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1 Esdras 

Den første boken av Esdras 

{1:1} og Josias holdt festen for påske i 

Jerusalem til sin Herre, og tilbød påske i 

fjortende dagen i den første måneden; 

{1:2} har sett prester etter deres daglige 

kurs, blir kledd i lange klesdrakter i tempelet til den 

Lord. 

{1:3} og han talte til levittene, de hellige politikere 

Israel, at de skal helligholde seg til Herren og til 

Angi den hellige arken Herren i huset at kong Salomo 

sønn av David hadde bygget: 

{1:4} og sa: dere skal lenger bære ark på din 

skuldrene: nå derfor tjene Herren din Gud, og 

minister for sitt folk Israel, og forberede deg etter din 

familier og slekter 

{1:5} slik David fra Israels konge foreskrevet, 



og storhet Salomos sønnen: og 

står i tempelet etter flere verdighet 

familiene til du levittene, som minister i nærvær 

deres brødre Israels, barn 

{1:6} tilbud påske i rekkefølge, og gjør klar til 

ofre for brødre og holde påske 

ifølge befaling som ble 

gitt til Moses. 

{1:7} og folket som ble funnet der Josias 

ga trettitusen lam og barn, og tre tusen 

kalver: disse ting ble gitt av king's fradrag, 

Ifølge som han lovet, til folk, til prester, og 

til levittene. 

{1:8} og Helkias, Zacharias, og Syelus, guvernørene 

av tempelet, ga til prester for påske to 

tusen og seks hundre sauer, og tre hundre kalver. 

{1:9} og Jeconias, og Samaias, og Natanael hans 

bror og Assabias, og Ochiel og Joram, kapteiner over 

tusenvis, ga til levittene for påske fem 

tusen sau, og syv hundre kalver. 



{1:10} og når disse ting ble gjort, prester og 

Levittene, har de usyrede brød, sto i veldig vakker 

rekkefølge slekter, 

{1:11} og flere dignities av den 

fedre, for folket, å tilby til Herren, som det er 

Skrevet i boken av Moses: og dermed gjorde de den 

morgen. 

{1:12} og de stekt påske med ild, som 

appertaineth: som for offer, de torv dem i messing 

gryter og panner med en god smak, 

{1:13} og sett dem før alle mennesker: og etterpå 

de forberedt seg og prestene deres 

brødre, av Arons sønner. 

{1:14} for prestene tilbudt fett til kveld: og 

Levittene forberedte seg selv, og prestene deres 

brødre, av Arons sønner. 

{1:15} hellige sangerne også sønner Asaph, var i 

rekkefølgen, ifølge utnevnelsen av David, nemlig, 

Asaph, Zacharias og Jeduthun, som var kongens 

følge. 



{1:16} videre bærere var på hver port. Det var ikke 

lovlig å gå fra sin vanlige tjeneste: for deres 

brødre levittene beredt for dem. 

{1:17} dermed var ting som tilhørte den 

offer for Herren i den dagen at de 

kan holde påske, 

{1:18} ofre på alteret av Herren, og 

ifølge befaling Kong Josias. 

{1:19} så Israels barn som var til stede holdt 

påske på den tiden, og festen for søtt brød syv 

dager. 

{1:20} og slik en påske ble ikke holdt i Israel siden 

tidspunktet for profeten Samuel. 

{1:21} Ja, alle kongene i Israel holdt ikke slik en 

påske Josias, og prestene og levittene, og 

Jøder, med hele Israel som ble funnet bolig på 

Jerusalem. 

{1:22} i det attende år av regimet til Josias 

Denne påske holdt. 

{1:23} og arbeider eller Josias var oppreist for hans 



Herren med et hjerte fullt av gudsfrykt. 

{1:24} for det som skjedde i sin tid, 

de ble skrevet i tidligere tider, om de som 

syndet, og gjorde ugudelige mot Herren over alle folk 

og riker, og hvordan de sørget overmåte så 

at Herrens ord steg mot Israel. 

{1:25} nå etter alle disse handlinger av Josias skjedde, 

som Farao kongen av Egypt kom å heve krig på 

Carchamis på Eufrat: og Josias gikk ut mot ham. 

{1:26} men kongen av Egypt sendt til ham: hva 

har jeg å gjøre med deg, O konge av Judea? 

{1:27} jeg er ikke sendt fra herreGuden mot deg, 

my krig er på Eufrat: og nå Herren er med meg, 

Ja, Herren er med meg hasting meg frem: avreise fra 

meg og være ikke mot Herren. 

{1:28} howbeit Josias ikke slå tilbake hestevogn fra 

ham, men tok til å kjempe med ham, ikke om den 

ord profeten Jeremy talt ved munningen av den 

Herren: 

{1:29} men sluttet kamp med ham i ren Magiddo, 



og fyrstene kom mot kong Josias. 

{1:30} da sa kongen for sine tjenere, bære meg 

bort fra battle; Jeg er veldig svak. Og 

umiddelbart hans tjenere tok ham bort fra battle. 

{1:31} deretter gat han opp på hestevogn andre; og å være 

brakt til Jerusalem døde og ble begravet i sin 

fars grav. 

{1:32} og i alle jødedommen de sørget for Josias, ja, 
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Jeremy profeten beklaget Josias og de fremste mennene 

med kvinner gjort sorg for ham til denne dag: 

og dette ble gitt for en forordning gjøres 

kontinuerlig i alle nasjonen Israel. 

{1:33} disse ting er skrevet i livets bok av historier 

kongene av Juda, og hver og en av handlingene som Josias 

gjorde, og hans herlighet, og hans forståelse i lov av 

Herre, og ting som han hadde gjort før, og tingene 

nå leste, rapporteres i boken av kongene av Israel 

og Judea. 

{1:34} og de tok Joachaz sønn av Josias, og 



gjorde ham til konge i stedet for Josias sin far da han var 

tre og tyve år gammel. 

{1:35} og han regjerte i Judea, og i Jerusalem tre 

måneder: og da kongen av Egypt fra 

regjerende i Jerusalem. 

{1:36} og han satt en skatt på land av hundre 

talenter av sølv og en talent av gull. 

{1:37} kongen av Egypt gjorde kongen Joacim hans 

bror kongen av Judea og Jerusalem. 

{1:38} og han bundet Joacim og adelen: men Zaraces 

hans bror han pågrepet og førte ham ut av Egypt. 

{1:39} fem og tyve år var Joacim når han 

ble gjort til konge i land of Judea og Jerusalem. og han 

gjorde onde Herren. 

{1:40} derfor mot ham Nabuchodonosor kongen 

Babylons kom opp, og bundet ham med en kjede av messing, 

og bar ham inn Babylon. 

{1:41} Nabuchodonosor tok av hellige fartøyene i 

Herren, revet dem og sette dem i sin egen 

tempelet i Babylon. 



{1:42} men de tingene som registreres av ham, og 

hans uncleaness og umoral, er skrevet i legenden om 

kongene. 

{1:43} og Joacim sønnen regjerte i hans sted: han var 

gjort til konge atten år gammel. 

{1:44} og hersket men tre måneder og ti dager i 

Jerusalem. og gjorde onde Herren. 

{1:45} så etter et år Nabuchodonosor sendte og forårsaket 

ham skal bringes i Babylon med hellige blodårene i den 

Herren. 

{1:46} og gjort Zedechias kongen av Judea og Jerusalem, 

da han var en og tyve år gammel. og han hersket 

elleve år: 

{1:47} og han gjorde onde i synet av Herren, og 

brydde seg ikke for de ord som var talt til ham av den 

profeten Jeremy fra munningen av Herren. 

{1:48} og etter at kong Nabuchodonosor hadde gjort 

han skal sverger ved navn Herren, han forswore seg selv, 

og opprør; og herding halsen, hans hjerte, han 

brutt lover Herren, Israels Gud. 



{1:49} guvernørene også av folket og prester 

gjorde mange ting mot, og bestått alle de 

forurensning av alle nasjoner, og urent et tempel for Herren, 

som var helliget i Jerusalem. 

{1:50} likevel deres fedres sendt av hans Gud 

Messenger å kalle dem tilbake, fordi han spart dem og 

hans helligdom også. 

{151} men de hadde hans sendebud i hån; og se, 

Når Herren talte til dem, de gjorde en sport av hans 

profeter: 

{1:52} så langt tilbake at han blir rasende på hans folk 

ledet konger for deres store ugudelighet, den 

Kaldeernes komme opp mot dem. 

{1:53} som drepte deres unge menn med sverdet, ja, 

selv innenfor kompass av deres hellige tempel og spart 

verken ung mann eller hushjelp, gammel mann eller barn blant 

dem. for han levert alt i hendene. 

{1.54} og de tok alle hellige fartøyene Herrens 

både store og små, med fartøyene i ark Gud, og 

kongens skatter, og rive dem til Babylon. 



