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1 Esdras 

Den första boken i Esdras 

{1:1} och Josias höll högtiden för Herrens Påsk i 

Jerusalem till sin Herre, och erbjöd Herrens Påsk den 

fjortonde dagen i första månaden; 

{1:2} att ha satt prästerna enligt deras dagliga 

kurser, att vara klädd i lång plagg, i tempelet av den 

Lord. 

{1:3} och han talade till leviterna, heliga ministrar 

Israel, att de bör helga sig till Herren, till 

Ange den heliga arken av Herren i huset att kung Salomo 

Davids son hade byggt: 

{1:4} och sade: ni skall inte mer bära arken vid din 

axlar: nu därför tjäna Herren din Gud, och 

minister för sitt folk Israel, och förbereda dig efter din 

familjer och släkter, 

{1:5} enligt David kungen av Israel föreskrivs, 



och enligt magnifika Salomo sonen: och 

stående i templet enligt flera värdighet 

familjerna du leviterna, som minister i närvaro 

era bröder israeliterna, 

{1:6} erbjudande Herrens Påsk i ordning och göra redo den 

uppoffringar för bröder och hålla Herrens Påsk 

enligt Herrens befallning, som var 

ges till Mose. 

{1:7} och för folket som hittades där Josias 

gav trettio tusen lamm och barnen, och tre tusen 

kalvar: dessa saker fick kungens ersättning, 

enligt som han lovade, att folket, att prästerna, och 

till leviterna. 

{1:8} och Helkias, Zacharias och Syelus, cheferna 

templet, gav prästerna för Herrens Påsk två 

tusen och sex hundra får och tre hundra kalvar. 

{1:9} och Jeconias, och Samaias, och Nathanael hans 

bror och Assabias, och Ochiel och Joram, kaptener över 

tusentals, gav till leviterna för Herrens Påsk fem 

tusen fåren, och sju hundra kalvar. 



{1:10} och när dessa saker gjordes, prästerna och 

Leviterna, med det Osyrade Brödet, stod i mycket comely 

ordning enligt släkter, 

{1:11} och enligt de flera digniteter av den 

fäder, innan människorna, att offra åt Herren, som det är 

Skrivet i Moses bok: och därmed gjorde de i den 

morgon. 

{1:12} och de rostade Herrens Påsk med eld, som 

appertaineth: när det gäller uppoffringar, sod de dem i mässing 

kastruller och stekpannor med en bra smaka, 

{1:13} och ställa dem inför alla folk: och efteråt 

de förberedda för sig själva och för prästerna deras 

bröder, Arons söner. 

{1:14} för prästerna erbjuds fett till kväll: och den 

Leviterna förberedd för sig själva, och prästerna deras 

bröder, Arons söner. 

{1:15} heliga sångarna också, söner till Asaph, var i 

deras ordning, enligt utnämningen av David, nämligen, 

Asaph, Zacharias och dörrvaktarna, som var kungens 

följe. 



{1:16} övrigt bärarna var varje porten. Det var inte 

tillåtet för någon att gå från sin ordinarie tjänst: för deras 

bröder leviterna berett åt dem. 

{1:17} var således saker som tillhörde den 

uppoffringar av Herrens fulländat i dagen, att de 

kan hålla Herrens Påsk, 

{1:18} och offra på altaret av Herren, 

enligt budet på kung Josias. 

{1:19} så Israels barn som var närvarande höll 

Herrens Påsk vid den tidpunkten, och högtiden för sött bröd sju 

dagar. 

{1:20} och sådan en Herrens Påsk inte hölls i Israel sedan 

tiden av profeten Samuel. 

{1:21} Ja, alla konungar av Israel höll inte sådan en 

Påsken som Josias, och prästerna och leviterna, och den 

Judar, hålls med alla Israel som hittades bostad på 

Jerusalem. 

{1:22} i det artonde året av regeringstiden av Josias var 

denna påsk hålls. 

{1:23} och verk eller Josias var upprätt innan hans 



Herre med ett hjärta fullt av gudsfruktan. 

{1:24} när det gäller de saker som hände i hans tid, 

de var skrivna i tidigare tider, när det gäller dem som 

syndat och ogudaktigt mot Herren framför allt folk 

och riken, och hur de sörjde honom storligen, så 

att Herrens ord reste sig mot Israel. 

{1:25} nu efter alla dessa handlingar av Josias hände det sig, 

att Farao kungen av Egypten kom att höja krig på 

Carchamis vid Eufrat: och Josias gick ut mot honom. 

{1:26} men kungen av Egypten skickade till honom och sade, 
vad 

har jag att göra med dig, O kung av Judeen? 

{1:27} jag är inte skickade ut från Herre Gud mot dig; 

för min krig är vid Eufrat: och nu Herren är med mig, 

Ja, Herren är med mig hasting mig framåt: avgår från 

mig, och inte mot Herren. 

{1:28} howbeit Josias inte vända tillbaka sin vagn från 

honom, men åtog sig att slåss med honom, inte vad gäller den 

ord av profeten Jeremy talas av mynningen av den 

Herren: 



{1:29} men gick striden med honom i det vanligt av Magiddo, 

och furstarna kom mot kung Josias. 

{1:30} då sade kungen till sin tjänare, bära mig 

bort ur slaget; för jag är mycket svag. Och 

omedelbart hans tjänare tog honom bort ur striden. 

{1:31} sedan gat han upp vid sin andra vagn; och att vara 

kom tillbaka till Jerusalem dog och begravdes i hans 

fars grav. 

{1:32} och i alla judendomen de sörjde för Josias, ja, 
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Jeremy profeten klagade för Josias, och de främsta män 

med kvinnorna gjort klagan för honom denna dag: 

och detta gavs för en förrättning göras 

ständigt i alla nationen Israel. 

{1:33} dessa saker skrivs i boken berättelser 

Juda konungar, och varenda en av akterna som Josias 

gjorde, och hans härlighet, och hans förståelse för lagen i den 

Herren, och de saker som han hade gjort tidigare, och det 

nu reciterade, redovisas i boken av kungarna i Israel 

och Judeen. 



{1:34} och folket tog Joachaz son till Josias, och 

gjorde honom till kung i stället för Josias Fadern, när han var 

tjugo och tre år gamla. 

{1:35} och han regerade i Judeen och Jerusalem tre 

månader: och sedan kungen avsatte honom från 

regerande i Jerusalem. 

{1:36} och satte han en skatt i landet av ett hundra 

talanger av silver och en talent av guld. 

{1:37} kungen av Egypten gjorde också kung Joacim hans 

bror kung av Judeen och Jerusalem. 

{1:38} och han bunden Joacim och adeln: men Zaraces 

hans bror han grips, och förde honom ut ur Egypten. 

{1:39} fem och tjugo år gammal var Joacim när han 

gjordes till kung i mark i Judeen och Jerusalem; och han 

gjorde ont inför Herren. 

{1:40} därför mot honom Nabuchodonosor kungen 

i Babylon kom upp, och band honom med en kedja av mässing, 

och förde honom till Babylon. 

{1:41} Nabuchodonosor tog också heliga fartyg som 

Herren, och förde dem och sätta dem i sin egen 



templet i Babylon. 

{1:42} men de saker som registreras av honom, och 

hans orenhet och gudlöshet, skrivs i chronicles av 

konungarna. 

{1:43} och Joacim hans son regerade i sitt ställe: han var 

gjorde kungen att vara arton år gammal; 

{1:44} och regerade men tre månader och tio dagar i 

Jerusalem; och gjorde ont inför Herren. 

{1:45} så efter ett år Nabuchodonosor skickade och orsakade 

honom skall föras in i Babylon med heliga kärlen i den 

Herre; 

{1:46} och gjorde Zedechias kung av Judeen och Jerusalem, 

När han var ett och tjugo år gammal; och han regerade 

elva år: 

{1:47} och han gjorde ont även i åsynen av Herren, och 

brydde sig inte för de ord som talades till honom av den 

profet Jeremy från mynningen av Herren. 

{1:48} och efter att kung Nabuchodonosor hade gjort 

honom att svära vid namn Herren, han forswore sig själv, 

och uppror; och härdning hans hals, hans hjärta, han 



överträtt lagarna i Herren Gud av Israel. 

{1:49} cheferna också av människor och av prästerna 

gjorde många saker mot lagar, och passerade alla de 

föroreningar av alla nationer, och vanhelgade templet Herrens 

som var helgade i Jerusalem. 

{1:50} ändå Gud deras fäder som skickas av hans 

Messenger för att ringa tillbaka, eftersom han skonade dem 
och 

hans tabernakel också. 

{1:51} men de hade Hans budbärare i hån; och, utseende, 

När Herren talade till dem, de gjorde en sport av hans 

profeter: 

{1:52} så långt tillbaka, att han, som vred med sitt folk 

för deras stora ogudaktighet, befallde kungar av den 

Kaldeernas att möta dem; 

{1:53} som dräpte sin unga män med svärd, ja, 

även inom kompassen i sitt heliga tempel, och avvarad 

varken ung eller piga, gubbe eller barn, bland 

dem; för han levererade alla in i sina händer. 

