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1 Esdras 

Esdras ilk kitabı 

{1:1} ve ı içinde Fısıh Bayramı düzenledi 

Jerusalem Rabbine, Allah'a ve Fısıh Bayramı sunulan 

ilk ayın on dördüncü günü; 

{1:2} rahipler günlük göre ayarla 

uzun giysiler, tapınağın içinde dizilmiş kursları, 

Lord. 

{1:3} ve o spake Levites, kutsal bakanları Allah'a 

İsrail, onlar kendilerini Tanrı için hallow ki 

Tanrının kutsal ark evde o Kral Süleyman'ın ayarla. 

David oğlu inşa etmişti: 

{1:4} ve dedi ki, siz daha fazla gemi üzerine taşıyacak, 

Omuzlar: Şimdi bu nedenle Tanrı, Tanrı'ya hizmet ve 

Bakanı İsrail halkı ve sonra hazırlamak, 

aileler ve kindreds, 

{1:5} göre David İsrail Kralı reçete, 



ve Süleyman'ın oğlu ihtişam göre: ve 

tapınağın göre birkaç onurunu ayakta 

Sen de varlığını Bakanı Levites, aileleri 

İsrail çocukları kardeşleri, 

{1:6} teklif Yahudilerin hamursuz bayramı düzen ve hazır olun 

kardeşleri ve tutmak Fısıh Bayramı için fedakarlık 

oldu Tanrı buyruğu göre 

Musa'ya verilen. 

{1:7} ve bulundu insanlar orada ı 

Otuz bin Kuzuların ve çocuk ve üç bin verdi 

buzağı: Bunlar Kral'ın parası, verildi 

o insanlara, rahipler, söz vermiştin derecede göre ve 

Levites için. 

{1:8} ve Helkias, Zacharias ve Syelus, devlet adamları 

Tapınağı, rahipler için Fısıh iki için verdi. 

bin altı yüz koyun ve üç yüz buzağı. 

{1:9} ve Jeconias ve Samaias ve Nathanael onun 

kardeşim ve Assabias ve Ochiel ve Joram, kaptanları üzerinde 

binlerce, verdi Levites için 5 Pesah için 

bin koyun ve yedi yüz buzağı. 



{1:10} ve ne zaman bu şeyler bitmiş, rahipler ve 

Levites Mayasız Ekmek sahip, çok güzel durdu 

sipariş kindreds göre 

{1:11} ve birkaç dignities göre 

Babalar, insanlar Tanrı'sunmak için önce 

Musa'nın kitapta yazılı: ve böylece mu onlar 

sabah. 

{1:12} ve olarak Yahudilerin hamursuz bayramı ateş, kavrulmuş 

appertaineth: kurban gelince, onlar hepsinin pirinç canı 
cehenneme 

tencere ve tavalar ile iyi bir lezzet, 

{1:13} ve onları daha önce tüm insanlar koymak: ve daha sonra 

onlar kendileri için ve rahipler için hazırlanan onların 

kardeşleri, oğulları, Aaron. 

{1:14} rahipler yağ geceye kadar teklif için: ve 

Levites hazırlanan kendileri ve rahipler için onların 

kardeşleri, oğulları, Aaron. 

{1:15} kutsal şarkıcılar da, Asaph, oğulları vardı 

Wit için onların düzen, David, randevu göre 

Asaph, Zacharias ve Kralı'nın Jeduthun, 



maiyetindeki. 

{1:16} bunların yanında hamallar vardı her kapıda; Öyle değil 

herhangi sıradan onun hizmetinden gitmek için yasal: için 
onların 

kardeşleri Levites hazırlıklı. 

{1:17} böylece ait şeyler vardı 

o gün başarılı Lord kurban o onlar 

Fısıh Bayramı tutabilir, 

{1:18} ve kurban Rab, sunak üzerine teklif 

Kral ı emir göre. 

{1:19} mevcut olan İsrail çocukları düzenlenen bu yüzden 

o zaman ve tatlı ekmek yedi Bayramı Fısıh Bayramı 

gün. 

{1:20} ve böyle bir Fısıh İsrail'dan beri tutuldu değil 

Peygamber Samuel saati. 

{1:21} Evet, İsrail tüm kralları düzenlenmedi böyle bir 

ı ve rahipler ve Levites Fısıh ve 

Yahudiler, düzenlenen, konut bulunan tüm İsrail ile 

Kudüs. 

{1:22} ı saltanatı on sekizinci yıl oldu 



Bu Fısıh tuttu. 

{1:23} ve işleri veya ı onun önce dik 

Lord dindarlık tam bir kalp ile. 

{1:24} onun zamanında geçmek geldi şeyler gelince 

Onlar eski yazılmıştır kez, o ile ilgili olarak bu 

günah ve kötülük karşı Tanrı her şeyden önce insanlar 

ve krallıklar ve nasıl onlar onu son derece, çok sahipsiz esef 

Tanrı sözlerini İsrail karşı yükseldi. 

{1: tüm ı eylemlerinin sonra geçmek geldi şimdi 25} 

Firavun Mısır kralı savaşta yükseltmek için geldim 

Carchamis Euphrates üzerine: I ona karşı çıktım. 

{1:26} ama Mısır kralı ona söyleyerek, ne gönderdi 

Ben seninle, Yahudiye kralı O yapmak var mı? 

{1:27} I Rab Tanrı sana karşı; üzerinden gönderilen değil 

Benim savaşım Euphrates için: ve şimdi Tanrı benimle, 

Tanrı bana ileri takdirinizi benimle mi: yetenekleri farklı 

Bana ve Lord karşı olamaz. 

{1:28} yine ı açılmıyor geri onun arabası 

Onu, ama hayranlıkla onunla savaşmaya değil ile ilgili olarak 

Peygamber Jeremy ağız tarafından konuşulan kelimelerin 



Lord: 

{1:29} birleştirilen savaşta Magiddo düz onunla ama 

ve Prens Kral ı karşı geldi. 

{1:30} sonra kralın kullarına şöyle dedi, taşı beni 

uzakta dışarı Savaşı; çok zayıf olduğum için. Ve 

hemen kulları onu dışarı Savaşı götürdü. 

{1:31} sonra gat o kadar üzerine onun ikinci araba; ve varlık 

geri öldü Kudüs'e getirdi ve onun toprağa verildi 

Babanın mezar. 

{1:32} ve onlar yas ı için Evet, Bütün Yahudilik 
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I ve Şef erkekler için Jeremy Peygamber yakındı 

kadınlarla onun için ağıt bu gün şöyle yaptı: 

ve bu yapılması gereken bir yönetmelik verildi 

sürekli tüm ülkedeki İsrail. 

{1:33} bunları hikayeler kitapta yazılı 

Yahuda kralları ve her bir hareket o ı 

yaptım, ve onun şan ve onun Kanunu içinde anlama 

Lord ve daha önce yaptığını şeyler ve şeyler 

Şimdi okunduğu, İsrail kralları kitapta bildirdi 



ve Yahudiye. 

{1:34} ve insan Joachaz ı, oğlu kabul ediyor ve 

o zaman onu kral ı yerine babası yaptı 

Yirmi üç yaşında ve. 

