
APOKRIFAS 

1st ESDRAS OF THE KING JAMES Biblija 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

1 Esdras 

Pirmoji knyga apie Esdras 

{1:1} ir Josias vyks šventė – Velykos 

Jeruzalės savo Viešpatį, ir pasiūlė Velykos, 

keturioliktą dieną pirmojo mėnesio; 

{1:2} nustačius kunigai pagal jų kasdienė 

kursus, kad odziana, ilgi drabužiai, į šventyklos, 

Viešpats. 

{1, 3} ir jis kalbėjo levitai, šventas ministrai 

Izraelis, kad jie turėtų hallow save į Viešpatį, kaip 

nustatyti Šventoji arka Viešpaties namuose, karaliaus Saliamono 

Dovydo Sūnaus, pastatė: 

{1/4} ir tarė: jūs ne daugiau pažymimas arka ant jūsų 

Pečiai: dabar todėl tarnauti Viešpačiui savo Dievą, ir 

tarnauti pas savo tautai Izraeliui, ir pasiruošti po jūsų 

šeimos ir giminės, 

{1, 5} pagal Dovydas, Izraelio karalius nustatyta, 



ir pagal savo sūnaus Saliamono didybę: ir 

stovi šventyklos pagal keletą orumą 

Jūs levitai, kurie tarnauti dalyvaujant šeimoms 

savo brolių izraelitų, 

{1:6} pasiūlymas Velykų tvarka ir pasirengęs padaryti į 

aukos už savo brolius, ir toliau Velykos 

pagal Viešpaties įsakymą, kuris buvo 

duota Mozė. 

{1:7} ir į žmones, kad ten Josias 

davė trisdešimt tūkstančių ėriukai, vaikų ir tris tūkstančius 

veršeliai: tai buvo suteikta karaliaus pašalpos, 

pagal tai, kaip jis pažadėjo, žmones, kunigai, ir 

kad levitai. 

{1:8} ir Helkias, Zakarijas ir Syelus, valdytojai 

šventyklos, davė kunigai, Velykos, du 

tūkstantis ir šešis šimtus avių ir trys šimtai veršeliai. 

{1:9} ir Jeconias, ir Samaias, ir Natanael jo 

brolis, ir Assabias, ir Ochiel, ir Irmantas, kapitonai per 

tūkstančiai, davė levitai, Velykos penkių 

tūkstančių avių ir septynis šimtus veršeliai. 



{1:10} ir kai visa tai buvo daroma, kunigai ir 

Levitai, turintys Neraugintos duonos, stovėjo labai mielas 

tvarka pagal giminės, 

{1:11} ir pagal kelis dignities, kad 

tėvai, prieš žmones, pasiūlyti Viešpačiui, nes jis yra 

parašyta Mozės knygoje: ir taip jie padarė kad 

ryte. 

{1:12} ir jie skrudinti Velykos su ugnimi, kaip 

appertaineth: kaip aukos, jie gabalinių juos žalvaris 

puodai ir keptuvės su gera prieskonį, 

{1:13} ir nustatyti jų prieš visiems žmonėms: ir po to 

jie parengti patys, ir kunigai jų 

broliai, Aarono sūnūs. 

{1:14} nes kunigai siūlomas riebalų iki naktį: o 

Levitai paruošti save, ir kunigai jų 

broliai, Aarono sūnūs. 

{1:15} Šventosios dainininkų taip pat, Asaph, sūnūs buvo 

savo užsakymą, pagal David, skyrimas atlaikyt, 

Asaph, Zakarijas ir Jeduthun, kurie buvo karaliaus 

svita. 



{1:16} Be to, budėtojai buvo kiekvieną vartų; Tai buvo ne 

teisėtas, bet eiti iš savo įprastos paslaugos: už jų 

broliai levitai pasirengusi už juos. 

{1:17} taip buvo tai, kas priklausė prie 

aukos Viešpats atlikta tą pačią dieną, kad jie 

gali turėti Velykų, 

{1:18} ir atnašauti Viešpaties altoriaus 

pagal karaliaus Josias įsakymų. 

{1:19}, Izraelio vaikai, kurie buvo laikomi 

tuo metu, ir saldus duonos septynių šventė Velykos 

dienų. 

{1:20} ir toks Velykų nebuvo laikomi Izraelio nuo 

pranašas Samuelis laiko. 

{1:21} taip, visi Izraelio karalių nusprendė ne toks, 

Velykos kaip Josias, ir kunigai ir levitai, ir 

Žydai, kredituoja visą Izraelį, kad gyvenamosios patalpos, tuo 

Jeruzalė. 

{1:22} XVIII Josias karaliavimo metais buvo 

Šis Velykų nuolat. 

{1:23} ir darbus ar Josias buvo vertikalioje atsa 



Viešpats su pobożnością pilna širdimi. 

{1, 24} kaip dalykų, kurie buvo perduoti jo laikas, 

jie buvo parašyta buvusios laikų, kalbant apie tuos, kurie 

nusidėjo ir padarė nedorai prieš Viešpatį visų pirma žmonės 

ir karalystes, ir kaip jie Zasmucony jį nepaprastai, taip 

kad Viešpaties žodžius powstali prieš Izraelį. 

{1:25} dabar po visų šių aktų Josias buvo perduoti, 

kad Faraonas, Egipto karaliaus, atėjo į padidinti karo metu 

Carchamis ant Eufrato: ir Josias išėjo prieš jį. 

{1:26} bet Egipto karalius siuntė jam pasakyti, ką 

aš daryti su tavimi, O Judėjos karalius? 

{1:27} aš esu ne išvežimo iš Viešpats Dievas tave; 

mano karas yra ant Eufrato: ir dabar Viešpats yra su manimi, 

taip, Viešpats yra su manimi Hastingas mane į priekį: nuo 

man, ir būti ne prieš Viešpatį. 

{1:28} čiausiasis Josias negali pasukti atgal savo rydwan nuo 

jo, bet įsipareigojo kovoti su juo, ne dėl to 

Jeremy žiočių kalbėjo prana o ˛od˛ius, 

Viešpats: 

{1:29} bet sujungtos su juo mūšyje Magiddo lyguma, 



ir kunigaikščių atėjo prieš karaliaus Josias. 

{1:30} tada pasakė karalius savo vergais, turi mane 

šalin iš mūšio; nes aš esu labai silpna. Ir 

iš karto jo tarnai paėmė jį iš mūšio. 

{1:31} tada gat jis ant jo antrą vežimą; ir yra 

pargabentas į Jeruzalę, mirė ir buvo palaidotas savo 

tėvo kapo. 

{1:32} ir visa žydija jie verkti, Josias, taip, 
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Jeremy pranašas apgailestavo Josias ir vyriausiasis vyrų 

su moterų padarė raudos jam iki šios dienos: 

ir tai turi būti padaryta potvarkis buvo suteikta 

nuolat per visus Izraelio tautai. 

{1:33} istorijos knygoje parašyti šiuos dalykus 

Judo karaliai, ir kiekvienas iš teisės aktų, Josias 

padarė, ir jo šlovės, ir jo supratimas teisėje, 

Viešpatie, ir tai, kad jis padarė prieš ir ką 

Dabar skaito, pateikiami knygoje, Izraelio karaliai 

ir Judėjoje. 

{1:34} ir tauta buvo Joachaz sūnus Josias, ir 



padarė jam karalius vietoj Josias tėvą, kai jis buvo 

dvidešimt iki trejų metų amžiaus. 

{1:35} ir królował Judėjos ir Jeruzalės trijų 

mėnesių: ir tada, Egipto karaliaus, nuverstas jam iš 

valdantieji Jeruzalėje. 

{1:36} ir jis nustato mokesčių ant žemės, šimtą 

talentų vieną talentą aukso ir sidabro. 

{1:37}, Egipto karaliaus, taip pat padarė karalius Joacim jo 

brolis Judo ir Jeruzalės karalius. 

{1:38} ir jis privalo Joacim ir nobles: bet Zaraces 

jo brolis, jis sulaikomas ir išvedė jį iš Egipto. 

{1:39} penkerių iki dvidešimties metų buvo Joacim kai jis 

buvo karalius žemės Judėjos ir Jeruzalės; ir jis 

darė pikta Viešpaties. 

{1:40} kodėl prieš jį Nabuchodonosor karalius 

Babilono atėjo, ir privalo jį su grandinės, žalvaris, 

ir atliko jį į Babilono. 

{1:41} Nabuchodonosor taip pat buvo šventa laivai, 

Viešpatie, ir juos nunešė ir nustatyti juos į savo 

šventyklos Babilono. 



{1:42} bet tuos dalykus, kurie įrašomi jam, ir, 

jo uncleaness ir ašmenų, parašyti kronikos 

karalių. 

{1:43} ir Joacim jo sūnus karaliavo generalinio direktoriaus: jis 
buvo 

padarė karalius yra aštuoniolika metų amžiaus; 

{1:44} ir karaliavo bet tris mėnesius ir dešimt dienų, 

Jeruzalė; ir darė pikta Viešpaties. 

{1:45}, po metų Nabuchodonosor pasiuntė ir sukelia 

jam būti įvežtos į Babilono su šventųjų laivų, 

Viešpats; 

{1:46} ir Zedechias karalius iš Judėjos ir Jeruzalės, 

kai jis buvo vienas ir dvidešimt metų; ir królował 

vienuolikos metų: 

{1:47} ir jis padarė blogis taip pat Viešpaties akyse ir 

rūpinamasi ne žodžiai, kurie kalbėjo jam iš to 

pranašas Jeremy iš Viešpaties burnos. 

{1:48} ir po to karalius Nabuchodonosor padarė 

jam prisiekiu pavadinimas Viešpaties, jis forswore save, 

ir sukilo; ir grūdinimas ant kaklo, savo širdyje, jis 



sutrikusi narių Viešpats, Izraelio Dievas. 

{1:49} valdytojai taip pat žmonės ir kunigai 

padarė daug dalykų prieš įstatymus, ir viskas praėjo, 

tarša iš visų tautų, ir suteršė Viešpaties šventykla 

kuris buvo pašventintas Jeruzalėje. 

{1:50} vis dėlto Dievas savo tėvo siunčiamas jo 

Messenger vadinti jų atgal, nes jis gailima juos ir 

jo buveinei taip pat. 

{1:51}, bet jie turėjo savo poslanców pajuoka; ir, atrodo, 

Kai Viešpats kalbėjo jiems, jie padarė jo sporto šaka 

pranašai: 

{1:52} taip toli atgal, kad jis, būdamas rozgniewali su jo tauta 

jų didelis blogis, liepė karaliai, 

Abraomo susiduria su rimtomis 

{1:53} kas nužudė savo jaunų vyrų su kardas, taip, 

net per savo šventyklą kompasas ir sutaupoma 

jaunas žmogus, nei tarnaitė, vyras nei vaikas, tarp 

juos; nes jis atidavė visus į savo rankas. 

{1:54} ir jie ėmėsi visų šventųjų laivų šventė, 

didelius ir mažus, su tais laivais iš Dievo, skrynią ir 



Karaliaus turtus, ir juos nunešė į Babilono. 