{1:54} och de tog alla heliga fartyg av Herren, 



både stora och små, med fartyg av Guds, ark och 

kungens skatter, och förde dem till Babylon. 

{1:55} när det gäller den Herrens hus, de brända, och 

bromsa ner väggarna i Jerusalem, och satte eld på henne 

torn: 

{1:56} och när det gäller hennes härliga saker, de aldrig upphört 

tills de hade konsumeras och förde dem alla på skam: och 

de människor som inte hade dräpts med svärd han bar åt 

Babylon: 

{1:57} som blev tjänare till honom och hans barn, till 

Perserna härskade, för att uppfylla ordet Herren talat 

Jeremy mun: 

{1:58} tills landet hade haft hennes sabbater, hela 

tidpunkten för hennes desolation ska hon vila, tills hela 

sjuttio år. 

{2:1} under det första året av Cyrus kung av perserna, som 

den Herrens ord kan vara fulländade, som han hade 

utlovats av mynningen av Jeremy; 

{2:2} Herren upp andan i Cyrus kungen av 

Perserna, och han gjorde tillkännagivandet genom alla hans 



kungariket, och också genom att skriva 

{2:3} säger, så säger Cyrus kung av perserna; Den 

Herren av Israel, Högste Herren, har gjort mig kung av 

hela världen, 

{2:4} och befallde mig att bygga honom ett hus i 

Jerusalem i judendomen. 

{2:5} om därför vara det någon av er som är hans 

människor, låter Herren, även hans herre, vara med honom och 
låta honom 

Gå till Jerusalem som är i Judeen och bygga hus av 

Israels herre: för han är Herren som bor i 

Jerusalem. 

{2:6} den som sedan vistas på platser om, låt dem 

hjälpa honom, de, jag säger, att hans grannar, med guld, 

och med silver, 

{2:7} med gåvor, med hästar och boskap, och andra 

saker som anges av löfte, för tempel 
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Herren i Jerusalem. 

{2:8} sedan chefen av familjerna av Judeen och av den 



stam av Benjamin stod upp; prästerna också, och leviterna, 

och alla de vars sinne som Herren hade flyttat till gå upp, och 

att bygga ett hus åt Herren i Jerusalem, 

{2:9} och de som bodde runt omkring dem och hjälpte 

dem i alla saker med silver och guld, med hästar och 

boskap, och med väldigt många gratis gåvor av ett stort antal 

vars sinnen rördes upp därtill. 

{2:10} kungen Cyrus också frambringat de heliga kärl, 

som Nabuchodonosor hade burit bort från Jerusalem, 

och hade satt upp i hans tempel av idoler. 

{2:11} nu när Cyrus kung av perserna hade fört 

dem tillbaka, han levererade dem till Mithridates sin Kassör: 

{2:12} och av honom de levererades till Sanabassar den 

guvernör över Judeen. 

{2:13} och detta var antalet dem; Tusen 

gyllene koppar och tusen av silver, Rökelsekaren silver 

tjugo nio, injektionsflaskor av guld trettio och silver två tusen 

fyra hundra och tio och tusen andra fartyg. 

{2:14} så alla fartyg av guld och silver, som var 

transporteras bort, var fem tusen fyra hundra sextio 



och nio. 

{2:15} dessa fördes tillbaka av Sanabassar, tillsammans 

med dem om fångenskap, från Babylon till Jerusalem. 

{2:16} men i tiden av Artexerxes kung av perserna 

Belemus, och Mithridates, och Tabellius, och Rathumus, 

och Beeltethmus, och Semellius sekreterare, med andra 

som var i kommissionen med dem, bostad i Samaria 

och andra platser, skrev till honom mot dem som bodde i 

Judeen och Jerusalem dessa bokstäver efter; 

{2:17} till kung Artexerxes vår Herre, dina tjänare, 

Rathumus storywriter, och Semellius skriftlärde, och den 

resten av deras råd, och domarna i Celosyria och 

Phenice. 

{2:18} vara det nu känt till herre konungen, som judarna 

som är upp från dig till oss, att komma in i Jerusalem, som 

upprorisk och ogudaktiga staden, skapar marknadsplatserna, 
och 

reparera väggarna i det och lägga grunden till templet. 

{2:19} nu om denna stad och dess murar göras 

återigen, de kommer inte bara vägrar att ge hyllning, men också 
rebell 



mot kings. 

{2:20} och eftersom sakerna som hänför sig till den 

templet är nu i hand, vi tror att det uppfyller inte att försumma 
sådan 

en fråga, 

{2:21} men att tala till vår Herre konungen, att avsikten 

att, om det bli thy nöje det kan sökas i böcker 

av dina fäder: 

{2:22} och du skall finna i chronicles vad är 

Skrivet om dessa saker, och skall förstå att 

att staden var upprorisk, oroande både kungar och städer: 

{2:23} och att judarna var upprorisk och upphöjda 

alltid krig där; för den som orsakar även denna stad var 

gjorde ödsliga. 

{2:24} därför nu vi förkunna för dig, O Herre 

kungen, att om denna stad byggas igen, och dess murar 

Ställ in på nytt, skall inte du från hädanefter ha ingen passage 

in i Celosyria och Phenice. 

{2:25} sedan kungen skrev tillbaka igen till Rathumus den 

storywriter, Beeltethmus, Semellius skriftlärde, och att 



resten som fanns i kommissionen och dväljas i Samarien 

och Syrien och Phenice, efter detta sätt; 

{2:26} jag har läst episteln som ni har skickat till mig: 

därför jag befallde för att göra snabb sökning, och det har 

konstaterats att denna stad var från början öva 

mot kings; 

{2:27} och männen däri gavs till uppror och 

krig: och som mäktiga kungar och hård var i Jerusalem, 

som regerade och utkrävs hyllningar i Celosyria och Phenice. 

{2:28} nu därför jag har befallt för att hindra dem 

män från att bygga staden, och akt tas som det 

ske inte mer i det; 

{2:29} och att de onda arbetstagare går inte vidare 

till annoyancen av kungar, 

{2:30} sedan kung Artexerxes hans brev läses, 

Rathumus och Semellius skriftlärde, och resten som var 

i kommissionen med dem, ta bort i hast mot 

Jerusalem med en trupp ryttare och en mängd 

människor i strid matris, började att hindra byggare; och den 

byggandet av templet i Jerusalem upphört tills andra 



år av regeringstiden av Darius kungen av perserna. 

{3:1} nu när Darius regerade, gjorde han en stor fest 

åt alla hans undersåtar, och hela hans hushåll och ända alla 

furstar av Media och Persien, 

{3:2} och till alla guvernörer och kaptener och 

löjtnanter som var under honom, från Indien till Etiopien, 

av ett hundra tjugo och sju provinser. 

{3:3} och när de hade ätit och drucken, och att vara 

nöjd var gått hem, då Darius kungen gick in 

hans sängkammaren, och sov och vaknade strax efter. 

{3:4} sedan tre unga män, som var av vakten som 

höll kungens kropp, talade en till en annan. 

{3:5} Låt var och en av oss talar en mening: han som skall 

övervinna, och vars meningen skall verkar klokare än de 

andra, till honom skall kungen Dareios ge fantastiska gåvor, och 

bra saker in token of seger: 

{3:6} som, att vara klädd i lila, att dricka i guld, och att 

sömn på guld och en vagn med träns av guld, och en 

headtire av fint linne, och en kedja om halsen: 

{3:7} och han skall sitta bredvid Darius på grund av hans 



visdom, och skall kallas Darius hans kusin. 

{3:8} och sedan varje man skrev sitt straff, förseglade den, 

och lade den under kung Darius hans kudde; 

{3:9} och sade att när kungen är uppstånden, vissa kommer 

ge honom skrifter; och vars sida kungen och den 

tre prinsar av Persien skall döma att hans mening är den 
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klokaste, till honom skall segern ges, som utsågs. 

{3:10} först skrev, vin är den starkaste. 

{3:11} andra skrev, kungen är starkast. 

{3:12} tredje skrev, kvinnor är starkast: men ovan 

alla saker sanningen bär bort segern. 

{3:13} nu när kungen var stigit, tog de sina 

skrifter, och levererade dem till honom, och så läste han dem: 

{3:14} och skicka tillbaka han kallade alla furstar 

Persien och Media, och cheferna och kaptenerna, och 

löjtnanterna och de främste befäl; 

{3:15} och satte honom i det kungliga sätet i dom; 

och skrifter lästes för dem. 

{3:16} och han sa, kallar de unga männen, och de skall 



deklarera sina egna meningar. Så de kallades, och kom 

i. 

{3:17} och han sade till dem, förkunna för oss ditt sinne 

rörande skrifter. Sedan började de första, som hade 

talas av styrkan av vin; 

{3:18} och han sade således O ni män, hur överstiger stark 

är vin! det förmår alla män att fela att dricker det: 

{3:19} Det låter sinnet av kungen och de 

faderlösa barn och vara alla; av slavar och de 

Freeman, fattige och rika: 

{3:20} Det vänder också varje tanke till munterhet och 
munterhet, 

så att en man kommer ihåg varken sorg eller skuld: 

{3:21} och det låter varje hjärta rik, så att en man 

kommer ihåg varken kung eller guvernör; och det gör att 

tala alla saker av talanger: 

{3:22} och när de är i sina koppar, de glömmer sin 

älska både vänner och bröder och en liten efter dra ut 

svärd: 

{3:23} men när de är från vin, de minns 



inte vad de har gjort. 

