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1 księgi Ezdrasza 

Pierwsza książka z księgi Ezdrasza 

{1:1} i Jozjasz organizowane Święto Paschy, w 

Jerozolima, aż do swego Pana, i oferowane Paschy 

czternastego dnia pierwszego miesiąca; 

{1:2} ustawieniu kapłanów według ich codzienne 

kursy, arrayed długie szaty, w świątyni 

Pana. 

{1,3} i on mówił do Lewitów, Święty ministrów 

Izrael, że one należy święcić się do Pana, do 

zestaw święta Arka Pana w domu tego króla Salomona 

Syn David zbudował: 

{1:4} i powiedział: wy nie więcej ponosi Arki na swoim 

ramiona: teraz zatem służyć Panu Bogu, i 

minister do ludu Izraela i przygotować się po Twoim 

rodzin i plemion, 

{1:5} zgodnie Dawid Król Izraela przewidziany, 



i według wspaniałość jego syna Salomona: i 

Stojący w świątyni według kilku godności 

rodzin z was Lewitom, którzy sprawowali obecność 

waszych braci dzieci Izraela, 

{1:6} Oferta Paschy w porządku i przygotować 

ofiary dla braci i zachować Paschy 

zgodnie z przykazaniem Pana, który był 

dano Mojżesza. 

{1:7} i ludowi, który został znaleziony tam Jozjasz 

dał trzydzieści tysięcy owiec i dzieci i trzy tysiące 

cielęta: te rzeczy zostały podane w dodatku króla, 

tak, jak obiecał, do ludzi, do kapłanów, i 

do Lewitów. 

{1:8} i Helkias, Zachariasza i Syelus, prezesi 

świątyni dał do kapłanów na Święto Paschy, dwa 

tysięcy i sto sześć owiec i trzysta cieląt. 

{1:9} i Jeconias i Samaias i Nathanael jego 

brat i Assabias i Ochiel i Joram, kapitanowie nad 

tysiące, dał do Lewitów na Święto Paschy pięć 

tysięcy owiec i siedemset cieląt. 



{1:10} i kiedy te rzeczy zostały wykonane, kapłani i 

Lewici, posiadające Przaśników, stanął bardzo powabny 

kolejność według plemion, 

{1:11} i według kilku dignities z 

Ojcowie, przed ludźmi, aby ofiarować Panu, jak to jest 

zapisane w księdze Mojżesza: i w ten sposób nie są 

rano. 

{1:12} korzeniowymi Paschę z ognia, jako 

appertaineth: co do ofiary, oni je sod z mosiądzu 

garnki i patelnie z dobry savour, 

{1:13} i ustawić je przed wszystkim: i potem 

przygotowane dla siebie i dla kapłanów ich 

braci, synów Aarona. 

{1:14} dla kapłanów oferowane tłuszczu aż do nocy: i 

Lewici przygotowane dla siebie i kapłanów, ich 

braci, synów Aarona. 

{1:15} Święty śpiewaków również synowie Asaph, byli w 

ich kolejność, według powołania David, mianowicie, 

Asaph, Zachariasza i Jeduthun, który był z king's 

orszak. 



{1:16} Ponadto tragarzy były przy każdej bramie; nie było 

zgodne z prawem dla każdego z jego doręczenie zwykłe: dla ich 

dla nich przygotowane braci Lewitów. 

{1:17} w ten sposób były rzeczy, które należały do 

ofiary Pana realizowane w owym dniu, że 

mogą być w posiadaniu Paschy, 

{1:18} i ofiary na ołtarzu Pana, 

zgodnie z przykazaniem król Jozjasz. 

{1:19} więc dzieci Izraela, które znajdowały się 

Wielkanoc w tym czasie i święto słodki chleb siedem 

dni. 

{1:20} i takie Paschy nie został zachowany w Izraelu od 

czas proroka Samuela. 

{1:21} tak, wszyscy Królowie Izraela przechowywane nie takie 

Pascha jako Jozjasz i kapłanów i Lewitów i 

Żydów, z całego Izraela, które zostały znalezione, mieszkania w 

Jerozolima. 

{1:22} w osiemnastym roku panowania Jozjasz 

Paschę przechowywane. 

{1:23} i prace lub Josias były pionowo przed jego 



Pan z sercem pełnym pobożności. 

{1:24} Jeśli chodzi o rzeczy, które stało się w czasie, 

zostały one napisane w byłej razy odnośnie tych, które 

zgrzeszył i czy grzech przeciwko Panu przede wszystkim ludzie 

i Królestwa, i jak one żal mu niezmiernie, tak 

że słowa Pana Róża przeciwko Izraelowi. 

{1:25} teraz po wszystkie te akty Josias stało się, 

że Faraon król Egiptu przybyły podnieść wojny o 

Carchamis po Eufrat: i Jozjasz wyszedł przeciwko niemu. 

{1:26} ale król Egiptu wysyłane do niego, mówiąc: co 

ja mam zrobić z Tobą, O królu Judei? 

{1:27} nie jestem wysyłane od Pana Boga przeciwko Tobie. 

dla mojej wojny jest po Eufrat: i teraz Pan jest ze mną, 

tak, Pan jest ze mną spieszycie mnie do przodu: odejść od 

mi i nie być przeciwko Panu. 

{1:28} lecz Josias nie odwrócił jego rydwan z 

go, ale zobowiązała się do walki z nim, nie dotyczących 

Słowa proroka Jeremy wypowiedziane przez usta 

Pan: 

{1:29} ale walki z nim w zwykły Magiddo, 



i książąt skierował przeciwko król Jozjasz. 

{1:30} wtedy rzekł swoim sługom króla, Carry me 

daleko w bitwie; ja jestem bardzo słaba. I 

natychmiast swoje sługi zabrał go do bitwy. 

{1:31} następnie gat on na rydwanie drugiego; i jest 

sprowadzony do Jerozolimy, zmarł i został pochowany w jego 

grób ojca. 

{1:32} i w wszystkich Żydów, oni opłakiwać Jozjasz, tak, 
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Jeremy proroka ubolewał Jozjasz i główny mężczyzn 

z kobietami się lament dla niego aż do dnia dzisiejszego: 

i to było rozdawane dla zarządzenia do zrobienia 

stale w naród Izraela. 

{1:33} te rzeczy są napisane w książce historie 

Królowie Judy, a każdy jeden aktów że Jozjasz 

tak, i jego chwały i jego opis w prawo 

Pan i rzeczy, które zrobił przed i rzeczy 

teraz recytowane, są zgłaszane w Księga królów Izraela 

i Judei. 

{1:34} i ludzie wziął Joachaz syn Jozjasz, i 



uczynił go król zamiast Jozjasz ojcem, kiedy był 

dwadzieścia i trzy lata. 

{1:35} i panował w Judei i w Jerozolimie trzy 

miesiące: a następnie król Egiptu zdetronizował go od 

panujący w Jerozolimie. 

{1:36} i postawił podatek na ziemię sto 

talenty jeden talent, złota i srebra. 

{1:37} król Egiptu również Joacim króla jego 

Brat króla Judei i Jerozolimie. 

{1:38} i on zobowiązany Joacim i szlachty: ale Zaraces 

jego brat zatrzymany i wyprowadził go z Egiptu. 

{1:39} pięć i dwadzieścia lat był Joacim gdy on 

dokonano króla ziemi Judei i Jerozolimy; i on 

Czy zło przed Panem. 

{1:40} przeto przeciwko niemu Nabuchodonosor król 

Babilon przyszedł i związał go z łańcucha z mosiądzu, 

i zaniósł go do Babilonu. 

{1:41} Nabuchodonosor wziął również ze świętej statków 

Pan i zaniósł je i ustawić je w jego własnym 

Świątynia w Babilonie. 



{1:42} ale te rzeczy, które są zarejestrowane do niego i 

jego uncleaness i bezbożności, są zapisywane w kroniki 

Królowie. 

{1:43} Joacim i jego syn panował w jego zastępstwie: był 

Król jest osiemnaście lat; 

{1:44} i panował ale trzy miesiące i dziesięć dni w 

Jerozolimy; i czy zło przed Panem. 

{1:45} tak po roku Nabuchodonosor wysyłane i spowodowane 

go być doprowadzone do Babilonu z święte naczynia 

Pana; 

{1:46} i Zedechias króla Judei i Jerozolimy, 

Kiedy miał jeden i dwadzieścia lat; i panował 

jedenaście lat: 

{1:47} i zrobił złego także w oczach pana, a 

pod opieką nie słowa, które wypowiedział mu przez 

Prorok Jeremy z ust Pana. 

{1:48} i po tym król uczynił Nabuchodonosor 

mu przysięgać imienia Pana, on sam, forswore 

i zbuntował się; i hartowania kark, jego serce, on 

przekraczanej prawa Pana, Boga Izraela. 



{1:49} prezesi także ludzi i kapłanów 

tak wiele rzeczy sprzeczne z prawami i przeszedł wszystkie 

zanieczyszczeń, wszystkie narody i skalane świątyni Pan, 

który został poświęcony w Jerozolimie. 

{1:50} Niemniej Bóg ich ojców Wysłany przez jego 

Messenger, aby połączyć je z powrotem, ponieważ on 
oszczędził im i 

jego przybytku również. 

{1:51} ale mieli jego posłańców w szyderstwo; i wygląd, 

Kiedy Pan mówił do nich: zrobili to sport jego 

prorocy: 

{1:52} tak daleko naprzód, że on, trwający uniesiony z jego ludzi 

dla ich wielkiej bezbożności, dowodził królów 

Chaldees się przeciwko nim; 

{1:53} kto zabił ich młodych mężczyzn z mieczem, tak, 

nawet w zasięgu ich Świętej świątyni i Oszczędzony 

młody człowiek, ani pokojówka, staruszek ani dziecko, wśród 

je; dla wydał w ich ręce. 

{1:54} i zabrali wszystkie święte naczynia Pana, 

zarówno wielkich i małych, z statków Arka Przymierza, i 



skarby króla i porwać je w Babilonie. 