{1:55} for Herrens hus, de brent, og 

brems ned Jerusalems murer, og satte fyr på henne 

tårn: 

{1:56} og som for hennes strålende ting, de aldri opphørt 

til de hadde fortært og førte dem til intet: og 

folk som ikke var drept med sverdet han bar til 

Babylon: 

{1:57} som ble tjenere for ham og hans barn, til 

Perserne regjerte, for å oppfylle Herrens talte ord 

ved munningen av Jeremy: 

{1:58} før landet hadde hatt sin sabbaten, hele 

tidspunktet for hennes ødeleggelse skal hun resten, før hele 
begrepet av 

sytti år. 

{2:1} i det første året av Cyrus, konge av perserne, som 

Herrens ord som kan oppnås, at han hadde 

lovet av munningen av Jeremy; 

{2:2} Herren løftet opp ånden til Kyros, kongen av 

Perserne, og han gjorde erklæringen gjennom alle sine 

rike, og også ved å skrive, 



{2:3} sa: så sier Kyros kongen av perserne. Den 

Herren Israel, høyeste Herren, har gjort meg konge 

hele verden, 

{2:4} og befalte meg å bygge ham et hus på 

Jerusalem i jødedommen. 

{2:5} Hvis derfor det ikke være noen av dere som er hans 

folk, la Herren selv hans Herren være med ham og la ham 

Dra opp til Jerusalem i Judea, og bygge hus 

Israels Herren: han er Herren som bor i 

Jerusalem. 

{2:6} som deretter bor på steder om, la dem 

hjelpe ham, dem, jeg si, som er hans naboer, med gull, 

og med sølv, 

{2:7} gaver med hester og storfe, og andre 

ting som er satt ut av løfte til temple of 
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Herren i Jerusalem. 

{2:8} deretter sjef for familiene til Judea og til den 

Benjamins stamme sto opp; prestene, og levittene, 

og alle de hvis sinnet Herren hadde flyttet å gå opp, og 



å bygge et hus for Herren i Jerusalem, 

{2:9} og de som bodde omkring dem, og hjalp 

dem i alle ting med sølv og gull, med hester og 

storfe, og mange gratis gaver av mange 

Hvis hodet ble hisset opp dette. 

{2:10} King Cyrus også brakt tilbake hellige fartøyene, 

som Nabuchodonosor hadde fra Jerusalem, 

og hadde satt opp i sitt tempel av idoler. 

{2:11} nå når Cyrus kongen av perserne hadde 

dem tilbake, han leverte dem til Mithridates hans Kasserer: 

{2:12} og av ham de ble levert til Sanabassar på 

guvernør i Judea. 

{2:13} og dette var antall. Tusen 

Golden kopper og tusen av sølv, Røkelseskarene sølv 

Twenty-ni, ampuller gull tretti og sølv totusen 

fire hundre og ti, og tusen andre skip. 

{2:14} så alle fartøyene av gull og sølv, som var 

revet, var fem tusen fire hundre seksti 

og ni. 

{2:15} disse ble tatt tilbake av Sanabassar, sammen 



med dem i fangenskap, fra Babylon til Jerusalem. 

{2:16} men i tiden av Artexerxes kongen av perserne 

Belemus, og Mithridates, Tabellius og Rathumus, 

og Beeltethmus, og Semellius sekretær, med andre 

Det var i provisjon med dem, bolig i Samaria 

og andre steder, skrev til ham mot dem som bodde i 

Judea og Jerusalem brevene følgende; 

{2:17} til kong Artexerxes vår Herre, dine tjenere, 

Rathumus storywriter og Semellius scribe, og 

resten av deres råd, og dommerne i Celosyria og 

Phenice. 

{2:18} være nå kjent den Herre kongen, som jødene 

som er opp fra deg til oss, som kommer inn i Jerusalem, som 

opprørske og onde by, bygger markedsplasser, og 

Reparer veggene i det og legge grunnlaget for templet. 

{2:19} Hvis denne byen og murene gjøres opp 

igjen, vil de ikke bare nekter å gi hyllest, men også gjøre opprør 

mot konger. 

{2:20} og ettersom tingene gjelder den 

tempelet er nå i hånden, tror vi det møter ikke å overse slik 



en sak, 

{2:21} men å tale til vår Herre kongen, til intensjonsavtale 

at hvis det være din glede kan bli søkt i bøker 

dine fedres: 

{2:22} og du finner i chronicles hva er 

skrevet om disse ting, og skal forstå at 

byen var opprørske, problematisk både konger og byer: 

{2:23} og at jødene var opprørske, og hevet 

alltid kriger der; de som forårsaker var selv denne byen 

laget øde. 

{2:24} derfor nå vi fortelle deg, O Herre 

kongen, at hvis denne byen bygget opp igjen, og murene 

definert på nytt, du skal fra nå ikke ha ingen passasje 

Celosyria og Phenice. 

{2:25} da kongen skrev tilbake igjen til Rathumus på 

storywriter, Beeltethmus, Semellius skriftlærde og til 

resten var i provisjon, og beboerne i Samaria 

og Syria og Phenice, på denne måten; 

{2:26} jeg har lest brev som dere har sendt meg: 

derfor jeg befalt for å gjøre flittig søk, og det har 



funnet at byen var fra begynnelsen innøvelse 

mot konger; 

{2:27} og menn der gitt til opprør og 

krigen: og som mektige konger og voldsom var i Jerusalem, 

som regjerte og innkrevde hyllester i Celosyria og Phenice. 

{2:28} nå derfor jeg har befalt for å hindre de 

menn, bygge byen, og akt tas som det 

gjøres mer på det; 

{2:29} og at disse ugudelige arbeidere gå lenger 

irritasjonen av konger, 

{2:30} da kongen Artexerxes hans brev leses, 

Rathumus og Semellius skriftlærde, og resten som var 

i provisjon med dem, fjerne i hast mot 

Jerusalem med en tropp av ryttere og en rekke 

folk i slaget matrise, begynte å hindre byggherrer; og 

byggingen av tempelet i Jerusalem opphørte til andre 

året av regjeringstiden til Darius kongen av perserne. 

{3:1} nå når Darius regjerte, han gjorde en stor fest 

til alle sine undersåtter, og hele hans hus og alle 

fyrstene av Media og Persia, 



{3:2} og alle guvernører og kapteiner og 

løytnanter som var under ham fra India til Etiopia 

av et hundre tjue og syv provinser. 

{3:3} og da de hadde spist og drukne, og 

fornøyd var borte hjem og Darius kongen gikk inn 

hans hoffdame og sov, og snart etter awaked. 

{3:4} og tre unge menn, som var av vakt som 

holdt kongens legeme, sa en. 

{3:5} la hver enkelt av oss snakke en setning: han som skal 

overvinne, og hvis setningen skal synes klokere enn den 

andre, ham skal kongen Darius gi flotte gaver, og 

store ting løfte seier: 

{3:6} som, å være kledd i lilla, drink i gull og 

sove på gull og en vogn med bissel av gull, og en 

headtire fin lin og en kjede om hans hals: 

{3:7} og han skal sitte ved Darius på grunn av sine 

visdom, og skal kalles Darius hans fetter. 

{3:8} og deretter alle skrev hans setning, forseglet, 

og lagt den under kong Darius puta; 

{3:9} og sa at når kongen er oppstått, noen vil 



gi ham skrifter; og viss siden kongen og 

Tre prinser av Persia skal dømme at hans setning er det 
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klokeste, ham seieren gis, som ble utnevnt. 

{3:10} første skrev, vin er den sterkeste. 

{3:11} andre skrev, kongen er sterkest. 

{3:12} tredje skrev, kvinner er sterkeste: men ovenfor 

alt sannheten bærer bort seieren. 

{3:13} nå når kongen var steget opp, de tok sine 

skrifter, og leverte dem til ham, og så han leste dem: 

{3:14} og sende tilbake han kalte alle fyrstene i 

Persia og Media, guvernører og kapteiner, og 

løytnanter, og de øverste offiserene; 

{3:15} og satte ham i den kongelige setet dom; 

og skriftene ble lest før dem. 

{3:16} og han sa, kaller de unge mennene, og de skal 

erklære sin egen setninger. Så de ble kalt, og kom 

i. 

{3:17} og han sa til dem: erklære oss ditt sinn 

om skriftene. Så begynte først, som hadde 



talt av styrken vin; 

{3:18} og han sa dermed O dere menn, hvordan overmåte sterk 

er vin! det lar alle mennesker å feile som drikker det: 

{3:19} får sinnet av kongen og den 

farløs være alle; av bondman og den 

Freeman, den fattige mannen og rik: 

{3:20} avender det også tanker lystighet og glede, 

slik at en mann husker verken sorg eller gjeld: 

{3:21} og får hvert hjerte rik, slik at en mann 

husker verken konge eller guvernør; og får å 

Snakk alt av talenter: 

{3:22} og når de er i sine kopper, de glemmer sine 

elske både venner og brødre, og en liten etter trekke ut 

sverd: 

{3:23} Men når de er fra vin, de huske 

ikke hva de har gjort. 

