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Marius 1 

Prima carte a marius 

{1:1} si narcisa a avut loc sărbătoarea Paştelui în 

Jerusalem Domnul său, şi a oferit Paştele 

paisprezecea zi a primei luni; 

{1:2} au stabilit preoţi în funcţie de zi cu zi 

cursuri, fiind îmbrăcaţi în haine lungi, in Templul din 

Domnul. 

{1:3} si el a zis leviţilor, miniștrii Sfânt 

Israel, că acestea ar trebui să sfinţiţi ei înşişi Domnului, la 

Setaţi chivotul sfânt al Domnului în casă că regele Solomon 

fiul lui David a construit: 

{1:4} şi a spus, voi nu mai suportă Arca asupra ta 

umeri: acum, prin urmare, servi pe Domnul Dumnezeul tău, şi 

ministru poporul lui Israel, şi pregătiţi-vă după dumneavoastră 

familiile şi neamuri, 

{1:5} după cum David, împăratul lui Israel prescrise, 



şi în funcţie de măreţia lui Solomon fiul lui: şi 

permanent în templu în funcţie de mai multe demnitatea de 

familiile le leviţi, care slujesc în prezenţa 

de fraţii voştri copiilor lui Israel, 

{1:6} oferta Paştele în ordine, şi face gata 

sacrificii pentru fraţii voştri, şi să păstreze Paştele 

Potrivit porunca Domnului, care a fost 

dat lui Moise. 

{1:7} și poporului care a fost găsit acolo narcisa 

a dat treizeci de mii de miei, copii şi trei de mii 

viţei: aceste lucruri s-au dat de indemnizaţie regelui, 

după cum a promis, la oameni, preoţilor, şi 

a leviţilor. 

{1:8} si Helkias, zaharia şi Syelus, guvernatorii 

Templului, a dat preoţilor pentru Paştele pe două 

mie şi şase sute de oi, şi viţei trei sute. 

{1:9} şi Jeconias, şi Samaias, şi Natanael lui 

frate, şi Assabias, şi Ochiel şi gicu, căpitani peste 

mii de oameni, a dat leviţilor pentru Paştele cinci 

mii de oi, şi viţei de şapte sute. 



{1:10} și atunci când aceste lucruri s-au făcut, preoţii şi 

Leviţii, având pâine nedospită, stătea în foarte plăcut 

ordine în funcţie de neamuri, 

{1:11} şi în funcţie de mai multe demnități de 

părinţii, înainte de oameni, pentru a oferi Domnului, aşa cum 
este 

scris în cartea lui Moise: şi astfel le-a făcut 

dimineata. 

{1:12} şi ei prăjite Paştele cu foc, ca 

appertaineth: în ceea ce priveşte sacrificii, ei au gazon din 
alama 

oale si tigai cu o savoare bună, 

{1:13} şi setaţi-le înainte toţi oamenii: şi după aceea 

au pregătit pentru ei înşişi şi pentru preoţii lor 

fraţi, fiii lui Aaron. 

{1:14} pentru preoţii oferite grăsime până seara: şi 

Leviţii pregătite pentru ei înşişi, şi preoţii lor 

fraţi, fiii lui Aaron. 

{1:15} cântăreţi Sfânt, de asemenea, fiii lui adrian minune, au 
fost în 

ordinea lor, după numirea lui David, la spirit, 



Adrian minune, zaharia şi Jeduthun, care era rege 

suita. 

{1:16} mai mult portari au fost la fiecare poarta; nu a fost 

legală pentru orice pentru a merge la serviciul său obişnuit: 
pentru lor 

fraţii leviţilor pregătit pentru ei. 

{1:17}, astfel au fost lucruri care au apartinut 

jertfele de Domnul în acea zi, care le 

ar putea să deţină Paştele, 

{1:18} şi ofere sacrificii pe altarul Domnului, 

Potrivit porunca regelui Iosia. 

{1:19}, astfel încât copiii lui Israel, care au fost prezenţi a avut 
loc 

Paştele la acel moment, şi sărbătoarea de paine dulce şapte 

zile. 

{1:20} și o astfel de Paşte nu a fost păstrat în Israel din 

timpul profetului Samuel. 

{1:21} da, toţi regii lui Israel nu a avut loc astfel o 

Paştele ca Josias, şi preoţii şi leviţii, şi 

Evreilor, a avut loc cu tot Israelul, care au fost găsite în 

Ierusalimul. 



{1:22} în al optsprezecelea an al domniei lui Iosia a fost 

Paştele acest ţinut. 

{1:23} și lucrărilor sau Josias au fost fără prihană înaintea lui 

Domnul cu o inimă plină de evlavie. 

{1:24} în ceea ce priveşte lucrurile pe care a venit să treacă în 
timpul său, 

au fost scrise în fosta ori, cu privire la cei care 

a păcătuit, şi a făcut răi împotriva Domnului mai presus de 
toate oamenii 

şi regate, şi cum ei întristat-l extrem, deci 

că cuvintele lui Domnul a crescut până împotriva Israelului. 

{1:25} acum, după toate aceste acte de Iosia a venit să treacă, 

că Faraon, împăratul Egiptului a venit să ridice război la 

Carchamis la Eufrat: şi Josias ieşit împotriva lui. 

{1:26} dar împăratul Egiptului a trimis la el, zicând: ce 

v-am a face cu tine, O, rege din Iudeea? 

{1:27} eu nu sunt trimişi la Domnul Dumnezeul împotriva ta; 

pentru război meu este la Eufrat: şi acum, Domnul e cu mine, 

Da, Domnul este cu mine mă hasting înainte: se îndepărteze de 
la 

mine, şi nu să fie împotriva Domnului. 



{1:28} Mangaietorul Josias se întoarcă carul său de 

El, dar s-a angajat lupta cu el, nu cu privire la 

cuvintele profetului Jeremy a vorbit prin gura 

Domnul: 

{1:29} dar s-au alăturat lupta cu el în Câmpia Magiddo, 

şi prinţii a venit împotriva regelui Iosia. 

{1:30}, apoi a spus regele slujitorilor lui, să-mi 

departe în afara luptei; pentru că eu sunt foarte slabe. Şi 

imediat slujitorilor săi l-au dus departe din lupta. 

{1:31} apoi gat el la carul său al doilea; şi fiind 

readus la Ierusalim a murit, şi a fost îngropat în lui 

mormântul tatălui. 

{1:32} în toate evreilor au plâns pentru Josias, da, 
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Jeremy Profetul a deplâns Josias, şi bărbaţi şef 

cu femeile făcut jale pentru el până la această zi: 

şi acest lucru a fost dat pentru o ordonanţă să se facă 

continuu în toate naţiunii lui Israel. 

{1:33} aceste lucruri sunt scrise în cartea de poveşti 

regii lui Iuda, şi fiecare dintre actele ca narcisa 



a făcut, şi slava lui, şi a lui de înţelegere în Legea 

Domnul, şi lucrurile pe care el a făcut înainte, şi lucrurile 

acum recitat, sunt raportate în cartea Regilor lui Israel 

şi Judea. 

{1:34} si oameni a luat Joachaz fiul lui Iosia, şi 

l-a făcut rege în locul Josias tatălui său, când a fost 

douăzeci şi trei de ani. 

{1:35} şi a domnit în Iudeea şi în Ierusalim trei 

luni: şi apoi rege al Egiptului detronat-l de la 

domnind în Ierusalim. 

{1:36} şi a stabilit un impozit pe teren de o sută 

talente de argint şi un talant de aur. 

{1:37} împăratul Egiptului a făcut, de asemenea, regele andreea 
lui 

fratele rege din Iudeea şi Jerusalem. 

{1:38} şi el obligat andreea şi nobilii: dar Zaraces 

fratele său a reţinut şi a-l-a scos din Egipt. 

{1:39} douăzeci şi cinci de ani a fost andreea atunci când el 

a fost făcut rege în teren din Iudeea și Ierusalim; şi el 

au făcut rău înaintea Domnului. 



{1:40} aceea împotriva lui Nabuchodonosor regelui 

Babilonului a venit şi el legat cu un lanţ de alamă, 

şi l-a efectuat în Babilon. 

{1:41} Nabuchodonosor, de asemenea, a luat din vasele sfinte 
ale 

Domnul, şi efectuat-le departe, şi setaţi-le în propriul său 

Templul de la Babilon. 

{1:42} dar acele lucruri care sunt înregistrate de el, şi de 

lui uncleaness şi impietate, sunt scrise în Cronicile din 

regii. 

{1:43} andreea şi fiul său au domnit în locul lui: el a fost 

făcut rege optsprezece ani; 

{1:44} şi a domnit dar de trei luni şi zece zile în 

Ierusalim; şi au făcut rău înaintea Domnului. 

{1:45}, aşa că după un an Nabuchodonosor trimis şi cauzate 

-l a fi introduse în Babilon cu vasele sfinte ale 

Domnul; 

{1:46} şi Zedechias a făcut rege din Iudeea şi Ierusalim, 

Când avea douazeci si una de ani; şi a domnit 

unsprezece ani: 



{1:47} și a făcut rău în ochii Domnului, şi 

nu îngrijiţi de cuvintele pe care s-au vorbit de el dupa 

Profetul Jeremy din gura Domnului. 

{1:48} și după acel rege a făcut Nabuchodonosor 

-l să jure cu numele Domnului, el forswore el însuşi, 

şi revoltat; şi gâtul lui, inima lui, de calire a 

încălcat legile de Domnul Dumnezeul lui Israel. 

{1:49} guvernatori, de asemenea, a poporului şi a preoţilor 

a făcut multe lucruri împotriva legilor, si au trecut toate 

poluări din toate neamurile, şi întinat Templul Domnului, 

care a fost sfinţită în Ierusalim. 

{1:50} dar Dumnezeul părinţilor lor trimise lui 

Messenger pentru a le apel înapoi, pentru că el le-a cruţat şi 

cortul de asemenea. 

{1:51} dar aveau mesagerii săi în bătaie de joc; şi, uite, 

Când Domnul a zis ei, au facut un sport al lui 

prooroci: 

{1:52} până acum mai departe, că el, fiind mîniat cu poporul său 

pentru necinstirii lor mare, a poruncit împăraţii 

Caldeii să vină împotriva acestora; 



{1:53} care a ucis tinerii lor cu sabia, da, 

chiar şi în cadrul busola lor templu Sfânt, şi cruţată 

nici tânăr nici curatenie, bătrânul nici copil, printre 

le; El se livrează toate în mâinile lor. 