{1:55} co do domu Pana, paliły go, i 

sterówek, mury Jerozolimy i podpalili na nią 

wieże: 

{1:56} i jeśli chodzi o jej chwalebne rzeczy, one nigdy nie 
przestał 

aż one spożywane i przyniósł je wszystkie na niczym: i 

osoby, które nie zabijano mieczem niósł aż do 

Babylon: 

{1:57} który stał się pracowników do niego i jego dzieci, aż do 

Persowie panował, aby spełnić słowo Pana wypowiedziane 

przez usta Jeremy: 

{1:58} aż do ziemi cieszył się jej szabaty, cały 

czas jej spustoszenia zostaje ona odpoczynku, aż do pełnego 
obowiązywania 

siedemdziesiąt lat. 

{2:1} w pierwszym roku Cyrus król Persów, który 

Słowo Boże może osiągnąć, który miał 

obiecane przez usta Jeremy; 

{2:2} Pan wskrzesił ducha Cyrus król z 

Persowie, a on się głoszenie przez wszystkie jego 



Brytania, a także pisząc, 

{2,3} mówiąc, tak mówi Cyrus król Persów; The 

Pan Izraela, Pan najwyższy, uczynił mnie król 

cały świat, 

{2:4} i rozkazał mi, aby zbudować mu dom o 

Jerozolima w Żydów. 

Jeśli {2:5} dlatego tam być któreś z was, które są jego 

ludzie, Niech Pan, nawet swego Pana, być z nim i niech 

udać się do Jerozolimy, która jest w Judei i zbudować dom 

Pan Izraela: on jest Panem, który mieszka w 

Jerozolima. 

{2:6} kto potem mieszkać w miejscach o, niech je 

pomóc mu, te, mogę powiedzieć, że są jego sąsiadów, złotem, 

i ze srebra, 

{2:7} z darami, z końmi i z bydła i inne 

rzeczy, które zostały określone przez ślub, Temple 
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Pan w Jerozolimie. 

{2:8} następnie szefem rodziny Judei i z 

plemienia Beniamina wstał; Księża też i Lewitów, 



i wszystkie one którego umysł Pana przeniósł się do góry, i 

do budowy domu dla Pana w Jeruzalem, 

{2:9} i one, które zamieszkało wokół nich i pomógł 

je we wszystkich rzeczach ze srebra i złota, z końmi i 

bydła i z bardzo wielu darmowe prezenty wielu 

których umysły zostały rozbudzone do niej. 

{2:10} król Cyrus również wyprowadzeni święte naczynia, 

który Nabuchodonosor nosiła od Jerozolimy, 

i w jego świątyni idoli. 

{2:11} teraz kiedy przyniósł Cyrus król Persów 

im dalej, dostarczane im do Mitrydates jego Skarbnik: 

{2:12} i przez niego trafiły do Sanabassar 

Namiestnik Judei. 

{2:13} i to była liczba; Tysiąc 

złote puchary i tysiąc srebra kadzielnic srebra 

fiolek dwadzieścia dziewięć, trzydzieści złoty i srebrny dwa 
tysiące 

sto dziesięć i tysiąc innych statków. 

{2:14} tak wszystkie statki ze złota i srebra, które zostały 

ponieść, były cztery tysiące pięćset sześćdziesięciu 



i dziewięć. 

{2:15} te zostały sprowadzone na powrót przez Sanabassar, 
razem 

z ich niewoli, z Babilonu do Jerozolimy. 

{2:16}, ale w tym czasie Artexerxes, króla Persów 

Belemus i Mitrydates i Tabellius i Rathumus, 

i Beeltethmus i Semellius sekretarz, z innymi 

tak było w Komisji z nimi, mieszkania w Samarii 

i innych miejscach, napisał do niego przed nimi, które 
zamieszkało w 

Judei i Jerozolimie te litery po; 

{2:17} do króla Artexerxes nasze Panie, dopomóż swym sługom, 

Rathumus storywriter i Semellius skryba i 

reszta ich Rady i sędziów, które są w Celosyria i 

Phenice. 

{2:18} będzie teraz znany Panu królowi, że Żydzi 

że są od was do nas jest wejść w Jerozolimie, który 

zbuntowanych i wicked city, budować rynków, i 

Naprawa ścian to a fundament świątyni. 

{2:19} teraz, jeśli tego miasta i jego murów składa się 



ponownie będzie nie tylko odmówić udzielenia hołd, ale 
również Buntownik 

przeciwko królów. 

{2:20} i forasmuch jako rzeczy odnoszące się do 

świątyni są teraz w ręku, uważamy, że to spotkanie, aby nie 
zaniedbywać takie 

kwestia, 

{2:21} ale mówić do Pana naszego króla, aby zamiarem 

że, jeżeli to Twoje przyjemności może być poszukiwany w 
księgach 

z twego ojców: 

{2:22} i thou shalt znaleźć w kronikach, co jest 

dotyczących tych rzeczy i będziesz zrozumieć, że 

tego miasta był zbuntowany, niepokojące królów i miast: 

{2:23} i że Żydzi byli zbuntowanych i podniósł 

zawsze wars dla których powodować nawet to miasto było 

przez pustynię. 

{2:24} Przetoż teraz oświadczamy, Tobie, O Panie 

Król, że jeśli to miasto być zbudowane ponownie, a jego ściany 

ustawione na nowo, ty będziesz z odtąd miał nie przejścia 

do Celosyria i Phenice. 



{2:25}, a następnie król napisał ponownie do Rathumus 

storywriter, Beeltethmus, Semellius skryba i do 

reszta, która była w Komisji, a mieszkańcy w Samarii 

i w Syrii, jak i w Phenice, po ten sposób; 

{2:26} przeczytałem list, który wy zostały wysłane do mnie: 

Dlatego też przykazałem zrobić Szukaj pracowity, i to uczynił 

stwierdzono, że to miasto było od początku ćwiczenie 

przeciwko królów; 

{2:27} i tam mężczyźni mieli do buntu i 

Wojna: i że potężny królów i zaciętej były w Jerozolimie, 

kto rządził i wymaganych danin w Celosyria i Phenice. 

{2:28} teraz w związku z tym czy dowodził do powstrzymania 
tych 

ludzi z budynku miasta i słuchają uznać, aby 

nie więcej zrobić w nim; 

{2:29} i że te złe pracowników przejść dalej 

irytacji królów, 

{2:30} następnie król Artexerxes jego listów odczytu, 

Rathumus i Semellius skryba, a reszta, które były 

w Komisji z nimi, usuwanie w pośpiechu ku 



Jerozolimy z oddziałów jeźdźców i mnóstwo 

ludzie w szyku bojowym, zaczął utrudniać budowniczych; i 

Budynek świątyni w Jerozolimie przestał aż do drugiego 

rok panowania króla Persów Dariusza. 

{3:1} Kiedy Darius panował, zrobił wielką ucztę 

do wszystkich swoich poddanych i aż do jego gospodarstwa 
domowego i do wszystkich, 

książęta Media i Persji, 

{3:2} i do wszystkich szkół i kapitanów i 

poruczników, które znajdowały się pod niego, od Indii do 
Etiopii, 

sto dwadzieścia i siedmiu prowincji. 

{3,3} i kiedy mieli jeść i pijany i jest 

zadowoleni byli gone home, a następnie Dariusz król udał się do 

jego sypialnianą, spał, a wkrótce po awaked. 

{3, 4} następnie trzech młodych mężczyzn, które były strażnik 
który 

przechowywane ciało króla, rzecze, jeden do drugiego; 

{3:5} niech nas mówić zdanie: on, który jest 

pokonać, i których zdanie będzie wydawać się mądrzejszy niż 

inni, do niego ma króla Dariusza dać wielkie dary, i 



wielkie rzeczy na dowód działającą działającej zwycięstwo: 

{3:6} tak, aby być ubrani w kolorze fioletowym, do picia w złoto 
i do 

sen po złoto i rydwan z uzdy złota i 

headtire bisior, a łańcuch na szyi: 

{3:7} i będzie obok Dariusza z powodu jego 

mądrości i powinny być nazywane Dariusza kuzyna. 

{3:8} a następnie każdy napisał jego zdanie, to, zamknięte 

i położył je pod króla Dariusza jego poduszkę; 

{3:9} i powiedział, że, gdy zmartwychwstał król, niektóre będą 

dać mu pisma; a z której strony króla i 

trzech książąt Persji ocenia, że jego zdanie jest 
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najmądrzejszym, a mu zwycięstwo podaje się, ponieważ został 
powołany. 

{3:10} napisał pierwszy, wina jest najsilniejszy. 

{3:11} drugi napisał, że król jest najsilniejsze. 

{3:12} napisał trzeci, kobiety są najsilniejsze: ale powyżej 

wszystko, co prawda nosi od zwycięstwa. 

{3:13} teraz kiedy król był wzrosło, wzięli ich 

pism i dostarczyć je do niego, i tak czytał je: 



{3:14} i posyłanie nazwał wszystkich książąt 

Persji i Media i prezesi i kapitanów, i 

podoficerów i oficerów szef; 

{3:15} i usiadł w siedzibę królewską wyroku; 

i pisma zostały odczytane przed nimi. 

{3:16} i powiedział, połączenie młodych ludzi, a oni są 

zadeklarować własne zdania. Tak nazywano i przyszedł 

w. 

{3,17} i powiedział im, zadeklarować nam swój umysł 

dotyczące pism. Następnie rozpoczął pierwszy, który miał 

mówi się o siłę wina; 

{3:18} i w związku z tym, powiedział O mężowie, jak 
przekraczającej silne 

jest wina! to sprawia, iz wszyscy ludzie błądzić, które piją go: 

{3:19} czyni umysł króla i z 

ojca dziecka, aby być wszystko jedno; niewolnikiem i z 

Freeman, biednych i bogatych: 

{3:20} odwróci również każdy myśli w humor i radości, 

tak, że człowiek remembereth, ani smutku, ani długu: 

{3:21} i to czyni każde serce bogate, tak, że człowiek 



remembereth króla ani gubernatora; i przyczynia się do 

mówią wszystko przez talenty: 

{3:22} i gdy są one w kubkach, zapominają, ich 

kochamy zarówno do przyjaciół i braci i trochę po wyciągać 

miecze: 

{3:23} ale pamiętam, gdy są one z wina, 

nie to, co zrobili. 

