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1 ESDR 

První kniha ESDR 

{1:1} a Josias koná svátek Pesach v 

Jeruzalém až do svého pána, a nabídl beránka 

čtrnáctého dne prvního měsíce; 

{1:2} nastavení kněží dle jejich každodenní 

kurzy, přiodít do dlouhých šatů, v chrámu 

Lord. 

{1:3} a mluvil ke levity, svaté ministři 

Izrael, že oni měli posvětí samy Hospodinu, do 

Nastavte Svatý Archa Páně v domě že král Šalomoun 

syn David nechal postavit: 

{1:4} a řekl: vy už nese vlna na vaši 

ramena: nyní tedy sloužit Pánu, svému Bohu, a 

ministr: svůj lid Izrael a připravit vás po vašem 

rodiny a pokolení, 

{1:5}, podle toho, jak David král Izraele předepsané, 



a podle velkolepost Šalomouna syna: a 

postavení v chrámu podle několika důstojnost 

rodiny z vás levity, kteří sloužili v přítomnosti 

z bratří děti Izraele, 

{1:6} nabídka Pesach v pořadí a připraven 

oběti pro své bratry a udržet Pesach 

podle přikázání Pána, který byl 

vzhledem k Mojžíšovi. 

{1:7} a k lidem, která byla nalezena tam Josias 

třicet tisíc jehňat a děti a tři tisíce 

telata: tyto věci dostaly králova příspěvků, 

podle toho, jak slíbil, se lidu, kněží, a 

Jozua. 

{1:8} a Helkias, Zacharias a Syelus, guvernéři 

chrámu dal kněží pro Pesach, dva 

tisíc a šest set ovcí a tři sta telat. 

{1:9} a Jeconias a Samaias a Nathanael jeho 

bratr a Assabias a Ochiel a Jan, kapitáni nad 

tisíce, dal Levítové pro Pesach pět 

tisíc ovcí a telat sedm set. 



{1:10} a když to bylo hotovo, kněží a 

Levity, s nekvašený chléb, stál ve velmi pohledný 

pořadí podle plemen, 

{1:11} a podle několika hodností z 

otcové, před lidmi, nabídnout k Bohu, jak to je 

zapsána v knize Mojžíš: a tak to, že 

Dobré ráno. 

{1:12} a pražené Pesach s ohněm, jako 

appertaineth: Pokud jde o oběti, že Kašlu na je v mosazi 

hrnce a pánve s dobrou chuť, 

{1:13} a nastavte je před všemi lidmi: a později 

jsou připraveny pro sebe a pro kněží jejich 

bratři, synové Aarona. 

{1:14} pro kněží nabízeny tuk až do noci: a 

Levity připravené pro sebe a kněží, jejich 

bratři, synové Aarona. 

{1:15} svaté zpěváci i synové Asaph, bylo v 

jejich pořadí podle jmenování Davida, vtip, 

Asaph, Zacharias a Jeduthun, který byl krále 

družiny. 



{1:16} kromě nosičů byly u každé brány; to nebylo 

přípustné, aby některý z jeho běžné služby: pro jejich 

pro ně připravena bratří Levítové. 

{1:17} tak byly věci, které patřily 

oběti Pána v ten den, že se 

může držet passover, 

{1:18} a nabízejí oběti na oltář Hospodina, 

podle přikázání Josias krále. 

{1:19} tak drží děti Izraele, které byly přítomny 

Velikonoce v té době a svátek sladký chléb sedm 

dní. 

{1:20} a takový Pesachu nebyla vedena v Izraeli od roku 

v době proroka Samuela. 

{1:21} Ano, všichni Králové Izraele konat nebude taková 

Velikonoce jako Josias a kněží a Levíty a 

Židé, u všech Izrael, které byly nalezeny na 

Jeruzalém. 

{1:22} v osmnáctém roce vlády Josias byl 

Tento Pesach uchovávány. 

{1:23} a prací nebo Josias byly vzpřímené před jeho 



Pán s srdce plné zbožnosti. 

{1:24} Pokud jde o věci, které se ve své době stalo 

byly psány v bývalé časy, pokud jde o ty, které 

zhřešili a zlomyslně proti Pánu především do lidí 

a království, a jak oni zarmoutilo, tak 

že slova Pána povstali proti Izraeli. 

{1:25} nyní po všech těchto aktů Josias stalo se, 

Tento faraon egyptský král přišel do válku v 

Carchamis na Eufratu: a Josias vyšli proti němu. 

{1:26} ale egyptský král poslal mu řekl, co 

Já mám dělat s tebou, Ó králi z Judska? 

{1:27} já nejsem rozeslal Pán Bůh proti tobě; 

pro moje válka je na Eufrat: a teď pán je se mnou, 

Ano, pán je se mnou mě dopředu Hastings: odchýlit se od 

Já a nebylo proti Pánu. 

{1:28} však Josias neotočil jeho vůz od 

mu, ale zavázala, že bojovat s ním, ne týkající 

slova proroka Jeremy hovoří ústí 

Lord: 

{1:29} ale spojená bitva s ním v prostém Magiddo, 



a knížata proti králi Josias. 

{1:30} potom řekl král svým služebníkům, mě 

pryč z boje; protože já jsem velmi slabý. A 

okamžitě jeho sluhové ho odvezli z bitvy. 

{1:31} pak gat mu na jeho druhý vůz; a právě 

vráceno zpět do Jeruzaléma, zemřel a byl pohřben v jeho 

hrobu otce. 

{1:32} a ve všech židovstva oplakávali pro Josias, ano, 
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Jeremy prorok bědoval Josias a šéfové 

s ženami z nářek pro něj až do dnešního dne: 

a to byl dáván za vyhláška udělat 

neustále ve všech státu Izrael. 

{1:33} tyto věci jsou psány v knize příběhy 

z krále judského a každý z úkonů že Josias 

Ano, a jeho slávu a jeho pochopení v právu 

Pane a věci, které už předtím a věci 

teď recitoval, jsou hlášeny v knize králů Izraele 

a Judea. 

{1:34} a lidé si Joachaz syn Josias, a 



z něj králem namísto Josias svého otce, když mu bylo 

dvacet a tři roky starý. 

{1:35} a vládl v Judsku a v Jeruzalémě tři 

měsíce: a pak egyptský král sesadili ho z 

panující v Jeruzalémě. 

{1:36} a postavil daň na zemi sto 

talent ze stříbra a jeden talent zlata. 

{1:37} egyptský král rovněž král Joacim jeho 

bratr král Judeje a Jeruzaléma. 

{1:38} a přivázal Joacim a šlechta: ale Zaraces 

jeho bratr byl zadržen a vyvedl ho z Egypta. 

1:39 {} pět a dvacet let byl Joacim když on 

byl ustanoven vládcem v zemi Judea a Jeruzalém; a on 

Co je zlé před Pánem. 

{1:40} pročež proti němu Nabuchodonozor král 

z Babylonu přišel a svázal jej s řetězem z mosazi, 

a odnesl ho do Babylonu. 

{1:41} Nabuchodonozor také vzal svaté plavidel 

Pán a odvezl je pryč a zasadil je do své vlastní 

chrám v Babylonu. 



{1:42} ale ty věci, které jsou zaznamenány na něj a z 

jeho uncleaness a bezbožnosti, jsou psány v Letopisy 

kings. 

{1:43} Joacim a jeho syn vládl jeho místo: byl 

králem osmnáct let; 

{1:44} a vládl ale tří měsíců a deset dnů v 

Jeruzalém; a co je zlé před Pánem. 

{1:45} tak po roce Nabuchodonozor odeslaných a způsobila 

mu byly uvedeny do Babylonu s svaté plavidly 

Lord; 

{1:46} a Zedechias král Judeje a Jeruzaléma, 

Když byl jeden a dvacet let; a vládl 

jedenáct let: 

{1:47} a udělal zlé i v Pána, a 

nestaral ani o slova, která byla vyřčena mu tím, 

Prorok Jeremy z úst Pána. 

{1:48} a po té král Nabuchodonozor udělal 

mu přísahat jméno Pána, že on sám, forswore 

a vzbouřila; a zpevnění krku, jeho srdce, on 

přestoupil zákony Pánu Bohu Izraele. 



{1:49} guvernéři rovněž lidu a kněží 

udělal mnoho věcí proti zákonům a všechny zkoušky 

znečišťujících látek ze všech států a znesvětil chrám Páně, 

který byl posvěcen v Jeruzalémě. 

{1:50} nicméně Bůh jejich otců, poslal jeho 

Messenger zavolat zpět, protože jim ušetřil a 

Jeho příbytek také. 

{1:51}, ale oni měli své posly v posměch; a podívej se, 

když pán mluvil k nim, oni dělali sport jeho 

Proroci: 

{1:52} zpět tak daleko, že on je rozhněval se svým lidem 

pro jejich velkou bezbožnosti, velel králů 

Kaldejských přijde proti nim; 

{1:53} kdo zabil své mladé muže s mečem, ano, 

dokonce i v rámci kompas jejich svatý chrám a ušetřil 

mladý muž ani služka, Starý muž ani dítě, mezi 

; neboť přednesl vše do svých rukou. 