{1:35} ve Judea ve Kudüs'ün üç hüküm 

ay: ve sonra Mısır kralı ondan görevden 

Kudüs'te hükümdarlık. 

{1:36} ve bir yüz arazi üzerine bir vergi ayarla 

Gümüş ve altın bir yetenek yetenekler. 

{1:37} Mısır kralı da Kral Joacim-den yapılmış onun 

kardeşim Judea ve Kudüs Kralı. 

{1:38} ve o Joacim ve soylular bağlı: Zaraces ama 

kardeşi yakalandı ve onu Mısır'dan getirdi. 

{1} beş ve yirmi yaşında yapıldı Joacim ne zaman o 

Kral Yahudiye arazi ve Kudüs yapıldı; ve o 

kötülük Lord önce yaptım. 

{1:40} ona duyduğum Nabuchodonosor Kral karşı 

Babylon geldi ve onu pirinç bir zincirle bağlı, 

ve onu Babylon taşıdı. 

{1:41} Nabuchodonosor de kutsal damarlarının aldı 



Tanrı, onları küçük bir ve onları kendi içinde ayarla 

Babylon tapınakta. 

{1:42} onu ve, kaydedilen bu şeyler ama 

onun uncleaness ve dinsizlik, chronicles yazılır 

Papaz. 

{1:43} ve oğlu Kral oldu onun yerine Joacim: o 

on sekiz yaşında olmak kral yaptı; 

{1:44} ve üç ay on gün içinde ama tarihleri arasında. 

Jerusalem; ve kötülük Lord önce yaptı. 

{1:45} bir yıl sonra Nabuchodonosor gönderilen ve neden 

Onu Babylon ile kutsal damarlarının getirilmelidir 

Lord; 

{1:46} ve Zedechias yapılan Judea ve Kudüs Kralı 

Ne zaman bir ve yirmi yaşındaydı; ve o hüküm 

On bir yıl: 

{1:47} ve Rabbinin huzurunda da kötülük yaptı ve 

değil O'na tarafından konuşulan vardı kelimeler için bakım 

Peygamber Jeremy Lord ağzından. 

{1:48} ve Nabuchodonosor yapmıştı o Kral sonra 

Ona kendini forswore, Rabbinin adıyla yemin 



ve isyan; ve boynu kalbi, sertleştirme o 

İsrail Lord Tanrı'nın azmış. 

{1:49} da insan ve rahiplerin valiler 

yasalara karşı fazla şey yaptım ve hepsi geçti 

tüm ülkelerin kirliliğini ve tapınağın Rabbinin kirletti 

hangi Kudüs'te kutsal. 

{1:50} yine de onun tarafından gönderilen onların tanrısı 

Çünkü onları bağışladı sonra onları arayacağım haberci ve 

onun çadır da. 

{1:51} ama peygamberlerine alay içinde; ve bak, 

Ne zaman Lord spake onlara bir spor onun yaptılar 

Peygamberler: 

{1:52} defa ileri, onun insanlarla Müftüoğlu olmak, 

onların büyük tanrısızlığına için kralları komuta 

Onlara karşı gelmek Chaldees; 

{1:53} kim öldürdü onların genç erkekler kılıç, Evet, 

hatta onların kutsal tapınak pusula içinde ve kararlara 

Ne genç adam ne hizmetçi, yaşlı adam ne de çocuk, arasında 

Onları; onların eline teslim edilen için. 

{1:54} ve Rab, tüm kutsal damarlarının aldılar 



hem büyük hem de küçük, Tanrım, ark damarlarla ve 

Kral'ın hazineleri ve onları Babylon küçük bir. 

{1:55} Tanrı evi gelince, onlar, yanmış ve 

Kudüs'ün duvarları fren ve onun üzerine ateşe 

Kule: 

{1:56} ve görkemli eşyalarını gelince, onlar asla durdurdu 

tüketilen vardı ve onları getirdi kadar boşa herkese: ve 

Allah'a yapılan kılıç ile öldürülen değil insanlar 

Babylon: 

{1:57} kim kadar onu ve onun çocukları hizmetkarları oldu 

Persler, konuşulan Rab yerine getirmek için tarihleri arasında. 

Jeremy ağız yoluyla: 

{1:58} arazi onun sabbaths, Bütün zevk vardı kadar 

onun yalnızlık zaman tam süresi kadar o dinlenme olur 

yetmiş yıl. 

Persler, kralı Cyrus ilk yılı: 1} {2 Bu 

Rab, o vardı başarılı 

Jeremy ağız yoluyla söz; 

{2:2} Lord Cyrus kralın ruhu ortaya çıkar, 

Persler ve o ilanı tüm onun aracılığıyla yapılan 



İngiltere ve aynı zamanda kullanıcı adı ile yazma, 

{2:3} söyleyerek, böylece Pers kralı Cyrus der ki; , 

Lord İsrail, en yüksek Tanrı beni kralı kıldı 

tüm dünya, 

{2:4} ve onu bir evde yapmamı emretti 

Kudüs'te Yahudilik. 

{2:5} Eğer bu nedenle sizden onun olan olması 

Millet, Rabbine bile, onunla olsun ve onu Tanrı izin 

Judea içinde olan Kudüs'e gitmek ve ev inşa 

İsrail Tanrı: o içinde dwelleth Lord için 

Kudüs. 

{2:6} kim o zaman durmak hakkında izin yerlerde onlara 

yardım onu, o, ben altın, komşuları olan: de ki, 

ve gümüş ile 

{2:7} hediyeler ile at ve sığır ve diğer 

ileri Tapınağı için yemin tarafından ayarlanmış olan şeyler, 
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Lord Kudüs'teki. 

{2:8} sonra Yahudiye ve, aileleri şefi 

Benjamin kabilesinden ayağa kalktı; rahipler de ve Levites 



ve onlar zihin Tanrı, geçmek için hareket etmişti ve 

Lord Kudüs'teki için bir ev inşa etmek 

{2:9} ve onlar yaşadı onları ve yardım hakkında yuvarlak 

Gümüş ve altın, atları ile her şeyi onlara ve 

sığır ve çok sayıda pek çok ücretsiz hediye ile 

Kimin kafasında bunlara karıştırılır. 

{2:10} Kral Cyrus da kutsal damarlarının ileri getirdi 

Nabuchodonosor Jerusalem uzak yapılan, 

ve putlara onun tapınakta kurmuştu. 

{2:11} şimdi ne zaman Pers kralı Cyrus getirdi 

Onları ileri, o onları Mithridates için onun Sayman teslim: 

{2:12} ve onun tarafından onlar için Sanabassar teslim edildi 

Judea valisi. 

{2:13} ve bu sayı-in onları; Bin 

Altın Kupa ve bin censers gümüş gümüş, 

Yirmi dokuz, şişeleri otuz altın ve gümüş iki bin 

dört yüz on ve binlerce diğer gemileri. 

{2:14} vardı Yani bütün gemileri altın ve gümüş, 

küçük bir, beş bin dört yüz edildi altmış 

ve dokuz. 



{2:15} Bunlar birlikte Sanabassar tarafından getirildi 

Onlar Kudüs'e Babil esaretinden. 