{1:55} kaip į Viešpaties namus, jie sudegino, ir 

stabdžių Jeruzalės sieneles ir padegė ant jo 

bokštai: 

{1:56} ir kaip savo šlovingą dalykai, jie niekada nustoja 

kol jie buvo vartojami ir juos visus į brūkšneliu: ir 

žmonių, kurie buvo ne nužudyti su kardu, jis atliko pas 

Babilonas: 

{1:57} kuris tapo tarnautojų jam ir jo vaikams, iki 

Persai karaliavo, vykdyti kalbėjo Viešpaties žodis 

Jeremy burną: 

{1:58} kol žemė naudojosi jos szabaty, visą 

laiko jos dykuma turi ji poilsio, kol visiškai baigsis 

septyniasdešimt metų. 

{2:1} Cyrus karalius, persai, pirmaisiais metais, 

Viešpaties žodis gali būti atlikta, kad jis turėjo 

pažadėjo iš burnos Jeremy; 

{2:2} valdovas prikėlė Cyrus karaliaus dvasia, 

Persai, ir jis padarė paskelbimas per visą savo 

Karalystės, o taip pat raštu, 



{2:3} pasakyti, taip sako karalius Cyrus persai; Į 

Wyniosly Viešpats, Izraelio Viešpats Dievas padarė mane 
karalius 

visame pasaulyje, 

{2:4} ir liepė man sukurti jam yra namuose 

Jeruzalės žydų. 

{2:5} if todėl ten būti bet kuris iš jūsų, kurie jo 

žmonės, tegul Viešpats, net savo Viešpaties, būti su juo, ir tegul 

eiti į Jeruzalę, kad judėjai, ir sukurti 

Izraelio Viešpats: jis yra Viešpats, kuris gyvena 

Jeruzalė. 

{2:6} kas tada gyventi tose vietose, apie, tegul juos 

padėti jam, tas, aš pasakyti, kad yra savo kaimynus, su aukso, 

ir su sidabru, 

{2:7} su dovanomis, su arklių ir galvijų ir kitų 

dalykų, kurie jau buvo išdėstytos prisiekti, kad šventykla 

Puslapis 695 1 Esdras 

Viešpats Jeruzalėje. 

{2:8} tada vyriausiasis Judėjos ir iš šeimų, 

Benjamino giminės atsistojo; kunigai taip pat, ir levitai, 



ir visi jie kurio Viešpats buvo perkeltas eiti, tai ir 

statyti namą, kad Viešpats Jeruzalėje, 

{2, 9} ir tie, kurie gyveno ištisus apie juos, ir padėjo 

jiems viskas su sidabro ir aukso, su žirgais ir 

galvijų, ir su labai daug nemokamas dovanas, paiešką 

kurių protu buvo maišomas iki jos. 

{2:10} karalius Cyrus taip pat išvedė šventa laivai, 

Nabuchodonosor turėjo gabenusių tolyn nuo Jeruzalės, 

ir įsteigė savo šventyklos stabus. 

{2:11} dabar kai Cyrus Persų karalius buvo pareikštas 

juos atgal, jis atidavė juos į Mithridates jo iždininkas: 

{2:12} ir jo jos buvo pristatytos į Sanabassar, 

gubernatorius Judo. 

{2:13} ir tai buvo skaičius; Tūkstančio 

aukso puodeliai ir tūkstančio sidabro, sidabro censers 

trisdešimt aukso ir sidabro du tūkstančiai dvidešimt devyni, 
buteliukai 

Keturi Šimtas ir dešimties, ir tūkstančiai kitų laivų. 

{2, 14} kad visi aukso ir sidabro, laivų, kurie buvo 

nunešė, buvo penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt 



iki devynių. 

{2:15} tai buvo sugrąžintos atgal iš Sanabassar, kartu 

su jais nelaisvėje, iš Babilono į Jeruzalę. 

{2:16}, bet ir persų karaliaus Artexerxes metu 

Belemus, ir Mithridates, ir Tabellius, ir Rathumus, 

ir Beeltethmus, ir Semellius sekretorius, su kitais 

Komisija su jomis, gyvendami Samarijos, kurie buvo 

ir kitose vietose, parašė jam prieš juos, kurie gyveno 

Judo ir Jeruzalės šiuos laiškus po; 

{2:17} kad karalius Artexerxes mūsų Viešpaties, savo tarnus, 

Rathumus, storywriter ir Semellius raštininkas, ir 

kitas jų Tarybos ir teisėjų, kurie yra Celosyria ir 

Phenice. 

{2:18} tai dabar žinoma, kad Viešpats karaliaus, kad žydai 

tai yra nuo jūs mums, kad atėjo į Jeruzalę, kad 

maištingas ir blogis miestą, pastatyti prekyviečių, ir 

remonto tai sieneles ir šventyklos pamatus. 

{2:19} dabar jei šio miesto ir sienos dalį sudaryti 

Vėlgi, jie bus ne tik atsisakyti duoti duoklę, tačiau taip pat 
sukilėlių 



prieš karalių. 

{2:20}, nes tai, ką per susijusiais su į 

Šventykla yra dabar, mes manome, kad patenkinti neužmiršti 
tokių 

klausimas, 

{2:21}, bet kalbėti mūsų Viešpatį karalius, ketinimų 

kad, jei tai būtų tavo malonumas tai gali būti ieškojo knygose 

tavo tėvo: 

{2:22} ir tu būsi rasti kronikose, kas yra 

parašyta apie šiuos dalykus ir būsi suprasti, kad 

kad miestas buvo maištinga, nerimą ir karaliai, ir miestai: 

{2:23} ir žydai buvo maištinga, ir iškėlė 

visada karų kuris gali sukelti net šis miestas buvo 

pagaminti dykuma. 

{2:24} kodėl dabar mes skelbiame pas tave, O Viešpatie 

karalius, kad jei šis miestas pastatytas dar kartą, ir jos sienos 

nustatyti iš naujo, nuo nuo šiol neturėsi jokių ištrauka 

į Celosyria ir Phenice. 

{2:25} tada karalius vėl paraπλ α Rathumus, 

storywriter, Beeltethmus, Semellius raštininkas, ir į 



kiti, kurie buvo Komisija ir Samarijos gyventojai 

bei Sirijoje ir is Phenice, po tokiu būdu; 

{2:26} aš perskaičiau laišką, kur jūs turite siųsti pas mane: 

todėl aš įsakiau, kad darbštus paieškos, ir tai davė 

buvo nustatyta, kad tame mieste buvo iš pradžių advokato 

prieš karalių; 

{2:27} ir vyrai ten buvo suteikta maištą ir 

karo: ir kad galinga karaliai ir aštri buvo Jeruzalėje, 

kurie karaliavo ir žinodami duoklė Celosyria ir Phenice. 

{2:28} dabar todėl aš įsakiau trukdo tie 

Vyrai nuo pastato miestą, ir reikia žiūrėti, kad yra būtina paisyti 

ne daugiau padaryti 

{2:29} ir kad tas blogis darbuotojams tęsti toliau 

kad karalių, erzina 

{2:30} tada karalius Artexerxes savo raides, skaityti, 

Rathumus ir Semellius raštininkas, ir kitų, kurie buvo 

Komisija su jais, pašalinti skuba link 

Jeruzalės su raitelių kariuomenę ir daugybė 

žmonės, pasirengusi žygiui, pradėjo trukdyti statybininkai; ir į 

pastato Jeruzalėje šventyklą nutraukė iki antrą 



metų dominavo Dariaus Persų karalius. 

{3:1,} dabar Dariaus karaliavo, jis padarė didelį pokylį 

pas visas jo temos, ir pas visus savo namų, ir pas visas 

Žiniasklaidos ir Persija, kunigaikščių 

{3:2} ir valdytojai ir kapitonų ir 

NCO, kurie buvo jo, nuo Indijos iki Etiopijos, 

šimtas dvidešimt ir septynių provincijų. 

{3:3} ir kai jie valgomi ir girtas, ir yra 

patenkintas buvo dingo namuose, tada karalius nuėjo į Dariaus 

jo miegamajame, ir miegojo, ir tuoj pat po pažadinusi. 

{3:4} tada trys jauni vyrai, kurie buvo sargybos, 

nuolat karaliaus kūną, kalbėjo vienas į kitą; 

{3:5} tegul kiekvienas iš mūsų kalbos sakinį: tas, kuris turi 

įveikti, ir kurių sakinys atrodo protingiau nei į 

kiti, pas jį yra karalius, Darius duoti dovanas, ir 

didžių dalykų kitos pergalės: 

{3:6} Kalbėdama, apsirengęs raudonos į aukso, taip pat gerti 

miego metu aukso, ir vežime su pavalkai aukso, o 

headtire smulkių skalbinių, ir apie jo kaklo grandinė: 

{3:7} ir jis turi sėdėti šalia Dariaus dėl savo 



išminties, ir turi būti vadinamas Darius jo pusbrolis. 

{3:8} ir tada kiekvienas parašė jo sakinys, uždaromos, 

ir nustatyta pagal caras Darijus jo pagalvę; 

{3:9} ir pasakė, kad, kai karalius pakilo, kai bus 

duoti jam raštus; ir iš kurios pusės karalius ir 

trijų kunigaikščių Persijos priima sprendimą, kad jo sakinys, 
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išmintingiausias, jam pergalę pateikiama, kaip buvo paskirta. 

{3:10} pirmasis parašė, vynas yra stipriausia. 

{3:11} antras rašė: karalius yra stipriausia. 

{3:12} trečią rašė: moterys yra Stipriausi: bet aukščiau 

Viskas tiesa įspaustos už pergalę. 

{3:13} dabar kai karalius prisikėlė, jie paėmė savo 

raštus, ir pristatyti juos pas jį, ir todėl jis juos perskaityti: 

{3:14} ir atsiuntimo jis vadinamas visų kunigaikščių 

Persija ir žiniasklaida, ir valdytojai ir kapitonai, ir 

NCO ir vyriausieji pareigūnai; 

{3:15} ir atsisėdo jam karaliaus krėsle sprendimo; 

ir prieš juos buvo perskaityti veikalai. 

{3:16} ir jis pasakė paskambinti jaunų vyrų, ir jie turi 



pareikšti savo sakinius. Todėl jie buvo vadinami, ir atėjo 

mieste. 

{3:17} ir jis pasakė jiems: paskelbti pas mus savo mintis 

dėl raštus. Tada prasidėjo pirmasis, kuris turėjo 

kalbėjo stiprumo vyno; 

{3, 18} ir jis sako taip, O jūs, vyrai, kaip didesnis kaip stiprus 

yra vyno! Jis verčia visus žmones atves į klaidos, gerk: 

{3:19} tai padaro protas karaliaus ir dėl to 

mūsų vaikas turi būti visi; į bondman ir dėl to 

garbės pilietis, vargšas ir turtingas: 

{3:20}, tai turneth taip pat kiekvienos minties į jollity ir mirth, 

taip, kad žmogus remembereth, nei liūdesio, nei skolos: 

{3:21} ir jis padaro kiekvieną širdį turtingas, taip, kad žmogus 

remembereth nei karaliaus, nei valdytojas; ir tai daro su 

kalbu viską iš talentą: 

{3:22} ir kai jie į savo puodeliai, jie pamiršta savo 

Meilė ir draugai ir broliai, ir šiek tiek po lygiosiomis 

kardas: 

{3:23}, bet kai jie yra iš vyno, jie prisimena, 

ne ką jie padarė. 