{3:24} O ye mężczyźni, to nie wina najsilniejszy, który enforceth 

zrobić w ten sposób? I gdy tak mówił, trzymał jego pokoju. 

{4:1} następnie drugi, który mówił o wytrzymałości 

Król, zaczęli mówić, 

{4:2} O ye mężczyźni, nie mężczyźni przodują w siłę, która 
ponosi 

panować nad morze i Ziemia i wszystkie rzeczy w nich? 

{4:3} ale jeszcze król jest bardziej potężny: on jest panem 
wszystkiego 

te rzeczy, i kto ma władzę nad nimi; i żadnej 

ludziom ich, co robią. 

{4:4} Jeśli on powiedzcie im zrobić wojnę, jedna na drugą, 

robią to: Jeśli on wysłać je z wrogami, idą, 

i rozbić góry mury i wieże. 



{4, 5} one zabić i są zabici i nie łamią 

King's przykazanie: Jeśli oni uzyskać zwycięstwo, przynoszą one 
wszystkie 

do króla, jako dobrze łup, jak wszystkie inne rzeczy. 

{4:6} podobnie do tych, które są nie żołnierze, a nie 

z wojen, tylko użyć husbundry, gdy mają one odniosły 

jeszcze raz to, co oni było zasiane, zanieś do króla, 

i zmusić siebie, aby oddać hołd do króla. 

{4:7} i jeszcze jest ale jeden człowiek: Jeśli on polecenia, aby 
zabić, 

zabijają; Jeśli on polecenie do stracenia, one zamienne; 

{4:8} Jeśli on polecenia, aby porazić, one obłożył; Jeśli on 
polecenie 

Aby pustkowiem, robią w pustynię; Jeśli polecenie, aby 

Kompilacja, budują; 

{4:9} Jeśli on polecenia, aby obniżyć, tną Jeśli on 

polecenia do roślin, one roślin. 

{4:10} tak jego armii i jego ludzie go słuchają: 

Ponadto on lieth, rozsądzając i pije, i 

wziął jego odpoczynku: 

{4:11} i te utrzymać zegarek okrągły o nim, ani 



może jeden odejść i zrobić swój własny biznes, nie 

łamią one mu w żadnej rzeczy. 

{4:12} O mężowie, jak powinien nie król być najpotężniejsze, 

Kiedy w rodzaju on jest posłuszny? I trzymał jego język. 

{4:13} następnie trzeci, który wypowiadał się kobiet oraz 

prawda, (było to Zorobabela) zaczął mówić. 

{4:14} O ye mężczyźni, to nie wielkiego króla, ani 

wielu mężczyzn, nie jest to wina, że niebiańskich; kto to jest 

następnie że ludzkiem je, lub kto ma prymat nad nimi? są 

one nie kobiet? 

{4:15} kobiety mają przypomnieć króla i wszystkich ludzi, że 

Reguła niedźwiedzia morskiego i lądowego. 

{4:16} nawet z nich przyszedł one: i one karmi je 

up, że obsadzone winnicami, z skad wina przychodzi. 

{4:17} to również stworzenie odzieży dla mężczyzn; te 
wprowadzają 

chwałę do mężczyzn; i bez kobiet nie może być mężczyźni. 

{4:18} tak, i jeśli ludzie zebrali się razem złoto i 

Srebrny, lub innych rzeczy pięknych, czy one nie miłości Kobieta 

który jest księciem w korzyść i piękno? 



{4:19} i wszystkie te rzeczy puścisz, nie nie ziewać, 

i nawet z otwartymi ustami naprawić ich oczy na jej; i 

może nie wszyscy ludzie więcej chęci do niej niż do srebra lub 

złoto, czy czegoś spora cokolwiek? 

{4:20} człowiek leaveth jego własny ojciec, który przyniósł mu, 

i jego własnym kraju i lgnie do jego żony. 

{4:21} on sticketh nie po to, aby spędzić swoje życie z żoną. i 

remembereth, ani ojciec, ani matka, ani kraju. 

{4:22} przez to również będziecie wiedzieć, że kobiety mają 

panowanie nad wami: nie wy, pracy i trud i dać i 

doprowadzić wszystko do kobiety? 

{4:23} tak, człowiek wziął miecz i idzie aż do 

Rob i ukraść, do wypłynięcia na morze i na rzekach; 

{4:24} i patrzy na lwa i idzie 

ciemność; i kiedy on hath skradzione, zepsute i okradziony, on 

prowadzi to do jego miłości. 
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{4:25} przeto człowiek miłuje żonę lepiej niż ojciec 

lub matki. 

{4:26} tak, wiele tam być, że zabrakło ich rozum 



dla kobiet i stać się sługami dla ich dobra. 

{4:27} również mieć Dubiecka, popełnił błąd i zgrzeszył, 

dla kobiet. 

{4:28} i teraz wy nie wierzycie mi? nie jest królem 

Świetne w jego moc? Czy nie wszystkie regiony boją się go 
dotknąć? 

{4:29} jeszcze widziałeś go i Apame król 

konkubiny, Córka Bartacus podziwu, siedzi 

prawą ręką króla, 

{4:30} i biorąc Korona z głowy króla, i 

ustawienie jej na głowę; ona również uderzył króla z 

jej lewa ręka. 

{4:31} i jeszcze do tego króla gapił i patrzył na 

ją z otwartymi ustami: Jeśli śmiała się na niego, on się śmiał 

również: ale jeśli brała żadnych niezadowolenie na niego, król 
był 

Fain aby schlebiać, że ona może się pogodzić z nim ponownie. 

{4:32} O mężowie, jak to możliwe, ale kobiety powinny być 

silne, widząc, że robią w ten sposób? 

{4:33}, a następnie król i książąt wyglądała na 

inny: więc zaczął mówić prawdy. 



{4:34} O ye mężczyźni, to nie nie kobiety silne? Wielka jest 

ziemi, wysokie niebo, swift jest słońce w jego trakcie, dla 

compasseth niebo okrągły o i jego fetcheth 

Oczywiście ponownie swoje własne miejsce w ciągu jednego 
dnia. 

{4:35} jest on nie wielki, który czyni te rzeczy? w związku z tym 

Świetne jest prawdą i silniejszy niż wszystkie rzeczy. 

{4:36} cała ziemia woła na prawdę i niebo 

błogosławi to: wszystkie prace wstrząsnąć i drżą na niego i z 
nim jest 

nie ma czegoś niesprawiedliwych. 

{4:37} wina jest zły, zły król, kobiety są 

Wicked, wszystkie dzieci mężczyzn są złe, i takie są wszystkie 

ich złe czyny; i tam jest nie prawdy w nich; w ich 

nieprawości też zginą oni. 

{4:38} Jeśli chodzi o prawdę, trwa i zawsze jest silny; 

on żyje i conquereth na wieki. 

{4:39} z nią jest nie akceptacji osób lub 

Nagrody; ale ona czyni rzeczy, które są po prostu i refraineth 

z wszystkich rzeczy złe i niesprawiedliwe; i wszyscy ludzie 
dobrze jak 



z jej prac. 

{4:40} ani w jej wyrok jest wszelkie nieprawości; 

i ma siłę, Brytania, moc i majestat, wszystkie 

wieku. Błogosławiony być Bogiem prawdy. 

{4:41} i z tym trzymał jego pokoju. I wszystkich ludzi 

następnie krzyknął i powiedział, wielki jest prawdą i potężny 
nade wszystko 

rzeczy. 

{4:42} rzekł król do niego, zapytać, co zechcesz 

więcej niż jest mianowany na piśmie, a my Ci go 

Tobie, bo ty jesteś najmądrzejszy; i ty będziesz siedzieć 
następny 

mnie i będziesz być wywołany mój kuzyn. 

{4:43} Następnie rzekł król, pamiętaj, Twój ślub 

co ty żeś ślubował zbudować Jerozolimy, w dzień po 

ty szedłeś do Królestwa twego, 

{4:44} i odesłać wszystkie statki, które zostały podjęte 

dala z Jerozolimy, które odróżniają Cyrus, gdy on 

poprzysiągł zniszczyć Babylon i wysłać je ponownie do grobu. 

{4:45} ty też żeś ślubował zbudować świątynię, 

palącą Edomitów, gdy Judei został opuszczony 



przez Chaldees. 

{4:46} i teraz, O Panie króla, który jest który 

wymagają i, który pragnę z Tobą, i to jest książęcy 

postępowanie hojnoÅ ä od siebie: pragnę w związku z tym, że 

porobisz dobry ślub, wydajność na dowód z 

Twoje własne usta ty żeś obiecał król nieba. 

{4:47} następnie Dariusza króla wstał i ucałował go, 

i pisali listy do niego aż do skarbników i 

poruczników i kapitanów i szkół, które powinny 

bezpiecznie przekazać w drodze zarówno go i tych, które go 

z nim budować Jerozolimy. 

{4:48} napisał listy również ku poruczników, które zostały 

w Celosyria i Phenice i im w Libanus, który 

należy ze sobą zabrać drewno cedr z Libanu do Jerozolimy, 

i że powinni zbudować miasto z nim. 

{4:49} Ponadto pisał dla wszystkich Żydów, że wyszedł 

jego Królestwo się do Żydów, dotyczących ich wolności, który 

nie urzędnik, nie ma miarki, nie porucznik, ani Skarbnik, należy 

przymusowo wejść do ich drzwi; 

{4:50} oraz że wszystkie państwa, które trzymają powinien być 



za darmo bez haraczu. i że Edomitów powinny dać nad 

wsi Żydów, które następnie są przechowywane: 

{4:51} tak, że powinno być co roku biorąc pod uwagę 
dwadzieścia 

talenty do budowy świątyni, aż do czasu to 

zbudowano; 

{4:52} i innych dziesięć talentów w roku, aby utrzymać spalony 

ofiary na ołtarzu każdego dnia, jak gdyby 

przykazanie siedemnaście zaoferować: 

{4:53} i że wszystkie one, że poszedł z Babilonu do budowy 

Miasto powinno mieć wolna wolności, jak również ich jako ich 

potomstwo i wszystkich kapłanów, które poszed³ daleko. 