{3:24} O ni män, är inte vin den starkaste, som enforceth 

att göra alltså? Och när han så hade talat, han höll sitt lugn. 

{4:1} sedan den andra, som hade talat för styrka 

kungen, började säga, 

{4:2} O ni män, gör inte män excellera i styrka som bär 

härska över hav och land och alla saker i dem? 

{4:3} men ändå kungen är mer mäktig: för han är herre över alla 

dessa saker, och har herravälde över dem; och som helst 

Han befaller dem. de gör. 

{4:4} om han bjuder dem göra krig den ena mot den andra, 

de gör det: om han skicka ut dem mot fiender, de går, 

och bryta ner bergen murar och torn. 

{4:5} de dräpa dräps och överträda inte den 

kungens befallning: om de får segern, de ge allt 

till konungen, som väl bytet, som allt annat. 

{4:6} likaså för dem som är inga soldater, och har inte 

att göra med krig, men använder husbundry, när de har skördat 

igen det som de hade sått, de föra den till kungen, 

och tvingar en annan att betala hyllning till kungen. 



{4:7} och ändå är han men en man: om han befalla för att döda, 

de döda; om han befalla för att skona, skona de; 

{4:8} om han befalla för att slå, de slår; om han befalla 

för att göra ödsliga, gör de ödsliga; om han befalla till 

bygga, bygga de; 

{4:9} om han befalla för att skära ned, de skära ner; om han 

kommandot för att plantera, de plantera. 

{4:10} så alla hans folk och hans arméer lyda honom: 

Dessutom ljuger han, han äter och dricker, och 

tager hans vila: 

{4:11} och dessa håller uppsikt runt om honom, inte heller 

någon kan avgår, och göra sin egen verksamhet, inte heller 

olydig de honom i någon sak. 

{4:12} O ni män, hur ska inte kungen vara mäktigaste, 

När du är i sådan form som han är lydde? Och han höll sin 
tunga. 

{4:13} sedan den tredje, som hade talat för kvinnor, och 

sanningen, (detta var Zorobabel) började tala. 

{4:14} O ni män, det är inte den stora kungen, och inte heller 

mångfald av män, det är inte heller vin, som excelleth; Vem är 
det 



sedan som styr dem, eller har herravälde över dem? är 

de inte kvinnor? 

{4:15} kvinnor burit kungen och alla människorna som 

Björn regel av hav och land. 

{4:16} även av dem kom de: och de närde dem 

upp som planterade vingårdar, från varifrån den vin kommer. 

{4:17} dessa gör också plagg för män; dessa ge 

ära åt män. och utan kvinnor män vara inte. 

{4:18} Ja, och om män har samlat guld och 

Silver eller någon annan ansenlig sak, gör de inte älska en 
kvinna 

som är vacker och skönhet? 

{4:19} och låta allt gå, inte gör de gapa, 

och även med öppen mun fixa ögonen snabbt på henne; och 

har inte alla män mer lust till henne än till silver eller 

guld, eller någon ansenlig sak som helst? 

{4:20} en man vargen sin egen far som förde honom upp, 

och hans eget land, och håller till sin hustru. 

{4:21} han sticketh inte för att tillbringa sitt liv med sin fru. och 

kommer ihåg varken far eller mor, eller land. 



{4:22} detta också ni måste veta att kvinnor har 

herravälde över du: gör ni inte arbete och slit, och ge och 

ta alla till kvinnan? 

{4:23} Ja, en man tager sitt svärd och goeth hans sätt att 

råna och stjäla, för att segla på havet och på floder. 

{4:24} ser på ett lejon och goeth den 

mörker; och när han har stulit, bortskämda och rånade, han 

åstadkommer det hans kärlek. 
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{4:25} därför en man älskar sin fru bättre än far 

eller mor. 

{4:26} Ja, många det vara som har kört från vettet 

för kvinnor, och blivit anställda för deras skull. 

{4:27} många också har omkommit, har felat, och syndat, 

för kvinnor. 

{4:28} och nu ni inte tror mig? är inte kungen 

bra i sin makt? frukta inte alla regioner för att röra vid honom? 

{4:29} ännu såg jag honom och Apame konungen 

konkubin, dotter till den beundransvärda Bartacus, sitter vid 

högra av kungen, 



{4:30} och ta kronan från kungens huvud, och 

ställa in den på sitt eget huvud; Hon slog också kungen med 

hennes vänstra hand. 

{4:31} och ändå för allt detta kungen gapade och stirrade på 

henne med öppen mun: om hon skrattade på honom, han 
skrattade 

också: men om hon tog något missnöje på honom, kungen var 

Fain att smickra, att hon skulle vara försonade med honom 
igen. 

{4:32} O ni män, hur kan det vara men kvinnor bör 

stark, ser de gör alltså? 

{4:33} sedan kungen och furstarna såg en på 

en annan: så han började tala om sanningen. 

{4:34} O är ni män, inte kvinnor starka? stor är den 

jorden, hög är himlen, swift är solen i sin kurs, för 

Han compasseth himlen runt om och fetcheth hans 

kurs igen till sin egen plats i en dag. 

{4:35} är han inte bra som låter dessa saker? Därför 

stor är sanningen, och starkare än allt. 

{4:36} hela jorden ropar på sanningen och himlen 

välsignar det: alla verk skaka och darra på det, och med det är 



inga orättfärdiga sak. 

{4:37} vin är ond, kungen är onda, kvinnor är 

Wicked, alla barn av män är onda, och sådana är alla 

deras onda gärningar; och det finns ingen sanning i dem; i deras 

orättfärdighet också de skall förgås. 

{4:38} när det gäller sanningen, den uthärdar och är alltid 
starkt; 

Det lever och conquereth för evigt. 

{4:39} med henne finns det ingen acceptera av personer eller 

belöningar; men hon gör det som är bara, och refraineth 

från alla orättvisa och elaka saker; och alla män gillar väl 

av hennes verk. 

{4:40} varken i hennes dom är någon orättfärdighet; 

och hon är styrka, rike, makt och majestät, alla 

åldrar. Välsignad är Gud sanningen. 

{4:41} och med det han höll sin frid. Och alla människor 

sedan skrek, och sade, stor är sanningen och mäktiga framför 
allt 

saker. 

{4:42} då sade kungen till honom, fråga vad du vill 

Mer än är utsedd i skrivandet, och vi kommer att ge det 



dig, eftersom du är hittade klokaste; och du skall sitta nästa 

mig, och skall kallas min kusin. 

{4:43} sedan sade han till kungen, kom ihåg ditt löfte, 

som du har lovat att bygga Jerusalem, i dag när 

du drog till ditt rike, 

{4:44} och skicka iväg alla fartyg som togs 

bort ur Jerusalem, som Cyrus ställa isär, när han 

svor att förstöra Babylon, och att skicka dem igen dit. 

{4:45} du också har lovat att bygga upp templet, 

som Edomiterna brände när Judeen gjordes ödsliga 

av kaldeernas. 

{4:46} och nu, O Herre konung, detta är det som jag 

kräver, och som jag önskar av dig, och detta är den furstliga 

frikostighet förfarande från dig själv: Jag önskar därför att 

du gör bra löftet, prestanda varav med 

din egen mun som du har lovat att kungen av himlen. 

{4:47} sedan Darius kungen stod upp och kysste honom, 

och skrev brev till honom åt alla kassörar och 

löjtnanter och kaptener och guvernörer, som de ska 



på ett säkert sätt förmedla på väg både honom och alla dem 
som går 

upp med honom att bygga Jerusalem. 

{4:48} skrev han brev också åt de löjtnanter som var 

i Celosyria och Phenice, och dem i Libanus, som 

de ska ta cederträ från Libanus till Jerusalem, 

och att de bör bygga staden med honom. 

{4:49} dessutom skrev han för alla judar som gick ut 

av hans sfären upp till judendomen, om deras frihet, som 

ingen officer, ingen linjal, ingen löjtnant eller kassör, bör 

med våld in i deras dörrar; 

{4:50} och att hela landet som de innehar ska vara 

gratis utan hyllning; och att Edomiterna bör ge över 

byarna av judarna som då de höll: 

{4:51} Ja, att man årligen ges tjugo 

talanger till byggnaden av tempel, tills att det 

byggdes; 

{4:52} och andra tio talanger årligen, att upprätthålla den 
brända 

erbjudanden på altaret varje dag, som de hade en 

budet att erbjuda sjutton: 



{4:53} och att alla de som gick från Babylon att bygga 

staden bör ha fria liberty, som väl de som deras 

eftervärlden och alla de präster som gick bort. 