{1:54} şi -au luat toate vasele sfinte Domnului, 

mari şi mici, cu vase de chivotul lui Dumnezeu, şi 

comorile de rege, şi le dus în Babilon. 

{1:55} în ceea ce priveşte casa Domnului, au ars-o, şi 

frana jos zidurile Ierusalimului, şi foc peste ei 

turnuri: 

{1:56} și în ceea ce priveşte lucrurile ei glorios, au încetat 
niciodată 

pana au consumat şi le-a adus tot la zero: şi 

oamenii care nu au fost ucişi cu sabia pe care a dus la 

Babilon: 

{1:57} care a devenit servitorii să-l şi copiii săi, până la 

Perșii au domnit, pentru a îndeplini cuvântul lui Dumnezeu 
vorbit 

prin gura lui Jeremy: 

{1:58}, până când ţara s-au bucurat Sabatele ei, tot 

timpul ei pustiirii se ea restul, până la complet termen de 



şaptezeci de ani. 

{2:1} in primul an de Cyrus regelui de Persians, care 

Cuvântul lui Dumnezeu s-ar putea fi realizat, care a avut 

a promis prin gura lui Jeremy; 

{2:2} Domnul înviat spiritul de Cyrus regelui de 

Perşilor, şi el a făcut proclamarea toate lui 

Britanie, şi, de asemenea, prin scris, 

{2:3} spune, aşa zice Cyrus regele perşilor; The 

Domnul lui Israel, Domnul cel mai mare, căci mi-a facut rege al 

toată lumea, 

{2:4} şi a poruncit să-i construiască o casă la 

Ierusalimul în evreilor. 

{2:5} dacă, prin urmare, nu fi oricare dintre voi care sunt ale lui 

oameni, să Domnul, chiar şi Domnul său, cu el, şi lasă-l să 

Du-te la Ierusalim care este în Iudea, şi de a construi casa de 

Domnul Israel: pentru că el este Domnul, care locuieşte în 

Ierusalimul. 

{2:6} oricine apoi mă opresc in locurile despre, să le 

ajuta-l, aceia, am să spun, că sunt vecinii lui, cu aur, 

şi cu argint, 



{2:7} cu cadouri, cu caii şi cu vite, şi alte 

lucruri care au fost prezentate de jurământ, pentru Templul lui 
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Domnului la Ierusalim. 

{2:8} apoi şef de familii din Iudeea şi de 

seminţia lui Beniamin ridicat; preoţii, şi leviţii, 

şi toate acestea a cărui minte Domnului s-au mutat pentru a 
merge în sus, şi 

pentru a construi o casa pentru Domnul la Ierusalim, 

{2:9} şi cei ce locuiau rotunde despre ele, şi a ajutat 

în toate lucrurile cu argint şi aur, cu cai şi 

bovine, si cu foarte multe cadouri gratuite unui număr mare 

a căror minte s-au trezit la acesta. 

{2:10} regele Cyrus, de asemenea, au adus vasele sfinte, 

Nabuchodonosor care au efectuat departe de Ierusalim, 

şi au înfiinţat în Templul său de idoli. 

{2:11} acum când Cyrus regelui se adusese 

le mai departe, a predat le Mithridates lui Trezorier: 

{2:12} si l-au fost livrate Sanabassar 

Guvernatorul Iudeii. 



{2:13} şi acest lucru a fost numărul acestora; O mie 

cupe de aur, şi o mie de argint, cădelniţe de argint 

douăzeci şi nouă, flacoane de treizeci de aur şi de argint două 
mii 

patru sute zece, şi o mie de alte nave. 

{2:14} astfel încât toate vasele de aur şi de argint, care au fost 

dus de val, erau cinci mii patru sute şaizeci 

şi nouă. 

{2:15} acestea au fost aduse înapoi de Sanabassar, împreună 

cu ei din captivitate la Babilon la Ierusalim. 

{2:16}, dar în timp a Artexerxes regele perşilor 

Belemus, şi Mithridates, şi Tabellius, şi Rathumus, 

şi Beeltethmus, şi Semellius secretar, cu alţii 

ce era în Comisie cu ei, locuind în Samaria 

şi alte locuri, a scris el împotriva lor care locuia în 

Iudeea şi Jerusalem aceste scrisori în urma; 

{2:17} pentru regele Artexerxes Domnului nostru, robii tăi, 

Rathumus d., şi scribe, Semellius şi 

restul lor Consiliului, şi judecătorii care se află în Celosyria şi 

Phenice. 



{2:18} fi acum cunoscut al regelui de Domnul, că evreii 

care sunt de până la tine pentru noi, fiind intra in Ierusalim, 
care 

Orasul rebelă şi răi, construi pieţe, şi 

repararea zidurilor de ea şi pune bazele templului. 

{2:19} acum în cazul în care acest oraş şi zidurilor este constituit 

din nou, ei vor refuza nu numai pentru a da tribut, dar, de 
asemenea, revolta 

împotriva regii. 

{2:20} și forasmuch ca lucrurile referitoare la 

Templul sunt acum în mână, în care credem că îndeplinesc să 
nu neglijeze astfel 

o chestiune, 

{2:21} dar să vorbească Domnul nostru rege, cu scopul 

că, dacă ar fi gusturile tale poate fi căutat în cărţile 

părinţilor tăi: 

{2:22} şi tu vei găsi în Cronicile ceea ce este 

scris cu privire la aceste lucruri, şi vei înţelege că 

acest oraş a fost rebel, deranjant atât regi şi oraşe: 

{2:23} şi că evreii au fost rebeli, şi a crescut 



întotdeauna războaie în anexă; pentru care cauza a fost chiar 
acest oraş 

face pustiu. 

{2:24} de aceea acum ne declara ţie, Doamne 

Regele, că, dacă acest oraş fie construit din nou, iar peretii 
acestuia 

creat din nou, să de acum înainte ai nici un pasaj 

în Celosyria şi Phenice. 

{2:25}, atunci regele a scris înapoi din nou la Rathumus 

d., Beeltethmus, Semellius scribe, şi să 

restul care au fost in Comisie, si locuitorii din Samaria 

şi Siria şi Phenice, după acest mod; 

{2:26} am citit Epistola pe care aţi trimis-o la mine: 

de aceea am poruncit să facă căutare diligentă şi ea n-are 

s-a constatat că acea cetate a fost la început practica 

împotriva împăraţilor; 

{2:27} si oamenii acolo s-au dat la revoltă şi 

război: şi că regi puternic şi feroce au fost în Ierusalim, 

care a domnit şi impus tributuri în Celosyria şi Phenice. 

{2:28} acum, prin urmare, v-am poruncit să împiedice cei 

bărbaţi la construirea oraşului, şi aminte să fi luat că 



nu mai face 

{2:29} şi că cei răi lucrătorilor continua mai departe 

la supărare de regi, 

{2:30} apoi Regele Artexerxes scrisorile sale fiind citit, 

Rathumus, şi Semellius scribe, iar restul, care au fost 

în Comisie cu ei, scoate în grabă spre 

Jerusalem cu unei trupe de cavalerie şi o multitudine de 

oameni în lupta matrice, a început să împiedice constructori; şi 

construirea Templului din Ierusalim a încetat până la al doilea 

an al domniei regelui Darius al perşilor. 

{3:1} acum când Darius domnea, el a făcut un praznic 

la toţi supuşii săi, şi pentru casa lui, şi toate 

prinți ai mass-Media şi de Persia, 

{3:2} şi tuturor guvernatorilor şi căpitani şi 

locotenenţii care au fost sub el, din India spre Etiopia, 

de o sută douăzeci şi şapte provincii. 

{3:3} şi atunci când au mâncat şi beat, şi de a fi 

mulţumit s-au plecat acasă, apoi lui Darius, regele a intrat în 

lui bedchamber, dormit, şi imediat după awaked. 

{3:4} apoi trei tineri, care au fost de gardă care 



păstrat regelui organism, a vorbit unul altuia; 

{3:5} lasa fiecare dintre noi vorbesc o teză: cel ce se 

depăşi, şi a cărei sentinţă se par mai înţelept decât 

alţii, el se regele Darius da cadouri minunate, şi 

lucruri mari semn Victoria: 

{3:6} ca, pentru a fi îmbrăcaţi în purpuriu, de băut în aur, iar la 

somn la aur şi un car cu frâu de aur, şi o 

headtire inul subţire, şi un lanţ despre gâtului: 

{3:7} și va şedea lângă Darius din cauza lui 

înţelepciune, şi trebuie să fie numit Darius vărul său. 

{3:8} si apoi fiecare a scris teza sa, sigilate, 

şi l-a pus sub regele Darius pernă; 

{3:9} şi a spus că, atunci când regele este crescut, unii vor 

da-i scrieri; şi a căror parte regelui şi 

trei princes of Persia se judeca că sentinţa este 
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cel mai intelept, sa-i Victoria se acordă, după cum a fost numit. 

{3:10} a scris primul, vinul este cel mai puternic. 

{3:11} a scris al doilea, regele este cel mai puternic. 

{3:12} al treilea scris, femeile sunt mai puternice: dar mai sus 



toate lucrurile adevărul-departe aduce Victoria. 

{3:13} acum, când regele a fost crescut de, au luat lor 

scrieri, şi le-a livrat la el, şi astfel le-a citit: 

{3:14} și trimiterea mai departe a chemat toate principii de 

Persia şi Mass-Media, şi guvernatorii, şi căpitanii, şi 

locotenenţii, şi ofiţerii şef; 

{3:15} şi -l aşeză în scaunul regale de judecată; 

şi scrierile s-au citit înaintea lor. 

{3:16} şi a spus, suna tinerii, şi ei se 

declararea lor propoziţii. Astfel încât acestea au fost numite, şi 
a venit 

în. 

{3:17} şi a spus el unto ei, declara ni mintea ta 

cu privire la scrierile. Apoi a început primul, care a avut 

vorbeşte despre puterea de vin; 

{3:18} şi, astfel, a spus oana bărbaţi, cum nespus puternic 

este vinul! a făcut ca toţi oamenii să greşească care bea: 

{3:19} maketh mintea regelui şi de 

copilului orfan de tată să fie toate; Rob şi a 

Freeman, de om sărac şi de bogat: 



{3:20} neprihÄ, de asemenea, fiecare gând în distracţie şi voie 
buna, 

pentru ca un om remembereth nici durere, nici datoria: 

{3:21} şi ea maketh fiecare inimă bogat, astfel încât un om 

remembereth nici regele, nici guvernatorul; şi ea maketh a 

vorbesc toate lucrurile scrise de talente: 

{3:22} şi atunci când acestea sunt în cupele lor, ei uita lor 

iubesc atât pentru prietenii şi fraţii, şi o remiză după puţin afară 

săbii: 

{3:23}, dar atunci când acestea sunt din vin, ei îşi amintesc 

nu ceea ce au făcut. 