{2:16} ama Pers kralı Artexerxes zamanında 

Belemus ve Mithridates ve Tabellius ve Rathumus, 

ve Beeltethmus ve Semellius bakan, diğerleri ile 

Bu onlarla birlikte, komisyon Samaria konut vardı 

ve başka yerlerde yazdı O'na karşı onları içinde yaşadı 

Judea ve Kudüs bu mektuplar takip; 

{2:17} Artexerxes Rabbimiz, Thy görevlileri, Kral. 

Rathumus storywriter ve Semellius kâtip ve 

sonuna kadar onların Konseyi ve Celosyria içinde olan hakimler 
ve 

Phenice. 

{2:18} Şimdi lord kralın bilinen olması bu Yahudiler 

Bu kadar vardır sizden bize, Kudüs içine gel bu 

asi ve kötü şehir, pazarları kurmak ve 

Bu duvarları tamir ve tapınağın temeller. 

{2:19} Şimdi bu şehir ve bunların duvar yapılması 

tekrar, onlar sadece haraç vermeyi Red, ama aynı zamanda 
isyan 

Kings karşı. 



{2:20} ve forasmuch şeyler olarak ilgili için 

Tapınak vardır elinde, bizce artık buluşma böyle ihmal 
edilmemesi 

bir konu 

{2:21} ama bizim lord konuşmak krala niyet 

senin zevk olursan bu kitaplarda aranan olabilir 

Senin babalarından biridir: 

{2:22} ve sen chronicles ne 

Bu şeyler ile ilgili yazılı ve 

o şehrin asi, krallar ve şehirler rahatsız: 

{2:23} ve Yahudiler asi ve yükseltilmiş olan 

her zaman orada savaşları; hangi neden için bile bu şehir oldu 

ıssız yaptı. 

{2:24} den dolayı şimdi sana ya RAB ilan ediyorum 

Kral, eğer bu şehri inşa edilebilir bir daha ve bunların duvarlar 

yeniden kurmak, sen bundan böyle geçiş yok var 

Celosyria ve Phenice. 

{2:25} Kral geri tekrar Rathumus için yazdı sonra 

storywriter, Beeltethmus, Semellius Fakih ve için 

Komisyon ve Samaria sakinleri edildi dinlenme 



ve Suriye ve Phenice, bu şekilde sonra; 

{2:26} siz bana gönderdiğiniz mektup okudum: 

Bu nedenle çalışkan arama yapmak için komuta ve o indirdiği 

Bu şehir üzerinden başlangıç pratik olduğunu bulundu 

Kings karşı; 

{2:27} ve erkekler orada isyan için verildi ve 

Savaş: ve bu çok krallar ve şiddetli Kudüs'te olduğunu 

Kim hüküm süren ve haraç Celosyria ve Phenice aldık. 

{2:28} bu nedenle bu engel komuta şimdi 

Şehir, Bina erkeklerin ve orada bu alınacak dikkat 

Artık içinde yapılması; 

{2:29} ve o kötü işçi devam daha fazla 

Kralların sıkıntı, 

{2} o zaman: 30 Artexerxes okunan mektupları Kral, 

Rathumus ve Semellius vardı Fakih ve diğer 

Acele doğru kaldırma ile onları, komisyon 

Kudüs atlı asker ve çok sayıda ile 

insanlar savaş dizide, inşaatçılar; engel başladı ve 

Kudüs Tapınağı inşa saniyeye kadar durdurdu 

Pers kralı Darius saltanatı yılı. 



{3:1} şimdi Darius hüküm sürdüğü zaman, o büyük bir bayram 
yaptı 

Bütün tebaasını Allah'a ve onun ev Allah'a ve tek Allah'a 

Medya ve İran prensleri, 

{3:2} ve tüm valiler ve kaptanları ve 

Teğmen, onu altında Hindistan Etiyopya Allah'a olan 

bir yüz yirmi ve yedi ilde. 

{3:3} ve ne zaman onlar yemiş ve sarhoş ve olmak 

gitti ev, sonra Kral girdi Darius memnun olduğunu 

onun yatak odasına, uyudum ve kısa bir süre sonra awaked. 

Kıtası olan {3:4} sonra üç genç adam, bu 

Kral'ın cesedi, diğerine spake tutulur; 

{3:5} izin bize her biri konuşmak bir cümle: o olacaktır 

üstesinden gelmek, ve kimin cümle gibi görünüyor daha bilge 

diğerleri, O'na Darius vermek büyük bir hediye, kral olur ve 

harika şeyler zafer in token of: 

{3:6} gibi mor, içecek altın ve için Tunceli için 

uyku üzerine altın ve altın, bridles ile bir savaş arabası ve bir 

ince keten ve boynunu hakkında bir zincir headtire: 

{3:7} ve davranışından dolayı Darius yanında oturmak 



bilgelik ve Darius kuzeni aradım. 

{3:8} ve sonra her biri, kapalı onun cümle yazdı 

ve bu Kral Darius altında onun yastık; 

{3:9} ve ne zaman Kral artış olduğunu, bazı olacak, dedi 

yazıları ver; ve kimin, Kral yan ve 

Üç princes of Persia yargıç onun cezası olduğunu 

1 Esdras sayfa 696 

bilge, ona zafer, atandı olarak verilecektir. 

{3:10} ilk şarap en güçlü olduğunu yazdı. 

{3:11} ikinci Kral en güçlü olduğunu yazdı. 

{3:12} üçüncü yazdı, en güçlü kadınlar: ama yukarıdaki 

her şeyi gerçek zafer uzak destekliyor. 

{3:13} Kral artış, onlar aldı şimdi onların 

yazıları ve O'na teslim onları ve onları çok okudu: 

{3:14} ve ileri gönderme tüm Prens dedi 

İran ve medya ve devlet adamları ve kaptanları ve 

Teğmen ve Şef Subaylar; 

{3:15} ve Onu yargı; Kraliyet koltuğuna oturdu 

ve yazılar daha önce okumak vardı. 

{3:16} ve dedi ki, genç asker diyor, ve onlar olacaktır 



kendi cümleler bildirin. Onlar çağrıldı ve geldi 

içinde. 

{3:17} ve onlara, dedi bize fikrini beyan 

yazıları ile ilgili. O zaman ilk kim vardı başladı 

şarap gücünü konuşulan; 

{3:18} ve böylece, O dedi siz erkekler, nasıl aşan güçlü 

şarap mı! iç err tüm erkekler causeth: 

{3:19} Kral ve bir zihin yatırır 

Babasız çocuk bütün kişi olmak; köle ve, 

Freeman, zavallı adam ve zengin: 

{3:20} da her düşünce içine jollity ve neşe turneth, 

Böylece bir adam ne keder ne de borç remembereth: 

{3:21} ve zengin, her kalp yatırır böylece bir adam 

Ne Kral, ne de Vali remembereth; ve için yatırır 

her şeyi yetenekleri tarafından konuşmak: 

{3:22} ve onların bardak olduklarında, onlar unutmak onların 

hem arkadaşları ve kardeşleri ve küçük bir sonra beraberlik out 
için seviyorum 

Kılıç: 

{3:23} ama şarap olduklarında, onlar hatırlıyorum 



Ne yaptılar böyle değil. 