{3:24} O jūs, vyrai, yra ne vynas stiprus, kad enforceth 

Tokiu būdu tai padaryti? Ir kai jis kalbėjo taip, Jis tylėjo. 

{4:1} tada antra, kad kalbėjo stiprumo 

karalius, pradėjo sakyti, 

{4:2} O, jūs, vyrai, tai ne vyrai tobulėti stiprumas, kuris padengia 

taisyklė virš jūros ir žemės ir viskas jiems? 

{4:3} bet dar karalius yra daugiau galingas: jis yra visų Viešpats 

šių dalykų, ir Dievas viešpatauja virš jų; ir kokia 

jis commandeth juos jie padaryti. 

{4:4} jei jis kaina jiems kariauti viena prieš kitą, 

jie tai daro: jei jis siunčia juos prieš priešus, jie išeina, 

ir sugriauti kalnų sienų ir bokštų. 

{4:5} jie nužudyti ir nužudomi ir peržengtų ne į 

Karaliaus įsakymas: jei jie gauti pergalę, jie priima visus 

karalius, kaip gerai sugadinti, kaip visa kita. 

{4:6} taip pat tiems, kurie yra ne kariai, o ne 

daryti su karų, bet naudoti husbundry, kai jie turi pajusti 

dar kartą tai, kas jie buvo sėjami, jie priima jį į karaliaus, 

ir priversti vienas kitą žymų vengrą pas karalių. 

{4:7} ir dar jis yra tik vienas žmogus: jei jis komanda nužudyti, 



jie nužudyti; Jei jis komanda atsarginių, jie atsarginių; 

{4:8} jei jis komanda nužudė, jie nužudė; Jei jis komanda 

kad dykuma, jie padaryti dykuma; Jei jis command 

statyti, jie pastatyti; 

{4:9} jei jis komandą sumažinti, pjausto Jei jis 

komanda augalų, jie augalų. 

{4:10}, savo tautos ir savo armijas paklūsta jam: 

Be to jis lieth, jis valgančių ir Negeriantis, ir 

Plonam savo poilsio laiką: 

{4:11} ir jie nuolat stebėti aplink apie jį, nei 

gali kas nors išvykti, ir užsiimti savo verslu, nei 

nepaklusti jie jį į ką nors. 

{4:12} O jūs, vyrai, kaip reikėtų ne karalius būti galingiausia, 

kai toks rūšiuoti, jis paklūsta? Ir jis turėjo savo liežuvį. 

{4:13} tada trečiąjį, kuris kalbėjo moterų, ir 

tiesa, (tai buvo Zorobabel) pradėjo kalbėti. 

{4:14} O jūs vyrai, tai ne Didžiosios caras, nei 

daugybė vyrų, nei yra, tai vynas, kuris excelleth; Kas tai 

tada, ruleth juos, ar Dievas viešpatauja virš jų? yra 

jie ne moterys? 



{4:15} moterys per karalius ir visi žmonės, 

lokys taisyklė iš jūroje ir sausumoje. 

{4:16} net iš jų jie atėjo: ir jie jais maitinasi 

kad pasodinti vynuogynai, iš iš kurios vyno ateis į viršų. 

{4:17} jie taip pat padaryti Drabužiai vyrams; Šie 

garbė vyrų; o moterys be vyrų negalima. 

{4:18} taip, ir jei vyrai susirinko kartu aukso ir 

sidabro, arba bet kuris kitas gražus dalykas, tai jie ne meilės 
moteris 

kuris yra mielas ir grožį? 

{4:19} ir leisti visų šių dalykų, eiti, ar jie nėra žiopsojimas, 

ir net su atvira burna nustatyti savo akis greitai ant jos; ir 

ne visi žmonės turi daugiau noro pas ją kaip pas sidabro arba 

Auksas, arba bet kokia gražus dalykas? 

{4:20} žmogus leaveth savo tėvo, kuris išvedė jį, 

ir savo šalį, ir cleaveth pas savo žmoną. 

{4:21} jis sticketh nenori praleisti savo gyvenimą su savo 
žmona. ir 

remembereth nei tėvas, nei motina, nei šalyje. 

{4:22} tai taip pat jūs turite žinoti, kad moterys turi 

viešpatauja virš jūsų: ar jūs ne darbo ir triūso, ir suteikti ir 



pasiimti visus į moteris? 

{4:23} taip, vyras Plonam savo kalaviją, ir eina savo kelią į 

plėšti ir vogti, plaukti jūros ir ant upės; 

{4:24} ir žiūri į liūto, ir eina kad 

tamsos; ir kai jis kas pavogta, sugadina, ir apiplėšė, jis 

gimdo meilę. 
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{4:25} kodėl vyras myli savo žmoną geriau negu tėvas 

arba motina. 

{4:26} taip, daug ten būti, kad baigsis jų Ratio 

moterims, ir tampa vergais savo sakes. 

{4:27} daugelis taip pat žuvo, padarė klaidą, o nusidėję, 

moterims. 

{4:28} ir dabar jūs netikite manimi? nėra karaliaus 

didelis jo valdžioje? ar ne visuose regionuose bijo prisiliesti prie 
jo? 

{4:29} dar aš matau jį ir Apame karalius 

partnerio, susižavėjimo Bartacus, sėdi duktė 

dešinę ranką karaliui, 

{4:30} ir karūną nuo karaliaus galvos, ir 



Nustatę ant savo galvos; ji taip pat palietė karalius 

jos kairės rankos. 

{4:31} ir dar už visa tai karalius gaped ir gazed nuo 

jai su burna: jei ji juokėsi jam, jis nusijuokė 

taip pat:, bet jei ji buvo bet koks nepasitenkinimas į jį, karalius 
buvo 

fain, laižytis, kad ji gali būti suderinamos su juo dar kartą. 

{4:32} O jūs vyrai, kaip gali būti, tačiau moterys turėtų būti 

stiprus, matau, jie tokiu būdu? 

{4:33}, tuomet karalių ir kunigaikščių atrodė vienas ant 

Kitas: taip jis pradėjo kalbėti apie tiesą. 

{4:34} O jūs, vyrai, nėra stiprios moterys? didelis, yra į 

žemės, didelis dangų, greitai yra jo būryje, saulės 

jis compasseth dangaus apvali apie, ir jo fetcheth 

Žinoma, dar kartą į savo vietą per vieną dieną. 

{4:35} jis nėra didelis, padaro šiuos dalykus? Todėl 

yra tiesos, ir stipresnė už viską. 

{4:36} visos žemės crieth tiesą, ir dangaus 

tai blesseth: visi darbai purtyti ir drebėti į jį ir su juo yra 

ne nepelnytas dalykas. 



{4:37} vynas yra blogis, karalius yra blogis, moterys 

blogis, visų žmonių vaikams yra blogis, ir yra visi 

jų nedorus darbus; ir nėra tiesos juose; į jų 

netiesos taip pat jie turi mirti. 

{4:38} kaip tiesą, ji endureth, ir visada yra stipri; 

ji nemirs per amžius ir conquereth būsi per amžius. 

{4:39} su ja yra ne priimti asmenų ar 

Apdovanojimai; bet ji daro dalykus, kurie yra tik ir refraineth 

iš visų neteisinga ir nedorėlių dalykų; ir visi žmonės, Na kaip 

jos darbų. 

{4:40} nei jos sprendimas yra bet koks netiesos; 

ir ji yra jėga, Britanija, galią ir didybę, visų 

amžiaus grupėse. Palaimintas būti Dievo tiesos. 

{4:41} ir kad jis tylėjo. Ir visi žmonės 

tada šaukė, ir sakė, puikiai yra tiesos, ir visų pirma galinga 

dalykų. 

{4:42} tada pasakė jam: karalius, paklausti, ką tu. 

daugiau nei yra skiria rašymo, ir mes suteiksime 

tave, nes tu esi išmintingiausias; ir tu būsi sėdėti šalia 

man, ir būsi vadinama Mano pusbrolis. 



{4:43} tada jis tarė: karalius, prisiminti tavo vedybos 

kuri tu padarei žadėjo statyti Jeruzalė, tą dieną kai 

tu ežero į tavo Karalystė, 

{4:44} ir Išsiųsk visiems laivams, kurių buvo imtasi 

toli iš Jeruzalės, kuri išskiria Cyrus, kai jis 

žadėjo sunaikinti Babylon, ir siųsti juos vėl ten. 

{4:45} tu taip pat tu pažadėjo sukurti šventykloje, 

kad Edomites sudegino kai Judo buvo dykuma 

iš Abraomo. 

{4:46} ir dabar, O Viešpats karaliaus, tai yra, kurį aš 

reikalauti, ir kurios aš trokštu tave, ir tai, kad Princo 

tolerancija tyrimą iš save: aš trokštu, todėl, 

tu padaryti geros vedybos, atlikti patvirtindami su 

tavo burna, tu padarei žadėjo iš dangaus karalius. 

{4:47} tada Dariaus karalius atsistojo, ir pabučiavo jį, 

ir rašė laiškus jam pas visus skarbnikom ir 

NCO ir kapitonų ir valdytojai, kad jie turėtų 

saugiai perteikti savo kelią, ir jam, ir visi tie, kurie yra didesni 

su juo kurti Jeruzalė. 

{4:48} jis rašė laiškus, taip pat pas NCO, kurios buvo 



Celosyria ir Phenice, ir pas juos Libanus, kad 

jie turėtų atnešti kedro mediena nuo Libanus pas Jeruzalė, 

ir kad jie turi pastatyti miestą su juo. 

{4:49} Be to, jis rašė į žydų, kurie išėjo 

jo Karalystė ne į žydų, dėl savo laisvės, 

jokio pareigūno, joks valdovas, jokių leitenantas nei iždininkas, 
turėtų 

įsiveržimą į jų duris; 

{4:50} ir kad turėtų būti visos šalies, kurioje jie turi 

Be duoklė; ir kad reikia sulašinti į Edomites 

Žydų, tada jie nusprendė kaimai: 

{4:51} taip, kad būtų vykdomas kasmet teikiama dvidešimt 

talentų pastatas šventyklos, tol ji 

buvo pastatytos; 

{4:52} ir kitų dešimt talentų kiekvienais metais, išlaikyti ir 
sudegė 

aukos altoriaus kiekvieną dieną, nes jie yra 

įsakymas septyniolika pasiūlyti: 

{4:53} ir kad visi tie, kurie išvyko iš Babilono statyti 

Miestas turi būti nemokamai laisvės, kaip gerai jie kaip jų 

palikuonių, ir visi kunigai, kad nuėjo. 