{3:24} O bărbaţi, este nu vin cele mai puternice, care enforceth 

a face astfel? Şi atunci când el a vorbit aşa, el a avut loc pacea 
lui. 

{4:1}, apoi al doilea, care a vorbit de puterea de 

Regele, a început să spun, 

{4:2} O bărbaţi, nu barbatii exceleaza in puterea care poartă 

regulă peste mare şi teren şi toate lucrurile în ele? 

{4:3} dar încă Regele este mai puternic: pentru că el este 
Domnul tuturor 

aceste lucruri, şi n-are stăpânire asupra ei; şi nici un fel 



El porunceşte le fac ei. 

{4:4} dacă el oferta le facă război unul împotriva celuilalt, 

ei o fac: dacă el trimite-le împotriva duşmanilor, se duc, 

şi rupe în jos de munti de ziduri si turnuri. 

{4:5} ei ucide sunt ucişi şi nu depăşi 

porunca regelui: în cazul în care acestea obţine Victoria, ei aduc 
toate 

Regele, ca bine strica, ca toate lucrurile altceva. 

{4:6} asemenea pentru cele care sunt nu soldaţi, şi nu au 

pentru a face cu războaie, dar utilizarea conventionala, atunci 
când acestea au obţinut 

din nou ceea ce au au însămânţate, le aduce la rege, 

şi obliga unul pe altul să plătească tribut împăratului. 

{4:7} şi totuşi el este, dar un singur om: dacă el comanda pentru 
a ucide, 

l-au omorât; în cazul în care el comandă pentru a cruţa, le 
schimb; 

{4:8} dacă el comanda pentru a lovi, ele lovesc; în cazul în care 
el comandă 

pentru a face pustiu, face pustiu; în cazul în care el comandă să 

a construi, pe care le construim; 

{4:9} dacă el comanda pentru a reduce în jos, au tăiat; dacă el 



comanda pentru a planta, ei plante. 

{4:10} asa ca tot poporul şi armatele sale să-l asculte: 

în plus el zace în jos, el mănâncă şi bea, şi 

ridică odihna: 

{4:11} şi acestea să păstreze ceas rotund despre el, nici 

poate orice unul pleacă, şi face propria afacere, nici 

asculta-le-l în orice lucru. 

{4:12} O bărbaţi, cum ar trebui să nu Regele fi cea mai 
puternică, 

în acest fel el este ascultat? Şi el a avut loc limba lui. 

{4:13} apoi a treia, care a vorbit de femei şi de 

adevărul, (acest lucru a fost Zorobabel) a început să vorbească. 

{4:14} O voi barbatii, nu este marele rege, nici 

multitudine de bărbaţi, nici nu e vin, că crescanda; Cine este 

apoi care domneşte-le, sau n-are stăpânire peste ele? sunt 

ei nu femeile? 

{4:15} femei au suportat regele şi cei care 

regulă de urs de mare şi pe uscat. 

{4:16} chiar dintre ele a venit ei: şi ei le-a hrănit 

up care plantate viile, de unde vine vin. 



{4:17} acestea fac, de asemenea, articole de îmbrăcăminte 
pentru bărbaţi; Acestea aduc 

slava oamenilor; şi fără femei bărbaţi imposibil. 

{4:18} da, şi dacă oamenii au adunat aur şi 

argint sau orice alt lucru frumos, a face ei nu dragoste o femeie 

care este plăcut în favoarea şi frumuseţea? 

{4:19} şi anunţându-toate aceste lucruri merg, ei nu gape, 

şi chiar şi cu gura deschisă fix ochii lor rapid pe ei; şi 

au nu toţi oamenii mai mult dorinta zis mai zis argint sau 

aur, sau orice lucru frumos un fel? 

{4:20} un om leaveth tatăl său care i-au adus, 

şi ţara lui, şi lipeşte de soţia sa. 

{4:21} a sticketh nu pentru a petrece viaţa cu soţia sa. şi 

remembereth nici tată, nici mamă, nici ţara. 

{4:22} de acest lucru, de asemenea, trebuie să ştiţi că femeile 
au 

stăpânire peste tine: nu voi forţei de muncă şi trudă, şi da şi 

aduce toate la o femeie? 

{4:23} da, un om ridică sabia, şi lor trece drumul său spre 

jefuiască şi să fure, pentru a naviga pe mare şi pe râuri; 

{4:24} şi se uită la un leu, şi merge 



întunericul; şi când el a furat, rasfatata, şi jefuit, el 

Ea dă naştere la dragostea lui. 
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{4:25} de aceea un om iubeşte soţia lui mai bine decât Tatăl 

sau mama. 

{4:26} da, multi sunt care au rămas fără inteligenţa lor 

pentru femei, şi să devină slujitori pentru ei. 

{4:27}, de asemenea, mulţi au pierit, au comis o eroare, şi a 
păcătuit, 

pentru femei. 

{4:28} si acum nu voi ma credeti? nu este regele 

mare în puterea lui? nu toate regiunile se tem să-l atingă? 

{4:29} încă am vedea-l şi Apame regelui 

concubina, fiica lui Bartacus admirabil, stând la 

mâna dreaptă a împăratului, 

{4:30} si iau coroana de capul regelui, şi 

Setarea-l la cap; ea a lovit de asemenea regelui cu 

mâna stângă. 

{4:31} şi încă pentru toate acestea deschid gura de rege şi privit 

ei cu gura deschisa: în cazul în care ea râs asupra lui, el a râs 



de asemenea,: dar dacă ea a avut orice nemulţumire la el, 
regele a fost 

fain de a flata, că ea ar putea fi împăcaţi cu el din nou. 

{4:32} O voi oamenii, cum se poate, dar femeile ar trebui să fie 

puternic, văzând fac astfel? 

{4:33}, atunci regele şi prinţii uitat unul la 

un alt: asa ca a inceput să vorbească adevărul. 

{4:34} O bărbaţi, nu sunt femei puternice? mare este 

pământ, mare este raiul, swift este soarele în cursul său, pentru 

El umele cerurile rotunde despre, şi fetcheth lui 

curs din nou locul într-o zi. 

{4:35} este el nu mare care maketh aceste lucruri? prin urmare 

mare este adevărul, şi mai puternică decât toate lucrurile. 

{4:36} tot pământul crieth la adevărul, şi cer 

blesseth l: se agită toate lucrările şi tremure la ea, şi cu ea este 

nici un lucru nedrept. 

{4:37} vin este răi, regele este răi, femeile sunt 

rea, toţi copiii oamenilor sunt răi, şi astfel sunt toate 

faptele lor rele; şi nu există adevăr în ele; în lor 

nelegiuire, de asemenea, vor pieri. 



{4:38} în ceea ce priveşte adevărul, veac, şi este întotdeauna 
puternic; 

ea trăieşte şi conquereth pentru totdeauna. 

{4:39} cu ea nu este nici acceptarea de persoane sau 

recompense; dar ea face lucruri care sunt doar, şi refraineth 

din toate lucrurile păstreze pe cei nelegiuiţi şi cei răi; şi toţi 
oamenii bine ca 

dintre operele sale. 

{4:40} nici în judecata ei este orice nelegiuire; 

şi ea este puterea, Britanie, puterea şi maiestatea, de toate 

vârstele. Binecuvântat fie Dumnezeu de adevăr. 

{4:41} și cu care a avut loc pacea lui. Şi tot poporul 

apoi a strigat, şi a spus, mare este adevărul, şi tot mai puternic 
sus 

lucrurile. 

{4:42}, apoi a spus regele unto el, întreb ce vei 

mai mult este desemnat în scris, şi ne va da 

tine, deoarece tu eşti găsit cel mai intelept; şi tu vei sta next 

mine, şi vei fi numit vărul meu. 

{4:43} atunci el a zis regele, amintiţi-vă jurământul tău, 

care tu m-ai promis zidirea Ierusalimului, în ziua când 



vei veni în Împărăţia ta! 

{4:44} şi a trimite departe toate navele care au fost luate 

deplasare din Ierusalim, care Cyrus deoparte, când el 

a promis să distrugă Babilon, şi pentru a le trimite din nou 
acolo. 

{4:45} tu m-ai, de asemenea, a promis să construiască Templul, 

care Edomiteni ars Judea realizat pustiu 

de Caldeii. 

{4:46} si acum, O Doamne regele, acest lucru este că ce am 

nevoie, şi care doresc de la tine, şi acest lucru este Domnesti 

liberalism procedurii de pe tine însuţi: prin urmare, dorinta care 

faci bun juramantul, executarea celor menţionate mai sus cu 

propriul tău gura tu m-ai promis regelui cerului. 

{4:47} apoi Darius regele sculat, şi a sărutat-l, 

şi a scris scrisori pentru el unto toate trezorieri şi 

locotenenţii şi căpitani şi guvernatorii, care ar trebui 

transmite în condiţii de siguranţă drumul lor, atât el, cât şi 
tuturor celor care merg 

sus cu el la zidirea Ierusalimului. 

{4:48} a scris scrisori au zis locotenenţii care au fost 

în Celosyria şi Phenice, şi ei în Libanus, care 



Acestea ar trebui să aducă lemn de cedru de Libanus la 
Ierusalim, 

şi că acestea ar trebui să construiască oraş cu el. 

{4:49} mai mult decât atât, el a scris pentru toţi evreii care a 
ieşit 

din domeniul său până în evreimii, privind libertatea lor, care 

nici un ofiţer, nici o riglă, locotenent, nici trezorier, ar trebui să 

cu forţa, intră în porţile; 

{4:50} şi că toată ţara pe care le deţin trebuie să fie 

Drum liber fără tribut; şi că Edomiteni ar trebui să dea 

sate de evrei care apoi au avut loc: 

{4:51} da, că ar trebui să existe anual dat douăzeci 

talente pentru construirea Templului, până în momentul în care 
le 

au fost construite; 

{4:52} și alte talente zece anual, pentru a menţine ars 

jertfele pe altar în fiecare zi, ca au avut o 

porunca de a oferta pe șaptesprezece ani: 

{4:53} şi că toţi cei care au mers la Babilon pentru a construi 

oraşul trebuie să aibă libertate gratuit, ca bine le ca lor 

posteritate, şi toţi preoţii care a plecat. 