{3:24} O siz erkekler, değil şarap güçlü, bu enforceth 

böylece yapmak için? Ve ne zaman o çok konuşulan, onun barış 
tuttu. 

{4:1} sonra gücünü konuşulan ikinci, 

Kral, söylemek başladı, 

{4:2} O erkek yaptıklarınızdan değil erkek ayı birlikten excel 

Deniz ve kara ve onları her şeyde kural mı? 

{4:3} ama henüz Kral daha güçlü olduğunu: o tüm efendisi 
olduğu için 

bunları, ve onları üzerinde; hakimiyet indirdiği ve ne olursa 
olsun 

Onları yaptıkları buyruk. 

{4:4} Eğer onları bir diğer karşı savaşmak teklif, 

Bunu: Eğer o onları düşmanlarına karşı göndermek, gidiyorlar, 

ve dağlar duvarlar ve kuleleri yıkmak. 

{4:5} onlar öldürün ve öldürülen ve aşmak değil 

Kral'ın emir: zafer Eğer, onlar tüm getirmek 

Kral için de yağma, her şeyi başka olarak olarak. 

{4:6} Likewise asker yok ve değil-si olmak o 

Onlar hasat savaşları ile yapmak için ama husbundry, kullanın 



Yine bu da onlar ekili, Kral'a getiriyorlar 

ve Kral onto haraç ödemek için bir başka mecbur. 

{4:7} ve bir adam henüz o: Eğer öldürmek için komut 

Onlar öldürmek; yedek için komut eğer onlar yedek; 

{4: ezecek komut Eğer 8}, onlar çarpmak; Eğer o komutu 

ıssız yapmak, onlar ıssız yapmak; Eğer o komutu için 

Onlar build; 

{4: Eğer azaltmak için komut 9}, onlar kısmak; Eğer o 

bitki için kumanda, onlar bitki. 

{4: tüm halkı ve orduları ona itaat bu yüzden 10}: 

Ayrıca o gibileri, eateth ve drinketh, ve 

onun geri kalanı alır: 

{4:11} ve bunlar yuvarlak onun hakkında ben de göz kulak 

herhangi bir yola ve kendi işini de öyle 

itaatsizlik onlar ona herhangi bir şey. 

{4:12} O siz erkekler, nasıl olmalıdır değil kral en güçlü, olmak 

Ne zaman böyle sıralama itaat içinde? Ve dilini tuttu. 

{4:13} kadınların ve in konuşulan sonra üçüncü, 

gerçeği, (Bu Zorobabel idi) konuşmaya başladı. 

{4:14} O siz erkekler, bu değil büyük Kral, ne de 



Erkekler, çok sayıda da bu şarap değil, bunun excelleth; Bu kim 

o zaman bu onları ruleth veya onları hükümdarlığını 
indirdiği? çoğu 

Onlar kadınlar değil mi? 

{4:15} kadınlar kaynaklı Kral ve herkes bu 

ayı kural deniz ve kara tarafından. 

{4:16} bile onlardan onlar geldi: ve onlar onları beslenir 

üzüm bağları, üzerinden dikildi nereden şarap çıkar yukarı. 

{4:17} bunlar da yapmak giysiler erkekler için; Bunlar getirmek 

zafer erkekler şöyle; ve erkekler kadınlar olmadan olamaz. 

{4:18} Evet, ve erkekler birlikte altın topladık ve 

gümüş ya da başka bir güzel şey, yapmak onlar aşk bir kadın 
değil 

iyilik ve güzellik içinde alımlı hangisi? 

{4:19} ve tüm bu şeyler gitmek, yapmak onlar değil gape, izin 

ve hatta açık ağız ile gözlerini hızlı onu düzeltin; ve 

tüm erkeklerin gümüş şöyle dediler ondan daha daha fazla arzu 
var veya 

Altın, veya herhangi bir güzel şey her ne ise? 

{4:20} bir adam onu getirdi kendi babası leaveth 

ve kendi ülkesini ve eşi yapıştı. 



{4:21} eşi ile onun hayatını harcamak değil sticketh. ve 

ne baba, ne anne ne de ülke remembereth. 

{4:22} bu tarafından Ayrıca siz kadınların bilmeniz gerekir 

Sen üzerinde hakimiyet: yapmak siz değil emek ve zahmet ve 
vermek ve 

Her kadın için getirdin? 

{4:23} Evet, bir adam kılıcını alır ve giderken goeth 

soymak ve deniz üzerine ve nehirler; üzerine yelken için 
çalmaya 

{4:24} bir aslan looketh ve goeth 

karanlık; ve ne zaman o çalıntı, şımarık ve soydular, o 

onun sevgisine gösterecek. 
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{4:25} duyduğum bir adam karısı daha iyi baba sevmez 

ya da anne. 

{4:26} Evet, birçok orada olacak bu onların fikir dışarı koşmak 

Kadınlar için ve onların iyiliği için görevlileri olmak. 

{4:27} birçok da telef, hatalı ve günah, 

Kadınlar için. 

{4:28} ve şimdi siz bana inanmıyor musun? Kral değil 

büyük güç? Tüm bölgeler ona dokunmaya korkuyor musun? 



{4:29} henüz onu ve Apame Kral'ın gördün mü 

cariye, oturan takdire Bartacus kızı 

Kral sağ kolu, 

{4:30} ve taç Kral'ın başından alarak ve 

kendi kafasına ayarlama; o da Kral ile vurdu 

sol elinde. 

{4:31} ve henüz her şey için Kral ağzı açık kalakaldı ve üzerine 
baktı 

açık ağız onunla: ona güldü, güldü 

Ayrıca: ama o ona herhangi bir memnuniyetsizlik 
gerçekleştirirse, king 

Mecburen yağ çekmek, bu o ona daha barışık. 

{4:32} O siz erkekler, nasıl olur ama kadın-meli var olmak 

güçlü, böylece yaptıklarını görmek? 

{4:33} sonra Kral ve princes biri üzerine baktı 

başka bir: Bu yüzden gerçeği konuşmaya başladı. 

{4:34} O siz erkekler, kadınlar değil güçlü? Harika 

toprak, yüksek cennet, güneşin altında onun ders için hızlı 

o, göklerin yuvarlak hakkında compasseth ve onun fetcheth 

bir gün onun kendi yerine tekrar kursa. 

{4:35} büyük değil o bunları yaparsa? Bu nedenle 



Gerçek şu ki, büyük ve her şeyi daha güçlü. 

{4:36} doğruluk ve cennet üzerine tüm dünya crieth 

Bu kutsanmıştır: tüm eserlerini sallamak ve titremeye o ve 
onunla birlikte olduğunu 

adaletsiz bir şey yok. 

{4:37} şarap kötü olduğunu, Kral kötü, kadınlar 

kötü, erkek tüm çocuklar kötülük dolusun ve gibi tüm 

onların kötü işleri; ve onlara doğru değil; içinde onların 

adaletsizlik da yok. 

{4:38} gelince gerçeği, bu endureth ve her zaman güçlü; 

o yaşar ve evermore için conquereth. 

{4:39} onunla işte yok kişilerin kabul veya 

ödüller; olan şeyler sadece ve refraineth o dilediğini ama 

Bütün haksız ve kötü şeyler; Bütün erkekler de sever 

onun eserleri. 