{3:24} O dere menn, er ikke feil av den sterkeste, som enforceth 

å gjøre så? Og da han så hadde talt, han holdt hans fred. 

{4:1} deretter den andre, som hadde omtalt styrke 

kongen, begynte å si, 



{4:2} O dere menn, ikke menn excel i styrke som bærer 

regel over sjø og land og alle ting i dem? 

{4:3} men men kongen er mer mektig: han er herre over alt 

disse ting, og har herredømme over dem. og hvilken som helst 

Han befaler dem. de gjør. 

{4:4} Hvis han bud dem gjøre krig den ene mot den andre, 

de gjør det: Hvis han sender dem mot fiender, de går, 

og bryte ned fjell murer og tårn. 

{4:5} de drepe og blir drept, og bryter ikke den 

kongens befaling: Hvis de får seier, de bringe alle 

til kongen, som også byttet, som alt annet. 

{4:6} likeledes for dem det er ingen soldater, ikke og 

å gjøre med wars, men bruker husbundry, når de har høstet 

igjen det som de hadde sådd, de bringe det til kongen, 

og tvinge å betale skatt til kongen. 

{4:7} og likevel han er bare en mann: Hvis han kommando for å 
drepe, 

de dreper; Hvis han kommando til overs, spare de; 

{4:8} hvis han kommandoen til å slå de slå; Hvis kommando 

for å gjøre øde, gjør de dyr. Hvis han kommando til 



bygge, de bygge; 

{4:9} hvis kommando for å kutte ned, de kuttet ned; Hvis han 

kommandoen for å plante, de plante. 

{4:10} slik hele sitt folk og sine hærstyrker adlyder ham: 

Videre han ligger, han spiser og drikker, og 

tar sin resten: 

{4:11} og dette holde vakt rundt om ham, verken 

en kan reise, og gjøre sin egen virksomhet, verken 

bryter de ham i alle ting. 

{4:12} O dere menn, hvordan skal ikke kongen være mektigste, 

i slike Sorter han er adlød? Og han holdt sin tunge. 

{4:13} deretter den tredje, som hadde talt til kvinner og 

sannheten, (dette var Zorobabel) begynte å snakke. 

{4:14} O dere menn, det er ikke den store kongen, eller 

mange menn, er heller ikke vin, som excelleth; Hvem er det 

deretter som råder dem, eller har herredømme over dem? er 

de ikke kvinner? 

{4:15} kvinner har båret kongen og alle de som 

Bjørn regel med sjø og land. 

{4:16} selv av dem kom de: og de næret dem 



opp som plantet vingårder, fra hvorfra den vin kommer. 

{4:17} dette gjør klær for menn; Dette 

herlighet til mennesker. og uten kvinner kan menn være. 

{4:18} Ja, og hvis menn har samlet gull og 

sølv, eller noen andre vakkert ting, gjør de ikke elsker en kvinne 

som er vakker i favør og skjønnhet? 

{4:19} og la alle disse tingene går, ikke gjør de gape, 

og selv med åpen munn fikse øynene raskt på henne; og 

har ikke alle menn mer ønske henne enn til sølv eller 

gull eller noe vakkert overhodet? 

{4:20} en mann leaveth sin egen far som brakte ham opp, 

og sitt eget land, og til hans hustru. 

{4:21} han sticketh ikke for å tilbringe sitt liv med sin kone. og 

husker verken far eller mor, eller land. 

{4:22} dette også må dere vet at kvinner har 

herredømme over dere: tror dere ikke arbeid og slit, og gi og 

bringe alle til kvinnen? 

{4:23} Ja, en mann tar sverdet, og går å 

rane og stjele, for å seile over havet og over elver; 

{4:24} og ser på en løve, og går den 



mørket; Når han har stjålet, ødelagt og ranet, han 

tilveiebringer det hans kjærlighet. 
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{4:25} derfor en mann elsker sin hustru bedre enn far 

eller mor. 

{4:26} Ja, mange være som har kjørt ut av sin kløkt 

for kvinner, og bli tjenere for deres skyld. 

{4:27} mange også har omkom, har feilet, og syndet, 

for kvinner. 

{4:28} og nå dere tror ikke meg? er ikke kongen 

stor i sin makt? frykter ikke alle regioner for å røre ham? 

{4:29} ennå så jeg ham og Apame kongen 

konkubine, datter av den beundringsverdig Bartacus, sitter på 

høyre kongens 

{430} og tar kronen fra kongens hode, og 

sette det på sitt eget hode; hun også slo kongen med 

hennes venstre hånd. 

{4:31} og ennå for alt dette kongen måper og stirret på 

henne med åpen munn: Hvis hun lo på ham, han lo 

også: men hvis hun tok noen misnøye ham, kongen var 



gjerne å smigre, at hun kan bli forsonet med ham igjen. 

{4:32} O dere menn, hvordan kan det være men kvinner bør 
være 

sterk, ser de gjør dermed? 

{4:33} da kongen og fyrstene så på 

en annen: så han begynte å snakke om sannheten. 

{4:34} O dere menn, er ikke kvinner sterk? stor er den 

jorden, høye himmelen, rask er solen i sin kurset, for 

Han renner omkring himmelen rundt om, og fetcheth hans 

kurs igjen til sitt eget sted på en dag. 

{4:35} er han ikke stor som gjør disse ting? Derfor 

stor er sannheten, og sterkere enn alt. 

{4:36} hele jorden roper på sannheten, og himmelen 

blesseth det: alt fungerer riste og skjelve på det, og med det er 

ingen urettferdige ting. 

{4:37} vin er ond, kongen er ond, kvinner 

ugudelige, alle menneskenes barn er onde, og slike er alle 

deres ugudelige gjerninger; og det er ingen sannhet i dem. i 
deres 

urettferdighet også skal omkomme. 

{4:38} for sannheten, det varer, og er alltid sterk. 



den lever og conquereth for alltid. 

{4:39} med henne er det ingen godtar personer eller 

belønninger; men hun gjør det som er rettferdig og refraineth 

fra alle urettferdige og ugudelige ting. og alle mennesker liker 
godt 

av hennes verker. 

{4:40} verken i hennes dom er noen urettferdighet, 

og hun er styrke, Storbritannia, kraften og majestet, av alle 

aldre. Velsignet være Guds sannhet. 

{4:41} og med at han holdt hans fred. Og alle de 

deretter ropte og sa, bra er sannheten, og mektige over alle 

ting. 

{4:42} da sa kongen ham, spør hva du vil. 

flere er utpekt i skriftlig, og vi vil gi det 

deg, fordi du er funnet klokeste; og du skal sitte neste 

meg, og skal kalles min fetter. 

{4:43} da sa han til kongen, husk ditt løfte, 

som du har lovet å bygge Jerusalem i dag når 

du kommer til ditt rike, 

{4:44} og sende bort alle fartøyene som ble tatt 



plassering av Jerusalem, som Cyrus beskikket, når han 

sverget å ødelegge Babylon og sende dem igjen dit. 

{4:45} du også har lovet å bygge opp templet, 

som Edomites brent når Judea ble gjort øde 

ved kaldeernes. 

{4:46} og nå, O Herre konge, dette er det som jeg 

krever, og som jeg ønsker av deg, og dette er den fyrstelig 

gavmildhet går fra deg selv: Jeg ønsker derfor at 

du gjøre god løfte, ytelsen hvorav med 

din egen munn du har sverget til kongen av himmelen. 

{4:47} deretter Darius kongen sto opp og kysset ham, 

og skrev brev for ham til alle treasurers og 

løytnanter og kapteiner og guvernørene, som de skal 

trygt formidle på vei både ham, og alle de som går 

opp med ham å bygge Jerusalem. 

{4:48} han skrev brev til løytnanter som var 

i Celosyria og Phenice, og til dem i Libanus, som 

de bør ta sedertre fra Libanus til Jerusalem, 

og bygge byen med ham. 

{4:49} videre skrev han for alle jøder som gikk ut 



området opp til jødedommen, om sin frihet, som 

ingen offiser, ingen linjal, ingen løytnant eller Kasserer, bør 

gå inn i sine dører; 

{4:50} og at alle landet som de holder bør 

gratis uten hyllest; og at Edomites skulle gi 

landsbyene jødene som da de holdt: 

{4:51} Ja, at det bør være årlig gitt tjue 

talenter til byggingen av tempelet, inntil tid at det 

ble bygd; 

{4:52} og andre ti talenter årlig å opprettholde en brent 

tilbud på alteret hver dag, som de hadde en 

budet å tilby sytten: 

{4:53} og at alle de som gikk fra Babylon å bygge 

byen skal ha gratis frihet, som også de som deres 

etterkommere, og alle prestene som gikk bort. 

{4:54} han skrev også om. belastninger, og 

prestene gevantene hvor de jobber; 

{4:55} og likeledes hvorav levittene, skal 

gitt dem inntil dagen som huset var ferdig, og 

Jerusalem bygde opp. 