{4:54} a scris, de asemenea, cu privire la. taxe, şi 

preotii veşminte în care acestea ministru; 

{4:55} şi, de asemenea, pentru acuzaţii de leviţi, să fie 

le-a dat până în ziua în care s-au terminat casa, şi 

Jerusalem construit sus. 

{4:56} a poruncit să dea toate că păstrează oraşului 

pensiile şi salariile. 

{4:57} a trimis, de asemenea, toate navele din Babilon, 

că Cyrus a pus deoparte; şi toate că Cyrus a dat 

porunca, acelaşi perceput el, de asemenea, să fie făcut, şi 

trimis la Ierusalim. 

{4:58} acum când acest tânăr a fost plecat mai departe, el 

ridicat fata lui la cer spre Jerusalem, şi lăudat 

Rege de cer, 
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{4:59} şi a spus, la tine vine Victoria, la tine; 

vine înţelepciunea, şi că a ta este slava, şi eu sunt robul tău. 

{4:60} binecuvântat eşti tu, care mi-ai dat înţelepciune: pentru 

să-ţi dau Multumesc, Doamne părinţilor noştri. 

{4:61} şi astfel el a luat literele, şi a ieşit, şi a venit 



la Babilon, şi -a spus tuturor fraţilor săi. 

{4:62} și au lăudat pe Dumnezeul părinţilor lor, deoarece 

El le-a dat libertatea şi libertate 

{4:63} pentru a merge în sus, şi de a construi Ierusalimului şi a 
Templului 

care este numit de către numele lui: şi ei feasted cu 

instrumente de voiajor şi bucurie şapte zile. 

{5:1} după aceasta au fost bărbaţi principale ale familiilor 

alese în funcţie de triburile lor, pentru a merge în sus cu soţiile 
lor 

şi fii şi fiice, cu slugi lor şi 

roabe, şi vitele lor. 

{5:2} Darius şi-a trimis cu ei o mie de călăreți, 

pana le au adus înapoi la Ierusalim în condiţii de siguranţă, şi 

cu tabrets muzical [instrumente] şi fluiere. 

{5:3} şi a jucat toate fraţii lor, şi le du-te-a făcut 

sus împreună cu ei. 

{5:4} şi acestea sunt numele de bărbaţi care au crescut, 

în funcţie de familiile lor seminţiile lor, după lor 

mai multe capete. 

{5:5} preoţii, fiii lui Phinees fiul lui Aaron: 



Isus fiul lui Josedec, fiul lui Saraias si andreea 

fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, de casa 

David, din neam de Phares, din tribul lui Iuda; 

{5:6} care vorbea înţelept propoziţii înainte lui Darius regele 

Persiei în al doilea an al domniei sale, în luna Nisan, 

care este prima lună. 

{5:7} şi aceştia sunt a evreilor care a venit la 

captivitate, unde au descălecat ca străini, care 

Nabuchodonosor regele Babilonului a dus la 

Babilon. 

{5:8} si s-au întors la Ierusalim, şi la alte 

părţi ale evreimii, fiecare om la propria city, care a venit cu 

Zorobabel, cu Isus, dani şi zaharia, şi 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus şi barbu, ghiduri lor. 

{5:9} numărul de le a naţiunii, şi lor 

guvernatorii, fiii lui Phoros, două mii o sută 

şaptezeci şi două; fiii lui Saphat, patru sute şaptezeci 

şi a doua: 

{5:10} fiii lui Ares, şapte sute cincizeci şi şase: 



{5:11} fiii lui Phaath Moab, două mii opt 

o sută şi de doisprezece ani: 

{5:12} fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci 

şi patru: fiii lui Zathul, nouă sute patruzeci si cinci: 

fiii lui Corbe, şapte sute şi cinci: fiii lui Bani, 

şase sute patruzeci şi opt: 

{5:13} fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei: 

fiii lui sorin, trei mii două sute douăzeci şi 

doi: 

{5:14} fiii lui Adonikam, şase sute şaizeci şi 

şapte: fiii lui Bagoi, două mii şase zeci şi şase: 

fiii lui liviu, patru sute cincizeci şi patru: 

{5:15} fiii lui Aterezias, nouăzeci şi două: fiii lui 

Ceilan şi Azetas şaizeci şi şapte: fiii lui Azuran, 

patru sute treizeci şi doi: 

{5:16} fiii lui anania, o sută şi una: fiii 

de aromatice, treizeci şi doi: fiii lui Bassa, trei sute şi 

douăzeci şi trei: fiii lui Azephurith, o sută şi 

doi: 

{5:17} fiii lui Meterus, trei mii și cinci: 



fiii lui Bethlomon, o sută douăzeci şi trei: 

{5:18} ei Netophah, cincizeci şi cinci: ei de 

Anatot, o sută cincizeci şi opt: ei de Bethsamos, 

patruzeci şi doi: 

{5:19} ei Kiriathiarius, douăzeci şi cinci: ei de 

Caphira şi Beroth, şapte sute patruzeci şi trei: ei de 

Pira, şapte sute: 

{5:20} ei de Chadias şi Ammidoi, patru sute 

douăzeci şi doi: au de Cirama şi Gabdes, şase sute 

douăzeci şi una: 

{5:21} ei de Macalon, o sută douăzeci şi doi: 

ei Betolius, cincizeci şi două: fiii lui Nephis, un 

sute cincizeci şi şase: 

{5:22} fiii lui Calamolalus şi sarcina, şapte sute 

douăzeci şi cinci: fiii lui Jerechus, două sute patruzeci şi 

cinci: 

{5:23} fiii lui chiriac, trei mii trei sute 

şi treizeci de ani. 

{5:24} preoți: fiii lui Jeddu, fiul lui Isus 

Printre fiii lui Sanasib, nouă sute şaptezeci şi doi: 



fiii lui Meruth, o mie cincizeci şi două: 

{5:25} fiii lui Phassaron, o mie patruzeci şi şapte: 

Fii cool, o mie şi 17 ani. 

{5:26} leviţi: fiii lui Jessue, şi Cadmiel, şi 

Banuas, şi Sudias, şaptezeci şi patru. 

{5:27} cântăreţi sfinte: fiii lui adrian minune, o sută 

douăzeci şi opt. 

{5:28} portari: fiii lui geambasu, fiii lui Jatal, 

fiii lui emilian, fiii lui Dacobi, fiii lui Mircea, 

fiii lui Sami, în toate o sută treizeci şi nouă. 

{5:29} slujitori ai Templului: fiii lui Isav, 

fiii lui Asipha, fiii lui Tabaoth, fiii lui Ceras, 

fiii lui Sud, fiii lui Phaleas, fiii lui Lazar, 

fiii lui Graba, 

{5:30} fiii lui cristi, fiii lui Uta, fiii lui 

Cetab, fiii lui Romeo, fiii lui teclu, fiii lui 

Bunny, fiii lui Cathua, fiii lui Geddur, 

{5:31} fiii lui Airus, fiii lui Daisan, fiii lui 

Noeba, fiii lui Chaseba, fiii lui Gazera, fiii lui 
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Azia, fiii lui Phinees, fiii lui alberto, fiii lui 

Bastai, fiii lui Asana, fiii lui Meani, fiii lui 

Naphisi, fiii lui Acub, fiii lui Acipha, fiii lui 

Assur, fiii lui Pharacim, fiii lui Basaloth, 

{5:32} fiii lui Meeda, fiii lui Coutha, fiii lui 

Charea, fiii lui Charcus, fiii lui Aserer, fiii lui 

Thomoi, fiii lui Nasith, fiii lui Atipha. 

{5:33} fiii lui slujitorii lui Solomon: fiii lui 

Azaphion, fiii lui Pharira, fiii lui Jeeli, fiii lui 

Lozon, fiii lui Israel, fiii lui Sapheth, 

{5:34} fiii lui Sfânta, fiii lui Pharacareth, 

fiii lui Simon, fiii lui Sarothie, fiii lui Masias, 

fiii lui Gar, fiii lui Addus, fiii lui Şubă, fiii lui 

Apherra, fiii lui Barodis, fiii lui Simon, fiii lui 

Allom. 

{5:35} toate slujitorii Templului şi fiii lui 

slujitorii lui Solomon, au fost trei sute şaptezeci şi doi. 

{5:36} acestea a venit la Thermeleth şi Thelersas, 

Charaathalar de conducere şi Aalar; 

{5:37} nici nu le-ar putea arăta familiile lor, nici lor 



Bursa de valori, modul în care acestea au fost de Israel: fiii lui 
Lee, fiul lui 

Ban, fiii lui Necodan, şase sute cincizeci şi două. 

{5:38} şi preoţilor că uzurpat biroul de 

împărătească, şi nu au fost găsite: fiii lui Obdia, fiii 

de Accoz, fiii lui Addus, care sa căsătorit cu Augia de 

Fiicele lui Barzelus, şi a fost numit după numele lui. 

{5:39} și când Descriere de rudenie dintre acestea 

bărbaţi a fost căutat în registru, şi nu a fost găsit, acestea 

au fost eliminate din biroul de preoţia de executare: 

{5:40} pentru ei, a spus dani şi Atharias, care 

Acestea nu trebuie să fie părtaşi la lucrurile sfinte pana acolo 

s-a ridicat sus un preot îmbrăcat cu doctrina şi adevărul. 

{5:41} Deci Israel, la ei de doisprezece ani şi 

în sus, în care acestea au fost toate în numărul patruzeci de mii, 
alături de 

slugi şi trimet două mii trei 

sute şi şaizeci. 

{5:42} slugi şi roabele lor au fost şapte 

mie trei sute patruzeci şi şapte: oamenii canta 

şi cântând femei, două sute patruzeci şi cinci: 



{5:43} cămile patru sute treizeci şi cinci, şapte 

mie treizeci şi şase cai, două sute patruzeci şi cinci 

catâri, fiare cinci mii cinci sute douăzeci şi cinci 

folosit jugul. 

{5:44} și anumite şefului de familiile lor, atunci când 

au venit în Templul lui Dumnezeu, care este în Ierusalim, a 
promis 

pentru a parametriza casa din nou în locul potrivit lor 

capacitatea, 

{5:45} şi să dea în Vistieria Sfânt a lucrărilor unui 

mii de livre de aur, cinci mii de argint, şi un 

sute de vesminte preotesti. 

{5:46} şi deci a locuit preoţii şi leviţii şi 

oamenii din Ierusalim, şi în ţară, cântăreţi, de asemenea şi 

portari; şi tot Israelul în satele lor. 

{5:47}, dar când a șaptea lună a fost la îndemână, şi 

Când copiii lui Israel au fost fiecare om în propria sa 

loc, au venit împreună cu un acord în aer liber 

loc de prima poarta, care este spre est. 