{4:54} han skrev också om. avgifter, och 

prästerna skrud vari de minister; 

{4:55} och jämväl för laddningarna av leviterna, vara 

gett dem tills den dag då huset var färdiga, och 

Jerusalem byggde upp. 

{4:56} och han befallde för att ge till alla som höll staden 

pensioner och löner. 

{4:57} han skickade iväg också alla fartyg från Babylon, 

att Cyrus hade satt samman; och allt som Cyrus hade givit i 

budet, samma debiteras han också att göra, och 

skickas till Jerusalem. 

{4:58} nu när den unge mannen var borta tillbaka, han 

lyfte upp ansiktet mot himlen mot Jerusalem, och prisade 

Kungen av himlen, 
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{4:59} och sade: från thee cometh seger, från dig 

Cometh visdom, och din är äran, och jag är din tjänare. 



{4:60} välsignad är du, som har givit mig visdom: för 

till dig ge jag tack, Herre av våra fäder. 

{4:61} och så han tog märker, och gick ut, och kom 

till Babylon, och talat om alla hans bröder. 

{4:62} och de prisade Gud deras fäder, eftersom 

Han hade gett dem frihet och frihet 

{4:63} att gå upp, och att bygga Jerusalem och templet 

som kallas av hans namn: och de festat med 

instrument musick-och glädjedag sju dagar. 

{5:1} efter detta var de främsta männen i familjerna 

väljs enligt deras stammar, att gå upp med sina fruar 

och söner och döttrar, med deras samma och 

prostituering, och deras boskap. 

{5:2} och Darius skickade med dem tusen ryttare, 

tills de hade fört dem tillbaka till Jerusalem på ett säkert sätt, 
och 

med musikaliska [instrument] smycken och flöjter. 

{5:3} alla sina bröder spelade och han gjorde dem gå 

upp tillsammans med dem. 

{5:4} och dessa är namnen på de män som gick upp, 



enligt deras familjer bland deras stammar, efter deras 

flera huvuden. 

{5:5} prästerna, söner till Phinees son till Aaron: 

Jesus son till Josedec, son till Saraias och Joacim den 

son av Zorobabel, son till Salathiel, av hus 

David, ur släkten av Phares, av stammen Juda; 

{5:6} som talade kloka meningar innan Darius kungen av 

Persien under det andra året av sin regeringstid, i månaden 
Nisan, 

som är den första månaden. 

{5:7} och det är dessa av judendomen som kom från den 

fångenskap, där de bodde som främlingar, vilka 

Nabuchodonosor kungen av Babylon hade burit bort åt 

Babylon. 

{5:8} och de återvände till Jerusalem, och till den andra 

delar av judendomen, varje människa till sin egen stad, som 
kom med 

Zorobabel, med Jesus, Nehemias och Zacharias, och 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus och banan, sina guider. 

{5:9} numret av dem av nationen, och deras 



guvernörer, söner till Phoros, två tusen ett hundra 

sjuttio och två; Saphat, fyra hundra sjuttio söner 

och två: 

{5:10} av Ares, sju hundra femtio och sex söner: 

{5:11} Phaath Moab, två tusen åtta söner 

hundra och tolv: 

{5:12} av Elam, ett tusen två hundra femtio söner 

och fyra: Zathul, nio hundra fyrtio och fem söner: 

Corbe, sju hundra och fem söner: Bani, söner 

sex hundra fyrtio och åtta: 

{5:13} Bebai, sex hundra tjugo och tre söner: 

Sadas, tre tusen två hundra tjugo söner och 

två: 

{5:14} Adonikam, sex hundra sextio söner och 

sju: Bagoi, två tusen sextio och sex söner: den 

Adin, fyra hundra femtio och fyra söner: 

{5:15} Aterezias söner, nittio och två: söner 

Ceilan och Azetas threescore och sju: sonsna av Azuran, 

fyra hundra trettio och två: 

{5:16} Ananias, ett hundra och en söner: söner 



av Arom, trettiotvå: och söner Bassa, tre hundra 

tjugo och tre: sonsna av Azephurith, ett hundra och 

två: 

{5:17} Meterus, tre tusen och fem söner: den 

av Bethlomon, ett hundra tjugo och tre söner: 

{5:18} de av Netophah, femtio och fem: de av 

Anatot, ett hundra femtio och åtta: de av Bethsamos, 

fyrtio och två: 

{5:19} de av Kiriathiarius, tjugo och fem: de av 

Caphira och Beroth, sju hundra fyrtio och tre: de av 

Pira, sju hundra: 

{5:20} de av Chadias och Ammidoi, fyra hundra 

tjugo och två: de Cirama och Gabdes, sex hundra 

tjugo och ett: 

{5:21} de av Macalon, ett hundra tjugo och två: 

de av Betolius, femtio och två: sonsna av Nephis, en 

hundra femtio och sex: 

{5:22} söner Calamolalus och bevisbördan, sju hundra 

tjugo och fem: Jerechus, två hundra fyrtio söner och 

fem: 



{5:23} söner till Annas, tre tusen tre hundra 

och trettio. 

{5:24} prästerna: söner till Jeddu, son till Jesus 

bland Sanasib, nio hundra sjuttio och två söner: 

av Meruth, ett tusen femtio och två söner: 

{5:25} av Phassaron, en tusen fyrtio och sju söner: 

Carme, ett tusen och sjutton söner. 

{5:26} the leviterna: söner Jessue och Cadmiel, och 

Banuas och Sudias, sjuttio och fyra. 

{5:27} heliga sångarna: söner till Asaph, ett hundra 

tjugo och åtta. 

{5:28} bärarna: söner Salum, söner till Jatal, 

söner Talmon, söner till Dacobi, söner till Teta, 

Sami, i allt ett hundra trettio och nio söner. 

{5:29} tjänare av templet: söner Esau, den 

söner till Asipha, Tabaoth, söner till Ceras, söner till 

söner av Sud, söner till Phaleas, av Leijonhufvud, söner till 

söner av Graba, 

{5:30} söner Acua, söner Uta, söner 

Cetab, söner Agaba, söner till Subai, söner 



Anan, söner till Cathua, Geddur, söner 

{5:31} sonsna av Airus, söner till Daisan, söner 

Noeba, söner till Chaseba, söner till Gazera, söner 
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Azia, söner till Phinees, söner till Azare, söner 

Bastai, söner Asana, söner till Meani, söner 

Naphisi, söner till Acub, söner till Acipha, söner 

Assur, söner till Pharacim, Basaloth, söner 

{5:32} söner Meeda, söner till Coutha, söner 

Charea, söner till Charcus, söner till Aserer, söner 

Thomoi, söner till Nasith, söner till Atipha. 

{5:33} söner tjänare Salomo: söner 

Azaphion, söner till Pharira, söner Jeeli, söner 

Lozon, söner Israel, söner till Sapheth, 

{5:34} söner Hagia, söner till Pharacareth, den 

söner av Sabi, söner till Sarothie, söner till Masias, den 

söner av Gar, söner till Addus, söner Suba, söner 

Apherra, söner till Barodis, söner Sabat, söner 

Allom. 

{5:35} alla ministrar av templet, och sönerna till den 



tjänare Salomo, var tre hundra sjuttio och två. 

{5:36} dessa kom från Thermeleth och Thelersas, 

Charaathalar leder dem, och Aalar; 

{5:37} varken kunde de förkunna deras familjer, eller deras 

lager, hur de var Israels: sonsna av Lindgren, son till 

Förbud, Necodan söner, sex hundra femtio och två. 

{5:38} och av de präster som tillskansat sig kontoret av den 

prästadömet, och hittades inte: sonsna av Obdia, söner 

av Accoz, söner till Addus, som gifte sig med Augia en av de 

döttrar till Barzelus, och namngavs efter hans namn. 

{5:39} och när beskrivningen av släkten av dessa 

män söktes i registret, och hittades inte, de 

togs bort från utförande av prästerskapet: 

{5:40} för dem sa Nehemias och Atharias, som 

de bör inte vara delaktiga av de heliga ting, tills det finns 

uppstod upp en överstepräst klädd med läran och sanningen. 

{5:41} så Israel, från dem om tolv år gammal och 

uppåt, var de alla i antal fyrtiotusen, bredvid 

samma och womenservants två tusen tre 

hundra och sextio. 



{5:42} sin samma och tjänarinnor var sju 

tusen tre hundra fyrtio och sju: de sjungande män 

och sjungande kvinnor, två hundra fyrtio och fem: 

{5:43} fyra hundra trettio och fem kameler, sju 

tusen trettio och sex hästar, två hundra fyrtio och fem 

mulor, fem tusen fem hundra tjugo och fem djur 

används till oket. 

{5:44} och vissa av chefen av deras familjer, när 

de kom till Guds tempel i Jerusalem, lovade 

ställa in huset igen i hans egen plats enligt deras 

förmåga, 

{5:45} och ge in i heliga skattkammaren verk en 

tusen pounds av guld, fem tusen av silver, och en 

hundra prästerlig skrud. 

{5:46} och så bodde prästerna och leviterna och 

människor i Jerusalem och i landet, sångarna också och 

bärarna; och hela Israel i sina byar. 