{1:54} a vzali všechny svaté nádoby Pána, 

velké a malé, s plavidly Archa Boha, a 

Královské poklady a odnesli je do Babylonu. 



{1:55} u domu Hospodinova, oni ho spálil, a 

zbořil zdi Jeruzalémské a zapálil ji 

věže: 

{1:56} a co se týče její nádherné věci, nikdy nepřestal 

dokud měl spotřebované a přivedl je na nic: a 

lidé, které nebyly zabit mečem nesl až do 

Babylon: 

{1:57} kteří se stali úředníky k němu a jeho děti, až do 

Peršané vládl, plnit slovo Páně hovoří 

podle úst Jeremy: 

{1:58} dokud země líbil její sabat, celý 

čas její zkázy se odpočívá, až po celou dobu trvání 

sedmdesát let. 

{2:1} v prvním roce král Cyrus Peršanů, který 

slovo Páně by mohlo být dosaženo, který měl 

slíbili ústy Jeremy; 

{2:2} the Lord vzkřísil ducha Kýra král z 

Peršané a on se proklamace přes všechny jeho 

království a také tím, že píše, 

{2:3} rčení praví král Cyrus Peršanů; V 



Pán z Izraele, Nejvyššího Pána, kterýž učinil mě král 

celý svět, 

{2:4} a přikázal, abych mu vystavěl dům na 

Jeruzalém v židovstva. 

{2:5} if tedy existovat někdo z vás, které jsou jeho 

lidi, ať pán, i svého pána, se s ním a nechte ho 

jít do Jeruzaléma, který je v Judsku a stavět dům 

Pán v Izraeli: on je Pán, který přebývá v 

Jeruzalém. 

{2:6} každý, kdož pak bydlí v místech o, nechte je 

Pomozte mu, ty, jsem říci, že jsou jeho sousedy, zlatem, 

a stříbrem, 

{2:7} s dárky, s koňmi a dobytek a další 

věci, která byla stanovena vedením slib, chrám 
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Pán v Jeruzalémě. 

{2:8} pak náčelník rodin z Judeje a z 

kmene Benjamin vstal; kněží a Levíty, 

a že jehož mysl, pán se přestěhoval do jít nahoru, a 

postavit dům za pána v Jeruzalémě, 



{2:9} a ti, kteří žili kolem nich a pomáhal 

do všeho se stříbrem a zlatem, s koňmi a 

skot a s mnoha dárky zdarma velké číslo 

jejichž mysl byly k nim vzbudil. 

{2,10} král Cyrus také vyvedl svaté plavidel, 

Jaký Nabuchodonozor provázel od Jeruzaléma, 

a měl v jeho chrámu idoly. 

{2:11} nyní, kdy král Cyrus Peršanů přinesl 

je tam, on se vydal Mithridates jeho pokladník: 

{2:12} a jím byly dodány do Sanabassar 

guvernér z Judeje. 

{2:13} a to byl jejich počet; Tisíc 

zlaté poháry a tisíc stříbra, kadidelnic stříbra 

lahvičky na dvacet devět, třicet zlatých a stříbrných dva tisíce 

čtyři sta a deset a tisíce jiných plavidel. 

{2:14} tak všechna plavidla ze zlata a stříbra, které byly 

unést, bylo pět tisíc čtyři sta šedesát 

a devět. 

{2:15} tyto byli přivedeni zpět do Sanabassar, dohromady 

s nimi zajetí, z Babylonu do Jeruzaléma. 



{2:16}, ale v době krále Artexerxes Peršanů 

Belemus, Mithridates a Tabellius a Rathumus, 

a Beeltethmus a Semellius sekretář, s ostatními 

to bylo v Komisi s nimi, obydlí v Samaří 

a další místa, napsal mu proti nim, líbezný 

Judea a Jeruzalém tyto dopisy po; 

{2:17} králi Artexerxes, Pána našeho, svým služebníkům, 

Rathumus storywriter a Semellius písař a 

zbytek jejich Rady a soudců, které jsou v Celosyria a 

Phenice. 

{2:18} ať už dnes známo, že králi, že Židé 

že jsou od vás k nám, že přišel do Jeruzaléma, který 

vzpurný a wicked city, stavět na tržištích, a 

Opravte na stěny a položit základy chrámu. 

{2:19} teď Pokud toto město a hradby jejich skládat 

opět jim nejen odmítají dát hold, ale také se bouří 

proti králi. 

{2:20} a forasmuch jako věci týkající 

chrám se nyní v ruce, si myslíme, že setkat nechci zanedbávat 
tak 



záležitost, 

{2:21} ale mluvit našemu Pánu krále, aby záměr 

že, je-li to být tvé potěšení možná hledal v knihách 

z tvých otců: 

{2:22} a ty najdeš v kronikách, na co je 

napsal o tyto věci a budeš pochopit, že 

bylo to vzpurný, trápí králů a městech: 

{2:23}, a že Židé byli vzpurný a zvýšené 

vždy války pro které způsobují i toto město bylo 

Vyrobeno pusté. 

{2:24} protož nyní vyhlašujeme tobě, Ó pane 

Král, že pokud toto město být postaveno znovu a zdi. 

znovu nastavit, nebudeš od napříště mít žádný průchod 

do Celosyria a Phenice. 

{2:25} pak král napsal zpět znovu do Rathumus 

storywriter, Beeltethmus, Semellius písař a aby 

zbytek, který byl v Komisi a obyvatelé v Samaří 

a Sýrie a Phenice, po tímto způsobem; 

{2:26} jsem četl dopis, který jste poslal ke mně: 

Proto jsem přikázal, aby pečlivé hledání, a to jest 



bylo zjištěno, že toto město bylo od začátku cvičit 

proti králi; 

{2:27} a muži v nich dostaly k povstání a 

válka: a že mocných králů a byli v Jeruzalémě, 

Kdo vládl a vymáhá pocty v Celosyria a Phenice. 

{2:28} teď proto jsem přikázal bránit ty 

muži z budování města a pozornost se domnívat, že tam 

nic víc udělat v ní; 

{2:29}, a že ty zlý zaměstnanci dál nepokračoval 

k nelibosti králů, 

{2:30} pak král Artexerxes jeho dopisy číst, 

Rathumus a Semellius písař a ostatní, které byly 

v Komisi s nimi, ve spěchu směrem k odstranění 

Jeruzalém se vojsko jezdců a velké množství 

lidé v bitevní pole, začal se bránit stavitelé; a 

stavbu chrámu v Jeruzalémě přestal až do druhého 

roce vlády krále Darius Peršanů. 

{3:1} teď když vládl Darius, udělal velkou hostinu 

ke všem svým poddaným a všechny jeho domácnosti a ke všem, 

knížat, Médů a 



{3:2} a guvernéři a kapitáni a 

poručíků, které byly pod ním, z Indie až do Etiopie, 

sto dvacet a sedm provincií. 

{3:3} a když jedli a opilý a je 

spokojeni byli pryč domů, pak Darius král šel do 

ložnice a spali a brzy po probuzení. 

{3:4} pak tři mladí muži, které byly stráže, 

king's tělo, mluvil 

{3:5} ať každý z nás mluví věty: ten, kdo se 

překonat, a jehož věty se zřejmě moudřejší, než 

jiné, jemu se král Darius dávají Skvělé dárky, a 

velké věci znamení vítězství: 

{3:6} jako, k oděvu v purpuru, k pití ve zlatě a aby 

spánek na zlato a kočár s uzdy zlata a 

headtire jemné plátno a řetězem kolem krku: 

{3:7} a on musí sedět vedle Darius kvůli jeho 

moudrost a musí být volána Darius svou sestřenici. 

{3:8} a potom každý napsal větu, zatmelil, 

a položil si ho za krále Dareia polštář; 

{3:9} a řekl, že, když král vstal z mrtvých, někteří budou 



Dejte mu spisy; a na čí straně krále a 

tři knížata z Persie bude soudit, že jeho věta je 
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nejmoudřejší, mu vítězství uvede, jak byl jmenován. 

{3:10} první napsal, víno je nejsilnější. 

{3:11} druhý napsal: král je nejsilnější. 

{3:12} napsal třetí, ženy jsou nejsilnější: ale výše 

všechny věci pravdu beareth od vítězství. 

{3:13} teď když král byl povstaly, vzali jejich 

spisy a dodat mu, a tak on si je: 

{3:14} a vyslal nazval všechna knížata 

Persie, média a guvernéři a kapitány, a 

pobočníky a pobočníky; 

{3:15} a posadil ho v královské sídlo soudu; 

a spisy byly přečteny před nimi. 

{3:16} a řekl, zavolejte mladých mužů, a musí 

Deklarujte vlastní věty. A tak se nazývaly a přišel 

v. 

{3:17} a řekl jim: oznamuji nám svou mysl 

Pokud jde o spisy. Pak začala první, kdo měl 



mluví o síle vína; 

{3:18} a on řekl, O muži, jak přesahující silný 

je víno! to nutí všichni muži chybovat, které ji pít: 

{3:19} učiniti mysli krále a z 

bez otce dítě, aby všechny z nich; bondman a z 

Freeman, chudáka a bohaté: 

{3:20} obrací také každou myšlenku do veselosti a veselí, 

tak, aby člověk remembereth ani smutek, ani dluh: 

{3:21} a to učiniti každé srdce bohaté, aby muž 

remembereth ani král, ani guvernér; a to učiniti na 

všechny věci hovořit o talenty: 

{3:22} a když jsou v pohárech, zapomenou na jejich 

láska přátel a bratří a malý po nabral 

meče: 

{3:23}, ale když se z vína, pamatují 

Co by neudělali. 