{5:48} apoi ridicat Isus fiul lui Josedec, şi a lui 



fraţii preoţii şi Zorobabel fiul lui Salatiel, şi 

fraţii lui, şi gata făcut altarul Dumnezeului lui Israel, 

{5:49} pentru a oferi sacrificii ars pe el, după cum este 

în mod expres a poruncit în cartea lui Moise-omul lui 
Dumnezeu. 

{5:50} si s-au adunat-le din: 

alte naţiuni din teren, și au ridicat altarul asupra lui 

propriul loc, pentru că toate neamurile pământului au fost la 

duşmănie cu ei, şi asupriţi; şi le-au oferit 

sacrificii în funcţie de timp, şi arderi la 

Doamne atât dimineaţa cât şi seara. 

{5:51}, de asemenea, au avut loc Sărbătoarea Corturilor, aşa 
cum este 

a poruncit în lege, şi ofereau sacrificii zilnic, aşa cum a fost 

răspunde: 

{5:52} şi după aceea, ofrandele continuă, şi 

sacrificiu de Sabatele, şi de noua luni, si de toate 

sărbătorilor sfântă. 

{5:53} şi toţi cei ce au făcut orice jurământ Dumnezeu a început 

să ofere sacrificii lui Dumnezeu din prima zi din a şaptea 

luna, deşi Templului Domnului nu a fost construită încă. 



{5:54} si au dat masoni şi tâmplari 

bani, carne, şi băutură, cu veselie. 

{5:55} le din Sidon, de asemenea si anvelope au dat cosmina, 

că ele ar trebui să aducă cedru copaci de Libanus, care 

trebuie aduse de flotoare haven Joppa, potrivit 

ca ea a fost poruncit de Cyrus regelui de perşi. 

{5:56} în a doua lună după lui an şi al doilea 

vin la templu lui Dumnezeu la Ierusalim a început Zorobabel 

fiul lui Salatiel şi Isus fiul lui Josedec, şi lor 

fraţilor, şi preoţii, şi leviţii, şi toate acestea care 

au ajuns la Ierusalim din captivitate: 

{5:57} și au pus bazele casei lui Dumnezeu 

în prima zi a lunii a doua, în al doilea an după 

au intrat în evreilor şi Ierusalim. 

{5:58} și au numit leviţilor la douăzeci de ani 

vechi peste lucrările lui Dumnezeu. Apoi a ridicat Isus, şi a lui 

fiii şi fraţii, şi Cadmiel fratele său, şi fiii lui 

Madiabun, cu fiii lui Vasile fiul lui Eliadun, cu 

fiii şi fraţii, toate leviţi, cu un acord setteri lor 

transmite de afaceri, lucrând pentru a promova lucrări în 



Casa lui Dumnezeu. Deci muncitorii construit templul lui 

Domnul. 

{5:59} şi preoţii îmbrăcaţi în veşminte lor 

cu instrumente muzicale si trompete; şi leviţii 

fiii lui adrian minune a avut cinele, 

{5:60} cântând cântece de Ziua Recunostintei, şi lauda 

Doamne, în conformitate cu David, regele lui Israel au hirotonit. 

{5:61} şi au cântat cu vocile tare melodiile spre lauda 

Domnului, pentru că-i mila şi slavă este pentru totdeauna în 
toate 

Israel. 
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{5:62} și cei suna trâmbiţelor, şi a strigat 

cu voce tare, cântând cântece de mulţumire: 

Domnul pentru creșterea casa Domnului. 

{5:63}, de asemenea, de preoţi şi leviţi, şi de şef al 

familiile lor, antici care văzuse fosta casă 

a venit la construirea de acest lucru cu plângând şi plângând 
mare. 

{5:64} dar multe cu trompete şi bucurie a strigat cu voce tare 

voce, 



{5:65} aşa că trompete nu ar fi auzit pentru 

plângând oamenilor: totuşi multitudinea suna 

marvellously, astfel încât ea a fost auzit de departe off. 

{5:66} aceea când inamicii din tribul lui Iuda 

şi Benjamin a auzit-o, au venit la spre know ce acest zgomot 

ar trebui să însemne de trompete. 

{5:67} și au perceput că cei ce au fost de 

captivitate construi Templul unto Domnul Dumnezeul lui Israel. 

{5:68} asa ca s-au dus să Zorobabel şi Iisus şi să 

şef de familie, şi a spus unto ei, vom construi 

împreună cu tine. 

{5:69} pentru noi de asemenea, ca voi, asculta Domnul tău, şi 
face 

-l jertfească din zilele lui Azbazareth, regele din 

Asirienii, care ne-a adus încoace. 

{5:70} apoi Zorobabel şi Iisus şi şef al 

familiile lui Israel a zis: ei, nu este pentru noi şi să 

construim impreuna o casa Domnului Dumnezeului nostru. 

{5:71} noi înşine singur va construi Domnului de 

Israel, în funcţie de Cyrus regelui se va 



ne-a poruncit. 

{5:72} dar păgâni a terenului minciuna grele asupra 

locuitorii din Iudeea, şi care le deţine strâmtoare, împiedicată 
lor 

clădire; 

{5:73} şi de secrete parcele şi populare convingerile lor 

şi răscoale, au împiedicat terminarea cladirii 

tot timpul că împăratului Cir a trăit: Deci, ei au fost împiedicaţi 

din clădire pentru spaţiul de doi ani, până la domnia lui 

Darius. 

{6:1} acum în al doilea an al domniei lui Darius 

Aggeus şi zaharia fiul lui Addo, profeţii, 

proorocit evreilor în evreilor şi Ierusalim, în 

numele de Domnul Dumnezeul lui Israel, care a fost asupra lor. 

{6:2}, apoi sa ridicat Zorobabel fiul lui Nick, şi 

Isus fiul lui Josedec, şi a început să construiască casă de 

Domnul la Ierusalim, profetii Domnului fiind cu 

ei, şi ajutându-le. 

{6:3} în acelaşi timp a venit unto le Sisinnes 

guvernator al Siriei şi Phenice, cu Sathrabuzanes şi a lui 



Companionii, şi le-a zis 

{6:4} de a cărui numire voi construi de această casă şi 

Acest acoperiş, şi de a efectua alte lucruri? şi care sunt 

muncitorii care efectuează aceste lucruri? 

{6:5} dar bătrânii Iudeilor obţinute de favoare, 

pentru că Domnul cercetase captivitate; 

{6:6} şi acestea nu au fost împiedicată din clădire, până la 

astfel de timp ca semnificaţie s-a dat lui Darius privind 

ei, şi un răspuns primit. 

{6:7} copie literele care Sisinnes, guvernatorul 

Siria şi Phenice, şi Sathrabuzanes, cu lor 

tovarăşi, domnitori în Siria și Phenice, a scris şi a trimis 

lui Darius; Pentru a regelui Darius, salut: 

{6:8} lasa toate lucrurile a cunoscut Domnul nostru, regele, care 

fiind intră în ţară din Iudeea, şi a intrat în 

orașul Ierusalim, am gasit in orasul Ierusalim 

Anticii de evrei care au fost de captivitate 

{6:9} construim o casa Domnului, mare şi noi, de 

pietre cioplite şi costisitoare, şi lemn deja stabilite la 

pereţi. 



{6:10} si aceste lucrari sunt realizate cu mare viteză, şi 

munca voastră prosperously în mâinile lor, şi cu toate 

glorie şi diligenţă este facut. 

{6:11} apoi am cerut aceşti bătrâni, spunând, de a cărui 

porunca voi construi casa asta, şi pune bazele 

de aceste lucrari? 

{6:12} aceea cu scopul pe care ne-ar putea da 

cunoştinţe ţie de scris, am cerut de ei care 

au fost împlinitori şef, şi am cerut de ei la numele de 

scris de oamenii lor principale. 

{6:13} asa ca ne-au dat acest răspuns, noi suntem slujitorii 

Domnului, care a făcut cerul şi pământul. 

{6:14} și în ceea ce priveşte această casă, a fost construit de mai 
mulţi ani 

în urmă de către un rege din Israel mare şi puternic, şi a fost 
terminat. 

{6:15}, dar atunci când părinţii noştri au provocat Dumnezeu 
unto mânia, 

şi păcătuit împotriva Domnului lui Israel, care este în cer, el 

le-a dat în puterea de regele Nabuchodonosor 

Babilon, al Caldeii; 



{6:16} care tras în jos casa, şi a ars-o, şi 

dus oameni captivi la Babilon. 

{6:17}, dar în primul an în care regele Cyrus a domnit peste 

ţara de Babilon Cyrus regelui a scris pentru a construi acest 
lucru 

Casa. 

{6:18} şi sfinte vase de aur şi de argint, care 

Nabuchodonosor au purtat afară din casă la 

Ierusalim, şi ei au stabilit în Templul lui Cyrus acele 

Regele născut din nou din Templul de la Babilon, 

şi ei au fost livrate la Zorobabel şi la Sanabassarus 

rigla, 

{6:19} cu porunca pe care el ar trebui să efectueze departe 

navelor, şi le-a pus în Templul de la Ierusalim. şi 

ca Templul Domnului să fie concepute în locul lui. 

{6:20}, atunci acelaşi Sanabassarus, fiind Vino încoace, 

a pus bazele casei Domnului la Ierusalim. 

şi din acel moment pentru aceasta fiind încă o clădire, nu este 
încă 

s-a încheiat complet. 

{6:21} acum, prin urmare, dacă par bună împăratului, să 



Căutaţi se face printre înregistrări al împăratului Cir: 

{6:22} si daca ar fi constatat că clădirea casei 
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Domnul la Ierusalim a fost făcut cu acordul 

Cyrus, rege, şi dacă Domnul nostru rege fi atât de minte, să-l 

semnifica noi ale acestora. 

{6:23} a poruncit apoi Regele Darius sa caute printre 

înregistrările la Babilon: şi astfel la Ecbatane palace, care este 

în ţara de mass-Media, a fost găsit un roll în care 

aceste lucruri au fost înregistrate. 

{6:24} în primul an al domniei lui Cyrus, rege Cyrus 

a poruncit ca casei Domnului la Ierusalim să 

fie construit din nou, în cazul în care sacrifica cu foc continuu: 

{6:25} a căror înălţime va fi şaizeci de coţi şi lăţimea de 

şaizeci de coţi, cu trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de 

lemn nou din acea ţară; şi cheltuieli ale acestora să fie 

dat afară din casă al împăratului Cir: 

{6:26} şi că vasele sfinte din casa Domnului, 

atât de aur şi argint, că Nabuchodonosor a luat din 

Casa de la Ierusalim, şi a adus la Babilon, ar trebui să fie 



restaurat în casă la Ierusalim, şi stabilite în locul 

în cazul în care au fost înainte. 