{4:56} og han befalte for å gi til alle som holdt byen 

pensjoner og lønn. 

{4:57} han sendt bort også alle fartøyene fra Babylon, 

at Cyrus hadde satt hverandre; og alle som Cyrus hadde gitt i 

budet, samme belastet han også å bli gjort, og 

sendt til Jerusalem. 

{4:58} nå når denne unge mannen var borte, han 

løftet opp ansiktet til himmelen mot Jerusalem, og skryt 

Kongen av himmelen, 
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{4:59} og sa: fra deg kommer seier, fra deg 

kommer visdom og din er ære, og jeg din tjener. 

{4:60} velsignet er du, som har gitt meg visdom: for 

til deg gi jeg Takk, Herre av våre fedre. 

{4:61} og så han tok bokstaver, og gikk ut, og kom 

til Babylon, og fortalte det alle sine brødre. 

{4:62} og de lovpriste deres fedres Gud fordi 

Han hadde gitt dem frihet og frihet 

{4:63} å gå opp og å bygge Jerusalem og templet 

som kalles av hans navn: og de festet med 



instrumenter musick og glede syv dager. 

{5:1} etter dette var de viktigste mennene familier 

valgt etter sine stammer, å gå med sine koner 

og sønner og døtre, med sine trellene og 

maidservants, og deres buskap. 

{5:2} og Darius sendt med dem tusen ryttere 

før de hadde brakt dem tilbake til Jerusalem trygt, og 

med musikalske [instrumenter] tabrets og fløyter. 

{5:3} og alle deres brødre spilte, og han gjorde dem gå 

opp sammen med dem. 

{5:4} og dette er navnene på mennene som gikk opp, 

Ifølge familiene deres stammene, etter sine 

flere hoder. 

{5:5} prestene, Phinees sønn av Aaron sønner: 

Jesus sønn av Josedec, sønn av Saraias, og Joacim den 

sønn av Zorobabel, sønn av Salathiel, av hus 

David, av slekter av Phares, av stammen Juda; 

{5:6} som talte klok setninger før Darius konge 

Persia i det andre året av sin regjeringstid, måned Nisan, 

som er den første måneden. 



{5:7} og disse er de av jødedommen som kom opp fra den 

fangenskap, hvor de bodde som fremmede, som 

Nabuchodonosor kongen av Babylon hadde båret bort til 

Babylon. 

{5:8} og de vendte tilbake til Jerusalem og den andre 

deler av jødedommen, enhver til sin egen by, som fulgte med 

Zorobabel, Jesus, Nehemias og Zacharias, og 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus og Baana, deres guider. 

{5:9} antall dem av nasjonen, og deres 

guvernørene, sønner av Phoros, to tusen hundre 

sytti og to; sønner av Saphat, fire hundre seventy 

og to: 

{5:10} sønner Ares, syv hundre og femti og seks: 

{5:11} sønner Phaath Moab, to tusen åtte 

hundre og tolv: 

{5:12} sønner Elam, en tusen to hundre og femti 

og fire: sønner Zathul, ni hundre førti og fem: 

sønner av Corbe, syv hundre og fem: sønner Bani, 

seks hundre førti og åtte: 



{5:13} til Bebai, seks hundre tyve og tre sønner: 

sønner av Sadas, tre tusen to hundre tjue og 

to: 

{5:14} sønner av Adonikam, seks hundre seksti og 

syv: sønner av Bagoi, to tusen seksti og seks: den 

sønner av Adin, fire hundre og femti og fire: 

{5:15} sønner av Aterezias, nitti og to: sønner 

Ceilan og Azetas likesom og sju: sønner av Azuran, 

fire hundre og tretti og to: 

{5:16} sønner Ananias, en hundre og ett: sønner 

av Arom, trettito: og sønner Bassa, tre hundre 

tre og tyve: sønner av Azephurith, ett hundre og 

to: 

{5:17} sønner av Meterus, tre tusen og fem: den 

sønner av Bethlomon, en hundre tyve og tre: 

{5:18} de Netophah, femti og fem: de 

Anathoth, en hundre og femti og åtte: de Bethsamos, 

førti og to: 

{5:19} de Kiriathiarius, tjue og fem: de 

Caphira og Beroth, syv hundre førti og tre: de 



Pira, syv hundre: 

{5:20} de av Chadias og Ammidoi, fire hundre 

to og tyve: de Cirama og Gabdes, seks hundre 

tjue og en: 

{5:21} de av Macalon, en hundre tjue og to: 

de Betolius, femti og to: sønner Nephis, en 

hundre femti og seks: 

{5:22} sønner Calamolalus og Onus, syv hundre 

fem og tyve: sønner av Jerechus, to hundre førti og 

fem: 

{5:23} sønner Annas, tre tusen tre hundred 

og tretti. 

{5:24} prestene: sønner av Jeddu, sønn av Jesus 

av Sanasib, ni hundre og syttifem to sønner: 

sønner av Meruth, en tusen femti og to: 

{5:25} til Phassaron, en førti tusen og syv sønner: 

sønner Carme, en tusen og sytten. 

{5:26} the levittene: sønner Jessue og Cadmiel, og 

Banuas og Sudias, sytti og fire. 

{5:27} hellige sangerne: sønner Asaph, hundre 



tjue og åtte. 

{5:28} bærere: sønner Salum, sønnene til Jatal, 

sønner av Talmon, sønnene til Dacobi, sønnene til Teta, 

Samisk, i alt en hundre og tretti og ni sønner. 

{5:29} tjenere av tempelet: sønnene til Esau, den 

sønner av Asipha, sønnene til Tabaoth, sønnene til Ceras, den 

sønner av Sud, sønner av Phaleas, sønnene til Labana, den 

sønner av Graba, 

{530} sønner Acua, sønnene av Uta, sønner 

Cetab, sønnene til Agaba, sønnene til Oslo, sønner 

Anan, sønner Cathua, sønnene til Geddur, 

{5:31} sønner av Airus, sønnene til Daisan, sønnene til 

Noeba, sønnene til Chaseba, sønnene til Gazera, sønnene til 
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Azia, sønner av Phinees, sønnene til Azare, sønnene til 

Bastai, sønnene av Asana, sønner Meani, sønnene til 

Naphisi, sønnene til Acub, sønnene til Acipha, sønnene til 

Assur, sønner Pharacim, sønnene til Basaloth, 

{5:32} sønner Meeda, sønnene til Coutha, sønnene til 

Charea, Charcus, sønnene til Aserer, sønnene til sønner 



Thomoi, sønnene til Nasith, sønnene til Atipha. 

{5:33} sønner tjenere Salomo: sønner 

Azaphion, sønnene til Pharira, sønnene til Jeeli, sønnene til 

Lozon, sønnene Israels sønner av Sapheth, 

{5:34} sønner Hagia, sønner av Pharacareth, den 

sønner av Sabi, sønner av Sarothie, sønnene til Masias, den 

sønner av Gar, sønner av Addus, sønnene til en Suba, sønnene 
til 

Apherra, Barodis, sønnene til Sabat, sønnene til sønner 

Allom. 

{5:35} alle statsrådene av templet, og sønnene til den 

tjenere Salomo var tre hundre og syttifem to. 

{5:36} disse kom fra Thermeleth og Thelersas, 

Charaathalar fører dem, og Aalar; 

{5:37} verken kunne de vise deres familier, eller deres 

lager, hvor de var Israels: sønner Ladan, sønn av 

Forbud, sønner av Necodan, seks hundre og femti og to. 

{5:38} og prestene som ranet kontoret til den 

prestedømme, og ble ikke funnet: sønner av Obdia, sønner 

av Accoz, sønnene til Addus, som gift Augia en av de 



døtre av Barzelus, og ble oppkalt etter hans navn. 

{5:39} og når beskrivelsen av slekter av disse 

menn ble søkt i registeret og fant ikke, de 

ble fjernet fra utfører kontoret til prestedømmet: 

{5:40} for dem sa Nehemias og Atharias, som 

de bør ikke være del av det hellige, til der 

kom en høyprest ikledd doktrine og sannhet. 

{5:41} så Israel fra dem tolv år og 

oppover, var de alle førti tusen, foruten 

trellene og womenservants to tusen tre 

hundre og seksti. 

{5:42} deres trellene og tjenerinner var syv 

tusen tre hundre seks og sju: sang menn 

og sang kvinner, to hundre førti og fem: 

{5:43} hundre og tretti og fem kameler, seven 

tusen tretti og seks hester, to hundre førti og fem 

muldyr, fem tusen fem hundre tjue og fem dyr 

brukes til å åk. 

{5:44} om sjefen for deres familier, når 

de kom til Guds tempel i Jerusalem, lovet 



å sette opp huset igjen i sin egen plass i henhold til deres 

evne, 

{5:45} og gi til de hellige skattkammer av verk en 

tusen pounds av gull, fem tusen av sølv, og en 

hundre prestelige klær. 

