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1 Esdras 

Pirmā grāmata Esdras 

{1:1} un Josias notika šajā Pasā svētki 

Jeruzaleme, sacīja viņa kungs un piedāvāja pasā 

četrpadsmitais pirmajā mēnesī; 

{1:2} norietējusi priesteri saskaņā ar savu ikdienas 

kursi, tiek izvietoti ilgi apģērbus, templī 

Lord. 

{1:3} un viņš spake unto levītiem, svēts Ministru 

Izraēla, tie būtu hallow paši unto Lord, lai 

iestatīt svēto ark kunga mājā, ķēniņa Zālamana 

Dāvida dēls bija uzbūvēta: 

{1:4} un teica: Ye ne vairāk sedz, ark pēc jūsu 

pleci: tagad tāpēc kalpo Lord tavs Dievs, un 

ministrs sacīja viņa cilvēki Izraēlā un sagatavot jums pēc jūsu 

ģimenēm un kindreds, 

{1:5} pēc kā David king Izraēlas noteikts, 



un lieliskums no Zālamana dēlam: un 

saskaņā ar vairākiem cieņu pret templi, kas stāv 

ģimenēm, kas jūs levītiem, kurš ministra klātbūtnē 

no taviem brāļiem, Israēla bērni 

{1:6} piedāvājumu secība un gatava veikt pasā 

upurus, brāļu un paturēt pasā 

saskaņā ar Kunga bausli, kas bija 

dota sacīja Mozum. 

{1:7} un sacīja cilvēki, kas tika atrasts tur Josias 

deva trīsdesmittūkstoš jērus un bērni un trīs tūkstoši 

teļiem: šīs lietas tika dota karaļa pabalsts, 

pēc kā viņš solīja tautai, priesteriem, un 

ar levītiem. 

{1:8} un Helkias, Zacharias un Syelus, pilnvarnieku 

Tempļa, deva priesteriem Pasā, divi 

tūkstoši un sešsimt aitu un trīssimt teļiem. 

{1:9} un Jeconias, un Samaias un Nathanael viņa 

brālis, un Assabias, un Ochiel un Joram, kapteiņu pār 

tūkstošiem, deva levītiem piecus pasā 

tūkstoši aitu un septiņi simti teļiem. 



{1:10} un kad šīs lietas bija izdarīts, priesteri un 

Levītiem, neraudzēta maize, kam stāvēja ļoti comely 

secībā pēc kindreds, 

{1:11} un saskaņā ar vairākiem dignities, 

tēvi, pirms cilvēki, lai piedāvātu kungam, kā tas ir 

Mozus grāmatā rakstīts: un tādējādi viņi 

no rīta. 

{1:12} un tie ceptu Upurjērs ar uguni, kā 

appertaineth: kā upurus viņi velēnu tos misiņa 

katlu un pannu ar labu savour, 

{1:13} un nolika visu ļaužu priekšā: un pēc tam 

viņi gatavi paši par sevi, par priesteri viņu 

brāļi, Aaron dēli. 

{1:14} jo priesteriem piedāvāja tauku līdz vakaram: un 

Levītiem gataviem sevi un priesteri viņu 

brāļi, Aaron dēli. 

{1:15} svēts dziedātāji arī Asaph, dēli bija 

to secību, pēc tikšanās David, asprātība, 

Asaph, Zacharias un Jeduthun, kurš bija King 

svītu. 



{1:16} Turklāt nesējiem tika pie katra vārtiem; tas nebija 

likumīga jebkuram aiziet no viņa parastās servisa: par to 

brāļi levītiem sagatavotas tos. 

{1:17} tādējādi bija lietas, kas piederējis 

upurus kungam paveikt šajā dienā, ka viņi 

iespējams, ietilps pasā 

{1:18} un piedāvāt upurus uz altāra kungam, 

saskaņā ar karaļa Josias bauslis. 

{1:19} tāpēc Israēla bērniem, kas bija klāt tur 

tajā laikā un svētku salds maizes septiņu pasā 

dienas. 

{1:20} un šādu pasā tika turēti Izraēla kopš 

laika pareģis Samuel. 

{1:21} Jā, visas Izraēlas karaļi rīcībā nav šādu 

pasā Josias, priesteriem un levītiem, un 

Ebreji, kas notika ar visiem Izraēlu, kas tika atrasts, kavējoties 
pie 

Jeruzalemē. 

{1:22} Josias valdīšanas astoņpadsmitajā gadā bija 

šo pasā tur. 



{1:23} un darbiem vai Josias neatradās vertikālā stāvoklī, pirms 
viņa 

Kungs ar sirdi, pilnu dievbijība. 

{1:24} attiecībā uz lietām, kas īstenojās savā laikā, 

tie bija rakstīti bijušās reizes attiecībā uz tiem, kas 

grēkojuši un neģēlīgi pret kungam pirmām kārtām cilvēki 

un karaļvalstij, un kā tie viņam bija sāpīgi redzēt ārkārtīgi, tāpēc 

ka kunga vārdi palielinājās līdz pret Izraēlu. 

{1:25} tagad pēc tam, kad visus šos aktus Josias tas notika, 

Faraons Ēģiptes karalis sāka celt kara pie 

Carchamis uz Eifratas: un Josias izgāja pret viņu. 

{1:26} bet Ēģiptes karalis nosūtīja viņam, sacīdams: ko 

Es esmu ar tevi, O karalis Jūdeja? 

{1:27} esmu nav izsūtīti no Dieva kunga pret tevi; 

ir mans karš, pēc Eifratas: un tagad kungs ir kopā ar mani, 

Jā, kungs ir ar mani hasting mani uz priekšu: atkāpties no 

mani, un ne pret kungu. 

{1:28} howbeit Josias nepagriezās atpakaļ no viņa ratos 

viņu, bet apņēmās cīnīties ar viņu, nevis par 

pravietis Jeremy runājis ar mutes vārdiem 



Lord: 

{1:29} pievienojās cīņa ar viņu Magiddo vienkārša, bet 

un princes atsitās pret karali Josias. 

{1:30} tad teica karalis sacīja saviem kalpiem, aiznest mani 

projām no kaujas; Es esmu ļoti vāja. Un 

tūlīt viņa kalpiem viņu aizveda prom no kaujas. 

{1:31} tad gat viņš pēc viņa otrās kaujas rati; un tiek 

atvesta atpakaļ uz Jeruzālemi nomira un tika apglabāts, viņam 

tēva kapa. 

{1:32} un tie sēroja par Josias, jā, visi ebreji 
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Jeremy pravietis žēlojās Josias un priekšnieki 

ar sievietēm, kas padarīja viņu vaimanas, unto Šajā dienā: 

un tas bija dots rīkojums veikt 

nepārtraukti ar Izraēlas valsti. 

{1:33} šīs lietas ir ierakstīti stāsti grāmatā 

Judah karaļi, un ik viens no darbiem, Josias 

nebija, un viņa godību, un viņa izpratne par tiesību 

Kungs, un lietas, ko viņš bija darījis pirms un lietas 

tagad noskaitīja, ir ziņots, grāmatā Izraēlas karaļi 



un Jūdeja. 

{1:34} un cilvēki ņēma Joachaz Josias, dēls un 

padarīja viņu valdnieks nevis Josias savu tēvu, kad viņš bija 

divdesmit līdz trīs gadu vecumam. 

{1:35} un viņš reigned Jūdeja un trīs Jeruzalemē 

mēnešos: un tad Ēģiptes karalis gāzts viņu no 

valdīja Jeruzalemē. 

{1:36} un viņš tiek nolikts simt zemes nodoklis 

sudraba un zelta viens talants talantu. 

{1:37} Ēģiptes karalis karalis Joacim veiktas arī viņa 

brālis karalis Jūdeja un Jeruzalemē. 

{1:38} un viņš piesēja Joacim un augstmaņiem: bet Zaraces 

viņa brālis, viņš aizturēts, un atveda no Ēģiptes. 

{1:39} piecu līdz divdesmit gadu vecumam bija Joacim, viņš 

tika veikts karalis Jūdeja zemes un Jeruzalemē; un viņš 

darīja ļaunu Dieva tā Kunga priekšā. 

{1:40} wherefore pret viņu Nabuchodonosor king 

Babilonas nāca klajā un viņu nesaista ar ķēdi no misiņa, 

un aiznesa viņu uz Babylon. 

{1:41} Nabuchodonosor arī bija svēta kuģiem, kuru 



Kungs, un viņus aizrāva, un izlaist tos savā 

templi pie Babylon. 

{1:42} bet tās lietas, kas tiek reģistrēti no viņu, un 

viņa uncleaness un impiety, uzrakstītas hronikas 

kings. 

{1:43} un Joacim dēlam valdīja viņa vietā: viņš bija 

veikts karalis ir astoņpadsmit gadu veca; 

{1:44} un valdīja, bet trīs mēnešus un desmit dienas 

Jeruzalemē; un darīja ļaunu Dieva tā Kunga priekšā. 

{1:45} tāpēc pēc gada Nabuchodonosor nosūtīts un izraisīja 

viņam tiks ievests Babylon svēta kuģiem ar 

Lord; 

{1:46} un lika Zedechias karalis Jūdeja un Jeruzalemes, 

kad viņš bija vienas līdz divdesmit gadu vecumam; un viņš 
reigned 

vienpadsmit gadus: 

{1:47} un viņš ļaunumu arī kungs, redzes un 

nav aprūpēti vārdiem, kas tika teikti, unto viņam pa 

Jeremy no Dieva mutes pravietis. 

{1:48} un pēc tam, kad šis karalis lika Nabuchodonosor 



Zvēriet vārds kungs, viņš forswore pats, viņam 

un sacēlušies; un pastiprināšana kakla, sirds, viņš 

likumi, Israēla Dieva kunga transgressed. 

{1:49} pilnvarnieki arī cilvēki un priesteri 

darīja daudzas lietas pret likumiem un izturējis visas 

piesārņojošām vielām no visām tautām, un aptraipīts templi 
kungam, 

kas bija svētīts Jeruzalemē. 

{1:50} tomēr Dievs viņu tēvi nosūtījusi viņa 

sauks tos atpakaļ, jo viņš saudzējuši tiem Messenger un 

savu mājokli arī. 

{1:51}, bet tie bija viņa kurjeriem izsmiekls; un skatieties, 

kad kungs spake unto tos, tie veikti viņa sporta 

pravieši: 

{1:52} tik tālu uz priekšu, ka viņš ir sadusmots, kopā ar savu cilti 

par to liels ungodliness komandēja karaļi 

Chaldees saskarties 

{1:53} kurš pagrieziet to jaunekļi ar zobenu, jā, 

pat laikā viņu svēts templis kompasu un pietaupīja 

jauneklis, ne kalpone, vecais vīrs nedz bērnu vidū 



tiem; jo viņš piegādā visu viņu rokās. 