{3:24} O muži, není víno nejsilnější, které enforceth 

Chcete-li tedy? A když tak mluvil, zastával svůj mír. 

{4:1}, pak druhý, který mluvil o síle 

Král, začal mluvit, 



{4:2} O muži, nemají muži vynikají v síle, která nesou 

pravidlo o moři a pozemky a všechny věci v nich? 

{4:3} ale přesto král je více mocný: on je pánem všeho 

Tyto věci, a kterýž nadvládu nad nimi; a vůbec 

on přikazuje jim, co dělají. 

{4:4} Pokud mu nabídku jim války jeden proti druhému, 

dělají to: Pokud pošlou on je proti nepřátelům, jdou, 

a rozkládají hory zdi a věže. 

{4:5} se zabít a je zabit a přestupujete není 

King's přikázání: Pokud se dostanou vítězství, přinášejí všechny 

králi, jako i hlušina, jako všechno ostatní. 

{4:6} rovněž pro ty, kteří nejsou žádní vojáci a mít ne 

Chcete-li s válkami, ale používejte husbundry, když se sklízeli 

znovu to, co bylo zaseto, přinesou ke králi, 

a donutit navzájem hold až do krále. 

{4:7} a přesto je jen jediný muž: Pokud se příkaz zabít, 

Oni zabíjejí; Pokud byl příkaz nazbyt, že náhradní; 

{4:8} Pokud on příkazu bít, bít se; Pokud se příkaz 

Chcete-li pusté, dělají pusté; Pokud příkaz, který 

sestavení, stavějí; 



{4:9} Pokud on příkazu omezit, snížit -li on 

příkaz k výsadbě, pěstují plodiny. 

{4:10} tak svůj lid a jeho armády ho poslouchat: 

Navíc on leží, zahálky a drinketh, a 

vzal jeho odpočinku: 

{4:11} a tyto hlídat kolo o něm, ani 

může některý odjíždějí a ani dělat své vlastní podnikání 

neuposlechnout by ho v nějaké věci. 

{4:12} O muži, jak by ne král se nejmocnější, 

v druhu je poslechl? A držel jazyk za zuby. 

{4:13} pak třetí, který mluvil žen a 

pravda, (to bylo Zorobábele) začal mluvit. 

{4:14} Ó vy muži, není to velký král, ani 

velké množství mužů, ani je to víno, které excelleth; Kdo je to 

pak to je ruleth, nebo jest panství nad nimi? jsou 

Oni nejsou ženy? 

{4:15} ženy nesly král a všichni, 

medvěd pravidlo námořní a pozemní. 

{4:16} i z nich přišli: a oni je krmí 

up, který zasadil vinice, od odkud víno přichází. 



{4:17} také proveďte tyto oděvy pro muže; Ty přinášejí 

Sláva: muži; a bez ženy muži nelze. 

{4:18} Ano, a je-li muži se shromáždili zlato a 

stříbro, nebo jiné značný věc, co není láska žena 

což je pohledný a krásy? 

{4:19} a nechat všechny tyto věci plynout, dělat ne zívat, 

a i s otevřenými ústy upínají své oči rychle na ní; a 

si ne všichni muži větší touhou jí než unto stříbro nebo 

zlato, nebo určitou značný věc? 

{4:20} muž nikdy svého otce, který ho vychovával, 

a svou zemi a cleaveth k jeho žena. 

{4:21} on sticketh nechcete strávit svůj život s manželkou. a 

remembereth ani otec, ani matka, ani země. 

{4:22} tím také ye musí vědět, že ženy mají 

nadvládu nad tebou: to ye není práce a dřiny a dát a 

přivést k ženě? 

{4:23} Ano, muž vzal svůj meč a vchází jeho způsob, jak 

krást a krást, plout po moři a na řekách; 

{4:24} a hledí na lva a vchází 

Temnota; a když on jest ukraden, rozmazlený a okraden, on 



přivodí jeho lásce. 
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{4:25} pročež muž miluje svou ženu lépe než otec 

nebo matka. 

{4:26} Ano, jich tam být, že mají jatí 

pro ženy a služebníci pro jejich dobro. 

{4:27} také mnozí zahynuli, dopustil a zhřešil, 

pro ženy. 

{4:28} a teď jste mi to nevěříš? není král 

skvěle v jeho moci? všechny regiony strach se ho dotknout? 

{4:29} ještě neviděla jsem ho a Apame král 

konkubína, Dcera obdivuhodný Bartacus, sedící u 

pravou rukou krále, 

{4:30} a s korunkou z king's head, a 

nastavení na hlavu; Ona také zasáhl král s 

její levá ruka. 

{4:31}, a přesto za to všechno Král vytřeštil oči a nespatřil 

ní s otevřenými ústy: Pokud smála se na něj, on se smál 

také: ale pokud na něj vzala pud, král byl 

fain lichotit, že ona by to smířit se mu znovu. 



{4:32} O vy muži, jak to může být, ale ženy by měly být 

silné, viděl, že dělají tak? 

{4:33} pak král a knížata se podíval na 

Další: tak začal mluvit pravdu. 

{4:34} O muži, nejsou ženy silné? skvěle je 

země, vysoká je nebe, swift je slunce v jeho průběhu, 

compasseth nebe kolem o a fetcheth jeho 

kurz znovu na své vlastní místo v jeden den. 

{4:35} je to nic moc, které zhotovuje tyto věci? Proto 

Velká je to pravda a silnější než všechny věci. 

{4:36} celé zemi někdo na pravdu a nebe 

blahá to: všechna díla protřepejte a třesou na to a spolu s ním 
je 

nic jako nespravedlivý. 

{4:37} víno je zlý, je zlý král, ženy jsou 

zlý, všechny děti mužů jsou zlí, a takové jsou všechny 

jejich zlé děl; a není pravda v nich; v jejich 

nepravosti také musí zahynout. 

{4:38} jako pravdu, věčné a je vždy silný; 

to žil a conquereth na věky. 



{4:39} s ní neexistuje žádný příjem osoby nebo 

odměny; ale ona činí věci, které jsou jen a refraineth 

od všech věcí, nespravedlivé a zlý; a všichni lidé dobře jako 

z jejích děl. 

{4:40} ani v její úsudek je nějaké nepravosti; 

a ona je síla, království, sílu a majestátnost, ze všech 

věk. Požehnán buď Bůh pravdy. 

{4:41} a s tím zastával svůj mír. A všichni lidé 

pak vykřikl a řekl, skvěle je pravda a mocný především 

věci. 

{4:42} potom řekl král mu, zeptejte se, co chceš 

víc, než je jmenován v psaní, a my vám dáme 

tobě, protože ty jsi nejmoudřejší; a ty budeš sedět vedle 

Já a budeš nazývat můj bratranec. 

{4:43} potom řekl král, nezapomeňte tvůj slib, 

který ty jsi slíbil vybudovat Jeruzalém, v den kdy 

Ty chromější tvé království, 

{4:44} a poslat pryč všechny lodě, které byly pořízeny 

pryč z Jeruzaléma, který oddělil Cyrus, když on 

Přísahal zničit Babylon a poslat je znovu tam. 



{4:45} ty také jsi slíbil vybudovat chrám, 

které Edomites spálil, když Judeje bylo pusté 

podle Kaldejských. 

{4:46} a nyní, O pane král, to je to, které jsem 

vyžadují a které se přeji tobě, a to je knížecí 

štědrost řízení od sebe: Přeji si proto, že 

budeš dělat dobré slib, výkon podepsaní s 

tvé vlastní ústa ty jsi slíbil krále nebes. 

{4:47} pak Darius král postavil se a políbila ho, 

a psal dopisy mu ke všechny poklady a 

poručíků a kapitánů a guvernérů, které by měly 

bezpečně přenášejí na své cestě ho i ty, které jsou 

až s ním do Jeruzaléma. 

{4:48} napsal dopisy také ke poručíků, které byly 

v Celosyria a Phenice a jim v Libanus, která 

by měly přinést cedrové dřevo z Libanus až do Jeruzaléma, 

a že by měla stavět město s ním. 

{4:49} kromě napsal pro všechny Židy, kteří šli ven 

jeho říše až do židovstva, týkající se jejich svobody, které 



Žádný důstojník, žádný vládce, žádná poručík, ani pokladník, by 
měly 

násilně vstoupit do jejich dveří; 

{4:50} a že by měly být všechny země, které mají v držení 

bez hold; a že by mělo Edomites 

vesnice Židů, které pak budou konat: 

{4:51} Ano, že by měla existovat ročně dvacet vzhledem 

talent na stavbu chrámu, až do okamžiku, že it 

byly postaveny; 

{4:52} a dalších deset talents ročně, k udržení spálené 

nabídky na oltáři každý den, jak oni měli 

přikázání nabídnout sedmnáct: 

{4:53} a že ti, kteří šli z Babylonu vybudovat 

Město by měl mít volné svobody, jako dobře, že jako jejich 

příští generace a kněží, kteří odešli. 