{4:54} napisał również dotyczące. opłaty i 

szaty kapłanów, którym pełnią służbę; 

{4:55} i podobnie w przypadku opłat Lewitów, być 

biorąc pod uwagę ich aż do dnia, który domu zostały 
zakończone, i 

Zbudował nawet Jerozolimy. 

{4:56} i dowodził dać wszystko, co miasto 

emerytury i płace. 

{4:57} odsyłał również wszystkie statki, z Babilonu, 



że Cyrus miała dobrze rozstawione; i wszystkich, że Cyrus dał 

przykazanie, taka sama opłata on również do zrobienia, i 

wysyłane do Jerozolimy. 

{4:58} teraz kiedy ten młody człowiek był poszedł dalej, on 

podniósł jego twarz do nieba w kierunku Jerozolimy i chwalił 

Król nieba, 
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{4:59} i powiedział, ze Tobie zwycięstwo przychodzi, od Ciebie 

mądrość przychodzi i Twoja jest chwała, i ja jestem twoim 
sługą. 

{4:60} błogosławionaś ty, kto żeś dał mi mądrość: dla 

Tobie daję dzięki, O Panie ojców naszych. 

{4:61} i tak wziął litery i wyszedł i przyszedł 

Babilonu i powiedział to jego braci. 

{4:62} i chwalili Boga ojców, ponieważ 

dał im wolność i swoboda 

{4:63}, aby iść w górę i budować Jerozolimy i świątyni 

która jest wywoływana przez jego imię: i one ucztował z 

instrumenty musick i wesele siedem dni. 

{5:1} po to byli głównych rodzin 



wybrany według ich plemiona, aby przejść z żonami 

i synowie i córki, z ich niewolnicą i 

niewolnice i ich bydło. 

{5:2} i Dariusza wysyłane z nimi tysiąca jeźdźców, 

aż przyprowadzili ich powrót do Jerozolimy bezpiecznie, i 

z musicalu [Instrumenty] tabrets i flety. 

{5:3} i wszystkich braci grał, i uczynił je przejść 

up razem z nimi. 

{5:4} i są to nazwy mężczyzn, które poszły w górę, 

według ich rodzin wśród plemion, po ich 

kilka głów. 

{5:5} kapłanów, synów Phinees syna Aarona: 

Jezus Syn Josedec, syn Saraias i Joacim 

Syn z Zorobabela, syna Salathiel, domu 

David, spośród krewnych Phares, z pokolenia Judy. 

{5:6} kto mówił mądrych zdań przed Dariusz król 

Persji w drugim roku swego panowania, w ciągu miesiąca Nisan, 

czyli w pierwszym miesiącu. 

{5:7} i są one Żydów, które pojawiły się od 

niewoli, gdzie mieszkał jako obcych, których 



Nabuchodonosor króla Babilonu miał ponieść ku 

Babylon. 

{5:8} i wrócili do Jerozolimy i do innych 

część Żydów, do swego miasta, każdy człowiek, który przyszedł 
z 

Zorobabela, Jezus, Nehemias i Zacharias, i 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus i Baana, ich przewodników. 

{5:9} liczba ich narodu i ich 

Prezesi, synów Phoros, tysiąc dwieście 

siedemdziesiąt i dwa; synowie Saphat, sto siedemdziesiąt cztery 

a dwa: 

{5:10} synów Ares, siedem sto pięćdziesiąt i sześć: 

{5:11} synów Phaath Moab, dwa tysiące osiem 

sto i dwunastu: 

{5:12} synów Elam, tysiąc dwieście pięćdziesiąt 

i cztery: synów Zathul, czterdzieści dziewięć i pięć: 

synowie "czorby", sto pięć: synowie Bani, 

czterdzieści sześć i osiem: 

{5:13} synów Bebai, sto dwadzieścia sześć i trzy: 



synowie Sadas, trzy dwa tysiące sto dwadzieścia i 

dwa: 

{5:14} synów Adonikam, sto sześćdziesiąt sześć i 

siedem: synów Bagoi, dwóch tysięcy sześćdziesiąt i sześć: 

Adin, sto pięćdziesiąt cztery i czterech synów: 

{5:15} synów Aterezias, dziewięćdziesiąt i dwa: synowie 

Ceilan i Azetas Kop i siedem: synowie Azuran, 

stu trzydziestu czterech i dwóch: 

{5:16} synów Ananiasz, sto i jeden: synowie 

z Arom, trzydzieści dwa: i synowie Bassa, trzysta 

dwadzieścia i trzy: synowie Azephurith, sto i 

dwa: 

{5:17} Meterus, trzech tysięcy i pięciu synów: 

synowie Bethlomon, sto dwadzieścia i trzy: 

{5:18} z Netophah, pięćdziesiąt i pięć: one z 

Anathoth, sto pięćdziesiąt i osiem: one Bethsamos, 

czterdzieści i dwa: 

{5:19} z Kiriathiarius, dwadzieścia i pięć: one z 

Caphira i Beroth, czterdzieści siedem i trzy: one z 

PIRA, siedemset: 



{5:20} one z Chadias i Ammidoi, czterysta 

dwadzieścia i dwa: one Cirama i Gabdes, sześćset 

dwudziestu i jeden: 

{5:21} one z Macalon, sto dwadzieścia i dwa: 

one Betolius, pięćdziesiąt i dwa: synowie Nephis, 

sto pięćdziesiąt i sześć: 

{5:22} synowie Calamolalus i ciężar, siedemset 

pięć i dwadzieścia: synowie Jerechus, czterdzieści dwa i 

pięć: 

{5:23} synów Annasz, trzy tysiące trzysta 

i trzydzieści. 

{5:24} kapłanów: synowie Jeddu, syna Jezusa 

wśród synów Sanasib, sto siedemdziesiąt dziewięć i dwa: 

Meruth, pięćdziesiąt tysięcy i dwóch synów: 

{5:25} synów Phassaron, czterdzieści tysięcy i siedem: 

synowie Carme, siedemnaście i tys. 

{5:26} Lewitów: synów Jessue i Cadmiel, i 

Banuas i Sudias, siedemdziesiąt i cztery. 

{5:27} Święty śpiewaków: synowie Asaph, sto 

dwudziestu i osiem. 



{5:28} tragarzy: synowie Salum, synów Jatal, 

synowie Talmon, synów Dacobi, synowie Teta, 

Sami, w ogóle stu trzydziestu i dziewięciu synów. 

{5:29} sługami świątyni: synów Ezawa, 

synowie Asipha, synów Tabaoth, synowie Ceras, 

synowie Sud, synów Phaleas, synowie Labana, 

synowie Graba, 

{5:30} synów Acua, synowie Uta, synowie 

Cetab, synowie Agaba, synowie Moscow, synowie 

Anan, synów Cathua, synów Geddur, 

{5:31} synów Airus, synowie Daisan, synowie 

Noeba, synów Chaseba, synowie Gazera, synowie 
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Azia, synów Phinees, synowie Azare, synowie 

Bastai, synowie Asana, synów Meani, synowie 

Naphisi, synów Acub, syn Acipha, synowie 

Aszur, synów Pharacim, synów Basaloth, 

{5:32} synów Meeda, syn Coutha, synowie 

Charea, synów Charcus, syn Aserer, synowie 

Thomoi, syn Nasith, synowie Atipha. 



{5:33} synów sług Salomona: synowie 

Azaphion, synów Pharira, synowie Jeeli, synowie 

Lozon, synów Izraela, synów Sapheth, 

{5:34} synów Hagia, synów Pharacareth, 

synowie Sabi, synów Sarothie, synowie Masias, 

Syn Gar, synowie Addus, synowie Suba, synowie 

Apherra, synów Barodis, synowie Sabat, synowie 

Allom. 

{5:35} wszystkich ministrów świątyni, i synowie 

służby cywilnej Salomona, były trzy sto siedemdziesiąt i dwa. 

{5:36} te pojawiły się z Thermeleth i Thelersas, 

Charaathalar, prowadząc je i Aalar; 

{5:37} nie mogłyby one pokażę ich rodzin, ani ich 

na magazynie, jak były one Izraela: synowie Ladan, syn 

Ban, synów Necodan, sto pięćdziesiąt sześć i dwa. 

{5:38} i kapłanów, które przywłaszczył sobie urząd 

kapłaństwa i nie znaleziono: synowie Obdia, synowie 

z Accoz, synowie Addus, która wyszła za mąż Augia, jeden z 

córki Barzelus i został nazwany na cześć jego imię. 

{5:39} i kiedy opis kindred tych 



mężczyzn wniesiono w rejestrze i nie znaleziono, one 

Usunięto z wykonywanie urzędu kapłaństwa: 

{5:40} dla im powiedział, Nehemias i Atharias, że 

nie powinno być uczestnikami rzeczy świętych, do nie 

pojawiły się kapłanem ubrani z doktryny i prawdy. 

{5:41} tak Izrael, od nich dwanaście lat i 

górę wszyscy byli w numer czterdzieści tysięcy, obok 

niewolnicą i womenservants dwa tysiące trzy 

sto i sześćdziesiąt. 

{5:42} ich niewolnicą i Służebnice było 7 

trzy tysiące sto czterdzieści i siedem: śpiew mężczyzn 

i śpiew kobiety, dwóch sto czterdzieści i pięć: 

{5:43} wielbłądy sześćset trzydzieści cztery i pięć, siedem 

tysięcy trzydzieści i sześć koni, dwa sto czterdzieści i pięć 

muły, pięć pięć tysięcy sto dwadzieścia i pięć bestie 

używane do jarzma. 

{5:44} i niektórych szefa swojej rodziny, gdy 

przybyli do świątyni Boga, który jest w Jerozolimie, obiecał 

Aby skonfigurować domu ponownie w jego miejscu, zgodnie z 
ich 



zdolność, 

{5:45} i dać do Świętego Skarbu Państwa prac 

tysięcy funtów złota, pięć tysięcy srebra i 

kilkaset Szaty kapłańskie. 