{6:27} şi, de asemenea, el a poruncit că Sisinnes 

guvernator al Siriei şi Phenice, şi Sathrabuzanes, şi lor 

tovarăşi, şi cei care au fost numiți domnitori în Siria 

şi Phenice, ar trebui să fie atenţi să nu se amestece cu tot, 

dar suferă Zorobabel, slujitor al Domnului, şi guvernatorul 

din Iudeea, precum şi bătrânii iudeilor, pentru a construi casa 
de 

Domnul în locul acela. 

{6:28} v-am poruncit, de asemenea, pentru a fi construit 
ansamblu 

din nou; şi că se uita cu sârguinţă pentru a ajuta pe cei care se a 

fi robie a evreilor, până la casa Domnului 

terminat: 

{6:29} şi din tributul de Celosyria şi Phenice un 

partea cu atenţie pentru a acorda acestor oameni pentru 
sacrificiile 

Domnul, adică să Zorobabel guvernator, pentru boi, 

și berbeci și miei; 

{6:30} şi, de asemenea, porumb, sare, vin, şi ulei, şi care 



continuu în fiecare an fără îndoială în continuare, în funcţie de 

aşa cum preoţii care fie din Ierusalim trebuie să semneze 
pentru a fi zilnic 

petrecut: 

{6:31} că ofertele pot fi aduse de Dumnezeu cel prea înalt 

pentru rege si pentru copiii săi, şi că ei pot ruga pentru 

viaţa lor. 

{6:32} a poruncit că oricine ar trebui să 

depăşi, da, sau de a face lumina de orice lucru anterior vorbit 
sau 

scris, din casa lui ar trebui să fi luat un copac, şi el 

fi spânzurat cu privire la aceasta, şi toate sa bunurile confiscate 
pentru rege. 

{6:33} Domnul, al cărui nume se numeşte 

nimici fiecare regele şi naţiunea, care stretcheth 

mână pentru a împiedica sau endamage sale, că casa Domnului 
în 

Ierusalimul. 

{6:34} am dariu rânduit că potrivit 

la aceste lucruri se face cu diligenţă. 

{7:1} apoi Sisinnes guvernator al Celosyria şi 



Phenice, şi Sathrabuzanes, cu tovarăşii lor de 

după poruncile lui regele Darius, 

{7:2} supraveghea foarte atent lucrărilor sfinte, asistarea 

Anticii de evrei şi guvernatorii din templu. 

{7:3} şi deci lucrări sfinte a prosperat, când Aggeus şi 

Yaharia proorocit de profeţi. 

{7:4} şi au terminat aceste lucruri de 

porunca Domnului Dumnezeu lui Israel, şi cu 

Acordul Cyrus, Darius şi Artexerxes, de regi ai Persiei. 

{7:5} si astfel s-a terminat casa Sfânt în trei 

şi douăzeci de zile a lunii Adar, în al şaselea an de 

Regele darius al perşilor 

{7:6} şi copiii lui Israel, preoţii, şi 

Leviţii, şi alţii care au fost de captivitate, care au fost 

adăugat ei, a făcut în funcţie de lucrurile scrise 

Cartea lui Moise. 

{7:7} și dedicarea a Templului Domnului ei 

oferit boi o sută două sute berbeci, patru 

sute de miei; 

{7:8} si 12 capre pentru pacat tot Israelul, potrivit 



la numărul de şef de triburi ale lui Israel. 

{7:9} preoţilor, de asemenea, şi leviţii se afla îmbrăcaţi în 

veşmintele lor, după neamurile lor, în serviciul 

de Domnul, Dumnezeul lui Israel, în conformitate cu cartea lui 
Moise: 

şi portari la fiecare poarta. 

{7:10} şi copiii lui Israel, care au fost de 

captivitate a avut loc Paştele paisprezecea zi din prima 

lună, după care au fost sfinţiţi preoţilor şi leviţilor. 

{7:11}, care au fost de captivitate nu au fost toate 

sfinţit împreună: dar leviţii au fost sfinţiţi 

împreună. 

{7:12} si asa le-au oferit Paştelui pentru toţi cei din 

captivitate, şi fraţii lor preoţii, şi pentru 

ei înşişi. 

{7:13} şi copiii lui Israel, care a venit din 

captivitate mânca, chiar şi toţi cei ce au avut ei înşişi separate 

de urâciunile oamenii din teren, şi a căutat 

Domnul. 

{7:14} şi au păstrat la sărbătoarea azimilor şapte 



zile, ceea ce face vesel înaintea Domnului, 

{7:15} pentru că a întors sfatul regele 

Asiria faţă de ei, pentru a consolida mâinile lor în lucrări 

de Domnul, Dumnezeul lui Israel. 

{8:1} şi după aceste lucruri, atunci când Artexerxes regele de 

Perșii au domnit a venit marius fiul lui Saraias, fiul 

de Ezerias, fiul lui Helchiah, fiul lui Alexandru, 

{8:2} fiul lui Sadduc, fiul lui Achitob, fiul lui 

Amarias, fiul lui Ezias, fiul lui Meremoth, fiul lui 

Zaraias, fiul lui Savias, fiul lui Boccas, fiul lui 

Abisum, fiul lui Phinees, fiul lui Eleazar, fiul lui 

Aaron preotul şef. 

{8:3} marius aceasta a crescut de la Babilon, ca un scrib, 

fiind foarte gata în Legea lui Moise, care a fost dat de 

Dumnezeul lui Israel. 

{8:4} şi regele a făcut el onoarea: pentru el a găsit har în 
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înaintea lui în toate cererile. 

{8:5} acolo au crescut cu el, de asemenea, anumite copiilor 

Israel, de preot al leviţilor, solisti sfinte, 



portari, şi slujitori ai Templului, la Ierusalim, 

{8:6}, în anul al șaptelea al domniei lui Artexerxes, în 

luna a cincea, acest lucru a fost rege al şaptelea an; pentru s-au 
dus 

de la Babilon în prima zi din prima lună, şi a venit să 

Ierusalim, în funcţie de prosper călătorie care 

Domnul le-a dat. 

{8:7} pentru marius a avut foarte mare abilitate, astfel încât el a 
omis 

nimic de legea şi poruncile Domnului, dar 

Învăţaţi tot Israelul ordonanţelor şi hotărârilor. 

{8:8} acum copie a Comisiei, care a fost 

scris de Artexerxes regelui, şi a venit la marius 

preot şi cititor de Legea Domnului, este aceasta care 

urmează; 

{8:9} regele Artexerxes marius preotul şi cititor 

de drept Domnul urască salut: 

{8:10} stabilind să se ocupe cu gratie, am 

ordin, având în vedere că aceste naţiunii iudeilor, şi de 

preoţi şi leviţi în tărâmul nostru, cât sunt dispuşi 

şi dorind să ar trebui să meargă cu tine la Ierusalim. 



{8:11} cât mai multe, prin urmare, au o minte thereunto, lasa 

le pleacă cu tine, ca n-are părea bună atât pentru mine 

şi prietenii mei şapte consilieri; 

{8:12} că acestea pot uita la afacerile din Iudeea şi 

Ierusalim, agreabil la ceea ce este în Legea Domnului; 

{8:13} si transporta cadouri Domnul Israel să 

Ierusalim, care au promis eu si prietenii mei, şi toate 

aur şi argint, care în ţara de Babilon poate fi găsit, 

Domnului din Ierusalim, 

{8:14} cu care, de asemenea, care este dat de oameni pentru 

Templul Domnului, Dumnezeului lor la Ierusalim: şi că de argint 

şi aur pot fi colectate pentru boi, berbeci și miei, 

şi lucrurile thereunto aparţinătoare; 

{8:15} la sfârşitul că ei pot oferi sacrificii lui 

Domnul pe altarul Domnului, Dumnezeului lor, care este în 

Ierusalimul. 

{8:16} si nici un fel tu şi fraţii tăi vor face cu 

argint şi aur, care face, după voia Dumnezeului tău. 

{8:17} şi vasele sfinte a Domnului, care sunt oferite 

ţi pentru utilizarea de Templul Dumnezeului tău, care este în 



Ierusalim, tu vei seta înaintea Dumnezeului tău în Ierusalim. 

{8:18} si orice lucru else tu vei aminti 

pentru utilizarea de templu al Dumnezeului tău, tu vei da din 

king's Trezoreriei. 

{8:19} şi eu rege Artexerxes, de asemenea, au poruncit 

deţinătorii de comori în Siria și Phenice, care 

un fel marius preotul şi cititorul de Legea 

Dumnezeu cel prea înalt trimit pentru, acestea ar trebui să dea-
l cu 

viteza, 

{8:20} la suma de o sută de talente de argint, 

de asemenea, de asemenea, de grâu, chiar la o sută cors, şi o 

sute de piese de vin, şi alte lucruri din abundenţă. 

{8:21} dar toate să fie efectuate după legea lui Dumnezeu 

cu sârguinţă Dumnezeului celui prea înalt, că mânia vin nu 

asupra Regatului regelui şi fiii săi. 

{8:22} am comanda tu de asemenea, că voi cere nici o taxa, nici 

orice alte impunerii, cu preoţi sau leviţi, sau 

cântăreţi sfinte, sau portari sau slujitorii Templului, sau a 
oricărei 

care au faptele în acest templu, şi că nici un om nu au 



autoritatea de a impune orice lucru asupra lor. 

{8:23} și tu, marius, în funcţie de înţelepciunea lui Dumnezeu 

hirotoni judecători şi judecătorii, care se poate judeca în Siria 
toate 

şi Phenice toţi cei care cunosc Legea Dumnezeului tău; şi 

cei care ştiu că nu te vei invata. 

{8:24} si oricine trebuie să încălcăm legea ta 

Dumnezeu, şi de rege, va fi pedepsit cu sârguinţă, dacă 

ar fi de deces, sau alte pedepse, de penalizare de bani, sau 

cu închisoare. 

{8:25}, apoi a spus marius scribe, binecuvântat fie numai 

Domnul, Dumnezeul părinţilor mei, care a pus aceste lucruri în 

inima regelui, pentru a glorifica casa lui, care este în Ierusalim: 

{8:26} si mi l-a onorat în ochii regelui, şi 

consilierii lui, şi toţi prietenii şi nobilii. 

{8:27}, prin urmare, am fost încurajat cu ajutorul 

Doamne Dumnezeul meu, şi -au adunat oameni din Israel 
pentru a ajunge 

cu mine. 