{4:54} napsal také ohledně. obvinění a 

rouch kněží ve kterém ministr; 

{4:55} a stejně tak pro obvinění levity, aby se 

jim dal až v den, kdy byly dokončeny do domu, a 

Jeruzalémě vybudoval nahoru. 



{4:56} a přikázal předat to, co město 

důchody a mzdy. 

{4:57} poslal pryč také všechna plavidla z Babylonu, 

Cyrus byl nastaven a všechny, že Cyrus dal v 

přikázání, totéž platí, on také má být provedena, a 

Poslal k Jeruzaléma. 

{4:58} nyní kdy tento mladý muž byl pryč, on 

pozdvihl svou tvář k nebi k Jeruzalému a chválil 

Král nebe, 
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{4:59} a řekl, od sebe vítězství nepřichází od tebe 

moudrost přichází a tvé je sláva, a já jsem tvůj služebník. 

{4:60} požehnaná ty, který jsi mi dal Moudrost: pro 

k tobě vzdávám díky, Bože našich otců. 

{4:61} a tak vzal dopisy a vyšel ven a přišel 

k Babylonu a řekl to jeho bratří. 

{4:62} a velebili Boha svých otců, protože 

dal jim svobodu a svobodu 

{4:63} jít nahoru a vybudovat Jeruzaléma a chrámu 

který se nazývá podle jeho názvu: a pochutnávali si s 



nástroje musick a veselí sedm dní. 

{5:1} po tomto byli hlavní muži rodiny 

podle jejich kmeny, rozhodli jít se svými manželkami 

a synové a dcery, se jejich otroky a 

služebnice a dobytek. 

{5:2} a Darius poslal s nimi tisíc jezdců, 

dokud jim je přivezl zpět do Jeruzaléma, bezpečně, a 

tabrets hudebním [nástroje] a flétny. 

{5:3} a jejich bratři hráli, a udělal z nich jít 

spolu s nimi nahoru. 

{5:4} a to jsou jména mužů, které vzrostly, 

podle jejich rodin mezi jejich kmeny, po jejich 

několik hlav. 

{5:5} kněží, synové Phinees syn Aaron: 

Ježíš, syn Josedec, syn Saraias a Joacim 

syn z Zorobábele, syn Salathiel, domu 

David, mimo příbuzenstvo Phares, z kmene Juda; 

{5,6} Kdo mluvil moudré věty před Darius král 

Persie v druhém roce jeho vlády, v měsíci Nisan, 

což je první měsíc. 



{5:7} a to jsou ti židovstva, který přišel z 

zajetí, kde bydleli jako cizinci, kterým 

Nabuchodonozor král Babylonu měl unést až do 

Babylon. 

{5:8} a vrátili se až do Jeruzaléma a na druhou 

části židovstva, každý muž svého města, který byl dodán s 

Zorobábele, Ježíše, Nehemiase a Zacharias, a 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus a Baana, jejich průvodců. 

{5:9} počet jejich národa a jejich 

guvernéři, synové Phoros, dva tisíce sto 

sedmdesát a dva; synové Saphat, čtyři sta sedmdesát 

a za druhé. 

{5:10} synové Ares, sedm set padesát a šest: 

{5:11} synové Phaath Moáb, dva tisíce osm 

Set a dvanáct: 

{5:12} synové Elam, tisíc dvě stě padesát 

a za čtvrté: synové Zathul, set čtyřicet devět a pět: 

synové Corbe, sedm set a pět: synové Bani, 

šest set čtyřicet a osm: 



{5:13} synové Bebai, šest set dvacet a tři: 

synové Václav, tři tisíce dvě stě dvacet a 

dva: 

{5:14} synové Adonikam, šest set šedesát a 

sedm: synové Bagoi, dvou tisíc šedesát a šest: 

synové Adin, čtyři sta padesát a čtyři: 

{5:15} synové Aterezias, devadesát a dva: synové 

Ceilan a Azetas stanovena a sedm: synové Azuran, 

čtyři sta třicet a dva: 

{5:16} synové Ondřej, sto a jedna: synové 

z aromatické, třicet dva: a synové Bassa, tři sta 

dvacet a tři: synové Azephurith, sto a 

dva: 

{5:17} synové Meterus, tři tisíce pět: 

synové Bethlomon, sto dvacet a tři: 

{5:18} jsou Netophah, padesát a pět: jsou z 

Anathoth, sto padesát a osm: oni Bethsamos, 

čtyřicet a dva: 

{5:19} jsou Kiriathiarius, dvacet a pět: jsou z 

Caphira a Beroth, sedm set čtyřicet a tři: oni z 



Prozatímní Irská republikánská armáda, sedm set: 

{5:20} jsou z Chadias a Ammidoi, čtyři sta 

dvacet a dva: oni Cirama a Gabdes, šest set 

dvacet a jeden: 

{5:21} jsou z Macalon, sto dvacet a dvě: 

Oni Betolius, padesát a dva: synové Nephis, 

sto padesát a šest: 

{5:22} synové Calamolalus a břemeno, sedm set 

dvacet až pět: synové Jerechus, dvě stě čtyřicet a 

pět: 

{5:23} synové Annas, tři tisíce tři sta 

a třicet. 

{5:24} kněží: synové Jeddu, Syna Ježíše 

mezi syny Sanasib, devět set sedmdesát a dvě: 

synové Meruth, padesát tisíc a dvě: 

{5:25} synové Phassaron, čtyřicet tisíc a sedm: 

synové Carme, tisíc a sedmnáct. 

{5:26} the Levítové: synové Jessue a Cadmiel, a 

Banuas a Sudias, sedmdesát a čtyři. 

{5:27} svaté zpěváků: synové Asaph, sto 



dvacet a osm. 

{5:28} nosiči: synové Vladimír, synové Jatal, 

synové Talmon, synové Dacobi, synové Teta, 

synové Sami, ve všech sto třicet a devět. 

{5:29} služebníci chrámu: synové Ezau, 

synové Asipha, synové Tabaoth, synové Ceras, 

synové Sud, synové Phaleas, synové Lhotová, 

synové Graba, 

{5:30} synové Acua, synové Uta, synové 

Cetab, synové Agaba, synové Subai, synové 

Anan, synové Cathua, synové Geddur, 

{5:31} synové Airus, synové Daisan, synové 

Noeba, synové Chaseba, synové Gazera, synové 
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Azia, synové Phinees, synové Lukáš, synové 

Bastai, synové Asana, synové Meani, synové 

Naphisi, synové Acub, synové Acipha, synové 

Assur, synové Pharacim, synové Basaloth, 

{5:32} synové Meeda, synové Coutha, synové 

Charea, synové Charcus, synové Aserer, synové 



Thomoi, synové Nasith, synové Atipha. 

{5:33} synové služebníků Solomon: synové 

Azaphion, synové Pharira, synové Jeeli, synové 

Lozon, synové Izraele, synové Sapheth, 

{5:34} synové Hagia, synové Pharacareth, 

Sabi, synové Sarothie, synové Masias, synové 

synové Gar, synové Addus, synové Suba, synové 

Apherra, synové Barodis, synové Sabat, synové 

Skupin. 

{5:35} Všichni ministři chrámu a synové 

Solomon, poddaní sedmdesát tři a dva. 

{5:36} pocházejí ze Thermeleth a Thelersas, 

Charaathalar a Aalar; 

{5:37} ani oni mohli ukáži své rodiny, ani jejich 

začátkem, jak byli Izraele: synové Ladan, syn 

Zákaz, synové Necodan, šest set padesát a dva. 

{5:38} a kněží, které se zmocnil úřadu 

kněžství a nebyly nalezeny: synové Obdia, synové 

z Accoz, synové Addus, který si vzal Augia jedním z 

dcery Barzelus a byl pojmenován po jeho jméno. 



{5:39} a kdy popis příbuzní těchto 

muži hledal jsem v registru a nebylo zjištěno, že 

byly odebrány z provádění celní úřad kněžství: 

{5:40} pro jim řekl, Nehemiase a Atharias, které 

neměly by být účastni svatých věcí, až tam 

vznikl až nejvyšší kněz oblečený s doktrínou a pravdy. 

{5:41} tak Izrael, od nich dvanáct let a 

nahoru oni byli všichni v číslo čtyřicet tisíc, vedle 

služebníky a womenservants dva tisíce tři 

sto a sto. 

{5:42} své otroky a handmaids bylo sedm 

tisíc tři sta čtyřicet a sedm: zpívající muži 

a zpívající ženy, dvě stě čtyřicet a pět: 

{5:43} čtyři sta třicet a pět velbloudů, sedm 

tisíc třicet a šest koní, dvě stě čtyřicet a pět 

muly, pět tisíc pět set dvacet a pět bestie 

používá sedlem. 

{5:44} a některé náčelník jejich rodin, když 

přišli do chrámu boha, který je v Jeruzalémě, slíbil 

Chcete-li nastavit dům opět v místě dle jejich 



schopnost, 

{5:45} a dát do Svaté pokladnice děl 

tisíc liber zlata, pět tisíc stříbrných a 

sto Kněžská roucha. 