{5:47} men när den sjunde månaden var till hands, och 

när Israels barn var varje man i hans egen 

plats, de kom tillsammans med ett medgivande i öppen 



platsen för den första porten som är mot öster. 

{5:48} stod då upp Jesus son till Josedec, och hans 

bröder prästerna och Zorobabel son till Salathiel, och 

hans bröder, och gjort redo för Israels Gud, 

{5:49} att erbjuda brända uppoffringar, enligt som det är 

uttryckligen befallt i Moses bok mannen av Gud. 

{5:50} och det samlades till dem av de 

andra nationer i landet, och de uppfördes altaret på hans 

äga rum, eftersom alla nationer i landet var vid 

fiendskap med dem, och förtryckte dem; och de erbjöd 

uppoffringar enligt tid och brännoffer till den 

Lord både morgon och kväll. 

{5:51} de höll också att fira lövhyddohögtiden, som det är 

befallde i lagen och erbjöd uppoffringar dagligen, som var 

uppfylla: 

{5:52} och efter det, de ständiga spisoffer, och den 

offra av Sabbaterna, och av Nymånadsdagarna, och av allt 

heliga högtiderna. 

{5:53} och alla de som hade gjort något löfte till Gud började 

att offra till Gud från den första dagen i sjunde 



månad, även om den Herrens tempel inte var ännu byggts. 

{5:54} och de gav den murare och snickare 

pengar, kött och dryck, med glädje. 

{5:55} till dem av Zidon också och däck de gav carrs, 

att de ska ta cederträd från Libanus, som 

bör föras av flöten till tillflyktsorten av Joppa, enligt 

som det var befallt dem av Cyrus kungen av perserna. 

{5:56} och i andra året och andra månaden efter hans 

kommer till Guds tempel i Jerusalem började Zorobabel 

son till Salathiel, och Jesus son till Josedec, och deras 

bröder, och prästerna, och leviterna, och alla de som 

hade stigit till Jerusalem ur fångenskapen: 

{5:57} och de lade grunden för Guds hus 

i den första dagen i andra månaden, i det andra året efter 

de hade kommit till judendomen och Jerusalem. 

{5:58} och de utsett leviterna från tjugo år 

gamla över verk av Herren. Sedan stod upp Jesus, och hans 

söner och bröder, och Cadmiel brodern och söner 

Madiabun, med söner Joda son till Eliadun, med 

deras söner och bröder, alla leviterna, med en accord setters 



framåt för affärsområdet, arbetande för att avancera verken i 

Guds hus. Så arbetarna byggde ett tempel för den 

Lord. 

{5:59} och prästerna stod klädd i sin skrud 

med musikinstrument och trumpeter; och leviterna den 

söner av Asaph hade cymbaler, 

{5:60} sjunga sånger av thanksgiving, och prisar den 

Herre, enligt som David kungen av Israel hade instiftat. 

{5:61} och de sjungit med högljudda röster låtar till beröm 

Herren för hans nåd och härlighet är för evigt i alla 

Israel. 
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{5:62} och alla människor lät trumpeter, och skrek 

med hög röst, sjunger sånger av tacksägelse till den 

Herren för uppfödning upp av Herrens hus. 

{5:63} också av prästerna och leviterna och av chefen av 

deras familjer, de gamle som hade sett det tidigare huset 

kom till byggnaden av detta med gråt och stor gråta. 

{5:64} men många med trumpeter och glädje ropade med högt 

röst, 



{5:65} insomuch så pass trumpeter inte kan höras för 

gråten av folket: ännu multituden lät 

Fantastiskt, så att det hördes i fjärran utanför. 

{5:66} därför när fiender till Juda stam 

och Benjamin hörde det, de kom att veta vad det bullret 

trumpeter bör innebära. 

{5:67} och de uppfattas som de som var av den 

fångenskap bygga templet till Herren Gud av Israel. 

{5:68} så de gick att Zorobabel och Jesus, och den 

chef för familjer, och sade till dem, vi kommer att bygga 

tillsammans med dig. 

{5:69} för vi jämväl, som ni, gör lyda din Herre, och gör 

offra till honom från dagarna av Azbazareth kungen av 

Assyrierna, som fört oss hit. 

{5:70} sedan Zorobabel och Jesus och chef för den 

familjer i Israel sade till dem, det inte är för oss och du kan 

bygga ihop ett hus åt Herren vår Gud. 

{5:71} vi själva ensam kommer att bygga till Herren av 

Israel, enligt Cyrus kungen av perserna har 

befallt oss. 



{5:72} men hedniska av marken liggande tunga vid den 

invånare av Judeen, och hålla dem sundet hindrat deras 

uppbyggnad; 

{5:73} och av deras hemliga tomter och populära övertygelser 

och albumets, de hindras att efterbehandling av byggnaden 

hela tiden att kungen Cyrus levde: så de hindrades 

från byggnaden under loppet av två år, fram till regeringstiden 
av 

Darius. 

{6:1} nu under det andra året av Dareios regeringstid 

Aggeus och Zacharias son till Addo, profeterna, 

profeterade åt judarna i judendomen och Jerusalem i de 

namnet på Herren Gud av Israel, som vilade på dem. 

{6:2} då stod upp Zorobabel son till Salatiel, och 

Jesus son till Josedec, och började bygga huset av den 

Herren i Jerusalem, profeterna av Herren att vara med 

dem, och hjälpa dem. 

{6:3} samtidigt kom till dem Sisinnes den 

guvernör i Syrien och Phenice, med Sathrabuzanes och hans 

följeslagare, och sade till dem, 



{6:4} vars tidsbokning gör ni bygga detta hus och 

Detta taket, och utföra alla andra saker? och vem är det 

arbetare som utför dessa saker? 

{6:5} ändå äldsterna judarnas erhålls ynnest, 

eftersom Herren hade besökt fångenskap; 

{6:6} och de var inte hindras från byggnaden, tills 

sådan tid som innebörd gavs till Darius rörande 

dem, och ett svar tas emot. 

{6:7} kopian av bokstäverna som Sisinnes, guvernör i 

Syrien och Phenice, och Sathrabuzanes, med deras 

kamrater, härskare i Syrien och Phenice, skrev och skickade 

till Darius; Kung Dareios, hälsning: 

{6:8} låt allt vara känd till vår Herre konungen, som 

att komma in i landet av Judeen, och in i den 

staden Jerusalem i staden Jerusalem hittade vi den 

gamle av judarna som var av fångenskapen 

{6:9} bygga ett hus åt Herren, fantastiska och nya, av 

huggen och dyrbara stenar, och virket redan lagd på på den 

väggar. 

{6:10} och dessa verk är gjort med stor hastighet, och 



arbetet goeth Moralkodexen i sina händer, och med alla 

härlighet och flit är det gjort. 

{6:11} sedan frågade vi dessa äldste, säger, genom vars 

budordet bygga ni detta hus, och lägga grunden 

av dessa verk? 

{6:12} därför till den avsikt som vi kan ge 

kunskap till dig genom att skriva, krävde vi av dem som 

var de främsta doers, och vi krävde av dem namnen i 

skrivningen av deras främsta män. 

{6:13} så de gav oss detta svar, vi är tjänare 

Herren som gjorde himmel och jord. 

{6:14} och det var denna kammare, byggde många år 

sedan av en kung av Israel stora och starka, och var färdiga. 

{6:15} men när våra fäder provocerade Gud till vrede, 

och syndat mot Israels Herre i himlen, han 

gav dem över till Nabuchodonosor kung av makt 

Babylon, av kaldeernas; 

{6:16} som drog ner huset, och brände den, och 

transporteras bort personer fångar till Babylon. 



{6:17} men under det första året som kungen Cyrus regerade 
över 

landet av Babylon Cyrus kungen skrev att bygga upp detta 

hus. 

{6:18} och heliga kärlen av guld och silver, som 

Nabuchodonosor hade ryckas ut ur huset på 

Jerusalem, och hade satt dem i sitt eget tempel de Cyrus 

konungen förde ut igen ur templet i Babylon, 

och de levererades till Zorobabel och Sanabassarus 

linjalen, 

{6:19} med befallning att han bör bära bort den 

samma fartyg, och sätta dem i templet i Jerusalem. och 

att den Herrens tempel skulle byggas i hans ställe. 

{6:20} sedan den samma Sanabassarus, som kommit hit, 

lade grunden till de Herrens hus i Jerusalem; 

och från den tiden till detta är fortfarande en byggnad, det är 
inte ännu 

helt upphörde. 

{6:21} nu Låt därför om det verkar bra till kungen, 

sökning göras bland posterna av kungen Cyrus: 

{6:22} och om man funnit att byggnaden av hus 
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Herren i Jerusalem har varit gjort med samtycke av 

Cyrus, kung, och om vår Herre konungen vara så sinnade, låt 
honom 

beteckna oss därav. 

{6:23} sedan befallde kung Darius att söka bland de 

poster på Babylon: och så på Ecbatane palatset, vilket är 

i landet av Media, hittades det en rulle vari 

dessa saker registrerades. 