{4:40} herhangi bir adaletsizlik; onun kararlarına ne olduğunu 

ve o gücü, Krallık, güç ve Majesteleri, tüm 

çocuklar için. Mübarek gerçeğin Tanrı olsun. 

{4:41} ve bununla onun barış tuttu. Ve tüm insanlar 

sonra bağırdı ve dedi ki, büyük gerçek ve güçlü yukarıdaki tüm 



şeyler. 

{4:42} sonra kralın ona dedi ki, ne yapacaksan yap sor 

daha fazla olduğunu yazılı olarak atandı ve biz-ecek vermek o 

Sana, çünkü sen bilge; ve sen sonraki oturup 

Bana ve kuzenim çağırdı. 

{4:43} sonra o kralın dedi, senin yeminini unuttun, 

hangi sen-yemin ettim-Kudüs, gün içinde inşa etmek zaman 

Sen camest krallığında için 

{4:44} ve alınan tüm gemileri göndermek için 

Cyrus ayrı ayarlamak, Kudüs'ün dışında dış görev ne zaman o 

Babylon yok etmek ve bunları göndermek için söz verdi tekrar 
oraya. 

{4:45} sen de tapınak yemin 

Judea ıssız yapıldığında hangi Edomites yandı 

Chaldees tarafından. 

{4:46} ve şimdi, O kral lord, bu hangi ı 

gerektirir ve hangi sana arzu ve bu soylu 

liberallik devam etmeden kendini üzerinden: Bu nedenle bu 
arzusu 

sen yapmak iyi yemin, performans ki onun ile 

senin kendi ağız sen cennet kralı için söz verdi. 



{4:47} sonra Kral ayağa kalktı ve onu öptüm, Darius 

onun için bütün Locket mektup yazdım ve 

Teğmen ve Yüzbaşı ve olması gerektiği valiler, 

hem onu hem de tüm bu gitmek yolda güvenli bir şekilde 
iletmek 

yukarı onunla Jerusalem inşa etmek. 

{4:48} mektuplar da vardı Teğmen şöyle yazdı 

Celosyria ve Phenice ve onlara Libanus içinde bu 

Onlar Libanus Jerusalem onto sedir ağacı getirmek, 

ve onunla birlikte şehir inşa etmeli. 

{4:49} o yazdı dışarı çıktı tüm Yahudiler için bunların yanında 

onun bölge kadar içine Yahudilik, özgürlüklerini, ilgili bu 

Hiçbir subay, hiçbir cetvel, hayır Teğmen, ne de Sayman, gerekir 

zorla kapılarını girin; 

{4:50} ve hangi onlar tutmak tüm ülke olması gereken 

haraç ücretsiz; ve Edomites vermelidir 

daha sonra onlar düzenlenen Yahudiler köyleri: 

{4:51} Evet, olması gerektiğini yirmi yıllık verilen 

yetenekleri tapınağı inşa zaman kadar bu kadar 

inşa edildi; 



{4:52} ve yanmış korumak için yıllık, on diğer yetenekleri 

teklifiyle sunak üzerine her gün onlar olduğu gibi bir 

emir on yedi sunmak için: 

{4:53} ve bu onlar oluşturmak için Babylon gitti 

şehir de onlar gibi olarak özgür özgürlük olmalıdır onların 

gelecek kuşaklar ve gitti bütün rahipler. 

{4:54} o da ilgili yazdı. ücretleri ve 

Rahipler cüppeler neyin onlar Bakanı; 

{4:55} ve aynı şekilde olmak Levites, suçlamalardan için 

Onları eve bitmiş, güne kadar verilen ve 

Jerusalem inşaatı doldu. 

{4:56} ve o şehrin tutan herkese vermek komuta 

emeklilik ve ücret. 

{4:57} Babylon, aynı zamanda tüm gemileri gönderdim 

Bu Cyrus ayırmalıdır; ve tüm bu Cyrus vermişti 

emir, aynı o da yapılması, ücret ve 

Jerusalem gönderdi. 

{4:58} şimdi ne zaman bu genç adam gitti, o 

yüzünü Jerusalem doğru cennete yukarı kaldırdı ve övdü 

cennet kralı, 
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{4:59} ve dedi ki, sana gelen sana gelen çıkar zafer 

çıkar bilgelik ve işte senin zafer, ve kulun ben. 

{4:60} kutsanmış sanat sen, kim bana hikmet verdi: için 

Sana teşekkürler, ya Rab atalarımızın ver. 

{4:61} ve o mektupları ele geçirmişler ve dışarı gitti ve geldi 

Babylon, Allah'a ve onun kardeşleri söyledim. 

{4:62} ve onlar çünkü babaları, tanrısı övdü 

Onlara özgürlük ve özgürlük vermişti 

{4:63} yukarı çıkmak ve Kudüs ve tapınak inşa etmek 

hangi da adıyla denir: onlar ile çayırında Ziyafet vermişsin 

aletleri musick ve sevinç yedi gün. 

{5:1} bundan sonra ailelerin asıl adamlardı 

eşleriyle gitmek onların kabileleri göre seçilen 

ve oğulları ve kızları, onların kölelerin ile ve 

cariyelerin ve onların sığır. 

{5:2} Darius, ve onları binlerce atlı gönderdi 

kadar onlar onları güvenli bir şekilde, Kudüs'e getirmişti ve 

müzikal [Araçlar] tabrets ve flüt ile. 

{5:3} ve onların kardeşleri oynadı ve o onları yaptı 



yukarı onlarla birlikte. 

{5:4} ve bunlar, gitti erkek isimleri 

sonra onların kabileler arasında ailelerine according onların 

birkaç başkanları. 

{5:5} rahipler, Phinees Aaron oğlu oğulları: 

İsa Josedec, Saraias ve Joacim oğlu oğlu 

Zorobabel, Salathiel, evin oğlu oğlu 

David, Yahuda kabilesinden Phares akraba dışında; 

{5:6} kim spake kralı Darius önce cümleler bilge 

Nisan ayında saltanatının ikinci yılında İran, 

ilk ay olan. 

{5:7} ve bunlar onlar geldiği kadar Yahudilik 

nerede onlar yabancılar yaşadı, esaret, kime 

Nabuchodonosor Babil Kralı şöyle küçük bir 

Babylon. 

{5:8} ve Jerusalem Allah'a ve diğer geri döndüler 

Yahudilik, ile gelen her adam kendi şehrine gidiyor, parçaları 

İsa, Nehemias ve Zacharias, Zorobabel ve 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus ve Baana, onların kılavuzları. 