{5:46} og så bodde prestene og levittene og 

folk i Jerusalem, og i landet, sangerne også og 

bærere; og hele Israel i sine landsbyer. 

{5:47} men når den syvende måneden var for hånden, og 

da Israels barn var hver mann i sin egen 

sted, kom de alle sammen med en samtykke i åpent 

sted for den første porten som er mot øst. 

{5:48} sto da Jesus sønn av Josedec, og hans 

brødre prester og Zorobabel sønn av Salathiel, og 

hans brødre og gjort klar alteret av Israels Gud, 

{5:49} å ofre brent på den, slik det er 

uttrykkelig ledet i boken av Moses Guds mann. 

{5:50} og det var samlet dem ut av det 

andre nasjoner i landet, og de oppførte alteret på hans 

eier sted, fordi alle nasjoner i landet var på 



fiendskap med dem, og undertrykte. og de tilbød 

offer i henhold til tid og brennoffer til den 

Herre både morgen og kveld. 

{5:51} også de holdt festen av tabernacles, som det er 

ledet i loven, og tilbys offer daglig, som var 

møte: 

{5:52} og etter det, de kontinuerlig oblations, og 

offer for sabbaten, og nymånedagene og alle 

hellige fester. 

{5:53} og alle de som hadde gjort et løfte til Gud begynte 

å ofre til Gud fra den første dagen i syvende 

måned, selv om et tempel for Herren ikke var ennå bygget. 

{5:54} og de ga murere og snekkere 

penger, kjøtt og drikke, med munterhet. 

{5:55} for dem Zidon også og Tyr de ga carrs, 

at de skulle ta sedertrær fra Libanus, som 

skal bringes av flyter til oase av Joppe, ifølge 

som det var befalt av Cyrus kongen av perserne. 

{5:56} og andre år og andre måned etter hans 

kommer til Guds tempel i Jerusalem begynte Zorobabel 



sønn av Salathiel, og Jesus sønn av Josedec, og deres 

brødre og prestene, og levittene, og alle de som 

var kommet til Jerusalem ut av fangenskap: 

{5:57} og de la grunnlaget for Guds hus 

i den første dagen i den andre måneden i det andre året etter 

de kom til jødedommen og Jerusalem. 

{5:58} og de utnevnt levittene fra tjue år 

gamle over arbeider Herren. Deretter reiste seg Jesus, og hans 

sønner og brødre, og Cadmiel hans bror, og sønner 

Madiabun, med sønner Joda sønn av Eliadun, med 

sine sønner og brødre, alle levitter, med en enighet Brostein 

frem av virksomheten, labouring for å fremme verkene i 

Guds hus. Så arbeiderne bygget et tempel for den 

Lord. 

{5:59} og prestene var plassert i sine klær 

musikkinstrumenter og trompeter; og levittene den 

sønner av Asaph hadde cymbaler, 

{5:60} allsang thanksgiving og priste det 

Herre, ifølge som David hadde ordinert, konge av Israel. 

{5:61} og de sunget med høy stemme sanger til lovprisning 



Herrens fordi hans barmhjertighet og herlighet er for alltid i alle 

Israel. 
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{5:62} og alle de hørtes trompeter og ropte 

med høy røst, synge sanger av takksigelse til den 

Herren oppdrett opp av Herrens hus. 

{5:63} for prestene og levittene og sjef for 

deres familier, i antikken som hadde sett det tidligere huset 

kom til byggingen av dette med gråt og stor gråter. 

{5:64}, men mange med trompeter og glede ropte med høyt 

stemme, 

{5:65} så som trompeter ikke kan høres 

gråt folkets: ennå forsamlingen hørtes 

vidunderlig, slik at det ble hørt langt utenfor. 

{5:66} derfor når fiender av Juda stamme 

Benjamin hørte det, og de kom til å vite hva som støy 

av trompeter bør bety. 

{5:67} og de oppfattet som de som var av den 

fangenskap bygge et tempel for Herren Gud Israel. 

{5:68} så de gikk til Zorobabel og Jesus, og til den 



sjef for familier, og sa til dem, vil vi bygge 

sammen med deg. 

{5:69} For vi gjør på samme måte som dere, Adlyd deres Herre, 
og gjør 

ofre ham fra dager Azbazareth kongen av 

Assyrerne, som brakte oss hit. 

{5:70} deretter Zorobabel og Jesus og sjef for den 

familier Israels sa til dem: det ikke er for oss og deg 

bygge sammen et hus Herren vår Gud. 

{5:71} vi selv alene bygges til Herren av 

Israel, ifølge som Cyrus kongen av perserne har 

befalt oss. 

{5:72} men hedningene landet ligger mot den 

innbyggerne i Judea, og holder dem stredet, hindret deres 

Building; 

{5:73} og sine hemmelige tomter, og populære persuasions 

og commotions, de hindret fullføringen av bygningen 

hele tiden at kongen Cyrus bodde: slik de ble hindret 

fra bygning i et tidsrom av to år før regjeringstid 

Dareios. 



{6:1} nå i det andre året av regjeringstiden til Darius 

Aggeus og Zacharias sønn av Addo, profetene, 

profeterte til jødene i jødedommen og Jerusalem i den 

navnet på Herren Gud Israel, som kom. 

{6:2} så stod opp Zorobabel sønn av Salatiel, og 

Jesus sønn av Josedec, og begynte å bygge den 

Herren i Jerusalem, profeter Herren med 

dem, og hjelpe dem. 

{6:3} samtidig kom til dem Sisinnes den 

guvernør i Syria og Phenice, med Sathrabuzanes og hans 

ledsagere, og sa til dem: 

{6:4} etter avtale med dere bygge dette huset og 

Dette taket, og utføre alle de andre tingene? og hvem er den 

arbeidere som utfører disse ting? 

{6:5} likevel om jødenes eldster innhentet tjeneste, 

fordi Herren hadde besøkt fangenskap; 

{6:6} og de ikke ble hindret fra bygning til 

gang som betydning ble gitt til Darius om 

dem, og svar mottatt. 

{6:7} kopien av bokstavene som Sisinnes, guvernør i 



Syria og Phenice og Sathrabuzanes, med sine 

følgesvenner, linjaler i Syria og Phenice, skrev og sendt 

til Darius; Til kong Darius, hilsen: 

{6:8} La alle ting kjent for vår Herre kongen, som 

å komme inn i landet av Judea og inn i den 

byen Jerusalem vi fant i byen Jerusalem i 

antikken av jødene som var i fangenskap 

{6:9} bygger et hus til Herren og stor og nye, av 

hugget og kostbare steiner, og tømmer allerede lagt på den 

vegger. 

{6:10} og disse arbeider er utført med stor fart, og 

arbeidet går prosperously i hendene, og med alle 

ære og flid er det gjort. 

{6:11} spurte vi disse eldster, sier, som 

budet bygge dere dette huset og grunnlaget 

disse verkene? 

{6:12} derfor så vi kan gi 

kunnskap til deg ved å skrive, vi krevde av dem som 

var de viktigste doers og vi pålagt av dem navnene i 

skriving av deres viktigste menn. 



{6:13} så de ga oss svaret, vi er tjenere 

Herren gjort himmel og jord. 

{6:14} og som for dette huset, den var bygget mange år 

siden av en konge av Israel stor og sterk, og var ferdig. 

{6:15} men når våre fedre provosert Gud til vrede, 

og syndet mot Herren Israels i himmelen, han 

ga dem inn kraften i Nabuchodonosor konge 

Babylon, kaldeernes ur. 

{6:16} som trakk ned huset, og brent, og 

revet mennesker fanger til Babylon. 

{6:17} men det første året som konge og sendte hersket over 

landet Babylon Cyrus kongen skrev å bygge opp dette 

hus. 

{6:18} og de hellige fartøyene av gull og sølv, som 

Nabuchodonosor hadde revet ut av huset 

Jerusalem, og hadde satt dem i sitt eget tempel de Cyrus 

kongen frembragt igjen av tempelet i Babylon, 

og de ble levert til Zorobabel og Sanabassarus 

linjalen 

{6:19} med befaling at han skal bære bort det 



samme fartøyer, og sette dem i tempelet i Jerusalem. og 

som et tempel for Herren skal bygges i hans sted. 

{6:20} så den samme Sanabassarus, som kom hit 

la grunnlaget for Herrens hus i Jerusalem. 

og fra den tid til dette er fortsatt en bygning, det er ikke ennå 

fullt endte. 

{6:21} nå La derfor hvis det synes godt til kongen, 

Søk gjøres mellom postene konge og sendte: 

{6:22} og hvis det finnes som bygging av hus 
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Herren i Jerusalem har vært gjort med samtykke fra 

Kong Kyros, og hvis vår Herre kongen så tenkende, la ham 

markere oss derav. 

{6:23} deretter befalte Kong Darius å søke blant den 

poster i Babylon: og så på Ecbatane palasset, som er 

i landet av Media, ble det funnet et kast hvor 

disse ting ble registrert. 