{4:54} rašė taip pat m.. mokesčius, ir 

kunigai investicijos, kuriame jie ministras; 

{4:55} ir taip pat už mokesčius, levitai, turi būti 

jiems duota laiko tą dieną, kai namas buvo baigtas, ir 

Jeruzalėje statė aukštyn. 

{4:56} ir jis liepė duoti visiems, kurie laikomi miesto 

pensijos ir atlyginimai. 

{4:57} pasiuntė toli taip pat visi laivai iš Babilono, 

Cyrus buvo nustatytas vienas nuo kito; ir visa tai davė Cyrus 

įsakymų, tą patį mokėti, jis taip pat turi būti padaryta, ir 

siunčia pas Jeruzalė. 

{4:58} dabar Kada jaunuolis dingo, jis 

pakėlė veidą į dangų link Jeruzalės, ir gyrė 

Karalius, dangaus, 
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{4:59} ir pasakė, iš tavęs ateis pergalė nuo tau 

ateina išmintis ir tavo šlovė, ir aš esu tavo tarnas. 

{4:60} pagirta, kurie tu man davė išminties: už 

tau duosiu Ačiū, Viešpatie, mūsų tėvų. 

{4:61} ir todėl jis paėmė raides, ir išėjo, ir atėjo 



pas Babylon, ir papasakoti apie tai savo brolių. 

{4:62} ir jie šlovino Dievą savo tėvo, nes 

jis davė jiems laisvę ir laisvę 

{4:63} eiti ir statyti Jeruzalė ir šventykla 

kuris yra vadinamas pagal jo pavadinimą: ir jie sutinkami su 

priemones, musick ir džiaugsmu septynias dienas. 

{5:1}, po to buvo pagrindinė šeimos vyrai 

pagal jų gentys, nusprendė eiti su savo žmonomis 

ir sūnumis ir dukterimis, su savo menservants ir 

maidservants, o jų galvijai. 

{5:2} ir Dariaus siunčiami su jais tūkstančio raitelių, 

kol jie išvedė juos atgal į Jeruzalę saugiai, ir 

miuziklas [priemonių] tabrets ir fleita. 

{5:3} ir jų broliai grojo, ir jis padarė juos eiti 

kartu su jais į viršų. 

{5:4} ir tai yra vyrų, kurie pakilo, pavadinimai 

pagal jų šeimos nariams, tarp jų genčių, po jų 

keli vadovai. 

{5, 5} kunigai, Phinees sūnus Aarono sūnūs: 

Jėzaus sūnus Josedec, sūnus Saraias ir Joacim į 



sūnus Zorobabel, sūnus Salathiel, namas 

David, iš Phares, Judo; giminės kilmę 

{5:6} kurie kalbėjo Išminčius sakinių prieš Dariaus karalius 

Persija – antraisiais metais jo karaliumi, tą mėnesį Nisan, 

Tai pirmasis mėnuo. 

{5:7} ir jos nuo žydų, kurie atėjo iš to 

nelaisvę, kur jie gyveno kaip svetimi, kuriam 

Nabuchodonosor Babilono karalius turėjo nunešė pas 

Babilonas. 

{5:8} ir jie sugrįžo į Jeruzalę ir į kitą 

dalis žydų, kiekvienas žmogus į savo miestą, kuris atėjo su 

Zorobabel, su Jėzumi ir Zakarijas, Nehemias ir 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus ir Baana, jų vadovai. 

{5:9} jų tautos, skaičius ir jų 

valdytojai, sūnų Phoros, du tūkstančiai, šimtai 

septyniasdešimt ir du; Saphat, keturi šimtai septyniasdešimt 
sūnūs 

ir du: 

{5:10} arų ir septyni šimtai penkiasdešimt šeši sūnūs: 



{5:11} Phaath Moab, du tūkstančiai aštuoni sūnūs 

šimtai ir dvylikos: 

{5:12} Elamo, tūkstantis du šimtai penkiasdešimt sūnūs 

ir keturi: Zathul ir devyni šimtai keturiasdešimt penki sūnūs: 

Corbe, septyni šimtai penki sūnūs: Bani, sūnūs 

šešių šimtų keturiasdešimt ir aštuoni: 

{5:13} Bebai, šeši šimtai dvidešimt ir trys sūnūs: 

Sadas, trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt sūnūs ir 

du: 

{5:14} Adonikam, šeši šimtai šešiasdešimt sūnūs ir 

septyni: Bagoi ir dviejų tūkstančių šešiasdešimt šeši sūnūs: į 

Nerijus, keturi šimtai penkiasdešimt ir keturi sūnūs: 

{5:15} Aterezias sūnūs, devyniasdešimt ir du: sūnūs 

Ceilan ir threescore ir septyni Azetas: iš Azuran, 

keturi šimtai trisdešimt ir du: 

{5:16} Ananiasz, šimtas vienas sūnūs: sūnūs 

dėl Heavy Arom, trisdešimt dviem: ir sūnūs Bassa, trys šimtai 

dvidešimt ir trys: Azephurith, šimtą sūnūs ir 

du: 

{5:17} Meterus, trys tūkstančiai penki sūnūs: į 



Bethlomon, šimtas dvidešimt ir trys sūnūs: 

{5:18} jie Netophah, penkiasdešimt ir penki: jie yra 

Anathoth, Šimtas penkiasdešimt ir aštuoni: jie Bethsamos, 

keturiasdešimt ir du: 

{5:19} jie Kiriathiarius, dvidešimt ir penkios: jie yra 

Caphira ir Beroth, septyni šimtai keturiasdešimt ir trys: jie yra 

Pira, septynis šimtus: 

{5:20} jie, Chadias ir Ammidoi, keturi šimtai 

dvidešimt ir du: jie Cirama ir Gabdes, šeši šimtai 

dvidešimt ir vienas: 

{5:21} jie, Macalon, šimtas dvidešimt ir du: 

jie Betolius, penkiasdešimt ir dvi: iš Nephis, yra 

šimtų penkiasdešimt iki šešių: 

{5:22} Calamolalus ir našta, septynis šimtus sūnūs 

dvidešimt ir penkios: Jerechus, du šimtai keturiasdešimt sūnūs 
ir 

penki: 

{5:23} Annas, tris tūkstančius tris šimtus sūnūs 

ir trisdešimt. 

{5:24} kunigai: sūnus Jeddu, Sūnus Jėzus 



tarp Sanasib ir devyni šimtai septyniasdešimt du sūnūs: 

Meruth, tūkstančių penkiasdešimt ir du sūnūs: 

{5:25} Phassaron ir tūkstantis keturiasdešimt septyni sūnūs: 

sūnus Egidijus, tūkstančių ir septyniolika. 

{5:26} the levitai: sūnūs Jessue ir Cadmiel, ir 

Banuas ir Sudias, septyniasdešimt iki keturių. 

{5:27} Šventosios dainininkų: Asaph, šimtą sūnūs 

dvidešimt iki aštuonių. 

{5:28} ir budėtojai: Inga, sūnus Jatal, sūnus 

sūnus Talmon, sūnus Dacobi, Irmina, sūnūs 

Samių, visi šimtas trisdešimt ir devynis sūnus. 

{5:29} šventyklos tarnautojų: Iz, sūnūs, 

sūnus Asipha, sūnus Tabaoth, sūnus Ceras, į 

Sud, sūnus Phaleas, sūnus Labana, sūnus, 

Graba, sūnūs 

{5:30} sūnūs Nikas, sūnūs Uta, sūnūs 

Cetab, sūnus Agaba, sūnus Subai, sūnūs 

Vytaute, Cathua, sūnus Geddur, sūnus 

{5:31} Airus, sūnus Daisan, sūnus, sūnūs 

Noeba, sūnus Chaseba, sūnus Gazera, sūnus 
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Magnis, sūnus Phinees, sūnus Azare, sūnus 

Bastai, sūnūs Asana, sūnus Meani, sūnus 

Naphisi, sūnus Acub, sūnus Acipha, sūnus 

Aszur, Pharacim, sūnus Basaloth, sūnus 

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

Charea, sūnus Charcus, sūnus Aserer, sūnus 

Thomoi, sūnus Nasith, sūnus Atipha. 

{5:33} tarnautojų Saliamono sūnus: sūnūs 

Azaphion, sūnus Pharira, sūnus Jeeli, sūnus 

Lozon, Izraelis, sūnus Sapheth, sūnus 

{5:34} Sofijos, sūnus Pharacareth, sūnus, 

Sabi, Sarothie, Masias, sūnūs sūnų sūnūs su 

sūnūs Gar, sūnūs Addus, sūnūs Petras, sūnūs 

Apherra, sūnus Barodis, sūnus Sabat, sūnūs 

Allom. 

{5:35} visi ministrai iš šventyklos, ir sūnūs, 

tarnautojų Saliamono, buvo trys šimtai septyniasdešimt ir dvi. 

{5:36} jie atėjo iš Thermeleth ir Thelersas, 

Charaathalar, ir Aalar; 



{5:37} nei jie gali parodyti savo šeimos nariams, nei jų 

sandėlyje yra, kaip jie buvo Izraelio: Merūnas, sūnų sūnūs 

Draudimas, Necodan sūnus, šešis šimtus penkiasdešimt ir dvi. 

{5:38} ir kunigų, kuris pasiglemžė įstaigai, 

kunigystės, ir buvo nustatyta: sūnus Obdia, sūnus 

iš Accoz, sūnūs Addus, kuris vedęs Augia, kad 

dukros Barzelus, ir buvo pavadintas jo vardu. 

{5:39} ir kai šių giminingų Aprašymas 

vyrų prašoma registre ir nerastas, jie 

buvo pašalintas iš kunigystės tarnybos vykdymą: 

{5:40}, jiems sakė Nehemias ir Atharias, kad 

jie neturėtų būti dalyviais šventovę, iki ten 

atsirado vyriausiasis kunigas, apsirengęs su doktrina ir tiesa. 

{5:41} tiek iš Izraelio, iš jų dvylika metų ir 

į viršų, jie buvo visas numeris keturiasdešimt tūkstančių, šalia 

menservants ir womenservants du tūkstančiai trys 

šimtai ir šešiasdešimt. 

{5:42} menservants ir handmaids buvo septyni 

tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt ir septyni: dainavimą vyrai 

Dainuojantis moterų, du šimtai keturiasdešimt ir penki: 



{5:43} šimtą trisdešimt keturių ir penkių Kupranugariai, septyni 

tūkstantį trisdešimt ir šeši arkliai, du šimtai keturiasdešimt ir 
penkių 

mulai, penkių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt ir penkios 
žvėrys 

naudojamas jungą. 

{5:44} ir tam tikrų jų šeimoms, viršininko kai 

jie atėjo į Dievo šventyklą, kad yra Jeruzalėje, pažadėjo 

įsikurti vėl savo vietoje pagal savo 

galimybes, 

{5:45} ir duoti į šventą iždo darbų a 

tūkstančių svarų aukso, sidabro, penkių tūkstančių ir 

šimtai sacerdotalis investicijos. 

{5:46} ir taip gyveno kunigai ir lewici ir 

žmonės Jeruzalėje, ir šalyje, dainininkų taip pat ir 

budėtojai; ir visas Izraelis savo kaimuose. 