{8:28}, iar acestea sunt şef în funcţie de familiile lor 

şi mai multe demnități, care a crescut cu mine din Babilon în 



domnia regelui Artexerxes: 

{8:29} din fiii lui Phinees, Gerson: fiilor lui 

Flaviu, Gamael: dintre fiii lui David, fiul Lettus de 

Sechenias: 

{8:30} fiilor lui dragan, Yaharia; şi cu el 

s-au numărat o sută cincizeci de bărbaţi: 

{8:31} din fiii lui Pahath Moab, Eliaonias, fiul lui 

Zaraias, şi cu el două sute bărbaţi: 

{8:32} din fiii lui Zathoe, fiul Sechenias de 

Jezelus, şi cu el trei sute bărbaţi: fiilor lui 

Andrei, vasile fiul Ionatan, şi cu el două sute 

şi cincizeci de oameni: 

{8:33} fiilor lui Elam, Josias fiul lui Gotholias, şi 

cu el şaptezeci şi bărbaţi: 

{8:34} din fiii lui Saphatias, Zaraias fiul lui Mihai, 

şi cu el şaizeci şi zece bărbaţi: 

{8:35} fiilor lui Ioab, fiul Abadias Jezelus, şi 

cu el doi la sută şi de doisprezece barbati: 

{8:36} din fiii lui Banid, fiul Assalimoth Josaphias, 

şi cu el o sută şi şaizeci de bărbaţi: 



{8:37} dintre fiii lui bercea, Yaharia fiul lui Bebai, şi 

cu el douăzeci şi opt bărbaţi: 

{8:38} din fiii lui Astath, fiul de Johannes de Acatan, şi 

cu el o sută şi zece bărbaţi: 
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{8:39} din fiii lui Adonikam ultima, şi acestea sunt 

numele ei, Eliphalet, Jewel şi Samaias, şi cu 

ei şaptezeci de bărbaţi: 

{8:40} fiilor lui bos, Uthi fiul lui Istalcurus, 

şi cu el şaptezeci şi bărbaţi. 

{8:41} si acestea mi s-au adunat împreună la râu numit 

Theras, unde am tăbărât corturile noastre de trei zile: si apoi 

intervievati ei. 

{8:42}, dar când am găsit nu există nici unul dintre preoţii şi 

Leviţii, 

{8:43} apoi am trimis unto Eleazar, şi Iduel, şi Masman, 

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

Nathan, Eunatan, zaharia şi Mosollamon, principalul 

bărbaţi şi învăţat. 

{8:45} si am bade-le că ar trebui să meargă până la Saddeus 



Căpitanul, care era în locul de trezorerie: 

{8:46} și sub-le că ei ar trebui să vorbească până 

Daddeus, şi fraţilor săi şi a Trezorierilor în care 

loc, pentru a ne trimite astfel de oameni ca s-ar putea executa 
preotii 

birou în casa Domnului. 

{8:47} şi de tare mâna Domnului nostru i-au adus 

noi oameni abil fiilor lui Vladimir fiul lui Levi, 

fiul lui Israel, Asebebia, şi fiii şi fraţii săi, care 

au fost 18 ani. 

{8:48} şi Asebia, și Annus, şi Osaias fratele lui, de 

fiii lui Channuneus, şi fiii lor, au fost douăzeci de oameni. 

{8:49} și de slujitorii Templului care bătuse 

hirotonit, şi bărbaţi principal pentru serviciul de 

Leviţii înfierea, slujitorii Templului două sute şi 

douăzeci de ani, catalogul ale căror nume au fost arătat. 

{8:50} si acolo am promis un rapid oamenilor tineri 

înainte de Domnul nostru, la dorinţa de el un prosper de 
călătorie, ambele 

pentru noi şi ei că au fost cu noi, pentru copiii noştri, şi pentru 

bovine: 



{8:51} pentru mi-era ruşine să ceară regelui footmen, şi 

călăreţi, şi desfăşurarea de salvgardare împotriva adversarilor 
noştri. 

{8:52} pentru ne-am spus împăratului, că puterea de 

Domnul Dumnezeul nostru ar trebui să fie cu ei care-l, să 

le sprijini în toate căile. 

{8:53} şi din nou am rugat l ia Domnul nostru ca acestea ating 

lucruri, şi l-au găsit favorabile pentru noi. 

{8:54} apoi am separat doisprezece de şef al preoţilor, 

Esebrias, şi Assanias, şi zece oameni de fraţii lor cu 

le: 

{8:55} si le-am cântărit aur şi argint, şi 

vasele sfinte ale casei Domnului nostru, care regele, 

şi Consiliul său, şi căpeteniile şi tot Israelul, a dat. 

{8:56} şi atunci când am avut cantarea aceasta, am emis unto le 

şase sute cincizeci talentele de argint, şi argint navelor de 

o sută talentele şi talente de o sută de aur, 

{8:57} douăzeci şi vasele de aur, iar navele cu douăsprezece 

alama, chiar din alamă fină, strălucitoare ca aurul. 

{8:58} si am spus unto ei, atât voi sunt zeciuială închinată 



Domnul şi vasele sunt Sfânt, şi aur şi argint este 

un jurământ Domnului, Domnul părinţilor noştri. 

{8:59} ma uit la voi, şi păstraţi-le pana voi dă-le să 

şef de preoţi şi leviţi şi oameni principale de 

familiile lui Israel, la Ierusalim, în camerele de 

Casa Dumnezeului nostru. 

{8:60} atât preoţi şi leviţi, care au primit 

argint şi aur şi vasele, le zis-a adus 

Ierusalim, în Templul Domnului. 

{8:61} şi la Râul Theras am plecat douăsprezecea 

zi din prima lună, şi a venit la Ierusalim de puternic 

mana Domnului nostru, care a fost cu noi: şi de la 

începutul călătoriei noastre Domnului livrate de noi la fiecare 

inamic, şi aşa am ajuns la Ierusalim. 

{8:62} şi când am fost acolo trei zile, aur 

şi argint care a fost cântărit a fost livrat în casa lui 

Domnul nostru în a patra zi zis Marmoth preot fiul 

de Iri. 

{8:63} și cu el a fost Eleazar fiul lui Phinees, şi 

cu ei au fost Josabad fiul lui popescu şi Moeth fiul 



de simona, leviţii: toate le-a fost livrat de numărul şi 

greutate. 

{8:64} şi s-a scris toate greutatea ei 

aceeaşi oră. 

{8:65} mai mult cei ce au iesit din captivitate 

sacrificiul oferite unto Domnul Dumnezeul lui Israel, chiar 12 

boi pentru tot Israelul, optzeci şi şaisprezece berbeci, 

{8:66} şaizeci şi douăsprezece miei, capre pentru o pace 

oferind, doisprezece; toate acestea o jertfă Domnului. 

{8:67} şi au emis de regele porunci 

administratori regelui şi a guvernatorilor Celosyria 

şi Phenice; şi au onorat oamenii şi Templul 

lui Dumnezeu. 

{8:68} acum când s-au făcut aceste lucruri, conducătorii a venit 

la mine, şi a zis: 

{8:69} a naţiunii din Israel, prinţi, preoţi şi 

Leviţii, nu am pus departe de ei persoane ciudate de 

terenului, nici stricăciunea neamurilor înfierea, de 

Cananiţilor, hitiţii, Pheresites, Iebusiţilor şi Moabiti, 

Egiptenii, şi Edomiteni. 



{8:70} pentru ei şi fiii lor au căsătorit cu 

fiicele lor, şi sămânţa Sfânt este amestecat cu ciudat 

oamenii din teren; şi la început de această problemă 

domnitori şi marii oameni au fost părtaşi la această nelegiuire. 

{8:71} şi, de îndată ce am auzit aceste lucruri, am inchiriat meu 

haine şi îmbrăcăminte Sfânt, şi scos de păr de la 

de pe capul meu şi barbă, şi eu aşezat trist şi foarte grele. 

{8:72} asa ca toţi cei ce s-au mutat apoi la cuvântul lui 

Domnul Dumnezeul lui Israel asamblate la mine, în timp ce am 
plâns pentru 

nelegiuirea: dar m-am aşezat încă plin de greutate până seara 

sacrificiu. 
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{8:73} apoi în creştere până la rapid cu hainele mele şi 

Sfânt veşmânt chirie, si plecau genunchii mei, şi se întinde 

mai departe mâinile Domnului, 

{8:74} i-am spus, Doamne, eu sunt ruşine şi confundat 

înaintea ta; 

{8:75} pentru păcatele noastre se înmulţesc deasupra capetelor 
noastre, şi 

noastre ignorances au ajuns la unto cer. 



{8:76} pentru totdeauna, deoarece timpul părinţilor noştri 
avem 

fost şi sunt în mare păcat, chiar până la această zi. 

{8:77} şi pentru păcatele noastre şi părinţii noştri ne cu nostru 

fraţii şi noastre regii şi preoţii noştri s-au dăruit 

împăraţii pământului, la sabie, şi în captivitate, precum şi 
pentru 

o pradă de ruşine, la această zi. 

{8:78} şi acum în oarecare măsură n-are mila 

arătat ni la tine, Doamne, că ar trebui să fie lăsat 

noi o rădăcină şi un nume în locul tău sanctuar; 

{8:79} şi de a descoperi noi o lumină în casa lui 

Doamne Dumnezeul nostru, şi să ne dea mâncare în timpul 
nostru 

servitute. 

da {8:80}, atunci când am fost în robie, nu am fost 

părăsit Domnului nostru; dar el ne-a făcut milostiv înainte 

regi din Persia, astfel încât ne-au dat alimentare; 

da {8:81}, şi onorat Templul Domnului nostru, şi 

a ridicat Sion pustiu, ca ei ne-au dat un sigur 

rămânând în evreilor şi Ierusalim. 



{8:82} şi acum, Doamne, ce vom zice, acestea având 

lucrurile? Căci noi am păcătuit poruncile tale, care 

tu i de mâna lui robii tăi profeţi, zicând: 

{8:83} că ţara, pe care voi intra în să posede ca o 

patrimoniul, este un teren poluate cu stricăciunea 

strainii de teren, şi ei au umplut-o cu lor 

necurăţia. 

{8:84} de aceea acum va voi nu Alăturaţi-vă fiicele voastre 

la fiii lor, nici nu voi ia fiicele lor: 

fiii. 

{8:85} mai mult decât atât voi cere niciodată pentru a avea pace 
cu 

ei, că voi poate fi puternic, şi mănâncă lucrurile bune ale 

teren, şi că voi pot lăsa moştenire de teren: 

copiii dumneavoastră pentru totdeauna. 