{6:24} i det første året av styre kongen Cyrus 

befalt at huset til Herren i Jerusalem skal 

bygges igjen, hvor de ofre med kontinuerlig ild: 



{625} høyden skal være seksti cubits og bredde 

seksti cubits, med tre rader av hugget stein og en rekke 

nytt treverk i dette landet; og utgifter å være 

gitt av kong Cyrus: 

{6:26} og at de hellige fartøyene av Herren, hus 

både av gull og sølv tok som Nabuchodonosor av 

huset i Jerusalem, og brakt til Babylon, skal 

tilbake til huset i Jerusalem, og angis i stedet 

der de var før. 

{6:27} og han befalte også som Sisinnes i 

guvernør i Syria og Phenice og Sathrabuzanes, og deres 

følgesvenner, og de som var utpekt herskere i Syria 

og Phenice, bør være forsiktig med å blande seg med stedet, 

men lider Zorobabel, tjener Herren og guvernør 

Judea, og eldstene av jødene, bygge hus 

Herren i stedet. 

{628} jeg har befalt også ha det bygget opp hele 

igjen; og at de ser flittig for å hjelpe de som er av 

fangenskap jødene til Herrens hus bli 

fullført: 



{6:29} og ut av skatten av Celosyria og Phenice en 

del nøye for å få disse menn for offer 

Herren, det vil si å Zorobabel guvernøren og okser, 

og rams og lam; 

{6:30} og mais, salt, vin og olje, og at 

kontinuerlig hvert år uten videre spørsmål, ifølge 

som prester som i Jerusalem skal bety for å være daglig 

brukt: 

{6:31} at tilbud kan gjøres for den høyeste Gud 

for kongen og hans barn, og at kan de be for 

deres liv. 

{6:32} og han befalte at bør 

bryter, ja eller lage lys av tidligere omtalt eller 

Skrevet av sitt eget hus skal et tre bli tatt, og han 

Dette henges, og alle sine varer beslaglagt for kongen. 

{6:33} Herren derfor navn kalles det 

ved, helt ødelegge hver king og nasjon, som stretcheth 

ut sin hånd for å hindre eller endamage huset for Herren i 

Jerusalem. 

{6:34} jeg Darius kongen har ordinert som ifølge 



til disse tingene gjøres det med flid. 

{7:1} deretter Sisinnes guvernøren i Celosyria og 

Phenice og Sathrabuzanes, med sine ledsagere 

følge av kong Darius, bud 

{7:2} nøye overvåke hellige verk, hjelpe 

i antikken av jødene og guvernørene i tempelet. 

{7:3} og så hellige verk frem, når Aggeus og 

Zacharias profetene profeterte. 

{7:4} og de ferdig disse ting med den 

befaling Herren Gud Israel, og med den 

samtykke Cyrus, Darius og Artexerxes, konger av Persia. 

{7:5} og dermed ble det hellige hus ferdig i tre 

og tjuende dagen i måneden Adar, i det sjette året av 

Darius kongen av perserne 

{7:6} og Israels, prestene, barn og 

Levittene, og andre som var i fangenskap, som var 

lagt til dem, gjorde ifølge ting skrevet den 

boken av Moses. 

{7:7} og innvielsen av templet Herrens de 

tilbudt en hundre bullocks to hundre RAM, fire 



hundre lam; 

{7:8} og tolv geiter på grunn av hele Israel, ifølge 

antall sjefen for Israels stammer. 

{7:9} prestene også og levittene stod plassert i 

deres klær, ifølge deres slekter i tjenesten 

for Herren Gud Israel, ifølge boken av Moses: 

og bærere på hver gate. 

{7:10} og Israels barn som var av den 

fangenskap holdt påske på den fjortende dagen i først 

måned, etter at prestene og levittene ble helliget. 

{7:11} ikke var de som var i fangenskap alle 

helliget sammen: men levittene var alle helliget 

sammen. 

{7:12} og så de tilbød påske til alle 

fangenskap, og deres brødre prestene, og for 

selv. 

{7:13} og Israels barn som kom ut av det 

fangenskap spise, selv de som hadde skilt seg 

fra avskyeligheter for folket i landet, og 

Herren. 



{7:14} og de holdt festen av unleavened brød syv 

dager, å lage lystige før Herren, 

{7:15} for at han hadde slått kongen av råd 

Assyria mot dem, å styrke hendene i verk 

for Herren Gud Israel. 

{8:1} og etter disse tingene, når Artexerxes kongen av 

Perserne regjerte kom Esdras sønn av Saraias, sønn 

av Ezerias, sønn av Helchiah, sønn av Salum, 

{8:2} sønn av Sadduc, sønn av Achitob, sønn av 

Amarias, sønn av Ezias, sønn av Meremoth, sønn av 

Zaraias, sønn av Savias, sønn av Boccas, sønn av 

Abisum, sønn av Phinees, sønn av Eleazar, sønn av 

Aaron sjef presten. 

{8:3} denne Esdras gikk opp fra Babylon, som skriver, 

å være svært klar i Moseloven, som ble gitt av den 

Israels Gud. 

{8:4} og kongen gjorde ham ære: han funnet nåde i 
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synet i alle hans forespørsler. 

{8:5} der gikk opp med ham også visse barn 



Israels presten av levitter, de hellige sangere, 

bærere, og ministrene i templet, til Jerusalem, 

{8:6} i det syvende år av regimet til Artexerxes, i den 

femte måned, var dette kongens syvende år; for de gikk 

fra Babylon i den første dagen i den første måneden, og kom til 

Jerusalem, ifølge de velstående reise som den 

Herren ga dem. 

{8:7} for Esdras hadde stor dyktighet, slik at han utelatt 

ingenting av loven og budene fra Herren, men 

lærte hele Israel ordinanser og dommer. 

{8:8} nå kopien av kommisjonen, som var 

skrevet fra Artexerxes kongen, og kom til Esdras i 

prest og leser av lov Herren, er dette som 

followeth; 

{8:9} Kong Artexerxes Esdras presten og leser 

lov Herren sendte hilsen: 

{8:10} har bestemt å håndtere allernådigst, jeg har 

gitt ordre, at slike nasjonens av jødene, og den 

prestene og levittene er innenfor våre rike, som er villig til 

og ville gå med deg til Jerusalem. 



{8:11} så mange La derfor som har et sinn thereunto, 

dem reise med deg, som det har virket godt både for meg 

og mine syv venner rådgivere; 

{8:12} at de kan se til saker av Judea og 

Jerusalem, agreeably til det som i lov Herren. 

{8:13} og gaver til Israels Herren til 

Jerusalem, som jeg og mine venner har lovet, og alle de 

gull og sølv som i landet i Babylon kan bli funnet, 

for Herren i Jerusalem, 

{8:14} med at også som er gitt av folket for det 

tempel for Herren sin Gud i Jerusalem: og at sølv 

og gold kan samles for bullocks, rams og lam, 

og ting thereunto appertaining; 

{8:15} til slutt at de kan tilby ofrer til den 

Herren på alteret for Herren deres Gud, som er i 

Jerusalem. 

{8:16} og overhodet du og dine brødre vil gjøre med 

sølv og gull, som gjøre, din Guds vilje. 

{8:17} og hellige blodårene i Herren, som er gitt 

deg for bruk av tempelet i din Gud, som er i 



Jerusalem, skal du angi din Gud i Jerusalem. 

{8:18} og overhodet ting ellers du skal huske 

for bruk av tempelet i din Gud, skal du gi det ut av 

kongens treasury. 

{8:19} og jeg Kong Artexerxes har også befalt den 

Keepers skatter i Syria og Phenice, som 

overhodet Esdras presten og leseren av loven om den 

høyeste Gud skal sende for, de bør gi ham med 

hastighet, 

{8:20} summen av hundre talenter av sølv, 

likeledes også hvete selv til hundre kor, og en 

hundre stykker av vin og andre ting i overflod. 

{8:21} la alle ting skal utføres etter Guds lov 

flittig for den høyeste Gud, den vreden kommer ikke 

på riket av kongen og hans sønner. 

{8:22} jeg befaler dere, at dere krever ingen skatt, eller 

noen andre utskyting av alle de prester og levitter, eller 

hellige sangere, eller bærere eller ministrene av tempelet, eller 
noen 

som har gjerninger i dette tempelet, og at ingen mann har 



retten til å innføre noen ting dem. 

{8:23} og du, Esdras, ifølge Guds visdom 

ordinere dommere og dommere, som de kan dømme i alle Syria 

og Phenice alle dem som kjenner lovene i din Gud; og 

de som vet det ikke du skal lære. 

{8:24} og som faller i overtredelse lov din 

Gud, og en konge, skal bli straffet flittig om 

det være død eller andre straff, av penger, eller 

av fengsel. 