{5:47}, bet kai septintą mėnesį buvo po ranka, ir 

kai Izraelio vaikai buvo kiekvienas žmogus pagal savo 

vieta, jie atėjo viskas kartu su vieno sutikimo į atvirą 

vietą, pirmasis vartai, kuri yra į rytus. 

{5:48} tada atsistojo Jėzus Josedec, ir jo sūnus 



broliai kunigai ir Zorobabel sūnus, Salathiel, ir 

jo broliai, ir padarė ready Izraelio Dievas, altoriaus 

{5:49} pasiūlyti sudegintos aukos jai, pagal tai, kaip tai 

aiškiai liepė Mozės knygoje Dievo žmogus. 

{5:50} ir ten buvo susirinkę pas juos į 

kitų tautų žemes, ir jiedu pastatė ant savo altoriaus 

savo vietą, nes buvo visų žemės tautų 

priešiškumas su jais, ir užguitas; ir jie pasiūlė 

aukos pagal laiką ir całopaleń į į 

Viešpats ryte ir vakare. 

{5:51} taip pat jie surengė Tabernakulių šventėje, nes tai 

liepė įstatyme, ir pasiūlė aukas per dieną, kaip buvo 

atitikti: 

{5:52} ir po to, nuolat oblations ir 

paaukoti szabaty, ir Naujieji palydovai, ir visų 

Šventųjų šventės. 

{5:53} ir visi tie, kurie padarė bet vedybos su Dievu pradėjo 

į atnašauti Dievui pirmąją dieną, septintą 

mėnesį, nors Viešpaties šventykla dar nebuvo sukurta. 

{5:54} ir jie buvo Mūrininko ir dailidės 



pinigų, mėsos ir gerti, su džiaugsmu. 

{5:55} pas juos Zidon taip pat ir padangų jie davė carrs, 

kad jie turėtų atnešti kedrų iš Libanus, kuris 

turetu buti iš plūdės į Jafy, prieglobstį pagal 

kaip ji buvo liepė jiems Cyrus karalius iš Persų. 

{5:56} ir antrą metų ir antrą mėnesį po jo 

ateina į Dievo šventyklą Jeruzalėje pradėjo Zorobabel 

Salathiel ir Jėzaus sūnus Josedec, sūnus ir jų 

brolių, ir kunigai, ir levitai, ir visi jie, 

pas Jeruzalė buvo išėję į nelaisvę: 

{5:57} ir jie padėjo pagrindus, Dievo namai 

pirmą dieną antrojo mėnesio, antraisiais metais po 

juose buvo žydų ir Jeruzalės. 

{5:58} ir jie paskirti levitai dvidešimt metų 

senas per Viešpaties darbų. Tada atsistojo Jėzaus ir jo 

sūnų ir brolių, ir Cadmiel jo brolis ir sūnūs 

Madiabun, su Joda sūnus Eliadun, sūnus su 

jų sūnūs ir broliai, visi levitai, su viena sutarimu rengėjų 

į priekį, verslo, darbuotojas iš anksto darbus 

Dievo namai. Todėl darbų pastatyta šventykla, 



Viešpats. 

{5:59} ir kunigai stovėjo arrayed jų investicijos 

muzikos instrumentai ir vamzdžiais; ir levitai, 

Asaph sūnūs turėjo Cimbolais, 

{5:60} dainuoti dainas, padėkos, ir giriasi, 

Viešpatie, pasak Dovydas, Izraelio karalius buvo įšventintas į 
kunigus. 

{5:61} ir jie senas dainas garsiai balsas pagirti 

šventė, nes jo gailestingumas ir šlovės per amžius visuose 

Izraelis. 
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{5:62} ir visų žmonių skambėjo trimitai, ir sušuko: 

garsiai, dainavimas dainos Padėkos pas į 

Viešpats auginimo aukštyn į Viešpaties namus. 

{5:63} taip pat kunigai ir levitai, ir vyriausiasis 

jų šeimos nariams, kurie matė buvęs namas senovės 

atėjo į pastatą, tai verkti ir labai verkia. 

{5:64}, bet daugelis trimitai ir džiaugsmo sušuko su garsiai 

balso, 

{5:65} Insomuch, kuri vamzdžiais gali būti nenagrinėjamas 



žmonių verksmas: dar daugybė skambėjo 

neįtikėtinai, taip, kad jis buvo išgirsti toli nuo. 

{5:66} kodėl kai priešų iš Judo giminės 

ir Benjamin girdėjau jis, jie priėjo prie žinoti kokių triukšmą 

Mimesis turėtų reikšti. 

{5:67} ir jie suprato, kad jie buvo su 

nelaisvėje buvo pastatyti šventykloje pas Viešpats, Izraelio 
Dievas. 

{5:68} kad jie atėjo Zorobabel ir Jėzaus, ir į 

vyriausiasis šeimos, ir pasakė jiems:, mes bus sukurti 

kartu su jumis. 

{5:69} mes taip pat, kaip jūs, paklusti savo Viešpatį, ir tai 

Aukoti jam nuo karaliaus Azbazareth, 

Asirai, kurie čia atvedė. 

{5:70} tada Zorobabel ir Jėzus ir viršininkas į 

šeimų Izraelio pasakė jiems: tai ne mums ir jums 

statyti kartu su namą į Viešpatį mūsų Dievas. 

{5:71} mes patys vieni bus pastatyti į Viešpatį 

Izraelis, pasak kaip Cyrus Persų karalius davė 

liepė mums. 



{5:72} bet pagoniško gulėti sunkiųjų ant žemės, 

Judo, ir jų laikymo sąsiaurio, gyventojų trukdo jų 

pastatas; 

{5:73} ir jų slapti Sklypai, ir populiarių įsitikinimų 

ir maištai, jie trukdo statybos apdailos 

visą laiką, kad karalius Cyrus gyveno: taip jie trukdo 

nuo pastato, dvejus metus, kol dominavo erdvė 

Darius. 

{6:1} dabar antrais metais dominavo Darius 

Aggeus ir sūnus, Addo, Zakarijas pranašai, 

pranašavo pas žydija žydų ir Jeruzalės su 

Viešpats Dievas, Izraelis, kuri buvo ant jų pavadinimas. 

{6:2}, tada atsistojo Zorobabel sūnus Salatiel, ir 

Jėzus Josedec, sūnus ir pradėjo statyti namus, 

Viešpats Jeruzalėje, Viešpats buvo su pranašai 

jų, ir padėti jiems. 

{6:3}, tuo pačiu metu atėjo pas juos Sisinnes, 

gubernatorius Sirijai ir Phenice, su Sathrabuzanes ir jo 

kompanionai, ir jiems tarė: 

{6:4} iš kurių paskyrimą jūs statyti šį namą ir 



Šis stogas, ir atlikti visus kitus dalykus? ir kas yra, 

darbininkai, kurie atlikti šiuos dalykus? 

{6:5} vis žydų vyresnieji gauti nariams balsavus už, 

nes Viešpats aplankė nelaisvėje; 

{6:6} ir jie ne kliudė iš pastato, kol 

tokio laiko kaip bereikšmis buvo duota Dariaus dėl 

jais, o gavo atsakymą. 

{6:7} laiškų kopijos kurioje Sisinnes gubernatorius 

Sirija ir Phenice, ir Sathrabuzanes, su savo 

kompanionai, valdovų Sirijoje ir Phenice, rašė ir siunčiami 

pas Dariaus; Karalius Darius, Sveikinimas: 

{6:8} Tegul viskas žinoma mūsų Viešpatį karalių, kuris 

ateiti į šalį Judo, o įsigaliojo ir 

Jeruzalės radome Jeruzalės su 

Senieji žydų, kurie buvo iš nelaisvės 

{6:9} statybos, namas į Viešpatį, puikus ir naujų, ir 

išpjautos ir brangių akmenų, ir jau nustatyta ant medienos, 

sienos. 

{6:10} ir tuos darbus turi atlikti su dideliu greičiu, ir 

darbas eina prosperously savo rankose, ir su visais 



šlovės ir stropiai tai padarė. 

{6:11} paklausė mes šių seniūnų, sako, iš kurių 

įsakymų jūs statyti šį namą, bei pakloti pamatus 

šių darbų? 

{6:12} todėl su tyčia, kad mes gali duoti 

žinių pas tave rašydamas, mes pareikalavo iš jų kas 

buvo vyriausiasis daro, ir mums reikia iš jų pavadinimai 

raštu jų pagrindinių vyrų. 

{6:13}, jie davė mums šį atsakymą, mes esame vergais 

Viešpats, kuris sukūrė dangų ir žemę. 

{6:14} ir kalbant apie šį namą, statė daugelį metų buvo 

prieš iš karaliaus Izraelio didelis ir stiprus, ir buvo baigtas. 

{6:15}, bet kai mūsų protėviai išprovokavo Dievo rūstybė, pas 

ir prieš Izraelio Viešpaties, kuris yra danguje, jis 

davė jiems į Nabuchodonosor karalius galia 

Babilonas, Abraomo; 

{6:16} kurie nugriovė namuose, ir sudegino ją, ir 

nunešė žmonių nelaisvę pas Babilonas. 

{6:17} bet kad karalius Cyrus apgaudama pirmaisiais metais 

Babilonas Cyrus šalies Karalius rašė sukurti tai 



namas. 

{6:18} ir šventa laivai, aukso ir sidabro, kad 

Nabuchodonosor turėjo nunešė iš namų ne 

Jeruzalėje, ir turėjau nustatyti juos į savo šventyklą tų Cyrus 

karalius vėl išvedė iš šventyklos Babilono, 

ir jie buvo pristatyti į Zorobabel ir Sanabassarus 

liniuotės, 

{6:19} su įsakymas, kad jis turėtų atlikti toli, 

laivų, ir įdėti juos į šventyklą Jeruzalėje; ir 

kad Viešpaties šventykla turi būti pastatytas į savo vietą. 

{6:20} tada pats Sanabassarus, kad atvyksiu čia, 

pamatu į Viešpaties namus Jeruzalėje; 

ir nuo to laiko tai yra vis dar pastato, tai dar 

visiškai baigėsi. 

{6:21} dabar, jei jis atrodo gerai pas karalių, tegul 

Ieškoti galima tarp karaliaus Cyrus įrašus: 

{6:22} ir jeigu ji būtų nustatyta, kad namo statyba 
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Viešpats Jeruzalėje buvo padarė sutikus 



karalius Cyrus, ir jeigu mūsų Viešpats karalius būti taip 
mąstančių, tegul 

jos reiškia pas mus. 

{6:23} tada liepė caras Darijus ieškoti tarp į 

įrašų Babilono: ir taip Ecbatane rūmus, kurie yra 

šalies žiniasklaida, ten buvo rastas roll kuriame 

šių dalykų buvo įrašyta. 