{1:54} uzvedu svēta kuģiem, kungs, 

liels un mazs, ar Dievu, ark kuģiem un 

ķēniņa dārgumu un aizrāva tos vērā Babylon. 

{1:55} kungu māju, kā viņi sadedzināti, un 

bremze, nosaka sienas Jeruzaleme un pielaist uguni uz Rūtu 

torņi: 

{1:56} un kā viņas brīnišķīgo lietām, viņi nekad vairs 

kamēr viņi patērē un atveda viņus uz visiem nulle: un 

cilvēki, kas ir krituši ne ar zobenu, viņš nesa sacīja 

Babylon: 

{1:57} kurš kļuva par kalpiem uz viņu un viņa bērnus, līdz 

persieši valdīja pildīt vārdu kunga runā 

Jeremy mutes: 

{1:58} līdz brīdim, kad zeme bija bauda viņas sabbaths visu 

laikā viņas bēdas ir viņa atpūtas līdz pilna termiņa 

septiņdesmit gadus. 

{2:1} Cyrus karalis persieši, pirmajā gadā, 

no Dieva vārds varētu paveikt, ka viņš bija 

apsolīto Jeremy; mute 



{2:2} kungs pacēla garu Cyrus karalis, 

persieši, un viņš lika proklamēšanas caur visu savu 

Karaliste, un arī uzrakstot 

{2:3} sakot, tā saka Cyrus karalis persieši; Uz 

Lord Izraēla, Visaugstā kunga darījis mani par valdnieku 

visā pasaulē, 

{2:4} un pavēlēja man veidot viņu mājā 

Jeruzalemes ebreju. 

{2:5} if tāpēc te ir tādi, kas no jums, kas ir viņa 

cilvēki, kungs, pat viņa kungs, būt kopā ar viņu, un ļaut viņam 
ļaut 

iet uz augšu uz Jeruzalemi, kas atrodas Jūdejas un būvēt mājas 

Izraēla Kungam: viņš ir kungs, kas dwelleth, 

Jeruzalemē. 

{2:6} kurš tad pakavēties vietās, par to, ļaujiet viņiem 

palīdzēt viņam, kas, es teikt, ka kaimiņiem, ar zeltu, ir 

un ar sudrabu, 

{2:7} ar dāvanām, zirgi un lopi un citas 

lietas, kuras ar zvērestu par templi iestatītas tālāk 
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Lord Jeruzalemē. 

{2:8} tad priekšnieks ģimenēm, Jūdejas un no 

Benjamin cilts piecēlās; priesteriem, un levītiem, 

un visi tie kuru prātā kungs bija pārcēlies uz iet uz augšu, un 

būvēt māju Jeruzalemē, Lord 

{2:9} un tie, kas dzīvoja ap par viņiem un palīdzēja 

tās visas lietas ar sudrabu un zeltu, ar zirgiem un 

lopus, un ar lielu skaitu ļoti daudz bezmaksas dāvanas 

kuru prāti bija maisa ziņos. 

{2:10} King Cyrus arī izņēma svēta kuģiem, 

kas Nabuchodonosor nesa projām no Jeruzālemes, 

un bija uzstādījusi savu elku templī. 

{2:11} tagad, kad Persians Cyrus karalis bija atvedis 

viņus uz priekšu, viņš atnesa tos Mithridates viņa mantzinis: 

{2:12} un viņam tie tika piegādāti Sanabassar 

Jūdeja gubernators. 

{2:13}, un tas bija skaitu; Tūkstoš 

zelta kausi un tūkstoš sudraba, sudraba kvēpekļus 

divdesmit deviņi gadi, flakoni trīsdesmit zelta un sudraba divus 
tūkstošus 



simt desmit, un tūkstoš citi kuģi. 

{2:14} tik visi kuģi zelts un sudrabs, kas bija 

aizrāva, bija pieci tūkstoši četri simti threescore 

un deviņas. 

{2:15} tie atveda atpakaļ, Sanabassar, kopā 

ar tiem nebrīvē, no Babilonas uz Jeruzalemi. 

{2:16} bet persieši karalis Artexerxes laikā 

Belemus, un Mithridates, un Tabellius un Rathumus, 

un Beeltethmus, un Semellius sekretārs ar citiem 

tas tika Komisijā kopā ar viņiem, kavējoties Samaria 

un citās vietās, uzrakstīja unto viņam pret tiem, kas dzīvoja 

Jūdejas un Jeruzalemes šīs vēstules pēc; 

{2:17}, lai karalis Artexerxes mūsu kungs, tavs kalpi, 

Rathumus storywriter un Semellius skrīveris, un 

pārējo to Padomes un tiesneši, kas ir Celosyria un 

Phenice. 

{2:18} tā tagad zināms kungam karalim, ka jūdi 

ir uz augšu no jums pie mums tiek stājas Jeruzālemi, kas 

dumpīgs un nelabs pilsētu tirgiem, veidot un 

to sienām remonts un liktu templis pamatus. 



{2:19} tagad, ja šo pilsētu un tās sienas veido 

atkal, tie būs ne tikai atsakās dot cieņu, bet arī nemiernieku 

pret karaļiem. 

{2:20} un forasmuch kā lietas, kas attiecas uz 

templis, tagad kasē, mēs domājam, ka tas atbilst neizslēgt, 
piemēram, 

jautājums, 

{2:21}, bet runā sacīja kungam karalim, ar nolūku 

Ja tas ir tavs prieks tas var meklējuši grāmatās 

tavu tēvu: 

{2:22} un tu būsi atrast hronikās, kas ir 

teikts par šīm lietām, un būsi saprast, ka 

Šī pilsēta bija dumpīgs, nepatīkamas gan karaļi, un pilsētās: 

{2:23} un ka ebreji bija dumpīgs un sarauca 

vienmēr kari kas izraisa pat šī pilsēta bija 

padarīji par tuksnesi. 

{2:24} wherefore, tagad mēs paziņojam unto tev, kungs 

karalis, ja šī pilsēta jāsaliek atkal to pie sienām 

uzstādītas no jauna, tu būsi no turpmāk ir ne eja 

Celosyria un Phenice. 



{2:25} tad karalis rakstīja atpakaļ atkal Rathumus 

storywriter, Beeltethmus, lai Semellius skrīveris un 

pārējiem, kas bija Komisijai, un iedzīvotāji Samaria 

un Sīriju un Phenice pēc šādā veidā; 

{2:26} esat izlasījis vēstījums, ko jūs esat nosūtījis sacīja man: 

tāpēc es komandēja veikt rūpīgu meklēšanu un to darījis 

konstatēts, ka šai pilsētai bija no sākuma praktizē 

pret karaļu; 

{2:27} un vīri tur tika dota sacelšanos un 

kara: un kas vareni karaļi un nežēlīga bija Jeruzalemē, 

kas valdīja un šī persona pārstāvjus, Celosyria un Phenice. 

{2:28} tagad tāpēc ir pavēlēts traucē tiem 

vīrieši no ēkas pilsētā, un kas tur jāņem uzmanību 

ne vairāk izdarīt tajā; 

{2:29} un ka tie nelabs darbiniekiem turpināt vairs 

lai apgrūtinājums Kings, 

{2:30} tad karalis Artexerxes viņa vēstules, kas tiek lasīta 

Rathumus un Semellius skrīveris, un pārējie, kas bija 

Komisija kopā ar viņiem, noņemot steiga pret 

Jerusalem, ar jātnieku pulks un daudziem 



cilvēki kaujas masīvā, sāka traucēt celtnieki; un 

celtniecības Templi Jeruzalemē pārtraukuši līdz otrā 

persieši Darius karaļa valdīšanas gads. 

{3:1} tagad, kad valdīja Darius, viņš ir darījis lielu mielastu 

unto visus savus pavalstniekus un sacīja viņa saime un sacīja 
visiem 

Mediju un Persijā, princes 

{3:2} un visiem pilnvarniekiem un kapteiņu un 

vietnieki, kas bija zem sevis, no Indijas, Etiopija, unto 

simt divdesmit un septiņās provincēs. 

{3:3} un kad viņi bija ēst un piedzēries, un tiek 

apmierināti bija aizgājis mājās, tad Darius karalis devās uz 

savas guļamistabas un gulēja, un drīz pēc tam awaked. 

{3:4} tad trīs jaunekļi, kas bija sargs, kas 

tur karaļa ķermeņa, runāja viens uz otru; 

{3:5} ļaut katram no mums runāt teikumu: tas, kas ir 

pārvarēt, un kuru teikumu, šķiet, ir gudrāks par 

citiem, unto viņam ir karalis, Darius dod lielas dāvanas, un 

lielas lietas par zīmi, ka uzvara: 

{3:6} as, lai tikt ietērpts violeta, zelta, kā arī dzert 



gulēt uz zeltu un kaujas ar zeltu, iemauktiem un 

smalka Lina un ķēdes ap viņa kaklu, headtire: 

{3:7} un viņš ir sēdēt blakus Darius sakarā ar viņa 

gudrība, un aicināja Darius viņa māsīca. 

{3:8} un pēc tam katrs uzrakstīja viņa teikums, aizzīmogo tā, 

un nolika to karalis Darius zem spilvena; 

{3:9} un teica, ka, kad karalis ir augšāmcēlies, daži būs 

dot viņam rakstiem; un no kuras puses karalis un 

trīs prinči Persia spriest, ka viņa teikums ir 
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visgudrākais, viņu uzvara dod, kā tika iecelts. 

{3:10} pirmo rakstīja, ka vīns ir spēcīgākais. 

{3:11} otrais rakstīja, ka karalis ir spēcīgākais. 

{3:12} trešais rakstīja, ka sievietes ir spēcīgākais:, bet iepriekš 

visu patiesību beareth prom uzvaru. 

{3:13} tagad kad karalis bija uzlēcis uz augšu, viņi paņēma viņu 

rakstiem, un piegādā tos unto viņam un tātad viņš lasīt tos: 

{3:14} un nosūtot atpakaļ viņš nosauca par prinčiem 

Persiju un plašsaziņas līdzekļiem, un pilnvarnieku un kapteiņi, 
un 



apakšvirsnieku un galveno koordinatoru; 

{3:15} un apsēdās viņam karaļa krēslā, tiesas spriedumu; 

un rakstiem bija lasīt priekšā. 

{3:16} viņšteica, zvaniet jaunietis un tās 

deklarēt savu sodu. Viņi izsauca, un nāca 

. 