{8:86} şi toate care este lovit se face noi pentru noastre 

fapte rele şi asupra păcatelor mare; pentru tu, Doamne, face 

lumina de păcatele noastre, 

{8:87} si da ne-o astfel de rădăcină: dar avem 

întors din nou să încălcăm legea ta, şi să se amestece 



noi înşine cu necurăţia Naţiunilor a terenului. 

{8:88} primit prin viu grai, nu vei fi supărat pe noi să ne, 
distruge 

pana vei fi lăsat ne rădăcină, seminţe, nici numele? 

{8:89} Doamne din Israel, tu eşti adevărata: pentru noi sunt 
lăsat un 

rădăcina acestei zile. 

{8:90}: Iată, acum suntem noi înaintea ta în fărădelegile 
noastre, 

pentru noi nu pot suporta orice mai mult din cauza acestor 
lucruri 

înaintea ta. 

{8:91} şi ca marius în rugăciunea sa făcut mărturisirea lui, 

plângând, şi culcat plat la pământ înaintea Templului, 

acolo s-au adunat la el la Ierusalim o foarte mare 

multitudine de bărbaţi şi femei şi copii: pentru a existat 

mare plângând printre multitudinea. 

{8:92} apoi Iehonia fiul lui Jeelus, unul din fiii 

lui Israel, a strigat, şi a spus, O marius, am păcătuit 

împotriva Domnului Dumnezeu, care ne-au căsătorit femei 
ciudat de 

naţiunile din teren, iar acum este tot Israelul aloft. 



{8:93}-ne face jurământ faţă de Domnul, care ne va pune 

departe toate nevestele noastre, care ne-au luat de păgâni, 

cu copiii lor, 

{8:94} ca tu m-ai decretat, şi cât mai multe ascultă 

Legea Domnului. 

{8:95} apar şi de a pune în executare: pentru ţie doth aceasta 

chestiune appertain, şi vom fi cu tine: face vitejie. 

{8:96} Deci marius s-a sculat, şi a luat un jurământ de şef al 

preoţi şi leviţi tot Israelul să fac după aceste lucruri; 

şi aşa au jurat. 

{9:1} apoi marius din Curtea Templului 

a mers la camera de Joanan fiul lui Eliasib, 

{9:2} şi a rămas acolo, şi a mâncat nici carne, nici băutură 

apă, doliu pentru fărădelegile mare mulţimii. 

{9:3} şi a existat o proclamaţie în toate evreilor şi 

Ierusalim pentru toate acestea, care au fost de captivitate, care 
le 

ar trebui să fie adunate împreună la Ierusalim: 

{9:4} şi că oricine nu întâlnit acolo în termen de două sau 

trei zile conform ca bătrânii că regula goale numit, 



vitele lor ar trebui să fie confiscate la utilizarea Templului, şi 

el însuşi aruncat la ei pentru ca au fost de captivitate. 

{9:5} şi în trei zile au fost toate din tribul lui Iuda 

şi Benjamin au adunat la Ierusalim douăzecea 

zi a lunii a noua. 

{9:6} si toata multimea aşezat tremurând în larg 

Curtea Templului din cauza vremii fault prezente. 

{9:7} asa ca marius s-a ridicat sus, şi a zis: ei, aveţi 

încălcat legea în căsătorească cu soţiile ciudat, astfel să 

creşte păcatele lui Israel. 

{9:8} si acum confesându-da slava Domnului 

Dumnezeu părinţilor noştri, 

{9:9} şi face lui va, şi voi înşivă din separat 

păgâni a terenului, iar la femei ciudat. 

{9:10}, apoi a strigat tot norodul, şi a spus cu o 

cu voce tare, asa ca tu m-ai vorbit, asa ca vom face. 

{9:11} dar forasmuch ca oamenii sunt multe, şi este 

fault vreme, astfel încât să nu stăm fără, şi acest lucru este 

nu o lucrare de o zi sau două, vedem păcatul nostru în aceste 
lucruri este 



răspândit în prezent: 

{9:12}, prin urmare, permite conducătorilor din multitudinea de 
şedere, şi 

lasa toate le de habitations noştri, care au neveste ciudat vin 

la timpul stabilit, 
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{9:13} și cu ei conducători şi judecători de fiecare 

loc, pana ne-am întoarce mânia Domnului la noi pentru 

această chestiune. 

{9:14} apoi de fiul lui mariana si Ezechias 

fiul lui Theocanus în consecinţă a luat această chestiune asupra 
lor: 

şi Mosollam şi Levis şi Sabbatheus le-a ajutat. 

{9:15} şi cei ce erau de captivitate a făcut în funcţie de 

cu toate aceste lucruri. 

{9:16} şi marius preotul ales zis principalul 

bărbaţi de familiile lor, toate de nume: în prima zi a 

zecea lună au şezut împreună pentru a examina cazul respectiv. 

{9:17} asa ca nevestele lor cauza care a avut loc ciudat a fost 
adus 

la capăt în prima zi a primei luni. 



{9:18} şi a preoţilor care au venit împreună, şi 

avea neveste ciudat, au fost găsite: 

{9:19} fiilor lui Isus fiul lui Josedec, şi a lui 

fraţii; Matthelas şi Eleazar, şi Joribus şi Joadanus. 

{9:20} si -au dat mâinile lor pentru a înmagazina soţiile lor 

şi de a oferi berbeci pentru a face reconcilement pentru erorile 
lor. 

{9:21} şi fiilor lui Emmer; Anania, şi Zabdeus, 

şi Elena, şi Sameius, şi Hiereel, şi Azarias. 

{9:22} şi fiilor lui Phaisur; Elionas, Massias 

Israel, şi Natanael, şi Ocidelus şi Talsas. 

{9:23} şi leviţilor; Jozabad şi semifabricate, şi 

Colius, care a fost numit chirita, şi Patheus, şi Iuda, şi 

Jonas. 

{9:24} solisti Sfânt; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} de portari; Sallumus, şi Tolbanes. 

{9:26} lui Israel, din fiii lui Phoros; Hiermas, 

şi Eddias, şi Melchias, şi Maelus, şi Eleazar, şi 

Asibias, şi Baanias. 

{9:27} fiilor lui Ela; Matthanias, zaharia, şi 



Hierielus, şi Hieremoth, şi Aedias. 

{9:28} şi fiilor lui Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, şi Sabatus şi Sardeus. 

{9:29} fiilor lui Beatrice; Johannes, şi anania şi 

Josabad, şi Amatheis. 

{9:30} fiilor lui Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael şi Hieremoth. 

{9:31} şi fiilor lui Newton; Naathus, şi Moosias, 

Lacunus, si raluca, şi Mathanias, şi Sesthel, Balnuus, 

şi Manasseas. 

{9:32} şi fiilor lui Marcel; Elionas şi Aseas, şi 

Melchias, şi Sabbeus, şi Simon Chosameus. 

{9:33} şi fiilor lui gigi; Altaneus, şi Matthias, 

şi Baanaia, Eliphalet, şi Manase şi mihai. 

{9:34} şi fiilor lui mariana; Camy, Momdis, 

Omaerus, oprea, Mabdai, şi Pelias, și Anos, Carabasion, 

şi Enasibus, şi Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: şi fiilor lui Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, gigi, flavius Josephus. 

{9:35} şi fiilor lui Ethma; Mazitias, Zabadaias, 



Enescu, Doris, Banaias. 

{9:36} toate acestea au luat nevestele ciudat, şi au pus 

le departe cu copiii lor. 

{9:37} şi preoţii şi leviţii, şi care au fost de 

Israel, locuiau în Ierusalim şi în ţară, în primul 

zi a lunii a şaptea: astfel copiii lui Israel au fost în 

habitations lor. 

{9:38} şi tot norodul a venit împreună cu un 

armonie în locul largă pridvorului Sfântului spre 

Est: 

{9:39} şi ei a zis marius preotul şi cititor, 

că el ar aduce Legea lui Moise, care a fost dat de 

Domnul Dumnezeul lui Israel. 

{9:40} asa ca marius preotul şef a adus Legea lui 

tot norodul din om, femeie, şi toţi preoţii, 

să aud legea în prima zi a lunii a şaptea. 

{9:41} şi a citit în Curtea largă înainte Sfânt 

pridvorul de dimineaţa până la prânz, înainte atât bărbaţii, cât 
şi 

femei; şi mulţimea dat seama la Legea. 



{9:42} marius şi preot şi cititor de drept a stat 

până la un amvon de lemn, care a fost făcută în acest scop. 

{9:43} si sa ridicat de el Matatyah, Sammus, 

Anania, Azarias, lovi, Ezecias, Balasamus, la dreapta 

mana: 

{9:44} şi la mâna stângă se afla Phaldaius, Ion, 

Melchias, Lothasubus şi Nabarias. 

{9:45}, apoi a luat marius cartea Legii înainte de 

multitudinea: pentru el sat onorabil în primul rând 

vedere dintre toate. 

{9:46} şi atunci când a deschis Legea, au fost toate 

drept în sus. Deci marius binecuvântat Domnul Dumnezeu cel 
prea înalt, 

Dumnezeu Savaot, cel Atotputernic. 

{9:47} şi tot poporul a răspuns:, Amin; şi ridicând 

mâinile lor au căzut la pământ, şi închinat Domnului. 

{9:48}, de asemenea, Isus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas şi chirita, Asrias, şi 

Joazabdus, şi anania, Biatas, leviţii, predat Legea 

Domnului, făcându-le deasupra să-l înţeleagă. 



{9:49} apoi vorbea Attharates zis marius preotul şef. 

şi gata, şi pentru leviţi care predate norodului, 

chiar la toate, spune, 

{9:50} în această zi este sfântă Domnului; (pentru ei tot a plâns 

Când au auzit legea:) 

{9:51} du-te apoi, şi să mănânce grăsimea, şi bea dulce, şi 

Trimite o parte pentru a le care nu au nimic; 

{9:52} pentru această zi este sfântă Domnului: şi nu 

trist; pentru Domnul vă va aduce la onoare. 
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{9:53} asa ca leviţi publicate toate lucrurile oamenilor, 

spune, această zi este sfântă a Domnului; nu fi trist. 

{9:54}, apoi au mers drumul lor, fiecare o să mănânce şi 

băutură, şi face fericit, şi să dea o parte pentru a le care au avut 

nimic, şi pentru a face mare bucurie; 

{9:55} pentru că au înţeles cuvintele în care acestea 

au fost instruiţi, şi pentru care au fost asamblate 

 