{6:24} i det första året av regeringstiden av Cyrus konungen 
Cyrus 

befallde att huset av Herren i Jerusalem ska 

byggas igen, där de offra med kontinuerlig eld: 

{6:25} vars höjd skall vara sextio alnar och bredden 

sextio alnar, med tre rader av huggen stenar och en rad 

nytt trä i det landet; och den slutförandegarantier därav ska 

gett ut ur huset av kungen Cyrus: 

{6:26} och det heliga kärlen av Herren, hus 

både guld och silver tog som Nabuchodonosor av 

huset på Jerusalem, och förde till Babylon, bör 

återställas till huset i Jerusalem, och sättas på plats 



där de var innan. 

{6:27} och han befallde också att Sisinnes den 

guvernör i Syrien och Phenice, och Sathrabuzanes, och deras 

kamrater, och de som var bestämda härskare i Syrien 

och Phenice, bör vara noga med att inte blanda sig med plats, 

men lider Zorobabel, tjänare i Herren, och guvernören 

Judeen, och de äldste i judarna, att bygga hus 

Herren på denna plats. 

{6:28} jag har befallt också har det byggt upp hela 

igen; och att de ser flitigt för att hjälpa dem att vara av 

fångenskapen av judarna, tills den Herrens hus vara 

färdiga: 

{6:29} och ur hyllningen av Celosyria och Phenice en 

portion noggrant för att få dessa män för uppoffringar av 

Herren, det vill säga att Zorobabel guvernören, för oxar, 

och baggar och lamm; 

{6:30} och även majs, salt, vin, och olja och som 

kontinuerligt varje år utan ytterligare fråga, enligt 

som prästerna som vara i Jerusalem skall tillkännage att daglig 

spenderat: 



{6:31} att erbjudanden kan göras till högste Gud 

för kungen och hans barn, och som kan de be för 

deras liv. 

{6:32} och han befallde att den som ska 

överträda, ja eller göra ljus av någon sak afore talas eller 

Skrivet, ur sitt eget hus bör ett träd tas, och han 

därpå hängdes, och alla hans varor som beslagtagits för 
kungen. 

{6:33} Herren därför, vars namn kallas det 

vid, fullständigt förstöra varje kung och nation, som stretcheth 

ut sin hand för att hindra eller endamage det hus av Herren i 

Jerusalem. 

{6:34} jag Darius kungen har ordinerad som enligt 

åt dessa saker göras det med flit. 

{7:1} sedan Sisinnes guvernör i Celosyria och 

Phenice och Sathrabuzanes, med deras följeslagare 

efter kung Darius, bud 

{7:2} mycket noggrant övervaka den heliga verk, bistå 

gamle av judarna och guvernörer i templet. 

{7:3} och så den heliga verken blomstrade, när Aggeus och 



Zacharias profeterna profeterade. 

{7:4} och de slutade dessa saker av den 

befallning av Herren Gud av Israel, och med den 

samtycke av Cyrus, Darius och Artexerxes, kungarna av Persien. 

{7:5} och därmed avslutades det heliga huset i tre 

och tjugonde dagen i månaden Adar, i det sjätte året av 

Darius kungen av perserna 

{7:6} och israeliterna, prästerna, och den 

Leviterna, och andra som var i fångenskap, som var 

lagt till dem, gjorde enligt de saker skrivna i den 

Moses bok. 

{7:7} och till invigningen av templet Herrens de 

erbjöd ett hundra oxar tvåhundra rams, fyra 

hundra lamm; 

{7:8} och tolv getter för synden av alla Israel, enligt 

att antalet chefen av Israels stammar. 

{7:9} prästerna också och leviterna stod klädd i 

deras investeringar, enligt deras släkter, i tjänsten 

av Herren Gud av Israel, enligt Moses bok: 

och bärarna på varje gate. 



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

fångenskap hölls Herrens Påsk den fjortonde dagen av först 

månaden efter att prästerna och leviterna var helgade. 

{7:11}, som de som var av fångenskapen inte var alla 

helgade tillsammans: men leviterna var alla helgade 

tillsammans. 

{7:12} och så de erbjöd Herrens Påsk för alla dem av 

fångenskap, och för sina bröder prästerna, och 

själva. 

{7:13} och Israels barn som kom ut ur den 

fångenskap äta, även alla de som hade skilt sig 

från styggelser av folket i landet, och sökte 

Herren. 

{7:14} och de höll högtiden för det Osyrade Brödet sju 

dagar, att göra glada inför Herren, 

{7:15} för att han hade vänt råd av kungen av 

Assyrien mot dem, att stärka sina händer i verk 

av Herren Gud av Israel. 

{8:1} och efter dessa saker, när Artexerxes kungen av 

den Perser regerade kom Esdras son till Saraias, son 



av Ezerias, son till Helchiah, son till Peters, 

{8:2} son till Sadduc, son till Achitob, son till 

Amarias, son till Ezias, son till Meremoth, son till 

Zaraias, son till Savias, son till Boccas, son till 

Abisum, son till Phinees, son till Eleazar, son till 

Aaron chief prästen. 

{8:3} detta Esdras gick upp från Babylon, som en skrivare, 

att vara mycket klar i Moses lag, som gavs av den 

Israels Gud. 

{8:4} och kungen gjorde honom äran: för han funnit nåd i 
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hans syn i alla hans önskemål. 

{8:5} där gick upp med honom också vissa av barnen 

Israel, av prästen av leviterna, av heliga sångarna, 

bärare, och ministrarna i templet, till Jerusalem, 

{8:6} i det sjunde året av regeringstiden av Artexerxes, i den 

femte månaden, var detta kungens sjunde året; för de gick 

från Babylon i den första dagen i första månaden, och kom till 

Jerusalem, enligt de välmående resa som den 

Herren gav dem. 



{8:7} för Esdras hade mycket stor skicklighet, så att han 
utelämnat 

inget av lagen och budorden av Herren, men 

undervisade hela Israel förrättningar och domar. 

{8:8} nu kopian av kommissionen, som var 

skrivna från Artexerxes kungen, och kom till Esdras den 

präst och läsare av lagen i Herren, är detta som 

följer; 

{8:9} kung Artexerxes Esdras prästen och läsare 

i lagen av Herren sendeth hälsning: 

{8:10} fastslog att hantera nådigt, jag har 

gett order, att sådana nationen av judarna, och de 

prästerna och leviterna inom vår sfär, som är villig 

och som önskar ska gå med dig till Jerusalem. 

{8:11} så många Låt därför som har ett sinne fäste, 

dem avgår med dig, som det har verkade bra både till mig 

och mina sju vänner rådgivarna; 

{8:12} att de kan se till Judeen angelägenheter och 

Jerusalem, angenämt att det som i lagen i Herren. 

{8:13} och bära gåvorna åt Israels Herre till 



Jerusalem, som jag och mina vänner har lovat, och alla de 

guld och silver som i landet i Babylon kan hittas, 

till Herren i Jerusalem, 

{8:14} med som också som ges av folket för den 

tempel av Herren sin Gud i Jerusalem: och att silver 

och guld kan samlas för oxar, baggar och lamm, 

och saker man hör; 

{8:15} till slutet att de kan erbjuda offrar åt den 

Herren på altaret av Herren sin Gud, som är i 

Jerusalem. 

{8:16} och som helst du och dina bröder kommer att göra med 

silver och guld, som gör, enligt din Gud. 

{8:17} och heliga kärlen i Herren, som ges 

dig för användning av tempelet av din Gud, som är i 

Jerusalem, du skall ange innan din Gud i Jerusalem. 

{8:18} och vadhelst annat du skall komma ihåg 

för att utnyttja din Guds tempel, skall du ge ut 

kungens skattkammare. 

{8:19} och I kung Artexerxes också har befallt den 

djurhållare av skatter i Syrien och Phenice, som 



som helst Esdras prästen och läsaren av lagen i den 

högste Gud skall sända för, de borde ge det honom med 

hastighet, 

{8:20} till summan av ett hundra talanger av silver, 

jämväl också vete även till ett hundra cors, och en 

hundra bitar av vin och andra saker i överflöd. 

{8:21} låt allt utföras efter Guds lag 

flitigt till högste Gud, att vrede kommer inte 

vid Konungariket kungen och hans söner. 

{8:22} jag befaller dig också, att ni kräver ingen skatt, inte heller 

några andra införandet, av någon av prästerna, eller leviterna, 
eller 

heliga sångarna, eller bärare eller ministrar i templet, eller 
någon 

som har gärningar i detta tempel, och att ingen människa har 

myndigheten införa någon sak på dem. 

{8:23} och du, Esdras, enligt Guds visdom 

ordinera domare och domare, som de kan döma i alla Syrien 

och Phenice alla dem som vet lagen i din Gud; och 

de som vet det. inte du skall lära. 

{8:24} och den som skall överträda lagen i thy 



Gud, och av konungen, skall straffas hårt, om 

det vara genom dödsfall eller andra straff, straff av pengar, eller 

med fängelse. 