{3:17} un viņš sacīja viņiem: deklarēt sacīja mums savu prātu 

kas attiecas uz rakstiem. Tad sākās pirmais, kurš bija 

runājis par izturība vīns; 

{3:18} un tādējādi viņš teica O ye vīriešiem, kā pārsniedz stipra 

ir vīns! tas causeth visiem vīriešiem grēkot, dzert to: 

{3:19} to maketh karalis un no prāta 

visas vienu; tēva bērns bondman un no 

Freeman, nabagam un bagāts: 

{3:20} to turneth arī ikvienu domu par jollity un līksme, 

tāpēc, ka cilvēks remembereth ne bēdas, ne parādu: 

{3:21} un tā maketh katrā sirdī bagāti, tāpēc, ka cilvēks 

remembereth ne karalis, ne regulators; un tas maketh uz 

visas lietas runāt ar talanti: 

{3:22} un kad tie saviem kausiem, viņi aizmirst to 



mīlestība, gan draugi un brāļi un maz pēc neizšķirta ārā 

zobeni: 

{3:23}, bet gadījumos, kad tie no vīna, viņi atceras 

ne to, ko viņi ir darījuši. 

{3:24} O ye vīriešiem, ir nevis vīna spēcīgākajiem, kas enforceth 

Tādēļ jādara? Un kad viņš tā runāja, viņš turēja savu mieru. 

{4:1} tad Otrkārt, ka bija runājis par spēku 

king, sāka runāt, 

O {4:2} vīriešiem, šauj ne vīriešu izcelties ar spēku, kas sedz 

valda pār jūru un zemi un visas lietas? 

{4:3} bet vēl karalis ir vairāk vareno: viņš ir visu kungs 

šīs lietas, un darījis valdīšana pār tiem; un nekāda 

viņš commandeth tiem viņi dara. 

{4:4} ja viņš tos karot viens pret otru, cenu 

viņi to dara: ja viņš izsūtīt tos pret ienaidniekiem, viņi iet, 

un nojaukt sienas kalnos un torņi. 

{4:5} tie jānokauj un tiek nonāvēts un nedrīkst pārkāpt 

karaļa bauslis: ja gūt uzvaru, tie visi 

karalis, kā arī grunts, kā viss cits. 

{4:6} līdzīgi tiem, kas nav kareivju, un nav 



darīt ar kariem, bet lietot husbundry, ja tie ir gūt 

vēlreiz to, ko viņi bija apsētas, ieguldīta karalis, 

un piespiest vienu citu cieņu, karalis sacīja. 

{4:7} un vēl viņš ir tikai viens cilvēks: ja viņš pavēli nogalināt, 

tās nogalināt; Ja viņš komandu rezerves, tās rezerves; 

{4:8} ja viņš komanda Šmite, viņi Šmite; Ja viņš komanda 

lai pamests, tās padara vientuļš; Ja viņš komandu, lai 

būvēt, viņi izgudro; 

{4:9} ja viņš komanda samazināt, tās samazināt; Ja viņš 

komandu uz augu, tie augu. 

{4:10} tā savai tautai un viņa armijas paklausīt viņam: 

Turklāt viņš lieth uz leju, viņš eateth un drinketh, un 

taketh savu atpūtu: 

{4:11} un tās sardzē apaļas par viņu, ne 

var kāds atkāpties, un darīt savu biznesu, ne 

tie viņam nepaklausīt jebkura lieta. 

{4:12} O ye vīriešiem, kā vajadzētu ne karalis ir varenāko, 

Ja šāda veida viņš ir jāievēro? Un viņš savaldīja mēli. 

{4:13} tad trešais, kurš bija runājis par sievietēm, un 

patiesību, (tas bija Zorobabel) sāka runāt. 



{4:14} O ye vīrieši, tas nav lielais karali, nedz 

daudziem vīriešiem, ne tā vīna, ko excelleth; kas tas ir 

tad, ruleth viņus, vai darījis gaišība pār viņiem? ir 

tie nav sievietes? 

{4:15} sievietēm ir uzliktas karalis un visiem cilvēkiem, kas 

lācis noteikums ar jūras un zemes. 

{4:16} no viņiem pat nonāca tie: un tie baro tos 

stādīt vīna dārzus, no kurienes vīna nāk uz augšu. 

{4:17} šie padarīt arī apģērbus vīriešiem; Šie celt 

slavu, unto vīrieši; un bez sievietes vīrieši nevar. 

{4:18} Jā, un, ja cilvēki ir savākuši zelta un 

sudraba vai jebkura cita pamatīgs lieta, tie nav mīlestība, kad 
sieviete 

kas ir comely labā, un skaistums? 

{4:19} un viss iet, vai tie nav blenzt, ļaujot 

un pat ar atvērtu muti noteikt viņu acis ātri uz viņu; un 

nav ne visi vīrieši vairāk vēlēšanās, sacīja viņas nekā sacīja 
sudraba vai 

zelts vai jebkura pamatīgs lieta nekādā veidā? 

{4:20} cilvēks leaveth savu tēvu, kas atveda viņu uz augšu, 

un savā valstī un cleaveth sacīja viņa sieva. 



{4:21} viņš sticketh pavadīt savu dzīvi kopā ar savu sievu. un 

remembereth, ne tēvs, ne māte, ne valstij. 

{4:22} ar šo arī ye ir jāzina, ka sievietēm ir 

valdīšana pār jums: do ye nav darba un smags darbs, un dot un 

sniegt visu sieviete? 

{4:23} Jā, cilvēks taketh zobenu, un goeth viņa veids, kā 

aplaupīt un nozagt bura pār jūru un upēs; 

{4:24} looketh uz lauvu un goeth 

tumsa; un kad viņš darījis nozagts, bojāti un nolaupīja, viņš 

tas bringeth viņa mīlestībai. 
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{4:25} wherefore cilvēks mīl savu sievu labāk nekā tēvs 

vai māte. 

{4:26} Jā, daudz ir to, kas ir beigušies sajēgu 

sievietēm, un kļūt par kalpiem viņu sakes. 

{4:27} daudzi arī būtu gājis bojā, ir kļūdījusies un grēkojis, 

sievietem. 

{4:28} un tagad tu netic man? nav karalis 

īpašs viņa varā? vai ne visi reģioni bailes viņam pieskarties 

{4:29} vēl es redzēju viņu un Apame king 



konkubīne, apbrīnojams Bartacus, sēžot pie meitu 

karaļa labās rokas 

{4:30} un ņemot vainagu no karaļa galvu, un 

nosakot to uz savu galvu; viņa arī pārsteidza ar karali 

viņas kreiso roku. 

{4:31} un vēl visu šo karalis blenzu un paskatījās uz 

viņu ar atvērtu muti: ja viņa smējās viņam virsū, viņš iesmējās 

arī: bet, ja uz viņu ievilkusi jebkuru neapmierinātība, karalis bija 

promiešanai glaimot, ka viņa varētu piesaistīt ar viņu vēlreiz. 

{4:32} O ye vīriešiem, kā tā var būt, bet sievietēm vajadzētu būt 

stiprs, viņi tādējādi redzot? 

{4:33} tad karalis un princes paskatījās viens uz 

cits: lai viņš sāka runāt patiesību. 

{4:34} O ye vīriešiem, nav spēcīgas sievietes? liels ir 

zeme, augstu ir debesis, swift ir viņa, protams, saule 

viņš par compasseth ap debesīs, un viņa fetcheth 

Protams, atkal savā vietā vienā dienā. 

{4:35} viņš nav liels, kas maketh šīs lietas? Tādēļ 

liels ir patiesība, un tas ir stiprāks par visām lietām. 

{4:36} visu zemi crieth pēc patiesības un debesu 



blesseth tā: visi darbi sakrata un dreb pie tā, un līdz ar to ir 

nav nekrietns lieta. 

{4:37} vīns ir nelabs, karalis ļauns, sievietes ir 

nekrietni, visas vīriešu bērni ir ļauna, un tādi ir visi 

viņu ļauno darbiem; un nav patiesība, viņiem; ar viņu 

unrighteousness arī viņi dara ātri bojāties. 

{4:38} kā patiesību, tā pacieš, un vienmēr ir spēcīgs; 

tā nu un conquereth uz mūžiem. 

{4:39} ar viņu nav ne pieņemt personu vai 

atlīdzību; bet viņa dara lietas, kas ir vienkārši un refraineth 

no visām lietām, netaisnīgi un nelabs; un visi cilvēki arī, 
piemēram 

viņas darbi. 

{4:40} ne viņas spriedums ir jebkura unrighteousness; 

un viņai ir spēks, Karaliste, jaudu un majestātiskums, visi 

vecumu. Laimīgs būt Dieva patiesību. 

{4:41} un ar ko viņš turēja savu mieru. Un visi cilvēki 

tad uzsauca, un teica, liels ir patiesības un varens iepriekš visu 

lietas. 

{4:42} tad teica karalis sacīja viņam, lūgt to, ko tu gribi 



vairāk nekā tiek iecelts rakstiski, un mēs to sniegsim 

tevi, jo tu esi atradis gudrākajiem; un tu būsi sēdēt blakus 

mani, un būsi nosauca māsīca. 

{4:43} tad sacīja viņš karalis, atcerieties, ka tavs zvērests 

kas tu esi apsolīja izveidot Jeruzaleme, dienā kad 

tu camest tavs Karaliste 

{4:44} un aizsūtīt visiem kuģiem, kuri tika uzņemti 

projām no Jeruzālemes, kas atdala Cyrus, kad viņš 

apsolīja iznīcināt Babylon un nosūtīt tos atkal turp. 

{4:45} tu arī esi apsolīja izveidot templi, 

kas Edomites ierakstīt, kad Jūdeja bija padarīji par tuksnesi 

ar Chaldees. 

{4:46} un tagad O kungs karalis, tas ir, ko es 

nepieciešams, un ko es gribu ar tevi, un tas ir karalisks 

devīgi procedūrā no pats sev: Es vēlos tāpēc, ka 

tu esi atlīdzina zvērests, izpildes apliecinot ar 

tavs paša mutes tu esi apsolīja debesu karali. 

{4:47} tad karalis piecēlās un noskūpstīja, Darius 

un rakstīja vēstules viņam sacīja treasurers un 

apakšvirsnieku un kapteiņu un pilnvarnieku, kas viņiem būtu 



droši nodot ceļā, gan viņu, gan visiem tiem, kas iet 

līdz ar viņu izveidot Jeruzaleme. 

{4:48} viņš rakstīja vēstules arī unto vietnieki, kas bija 

Celosyria, gan Phenice un sacīja viņiem Libanus, kas 

viņiem vajadzētu dot ciedra koksne no Libanus Jeruzaleme, 
unto 

un ka tos vajadzētu veidot pilsētu ar viņu. 

{4:49}. Turklāt viņš rakstīja par visiem ebrejiem, kas izgāja 

no viņa valstība uz augšu uz ebreju, par savu brīvību, kas 

neviena amatpersona, ne valdnieks, ne leitnants ne kasieris, 
būtu 

piespiedu kārtā slēgt savas durvis; 

{4:50} un ka valstī, kurā viņi tur būtu 

bezmaksas, bez cieņas apliecinājums; un ka Edomites vajadzētu 
dot vairāk nekā 

Ebrejiem, ko tad viņi tur ciemos: 

{4:51} Jā, ka tur būtu ik gadu, ņemot vērā divdesmit 

talantu, lai ēka templī, līdz brīdim, kad tas 

būvēja; 

{4:52} un citi desmit talanti ik gadu, uzturēt sadegušo 

piedāvājumi uz altāra katru dienu, jo tie bija 



lai piedāvātu septiņpadsmit bausli: 

{4:53} un ka tie, kas gāja no Babylon veidot 

pilsēta ir jābūt bez brīvības, kā arī tie, kā to 

nākamajām paaudzēm un priesteriem, kas gāja prom. 