{5:46} a tak kněží a Levítové a 

lidé v Jeruzalémě a v zemi, zpěváci také a 

nosiči; a celý Izrael ve svých vesnicích. 

{5:47} ale když sedmého měsíce byla po ruce, a 

Když byly děti Izraele každého člověka v jeho vlastní 

místo, přišli všichni společně jeden souhlas do otevřeného 

místo první brány, která je směrem na východ. 

{5:48} pak vstal Ježíš, syn Josedec a jeho 

bratři kněží a Zorobábele syn Salathiel, a 

jeho bratři a vyrobený připravený oltář Boha Izraele, 

{5:49} nabídnout zápalné oběti, podle toho, jak je to 

v knize Mojžíš výslovně velel muž Boží. 

{5:50} a tam byly čerpány jim ze 

ostatní národy země, a postavil oltář po jeho 

vlastní místo, protože všechny národy země byly v 

nepřátelství s nimi a utlačovaných; a nabídli 



oběti podle času a zápalné oběti na 

Pane, ráno a večer. 

{5:51} také drželi svátek stánků, jak to je 

velel v zákoně a obětoval denně, jak bylo 

Seznamte se: 

{5:52} a potom, neustálé obĕtiny a 

obětovat sabat a novoluní a ze všeho 

Svaté hostiny. 

{5:53} a oni, že udělal nějaké slib Bohu 

Chcete-li nabídnout oběti Bohu od prvního dne sedmého 

měsíc, ačkoli ještě nebyl postaven chrám Páně. 

{5:54} a dali zedníků a tesařů 

peníze, maso a pití, veselí. 

{5:55} jim Zidon také a pneumatiky dali carrs, 

že by měly přinést cedry z Libanus, který 

by se měla zahajovat plováky na přístav Joppa, podle 

jak mu velel jim král Cyrus Peršanů. 

{5:56} a ve druhém roce a druhý měsíc po jeho 

přichází do Boží chrám v Jeruzalémě začal Zorobábele 

syn Salathiel a Ježíš synem Josedec a jejich 



bratři a kněží a Levítové a všichni, 

byly Poďtež Jeruzaléma ze zajetí: 

{5:57} a položili základ Boží dům 

v prvním dnem druhého měsíce, v druhém roce po 

došli k židovstva a Jeruzaléma. 

{5:58} a Levíty z dvacet let byl jmenován 

staré za dílo Pána. Pak vstal Ježíš a jeho 

syny a bratry a Cadmiel svého bratra a synové 

Madiabun, syny Joda syn Eliadun, s 

jejich syny a bratry, všechny levity, s jednomyslně setters 

předání podniku, Laborace k postupu prací v 

Boží dům. Tak dělníci postavili chrám 

Lord. 

{5:59} a kněží stáli seřazených v jejich rouch 

s hudebními nástroji a trubky; a lévijců 

synové Asaph měl činely, 

{5:60} zpívat písně Díkuvzdání, a chválit 

Pane, podle toho, jak David král Izraele byl vysvěcen. 

{5:61} a zpíval s hlasitými hlasy písně k chvále 

Pána protože jeho slitování a slávu na věky ve všech 



Izrael. 
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{5:62} a všichni lidé znělo trumpety a křičel 

s mocným hlasem, zpívat písně díkůvzdání až 

Lord pro chov domě Páně. 

{5:63} i kněží a Levíty i náčelník 

jejich rodin, Antikové, kteří viděli bývalého domu 

přišel do budovy tohoto s pláčem a skvěle pláč. 

{5:64}, ale mnozí trubky a radostí hlasitě křičel 

hlas, 

{5:65} protečou, že trouby nemusí být slyšet pro 

pláč lidí: ještě znělo množství 

úžasně tak, aby bylo slyšet dálky vypnuto. 

{5:66} pročež když nepřátele kmene Juda 

a Benjamin ho slyšela, musíš vědět co ten hluk 

z trubky by mělo znamenat. 

{5:67} a pochopili, že vlastně z 

zajetí vystavěli chrám k Pánu Bohu Izraele. 

{5:68} tak šly Zorobábele a Ježíše a 

šéf rodin a řekl jim:, budeme stavět 



společně s vámi. 

{5:69} jsme stejně tak, jako vy, poslechni svého pána, a to 

obětovat mu od dob Azbazareth král z 

Asyřané, kteří nás sem přivedla. 

{5:70} pak Zorobábele, Ježíš a náčelník 

rodiny z Izraele řekl jim: to není pro nás i vás 

vybudovat společně dům Pánu našemu Bohu. 

{5:71} my sami sám postaví Hospodinu z 

Izrael, podle jak Cyrus král Peršanů jest 

velel nám. 

{5:72} ale pohanských území, která ležela na 

obyvatelům Judeje a drží je průliv, brání jejich 

budova; 

{5:73} a jejich tajné spiknutí a populární směrů 

a otřesů, které brání dokončení budovy 

čas, který žil král Cyrus: takže bylo bráněno 

od budovy pro prostor dva roky, až do vlády 

Darius. 

{6:1} teď v druhém roce vlády Darius 

Aggeus a Zachariáš syn Addo, proroci, 



prorokoval Židé v židovstva a Jeruzalém v 

jméno Pána Boha Izraele, který se na ně vrhl. 

{6:2}, pak vstal Zorobábele syn Salatiel, a 

Ježíš, syn Josedec a začal stavět dům 

Pán v Jeruzalémě, proroky Páně s 

je a pomáhá jim. 

6:3 {} ve stejné době přišel k nim Sisinnes 

guvernér Sýrie a Phenice, s Sathrabuzanes a jeho 

společníky a řekl jim: 

{6:4}, o jehož jmenování ye postavit tento dům a 

Tato střešní a provádět jiné věci? a kdo jsou 

dělníci, které provádějí tyto věci? 

{6:5} Nicméně starší Židů získat přízeň, 

Protože pán navštívil zajetí; 

{6:6} a nebyl omezován od budovy, až do 

tak dlouho, jak je význam bylo dáno Darius týkající se 

nich a odpověď přijatá. 

6:7 {} kopie dopisů které Sisinnes, guvernér 

Sýrie a Phenice a Sathrabuzanes, s jejich 

společníci, vládci v Sýrii a Phenice, napsal a poslal 



k Darius; Krále Dareia, pozdrav: 

{6:8} nechte všechno být známa našemu Pánu krále, který 

právě přišel do země Judeje a vstoupil do 

město Jeruzalém v městě Jeruzalémě jsme našli 

Antikové Židů, kteří byli zajetí 

{6:9} dům Hospodinu, veliký a nových věcí, 

uříznuté a drahé kameny a dřevo již položen na 

zdi. 

{6:10} a tyto práce provádíme s velkou rychlostí, a 

práce má namířeno prospěšně v jejich rukou a se všemi 

sláva a pracovitost je vystaráno. 

{6:11} pak požádal, abychom tyto starší, říká jeho 

přikázání, ye stavět tento dům a položit základy 

těchto prací? 

{6:12} je tedy k záměru, který bychom mohli dát 

znalostí k tobě písemně, požadovali jsme z nich kdo 

to byli hlavní, a my od nich požaduje názvy v 

zápis z jejich hlavních mužů. 

{6:13} tak nám dali tuto odpověď, jsme služebníci 

Pána, který učinil nebe i zemi. 



{6:14} a co se týče tohoto domu bylo vybudoval mnoho let 

před králem Izraele velký a silný a byla dokončena. 

{6:15}, ale když naši otcové vyprovokoval Boha k hněvu, 

a zhřešila pán Izrael, který je v nebi, on 

jim dal více než do moci Nabuchodonozor král 

Babylon, Kaldejských; 

{6:16} kdo strhl do domu a spálili, a 

unést zajatce lidé až do Babylonu. 

{6:17}, ale v prvním roce, který král Cyrus "kraloval" 

země Babylon Cyrus napsal král vybudovat si to 

dům. 

{6:18} a svaté nádoby ze zlata a stříbra, které 

Nabuchodonozor odnesl z domu na 

Jeruzalém a měl jeho vlastní ty Cyrus 

Král opět vyvedl z chrámu v Babylónu, 

a byly dodány Zorobábele a Sanabassarus 

pravítko, 

{6:19} s přikázání, že on by měl odnést 

týchž plavidel a dát je do chrámu v Jeruzalémě; a 

chrám Páně by postaven na jeho místě. 



{6:20} a pak stejnou Sanabassarus, že sem chodí, 

položil základy domu Hospodinova v Jeruzalémě; 

a od té doby je stále budovy, zatím není 

plně skončil. 

{6:21} nyní proto, je-li to zdát dobré až do krále, ať 

vyhledávání se provádí mezi záznamy král Cyrus: 

{6:22} a pokud bylo zjištěno, že stavba domu 
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Pán v Jeruzalémě jest provedeno se souhlasem 

Král Cyrus a je-li náš Pán král být tak úzkoprsý, ať 

znamenat nám jejich. 

{6:23} poté velel král Darius hledat mezi 

záznamy v Babylon: a tak v Ecbatane paláci, který je 

v zemi médií nebyl nalezen v roli kde 

Tyto věci byly zaznamenány. 