{5:46} i tak zamieszkało kapłanów i Lewitów i 

ludzie też w Jerozolimie i w kraju, śpiewaków i 

tragarzy; i cały Izrael w swoich wioskach. 

{5:47} ale podczas siódmego miesiąca był pod ręką, i 

Kiedy Izraelici byli każdego człowieka w jego własnym 

miejsce, przyszli wszystko razem z jedną zgodą do otwartego 

miejsce pierwszego bramy, która jest na wschód. 

{5:48} następnie stanął Jezus Syn Josedec i jego 

Bracia kapłani i Zorobabela, syna Salathiel, i 

jego bracia, a gotowe wykonany ołtarz Boga Izraela, 

{5:49} spalony odprawiano na niej, tak jak to jest 

wyraźnie nakazał w księdze Mojżesza człowieka z Bogiem. 

{5:50} a zebrała się im z 

innych narodów ziemi, i postawiono ołtarz po jego 

własne miejsce, bo wszystkie narody ziemi były o 

wrogość wobec nich i uciśnionych; i zaproponowali 



ofiary według czasu i całopalenia do 

Panie, rano i wieczorem. 

{5:51} również odbył się święto namiotów, jak to jest 

dowodził w prawo i ofiary złożone codziennie, jak było 

Poznaj: 

{5:52} i po tym, ciągłe oblations i 

ofiara z szabaty i nowiu i wszystkich 

Święta święta. 

{5:53} i wszystkie one, które uczynił żadnych ślubów Bogu 
rozpoczął 

aby składać ofiary Bogu od pierwszego dnia siódmego 

miesiąca, choć nie powstał jeszcze świątyni Pana. 

{5:54} i dali do murarzy i cieśli 

pieniądze, mięso i napój, z radości. 

{5:55} im Zidon również i opon dali carrs, 

że należy ze sobą zabrać cedrów z Libanu, który 

powinny być wytaczane przez pływaki do haven Joppa, zgodnie 
z 

jako był rozkazał im przez Cyrus król Persów. 

{5:56} i w drugim roku i drugim miesiącu po jego 

Jadąc do świątyni Boga w Jerozolimie rozpoczął Zorobabela 



Syn Salathiel i Jezusa Syna Josedec, a ich 

Bracia i kapłanów i Lewitów i wszystkie one który 

Oby przyszło do Jerozolimy z niewoli: 

{5:57} i one podwaliny dom Boży 

w pierwszym dniu drugiego miesiąca, w drugim roku po 

były się do Żydów i Jerozolimie. 

{5:58} i wyznaczono Lewitów od dwudziestu lat 

stary nad dziełami Pana. Następnie stał się Jezus i jego 

synów i braci i jego brat Cadmiel i synowie 

Madiabun, z synami Joda syn Eliadun, z 

ich synowie i bracia, wszyscy Lewitów, z jedną zgodą 
ustawiające 

do przodu firmy, służąc do góry działa w 

dom Boży. Dzięki czemu robotnicy zbudowana świątynia 

Pana. 

{5:59} i kapłanów stał szyku w ich szaty 

z instrumentów muzycznych i trąbki; i Lewitów 

miał synów Asaph, talerze 

{5:60} śpiewanie piosenek Dziękczynienia, i chwaląc 

Panie według jako David wyświęcił króla Izraela. 



{5:61} i one śpiewane piosenki głośno głosy na chwałę 

Pana bo jego miłosierdzie i chwała na wieki jest we wszystkich 

Izrael. 
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{5:62} i wszystkich ludzi brzmiało Trąbki i krzyknął: 

donośnym głosem, śpiewając pieśni Dziękczynienia ku 

Pana do hodowli domu Pańskiego. 

{5:63} również kapłanów i Lewitów i szef 

ich rodzin, starożytnych, którzy widzieli dawnego domu 

wszedł do budynku to z płaczem i wielki płacz. 

{5:64}, ale wiele z Trąbki i radość krzyknął z głośno 

głos, 

{5:65} o tyle, że trąbki może być nie słyszałem 

płacz ludzi: jeszcze wielu brzmiało 

cudownie tak, że słychać było daleka wył. 

{5:66} przeto kiedy wrogów z plemienia Judy 

i Benjamin to usłyszał, oni przybyły wobec znać co ten hałas 

trąbek powinno oznaczać. 

{5:67} i oni postrzegają, że one, które były 

niewoli budować świątyni aż do Pana, Boga Izraela. 



{5:68}, więc udali się do Zorobabela i Jezusa i 

szef rodzin i powiedział im, zbudujemy 

razem z Tobą. 

{5: 69} dla podobnie jak wy, sluchamy swojego Pana i czy 

poświęcić go od czasów Azbazareth króla z 

Asyryjczyków, którzy przyniósł nam tu. 

{5:70} następnie Zorobabela i Jezus i szef 

rodzin Izraela powiedział unto i, nie jest dla nas i do 

budować razem dom do Pana Boga naszego. 

{5:71} sobie sami zbudujemy do Pana z 

Izrael, zgodne z Cyrus król Persów Bóg 

nakazał nam. 

{5:72} ale pogan Ziemia leży ciężki na 

mieszkańców Judei i trzymając je cieśniny, utrudniają ich 

budynku; 

{5:73} i przez ich tajne działki i popularne wyznań 

i zamieszanie, zbawiennego wykończenia budynku 

cały czas, że mieszkał król Cyrus: więc nej 

z budynku na przestrzeni dwóch lat, aż do panowania 

Darius. 



{6:1} teraz w drugim roku panowania Dariusza 

Aggeus i Zacharias syn Addo, proroków, 

prorokował do Żydów w Żydów i Jerozolimie w 

imię Pana, Boga Izraela, który był na nich. 

{6:2} a następnie wstał Zorobabela, syna Salatiel, i 

Jezus Syn Josedec i zaczął budować dom 

Pan w Jerozolimie, prorocy Pana z 

je i pomaga im. 

{6:3} w tym samym czasie przyszedł do nich Sisinnes 

gubernator Syrii i Phenice, z Sathrabuzanes i jego 

towarzysze i powiedział do nich: 

{6:4}, przez których mianowanie czy wy budować ten dom i 

ten dach i wykonywać wszystkie inne rzeczy? i którzy są 

robotników, które wykonują takie rzeczy? 

{6:5} Niemniej starsi Żydów uzyskał korzyść, 

ponieważ Pan odwiedził niewoli; 

{6:6} i nie nej od budynku, aż do 

czasu jak znaczenie dano Dariusza dotyczące 

je i odpowiedź odbierana. 

{6:7} kopii listów które Sisinnes, gubernator 



Syria i Phenice i Sathrabuzanes, z ich 

towarzysze, władców w Syrii i Phenice, napisałem i wysłałem 

do Dariusza; Do króla Dariusza, pozdrowienia: 

{6:8} niech wszystkie rzeczy być znane do Pana naszego króla, 
który 

Będąc w kraju Judei i wszedł do 

Jerozolimy znaleźliśmy się w mieście Jerozolima 

starożytnych Żydów, które były w niewoli 

{6:9} budynek dom do Pana, wielki i nowy, z 

ciosanego i kosztowne kamienie i drewno już włożone na 

ściany. 

{6:10} i te prace są wykonywane z dużą prędkością, a 

Praca idzie powodzeniem w ich rękach i ze wszystkimi 

chwała i staranności jest ono wykonane. 

{6:11} poprosił abyśmy tych starszych, mówiąc, przez którego 

przykazanie budować wy ten dom i fundamenty 

tych prac? 

{6:12} w związku z tym do woli, co my możemy dać 

wiedzy Tobie przez piśmie, jesteśmy wymagał od nich kto 

były szef niesprawiedliwi, i jesteśmy zobowiązani ich nazwy w 



zapisywanie ich główny mężczyzn. 

{6:13} więc dał nam odpowiedź na to pytanie, jesteśmy sługami 

Pana, który stworzył niebo i ziemię. 

{6:14} i jeśli chodzi o ten dom, to zbudował wiele lat 

temu przez króla Izraela wielki i silny i została zakończona. 

{6:15} ale gdy nasi ojcowie sprowokował Boga ku gniewu, 

i zgrzeszył przeciwko Panu Izraela, który jest w niebie, on 

dał im do władzy króla Nabuchodonosor 

Babilon, Chaldees; 

{6:16} który rozebrany Dom i spalił go, i 

ponieść jeńców ludzie Babilonu. 

{6:17} ale w pierwszym roku, który panował król Cyrus na 

kraju Babylon Cyrus król napisał to budować 

Dom. 

{6:18} i święte naczynia, złota i srebra, które 

Nabuchodonosor miał ponieść z domu o 

Jerozolima i postawił je w swojej świątyni tych Cyrus 

król ponownie wyprowadził ze świątyni w Babilonie, 

i zostały one dostarczone do Zorobabela i Sanabassarus 

linijki, 



{6:19} z przykazaniem, które powinny zabierać 

te same statki i umieścić je w świątyni jerozolimskiej; i 

że świątyni Pana powinny być tworzone w jego miejsce. 

{6:20} a następnie sam Sanabassarus, będąc Chodź tu 

fundamenty domu Pańskiego w Jerozolimie; 

i od tego czasu jest nadal budynku, to nie jest jeszcze 

w pełni zakończony. 

{6:21} teraz w związku z tym, jeśli wydają się być dobre do 
króla, niech 

Szukaj dokonywane wśród rejestrów król Cyrus: 

{6:22} i byłoby to stwierdził, że budowa domu 
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Pan w Jerozolimie Bóg wykonana za zgodą 

Cyrus, król i Pan nasz Król być tak myślących, niech go 

wyznaczać ich do nas. 

{6:23} a następnie dowodził król Dariusz szukać wśród 

rekordy w Babilonie: i tak w Ecbatane pałacu, który jest 

w kraju Media znaleziono rolki którym 

te rzeczy zostały zarejestrowane. 