{4:54} viņš rakstīja arī attiecas. maksājumiem, un 

priesteru ietērpus, kur viņi ministram; 

{4:55} un tāpat levītiem ir maksas 

devis viņiem līdz dienai, ka māja tika pabeigts, un 

Jeruzālemes builded augšu. 

{4:56} un viņš pavēlēja atdot visu, kas tur pilsētas 

pensijas un algas. 

{4:57} prom viņš atsūtīja arī kuģi no Babylon, 

Cyrus bija nākušas no otra; un visu, kas bija norādīti Cyrus 

bauslis, pats jāmaksā, viņš arī ir jādara, un 

nosūtījis sacīja Jeruzālemi. 

{4:58} tagad, kad šis jaunais cilvēks bija aizgājis tālāk, viņš 

pacēlu viņa seju debesīs pret Jeruzālemi un slavēja 

debesīs, King 
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{4:59} un teica: no tevis nāk uzvaru no tevis 



gudrība nāk, un tavs ir slavu, un es esmu tavs kalps. 

{4:60} svētlaimīgs art tu, kas esi devis man gudrības: par 

lai tev dodu Paldies, kungs, mūsu tēvi. 

{4:61} un tāpēc viņš saņēma vēstules, un izgāja ārā, un nāca 

unto Babylon, un teica, tā viņa brāļi. 

{4:62} un tie slavēja Dievu par saviem tēviem, jo 

viņš bija devis brīvību un brīvību 

{4:63} iet uz augšu un veidot Jeruzālemi un templis 

kuru sauc viņa vārdu: un tie mielojāmies ar 

instrumentu musick un prieks septiņu dienu laikā. 

{5:1} pēc šī bija galvenā cilvēki, ģimenes 

jāizvēlas saskaņā ar abu ciltis iet līdz ar sievām 

un dēliem un meitām, ar savu menservants un 

maidservants, un lopus. 

{5:2} un nosūtīja ar tiem tūkstoš jātnieki, Darius 

kamēr viņi atveda viņus atpakaļ uz Jeruzālemi droši, un 

ar mūzikas [dokumentus] tabrets un flautas. 

{5:3} un viņu radi spēlēja, un viņš lika viņiem iet 

uz augšu kopā ar viņiem. 

{5:4} un tie ir vārdi no vīriem, kas gāja uz augšu, 



saskaņā ar viņu ģimenēm, kas starp abu ciltis pēc savas 

vairākas galvas. 

{5:5} priesteriem, Phinees Aaron dēlu dēli: 

Josedec, Saraias un Joacim dēla dēls Jēzus 

Zorobabel, Salathiel, nama dēla dēls 

David no Phares cilts Jūdas; radi 

{5:6} kurš runāja gudrus teikumus pirms Darius karalis 

Otro gadu viņa valdīšanas mēnesī Nisan, Persia 

kas ir pirmais mēnesis. 

{5:7} un tie ir tie ebreji, kas nāca līdzi no 

nebrīvē, kur viņi dzīvoja kā svešinieki, kuru 

Nabuchodonosor Babilonas karalis nesa projām, sacīja 

Babylon. 

{5:8} un viņi atgriezušies sacīja Jeruzalemē, un otra 

Ebreji, katrs cilvēks savā pilsētā, kas nāca ar daļām 

Zorobabel, ar Jēzu, Nehemias un Zacharias, un 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus un Baana savus ceļvežus. 

{5:9} skaitu tās tauta, un to 

pilnvarnieku, dēli Phoros tūkstoš divsimt 



septiņdesmit un divas; Saphat, četri simti septiņdesmit dēli 

un divi: 

{5:10} Ares, septiņi simti piecdesmit seši dēli: 

{5:11} Phaath Moab, divi tūkstoši astoņi dēli 

simti un divpadsmit gadu: 

{5:12} Elam tūkstoši divi simti piecdesmit dēli 

un četri: Zathul un deviņi simti četrdesmit pieci dēli: 

Corbe, septiņi simti pieci dēli: Bani, dēli 

seši simti četrdesmit un astoņi: 

{5:13} Bebai un seši simti divdesmit trīs dēli: 

Sadas trīs tūkstoši divi simti divdesmit dēliem un 

divi: 

{5:14} Adonikam, seši simti sešdesmit dēliem un 

7: Bagoi un divi tūkstoši sešdesmit seši dēli: 

Adin un četri simti piecdesmit četri dēli: 

{5:15} Aterezias dēli, deviņdesmit un divi: dēli 

Ceilan un Azetas threescore un septiņi: Azuran, dēli 

četri simti trīsdesmit un divi: 

{5:16} Ananias simt un vienu dēli: dēli 

no Arom trīsdesmit divi: un dēli Bassa trīssimt 



divdesmit un trīs: Azephurith, simt dēliem un 

divi: 

{5:17} Meterus tūkstoši pieci dēli: 

Bethlomon, simt divdesmit un trīs dēli: 

{5:18} tie Netophah, piecdesmit un pieci: tie, 

Anathoth, simt piecdesmit un astoņi: tie Bethsamos, 

četrdesmit gadu un divus: 

{5:19} tie Kiriathiarius, divdesmit un pieciem: tie, 

Caphira un Beroth, septiņi simti četrdesmit un trīs: tie, 

Septiņi simti e: 

{5:20} to Chadias un Ammidoi, četri simti 

divdesmit līdz diviem: viņi Cirama un Gabdes, seši simti 

divdesmit un viens: 

{5:21} tie Macalon, simt divdesmit un divi: 

tie Betolius, piecdesmit un divi: Nephis, dēli 

simt piecdesmit un seši: 

{5:22} dēlu Calamolalus un pienākums, septiņi simti 

divdesmit līdz pieciem: Jerechus, simt četrdesmit divi dēli un 

pieci: 

{5:23} Annas trīssimt tūkstoši trīs dēli 



un trīsdesmit. 

{5:24} priesteri: Jeddu, Jēzus dēls sons 

starp Sanasib un deviņi simti septiņdesmit divi dēli: 

Meruth, tūkstoši piecdesmit un divi dēli: 

{5:25} Phassaron un tūkstoši četrdesmit septiņi dēli: 

Karme tūkstoši septiņpadsmit dēli. 

{5:26} levītiem: dēli no Jessue un Cadmiel, un 

Banuas un Sudias, septiņdesmit un četri. 

{5:27} svēts dziedātāji: Asaph, simt dēli 

divdesmit līdz astoņām. 

{5:28} nesējiem: Salum, Jatal, dēli dēli 

Talmon, dēli dēli dēli Teta, Dacobi, 

Sāmu, visi simt trīsdesmit un deviņi dēli. 

{5:29} Tempļa kalpiem: Esau, dēli 

Asipha, Tabaoth, Ceras, dēli dēli dēli 

Sud, Phaleas, Labana, dēli dēli dēli 

Graba, dēli 

{5:30} Acua, dēli dēli Uta, dēli 

Cetab, Agaba, Subai, dēli dēli dēli 

Anan, Cathua, Geddur, dēli dēli 



{5:31} Airus, Daisan, dēli dēli dēli 

Noeba, Chaseba, Gazera, dēli dēli dēli 
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Azia, Phinees, Azare, dēli dēli dēli 

Bastai, Meani, dēli dēli dēli asana, 

Naphisi, Acipha, dēli dēli Acub, dēli 

Nodrošināšanas, Pharacim, Basaloth, dēli dēli 

{5:32} Meeda, Coutha, dēli dēli dēli 

Charea, Charcus, Aserer, dēli dēli dēli 

Thomoi, Nasith, Atipha dēli dēli. 

{5:33} Zālamana kalpu dēli: dēli 

Azaphion, Pharira, dēli dēli Jeeli, dēli 

Lozon, Izraēla, Sapheth, dēli dēli 

{5:34} Svētās, Pharacareth, dēli dēli 

Sabi Sarothie, Masias, dēli dēli dēli 

Gar, Addus, Suba, dēli dēli dēli dēli 

Apherra, Barodis, Sabatam, dēli dēli dēli 

Allom. 

{5:35} visi ministri templi un dēli 

Solomon, kalpi bija trīs simti septiņdesmit un divi. 



{5:36} tie nāca klajā no Thermeleth un Thelersas, 

Ved viņus Aalar; Charaathalar 

{5:37} ne viņi varēja shew viņu ģimenēm, ne to 

akciju, kā viņi Izraēlas: Ladan dēlu dēli 

Aizliegumu, Necodan dēli, seši simti piecdesmit un divi. 

{5:38} un priesteriem, kas uzurpēja biroja 

priesteriem, un tika konstatēts, ka: Obdia, dēli dēli 

Accoz, Addus, dēliem, kas precējušies Augia, 

Barzelus, meitas, un tika nosaukts viņa vārds. 

{5:39} un kad šie radi apraksts 

vīriešiem tika lūgta reģistrā un nav atrasts, viņi 

tika noņemti no priestera amata izpildes: 

{5:40} sacīja viņiem teica Nehemias un Atharias, kas 

tie nedrīkst būt partakers no svētās lietas, līdz tur 

cēlās augšā augstā priestera, clothed ar doktrīnu un patiesību. 

{5:41} tik no Izraēlas, no tiem divpadsmit gadus veca un 

augšup, visi bija sagājuši iekšā numuru četrdesmit tūkstoši, 
blakus 

menservants un womenservants divi tūkstoši trešā 

simti un sešdesmit. 



{5:42} to menservants un handmaids bija septiņi 

tūkstoš trīs simti četrdesmit un septiņi: dziedot vīrieši 

un dziedāja sieviešu, divi simti četrdesmit un pieci: 

{5:43} četri simti trīsdesmit līdz pieciem kamieļi, septiņu 

tūkstoši trīsdesmit un seši zirgi un divi simti četrdesmit pieci 

mūļi, pieci tūkstoši pieci simti divdesmit līdz pieciem zvēri 

mēdzu jūgu. 

{5:44} un dažiem galvenais viņu ģimenes, kad 

viņi nonāca templis Dievam, kas atrodas Jeruzalemes, apsolīja 

lai iestatītu nams atkal savu vietu saskaņā ar savas 

spējas, 

{5:45} un dot vērā svēts valsts kases darbu 

tūkstoši mārciņu zelta, sudraba, pieci tūkstoši un 

simts priesteru ietērpus. 

{5:46} un tādēļ kavējos priesteriem un levītiem un 

cilvēki arī Jeruzalemē, un valstī, dziedātāji un 

nesējiem; un visi Izraēla viņu ciematos. 