{6:24} Cyrus Carienės pirmaisiais metais karalius Cyrus 

liepė, kad Viešpats Jeruzalėje namas turėtų 

būti pastatytas dar kartą, kai jie aukos nuolat ugnies: 

{6:25}, kurio aukštis turi būti šešiasdešimt kurį sudaro uolektys 
ir plotis 

šešiasdešimt kurį sudaro uolektys, su trijų eilučių iš tašytų 
akmenų ir viena eilė 

naujos medienos tos šalies; jos turi būti Gebenimas JAV ir jūra 

teikiama iš namų karalius Cyrus: 

{6:26} ir šventa laivai į Viešpaties namus 

tiek aukso ir sidabro, kad Nabuchodonosor paėmė iš 

namas Jeruzalėje, ir atnešė į Babilono, turėtų būti 

atkurta namas Jeruzalėje, ir nustatyti gyvenamosios vietos 

kur jie buvo prieš. 



{6:27} ir taip pat jis įsakė, kad Sisinnes, 

gubernatorius Sirijai ir Phenice ir Sathrabuzanes, ir jų 

draugų, ir tuos, kurie buvo paskirti valdovų Sirijoje 

ir Phenice, turėtų būti atsargūs, kad kištis su vieta, 

bet kenčia Zorobabel, tarnautojas, Viešpats, ir gubernatorius 

Judo, ir žydai, statyti namus, vyresnieji 

Viešpats toje vietoje. 

{6:28} aš įsakiau taip pat, kad jis sukaupė visą 

dar kartą; ir kad jie atrodo uoliai padėti tiems, kurie 

Žydų, iki į Viešpaties namus nelaisvėje būti 

baigta: 

{6:29} ir iš duoklė Celosyria ir Phenice, 

dalis kruopščiai turi būti teikiama šiems vyrams už aukas 

Viešpatie, tai yra, kad Zorobabel į gubernatorius, jautukai, 

bei avinai ir ėriukai; 

{6:30}, o taip pat kukurūzai, druska, vyno, ir naftos, ir kad 

nuolat kiekvienais metais be tolesnio klausimas, pasak 

kaip kunigai, kad Jeruzalėje pareiškia esąs kasdien 

išleista: 

{6:31} kad aukos gali būti atliekami Wyniosly Dievui 



karaliaus ir jo vaikai, ir kad jie gali melstis už 

savo gyvenimą. 

{6:32} ir jis liepė, kad kiekvienas, kuris turi 

peržengtų, taip, ar į ką nors pirmiau kalbėjo arba 

parašyta, iš jo paties namų medį galima vartoti, ir jis 

jos pakartas, ir visomis savo gėrybėmis, konfiskavo karalius. 

{6:33} valdovas, kurio pavadinimas yra vadinamas 

visiškai sunaikinti kiekvieną karalius ir tauta, kuri stretcheth 

jo rankos trukdo ar endamage namo į Viešpaties 

Jeruzalė. 

{6:34} aš Dariaus karalius buvo įšventintas į kunigus, remiantis 

pas šiuos dalykus tai padaryti kruopštumo. 

{7:1} tada Sisinnes gubernatorius, Celosyria ir 

Phenice ir Sathrabuzanes, su savo draugės 

po karaliaus Dariaus, įsakymų 

{7:2} padarė labai atidžiai prižiūrėti šventa darbus, padėti 

senovės žydų ir valdytojai šventyklos. 

{7:3} ir todėl šventa kūrinių suklestėjo, kai Aggeus ir 

Zakarijas pranašai pranašavo. 

{7:4} ir jie baigė šiuos dalykus iš to 



Izraelio, ir su Viešpaties Dievo įsakymas dėl 

sutikimo Cyrus, Darius ir Artexerxes, Persijos karalių. 

{7:5} ir tokiu būdu buvo Šventosios namas baigtas per tris 

ir dvidešimtos dienos to mėnesio Adar, šeštaisiais metais nuo 

Persų karalius Darius 

{7:6} ir izraelitų, kunigai, ir 

Levitai, o kiti, kurie buvo nelaisvės, kurios buvo 

pridėta pas juos, ar pagal tai, ką parašyta, 

Mozės knygos. 

{7:7} ir atsidavimas Viešpaties šventykla jie 

siūlomas jautukai šimtą du šimtus avinai, keturi 

šimtą avių; 

{7:8} ir dvylika ožkų už nuodėmę visą Izraelį, pagal 

vyriausiasis Izraelio genčių skaičių. 

{7:9} kunigai taip pat ir levitai buvo arrayed, 

jų investicijos, pagal jų giminės, paslaugos 

dėl to Viešpats, Izraelio Dievas, pasak Mozės knygos: 

ir ne kiekviena vartų budėtojai. 

{7:10}, o Izraelio vaikai kurie buvo su 

nelaisvėje laikomi keturioliktą dieną pirmosios Velykos 



mėnesį, po to kunigai ir lewici buvo pašventinta. 

{7:11} buvo nelaisvėje jie ne visi 

pašventino kartu: bet levitai buvo pašventintas 

kartu. 

{7:12} ir todėl jie pasiūlė visus juos, Velykos 

nelaisvėje, ir jų broliai kunigai, ir už 

patys. 

{7:13} ir izraelitų, kad atėjo iš to 

nelaisvėje ar valgyti, net ir tie, kurie buvo atskirtas 

iš žmonių žemės obrzydliwości ir siekė 

Viešpats. 

{7:14} ir jie laikomi Neraugintos duonos septynių šventė 

dienų, todėl Linksmų prieš Viešpatį, 

{7:15}, kad jis kreipėsi karalius gynėjas 

Asirijos link jų, stiprinti savo rankų darbų 

ir Viešpats, Izraelio Dievas. 

{8:1} ir po šių dalykų, kai Artexerxes karalius, 

Persai królował atėjo sūnus Saraias, sūnus Esdras 

Ezerias, sūnus Helchiah, sūnus Mindaugas Stravinskas, 

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



Amarias, sūnus Ezias, sūnus Meremoth, sūnus 

Zaraias, sūnus Savias, sūnus Boccas, sūnus 

Abisum, sūnus Phinees, sūnus Eleazar Novum City Center, 
sūnus 

Aaron ir vyriausiasis kunigas. 

{8:3} Ši Esdras pakilti iš Babilono, kaip raštininkas, 

Būdamas labai paruošta Mozės įstatymas, kuris buvo priimtas 
dėl 

Izraelio Dievas. 

{8:4} ir karalius padarė jam garbę: nes jis rado malonę, 
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jo akyse visi jo prašymai. 

{8:5} ten pakilti su juo taip pat tikri, kad vaikai 

Izraelio, levitai, šventas dainininkų, kunigo 

budėtojai ir Ministrų šventykloje, Jeruzalėje, pas 

{8:6} septintųjų metų dominavo Artexerxes, mieste, 

penktą mėnesį, tai buvo karaliaus septintųjų metų; nes jie nuėjo 

iš Babilonija – pirmą dieną pirmasis mėnuo, ir atėjo į 

Jeruzalė, pasak klestintis kelionę, į 

Viešpats davė jiems. 

{8:7}, Esdras turėjo labai gerų įgūdžių, kad jis praleistas 



nieko, teisės ir įsakymų šventė, bet 

mokoma visą Izraelį, potvarkių ir sprendimų. 

{8:8} dabar kopiją Komisijai, kuri buvo 

raštu iš Artexerxes karalius, ir atėjo į Esdras, 

kunigas ir skaitytojui Viešpatį, teisės yra tai, 

neseka; 

{8:9} karalius Artexerxes pas Esdras kunigas "ir" reader 

teisės aktų Viešpats siunčia sveikinimą: 

{8:10} nutarusi elgtis mielai aš turiu 

pateikti užsakymą, kad šios tautos dalis žydų bei į 

kunigai ir lewici buvo per mūsų Karalystė, kaip nori 

ir norėdamos turėtų eiti su tavimi pas Jeruzalė. 

{8:11} kuo daugiau todėl, nes turi proto thereunto, tegul 

juos išvykti su tavimi, tai kas atrodė geras ir man 

ir mano septyni draugai konsultantai; 

{8:12} gali Žvelkite Judo reikalus ir 

Jeruzalė, maloniai į tą, kuri yra įstatymo šventė; 

{8:13} ir nešti pas Izraelio Viešpats prie dovanos 

Jeruzalė, kuris pažadėjo man ir mano draugams, ir visi į 

aukso ir sidabro, kad Babilono šalyje galima rasti, 



Viešpats Jeruzalėje, 

{8:14} su, kurioje pateikiama žmonės, 

šventykloje Viešpaties, savo Dievo Jeruzalėje: ir kad sidabras 

ir aukso gali būti renkami jautukai, avinai ir ėriukai, 

ir ko thereunto, priklausančiais ryšio; 

{8:15} iki galo, kad jie gali pasiūlyti aukos pas į 

Viešpaties altoriaus Viešpaties, savo Dievo, kuris yra 

Jeruzalė. 

{8:16} ir kokia tu ir tavo broliai darys su 

sidabro ir aukso, padaryti, pagal tavo Dievo valią. 

{8:17} ir šventa laivai Viešpaties, suteikiamos 

tau naudoti šventyklos, tavo Dievas, kuris yra 

Jeruzalė, tu būsi nustatyti prieš tavo Dievas Jeruzalėje. 

{8:18} ir kokio nors dalyko tu būsi prisiminti 

naudoti savo Dievo šventykloje, tu būsi suteikti jai iš 

Karaliaus iždą. 

{8:19} ir aš karalius Artexerxes buvo taip pat įsakė, kad 

laikytojai lobių Sirijoje ir Phenice, kad 

kokia Esdras kunigas ir skaitytojo teisės į 

pats Aukštasis Dievas siunθia, nes jie suteiktų jam su 



greitis, 

{8:20} šimtą talentų sidabro, sumai 

taip pat taip pat kviečių net šimtą karves, ir 

šimtas vienetų vyno, ir kitų dalykų gausa. 

{8:21} leiskite viską atlikti po Dievo įstatymui 

kruopščiai pas Wyniosly Dievo rūstybė ateis ne 

kai Karalystė, karalius ir jo sūnus. 

{8:22}, aš įsakau tau taip pat, kad jūs reikalauti jokių mokesčių, 
nei 

įvedimas, bet kunigai ir levitai, arba 

Šventoji dainininkų, arba budėtojai arba ministrų šventykla, ar 
bet kurio 

kurios daikteliai šioje šventykloje, ir kad nė vienas žmogus turi 

įgaliojimų nustatyti jiems ką nors. 

{8, 23} ir tu, Esdras, pagal Dievo išmintis 

įšventinti teisėjų ir teisėjų, kad jie gali spręsti visi Sirijoje 

ir Phenice visiems tiems, kurie nežino teisės tavo Dievo; ir 

tie, kurie žino ne tu būsi mokyti. 

{8:24} ir kas turi peržengtų teisė tavo 

Dievas, ir karalių, turi būti nubaustas stropiai, ar 

jis būti iš mirties ar kitos bausmės, bausmės pinigų, arba 



skiriama laisvės atėmimo bausmė. 

{8:25} tada sakė Esdras raštininkas, palaimintas būti tik 

Viešpats Dievas savo tėvo, kurie įdėti į tai, 

karalius, garbinti savo namą, kuris yra Jeruzalės centre: 

{8:26} ir kas pagerbiami man akyse, karalius, ir 

jo patarėjams, ir visiems savo draugams ir didikai. 