{6:24} w pierwszym roku panowania Cyrus, król Cyrus 



dowodził, że powinno domu Pańskiego w Jerozolimie 

być zbudowane ponownie, w którym oni ofiara ogniem ciągłym: 

{6:25} których wysokość może być sześćdziesiąt łokci, a 
szerokość 

sześćdziesięciu łokci, z trzech wierszy z ciosanego kamienia i 
jeden wiersz 

nowe drewno tego kraju; i expences w szczególności 

biorąc pod uwagę z domu król Cyrus: 

{6:26} a Świętego statków domu Pana, 

zarówno ze złota i srebra że Nabuchodonosor wziął się z 

Dom w Jerozolimie i przyniósł do Babilonu, powinny być 

przywrócone do domu w Jerozolimie i ustawić w miejscu 

gdzie były wcześniej. 

{6:27} i również dowodził, że Sisinnes 

gubernator Syrii i Phenice i Sathrabuzanes i ich 

towarzysze i tych, które zostały wyznaczone władców w Syrii 

i Phenice, należy uważać, aby nie mieszać się z miejscem, 

ale cierpi Zorobabela, sługa Pana, i gubernator 

Judei i starsi Żydów, aby zbudować dom 

Pan w tym miejscu. 

{6:28} też przykazałem, aby został on zbudowany w całości 



ponownie; a że wyglądają pilnie, aby pomóc osobom, które 

być niewoli Żydów, do domu Pana 

zakończone: 

{6:29} i spośród hołd Celosyria i Phenice 

porcję starannie, aby podać Ci ludzie dla ofiar 

Pan, oznacza to, że do Zorobabela gubernatora, za woły, 

i baranów i jagniąt; 

{6:30}, a także kukurydzy, sól, wino i olej i że 

ciągle co roku bez dalszych pytanie, zgodnie z 

jako kapłani, które w Jerozolimie potwierdzą się codziennie 

spędzony: 

{6:31} że oferty należy dokonywać najwyższego Boga 

dla króla i jego dzieci i który może modlić się za 

ich życie. 

{6:32} i dowodził, że każdy, kto powinien 

łamią, tak albo zrobić światło coś wyżej wypowiedziane lub 

napisane, z jego własnego domu należy drzewo, a on 

nim być powieszony i wszystkie jego ruchomości dla króla. 

{6:33} Pan w związku z tym, którego nazwa jest wywoływana 

po całkowicie zniszczyć każdego króla i naród, który stretcheth 



jego ręka utrudniać lub endamage tego domu Pańskiego w 

Jerozolima. 

{6:34} I Dariusza króla zdecydowaliśmy, że zgodnie z 

do tych rzeczy można zrobić z staranności. 

{7:1} następnie Sisinnes gubernator Celosyria i 

Phenice i Sathrabuzanes, z ich towarzysze 

po przykazań króla Dariusza, 

{7:2} bardzo uważnie nadzorować święte dzieła, wspomaganie 

starożytni Żydzi i Gubernatorzy świątyni. 

{7:3} i tak święte dzieła powodziło się, kiedy Aggeus i 

Zacharias prorocy przepowiedzieli. 

{7:4} i zajęli te rzeczy przez 

przykazanie Pana Boga Izraela i z 

zgody Cyrus, Darius i Artexerxes, królów Persji. 

{7:5} i w ten sposób zakończono Święty Dom w trzech 

i dwudziestego dnia miesiąca Adar, w szóstym roku z 

Dariusz król Persów 

{7:6} i dzieci Izraela, kapłanów i 

Lewici i innych, które były w niewoli, które były 

dodany unto i, czy według rzeczy napisane 



Księga Mojżesza. 

{7:7} i poświęcenia świątyni Pana one 

oferowane wołami sto, dwieście rams, cztery 

sto owiec; 

{7:8} i dwunastu kóz za grzechy z całego Izraela, zgodnie z 

Liczba wodza plemion Izraela. 

{7:9} kapłani również i Lewitów stanął szyku w 

ich szat, zgodnie z ich plemion, w służbie 

Pana Boga Izraela, według Księgi Mojżesza: 

i bagażowymi przy każdej bramie. 

{7:10} i dzieci Izraela, które były z 

niewoli posiadanych Paschy czternastego dnia pierwszego 

miesiąc po tym kapłani i Lewici byli uświęceni. 

{7:11} nie były one, które były niewoli wszystkie 

Uświęcony razem: Ale Lewici byli uświęceni 

razem. 

{7:12} i tak dali Paschy dla wszystkich ich o 

niewoli i braci kapłanów i dla 

sami. 

{7:13} i dzieci Izraela, który przyszedł z 



niewoli jeść, nawet te, które miał odłączyło się 

z obrzydliwości ludzie tej ziemi i szukał 

Pan. 

{7:14} i trzymali święto Przaśników siedem 

dni, weselili się przed Panem, 

{7:15} że zwrócił doradca króla 

Asyria wobec nich, aby wzmocnić swoje ręce w pracach 

Pana Boga Izraela. 

{8:1} i po tych rzeczy, gdy Artexerxes króla z 

Persowie latach przyszedł księgi Ezdrasza syna Saraias, syna 

z Ezerias, syna Helchiah, syna Salum, 

{8:2} syna Sadduc, syna Achitob, syna 

Amarias, syn Ezias, syna Meremoth, syna 

Zaraias, syn Savias, syna Boccas, syna 

Abisum, syn Phinees, syna Eleazar, syn 

Aaron główny kapłan. 

Tej księgi Ezdrasza {8:3} podszedł od Babilonu, jako pisarz, 

Będąc bardzo gotowy w prawie Mojżesza, która została podana 
przez 

Bóg Izraela. 



{8:4} i król zrobił mu cześć: nie znalazł łaskę w 
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jego wzrok w jego żądań. 

{8:5} tam udał się z nim również niektóre dzieci 

Izraela, kapłana z Lewitów, Święty śpiewaków, 

Portierzy i ministrowie świątyni, do Jerozolimy, 

8:6 {} w siódmym roku panowania Artexerxes, w 

piąty miesiąc, był siódmy rok króla; dla poszli 

z Babilonu w pierwszy dzień pierwszego miesiąca i przyszedł do 

Jerozolima, według zamożnych podróż, która 

Pan dał im. 

{8:7} dla księgi Ezdrasza miał bardzo duże umiejętności, tak, że 
on pominięty 

nic z prawa i przykazań Pana ale 

nauczał cały Izrael, obrzędów i wyroków. 

{8:8} teraz kopię Komisji, co stanowiło 

Napisał z Artexerxes króla i przyszedł do księgi Ezdrasza 

kapłan i czytnik prawa Pana, to jest to 

kroczą; 

{8:9} króla Artexerxes do księgi Ezdrasza kapłan i reader 



prawa Pana abyśmy pozdrowienia: 

{8:10} po ustaleniu radzić sobie łaskawie, mają 

biorąc pod uwagę kolejność, że takie narodu Żydów i z 

kapłani i Lewici w naszym Królestwie, jak są chętni 

i pragnąc powinna iść z Tobą do Jerozolimy. 

{8:11} tyle zatem mieć thereunto umysłu, niech 

nich odejść z Tobą, jak Bóg wydawał się dobry zarówno do mnie 

i moich znajomych siedmiu doradców; 

{8:12} że mogą one wyglądać do spraw Judei i 

Jerozolima, przyjemnie do tego, co jest w prawie Pana; 

{8:13} i nosić dary Pana Izraela do 

Jerozolima, który obiecał mi i moim znajomym, i wszystkie 

złota i srebra, które w kraju Babilonu można znaleźć, 

do Pana w Jerozolimie, 

{8:14} z że również znajduje się ludzi na 

świątynię Pana Boga w Jerozolimie: i że srebro 

i złoto mogą być gromadzone za woły, baranów i jagniąt, 

i rzeczy thereunto wynikające; 

{8:15} do końca, że mogą one oferować ofiary aż do 

Pan na ołtarzu Pana Boga, który jest w 



Jerozolima. 

{8:16} i cokolwiek ty i braci Twoich zrobi z 

Srebro i złoto, czy że, zgodnie z wolą Boga twego. 

{8:17} a Świętego statków Pana, które podane są 

do użytku świątyni Boga twego, który jest w Tobie 

Jerozolima, ty będziesz ustawiony przed Boga twego w 
Jerozolimie. 

{8:18} i ty będziesz pamiętać cokolwiek coś innego 

do użytku świątyni Boga twego ty będziesz nadaj z 

skarbu króla. 

{8:19} i I król Artexerxes czy też dowodził 

Opiekunowie skarby w Syrii i Phenice, że 

żadnej księgi Ezdrasza kapłan i czytnik prawa 

najwyższy Bóg przekazuje dla, powinny one dać mu z 

prędkość, 

{8:20} na sumę sto talentów srebra, 

Podobnie też pszenicy nawet sto cors i 

kilkaset sztuk wina i innych rzeczy w obfitości. 

Wszystko można wykonać po prawo Boże niech {8:21} 

pilnie do najwyższego Boga, że gniew nie pochodzą 



po Królestwie król i jego synów. 

{8:22} ja przykazuję tobie również, że ye wymagają bez 
podatku, ani 

inne nakładania, kapłanów i Lewitów, lub 

Święty śpiewaków, lub portierom bądź ministrów świątyni, lub 
jakiegokolwiek 

które mają poczynania w tej świątyni, i że żaden człowiek nie 
ma 

organ nałożyć coś na nich. 

{8:23} i ty, księgi Ezdrasza, według Mądrości Bożej 

rozkazał sędziów i sędziów, które mogą ocenić, w Syrii 
wszystkie 

i Phenice wszystkich tych, którzy znają prawo Boga twego; i 

tych, którzy znają go, nie ty będziesz uczyć. 

{8:24} i każdy, kto ma łamią prawo twego 

Boga i króla, zostaną ukarani pilnie, czy 

to przez śmierć lub inne kary, przez kary pieniędzy, lub 

karą pozbawienia wolności. 

{8:25} następnie powiedział księgi Ezdrasza skryba, 
błogosławiony być jedynym 

Pan Bóg moich ojców, którzy poddał te rzeczy do 

serce króla, aby chwalić jego domu, który jest w Jerozolimie: 



{8:26} i Bóg uhonorował mi w oczach króla, i 

jego doradcy i wszystkich jego znajomych i szlachty. 

{8:27} dlatego byłem zachęcony pomocy 

Panie Boże mój i zebrali ludzi Izraela, aby iść w górę 

ze mną. 