{5:9} Nation, bunların sayısı ve onların 

valiler, Phoros, iki bin bir yüz oğulları 

yetmiş ve iki; Saphat, dört yüz yetmiş oğulları 

ve iki: 

{5:10} Ares, yedi yüz elli ve altı oğulları: 

{5:11} Phaath Moab, iki bin sekiz oğulları 

yüz ve on iki: 

{5:12} Elam, bin iki yüz elli oğulları 

ve dört: Zathul, dokuz yüz kırk ve beş oğlu: 

Corbe, yedi yüz beş oğulları: Bani, oğulları 

altı yüz kırk ve sekiz: 

{5:13} Bebai, altı yüz yirmi ve üç oğulları: 

Sadas, üç bin iki yüz yirmi oğulları ve 

İki: 

{5:14} Adonikam, altı yüz altmış oğulları ve 

yedi: Bagoi, iki bin altmış ve altı oğulları: 

Adin, 2 ve dört yüz elli oğulları: 

{5:15} Aterezias oğulları, doksan ve iki: oğulları 

Ceilan ve Azetas threescore ve yedi: Azuran, oğulları 

dört yüz otuz ve iki: 



{5:16} Ananias, bir yüz ve bir oğulları: sons 

Arom, otuz iki,: ve Bassa, üç yüz oğulları 

yirmi ve üç: sons of Azephurith, bir yüz ve 

İki: 

{5:17} Meterus, üç bin ve beş oğulları: 

Bethlomon, bir yüz yirmi ve üç oğulları: 

{5:18} onlar Netophah, elli ve beş: onlar, 

Anathoth, bir yüz elli ve sekiz: onlar Bethsamos, 

Kırk ve iki: 

{5:19} onlar Kiriathiarius, yirmi ve beş: onlar, 

Caphira ve Beroth, yedi yüz kırk ve üç: onlar, 

Pira, yedi yüz: 

{5:20} onlar, Chadias ve Ammidoi, dört yüz 

yirmi ve iki: onlar Cirama ve Gabdes, altı yüz 

yirmi ve bir: 

{5:21} onlar, Macalon, bir yüz yirmi ve iki: 

Onlar Betolius, elli ve iki: sons of Nephis, bir 

yüz elli ve altı: 

{5:22} Calamolalus ve sorumluluk, yedi yüz oğulları 

yirmi ve beş: Jerechus, iki yüz kırk oğulları ve 



Beş: 

{5:23} Annas, üç bin üç yüz oğulları 

ve otuz. 

{5:24} rahipler: Jeddu, oğlu İsa'nın oğulları 

Sanasib, dokuz yüz yetmiş ve iki oğulları arasında: 

Meruth, bin elli ve iki oğulları: 

{5:25} Phassaron, bir bin kırk ve yedi oğulları: 

Carme, bin ve on yedi çocukları. 

{5:26} Levites: Jessue ve ♪♥Poddo♥♫, oğulları ve 

Banuas ve Sudias, yetmiş ve dört. 

{5:27} kutsal şarkıcılar: Asaph, bir yüz oğulları 

yirmi ve sekiz. 

{5:28} hamallar: Salum, oğulları Jatal, oğulları 

oğulları Talman, Teta oğulları Dacobi, oğulları, 

Sami, tüm bir yüz otuz ve dokuz oğulları. 

{5:29} hizmetçiler tapınağın: Esau, oğulları 

Asipha, Tabaoth, Ceras, oğulları oğulları oğulları 

Sud, Phaleas, Labana, oğulları oğulları oğulları 

Bayiden oğulları, 

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



Cetab, Agaba, Subai, oğulları oğulları oğulları 

Anan, Cathua, oğulları, Geddur oğulları, 

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

Noeba, Chaseba, Gazera, oğulları oğulları oğulları 
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Azia, Phinees, Azare, oğulları oğulları oğulları 

Bastai, oğulları anlamına, oğulları Asana, oğulları 

Naphisi, Acub, Acipha, oğulları oğulları oğulları 

Asur, Pharacim, oğulları, Basaloth oğulları, 

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

Charea, Charcus, Aserer, oğulları oğulları oğulları 

Thomoi, Nasith, Atipha oğullarının oğulları. 

{5:33} hizmetçiler Süleyman'ın oğulları: oğulları 

Azaphion, Pharira, Jeeli, oğulları oğulları oğulları 

Lozon, İsrail, oğulları, Sapheth oğulları, 

{5:34} Ayasofya, Pharacareth, oğulları oğulları 

Sabi, Sarothie, Masias, oğulları oğulları oğulları 

Gar, oğulları Addus, Suba, oğulları oğulları oğulları 

Apherra, Barodis, oğulları Sabat, oğulları oğulları 

Allom. 



{5:35} tapınak ve oğulları tüm bakanları 

Memur Süleyman'ın, üç yüz yetmiş ve iki vardı. 

{5:36} Thermeleth ve Thelersas, bunlar geldi 

Charaathalar önde gelen onları ve Aalar; 

{5:37} de olabilir onlar gösteriş aileleri, ne de onların 

Stok, İsrail nasıl olduklarını: Ladan, oğlu oğulları 

Yasak, Necodan oğulları, altı yüz elli ve iki. 

{5:38} ve gasp Bürosu rahiplerin 

rahiplik ve değil bulundu: Obdia, oğullarının oğulları 

Accoz, Addus, oğulları kim evlendi, Augia 

Barzelus, kızları ve onun adından sonra seçildi. 

{5:39} ve ne zaman bu akraba açıklaması 

Erkekler kayıttaki aranan ve was değil kurmak, onlar 

office rahiplik yürütülmesini kaldırılmıştır: 

{5:40} için onlara söyledi Nehemias ve Atharias, bu 

Onlar orada kadar kutsal şeyler partakers olmamalı 

doktrin ve gerçeği ile giydirilmiş bir yüksek rahip kadar ortaya 
çıktı. 

{5:41} Yani İsrail'in, onlardan on iki yaşında ve 

Tüm sayı kırk bin, yanında yukarı doğru olduklarını 



kölelerin ve womenservants iki bin üç 

yüz ve altmış. 

{5:42} onların kölelerin ve handmaids Yedi yaşından 

bin üç yüz kırk ve yedi: şarkı erkekler 

şarkı söyleyen kadın, iki yüz kırk ve beş: 

{5:43} dört yüz otuz ve beş deve, yedi 

bin otuz ve altı atları, iki yüz kırk ve beş 

katır, beş bin beş yüz yirmi ve beş hayvanlar 

boyunduruğu için kullanılır. 

{5:44} ve aileleri, baş belirli zaman 

yemin ettim Kudüs'te olan Tanrı'nın tapınağı için geldiler 

kendi yere tekrar evde kurmak için onların 

yeteneği, 

{5:45} ve eserler Kutsal Hazine içine vermek bir 

Altın, gümüş, beş bin bin sterlin ve bir 

yüz papaza cüppeler. 

{5:46} ve rahipler ve Levites kadar yaşadı ve 

insanlar da Kudüs'te ve ülkenin, şarkıcılar ve 

hamallar; ve köylerine tüm İsrail. 

{5:47} ama yedinci ay el altında iken ve 



Ne zaman İsrailoğulları her adam kendi olduğunu 

yer, açığa tüm bir rıza ile birlikte geldiler 

doğuya doğru olan ilk kapısı yer. 

{5:48} sonra İsa kadar Josedec ve onun oğlu durdu. 

kardeşleri rahipler ve Zorobabel Salathiel, oğlu ve 

onun kardeşleri ve yapılmış hazır İsrail'in Tanrısı altar, 

Buna göre üzerine yanmış kurban sunmak için {5:49} 

açıkça Tanrı'nın adamı Musa'nın Kitabı emretti. 