{8:27}, todėl man buvo skatinami pagalba, 

Viešpats mano Dievo, ir susirinko vyrai iš Izraelio eiti 

su manimi. 

{8:28} ir tai yra vyriausiasis pagal jų šeimos 

ir keli dignities, kad Eime su manimi iš Babilono 

Karaliaus Artexerxes karaliauti: 

{8, 29} Phinees, Gerson sūnų: sūnų 

Ithamar, Gamael: iš sūnų Dovydo, Sūnaus gyventojais Lettus, 

Sechenias: 

{8:30} sūnų Pharez, Zakarijas; ir su juo 

buvo skaičiuojami šimtą penkiasdešimt vyrų: 

{8:31}, tai gėda Moab, Eliaonias, sūnus, sūnūs 

Zaraias, ir su juo du šimtus vyrų: 

{8:32} sūnų Zathoe, Sechenias sūnus, 



Jezelus, ir su juo tris šimtus vyrų: sūnų 

Nerijus, Obeth sūnus, Jonathan, ir su juo du šimtus 

ir penkiasdešimt vyrų: 

{8:33} Elamo, Josias sūnus Gotholias, sūnus ir 

su juo septyniasdešimt vyrų: 

{8:34}, Saphatias, Zaraias sūnus Omris, sūnūs 

ir su juo šešiasdešimt ir dešimt vyrų: 

{8:35}, Asaelis, Abadias sūnus Jezelus, sūnus ir 

su juo du šimtai dvylika vyrų: 

{8:36}, Banid, Assalimoth sūnus Josaphias, sūnus 

ir su juo šimtą ir šešiasdešimt vyrai: 

{8:37} Natalija, Zakarijas sūnus Bebai, sūnus ir 

su juo dvidešimt ir aštuoni vyrai: 

{8:38} Astath, Johannes sūnus Acatan, sūnus ir 

su juo 100 ir ten vyrai: 
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{8:39} Adonikam sūnų pastaruosius, ir tai yra dėl 

vardai iš jų, Eliphalet, brangakmenis, ir Samaias, ir su 

juos septyniasdešimt vyrų: 

{8:40} Bago, Uthi sūnus Istalcurus, sūnus 



ir su juo septyniasdešimt vyrų. 

{8:41} ir tai aš susirinko upė 

TheRAS, kuriame mes būsime mūsų palapinės tris dienas: ir 
tada aš 

apklaustųjų juos. 

{8:42}, bet kai aš rasiu ten nė vienas iš kunigai ir 

Levitai, 

{8:43} tada siunčia man pas Eleazar Novum City Center, ir Iduel, 
ir Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zakarijas ir Mosollamon, vyriausioji 

vyrai ir išmoko. 

{8:45} ir bade juos, kad jie turėtų eiti pas Saddeus 

laivo kapitonas, kuris buvo vietoje iždo: 

{8:46} ir liepė jiems, kad jie turėtų kalbėti: 

Daddeus, ir jo broliai, ir, kad skarbnikom 

vieta, atsiųsti tokius žmones kaip gali vykdyti kunigai 

biuras namuose šventė. 

{8:47} ir galinga ranka Viešpats jie atnešė 

pas mus sumaniai vyrų Moli sūnų Levi, sūnų, 

sūnus, Izraelis, Asebebia, ir jo sūnūs ir jo brolius, kurie 



buvo aštuoniolika. 

{8:48} ir Asebia, ir Annus, ir jo brolis, Osaias, 

Channuneus sūnūs ir jų sūnūs, buvo dvidešimt vyrų. 

{8:49} ir šventykla, kurį Dovydas turėjo tarnautojų 

įšventintas kunigu, ir įteikti pagrindiniai vyrų ir 

Levitai su naminiu, šventyklos du šimtus tarnų ir 

dvidešimt, kurių pavardės buvo shewed kataloge. 

{8:50} ir ten aš pažadėjo greitai pas jaunus vyrus 

prieš mūsų Viešpaties, kad noras jį klestintį kelionė tiek 

mums ir jiems tai buvo su mumis, mūsų vaikams, o dėl 

galvijų: 

{8:51} man buvo gėda prašyti karaliaus virėjus, ir 

raitelių ir elgesio apsaugos prieš savo priešininkus. 

{8:52} nes mes turėjo pasakė karaliui, kad galia 

Viešpats, mūsų Dievas turi būti su tais, kurie siekia jo, 

jiems padėti visais būdais. 

{8:53} ir dar kartą mes prašė mūsų Viešpaties, kaip tai liečia 

dalykų, ir rado jį palankus pas mus. 

{8:54} tada aš atskirti dvylika kunigų, viršininko 

Esebrias, ir Assanias, ir dešimt vyrų, jų brolių su 



juos: 

{8:55} ir aš juos pasverti, aukso ir sidabro, ir 

Šventųjų laivų namo mūsų Viešpaties, kuris karalius, 

ir jo Taryboje, ir kunigaikščių, ir visas Izraelis, davė. 

{8:56} ir kai aš buvo pasverti, išsiunčiau jiems: 

šeši šimtai penkiasdešimt talentų sidabro ir sidabro laivų 

yra šimtai talentų, ir šimtą talentų aukso, 

{8:57} ir dvidešimt Auksinių indų, ir dvylika laivų, 

žalvaris, net ir gerai žalvaris, blizgantis kaip auksas. 

{8:58} ir man pasakė jiems, abu jūs šventi pas į 

Viešpats, ir laivai yra šventas, ir aukso ir sidabro 

Atsivertimas į Viešpatį, Viešpats mūsų protėvių vedybos. 

{8:59} žiūrėti jūs, ir saugo juos, kol jūs juos pristatyti į 

vyriausiasis kunigai ir lewici ir pagrindinė vyrų 

Izraelis, Jeruzalė, šeimų į rūmų, 

namas mūsų Dievas. 

{8:60} tiek kunigai ir levitai, kurie anksčiau vartojo 

sidabro ir aukso ir laivų, atnešė juos pas 

Jeruzalė, į Viešpaties šventyklą. 

{8:61} ir nuo upės Theras mes išsiųsime dvyliktą 



dieną pirmasis mėnuo, ir atėjo į Jeruzalę iš galingas 

ranka mūsų Viešpaties, kuris buvo su mumis: ir iš to 

Pradžia mūsų kelionės Viešpats pristatyti mums iš kiekvieno 

priešas, ir todėl mes atėjo į Jeruzalę. 

{8:62} ir kada mes buvo ten tris dienas, aukso 

ir sidabro, kad buvo sveriami buvo pristatytas į namus 

Mūsų Viešpats ketvirtą dieną pas Marmoth sūnus kunigas 

apie Iri. 

{8:63} ir su juo buvo Phinees, sūnus Eleazar ir 

su jais buvo Josabad sūnus Jesu ir Moeth sūnus 

iš Sabban, levitai: visi buvo pristatytas jų skaičių ir 

svoris. 

{8:64} ir visas jų svoris buvo parašyta iki to 

pačią valandą. 

{8:65} Be to jie buvo išėję iš nelaisvės 

siūlomos aukojimo pas Viešpats, Izraelio Dievas, net dvylika 

jautukai už visą Izraelį, ma˛daug ir šešiolika avinai, 

{8:66} Threescore ir dvylikos Avelės, ožkos yra taikos 

siūlo, dvylikos; visų jų auką Viešpačiui. 

{8:67} ir jie pristatytų karaliaus įsakymų 



pas karaliaus tvarkdariai ir valdytojų Celosyria 

ir Phenice; ir jie pagerbiami žmonės ir šventyklos 

Dievo. 

{8:68} dabar kai visa tai buvo daroma, valdovai atėjo 

pas mane, ir pasakė, 

{8:69} tautos Izraelio, kunigaikščių, kunigai ir 

Levitai, ne įdėti nuo jų keistų žmonių 

žemė, nei pagonių, su naminiu, tarša, 

Kanaanitai, Hetitai, Pheresites, jebusiečių ir Moabites, 

Egiptiečiai, ir Edomites. 

{8:70}, jie ir jų sūnus susituokė su 

jų dukrai, ir šventa sėkla yra sumaišyti su keistai 

žmonių žemės; ir nuo pat pradžių šį klausimą į 

valdovai ir didžių žmonių buvo dalyviais, šią kaltę. 

{8:71} ir kaip tik girdėjau šiuos dalykus, aš išsinuomoti mano 

drabužiai ir šventųjų drabužių ir ištrauktas iš plaukų 

off mano galvos ir barzdos, o man atsisėdo liūdna ir labai 
sunkiųjų. 

{8:72} kad visi tie, kurie buvo tada persikėlė į žodį, 

Viešpats, Izraelio Dievas surinko pas mane, o aš verkti 



kalčių: bet aš vis dar sėdi visiškai sunkumo iki vakaro 

aukos. 
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{8:73} tada auga iš greitai su savo drabužius ir 

Šventoji nuoma, ir tolima mano kelio, ir drabužis tempimo 

atgal savo rankas į Viešpatį, 

{8:74} aš sakė: Viešpatie, aš esu glumina ir gėda 

prieš tavo veidą; 

{8:75} už mūsų nuodėmes yra dauginamos virš mūsų galvų, ir 

mūsų ignorances pasiekė iki dangų. 

{8:76} per amžius, nes laiko mūsų protėvių, mes turime 

buvo ir yra didelė nuodėmė, net iki šios dienos. 

{8:77} ir už mūsų nuodėmes ir mūsų protėviai mums su mūsų 

broliai ir mūsų karaliai ir mūsų kunigų buvo atsisakyta pas 

žemės, kardas, ir nelaisvėje, ir už karalių 

grobį su gėda, iki šios dienos. 

{8:78} ir dabar tam tikro gailestingumo buvo 

shewed pas mus nuo tavęs, Viešpatie, kad ten turėtų būti 
palikta 

mus ir šaknis, ir pavadinimą vietoj tavo šventovė; 



{8:79} ir atrasti pas mus namuose šviesa, 

Viešpats mūsų Dievas, ir duoti mums maisto laikais mūsų 

servitutas. 

{8:80} taip, kai mes buvome vergijoje, mes nebuvome 

paliko mūsų Viešpaties; bet jis padarė mums maloningas prieš į 

Persijos karalių, kad jie davė mums maisto; 

{8:81} taip, ir garbė mūsų Viešpaties šventykla ir 

prikėlė dykuma Sionas, kad jie davė mums tikras 

tvirtai į žydų ir Jeruzalės. 

{8:82} ir dabar, Viešpatie, ką mums sako turintys šių 

dalykų? nes mes sulaužė tavo įsakymų, kuriuos 

tu gavest į rankas savo tarnus prana ai, sakydamas: 

{8:83} kad žemės, kurioje jūs pradeda turėti kaip yra 

paveldą, yra užteršti tarša iš žemės, 

svetimi žemę, ir jie yra užpildyti jį su savo 

uncleanness. 