{5:47} bet kad septītajā mēnesī bija pa rokai, un 

kad Izraēla bērni bija katram cilvēkam viņa paša 

vietā, viņi nonāca visu kopā ar vienu piekrišanas atvērtajā 



pirmie vārti, kas ir vērsts pret austrumiem vietā. 

{5:48} tad piecēlās Jēzus Josedec un viņa dēls 

brāļi priesteri un Zorobabel dēls Salathiel, un 

brāļi, un ir gatava altāra Israēla Dievs, 

{5:49} piedāvāt sadegušo upurus uz to, pēc kā tas ir 

skaidri lika Mozus grāmatā Dieva cilvēks. 

{5:50} un tur bija sapulcējušies sacīja viņiem izkļūt no 

citu tautu zemes, un tie uzcelti altāra uz Mārtina 

pašu vietu, jo visas zemes tautas bija pie 

ienaids ar viņiem, un apspiesto; un tie piedāvāja 

upurus, atkarībā no laika un sadegušo piedāvājumus 

Kungs, gan rīta, gan vakarā. 

{5:51} tie notika arī svētku tabernākuli, kā tas ir 

komandēja likumu un piedāvāja upurus katru dienu, kā tas bija 

atbilst: 

{5:52} un pēc tam nepārtraukti oblations un 

upurēt sabbaths, gan jaunā, gan visu 

svētkos Svētais. 

{5:53} un visi tie, kas bija veicis jebkādu zvērests Dievam sāka 

piedāvāt upurus Dievam no pirmās dienas, kurš seko septītais 



mēnesī, lai gan kungam templi vēl nav izveidots. 

{5:54} pārsējām unto brīvmūrniekiem un galdnieki 

naudu, gaļu un dzēriens ar možumu. 

{5:55} unto tos Zidon arī un riepu iedeva carrs, 

ka viņiem vajadzētu dot ciedru koki no Libanus, kas 

būtu jādara zināmi ar pludiņiem Joppa, patvērums saskaņā 

kā tas bija pavēlējis tos Cyrus karalis persieši. 

{5:56} un otrajā gadā un otrajā mēnesī pēc viņa 

nāk Dieva templī Jeruzalemē sāka Zorobabel 

Salathiel un Josedec, dēls Jēzus dēls un to 

brāļi, un priesteriem un levītiem un visi tie, kas 

bijām sasnieguši unto Jeruzālemi no nebrīvē: 

{5:57} apguldīju pamats Dieva namā 

otrā mēneša otrajā gadā pēc pirmā diena 

viņi ierasties ebreju un Jeruzalemē. 

{5:58} un levītiem no divdesmit gadiem viņi iecelti 

vecais kungs būvdarbu gaitā. Tad piecēlās Jēzus un viņa 

dēli un brāļi, un viņa brālis Cadmiel un dēli 

Madiabun ar Joda Eliadun, dēlu dēli ar 

saviem dēliem un brāļi, visi levītiem ar nojautas noteicēji 



uz priekšu no biznesa, labouring uz priekšu darbi 

Dieva namā. Lai strādnieki būvēts templī 

Lord. 

{5:59} un priesteri stāvēja arrayed viņu ietērpus 

ar mūzikas instrumentiem un trompetes; un levītiem 

Asaph dēli bija šķīvji, 

{5:60} dziedot dziesmas Pateicības un godinot 

Kungs, pēc kā David Izraēlas karalis bija ordinēts. 

{5:61} un viņi dzied ar skaļu balsi dziesmas ar atzinību 

kungam, jo viņa žēlastību un slavu ir uz visiem laikiem visās 

Izraēla. 
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{5:62} un visiem skanēja trompetes un kliedza 

ar skaļu balsi, dziedot dziesmas no Pateicības, unto 

Lord audzēšanai līdz kungu māju. 

{5:63} arī priesteriem un levītiem, un priekšnieks 

viņu ģimenēm, ancients, kurš bija redzējis bijušo māju 

nāca uz ēku šī raudāšana un lieliski raud. 

{5:64}, bet daudzi ar trompetes un prieka kliedza ar skaļu 

balss, 



{5:65} Insomuch, ka trompetes varētu dzirdējuši par 

cilvēki raudāt: vēl daudzās izklausījās 

apbrīnojami, tāpēc, ka tas nebija dzirdama tālu prom. 

{5:66} Wherefore, kad ienaidnieki no Jūdas cilts 

un Benjamin to dzirdēja, tie nāca zināt, kas tas par troksni 

vajadzētu nozīmēt trompetēm. 

{5:67} un viņi uztver, ka tie, kas bija 

nebrīvē bija būvēt templi Israēla Dievam kungam. 

{5:68}, lai viņi devās Zorobabel un Jēzus, kā arī 

galvenais ģimeņu un sacīja viņiem teica, mēs veidojam 

kopā ar jums. 

{5:69} mēs tāpat kā jūs, paklausīt jūsu kungs, un veiciet 

Azbazareth karalis dienas upurēt sacīja viņam no 

asīrieši, kas mūs atvedis šurp. 

{5:70} tad Zorobabel un Jēzus un priekšnieks 

Izraēlas ģimenes tiem sacīja, tas nav par mums un jums 

veidot kopā māja, unto Lord mūsu Dievs. 

{5:71} mums pašiem vien būs veidot unto Lord 

Izraēla, saskaņā ar kā Cyrus persieši karalis darījis 

mums pavēlēja. 



{5:72} bet pagānu zemes, kas atrodas smagā pēc 

iedzīvotāji no Jūdejas un paceldama pušķīti šaurums, kavēja 
viņu 

ēkas; 

{5:73} un viņu slepeno parauglaukumos un tautas kustībām 

un commotions, tie kavē ēkas apdares 

visu laiku dzīvoja karalis Cyrus: Tātad tie tika kavētas 

no ēkas telpu divus gadus, līdz valdīšanas 

Darius. 

{6:1} tūlīt otro gadu valdīšanas Darius 

Aggeus un dēls Addo, Zacharias praviešiem, 

pareģoja, sacīja jūdiem ebreji un Jeruzalemes, 

Kungs Dievs, Izraēla, kas bija uzlikts tās nosaukums. 

{6:2} tad piecēlās Zorobabel Salatiel, dēls un 

Josedec, dēlu Jēzu un sāka būvēt mājas 

Lord Jeruzalemē, kungs ir ar praviešiem 

viņiem, un viņiem palīdzēt. 

{6:3}, tajā pašā laikā nāca unto tos Sisinnes 

gubernators Sīrijā un Phenice, ar Sathrabuzanes, un viņa 

kompanjoniem un sacīja viņiem: 



{6:4}, ar kuru tikšanās jūs celt šo māju un 

šī jumta un veikt visas citas lietas? un kuri ir 

strādnieki, kuri veic šīs lietas? 

{6:5} Tomēr ebreju vecie iegūt labvēlību, 

jo tas Kungs bija apmeklējis nebrīvē; 

{6:6}, un tās bija nekavē no ēkas līdz 

laikam kā signifikācijas tika dota sacīja Darius attiecībā 

viņiem, un saņēma atbildi. 

{6:7} vēstules kopiju, kuru Sisinnes, gubernators 

Sīrija un Phenice un Sathrabuzanes, ar to 

biedrus, lineāli, Sīrijā un Phenice, rakstīja un nosūtīt 

sacīja Darius; Lai karalis Darius, apsveikumu: 

{6:8} let visas lietas būtu zināms sacīja kungam karalim, kas 

tiek nonāk Jūdeja valsts, un stājās 

Jeruzālemes pilsētas atradām pilsēta Jeruzaleme 

seno tautu no jūdiem, kas bija nebrīvē 

{6:9} veidot house, unto Lord, liels un jaunā gada 

hewn un dārgiem akmeņiem un kokmateriālu jau nolikta uz 

sienas. 

{6:10}, un šie darbi tiek darīts ar lielu ātrumu, un 



darba goeth prosperously savās rokās un ar visām 

slavu un rūpību ir veikts. 

{6:11} tad lūdza mums šiem vecajiem, sakot, ar kuru 

bauslis ye veidot šo māju un likt pamatus 

no šiem darbiem? 

{6:12} tādējādi ar nodomu, ka mēs varētu dot 

unto tev zināms, rakstot, mēs pieprasīja no tiem kuri 

bija galvenais darītāji un mums prasa no viņiem vārdus 

rakstot savu galveno vīriešu. 

{6:13} lai viņi deva mums šo atbildi, mēs esam kalpi 

kungs, kas debesis un zemi. 

{6:14} un attiecībā uz šo namu, tas bija builded daudzus gadus 

pirms King Izraēlas liels un spēcīgs, un tika pabeigts. 

{6:15}, bet, kad mūsu tēvi radīja Dievs sacīja dusmas, 

un grēkojis pret Izraēlu kungu, kas ir debesīs, viņš 

viņiem deva Nabuchodonosor karaļa varu 

Babylon, Chaldees; 

{6:16} kas nojauca māju, un ierakstīt to, un 

aizrāva cilvēki gūstekņus sacīja, Babylon. 

{6:17} bet pirmais gads, ka karalis Cyrus valdīja pār 



Babylon Cyrus valstī karalis rakstīja veidot šo 

māja. 

{6:18} un svēta kuģiem zelts un sudrabs, kas 

Nabuchodonosor nesa prom no mājas uz 

Jeruzaleme, un bija noteikt tos savā templī tiem Cyrus 

atkal izņēma no Tempļa pie Babylon, karalis 

un tie tika piegādāti Zorobabel un Sanabassarus 

mērjoslu, 

{6:19} ar bauslis, ka viņš būtu aizpūst 

vienu un to pašu kuģi, un īstenot tos savā templī Jeruzalemē; un 

kungam templi vajadzētu uzcelt viņa vietā. 

{6:20} tad paši Sanabassarus, ir jānāk šurp, 

tika pieņemtas kungu nama Jeruzalemē; 

un no tā laika tas ir joprojām ēka, vēl nav 

pilnībā pabeigts. 

{6:21} tagad tādēļ, ja tas šķiet labs pret karali, ļaujiet 

meklēšanu veikt starp karali Cyrus ierakstiem: 

{6:22} un ja ir konstatēts, ka nama ēka 
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Jeruzalemē Kungs darījis darīts ar piekrišanu 



Cyrus kungu, un ja mūsu kungs karalis tik apzinīgs, ļaut viņam 

to apliecina sacīja mums. 

{6:23} tad pavēlēja karalis Darius meklēt starp 

ierakstus vienā Babylon: un Tātad pie Ecbatane pils, kas ir 

valsts plašsaziņas līdzekļiem, tur tika konstatēts roll kur 

šīs lietas tika reģistrētas. 