{5:50} ve orada onlara dışarı-in toplanmıştır 

diğer ülkelerin arazi, ve onun üzerine sunak inşa 

Burası, yeryüzünün bütün milletler, çünkü bana ait 

Onlarla birlikte, düşmanlık ve ezilen onları; ve teklif ettiler 

kurban göre zaman ve burnt teklifleri için 

Sabah ve akşam Tanrım. 

{5:51} olduğu gibi tabernacles, Bayramı da tuttular 

delil olarak komuta ve her gün kurban sunulan, gibi oldu 

karşılamak: 

{5:52} ve bundan sonra sürekli Saygılar ve 

sabbaths ve yeni uyduları ve tüm kurban 

Kutsal şenlikleri. 



{5:53} ve onlar herhangi bir adak Tanrı'ya yapmıştı başladı 

Yedinci ilk günden beri Tanrı'ya kurban sunmak 

ay, her ne kadar Tanrı tapınak değil henüz yapıldı. 

{5:54} Masonlar ve marangozlar verdiler 

para, et ve içki, neşe ile. 

{5:55} onlara Zidon de lastik carrs, verdiler 

Libanus, sedir ağaçları getirmek gerekir ki hangi 

yüzen tarafından Joppa Haven'a getirilmelidir göre 

Bu emredileni Pers kralı Cyrus tarafından onları. 

{5:56} ve sonra onun ikinci yıl ve ikinci ay 

Tanrı'nın Tapınağı Kudüs'teki gelip Zorobabel başladı 

oğlu Salathiel ve İsa Josedec, oğlu ve onların 

kardeşleri ve rahipler ve Levites ve hepsi bu 

Kudüs'esaret dışarı gel: 

{5:57} ve onlar Tanrı'nın temeli atıldı 

İkinci ayda, ikinci yılın sonunda ilk gün 

Yahudilik ve Kudüs için geliyorlar. 

{5:58} ve Levites yirmi yıl tayin ettikleri 

eski Tanrı eserleri üzerinde. İsa ve onun durdu 

oğulları ve kardeşleri ve ♪♥Poddo♥♫ kardeşi ve oğulları 



Madiabun, Joda Eliadun, oğlu oğlu ile birlikte 

oğulları ve kardeşleri, bir accord ayarlayıcıları ile tüm Levites 

işlerinde ilerlemek için vasıfsız iş, ileri 

Tanrı'nın evi. Nedenle işçi tapınağı inşa 

Lord. 

{5:59} ve rahipler kendi cüppeler içinde dizilmiş durdu 

müzik aletleri ve trompet ile; ve Levites 

oğlu Asaph zilleri vardı, 

Şükran günü ve öven şarkılar {5:60} 

Tanrım, David İsrail Kralı gereğini göre. 

{5:61} ve onlar yüksek sesle sesler şarkıları hamd ile söylenen 

Tanrı, onun rahmet ve zafer olduğu için sonsuza kadar 
toplamda 

İsrail. 
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{5:62} ve herkes trompet sesi ve bağırdı 

yüksek bir ses ile Şükran şarkılar 

Lord kadar Tanrı hanesi yetiştirme için. 

{5:63} da rahip ve Levites ve şefi 

aileleri, eski evi görmemiş Eskilerin 



Bu ağlayan ve büyük ağlama ile bina için geldim. 

{5:64} ama çok trompet ve sevinç ile yüksek sesle bağırdı 

ses, 

{5:65} trompet için duymamış Insomuch 

halkı ağlayarak: henüz çok sayıda geldi 

Böylece uzaktan duyuldu hayret verici, kapalı. 

{5:66} niçin ne zaman Yehuda kabilesi düşmanı 

ve Benjamin duydum, ne bu ses bilmek geldi 

trompet demek gerekir. 

{5:67} ve onlar bu algılanan onlar 'un 

esaret Lord Tanrı'ya İsrail tapınağı inşa ettin. 

{5:68} Zorobabel ve İsa ve için gittim 

Şef aileler ve onlara dedi ki, biz inşa edecek 

Seninle birlikte. 

{5:69} biz aynı şekilde, siz, olarak Rabbin itaat ve yapmak için 

kurban O'na Azbazareth Kral günden, 

Bizi buraya getiren Asurlular. 

{5:70} Zorobabel sonra ve İsa'ya şefi 

İsrail ailelerinin onlara, bize ve size göre değil dedi 

birlikte bir ev Rabbine Tanrı bizim inşa. 



{5:71} biz kendimizi yalnız efendisi inşa edecek 

Cyrus Pers kralı indirdiği gibi göre İsrail, 

bize emretti. 

{5:72} arazi üzerine ağır yalan dinsiz ama 

Judea ve onları boğaz, tutan engel kendi 

Bina; 

{5:73} ve onların gizli araziler ve popüler persuasions tarafından 

ve commotions, onlar bina bitirme engel 

Kral Cyrus yaşamış her zaman: engel bu yüzden 

iki yıl öncesine kadar saltanatı alan için binada 

Darius. 

Darius saltanat ikinci yılında şimdi {6:1} 

Aggeus ve Zacharias Addo, oğlu peygamberler, 

Yahudilik Yahudiler ve Kudüs'te kehanette 

Rab Tanrı onların İsrail'in adını. 

{6:2} Salatiel, oğlu Zorobabel kadar durdu sonra ve 

İsa Josedec, oğlu ve ev inşa etmeye başladı 

Lord Kudüs, Tanrı ile olmak peygamberlerin de 

Onları, onlara yardım. 

{6:3} aynı zamanda onlara Sisinnes geldi 



Suriye ve Phenice, Sathrabuzanes ve onun valisi 

arkadaşları ve onlara, dedi 

{6:4} olan randevu alarak siz bu ev inşa yapmak ve 

Bu çatı ve tüm diğer şeyler yapmak? ve kim olduğunu 

bunları gerçekleştiren işçi? 

{6:5} yine de Yahudilerin büyükleri iyilik elde, 

Çünkü Tanrı esaret ziyaret; 

{6:6} ve onlar-değil engel binadan, kadar 

Böyle zaman manâ Darius verildi olarak ilgili 

onları ve bir cevap aldı. 

{6:7} harfleri kopyasını hangi Sisinnes valisi 

Suriye ve Phenice ve Sathrabuzanes, ile onların 

Sahâbe, Suriye ve Phenice, cetveller yazdı ve gönderilen 

Darius; Tebrik Kral Darius için: 

{6:8} izin her şeyi bilinir Allah'a Tanrı Kral, bu 

Judea ülkeye gelmek ve girilen 

Kudüs şehri Kudüs şehri bulduk 

Eskiler esaret olduğunu Yahudilerin 

{6:9} bina bir ev Rabbine, büyük ve yeni bir 

kesme ve pahalı taşlar ve zaten üzerine serilen kereste 



duvarlar. 

{6:10} ve bu çalışmaların büyük bir hızla, yapılır ve 

iş prosperously ellerinde ve bütün goeth 

zafer ve çalışkanlık değil mi yaptı. 

{6:11} sonra biz, kimin tarafından söyleyerek bu büyükleri istedi 

emir siz bu ev inşa ve temellerinin 

Bu eserleri? 

{6:12} bu nedenle biz verebilir niyet için 

yazarak bilgi sana şöyle, biz onlardan talep kim 

Şef zalimlerin vardı ve biz onlardan adlarında gerekli 

Asıl kendi adamlarının yazma. 