{8:84} Todėl dabar prisijungia jūs ne prie savo dukters 

pas savo sūnų, nei jūs turi imtis savo dukras pas 

jūsų sūnus. 

Be to, jūs niekada siekia turėti ramybę su {8:85} 



jiems, kad jūs gali būti stiprus, ir valgyti gerus dalykus iš to 

žemės, ir kad jūs gali išeiti pas žemės paveldėjimo 

jūsų vaikai būsi per amžius. 

{8:86} ir visa tai yra atsitiko daroma pas mus už mūsų 

nedorus darbus ir puikus nuodėmes; tu, Viešpatie, kad didst 

mūsų nuodėmes šviesos, 

{8:87} ir didst pas mus tokie šaknis: bet mes turime 

atsigręžė dar kartą peržengtų tavo teisės ir mišrūs 

save su žemės tautų uncleanness. 

{8:88} Abys ne tu pykti, pas mus sunaikinti mus, 

kol tu hadst paliko mums nei šaknų, sėklų, nei pavadinimą? 

{8:89} Izraelio Viešpatie, tu esi tiesa: nes mes palikome už 

šią dieną šaknis. 

{8:90}: Štai dabar mes esame prieš tave, mūsų nuodėmes, 

nes mes negalime stovėti bet ilgiau dėl šių dalykų 

prieš tave. 

{8:91} ir kaip Esdras savo maldoje padarė jo prisipažinimo, 

verkti, ir gulėti butas ant žemės prieš šventyklą, 

ten susirinko pas jį iš Jeruzalės labai puikus 

daugybė vyrų ir moterų ir vaikų: ten buvo 



Puikus verkti tarp daugelio. 

{8:92} tada Jechonias sūnus Jeelus, vienas iš 

Izraelio, sušuko, ir pasakė: O Esdras, esame nusidėję 

prieš Viešpatį Dievą, mes susituokė keista moteris 

Tautų žemės, ir dabar visi Izraelio aukštai. 

{8:93} mums padaryti priesaiką Viešpačiui, kad sukursime 

už visų mūsų žmonos, kurį mes priimame pagonis, 

su savo vaikais, 

{8:94} patinka, kaip tu padarei pasisuko, ir tiek, kiek paklusti 

Viešpaties įstatymą. 

{8:95} kilti ir įdėti į vykdymo: kad tau Dievas tai 

susijusiam su dalelių, ir mes būsime su tavimi: ar drąsiai. 

{8:96} tiek Esdras atsirado, ir priesaiką viršininkas 

kunigai ir lewici visus Izraelio daryti po šių dalykų; 

ir taip jie pažadėjo. 

{9:1} tada Esdras auga Audito Rūmų šventykla 

nuėjau į Joanan kameros Eliasib, sūnus 

{9:2} liko ten ir valgė be mėsos nei gėrimas 

vanduo, daugybė puikių kaltes Gedulas. 

{9:3} ir visa žydija buvo atsišaukimas ir 



Jeruzalės visiems, kurie buvo nelaisvės, kad jie 

turėtų būti renkami kartu Jeruzalėje: 

{9:4} ir kad kiekvienas, kuris susitiko ne ten per du ar 

tris dienas pagal kaip vyresnieji, pagimdė taisyklę paskirti, 

jų galvijai turėtų būti areštuotas šventykloje, naudojimu ir 

pats išvaryti iš jų, kurie buvo iš nelaisvės. 

{9:5} ir per tris dienas buvo visi jie iš Judo giminės 

ir Benjamin susirinko Jeruzalėje XX a. 

devintoji mėnesio diena. 

{9:6} ir visose miniose sėdi drebulys, plačiai 

Teismas dėl šio blogo oro šventyklos. 

{9:7} taip Esdras atsirado, ir pasakė jiems: jūs turite 

padaręs – žmona keista žmonos, tokiu būdu į teisės pažeidimą 

padidinti Izraelio nuodėmių. 

{9:8} ir dabar wyznając duoti šlovės į Viešpatį 

Dievo, mūsų Tėvo, 

{9:9} ir padaryti jo bus, ir atskirti save nuo to 

pagoniško žemės ir keista moteris. 

{9:10} tada garsiai visa daugybė, ir pasakė su a 

garsiai, kaip kaip tu pasakei, kad mes darome. 



{9:11} bet nes žmonių yra daug, ir tai 

užteršto oro, taip, kad mes negalime stovėti be, ir tai yra 

ne per dieną ar dvi, mato mūsų nuodėmė – tai darbas yra 

plisti, kiek: 

{9:12} leisti daugybės viešbutyje, valdovų ir 

Tegul visiems iš mūsų habitations, kad turi keistą žmonos, ateis 

tuo metu paskirtas, 
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{9:13} ir su jais valdovų ir teisėjų kiekvieną 

vietą, kol mes nusigręžti nuo mūsų Viešpaties rūstybė 

Šiuo klausimu. 

{9:14} tada Jonathan Azael ir Ezechias sūnus, 

Theocanus sūnus atitinkamai kreipėsi į juos: 

ir Mosollam ir Levis ir Sabbatheus padėjo jiems. 

{9:15} ir buvo nelaisvėje jie pagal 

į visus šiuos dalykus. 

{9:16} ir Esdras kunigas pasirinko jam: Pagrindinis 

vyrams ir jų šeimos, viskas pagal pavadinimą: ir pirmą dieną į 

dešimtą mėnesį jie sėdėjo kartu jį nagrinėti. 

{9:17}, jų priežastis, kad vyko keistų žmonos buvo pareikštas 



iki pirmojo mėnesio pirmąją dieną. 

{9:18} ir kunigų, kurie buvo ateina kartu, ir 

buvo keista žmonos, buvo rasta: 

{9:19} Jėzaus sūnus Josedec ir jo sūnų 

broliai; Matthelas ir Eleazar Novum City Center, ir Joribus ir 
Joadanus. 

{9:20} ir jie davė rankas nudėti savo žmonos 

ir pasiūlyti rams, kad reconcilement už savo klaidas. 

{9:21} ir sūnų Emmer; Ananiasz ir Zabdeus, 

ir Eanes, ir Sameius, ir Hiereel ir Azarias. 

{9:22} ir sūnų Phaisur; Elionas, Massias 

Izraelis, ir Natanael, ir Ocidelus ir Talsas. 

{9:23} ir levitai; Jozabad ir Semis, ir 

Colius, kuris buvo vadinamas Calitas, ir Patheus, ir Judas, ir 

Jonas. 

{9:24} Šventosios dainininkų; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25}, budėtojai; Sallumus ir Tolbanes. 

{9:26} jų Izraelio sūnų Phoros; Hiermas, 

ir Eddias, ir Melchias, ir Maelus, ir Eleazar Novum City Center, ir 

Asibias ir Baanias. 



{9:27} sūnų Ela; Matthanias, Zakarijas, ir 

Hierielus, ir Hieremoth, ir Aedias. 

{9:28} ir sūnų Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, ir Sabatus ir Sardeus. 

{9:29} sūnų Babai; Johannes ir Ananiasz ir 

Josabad ir Amatheis. 

{9:30} sūnų manų; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael ir Hieremoth. 

{9:31} ir sūnus Paulius; Naathus ir Moosias, 

Lacunus, ir Naidus, ir Mathanias, ir Sesthel, Balnuus, 

ir Manasseas. 

{9:32} ir sūnų Annas; Elionas ir Aseas, ir 

Melchias, ir Sabbeus, ir Simon Chosameus. 

{9:33} ir sūnų Asom; Altaneus, ir Matthias, 

ir Baanaia, Eliphalet, ir Manasses ir Semei. 

{9:34} ir sūnus Andrėja; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, ir Pelias ir Anos, Carabasion, 

ir Enasibus, ir Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: ir sūnų Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Jozuės. 



{9:35} ir sūnų Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} visa tai buvo keista žmonos, ir jie įdėti 

juos su savo vaikais. 

{9:37}, o kunigai ir levitai, ir jie, buvo 

Izraelis, gyveno Jeruzalėje, ir šalyje, visų pirma 

Septintoji mėnesio diena: kad Izraelio vaikai 

jų habitations. 

{9:38} ir visa daugybė atėjo kartu su viena 

sutarimu į platų vietos link Šventosios veranda, 

Rytuose: 

{9:39} ir jie kalbėjo Esdras kunigas ir skaitytojas, 

jis atneš Mozės įstatymas, kuris buvo suteiktas ir dėl 

Viešpats, Izraelio Dievas. 

{9:40}, Esdras ir vyriausiasis kunigas atnešė pas teisės į 

visa daugybė nuo vyras, moteris ir visi kunigai, 

nagrinėti teisės į pirmą septinto mėnesio dieną. 

{9:41} ir skaitė plati teisme prieš Šventojo 

Veranda nuo ryto iki vidurdienio, iki abiejų vyrų ir 

Moterys; ir daug dėmesio pas įstatymo. 



{9:42} ir Esdras kunigas "ir" reader įstatymo stovėjo 

aukštyn į sakyklą iš medienos, kuri buvo padaryta šiam tikslui. 

{9:43} ir ten stovėjo iki jo Mattathias, Sammus, 

Azarias, Ananiasz, Balasamus, teisėmis, Urias, Ezecias 

ranka: 

{9:44} ir ant savo kairės rankos buvo Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus ir Nabarias. 

{9:45} tada paėmė Esdras anksčiau įstatyme knygos, 

daugybė: jis šeštadienis garbingai į pirmąją vietą ir 

iš jų visų akyse. 

{9:46} ir kai jis atidarė įstatymo, jie stovėjo visų 

tiesiai. Todėl Esdras palaimintas Viešpats Dievas auk, to 

Visagalis, visagalis Dievas. 

{9:47} ir atsakė į visus žmones, Amen; ir pakėlė 

savo rankomis jie nukrenta ant žemės, ir garbino Viešpatį. 

{9:48} taip pat Jėzus, išangę, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas ir Calitas, Asrias, ir 

Joazabdus, ir Ananiasz, Biatas, levitai, mokė įstatymo 

Viešpaties, kad jie tuo pat metu ją suprasti. 

{9:49} tada kalbėjo Attharates pas Esdras ir vyriausiasis kunigas. 



ir skaitytojas, ir levitai, mokė daugybė, 

net į visus, sakydamas: 

{9:50} šią dieną yra šventas Viešpačiui; (jie visi verkė 

Kada jie išgirdo teisė:) 

{9:51} eiti tada, ir valgyti riebalų ir gerti saldus, ir 

siųsti dalį jiems, kad nieko; 

{9:52} šią dieną yra šventa pas ponai: ir ne 

Sopulingosios; nes Viešpats duos jums garbės. 
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{9:53}, levitai paskelbta visa, kas žmonėms, 

sako: Ši diena yra šventas Viešpačiui; būti ne liūdinčios. 

{9:54} tada jie nuėjo savo keliu, kiekvienas valgyti ir 

gėrimais ir padaryti Linksmų, ir suteikti jiems, kad buvo dalis 

nieko, ir padaryti puiki nuotaika; 

{9:55} nes jie suprato žodžius, kuriame jie 

buvo nurodyta, ir, dėl kurių jie buvo surinkti 

 


