas, a ki megtanította a törvény 

az Úr így ráadásul megérteni. 

{9:49} akkor szóltam hozzátok a főpap Zaratusztra Attharates. 

és az olvasó, és a leviták, hogy tanította a sokaságot, 



még az összes, mondván: 

{9:50} ezen a napon az Úrnak; (mert minden sírt 

Mikor meghallotta, hogy a törvény:) 

{9:51} megy majd, és a zsírt esznek, és inni az édes, és 

rész küldeni nekik, hogy semmi; 

{9:52} ezen a napon, az Úrnak:, és nem lehet 

szomorú; az Úr elvisz a becsület. 
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{9:53} tehát a ki megjelent minden dolog, az emberek, 

mondja, ezen a napon, Szent az Úr; nem lehet szomorú. 

{9:54} akkor ment, azt az utat, annak érdekében, hogy enni és 

ital, és hogy boldog, és hogy része őket, hogy 

semmi, és hogy a nagy jókedv; 

{9:55} mert megértették a szavakat, melyben ők 

az utasítást kapták, mely akkor került össze, és 

 