{6:24} v prvním roce vlády Cyrus, král Cyrus 

přikázal, že by dům Pána v Jeruzalémě 

být postaveny znovu, kde obětovat kontinuální ohněm: 

{6:25} jehož výška činí šedesát loktů a šíři 

šedesát loktů, se třemi řádky tesaného kamene a jeden řádek 



nové dřevo této země; a výlohy jejím 

vzhledem z domu král Cyrus: 

{6:26} a že svaté nádoby domu Hospodinova, 

jak ze zlata a stříbra že Nabuchodonozor vzal z 

dům v Jeruzalémě a přinesl do Babylonu, by mělo být 

obnoven do domu v Jeruzalémě a stanoveny v místě 

kde byli předtím. 

{6:27} a také on přikázal, že Sisinnes 

guvernér Sýrie a Phenice a Sathrabuzanes a jejich 

společníci a ty, které byli jmenováni vládci v Sýrii 

a Phenice, by měl být opatrný rozcházet se v názorech pohrát s 
místem, 

ale trpět Zorobábele, služebník Pána a guvernér 

Judeje a starší Židů, stavět dům 

Pán v daném místě. 

{6:28} jsem také přikázal ji vybudoval celé 

znovu; a že vypadají pilně na pomoc těm, které by 

zajetí Židů do Hospodinova domu se 

dokončeno: 

{6:29} a hold Celosyria a Phenice 



část pečlivě musí být uvedeny tyto muže pro oběti 

Pane, to znamená, aby Zorobábele guvernéra, za voly, 

a beranů a jehňat; 

{6:30} a také kukuřice, sůl, víno a olej a že 

průběžně každý rok bez dalších otázek, podle 

Jak kněží, kteří v Jeruzalémě stvrdí být denně 

strávili: 

{6:31} nabídky lze podat k nejvyššímu Bohu 

pro krále a jeho děti a že mohou modlit za 

jejich životy. 

{6:32} a přikázal, že každý, kdo by 

přestupujete, ano nebo o něco výše hovoří světlo nebo 

napsal, ze svého domu na stromě je třeba a on 

ní pověsit a všechny jeho zboží zabavené za krále. 

{6:33} pán, jehož jméno, nazývá se zde 

po naprosto Zničte každý král a národ, který stretcheth 

jeho ruka ztěžovat nebo endamage ten dům Páně v 

Jeruzalém. 

{6:34} jsem Darius král nařídil, že podle 

až tyto věci to udělat s péčí. 



{7:1} pak Sisinnes guvernér Celosyria a 

Phenice a Sathrabuzanes, s jejich druhové 

po přikázání krále Dareia, 

{7:2} velmi pečlivě dohlížet svatého díla, pomáhat 

Antikové Židů a guvernéři chrámu. 

{7:3} a proto svatého díla prosperovala, kdy Aggeus a 

Zacharias Proroci prorokovali. 

{7:4} a dokončili tyto věci tím, 

přikázání Pána Boha Izraele a s 

souhlas Cyrus, Darius a Artexerxes, králi Persie. 

{7:5} a tím skončila svaté chýše v tři 

a dvacátého dne měsíce Adar, v šestém roce z 

Král Darius Peršanů 

{7:6} a synové Izraele, kněží a 

LEVITY a ostatní, kteří byli v zajetí, které byly 

přidal k nim, udělal podle věci napsané v 

Kniha Mojžíšova. 

{7:7} a posvěcení chrámu Páně se 

nabídl voli sto dvě stě beranů, čtyři 

sto jehňat; 



{7:8} a dvanáct koz pro hřích všech Izraele, podle 

do počtu náčelníka izraelské kmeny. 

7:9 {} kněží i Levítové stál seřazených v 

jejich rouch, podle jejich pokolení, ve službě 

Pána Boha Izraele, podle knihy Mojžíšovi: 

a aroma u každé brány. 

{7:10} a děti Izraele, které mají 

zajetí, držel Velikonoce čtrnáctého dne prvního 

měsíc, po který byl posvěcen kněží a lévijců. 

7:11 {} které bylo zajetí nebyli všichni 

posvětil dohromady: ale Levítové bylijste posvěceni 

společně. 

{7:12} a tak nabídli passover pro všechny jim 

zajetí, jejich bratři kněží a za 

samy o sobě. 

{7:13} a děti Izraele, která přišla z 

zajetí jíst, dokonce i ti, kteří se oddělili 

od ohavností lidu země a 

Pán. 

{7:14} a drželi Svátek nekvašených chlebů sedm 



dní, veselit před Pánem, 

{7:15} za to otočil poradce krále 

Asýrie směrem k nim, k posílení své ruce v dílech 

Pána Boha Izraele. 

{8:1} a po tyto věci, když Artexerxes král z 

Peršané vládl přišel ESDR syn Saraias, syn 

z Ezerias, syn Helchiah, syn Vladimír, 

{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 hlavního kněze. 

{8:3} Tento ESDR stoupl z Babylonu, jako písař, 

byl velmi připraven v Mojžíšův zákon, který byl dán 

Bůh Izraele. 

{8:4} a král mu čest: neboť nalezl milost v 
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jeho pohled ve všech jeho požadavcích. 

{8:5} tam šel s ním i některé z dětí 

Izraele, kněze a levity, svaté zpěváků, 



nosiči a ministři chrámu, až do Jeruzaléma, 

{8:6} v sedmém roce vlády Artexerxes, v 

pátý měsíc, to byl královský sedmý rok; protože šli 

z Babylonu v první den prvního měsíce, a přišel do 

Jeruzalém, podle prosperující cesta, která 

Pán dal jim. 

{8:7} pro ESDR měl velmi velkou zručnost, aby vynechal 

nic ze zákona a přikázání Pána ale 

soudy a rozsudky, učil celý Izrael. 

{8:8} nyní kopii Komisi, která byla 

Písemná z Artexerxes král a přišel k ESDR 

kněz a čtenář zákona Páně, je to, 

followeth; 

{8:9} král Artexerxes ESDR kněz a čtenář 

zákona o Páně sendeth pozdrav: 

{8:10} rozhodnou řešit vlídně, mám 

vzhledem k pořadí, že taková národa Židů a z 

kněží a Levíty v naší oblasti, jako jsou ochotni 

a s přáním by měl jít s tebou až do Jeruzaléma. 

{8:11} tolik proto, jako thereunto paměti, ať 



je odejít s tebou, jak jest se zdálo dobré jak na mě 

a přátelé sedm poradců; 

{8:12} mohou hledí záležitosti Judeje a 

Jeruzalém, na to, co je v zákoně Páně; 

{8:13} a dary Pán Izrael, aby 

Jeruzalém, který slíbený, já a moji přátelé, a všichni 

zlato a stříbro, který v zemi Babylon se nachází, 

k Pánu v Jeruzalémě, 

{8:14} s který také je obsaženo lidí pro 

chrám Páně svého Boha v Jeruzalémě: a že stříbro 

a zlato mohou být shromažďovány pro voly, beranů a beránci, 

a věci thereunto družice; 

{8:15} do konce, že mohou nabídnout obětuje až 

Pán na oltář Hospodina, svého Boha, který je v 

Jeruzalém. 

{8:16} a vůbec ty a tvé bratry, udělá s 

stříbro a zlato, to stačí, podle vůle Boha. 

{8:17} a svaté plavidla Pána, které jsou uvedeny 

za použití chrámu boha, který je v 

Jeruzalém, ty budeš nastavena před Boha v Jeruzalémě. 



{8:18} a vůbec, co jiného jsi budeš pamatovat 

pro použití do chrámu boha ty budeš dávat ji z 

královské pokladnice. 

{8:19} a já král Artexerxes také přikázal 

chovatelé z pokladů v Sýrii a Phenice, které 

vůbec ESDR kněz a čtenář právo 

nejvyšší bůh pošle pro by měli dát mu s 

rychlost, 

{8:20} se součtem sto talentů stříbra, 

Podobně také pšenice i sto měr a 

sto kusů vína a další věci v hojnosti. 

{8:21} nechat všechno provádět po Boží zákon 

pilně nejvyššímu Bohu, že hněv nepřišel 

na království krále a jeho synové. 

{8:22} přikazuji vám také, že ye vyžadovat žádné daně, ani 

jakékoli jiné uložení některého z kněží a Levíty, nebo 

Svatá zpěváci, nebo nosičů nebo ministři chrámu, nebo 
jakéhokoliv 

které mají počínání v tomto chrámu, a že nikdo nemá 

oprávnění ukládat cokoliv na ně. 



{8:23} a ty ESDR, podle Boží moudrost 

vysvětit soudců a soudců, které mohou soudit ve všech Sýrie 

a Phenice všichni ti, kteří znají zákon Boha; a 

ti, kteří vědí to, ne ty se budeš učit. 

{8:24} a kdo se porušoval zákon tvých 

Bože a krále, musí být potrestán pilně, ať už 

být do smrti, nebo jiný trest, trest peněz, nebo 

odnětím svobody. 

{8:25} pak řekl ESDR písař, požehnal být jediným 

Pane Bože našich otců, kteří má dát tyto věci do 

srdce krále, oslavovat jeho dům, který je v Jeruzalémě: 

{8:26} a dal mi na dohled od krále, a 

jeho poradci a všichni jeho přátelé a šlechticů. 