{6:24} Cyrus valdīšanas pirmajā gadā karalis Cyrus 

pavēlēja Jeruzalemē kungu māja būtu 

jāsaliek atkal, kur tās upurēt ar nemitīgu uguni: 

{6:25} kuru augstumam jābūt sešdesmit olektis un plašums 

sešdesmit olektis, ar trim rindām hewn stones un vienu rindu 

jaunu koka šajā valstī; un tā, lai būtu expences 

ņemot vērā no karaļa Cyrus māja: 

{6:26} un ka svēta kuģiem mājas kunga, 

gan zelta un sudraba, ka Nabuchodonosor bija ārā no 

nama Jeruzalemē, un devusi Babylon, būtu 

atjaunota māja pie Jeruzalemes un jānosaka vieta, kur 

kur tas bija agrāk. 

{6:27} un arī viņš pavēlējis, ka Sisinnes 

gubernators Sīrijā un Phenice un Sathrabuzanes, un to 



pavadoņiem, un tie, kas ir iecelti valdnieki Sīrijā 

un Phenice, vajadzētu būt uzmanīgiem, lai jaukties vieta, 

bet cieš Zorobabel kalps kungam, un regulators 

Jūdejas un ebrejiem, būvēt māju no vecajiem 

Kunga vietā. 

{6:28} man arī ir pavēlējis, lai to izveidojuši veselu 

vēlreiz; un tie izskatās rūpīgi, lai palīdzētu tiem, kas 

Ebreji līdz kungu māja nebrīvē ir 

pabeigta: 

{6:29} un cieņu Celosyria un Phenice 

noapaļojamā daļa uzmanīgi jādod upurus no šiem vīriem 

Kungs, tas ir, lai Zorobabel gubernatoru, lai vērši, 

un aunus un jēri; 

{6:30} un arī kukurūza, sāls, vīns, un naftas un kas 

nepārtraukti katru gadu bez papildu jautājumu, saskaņā ar 

kā priesteri, ka Jeruzaleme ir neizsaka ir ikdienas 

izlietoti: 

{6:31} ka piedāvājumus var iesniegt Visaugstā Dieva 

karalis un viņa bērni, un ka viņi var lūgties 

savu dzīvi. 



{6:32} un viņš pavēlēja, kurš būtu 

pārkāpt, jā, vai_ar ī veikt jebkura lieta iepriekš runājis gaismas 
vai 

rakstīts, no viņa paša māja jāņem koks, un viņš 

Šajā sakarā tiks pakārts, un visas viņa preces aizturētas par 
karali. 

{6:33} kungs tādēļ, kura vārds tur sauca 

pilnīgi iznīcināt katru karalis un tauta, kas stretcheth 

viņa roku, lai kavētu vai endamage kunga mājā 

Jeruzalemē. 

{6:34} Darius karalis man ir nolemts, ka saskaņā ar 

pie šīm lietām to izdarīt ar rūpību. 

{7:1} tad Sisinnes Celosyria gubernators un 

Phenice un Sathrabuzanes ar saviem pavadoņiem 

pēc karaļa Darius baušļi 

{7:2} izdarīja ļoti rūpīgi pārraudzīs svēto darbiem, palīdzot 

ancients ebrejiem un templis pilnvarnieku. 

{7:3} un tāpēc svēts darbi izdevušies, kad Aggeus un 

ZACHARIAS pravieši pravietoja. 

{7:4} un šīs lietas, ko viņi gatavo 

bauslis Dieva kunga par Izraēlu, un ar 



Cyrus, Darjus un Artexerxes, persiešu ķēniņi piekrišanas. 

{7:5} un tādējādi bija svēts māju gatavo trīs 

un sestajā gadā Adar, mēneša divdesmitajā dienā, 

Darius karalis Persians 

{7:6} un Izraēla, priesteriem, bērniem un 

Levītiem, un citi, kas netika nebrīvē, kas bija 

pievienojis sacīja viņiem, nebija saskaņā ar lietām, kas rakstīti 

Mozus grāmatā. 

{7:7} un Kunga templis centību tie 

piedāvā simtiem vēršus divsimt Auni, četras 

simts jēri; 

{7:8} un divpadsmit kazas grēks visiem Israēla, saskaņā 

Izraēla ciltis priekšnieku skaitu. 

{7:9} priesteri arī un levītiem bija arrayed ar 

viņu ietērpus, saskaņā ar to kindreds, pakalpojumu 

Dieva kunga Izraēlas saskaņā ar Mozus grāmata: 

un pie katra vārtu nesējiem. 

{7:10} un Israēla bērniem, kas bija 

nebrīvē notika pirmo četrpadsmito dienu pasā 

mēnesi, pēc tam priesteriem un levītiem bija svētīts. 



{7:11} kas tika nebrīvē tie nav visi 

svētīts kopā: bet levītiem svētīts 

kopā. 

{7:12} un tāpēc viņi piedāvāja visiem tiem pasā 

nebrīvē, par viņu brāļi priesteri un par 

paši. 

{7:13} un Israēla bērniem, kas iznāca no 

nebrīvē bija ēst, pat tie, kas bija nodalīt sevi 

no abominations zemes, tautas un meklēja 

Kungam. 

{7:14} saglabāju neraudzēta maize septiņi svētki 

dienas, padarot Priecīgus Dieva tā Kunga priekšā, 

{7:15}, ka advokāta un karalis bija kļuvušas 

Asīrija turp, nostiprināt savas rokas darbi 

Israēla Dieva kunga. 

{8:1} un pēc tam, kad šīs lietas, kad Artexerxes karalis, 

reigned nāca persieši Esdras Saraias dēla dēls 

Ezerias, Helchiah, Salum, dēla dēls 

{8:2} Sadduc Achitob dēls dēla dēls 

Amarias, Ezias, Meremoth, dēls dēlu dēlu 



Zaraias, Savias, Boccas, dēls dēlu dēlu 

Abisum, Phinees, Elesar, dēlu dēlu dēlu 

Aaron galvenais priesteris. 

{8:3} Šī Esdras pieauga no Babylon, par rakstvedi, 

Būdams ļoti gatavs tiesību Mozus, kas tika dota, 

Israēla Dievu. 

{8:4} un karalis darīja viņu gods: lai viņš atrada žēlastība 
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acīm, viņa pieprasījumiem. 

Ar viņu arī dažiem bērniem devās tur {8:5} 

Izraēla, priesteris un levītiem no Svētā dziedātāji, 

nesējiem un Ministru Templi Jeruzalemē, unto 

{8:6} Artexerxes, valdīšanas septītajā gadā, 

piekto mēnesi, tas bija karaļa septītajā gadā; viņi devās 

no Babylon, pirmo mēnesi un nonāca pie pirmā diena 

Jeruzaleme, kas saskaņā ar plaukstošu brauciens 

Kungs deva viņiem. 

{8:7}, Esdras bija ļoti lielu prasmi, tāpēc, ka viņš tiek izlaists 

neko tādu likumu un baušļi no Kunga, bet 

māca visus Izraēla, spriedumi un rīkojumi. 



{8:8} tagad kopiju Komisijai, kura bija 

rakstveida Artexerxes karalis, un nāca no Esdras 

priesteris un lasītājs kungs, likums ir tas, kas 

followeth; 

{8:9} King Artexerxes unto Esdras priesteris un reader 

tiesību aktu kungs sendeth sveicienu: 

{8:10} noteikusi rīkoties laipni man 

devusi rīkojumu, ka šāda tautas no ebrejiem, un 

priesteriem un levītiem ir mūsu valstība, kā ir ar mieru 

un vēloties iet ar tevi unto Jeruzālemi. 

{8:11} jo daudzi tādēļ ir prāta thereunto, ļaujiet 

viņiem atkāpties ar tevi, kā šķita, ka to darījis labu gan man 

un septiņas draugi konsultantiem; 

{8:12}, ka tie var izskatīties unto Jūdeja lietu un 

Jeruzaleme, patīkami uz to, kas ir likumā kunga; 

{8:13} un veikt unto Lord Izraēlu, lai dāvanas 

Jeruzalemē, kas ir apsolīja man un maniem draugiem, un visi 

Zelts un sudrabs, kas no Babilonijas valsts var atrast, 

Jeruzalemē, Lord 

{8:14} ar to, ka arī dotas tautai par 



Kungu savu Dievu pie Jeruzalemes templis: un ka Silvers 

un zelta var ievākt vērši, Auni un jēru, 

un lietas thereunto, kurš; 

{8:15} līdz galam, ka tās var piedāvāt upurēt sacīja 

Kungs pēc kungu savu Dievu, altāra, kas atrodas 

Jeruzalemē. 

{8:16} un nekādā veidā tu un tavs brāļu tiks saistīts ar 

sudrabs un zelts, kuriem, saskaņā ar tavu Dieva gribu. 

{8:17} un svēta kuģiem, kungs, ir dota 

tevi templī tavs Dievs, kas ir lietošanai 

Jeruzaleme, tu būsi jāiestata pirms tavs Dievs Jeruzalemē. 

{8:18} un nekāda lieta vēl tu būsi atcerēties 

tavs Dievs Tempļa izmantošanu, tu būsi dot to ārā no 

karaļa valsts kasē. 

{8:19} un es karalis Artexerxes arī ir pavēlējis 

apsaimniekotājiem dārgumiem Sīrijā un Phenice, kas 

nekāda Esdras priesteris un lasītāju tiesību aktu 

Visaugstā Dieva nosūta par viņiem vajadzētu dot viņam ar 

ātrumu, 

{8:20} summa simt talantus sudraba, 



Tāpat arī kviešu pat simt RK un 

simts gabali vīna un citām lietām pārbagāti. 

{8:21} let visas lietas, kas jāveic pēc Dieva likums 

cītīgi Visaugstā Dievam, ka dusmas nāk ne 

pēc Karalistes karali un viņa dēli. 

{8:22} es tev pavēlu arī jūs pieprasīt nekādu nodokļu, nedz 

citas noteikšanas, priesteri vai levītiem, vai 

svēts dziedātāju vai nesējiem vai ministri templi vai kādā 

kas ir šis templis doings, un ka neviens cilvēks ir 

jebkura lieta, ko tām uzliek iestādei. 

{8:23} un tu, Esdras, saskaņā ar Dieva gudrība 

iepriekš noteikt tiesnešiem un tiesām, ka viņi var spriest visas 
Sīrijā 

un Phenice visus, kas zina likumu tavs Dievs; un 

tie, kas zina, tas nav tu būsi mācīt. 

{8:24} un kurš veic pārkāpt likumu par tavu 

Dievs, un karalis, cītīgi tiek sodīti, vai 

tas būs pēc nāves vai citu sodu, soda naudas, vai 

ar brīvības atņemšanu. 

{8:25} tad teica Esdras grāmatnieks, laimīgs būt vienīgā 



Kungs Dievs piederēja manam tēvam, kurš darījis nodot šīs 
lietas savā 

karalis, lai slavētu savu māju, kas atrodas Jeruzalemes centrā: 

{8:26} un darījis mani godina karalis, aktuāli un 

viņa padomdevēji, un visiem viņa draugiem un muižnieki. 