{8:25} sa Esdras scribe, velsignet være den eneste 

Herren mine fedres Gud, som har lagt disse tingene inn i 

hjertet av kong å glorifisere sitt hus i Jerusalem: 

{8:26} og har hedret meg i synet av kongen, og 

hans rådgivere, og alle hans venner og adelsmenn. 

{8:27} Derfor ble jeg oppmuntret ved hjelp av den 

Herren min Gud og samlet menn å gå opp 

med meg. 

{8:28} og disse er sjef ifølge deres familier 

og flere dignities, som gikk opp med meg fra Babylon i 

regimet til kong Artexerxes: 



{8:29} av sønnene til Phinees, Gerson: av sønner 

Itamar, Gamael: av sønnene til David, Lettus sønn av 

Sechenias: 

{830} av sønnene til Pharez, Zacharias; og med ham 

ble regnet en hundre og femti menn: 

{8:31} av sønnene til Pahath Moab, Eliaonias, sønn av 

Zaraias, og med ham to hundre menn: 

{8:32} av sønnene til Zathoe, Sechenias sønn av 

Jezelus, og med ham tre hundre menn: av sønner 

Adin, Obeth sønn av Jonathan, og med ham to hundre 

og femti menn: 

{8:33} av sønnene til Elam, Josias sønn av Gotholias, og 

med ham sytti menn: 

{8:34} av sønnene til Saphatias, Zaraias sønn av Michael, 

og med ham seksti og ti menn: 

{835} sønner av Joab, Abadias sønn av Jezelus, og 

med ham to hundre og tolv menn: 

{8:36} av sønnene til Banid, Assalimoth sønn av Josaphias, 

og med ham ett hundre og seksti menn: 

{8:37} av sønnene til Babi, Zacharias sønn av Bebai, og 



med ham tjue og åtte menn: 

{8:38} av sønnene til Astath, Johannes sønn av Acatan, og 

med ham en hundre og ti menn: 
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{8:39} av sønnene til Adonikam sist, og de er den 

navnene på dem, Eliphalet, juvel, og Samaias, og med 

dem sytti menn: 

{8:40} av sønnene til Bago, Uthi sønn av Istalcurus, 

og med ham sytti menn. 

{8:41} og dette jeg samlet sammen elven kalt 

Theras, hvor vi slo opp våre telt tre dager: og så jeg 

kartlagt dem. 

{8:42} men når jeg hadde fant det ingen prester og 

Levittene, 

{8:43} deretter sendt I Eleazar, og Iduel og Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zacharias og Mosollamon, rektor 

menn og lært. 

{845} og jeg ba dem at de skulle gå til Saddeus 

kapteinen, som var i statskassen: 



{8:46} og befalte dem at de skulle tale til 

Daddeus, og hans brødre og til treasurers som 

å sende oss slike menn som kan utføre prestene 

kontoret i Herrens hus. 

{8:47} og mektige hånd Herrens de 

oss dyktige menn av sønnene til Moli sønn Levi, den 

sønn av Israel, Asebebia, og hans sønner og hans brødre som 

var atten. 

{8:48} og Asebia, og Annus og Osaias hans bror av 

sønner av Channuneus og deres sønner, var tyve mand. 

{8:49} og tjenere tempelet som David hadde 

ordinert, og de viktigste mennene for servicen på den 

Levittene nemlig, tjenere tempelet to hundre og 

tjue, katalogen som var åpenbart. 

{8:50} og det jeg lovet en rask til unge menn 

før vår Herre, å ønske ham en velstående reise begge 

for oss og dem som var med oss, for våre barn og 

storfe: 

{8:51} for jeg var skamfull å be kongen fotfolk, og 

ryttere og retningslinjer for beskyttelse mot våre motstandere. 



{8:52} for vi hadde sagt til kongen som makt 

Herren vår Gud skal være med dem som søker ham, å 

støtte dem på alle måter. 

{8:53} og igjen vi bønnfalt vår Herre som berører dette 

ting, og fant ham gunstig for oss. 

{8:54} så jeg skilte tolv av høvdingen av prestene, 

Esebrias, og Assanias, og ti menn av deres brødre med 

dem: 

{8:55} og jeg veide dem gull og sølv, og 

de hellige fartøyene av vår Herre, hus som kong 

og hans råd, og høvdingene og hele Israel hadde gitt. 

{8:56} og når jeg hadde veide det, jeg leverte dem 

seks hundre og femti talenter av sølv og sølv fartøy av 

hundre talenter, og hundre talenter av gull, 

{8:57} og tjue golden fartøy og tolv skip av 

messing, selv av fin messing, glitrende som gull. 

{8:58} og jeg sa til dem, både dere er hellig for den 

Herren og fartøyene er hellig, og gull og sølv 

et løfte Herren, Herren av våre fedre. 

{8:59} se dere og holde dem til dere levere dem til den 



Chief av prestene og levittene, og viktigste menn 

familiene til Israel, i Jerusalem, i kamre av den 

hus vår Gud. 

{8:60} så prestene og levittene, som hadde fått 

sølv og gull og fartøyene, førte dem til 

Jerusalem, til et tempel for Herren. 

{8:61} og fra elva Theras vi dro tolvte 

dagen i den første måneden, og kom til Jerusalem av den 
mektige 

hånd vår Herre, som var med oss: og den 

begynnelsen av reisen Herren levert oss fra alle 

fienden, og så vi kom til Jerusalem. 

{8:62} og når vi hadde vært der tre dager, gull 

og sølv som var veide ble levert i huset til 

vår Herre på den fjerde dagen til Marmoth presten sønn 

av Iri. 

{8:63}, og med ham var Eleazar sønn av Phinees, og 

med dem var Josabad sønn av Jesu og Moeth sønn 

av Sabban, levittene: alle ble levert dem etter nummer og 

vekt. 



{8:64} og alle vekten av dem ble skrevet på 

samme time. 

{8:65} videre de som kom ut av fangenskap 

tilbys offer til Herren, Israels Gud, selv tolv 

Bullocks for hele Israel, fourscore og seksten rams, 

{8:66} likesom og tolv lam, geiter for en fred 

tilbyr, tolv; alle av dem et offer til Herren. 

{8:67} og de leverte kongens bud 

til kongens tillitsvalgte og guvernørene i Celosyria 

og Phenice; og de hedret de og temple 

Guds. 

{8:68} nå når disse ting ble gjort, linjalene 

meg og sa: 

{8:69} nasjonen Israel, prinsene, prester og 

Levittene, har ikke satt fra dem den rare menneskene i 

landet eller forurensning av hedningefolkene nemlig, av den 

Kana'aneerne, hetittene, Pheresites, jebusittene og 
moabittene, 

Egypterne, og Edomites. 

{8:70} For både de og deres sønner har gift med 



deres døtre, og hellige ætt er blandet med merkelige 

folket i landet. og fra begynnelsen av denne saken i 

herskere og de store mennene har vært delaktige i denne urett. 

{8:71} og så snart jeg hørte disse ting, jeg leie min 

klær og hellige plagget, og dro av håret fra 

av hodet mitt og skjegg, og satte meg trist og svært tung. 

{8:72} slik at alle de som ble flyttet på ord i 

Herren Gud Israel samlet meg mens jeg sørget for 

synder: men jeg satt fortsatt full av tyngde til kvelden 

offer. 

1 Esdras side 704 

{8:73} deretter stiger opp fra fort med mine klær og 

den hellige plagg leie, bukket kne og stretching 

Videre hendene Herren, 

{8:74} jeg sa: O Herre, jeg er forvirret og Skamfull 

ditt åsyn; 

{8:75} For våre synder multipliseres over hodene våre, og 

våre ignorances har kommet opp mot himmelen. 

{8:76} For alltid siden av våre fedre vi har 

vært og er i stor synd, og til denne dagen. 



{8:77} og for våre synder og våre fedre vi med våre 

brødre og våre konger og våre prester ble gitt opp til 

kongene på jorden, sverd, og fangenskap og for 

en byttedyr med skam, til denne dag. 

{8:78} og nå i noen grad er nåde blitt 

åpenbart oss fra deg, O Herre, at det skal stå 

oss en rot og et navn i din helligdommen. 

{8:79} og å oppdage oss et lys i huset til den 

Herre vår Gud, og gi oss mat i tiden av våre 

slaveri. 

{8:80} Ja, da vi var i trelldom, var vi ikke 

forlatt vår Herre; men han gjorde oss nådig før den 

konger av Persia, slik at de ga oss mat. 

{8:81} Ja, og æret templet vår Herre, og 

løftet opp den øde Sion, at de har gitt oss en sikker 

forblir i jødedommen og Jerusalem. 

{8:82} og nå, O Herre, hva skal vi si, å ha disse 

ting? for vi har transgressed dine bud, som 

du treets av dine tjenere profetene, sa: 

{8:83} at landet som dere gå inn til å ha som en 



arv, er et land forurenset med forurensning av den 

fremmede landet, og de har fylt med deres 

urenhet. 