{8:25} sedan sa Esdras den skriftlärde, välsignad vara den enda 

Herren Gud av mina fäder, som har sätta dessa saker i den 

hjärtat av kungen, att förhärliga hans hus som är i Jerusalem: 

{8:26} och har hedrat mig i åsynen av kungen, och 

hans rådgivare, och alla hans vänner och adelsmän. 

{8:27} var därför jag uppmuntras med hjälp av den 

Herre min Gud, och samlade män av Israel gå upp 

med mig. 

{8:28} och dessa är chefen enligt deras familjer 

och flera digniteter, som gick upp med mig från Babylon i 

regeringstiden av kung Artexerxes: 

{8:29} av sönerna till Phinees, Gerson: av söner 

Ithamar, Gamael: av sönerna till David, Lettus sonen av 

Sechenias: 

{8:30} av sönerna till Pharez, Zacharias; och med honom 

räknades ett hundra femtio män: 

{8:31} av sönerna till Pahath Moab, Eliaonias, son till 



Zaraias, och med honom två hundra män: 

{8:32} av sönerna till Zathoe, Sechenias sonen av 

Jezelus, och med honom tre hundra män: av söner 

Adin, Obeth son Jonathan, och med honom två hundra 

och femtio män: 

{8:33} av Elam, Josias son till Gotholias, söner och 

med honom sjuttio män: 

{8:34} av sönerna till Saphatias, Zaraias son till Michael, 

och med honom sextio och tio män: 

{8:35} av sönerna till Joab, Abadías son till Jezelus, och 

med honom två hundra och tolv män: 

{8:36} av Banid, Assalimoth son till Josaphias, söner 

och med honom ett hundra och sextio män: 

{8:37} av Babi, Zacharias son till Bebai, söner och 

med honom tjugo och åtta män: 

{8:38} av sönerna till Astath, Johannes son till Acatan, och 

med honom ett hundra och tio män: 
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{8:39} av Adonikam söner sist, och dessa är de 

namnen på dem, Eliphalet, juvel, och Samaias, och med 



dem sjuttio män: 

{8:40} av Bago, Uthi son till Istalcurus, söner 

och med honom sjuttio män. 

{8:41} och dessa jag samlat ihop till floden heter 

Thiras, där vi slog upp våra tält tre dagar: och då jag 

tillfrågade dem. 

{8:42} men när jag hade hittat det ingen av prästerna och 

Leviterna, 

{8:43} sedan skickade jag Eleazar, och Iduel och Masman, 

{8:44} och Alnathan, och Constanta och Joribas, och 

Nathan, Eunatan, Zacharias och Mosollamon, rektor 

män och lärt. 

{8:45} och jag bade dem att de ska gå till Saddeus 

kaptenen, som var i stället för statskassan: 

{8:46} och befallde dem att de skulle tala till 

Daddeus, hans bröder, och att finanschefer i som 

för att skicka oss sådana män som kan utföra prästerna' 

Office i Herrens hus. 

{8:47} och av vår Herre som förde de mäktiga hand 

åt oss skickliga män av Moli son till Levi, söner till 



son till Israel, Asebebia, och hans söner och hans bröder, som 

var arton. 

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

Channuneus söner, och deras söner, var tjugo män. 

{8:49} och för anställda i templet som David hade 

ordinerade, och de främsta männen för delgivning av det 

Leviterna nämligen templet två hundra tjänare och 

tjugo, katalogen vars namn var visade. 

{8:50} och det jag lovat ett snabbt åt de unga männen 

innan vår Herre, att önska honom en blomstrande resa både 

för oss och dem som var med oss, för våra barn och för 

boskap: 

{8:51} för jag skämdes att be kungen fotfolk, och 

ryttare och uppförandekod för skydd mot våra motståndare. 

{8:52} ty vi hade sagt till konungen, som kraften i 

Herren vår Gud ska vara med dem som söker honom, att 

stödja dem på alla sätt. 

{8:53} och igen vi bönföll vår Herre som vidrör dessa 

saker, och fann honom gynnsamt till oss. 

{8:54} sedan jag separerade tolv av chefen av prästerna, 



Esebrias, och Assanias, och tio av sina bröder med män 

dem: 

{8:55} och jag vägde dem i guld och silver, och 

de heliga fartyg av huset av vår Herre, som konungen, 

och hans råd, och furstarna och hela Israel, hade gett. 

{8:56} och när jag hade vägde det, jag levererat till dem 

sex hundra femtio talanger av silver, och silver fartyg på 

ett hundra talanger, och ett hundratal talanger av guld, 

{8:57} och tjugo gyllene, och tolv fartyg av 

mässing, även av fina mässing, glittrande som guld. 

{8:58} och jag sade till dem, båda ni är helgat åt den 

Herren, och fartyg som är heliga och guld och silver är 

ett löfte till Herren, Herren av våra fäder. 

{8:59} Se ni, och håll dem tills ni leverera dem till den 

Chief av prästerna och leviterna och främsta män 

Israel, i Jerusalem, familjer in i kamrarna i den 

hus av vår Gud. 

{8:60} så prästerna och leviterna, som hade fått 

silver och guld och fartyg, förde dem till 

Jerusalem, in i templet Herrens. 



{8:61} och från floden Thiras avvek vi tolfte 

dagen i första månaden, och kom till Jerusalem av den mäktiga 

hand av vår Herre, som var med oss: och från den 

början av vår resa Herren levereras oss från varje 

fienden, och så kom vi till Jerusalem. 

{8:62} och när vi hade varit där tre dagar, guld 

och silver som var vägde levererades i hus 

vår Herre på den fjärde dagen åt Marmoth prästen son 

för Iri. 

{8:63} och med honom var Eleazar son till Phinees, och 

med dem var Josabad son till Jesu och Moeth son 

av Sabban, leviterna: alla levererades dem med nummer och 

vikt. 

{8:64} och alla vikten av dem skrevs den 

samma timme. 

{8:65} för övrigt de som hade stigit ur fångenskapen 

Erbjudna offer till Herren Gud av Israel, även tolv 

oxar för hela Israel, åttio och sexton rams, 

{8:66} Threescore och tolv lamm, getter för en fred 

erbjuder, tolv; alla av dem ett offer till Herren. 



{8:67} och de levereras kungens bud 

till kungens ordningsvakternas och till cheferna för Celosyria 

och Phenice; och de hedrade folket och templet 

av Gud. 

{8:68} nu när dessa saker gjordes, styrande kom 

till mig och sade: 

{8:69} nationen Israel, furstar, prästerna och 

Leviterna, har inte satt ifrån dem. konstigt folk 

landet, och inte heller den förorenade luften för ofrälse 
nämligen av den 

Kananéerna, hettiterna, Pheresites, Jebusites och moabiter, 

Egyptierna och edomiterna. 

{8:70} för både de och deras söner har gift sig med 

deras döttrar och heliga fröet blandas med den märkliga 

folket i landet; och från början av denna fråga i 

linjaler och de stora män har varit delaktiga i denna ondska. 

{8:71} och så snart jag hade hört dessa saker, jag hyr min 

kläder och heliga plagget, och drog av håret från 

bort mitt huvud och skägg, och satte mig ledsen och mycket 
tunga. 

{8:72} så alla de som flyttades sedan på ord de 



Herren, Israels Gud ihop till mig, medan jag sörjde för 

ondska: men jag satt fortfarande full av tyngd till kvällen 

offra. 
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{8:73} sedan stiger upp från snabbt med mina kläder och 

den heliga plagg hyr, böjer mina knän och stretching 

fram mina händer till Herren, 

{8:74} sagt, O Herre, jag är blygas och skäms 

innan ditt ansikte; 

{8:75} för våra synder multipliceras ovanför våra huvuden, och 

våra ignorances har nått upp till himlen. 

{8:76} för evigt eftersom tiden för våra fäder har vi 

varit och är i stor synd, ända till denna dag. 

{8:77} och för våra synder och våra fäders vi med våra 

bröder och våra kungar och våra präster var givit 

kungarna av jorden, till svärd, fångenskap, och för 

ett byte med skam, till denna dag. 

{8:78} och nu i viss utsträckning har barmhärtighet varit 

visade oss från dig, O Herre, som det bör lämnas 

oss en rot och ett namn i stället för din helgedom; 



{8:79} och att upptäcka oss ett ljus i huset av den 

Herre vår Gud, och att ge oss mat i tiden av vår 

träldom. 

{8:80} Ja, när vi var i träldom, vi var inte 

övergiven av vår Herre; men han gjorde oss nådig före den 

kungarna av Persien, så att de gav oss mat; 

{8:81} Ja, och hedrade tempelet av vår Herre, och 

upp den ödsliga Sion, att de har gett oss en säker 

laglydiga i judendomen och Jerusalem. 

{8:82} och nu, O Herre, vad skall vi säga, att ha dessa 

saker? för vi har överträtt dina bud, som 

du gav vid handen av dina tjänare profeterna, sade: 

{8:83} att landet som ni in i att inneha som en 

arv, är ett land som förorenat med föroreningar av den 

främlingar i landet, och de har fyllt det med deras 

orenhet. 

{8:84} därför nu skall ni inte gå med dina döttrar 

åt deras söner, skall inte heller ni ta deras döttrar åt 

dina söner. 