Tāpēc es biju {8:27} veicināja palīdzību 

Kungs Dievs un apkopojuši Izraēla vīrieši iet uz augšu 

kopā ar mani. 

{8:28} un tie ir saskaņā ar viņu ģimenēm priekšnieks 

un vairāki dignities, kas devās kopā ar mani no Babylon 

valdīšanas karalis Artexerxes: 

{8:29} Phinees, Gerson dēli: no dēli 

Ithamar Gamael: no David Lettus dēla dēli, 

Sechenias: 

{8:30} Pharez, Zacharias; dēli un kopā ar viņu 

tika skaitīti simt piecdesmit vīriem: 

{8:31} Pahath Moab, Eliaonias, dēlu dēli 

Zaraias, un ar viņu divsimt vīriem: 

{8:32} Zathoe Sechenias dēla dēli, 

Jezelus, un ar viņu trīssimt vīriešu: no dēli 



Adin, Obeth dēls, Jonathan, un ar viņu divi simti 

un piecdesmit vīriem: 

{8:33} Elam, Josias dēls Gotholias, dēliem un 

līdzi septiņdesmit vīru: 

{8:34} Saphatias Zaraias dēls Maikls, dēli 

un kopā ar viņu threescore un desmit vīriešu: 

{8:35} Joab Abadias dēls Jezelus, dēliem un 

ar viņu simt divpadsmit vīri: 

{8:36} Banid Assalimoth dēls Josaphias, dēli 

un ar viņu kopā simts un threescore vīriešiem: 

{8:37} Babi Bebai, Zacharias dēlu dēli un 

ar viņu divdesmit un astoņi vīrieši: 

{8:38} Astath, Acatan, Johannes dēlu dēli un 

ar viņu simt desmit vīrieši: 
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{8:39} Adonikam dēli pēdējā, un tie ir 

nosaukumi, tos Eliphalet, Jewel un Samaias, un ar 

tos septiņdesmit vīru: 

{8:40} jauns Uthi dēls Istalcurus, dēli 

un līdzi septiņdesmit vīru. 



{8:41} un šie man pulcējās kopā, lai sauc upi 

Theras, kur mēs uzslējām teltis trīs dienas: un tad man 

pārlaida skatienu. 

{8:42} bet kad atradu tur neviens no priesteriem, un 

Levītiem, 

{8:43} nosūtījis man sacīja, Elesar, un Iduel, un Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zacharias un Mosollamon, galvenā 

vīriešiem un mācījās. 

{8:45} un es aicināja viņus, ka viņiem vajadzētu doties, unto 
Saddeus 

kapteinis, kas bija šajā vietā valsts kasē: 

{8:46} un pavēlēja viņiem, ka viņi būtu runāt, sacīja 

Daddeus, un viņa brāļu, un ka treasurers 

vieta mums sūtīt šādus vīriešus, kā varētu izpildīt priesteri 

adrese ir kungu māju. 

{8:47} un mūsu Kungu, viņi cēla vareno roku 

sacīja mums prasmīga Moli Levi, dēlu dēli vīriešiem 

dēls, Izraēla, Asebebia, viņa dēli un viņa brāļi, kuri 

bija astoņpadsmit gadu. 



{8:48} un Asebia un Annus un viņa brālis, Osaias, 

Channuneus dēlus un viņu dēliem bija divdesmit vīri. 

{8:49} un kalpu Tempļa, kuru Deivids bija 

ordinēts, un galvenais vīriešu izsniegšanai 

Levītiem asprātība, kalpotāji Tempļa divi simti un 

divdesmit, kuru nosaukumi katalogā tika shewed. 

{8:50} un tur man apsolīja ātri sacīja jauni vīrieši 

pirms mūsu Kunga iekārot viņu gan plaukstoša ceļojums 

mums, un tiem, kas bija kopā ar mums, mūsu bērniem, un 

liellopiem: 

{8:51} jo man bija kauns uzdot karalis sulaiņi, un 

jātnieki un kodeksu attiecībā uz aizsardzību pret mūsu 
pretiniekiem. 

{8:52} jo mums bija sacīja karalis, ka varu 

Kungs, mūsu Dievs būtu ar tiem, kas cenšas viņu, 

atbalstīt tos visos veidos. 

{8:53} un atkal mēs besought mūsu kungs, jo šie pieskārieni 

lietas, un atrada viņam sacīja mums labvēlīgi. 

{8:54} tad es atdalītas divpadsmit priesteru, galvenais 

Esebrias, un Assanias, un desmit vīriem, kas ar savu brāļu 



tos: 

{8:55} un es tos sver zeltu un sudrabu, un 

mūsu Kungu māja svēta kuģiem kuru karalis, 

un viņa Padomes un princes un visi Izraēla bija dota. 

{8:56} un kad man bija nosver to, es piegādāju sacīja viņiem 

seši simti piecdesmit talantus sudraba un sudraba kuģus 

simti talantu un simt talantus no zelta, 

{8:57} un divdesmit zelta kuģiem un kuģiem, divpadsmit 

misiņa, pat no smalkas misiņš, spīdot kā zelts. 

{8:58} un man sacīja viņiem: gan ye ir svēts, unto 

Kungu un kuģi ir svēts un zelta un sudraba 

zvērests, unto Lord, kungs, mūsu tēvi. 

{8:59} ye skatīties, un tos saglabāt, līdz tu tos piegādāt 

priekšnieks, priesteriem un levītiem, un galvenajiem vīriešiem 

Izraēlā, Jeruzalemē, ģimeņu vērā palātas 

mūsu Dieva nams. 

{8:60} tik priesteriem un levītiem, kurš bija saņēmis 

sudraba un zelta, un kuģiem, sagādāja viņiem sacīja 

Jeruzālemes templī kungam. 

{8:61} un no upes Theras mēs devāmies ceļā divpadsmito 



dienas pirmajā mēnesī, bet atnāca uz Jeruzālemi, vareno 

rokas mūsu Kungu, kas bija kopā ar mums: un no 

mūsu ceļojuma kungs sākumā sniegts mūs no ik 

ienaidnieks, un tāpēc mēs atnāca uz Jeruzālemi. 

{8:62} un kad mēs tur dzīvoja jau trīs dienas, zelta 

un sudraba, kas bija nosvērts tika piegādāts namā 

mūsu Kunga Marmoth priestera dēls sacīja ceturtajā dienā 

par Iri. 

{8:63} un kopā ar viņu bija Eleazar dēls Phinees, un 

ar viņiem bija Josabad dēls un Jesu Moeth dēls 

gada Sabban, levītiem: viss, kas taisīts pēc numura un 

svara. 

{8:64} un visu svaru no tiem tika apkopoti 

tajā pašā laikā. 

{8:65}, turklāt tie, kas bija ieradušies no nebrīvē 

piedāvāts upurēt Dievam kungam, Izraēla, pat divpadsmit 

vērši visi Izraēla četrreiz pa divdesmit un sešpadsmit Auni, 

{8:66} Threescore un divpadsmit jēri, kazu miera 

piedāvājot, divpadsmit; visi upuri tam Kungam. 

{8:67} un tos piegādāt karalim baušļi 



sacīja karaļa pārvaldnieki un pilnvarnieku Celosyria 

un Phenice; un viņi godina cilvēkus un templis 

par Dievu. 

{8:68} tagad, kad šīs lietas bija izdarīts, valdnieki nāca 

pie manis, un teica: 

{8:69} Izraēlas valsti, princes, priesteri un 

Levītiem, ir nelaiž prom no viņiem ļaudis dīvaina 

zeme, ne piesārņojošām vielām no pagāniem, lai asprātība, 

Kānaāna, Hittites, Pheresites, Jebusites un Moabites, 

Ēģiptieši un Edomites. 

{8:70} jo viņi un viņu dēliem ir precējies ar 

savas meitas, un svēts sēklas sajauc ar dīvaino 

cilvēki no zemes; un šo jautājumu no sākuma 

valdnieki un diženajiem vīriem ir partakers no šo netaisnību. 

{8:71} un tiklīdz bija dzirdējis šīs lietas, es īres mans 

drēbes un svēts ģērbs, un noņēma no matiem 

pie manas galvas un bārda, un apsēdās man skumji un ļoti 
smagu. 

{8:72} Tātad visi tie, kas tad tika pārvietots no vārda 

Kungs Dievs Izraēlas samontēti sacīja man, kamēr es sēroja par 



netaisnību: bet es joprojām sēdēja pilnu smagumu līdz vakara 

upuris. 
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{8:73} tad pieaug uz augšu no ātri ar manām drēbēm un 

svēts apģērba noma, palocīdamies manu ceļgaliem un strečings 

tālāk manas rokas, unto Lord, 

{8:74} es teicu, Ak, kungs, es esmu apmulsis un kauns 

pirms tava seja; 

{8:75} jo mūsu grēki tiek reizināts virs mūsu galvām, un 

mūsu ignorances ir sasniegušas līdz sacīja debesīm. 

{8:76} uz visiem laikiem, jo mūsu tēvi laiks mums ir 

bijis un ir liels grēks, pat unto Šajā dienā. 

{8:77} mūsu tēvi un mūsu grēkus mums ar mūsu 

brāļi un mūsu karaļi un mūsu priesteriem bija atteicies sacīja 

zemes, lai zobens, nebrīvē, un par kings 

upuris ar kauna, unto Šajā dienā. 

{8:78}, un tagad daži pasākumā darījis žēlastību 

shewed, unto mūs no tevis, kungs, ka tur būtu jāatstāj 

mums saknes un vārda vietā tavs patvērums; 

{8:79} un atklāt sacīja mums gaismu namā 



Kungs, mūsu Dievs, un dod mums pārtiku laikā mūsu 

kalpībā. 

{8:80} Jā, kad mēs bijām verdzība, mēs nebijām 

atstājis mūsu Kungu; bet viņš lika mums žēlīgs, pirms 

Persiešu ķēniņi, tāpēc, ka viņi deva mums pārtiku; 

{8:81} Jā un godina mūsu Kunga templis un 

pacēla, vientuļa Sion, ka viņi ir devuši mums ir droša 

ievērojot ebreju un Jeruzalemē. 

{8:82} un tagad, kungs, ko mēs sakām, kam šie 

lietas? par mums ir pārkāpts tavs baušļus, kas 

tu gavest tavs kalpiem praviešiem, sakot, rokas 

{8:83}, ka zeme, kas ye stājas piemīt kā 

mantojumu, ir piesārņota ar piesārņojošām vielām no zemes 

svešiniekiem no zemes, un tie ir piepildīti ar viņu 

uncleanness. 

{8:84} tāpēc tagad dara jūs nevar pievienoties jūsu meitām 

unto viņu dēli, nedz ye veic savas meitas, unto 

jūsu dēli. 