{8:84} Derfor nå skal dere ikke bli dine døtre 

til sine sønner, skal verken dere ta deres døtre 

dine sønner. 

{8:85} videre dere søker aldri å ha fred med 

dem, at dere kan være sterk og spise gode ting i den 

land, og at dere kan forlate landet for arv 

barna for alltid. 

{8:86} og alt som er rammet oss for vår 

ugudelige gjerninger og store synder. for du, Herre, gjøre 

våre synder lys, 

{8:87} og gi oss slik en rot: men vi har 

vendte tilbake igjen til bryter din lov, og til å blande 

oss med urenhet i landene i landet. 

{8:88} måtte ikke du være sint på oss å ødelegge oss, 

før du brodd forlot oss rot, frø, verken navnet? 

{8:89} herre av Israel, du er sant: for vi igjen en 

rot i dag. 



{8:90} se, nå er vi deg i våre synder, 

for vi ikke kan stå lenger grunn av disse ting 

før deg. 

{8:91} og som Esdras i hans bønn gjort sin tilståelse 

gråt og ligger flatt på bakken foran tempelet og 

det samlet ham fra Jerusalem en meget stor 

mange menn og kvinner og barn: for det var 

flott gråt i forsamlingen. 

{8:92} deretter Jechonias sønn av Jeelus, en av sønnene 

Israels ropte og sa: O Esdras, vi har syndet 

mot Gud Herren, har vi gift merkelig kvinner 

nasjonene i landet, og nå er hele Israel værs. 

{8:93} la oss gjøre en ed til Herren, at vi vil sette 

bort alle våre hustruer, som vi har tatt hedningenes, 

med sine barn, 

{8:94} som som du har bestemt, og som adlyde 

lov Herren. 

{8:95} oppstår og satt i utførelse: for deg gjør dette 

saken appertain, og vi vil være med deg: gjøre tappert. 

{8:96} så Esdras oppsto, og tok en ed om sjefen for 



prestene og levittene alle Israels å gjøre etter disse ting. 

og så de sverget. 

{9:1} deretter Esdras fra retten av tempelet 

gikk til chamber of Joanan sønn av Eliasib, 

{9:2} og forble det og åt ingen kjøtt eller drikke 

vann, sorg for de store synder av forsamlingen. 

{9:3} og det var en kunngjøring i alle jødedommen og 

Jerusalem til alle dem som var i fangenskap, at de 

skal samles i Jerusalem: 

{9:4} og at møtte ikke det innenfor eller 

tre dager etter som eldstene som bare regel utnevnt, 

deres storfe skal benyttes til bruk av tempelet, og 

selv utstøtt fra dem som var i fangenskap. 

{9:5} og i tre dager var alle de av Juda stamme 

og Benjamin samlet i Jerusalem tjuende 

dagen for den niende måneden. 

{9:6} og hele forsamlingen satt skjelvende av bredt 

retten av tempelet på grunn av den nåværende uvær. 

{9:7} så Esdras sto frem og sa til dem: dere har 

brutt loven i gifter seg merkelig koner, og dermed til 



øke synder Israel. 

{9:8} og nå ved å bekjenne gi ære til Herren 

Våre fedres Gud, 

{9:9} og gjøre hans vil skille fra den 

hedenske landet og merkelig kvinner. 

{9:10} deretter gråt hele forsamlingen og sa med et 

høy røst, som som du har talt, så vil vi gjøre. 

{9:11} men forasmuch som de er mange, og det er 

stygt vær, slik at vi ikke kan stå uten, og dette er 

ikke et verk av en dag eller to, se vår synd i disse tingene er 

spredt langt: 

{9:12} Derfor la herskerne av forsamlingen oppholdet, og 

La alle dem våre habitations som har merkelige koner kommer 

på den tid, 
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{9:13} og med dem herskere og dommerne i hver 

plassere, før vi vende vreden til Herren fra oss 

denne saken. 

{9:14} deretter Jonathan Azael og Ezechias i 

sønn av Theocanus tok deretter denne saken på dem: 



og Mosollam og Levis og Sabbatheus hjalp dem. 

{9:15} og de som var i fangenskap gjorde ifølge 

alle disse ting. 

{9:16} og Esdras presten valgte ham rektor 

menn av deres familier, alt etter navn: og den første dagen i 
den 

tiende måned de satt sammen for å undersøke saken. 

{9:17} slik deres sak som holdt rart koner vokste 

til slutt i den første dagen i den første måneden. 

{9:18} og prester som var kommet sammen, og 

hadde merkelig koner, det ble funnet: 

{9:19} av Jesus sønn av Josedec, og hans sønner 

brødre. Matthelas og Eleasar, og Joribus og Joadanus. 

{9:20} og de ga hendene å plassere sine koner 

og å tilby værer for å gjøre reconcilement for deres errors. 

{9:21} og sønner Emmer; Ananias og Zabdeus, 

og Eanes, og Sameius, Hiereel og Azarias. 

{9:22} og sønner av Phaisur; Elionas, Massias 

Israel, og Natanael, og Ocidelus og Talsas. 

{9:23} og levittene; Jozabad og Semis, og 



Colius, som ble kalt Calitas, og Patheus, og Judas, og 

Jonas. 

{9:24} av hellige sangerne; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} for bærere; Sallumus og Tolbanes. 

{9:26} av dem Israels sønner av Phoros; Hiermas, 

og Eddias, og Melchias, Maelus og Eleasar, og 

Asibias og Baanias. 

{9:27} av sønnene til Ela; Matthanias, Zacharias, og 

Hierielus, og Hieremoth, og Aedias. 

{9:28} og sønner av Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, og Sabatus og Sardeus. 

{9:29} av sønnene til Babai; Johannes og Ananias og 

Josabad og Amatheis. 

{9:30} av sønnene til Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael og Hieremoth. 

{9:31} og sønner tillegg; Naathus og Moosias, 

Lacunus, og Naidus, Mathanias og Sesthel, Balnuus, 

og Manasseas. 

{9:32} og sønner Annas; Elionas og Aseas, og 

Melchias, og Sabbeus, og Simon Chosameus. 



{9:33} og sønnene til Ascom; Altaneus, og Matthias, 

og Baanaia, Eliphalet, Manasses og Semei. 

{9:34} og sønner av Maani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, og Pelias og Anos, Carabasion, 

og Enasibus, og Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samene, Selemias, Nathanias: og sønner av Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josefus. 

{9:35} og sønner av Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} alle disse hadde tatt rart hustruer, og de satt 

dem med sine barn. 

{9:37}, og prestene og levittene, og de som var 

Israel, bodde i Jerusalem, og i landet, i først 

dag i den syvende måneden: så Israels barn var i 

deres habitations. 

{9:38} og hele forsamlingen kom sammen med en 

samsvar i bred sted av hellige veranda mot den 

Øst: 

{9:39} og de talte til Esdras presten og leser, 

som han ville bringe Moseloven, som ble gitt av den 



Herren Gud Israel. 

{9:40} så Esdras sjef presten tok loven til den 

hele forsamlingen fra mann kvinne og alle prester, 

å høre loven i den første dagen i den sjuende måneden. 

{9:41} og han leste i bred retten før hellige 

veranda fra morgen til middag, både mennesker og 

kvinner; og forsamlingen ga akt på loven. 

{9:42} og Esdras presten og leser av loven stod 

opp på en prekestol tre, som ble laget for dette formålet. 

{9:43} og det stod Mattathias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, på høyre 

hånd: 

{9:44} og venstre hånd sto Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus og Nabarias. 

{9:45} deretter tok Esdras boken av loven før den 

mangfold: for han satt ære i første omgang i de 

synet av dem alle. 

{9:46} når han åpnet loven, de gikk alle 

rett opp. Så Esdras velsignet Herren Gud høyeste, den 

Gud, den Allmektige. 



{9:47} og alle de svarte, Amen; og løfte opp 

hendene de falt til jorden, og tilbad Herren. 

{9:48} også Jesus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas og Calitas, Asrias, og 

Joazabdus, og Ananias, Biatas, levitter, lærte loven 

Herren, noe som gjør dem withal å forstå den. 

{9:49} da talte Attharates til Esdras sjef presten. 

og leser, og levittene som underviste forsamlingen, 

til alle, sier, 

{9:50} denne dagen er hellig for Herren. (for de alle gråt 

da de hørte loven:) 

{9:51} gå deretter og spise fett og drikke søte, og 

Send del til dem som ikke har noe; 

{9:52} for denne dagen er hellig for Herren: og ikke 

sørgmodig; for Herren vil ta deg til ære. 

1 Esdras side 706 

{9:53} så levittene publisert alle ting til folk, 

sa: denne dagen er hellige for Herren. ikke være sørgmodig. 

{9:54} deretter gikk de sin vei, hver og en å spise og 

drikke og gjøre glade, og gi en del til dem som hadde 



ingenting, og å gjøre stor muntre; 

{9:55} fordi de forsto ord hvor de 

ble instruert, og den som de hadde satt sammen 

 