{8:28} i są szef według ich rodzin 

i kilka dygnitarze, że udał się ze mną z Babilonu w 

za panowania króla Artexerxes: 

{8:29} synów Phinees, Gerson: synów 

Itamara, Gamael: z synów Dawida, syna Lettus z 

Sechenias: 

{8:30} synów ważniejszych, Zacharias; i z nim 

policzono stu pięćdziesięciu mężczyzn: 

{8:31} synów Pahath Moab, Eliaonias, syn 

Zaraias i z nim dwustu mężczyzn: 

{8:32} synów Zathoe, Sechenias syn z 

Jezelus i z nim trzysta mężczyźni: synów 

Adin, Obeth syn Jonathan, a z nim sto dwa 

i pięćdziesięciu mężczyzn: 

{8:33} synów Elam, syn Josias Gotholias, i 



z nim siedemdziesięciu mężczyzn: 

{8:34} synów Saphatias, Zaraias Syn Michała, 

i z nim żywiono do dziesięciu mężczyzn: 

{8:35} synów Joab, Abadias syn Jezelus, i 

z nim trzystu dwunastu mężczyzn: 

{8:36} synów Banid, syn Assalimoth Josaphias, 

a z nim sto i żywiono mężczyzn: 

{8:37} synów Babi, syn Zacharias Bebai, i 

z nim dwadzieścia i ośmiu mężczyzn: 

{8:38} synów Astath, syn Johannes Acatan, i 

z nim sto dziesięć mężczyzn: 
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{8:39} synów Adonikam ostatni, a te są 

nazwy z nich, Eliphalet, klejnot i Samaias i z 

ich siedemdziesięciu mężczyzn: 

{8:40} synów Bago, syn Istalcurus, Uthi 

i z nim siedemdziesięciu mężczyzn. 

{8:41} i te zebrane razem do rzeki o nazwie 

Theras, gdzie rozbijamy nasze namioty trzy dni: a potem 

badanych je. 



{8:42} ale kiedy znalazłem tam żaden z księży i 

Lewici, 

{8:43} następnie wysłane I do Eleazara i Iduel i Masman, 

{8:44} i Alnathan i okręgu Konstanca i Joribas, i 

Nathan, Eunatan, Zachariasza i Mosollamon, główny 

mężczyzn i uczony. 

{8:45} i kazał je, które powinny iść do Saddeus 

Kapitan, który był na miejscu Skarbu Państwa: 

{8:46} i przykazał im, że powinni oni rozmawiać unto 

Daddeus i jego braci i skarbników, w tym 

miejsce, aby wysłać nam takich ludzi jak może wykonać 
kapłanów 

Biuro w domu Pana. 

{8:47} i przez mocną ręką Pana naszego przywieźli 

do nas zręcznych mężczyzn synów Moli syn Lewiego 

Syn Izraela, Asebebia i jego synowie, i jego braci, którzy 

było osiemnaście. 

{8:48} i Asebia i Annus i Osaias brata, z 

synowie Channuneus i ich synów, były dwudziestu mężczyzn. 

{8:49} i sługami świątyni, któremu David miała 



Święcenia, a główny mężczyzn w służbie 

Lewici to znaczy, sługami świątyni dwieście i 

dwudziestu, katalog, których nazwy zostały wyniosłą. 

{8:50} i tam obiecał szybkie młodym ludziom 

Zanim nasz Pan, pragnienie go zamożnych podróży, zarówno 

dla nas i dla nich było u nas, dla naszych dzieci i 

bydło: 

{8:51} dla wstydził się prosić króla footmen, i 

jeźdźców i postępowania ochronne przeciwko naszych 
przeciwników. 

{8:52} dla mamy miał rzekł do króla, że moc 

Bóg nam należy się z nimi, które usiłują go, 

obsługuje je na wszystkie sposoby. 

{8:53} i znowu mamy błagali naszego Pana jako dotykając tych 

rzeczy i stwierdziłem, że są korzystne dla nas. 

{8:54}, a następnie oddzielić dwunastu szefa kapłanów, 

Esebrias i Assanias oraz dziesięciu mężczyzn swych braci z 

je: 

{8:55} i ważyłam je, złoto i srebro, a 

naczyniach Świętego domu Pana naszego, który król, 



i jego Rady i książąt i całego Izraela, dał. 

{8:56} i gdy miał ważyłem go, przekazałem im 

sześciu dwieście i pięćdziesiąt talentów srebra i srebrne 
naczynia z 

sto talentów, a sto talentów złota, 

{8:57} i dwadzieścia złotych statków i dwunastu statków 

mosiądz, nawet z drogocennego, błyszczące jak złoto. 

{8:58} i rzekł do nich, zarówno wy są święte ku 

Pan i naczynia są Świętego i złoto i srebro jest 

ślub do Pana, Pan naszych ojców. 

{8:59} Czujcie i zachować je, aż wy dostarczyć je do 

szefem kapłanów i Lewitów, a do głównej mężczyzn 

rodzin Izraela w Jerozolimie, do komory 

Dom Boga naszego. 

{8:60} tak kapłanów i Lewitów, którzy otrzymali 

Srebro i złoto, a statki, przyniósł je do 

Jerozolima, do świątyni Pańskiej. 

{8:61} i od rzeki Theras Wylecieliśmy XII 

Dzień pierwszy miesiąc i przyszli do Jerozolimy przez potężne 

Ręka Pana, który był z nami: i z 



początek naszej podróży Pana dostarczone nam od każdego 

wroga, i tak doszliśmy do Jerozolimy. 

{8:62} i kiedy byliśmy tam trzy dni, złoto 

i srebro, który był waży została dostarczona w domu 

Nasz Pan ku Marmoth kapłan synem czwartego dnia 

IRI. 

{8:63} i z nim było Eleazar, syn Phinees, i 

z nimi były Josabad syn Jesu i Moeth syna 

z Sabban, Lewitów: wszystkie dostarczono je według numeru i 

wagi. 

{8:64} i wszystkie wagi z nich był pisemny w górze 

samej godzinie. 

{8:65} Ponadto one, które były pochodzą z niewoli 

złożył ofiarę dla Pana, Boga Izraela, nawet dwanaście 

wołami dla całego Izraela, osiemdziesięciu i szesnaście rams, 

{8:66}, Kop i dwunastu owiec, kóz dla pokoju 

oferując, dwanaście; wszystkie z nich ofiarę dla Pana. 

{8:67} i dostarczyli króla przykazań 

do króla stewardów i do szkół Celosyria 

i Phenice; i one honorowane ludzi i świątyni 



Boga. 

{8:68} teraz, gdy te rzeczy zostały wykonane, władców przyszedł 

do mnie i powiedział, 

{8:69} narodu izraelskiego, książąt, kapłani i 

Lewici, nie wprowadziły od nich dziwne ludzie 

ziemi, ani z zanieczyszczeń pogan, to znaczy, z 

Kananejczyków, Hetytów, Pheresites, Jebusytów i Moabitów, 

Egipcjanie i Edomitów. 

{8:70} dla zarówno oni, jak i ich synowie mają ożenił się z 

ich córki, a Święty nasion jest mieszany z dziwnie 

ludzie tej ziemi; i od początku tej sprawy 

władców i wielkich ludzi zostały uczestnikami tej niegodziwości. 

{8:71} i tak szybko, jak I słyszeli te rzeczy, I wynająć mój 

ubrania, a szaty święte i ściągnął włosy z 

Off mojej głowy i brody i usiadł mi smutno i bardzo ciężkie. 

{8:72} więc wszystkie one, które następnie zostały przeniesione 
na słowo 

Pan Bóg Izraela montowane do mnie, podczas gdy ja zapłakany 
dla 

nieprawości: ale siedziałem nadal pełni ciężkości aż do wieczora 

ofiary. 
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{8:73} następnie wznoszące się od szybko z moje ubrania i 

święte szaty wynajem i kłaniając się moje kolana i rozciąganie 

dalej moje ręce do Pana, 

{8:74} powiedziałem, O Panie, jestem przeklęty i wstyd 

przed Tobą; 

{8:75} za nasze grzechy są mnożone nad naszymi głowami, i 

Nasze ignorances dotarły w górę do nieba. 

{8:76} na zawsze, ponieważ mamy w czasie naszych ojców 

były i są w wielkim grzechem, nawet aż do dnia dzisiejszego. 

{8:77} i za grzechy nasze i naszych ojców możemy z naszych 

Bracia i naszych królów i naszych kapłanów podawano do 

Królowie ziemi, miecz i niewoli oraz dla 

ofiary ze wstydem, aż do dnia dzisiejszego. 

{8:78} i teraz w pewnej mierze Bóg miłosierdzia zostały 

wyniosłą nam od Ciebie, Panie, który należy pozostawić 

nas jest głównym i nazwę miejscu twego sanktuarium; 

{8:79} i odkryć nam światło w domu 

Panie Boże i aby dać nam jedzenie w czasie naszych 

służebność. 



{8:80} tak, kiedy byliśmy w niewoli, nie byliśmy 

Forsaken Pana naszego; ale on uczynił nas łaskawy przed 

Królowie Persji, tak, że dali nam żywności; 

{8:81} tak i czcili świątynię Pana naszego, i 

wzbudził pustynię Sion, które dały nam pewny 

trwanie w Żydów i Jerozolimie. 

{8:82} i teraz, O Panie, co powiedzieć, o tych 

rzeczy? dla mamy przekroczył Twoje przykazania, które 

ty dałeś z rąk swego sługi proroków, mówiąc: 

{8:83} że ziemi, której weszli w posiadanie jako 

dziedzictwo, jest to kraina zanieczyszczone z zanieczyszczeń 

obcy na ziemi, i oni mają wypełnić go z ich 

nieczystość. 

{8:84} w związku z tym teraz zostaje wy nie dołączyć swoje córki 

do swoich synów ani wy podejmie swoje córki do 

swoich synów. 

{8:85} Ponadto wy nigdy nie dążą do pokoju z 

nich, wy być silny i jeść dobre rzeczy w 

ziemi, i że wy może opuścić dziedziczenia ziemi aż do 

dzieci na wieki. 