{8:85} Turklāt, jūs nekad nav cenšas būt mierā ar 

viņiem, ka ye var būt stipram un ēst labas lietas 



zemes, un ka jūs var atstāt zemi unto mantojuma 

saviem bērniem uz mūžiem. 

{8:86} un viss, kas ir befallen tiek darīts sacīja mums, par mūsu 

ļauno darbu un lielu grēku; didst tu, Ak, kungs, pārliecinieties 

mūsu grēki gaisma, 

{8:87} un didst dodu mums šādu saknes: bet mums ir 

atkal pagriezās, tavs likumu pārkāpt, un maisīt 

sevi ar zemes tautu uncleanness. 

{8:88} Mightest tu nedrīkst dusmoties mūs iznīcināt mūs, 

kamēr tu hadst pa kreisi mums saknes, sēklas, nedz nosaukt? 

{8:89} O Lord, Izraēla, tu esi patiesība: jo mums tiek atstāti 

sakne šajā dienā. 

{8:90}, Lūk, tagad mēs esam pirms tevi mūsu iniquities, 

jo mēs nevaram stāvēt ilgāk, ņemot vērā šīs lietas 

pirms tevi. 

{8:91} un kā viņa lūgšanu, kas padarīja viņa atzīšanos, Esdras 

raudam, un guļ plakaniski uz zemes pirms templi, 

tur pulcējās unto viņam no Jeruzālemes ļoti lielu 

daudziem vīriešiem un sievietēm un bērniem: tur bija 

lieliski, starp daudziem raudādams. 



{8:92} tad Jechonias dēls Jeelus, viens no dēliem 

Izraēla, sauca un sacīja: O Esdras, mums ir grēkojuši 

pret Dieva kunga dīvaini sievietēm ir precējies 

zemi, tautu un tagad ir visi Izraēla tikušie. 

{8:93} ļaujiet mums padarīt kungam, ka mēs nodot zvērestu 

prom mūsu sievas, kas mums ir jāņem no pagāns, 

kopā ar saviem bērniem, 

{8:94} tāpat, kā tu esi nolemts, un tik daudz kā paklausīt 

Kunga likums. 

{8:95} rodas un piepildītu: par tevi auduma, tas 

jautājums attiekties, un mēs būsim kopā ar tevi: darīt varonīgi. 

{8:96} tik Esdras cēlās un zvērēju, priekšnieks 

priesteriem un levītiem no visiem Izraēlu, darīt pēc šīm lietām; 

un tāpēc viņi sware. 

Pieaug no Tempļa tiesas {9:1} tad Esdras 

devās uz palātas Joanan dēls Eliasib, 

{9:2} un tādas palika, vairs neko neēda ne gaļa, ne dzert 

sērojot par daudziem liels iniquities ūdens. 

{9:3} un visi ebreji bija proklamēšana un 

Jeruzalemi, lai visiem tiem, kas bija nebrīvē, ka viņi 



būtu kopā pulcējās pie Jeruzalemes: 

{9:4} un ka ikviens krustojumā nav divu vai 

trīs dienas saskaņā ar kā vecie, ka kailas noteikums, ieceļ 

lopus vajadzētu konfiscēt templi, izmantošanu un 

sevis izdzīt no tiem, kas bija nebrīvē. 

{9:5} un trīs dienu laikā viņi visi no Jūdas cilts 

un Benjamin apkopojuši Jeruzalemē 20. 

devītā mēneša dienu. 

{9:6} un daudzi sēdēja drebēja Broda 

tiesa, Tempļa klāt sliktos laika apstākļu dēļ. 

{9:7} tik Esdras cēlās augšā un sacīja viņiem: Ye ir 

pārkāptas likumu apprecot dīvaini sievas, tādējādi, lai 

palielināt Izraēlas grēkus. 

{9:8} un tagad jāatzīstas sniegt slava, unto Lord 

Dievs mūsu tēvi, 

{9:9} un darīt viņa būs, un atdalīt sevi no 

pagānu zemes, kā arī no dīvaini sievietēm. 

{9:10} tad viss pūlis iesaucās un teica ar 

skaļa balss, tāpat kā tu esi stāstījis, tāpēc mēs darīsim. 

{9:11} bet forasmuch kā cilvēki ir daudz, un tas ir 



ļaunās laika apstākļi, tāpēc, ka mēs nevaram stāvēt bez, un tas 
ir 

nav darba diena vai divas, redzot mūsu grēks šīs lietas ir 

izplatīties tālu: 

{9:12} tāpēc ļāva daudziem palikt valdnieki un 

Ļaujiet visiem tiem mūsu habitations, kas ir dīvaini sievas, kas 
nāk no 

laikā, ieceļ, 
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{9:13} un līdz ar to valdnieki un tiesnešu ik 

vietā, kamēr mēs savukārt prom sašutums par kungu no mums 

šajā jautājumā. 

{9:14} tad Azael un Ezechias dēls, Jonathan 

Theocanus dēls saņēma attiecīgi šajā jautājumā viņiem virsū: 

un Mosollam un Levis un Sabbatheus palīdzēja viņiem. 

{9:15} un tie, kas bija nebrīvē atbilstoši 

lai visas šīs lietas. 

{9:16} un Esdras priesteris izvēlējās unto viņam pilnvarotājs 

vīri viņu ģimenes visi pēc nosaukuma: pēc pirmās dienas 

desmitā mēneša viņi apsēdās kopā, lai izskatītu šo jautājumu. 



{9:17} tāpēc līdzgaitnieks, kas notika dīvains sievām tika 
iesniegta 

no pirmā mēneša pirmās dienas beigām. 

{9:18} un priesteri, kas bija sanākuši kopā, un 

bija dīvaini sievas, tika konstatēts: 

{9:19} Jēzus dēls Josedec un viņa dēli 

brāļi; Matthelas un Elesaru, un Joribus un Joadanus. 

{9:20} pārsējām viņu rokās nodot tālāk savas sievas 

un piedāvāt Auni padarīt izlīgt ar Dievu, par viņu kļūdas. 

{9:21} un dēlus Emmer; Ananias un Zabdeus, 

un Eanes, un Sameius, un Hiereel, un Azarias. 

{9:22} un dēli no Phaisur; Elionas, Massias 

Izraēla, un Nathanael, un Ocidelus un Talsas. 

{9:23} un levītiem; Jozabad un Semis, un 

Colius, kurš sauca par Calitas, un Patheus un Jūdas, un 

Jonas. 

{9:24} svēts dziedātāju; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} par nesējiem; Sallumus un Tolbanes. 

{9:26} no tām Izraēlas Phoros; dēli Hiermas, 

un Eddias, un Melchias, un Maelus un Elesaru, un 



Asibias un Baanias. 

{9:27} Ela; dēli Matthanias, Zacharias, un 

Hierielus, un Hieremoth un Aedias. 

{9:28} un dēli no Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, un Sabatus un Sardeus. 

{9:29} Babai; dēli Johannes un Ananias un 

Josabad un Amatheis. 

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

Jasubus, Jasael un Hieremoth. 

{9:31} un dēli papildu; Naathus un Moosias, 

Lacunus, un Naidus, un Mathanias un Sesthel, Balnuus, 

un Manasseas. 

{9:32} un Annas; dēli Elionas un Aseas, un 

Melchias, un Sabbeus, un Simon Chosameus. 

{9:33} un dēli Asom; Altaneus, un Matiass, 

un Baanaia, Eliphalet, un Manasses un Semei. 

{9:34} un dēli no Maani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, un Pelias un Anos, Carabasion, 

un Enasibus, un Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: un dēli Ozora; Sesis, 



Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} un dēli no Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes Juel, Banaias. 

{9:36} visi šie bija ieņēmuši dīvaini sievas un tie izvirzīti 

viņus prom ar saviem bērniem. 

{9:37} un priesteriem un levītiem, un tie, kas bija 

Izraēla, svarīgākās bija Jeruzalemē, un valstī, jo pirmā 

septītā mēneša dienu: tā bija Israēla bērni 

viņu habitations. 

{9:38} un viss pūlis atnāca kopā ar vienu 

Accord Svētā lievenis uz plašu vietā 

Austrumos: 

{9:39} un tie spake unto Esdras priesteris un lasītājs, 

ka viņš dotu tiesību Mozus, kas tika dota, 

Kungs Dievs, Izraēla. 

{9:40} lai Esdras galvenais priesteris, kas diktē 

visai daudziem vīrieti, sievieti, un visi priesteri, 

lai dzirdētu likuma septītā mēneša pirmajā dienā. 

{9:41} lasījām plašu tiesā pirms Svētā 

terases, no rīta, pusdienlaikā, pirms abi vīri sacīja un 



sievietēm; un daudziem deva uzmanību unto likumu. 

{9:42} un Esdras likuma priesteris un lasītāju stāvēja 

uz augšu, uz kanceles no koka, kas tika veikta šim nolūkam. 

{9:43} un stāvēja viņam Mattathias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, pa labi 

rokas: 

{9:44} un uz kreiso roku Phaldaius, Misael, stāvēja 

Melchias, Lothasubus un Nabarias. 

{9:45} tad ņēma Esdras grāmata par tiesību aktiem, pirms 

daudziem: lai viņš sēdēja honourably pirmajā vietā 

ieraugot tos visus. 

{9:46} un kad viņš atklāja likumu, viņi stāvēja, visi 

taisni uz augšu. Tāpēc Esdras Kungs Dievs svētīja pats 
augstākstāvošais, 

Saimniekiem, Visvarenais Dievs. 

{9:47} un atbildēja uz visiem cilvēkiem, Amen; un pacēla 

viņu rokās, viņi nokrita zemē, un pielūdza kungs. 

{9:48} arī Jēzus, anālo atveri, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas un Calitas, Asrias, un 

Joazabdus, Ananias, Biatas un levītiem, māca tiesību 



kunga, padarot tos, pie tam to saprast. 

{9:49} tad spake unto Esdras galvenais priesteris Attharates. 

un lasītāju, un levītiem, kas māca daudzās, 

pat ar visiem, sakot: 

{9:50} šajā dienā ir svēts, unto Lord; (viņi visi apraudājās 

izdzirdējuši likums:) 

{9:51} tad iet ēst taukiem un dzert saldās, un 

nosūtīt tos, kas nav nekāda; daļa 

{9:52} šajā dienā ir svēts sacīja Kungam: un ne 

noskumis; kungs dos jums godu. 
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{9:53} tā levītiem publicētas visas lietas cilvēkiem, 

sakot, šī diena ir svēts Lord; nedrīkst būt noskumis. 

{9:54} tad viņi devās ceļā, ik vienu, ēst un 

dzēriena glāzi, un padarīt Priecīgus, un dot tiem, kas bija daļa 

neko, un padarīt lielisks garastāvoklis; 

{9:55} jo viņi saprot vārdi, kur viņi 

tika uzdots, un par kuru viņi bija sapulcinājis 

 