{8:27} jsem tedy byl povzbuzen za pomoci 

Pane Bože a shromáždili muži z Izraele jít nahoru 

se mnou. 

{8:28} a to jsou hlavní podle jejich rodiny 

a několik hodností, který šel se mnou od Babylon v 

za vlády krále Artexerxes: 

{8:29} z synů Phinees, Anna: ze synů 



Samařské, Gamael: ze synů Davida, Lettus syn z 

Sechenias: 

{8:30} z synů Pharez, Zacharias; a s ním 

byly počítány sto padesát mužů: 

{8:31} z synů Pahath Moáb, Eliaonias, syn 

Zaraias a s ním dvě stě mužů: 

{8:32} z synů Zathoe, Sechenias syn z 

Jezelus a s ním tři sta mužů: ze synů 

Adin, Obeth syn Jonathan a s ním dvě stě 

a padesát mužů: 

{8:33} synů Elam, Josias syn Gotholias, a 

s ním sedmdesát mužů: 

{8:34} z synů Saphatias, Zaraias syna Michaela, 

a s ním šedesát a deset mužů: 

{8:35} synů Joab, Abadias syn Jezelus, a 

s ním dvě sta dvanáct mužů: 

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

a s ním sto šedesát mužů: 

{8:37} synů Babi, Zachariáš syn Bebai, a 

s sebou dvaceti a osm mužů: 



{8:38} z synů Astath, Johannes syn Acatan, a 

s ním sto a deset mužů: 
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{8:39} z synů Adonikam poslední a ty jsou 

z nich, Eliphalet, klenot a Samaias, a s 

je sedmdesát mužů: 

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

a s ním sedmdesát mužů. 

{8:41} a ty jsem sešli k řece zvané 

RAS, kde jsme položili naše stany tři dny: a pak jsem 

průzkum je. 

{8:42} když jsem neobjevila tam nikdo z kněží a 

Levity, 

{8:43} pak poslal jsem Eleazar a Iduel a Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zacharias a Mosollamon, hlavní 

muži a naučil. 

{8:45} a popřál jsem jim, že by měl jít k Saddeus 

Kapitán, který byl na místě ministerstva financí: 

{8:46} a přikázal jim, že by měl mluvit k 



Daddeus a jeho bratři a poklady v tomto 

místo, pošlete nám takoví muži jako by mohlo provést kněží' 

kancelář v domě Páně. 

{8:47} a mocná ruka našeho Pána přinesli 

nám šikovných mužů z synů Moli syn Levi 

syn z Izraele, Asebebia a jeho synové a jeho bratří, kteří 

bylo osmnáct. 

{8:48} a Asebia a Annus a Osaias jeho bratra, z 

synové Channuneus a jejich synové byli dvacet mužů. 

{8:49} a služebníků chrámu, kterého měl David 

vysvěcen a hlavní lidé za službu 

Levity, služebníci chrámu dvě stě a 

dvacet, katalog, jejichž jména byla naopak. 

{8:50} a tam jsem slíbil rychlým unto mladíci 

před našeho Pána, toužit po jeho prosperující cesta obou 

pro nás a ty, které byly s námi, pro naše děti a 

skot: 

{8:51} protože jsem se styděl zeptat, král vzbudí, a 

jezdci a jednání za pojistku proti našim protivníkům. 

{8:52} pro jsme měli řekl králi, že moc 



Hospodin, náš Bůh by měl být s nimi, kteří ho hledají, aby 

podporovat je ve všech směrech. 

{8:53} místo, a opět jsme našeho Pána jako ty dojemné 

věci a našli ho příznivé nám. 

{8:54} a pak jsem dvanáct z vrchní kněží, oddělené 

Esebrias a Assanias a deset mužů z jejich bratří 

jim: 

{8:55} a vážila jsem jim zlato a stříbro, a 

Svaté nádoby domu našeho Pána, který král, 

a jeho Rada a knížata a celý Izrael, dal. 

{8:56} a když jsem vážil, vydal jsem je 

šest set padesát talentů stříbra a stříbrných plavidel 

talenty sto a sto talentů zlata, 

{8:57} a dvacet zlaté nádoby a dvanáct plavidel 

mosaz, dokonce i z jemných mosazi, jako zlato. 

{8:58} a řekl jsem jim, jak vy jsou Svatá až do 

Lord a nádoby jsou svaté a zlato a stříbro je 

slib Hospodinu, pán našich otců. 

{8:59} ye sledovat a držet je až ye doručit je k 

vrchní kněží a Levíty a hlavní lidé 



rodiny z Izraele v Jeruzalémě, do komory 

kulturní dům našeho Boha. 

{8:60} tak kněží a Levíty, kteří byli léčeni 

stříbro a zlato a nádoby, přivedl je k 

Jeruzalém, do chrámu Páně. 

{8:61} a od řeky RAS jsme odešli dvanáctý 

den prvního měsíce a přišel do Jeruzaléma mighty 

ruka našeho Pána, který byl s námi: AZ 

začátek naší cesty pán doručena nás od každého 

nepřítel, a tak jsme přišli do Jeruzaléma. 

{8:62} a kdy byli jsme tam tři dny, zlato 

a stříbro, který byl zvážen byl dodán v domě 

Náš Pán čtvrtý den až do Marmoth kněz syna 

IRI. 

{8:63} a s ním byl Eleazar, syn Phinees, a 

s nimi byli Josabad syn Ježíši a Moeth syn 

z Sabban, levity: vše bylo dodáno podle čísla a 

hmotnost. 

{8:64} a hmotnost z nich byl sepsán 

tutéž hodinu. 



{8:65} navíc oni, dodávané ze zajetí 

nabízené oběť Pánu Bohu Izraele, i dvanáct 

voli pro všechny Izrael, osmdesát a šestnáct beranů, 

{8:66} stanovena a dvanáct jehňata, koz pro mír 

nabízí dvanáct; všechny z nich oběť Pánu. 

{8:67} a dodány královské přikázání 

Král si stevardi a guvernérů Celosyria 

a Phenice; a oni lidi a chrám 

Boha. 

{8:68} teď když to bylo hotovo, pravítka 

ke mně a řekl, 

{8:69} národ Izraele, knížata, kněží a 

Levity, dát od nich divní lidé z 

půdy, ani znečištění pohany, 

Kananejců, Chetité, Pheresites, Jebusites a Moábců, 

Egypťané a Edomites. 

{8:70} pro oni i jejich synové si vzít s 

jejich dcery a svaté semen je smíchán s podivné 

lidé této země. a od začátku této věci 

vládci a velcí muži byli účastni této nepravosti. 



{8:71} a hned, jak jsem slyšel tyto věci, jsem si půjčit můj 

oblečení a svaté oděv a sundal vlasy od 

mimo mou hlavu a vousy a mě posadil smutně a velmi silná. 

{8:72} tak všichni, kteříž pak přestěhovaly na slovo 

Pán Bůh Izraele sestaven ke mně, zatímco já truchlil pro 

nepravost: ale seděl jsem stále plný tíhy až do večera 

oběť. 

Počet stránek: 1 ESDR 704 

{8:73} pak zvedá od půstu se moje oblečení a 

Svatá oděv nájemné a uklonil kolena a strečink 

tam ruce k Pánu, 

{8:74} řekl jsem, Ó Pane, jsem zahanben a nestydí 

před tváří tvé; 

{8:75} pro naše hříchy jsou násobeny nad našimi hlavami, a 

Naše ignorances dospěl až k nebi. 

{8:76} na věky od doby našich otců máme 

byli a jsou ve velký hřích, dokonce až do dnešního dne. 

{8:77} a za naše hříchy a naši otcové jsme s naším 

bratří a naši Králové a naši kněží bylo dáno 

Králové země, meč a zajetí a pro 



kořist se studem, až do dnešního dne. 

{8:78} a nyní do jisté míry, pokud jest milost byla 

ukázal nám od tebe, Ó Bože, že by měla být ponechána 

nás kořenového adresáře a jméno na místě tvé svatyně. 

{8:79} a odhalit nám světlo v domě 

Pane Bože náš a aby nám jídlo v době našeho 

nevolnictví. 

{8:80} Ano, když jsme byli v otroctví, nebyli jsme 

opustil našeho Pána. ale on nás milostivý před 

Králové z Persie, tak, aby nám dali jídlo; 

{8:81} Ano a chrám našeho Pána, a 

vzkřísil pusté Sion, že jim dali nám jistě 

bydlícího v židovstva a Jeruzaléma. 

{8:82} a nyní, Ó Pane, co říkáme, že tyto 

věci? protože jsme přestupovali tvé přikázání, která 

Ty kteréž rukou svým služebníkům prorokům, řekl, 

{8:83} že země, které vy vstoupí do obsadit jako 

dědictví, je půda znečištěná s poskvrn 

cizí země, a naplnili ji s jejich 

nečistoty. 



{8:84} je tedy nyní ye nepřipojí vaše dcery 

k jejich synové ani ye přijmou jejich dcerami 

Vaše syny. 

{8:85} navíc vy se nikdy usilovat o mír s 

Ty taky, že vy může být silná a jíst dobré věci 

pozemky, a že vy může zanechat dědictví země unto 

vaše děti na věky. 