{8:86} i wszystkie, które to spotkało odbywa się nam dla 
naszych 

złe czyny i wielkie grzechy; dla ty, O Panie zrobić 

nasze grzechy lekkie, 

{8:87} i nam dać taki główny: ale mamy 

wrócił ponownie, łamią Twoje prawo i mieszają 

sami z nieczystość narodów ziemi. 

{8:88} przejrzał, nie ty być zły na nas zniszczyć, 

aż ty gdy opuścił nas korzeni, nasion, ani nazwa? 

{8:89} Panie Izraela, tyś jest prawda: bo jesteśmy w lewo 

pierwiastek ten dzień. 

{8:90}: Oto, teraz jesteśmy przed Tobą w naszych nieprawości, 

dla nie możemy znieść dłużej ze względu na te rzeczy 

przed Tobą. 

{8:91} i jako księgi Ezdrasza w jego modlitwie, wykonane jego 
zeznanie, 

płacz i leżąc płasko na ziemi przed świątynią, 

tam zebrał mu z Jerozolimy bardzo wielki 

wielu mężczyzn i kobiet i dzieci: bo było 

wielki płacz w różnorodności. 

{8:92} następnie Jechonias syn Jeelus, jeden z synów 



Izraela, zawołał i powiedział: O księgi Ezdrasza, zgrzeszyliśmy 

przeciwko Panu Bogu możemy mieć ślub dziwne kobiety w 

narody ziemi, i teraz jest cały Izrael aloft. 

{8:93}, niech nam przysięgę do Pana, który umieścimy 

od wszystkich naszych żon, które musimy podjąć pogan, 

z ich dzieci, 

{8:94} jak ty żeś ogłoszone i jak słuchać 

z prawem Pana. 

{8:95} powstają i umieścić w wykonanie: na Tobie Czyż to 

Sprawa odnosić, a my będziemy z Tobą: zrobić dzielnie. 

{8: 96 wiek} tak księgi Ezdrasza powstał i złożył przysięgę szefa 

kapłani i Lewici całego Izraela, po tych rzeczy; 

i tak oni przysiągł. 

{9:1} następnie księgi Ezdrasza rośnie od sądu świątyni 

poszedł do komory Joanan, syn Eliasib, 

{9:2} i pozostał tam i jeść mięsa ani nie pić 

wody, żałoby dla nieprawości wielki tłum. 

{9:3} i było głoszenie w wszystkich Żydów i 

Jerozolima wszystkim, że byli w niewoli, że 

powinny być zebrane w Jerozolimie: 



{9:4} i że każdy, kto nie spotkali w ciągu dwóch lub 

trzy dni według jako starsi tej reguły gołymi mianowany, 

ich bydła powinny być przejęte do użytku świątyni, i 

wyrzucam sobie od nich, które były w niewoli. 

{9:5} i w trzy dni były wszystkie one z plemienia Judy 

Benjamin zebrał w Jerozolimie XX 

dzień dziewiąty miesiąc. 

{9:6} i tłum siedział, drżenie w szerokiej 

Sąd świątyni ze względu na obecne niekorzystnych warunkach 
pogodowych. 

{9:7} tak księgi Ezdrasza pojawiły się i rzekł do nich, macie 

przekraczanej prawa w ślubie dziwne żony, a tym samym do 

zwiększyć grzechy Izraela. 

{9:8} i teraz przez wyznając daj chwałę Panu 

Bóg ojców naszych, 

{9:9} oraz jego będzie i odłączcie się od 

pogan, ziemi i od dziwne kobiety. 

{9:10} następnie zawołał cały tłum i powiedział z 

donośnym głosem, jak ty żeś używany, więc będzie to czynimy. 

{9:11} ale skoro wiele osób, i to 



faul pogody, tak, że nie możemy znieść bez, i to jest 

nie praca dzień lub dwa, widząc nasze grzechy w tych rzeczy 
jest 

rozprzestrzeniania się daleko: 

{9:12} dlatego niech władców wielu pobytu, i 

Niech wszystko im z naszych siedzib, które mają dziwne żony 
przychodzą 

w tym czasie mianowany, 

Strona 705 1 księgi Ezdrasza 

{9:13} a wraz z nimi władców i sędziów z każdego 

miejsce, aż możemy odwrócić gniew Pana od nas dla 

tej kwestii. 

{9:14} następnie Jonathan syn Azael i Ezechias 

Syn Theocanus odpowiednio wziął tę sprawę na nich: 

i Mosollam i Levis i Sabbatheus pomógł im. 

{9:15} i czy one, które były w niewoli, zgodnie z 

do wszystkich tych rzeczy. 

{9:16} i księgi Ezdrasza, kapłan wybrał mu główny 

mężczyzn, ich rodzin, wszystko przez nazwę: i w pierwszy dzień 

dziesiąty miesiąc siedzieli razem do zbadania sprawy. 



{9:17} tak ich przyczyny, które odbyło się dziwne żony została 
wniesiona 

do końca pierwszego dnia pierwszego miesiąca. 

{9:18} i kapłanów, dostarczanych razem, i 

miał dziwne żony, znaleziono: 

{9:19} synów Jezus Syn Josedec i jego 

Bracia; Matthelas i Eleazar i Joribus i Joadanus. 

{9:20} i dali swoje ręce, aby odłożyć swoje żony 

i oferują Baranów do reconcilement za ich błędy. 

{9:21} i synów Emmer; Ananiasz i Zabdeus, 

i Eanes i Sameius i Hiereel i Azarias. 

{9:22} i synów Phaisur; Elionas, Massias 

Izrael i Natanaela i Ocidelus i Talsas. 

{9:23} i Lewitów; Jozabad i półfabrykaty, i 

Colius, który nazywał się Calitas i Patheus i Juda, i 

Jonas. 

{9:24} śpiewaków Świętego; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} tragarzy; Sallumus i Tolbanes. 

{9:26} z nich Izraela, synów Phoros; Hiermas, 

i Eddias i Melchias i Maelus i Eleazar, i 



Asibias i Baanias. 

{9:27} synów Ela; Matthanias, Zacharias, i 

Hierielus i Hieremoth i Aedias. 

{9:28} i synów Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth i Sabatus i Sardeus. 

{9:29} synów Babaj; Johannes, a Ananiasz i 

Josabad i Amatheis. 

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

Jasubus, Jasael i Hieremoth. 

{9:31} i synów Ponadto; Naathus i Moosias, 

Lacunus i Naidus i Mathanias i Sesthel, Balnuus, 

i Manasseas. 

{9:32} i synów Annas; Elionas i Aseas, i 

Melchias i Sabbeus i Simon Chosameus. 

{9:33} i synów Asom; Altaneus i Macieja, 

i Baanaia, Eliphalet i Manasses i Semei. 

{9:34} i synów Maani; Jeremiasz, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai i Pelias i Anos, Carabasion, 

i Enasibus i Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: i synów Ozora; Sesis, 



Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Józefa Flawiusza. 

{9:35} i synów Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} wszystkie te miały dziwne żony, i włożyli 

je od ich dzieci. 

{9:37} i kapłanów i Lewitów i że były 

Izrael, zamieszkało w Jerozolimie i w kraju, w pierwszej 

dnia siódmego miesiąca: więc dzieci Izraela były w 

ich siedzib. 

{9:38} i całej Rzeszy przyszedł wraz z jednym 

Accord na szerokie miejsce świętych ganek w kierunku 

Wschód: 

{9:39} i one rzekłem księgi Ezdrasza kapłan i czytnik, 

co przyniesie on prawo Mojżesza, który otrzymał 

Pan, Bóg Izraela. 

{9:40} tak księgi Ezdrasza główny kapłan przyniósł prawo 
nakazuje 

cały tłum od mężczyzny do kobiety, a do wszystkich kapłanów, 

Aby usłyszeć prawa w pierwszego dnia siódmego miesiąca. 

{9:41} i czytał w szerokim sąd przed Świętego 



ganek od rana do południa, przed zarówno mężczyźni, jak i 

kobiet; i rzesza dał uwagę do prawa. 

{9:42} i księgi Ezdrasza, kapłan i czytnik prawa stał 

się na ambonę z drewna, które zostało wykonane dla tego celu. 

{9:43} i tam stał przez niego Mattias syn, Sammus, 

Ananiasz, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, na prawo 

ręcznie: 

{9:44} i na lewej ręce stanął Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus i Nabarias. 

{9:45} następnie wziął księgi Ezdrasza Księga prawa przed 

tłum: na bezspornie siedział w pierwszej kolejności, 

Widok z nich wszystkich. 

{9:46} i gdy otworzył prawo, stanęli wszyscy 

prosto w górę. Tak księgi Ezdrasza Błogosławiony Bóg 
Najwyższy, 

Boga Zastępów, Wszechmogący. 

{9:47} i cały lud odpowiedział, Amen; podnosząc 

ich ręce, upadł na ziemię i czcili Pana. 

{9:48} również Jezus, odbytu, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas i Calitas, Asrias, i 



Joazabdus, a Ananiasz, Biatas, Lewitów, nauczał prawa 

Pana co czyni je withal, aby ją zrozumieć. 

{9:49} następnie przemawiał Attharates do księgi Ezdrasza 
główny kapłan. 

i czytnik i Lewitów, które nauczał wielu, 

nawet do wszystkich, mówiąc, 

{9:50} ten dzień jest Święty Panu; (bo wszystko płakał 

Kiedy usłyszeli prawa:) 

{9:51} go wtedy i jeść tłuszcz i pić słodkie, i 

Wysyłanie części do nich, które mają nic; 

{9:52} na ten dzień jest Święty do Pana: i nie może być 

bolesna; dla Pana przyniesie Ci się wywiązać. 
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{9:53} tak Lewici publikowane wszystkie rzeczy do ludzi, 

mówiąc: ten dzień jest Święty Panu. nie być bolesna. 

{9:54} następnie poszli oni swoją drogą, każdemu, aby jeść i 

napój i weselić i dać części do nich, które miały 

nic i zrobić świetny nastrój; 

{9:55} bo zrozumieli słowa, którym one 

poinstruowano, i dla których zostały zgromadzone 

 