{8:85} övrigt ni skall aldrig försöka få fred med 



dem, att ni kan vara stark och äta bra saker av den 

mark, och att ni får lämna landet till arvedel 

dina barn för evigt. 

{8:86} och allt som är drabbat är gjort åt oss för vår 

ogudaktiga verk och stora synder; för du, Herre, göra 

våra synder ljus, 

{8:87} och gav oss sådana en rot: men vi har 

vände tillbaka igen att överträda din lag och mingel 

oss med orenhet nationernas av marken. 

{8:88} måtte vredgas inte du med oss för att förgöra oss, 

tills du erbjöds lämnade oss varken rot, frö eller namn? 

{8:89} O Herre av Israel, du är sann: för vi kvar en 

roten denna dag. 

{8:90} se, nu är vi inför dig vår ondska, 

för vi inte står längre på grund av dessa saker 

inför dig. 

{8:91} och som Esdras i hans bön som gjort hans bekännelse, 

gråt, och liggande platt på marken innan templet, 

Det samlades till honom från Jerusalem en mycket stor 

många män och kvinnor och barn: för det fanns 



Bra gråt bland myllret. 

{8:92} sedan Jechonias son till Jeelus, en av sönerna 

Israel, ropade och sade: O Esdras, vi har syndat 

mot Herren Gud, har vi gifta märkliga kvinnor av 

nationer i landet, och nu är hela Israel väders. 

{8:93} låt oss göra en ed till Herren, att vi 

bort alla våra fruar, som vi har tagit hedningarnas, 

med sina barn, 

{8:94} vill som du har förordnat, och så många som följer 

lagen av Herren. 

{8:95} uppstår och sätta i utförande: för dig doth detta 

fråga tillkomma, och vi kommer att vara med dig: göra tappert. 

{8:96} så Esdras uppstod och tog en ed av chefen av 

prästerna och leviterna alla Israels göra efter dessa saker; 

och så de svor. 

{9:1} sedan Esdras stiger från domstolen i templet 

gick till kammaren av Joanan son till Eliasib, 

{9:2} kvar och äter varken kött eller dricka 

vatten, sörjer för stor ondska i skaran. 

{9:3} och det fanns en proklamation i alla judendomen och 



Jerusalem till alla dem som var av fångenskapen, att de 

bör samlas i Jerusalem: 

{9:4} och att den som mötte inte det inom två eller 

tre dagar enligt som äldsterna som bare regel utses, 

sin boskap bör utnyttjas till att templet, och 

själv kastade ut från dem som var i fångenskap. 

{9:5} och i tre dagar var alla de av Juda stam 

och Benjamin samlade i Jerusalem tjugonde 

dagen i nionde månaden. 

{9:6} och alla många satt darrande i brett 

domstolen i templet på grund av nuvarande vidriga vädret. 

{9:7} så Esdras uppstod upp och sade till dem: ni har 

överträdde lagen i gifta konstiga fruar, därigenom att 

öka synderna Israel. 

{9:8} och nu genom att bekänna ge ära åt Herren 

Våra fäders Gud, 

{9:9} och göra sin vilja, och skilja er från den 

hedniska av marken, och från främmande kvinnor. 

{9:10} sedan grät hela mängden, och sade med en 

hög röst och liknande som du har talat, så kommer vi att göra. 



{9:11} men Enföddes som människor är många, och det är 

foul väder, så att vi inte kan stå utan, och detta är 

inte ett verk av en dag eller två, ser vår synd i dessa saker är 

sprids långt: 

{9:12} Låt därför linjalerna av multituden vistelsen, och 

Låt alla dem av våra boplatser som har konstiga fruar kommer 

samtidigt utses, 
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{9:13} och med dem de styrande och domare i varje 

Placera, tills vi tur bort vrede Herrens från oss för 

denna fråga. 

{9:14} sedan Jonathan Sonen till Azael och Ezechias den 

son till Theocanus tog därför denna fråga dem: 

och Mosollam och Levis och Sabbatheus hjälpte dem. 

{9:15} och de som var av fångenskap gjorde enligt 

till alla dessa saker. 

{9:16} och Esdras prästen valde honom huvudmannen 

män i deras familjer, alla vid namn: och i den första dagen i den 

tionde månaden de satt tillsammans för att undersöka saken. 

{9:17} så deras sak som höll konstiga fruar fördes 



slut på första dagen av den första månaden. 

{9:18} och av de präster som var möts, och 

hade konstiga fruar, hittades det: 

{9:19} av Jesus son till Josedec, och hans söner 

bröder. Matthelas och Eleazar, och Joribus och Joadanus. 

{9:20} och de gav sina händer att lägga undan sina fruar 

och att erbjuda rams för att göra avslutande för deras fel. 

{9:21} och söner av Emmer; Ananias och Zabdeus, 

och Eanes, och Sameius, och Hiereel och Azarias. 

{9:22} och av sönerna till Phaisur; Elionas, Massias 

Israel, Nathanael, Ocidelus och och Talsas. 

{9:23} och leviterna; Jozabad och halvfabrikat, och 

Colius, som kallades Calitas, och Patheus, och Judas, och 

Jonas. 

{9:24} av de heliga sångarna; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} av bärarna; Sallumus och Tolbanes. 

{9:26} av dem av Israel, av sönerna till Phoros; Hiermas, 

och Eddias, och Melchias, och Maelus och Eleazar, och 

Asibias och Baanias. 

{9:27} av sönerna till Ela; Matthanias, Zacharias, och 



Hierielus, och Hieremoth, och Aedias. 

{9:28} och av sönerna till Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, och Sabatus och Sardeus. 

{9:29} av sönerna till Babai; Johannes och Ananias och 

Josabad och Amatheis. 

{9:30} av sönerna till Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael och Hieremoth. 

{9:31} och söner av Addi; Naathus och Moosias, 

Lacunus, och Naidus, och Mathanias, och Sesthel, Balnuus, 

och Manasseas. 

{9:32} och av sönerna till Annas; Elionas och Aseas, och 

Melchias, och Sabbeus och Simon Chosameus. 

{9:33} och söner av Asom; Altaneus och Matthias, 

och Baanaia, Eliphalet, och Manasses och Semei. 

{9:34} och söner av Yiso; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, och Pelias och Anos, Carabasion, 

och Enasibus, och Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samerna, Selemias, Nathanias: och av sönerna till Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} och av sönerna till Ethma; Mazitias, Zabadaias, 



Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} alla dessa hade tagit konstiga fruar, och de sätter 

dem bort med sina barn. 

{9:37} och prästerna och leviterna, och de som var av 

Israel, bodde i Jerusalem och i landet, i första 

dagen i den sjunde månaden: så Israels barn var i 

deras boplatser. 

{9:38} och hela mängden kom tillsammans med en 

Accord i bred plats av heliga verandan mot den 

öst: 

{9:39} och de talade till Esdras prästen och läsare, 

som han skulle föra Moses lag, som gavs av den 

Herren, Israels Gud. 

{9:40} så Esdras chief prästen förde lagen åt den 

hela mängden från man till kvinna och till alla präster, 

att höra lag i den första dagen i den sjunde månaden. 

{9:41} och han läste i bred domstolen innan Helige 

verandan från morgon till middagstid, före både män och 

kvinnor. och mängden gav akt på lagen. 

{9:42} och Esdras prästen och läsare av lagen stod 



upp vid en predikstol av trä, som var gjort för ändamålet. 

{9:43} och det stod upp av honom Mattathias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, vid rätt 

hand: 

{9:44} och vid vänstra handen stod Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus och Nabarias. 

{9:45} sedan tog Esdras boken i lagen innan den 

mängd: för han sat hedervärt sätt i första hand den 

åsynen av dem alla. 

{9:46} och när han öppnade lagen, de stod alla 

rakt upp. Så Esdras välsignade Herren Gud den högste, den 

Värdar, Allsmäktige Gud. 

{9:47} och alla människor svarade, Amen; och lyfter upp 

sina händer de föll till marken, och tillbad Herren. 

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

Sabateas, Auteas, Maianeas och Calitas, Asrias, och 

Joazabdus, och Ananias, Biatas, leviterna, lärde lag 

att göra dem därjämte att förstå det Herrens. 

{9:49} sedan talade Attharates åt Esdras chief prästen. 

och läsaren, och till leviterna som lärde många, 



även till alla, säger, 

{9:50} denna dag är helgat åt Herren. (för de alla grät 

När de hörde lagen:) 

{9:51} gå då, och äta fett, och dricka söta, och 

Skicka en del till dem som inte har något; 

{9:52} för denna dag är helgat åt Herren: och inte vara 

sorgsen; för Herren tar dig till ära. 
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{9:53} så leviterna publiceras alla saker till folket, 

säger, är denna dag heliga för Herren. inte vara sorgsen. 

{9:54} sedan gick de sin väg, var och en att äta och 

dryck och göra glada, och ge en del till dem som hade 

ingenting, och göra fantastiska cheer; 

{9:55} eftersom de förstod orden vari de 

instruerades, och de som hade de varit monterade 

 