{8:86} a vše, co se přihodilo se nám pro naši 

Wicked díla a velké hříchy. pro ty, Bože, 

naše hříchy světlo, 

{8:87} a dávají nám takový kořen: ale máme 

obrátil znovu porušoval tvůj zákon a mísí 

sami se nečistoty národů zemi. 

{8:88} Mightest ne ty nezlob s námi nás zničit, 

dokud by opouštěl jsi nám kořen, semeno ani pojmenovat? 

{8:89} Ó Bože Izraele, spravedliv: protože jsme vlevo 

kořen tento den. 

{8:90} hle, nyní máme před tebou naše nepravosti, 

neboť nemůžeme stát déle z důvodu tyto věci 

před tebou. 



{8:91} a jako ESDR v jeho modlitbě jeho zpovědi, 

pláč a ležící na plocho na zem před chrám, 

zde získané mu Jeruzaléma velmi velké 

velké množství mužů a žen a dětí: tam byl 

Skvělé pláče mezi množství. 

{8:92} pak Jechonias syn Jeelus, jeden ze synů 

Izraele, zavolal a řekl, O ESDR, jsme zhřešili 

proti Pánu Bohu jsme manželé cizí ženy 

národů země, a nyní je celý Izrael ve vzduchu. 

{8:93} Učiňme přísahu Pánu, že budeme klást 

pryč všechny naše ženy, které jsme podnikli pohanů, 

se svými dětmi, 

{8:94} tak, jako ty jsi ustanovil a jako poslouchat 

Hospodinův zákon. 

{8:95} vznikají a do provádění: pro ti to snad 

věc náleží, a budeme s tebou: statečně. 

{8:96} tak ESDR vstal a vzal přísahu náčelníka 

kněží a Levíty všech Izraele po tyto věci; 

a tak oni přísahal. 

{9:1} pak ESDR stoupá z nádvoří chrámu 



šel do komory Joanan syn Eliasib, 

{9:2} a zůstala tam a jíst žádné maso ani nápoj 

voda, truchlí pro velké nepravosti množství. 

{9:3} a ve všech židovstva byla prohlášení a 

Jeruzalém pro všechny, které byly v zajetí, které jsou 

by měl být sešli v Jeruzalémě: 

{9:4} a že každý, kdo se setkal není tam během dvou nebo 

tři dny podle jako starší holé pravidla jmenován, 

jejich skot měly být převzaty k využívání chrámu, a 

sám od nich, že byli zajetí. 

{9:5} a za tři dny byli všichni z kmene Juda 

a Benjamin sešli v Jeruzalémě dvacátého 

den devátého měsíce. 

{9:6} a všechny velké seděl, třásl se v široké 

soud chrámu kvůli současné počasí. 

{9:7} tak ESDR vznikly nahoru a řekl jim: Vy jste 

přestoupili zákon v si bere cizí manželky, čímž se 

Zvyšte hříchy Izraele. 

{9:8} a teď přiznání dávají slávu Pánu 

Bože našich otců, 



{9:9} a dělat svou vůli a odloučit od 

pohanské půdy a od cizí ženy. 

{9:10} pak plakala celý zástup a řekl s 

nahlas, jako když hovořil, takže budeme dělat. 

{9:11} ale forasmuch, jak je mnoho lidí, a je to 

špatné počasí, tak, že nemůžeme stát bez, a to je 

není práce na den nebo dva, viděl nechopíš v těchto věcech je 

Rozprostřít daleko: 

{9:12} tedy nechat vládci velké pobytu, a 

Ať všechny je ze našeho sídliště, které mají zvláštní ženy 
přicházejí 

v době jmenován, 
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{9:13} a s nimi vládci a soudci každý 

místo, dokud můžeme odvrátit hněv pána od nás pro 

tuto záležitost. 

{9:14} pak Jonathan syn Azael a Ezechias 

syn Theocanus způsobem vzal tuto záležitost na ně: 

a Mosollam a Levis a Sabbatheus jim pomohl. 

{9:15} a ony byly v zajetí podle 



pro všechny tyto věci. 

{9:16} a ESDR kněz vybral mu příkazce 

muži jejich rodin, vše podle názvu: a v první den 

desátý měsíc seděli společně, aby tuto záležitost projednala. 

{9:17} tak jejich příčina, který držel podivný manželky přivezli 

skončí v první den prvního měsíce. 

{9:18} a kněží, dodávaných společně, a 

měl zvláštní ženy, bylo nalezeno: 

{9:19} synů Ježíše syna Josedec, a jeho 

bratři; Matthelas Eleazar a Joribus a Joadanus. 

{9:20} a dali své ruce, aby odložili své manželky 

a nabídnout berany aby reconcilement za jejich chyby. 

{9:21} a synů Emmer; Ondřej a Zabdeus, 

a Eanes a Sameius, Hiereel a Azarias. 

{9:22} a z synů Phaisur; Elionas, Massias 

Izrael, Nathanael a Ocidelus a Talsas. 

{9:23} a Levíty; Jozabad a semifinále, a 

Colius, který se jmenoval Calitas a Patheus a Jidáš, a 

Jonas. 

{9:24} svaté zpěváků; Eleazurus, Bacchurus. 



{9:25} nosičů; Sallumus a Tolbanes. 

{9:26} z nich Izraele, synů Phoros; Hiermas, 

a Eddias a Melchias a Maelus a Eleazar, a 

Asibias a Baanias. 

{9:27} synů Ela; Matthanias, Zachariáš, a 

Hierielus a Hieremoth a Aedias. 

{9:28} a z synů Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth a Sabatus a Sardeus. 

{9:29} synů Bošek; Jan a Ondřej a 

Josabad a Amatheis. 

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

Jasubus, Jasael a Hieremoth. 

{9:31} a synů Doda; Naathus a Moosias, 

Lacunus, Naidus a Mathanias a Sesthel, Balnuus, 

a Manasseas. 

{9:32} a synů Annas; Elionas a Aseas, a 

Melchias a Sabbeus a Simon Chosameus. 

{9:33} a synů Asom; Altaneus a Matyáš, 

a Baanaia, Eliphalet, si Manassese a Semei. 

{9:34} a synů Jan; Jeremias, Momdis, 



Juel, Omaerus, Mabdai a Pelias a Anos, Carabasion, 

a Enasibus a Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Sámové, Selemias, Nathanias: a z synů Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} a z synů Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Édes, Juel, Banaias. 

{9:36} vzal všechny ty podivné manželky a dali 

je pryč s jejich dětmi. 

{9:37} a kněží a Levíty a které byly z 

Izrael, sídlil v Jeruzalémě a v zemi, v prvním 

den sedmého měsíce: tak děti Izraele byly v 

jejich sídliště. 

{9:38} a celý zástup sjelo jedním 

Accord do široké místo svaté verandy směrem 

východ: 

{9:39} a oni přistoupiv ESDR kněz a čtenáři, 

to přinese Mojžíšův zákon, který byl dán z 

Pán Bůh Izraele. 

{9:40} tak ESDR hlavního kněze přinesl zákon až 

celý zástup od muže k ženě a kněží, 



Chcete-li slyšet zákon v prvním dnem sedmého měsíce. 

{9:41} a četl v široké soudu před svatého 

verandy od rána až do poledne, než oba muži a 

ženy; a množství pozornost k právu. 

{9:42} a ESDR kněz a čtenář práva stál 

nahoru na kazatelnu ze dřeva, která byla vytvořena pro tento 
účel. 

{9:43} a tam postavil se mu Mattathias, Sammus, 

Ondřej, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, po pravé 

ruka: 

{9:44} a po levé ruce stál Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus a Nabarias. 

{9:45} pak vzal ESDR kniha zákona před 

množství: seděl čestně v prvé řadě 

pohled ze všech. 

{9:46} a když otevřel zákon, stáli všichni 

přímo nahoru. Takže ESDR požehnaný Pán Bůh nejvyšší, 

Bůh zástupů Všemohoucího. 

{9:47} a všichni odpověděli, Amen; a zvedání 

jejich ruce, padl na zem a uctívaný pán. 



{9:48} i Ježíš, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas a Calitas, Asrias, a 

Joazabdus a Ondřej, Biatas, levity, učil zákon 

Pána což je přitom se to pochopit. 

{9:49} pak mluvil Attharates unto ESDR hlavního kněze. 

a čtenář a Levíty, které učil, množství, 

i pro všechny, říká, 

{9:50} tento den je svatý Hospodinu; (za to Všichni plakali 

když slyšeli zákon:) 

{9:51} odejít a jíst tuk a pít sladké, a 

poslat část těm, kteří nemají nic; 

{9:52} pro tento den je svatý Hospodinu: a není 

bolestná; pro Pána, přinese vám čest. 
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{9:53} tak Levítové zveřejněn všemu lidu, 

říkal, tento den je svatý Hospodinu; Nebuď smutná. 

{9:54} pak by šel svou cestou, každý z nich jíst a 

nápoj a přesvědčte se, veselé a dát jim, že se část 

nic a udělat velký jásot; 

{9:55} protože chápali slova, ve kterém se 



bylo nařízeno, a pro které byla sestavena 

 