{6:13} bu cevap verdiler, hizmetçiler hazır 

Cennet ve dünya yapılan efendisi. 

{6:14} ve bu eve gelince, inşaatı uzun yıllar oldu 

İsrail büyük ve güçlü bir kral tarafından önce ve hemen bitirdi 
işi. 

{6:15} ama babalarımız Tanrı'nın gazabı provoke. 

ve günah karşı İsrail Tanrı cennette olan o 

Nabuchodonosor kralı iktidara verdi 

Babylon, Chaldees of; 



{6:16} kim evi çekti ve yanık o, ve 

insanlar esir Babylon onto kaptırdım. 

{6:17} ama Kral Cyrus üzerinde hüküm süren ilk yıl 

Bu kadar oluşturmak Kral Babylon Cyrus country yazdı 

ev. 

{6:18} ve kutsal damarlarının altın ve gümüş, bu 

Nabuchodonosor evden küçük bir 

Kudüs ve onları bu Cyrus kendi tapınakta batmıştı 

Kralın ileri tekrar dışarı tapınağın Babylon getirdi, 

ve onlar Zorobabel ve Sanabassarus teslim edildi 

Cetvel, 

{6:19} uzakta devam etmem gerektiğini emir ile 

aynı damarlarının ve koymak onları tapınağın Kudüs; ve 

onun yerine Tanrı tapınak inşa edilmelidir ki. 

{6:20} sonra aynı Sanabassarus buraya gelin, 

Kudüs'te Tanrı evinde temellerini; 

ve o zaman bu hareketsiz varlık bir bina için henüz değil 

tamamen sona erdi. 

Kralın iyi görünüyor Eğer {6:21} Şimdi bu nedenle, izin 

Arama Kral Cyrus kayıtlar arasında yapılması: 



{6:22} ve bu evi inşa bulunabilir 
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Kudüs'teki Tanrı rızası ile yapılan 

Cyrus hükümdarı ve efendimiz Kral çok fikirli olursan bırak 

bize bunların anlamına gelir. 

{6:23} sonra arasında aramaya Kral Darius'un komutasındaki 

Babylon kayıtları: ve bu yüzden Ecbatane Saray, hangisi 

Medya ülkede, orada bir rulo neyin bulundu 

bunları kaydedildi. 

{6:24} Cyrus Cyrus saltanatı ilk yılında Kral 

Tanrı Kudüs'teki evinde gerektiğini emretti 

inşa edilebilir yine, nerede onlar kurban sürekli ateş ile: 

{6:25} surlarının altmış arşın genişliği olacaktır 

üç satır kesme taş ve bir satır ile altmış arşın 

o ülkenin yeni ahşap; ve bunların olmak masraflar 

Kral Cyrus evden verilen: 

{6:26} ve bu Tanrı, evinde kutsal damarlarının 

hem altın ve gümüş, dışarı-in o Nabuchodonosor aldı 

Kudüs, evinde ve Babylon'a getirdi, olmalıdır 

Kudüs'teki evine geri ve yerine koymak 



daha önce olduğu. 

{6:27} ve ayrıca bu komuta Sisinnes 

Suriye ve Phenice ve Sathrabuzanes, valisi ve onların 

arkadaşları ve o hangi cetveller Suriye atandılar 

ve Phenice, bu yere karışmak değil dikkatli olmalıdır, 

Ama Zorobabel, Lord ve Vali hizmetkarı acı 

Judea ve ev inşa için Yahudiler, büyükleri 

Tanrı, o yerde. 

{6:28} da bütün inşa için komuta 

tekrar; ve bu olmak-in yardım için özenle görünüyorlar 

Yahudiler, Tanrı evi kadar esaret olabilir 

tamamlandı: 

{6:29} ve haraç Celosyria ve Phenice dışında bir 

Bu adamlar kurban için dikkatli bir şekilde verilmesi için bölümü 

diğer bir deyişle, Tanrı Zorobabel için bullocks, Vali için 

ve Koç ve kuzu; 

{6:30} ve ayrıca Mısır, tuz, şarap ve yağ ve bu 

sürekli olarak her yıl daha fazla sorgulamadan göre 

Kudüs'te olmak rahipler olmaya delalet gibi günlük 

harcanan: 



{6:31} teklifleri için en yüksek Tanrı yapılmış olabilir 

Kral ve onun çocukları ve bu onlar için dua 

hayatlarını. 

{6:32} ve o o kim gerektiğini emretti 

aşmak, Evet ya da herhangi bir şey yukarıda adı geçen 
konuşulan ışığında yapmak veya 

yazılı, kendi evinden bir ağaç alınmalıdır ve o 

onun üzerine astı ve Kral için ele geçirilen onun eşyaları. 

{6:33} Lord bu nedenle, adı orada denir 

üzerine, tamamen her Kral ve ulus, bu stretcheth yok 

onun el engel ya da endamage Tanrı'nın evi 

Kudüs. 

{6:34} ben Darius Kral o according rütbesi 

bunları titizlikle yapılması. 

{7:1} sonra Sisinnes Celosyria valisi ve 

Phenice ve Sathrabuzanes, kendi arkadaşları ile 

Kral Darius, emir takip 

{7:2} çok dikkatli bir şekilde yardımcı kutsal inşaat nezaret 

Eskilerin Yahudi ve valiler Tapınağı. 

{7:3} ve kutsal eserler başarılı, ne zaman oldu bu yüzden Aggeus 
ve 



Zacharias peygamberler kehanette. 

{7:4} ve bunları bitirdiler 

İsrail ve ile Lord Tanrı buyruğu 

Cyrus, Darius ve Artexerxes, Pers kralları rızası. 

{7:5} ve böylece kutsal Evi 3: sona erdi 

ve altıncı yıl Adar, ayın yirminci günü, 

Pers kralı Darius 

{7:6} ve İsrail, rahipler, çocukları ve 

Levites ve vardı esaret edildi diğerleri 

Onlara eklendi, göre yazılmış şeyler yaptım 

Musa'nın kitabı. 

{7:7} ve Rabbinin tapınağın ithaf için onlar 

bir yüz bullocks iki yüz rams, sunulan dört 

yüz kuzular; 

{7:8} ve on iki keçi tüm İsrail, günah için göre 

İsrail kabileleri şefi sayısı için. 

{7:9} rahipler de ve Levites içinde dizilmiş durdu 

hizmet onların kindreds göre onların kıyafet 

İsrail, Musa'nın kitaba göre Lord tanrısı: 

ve her kapısında hamallar. 



{7:10} ve İsrailoğulları bu olsaydı 

Yahudilerin hamursuz bayramı ilk on dördüncü günü 
düzenlenen esaret 

ay, sonra rahipler ve Levites kutsanmış. 

{7:11 onlar esaret olan tüm değildi} 

birlikte kutsal: ama Levites tüm kutsanmış 

birlikte. 

{7:12} ve Yahudilerin hamursuz bayramı tüm onlardan için teklif 

esaret ve onların kardeşleri rahipler ve için 

kendilerini. 

{7:13} İsrail çocukları dışarı gelmişti 

esaret yemek, hatta onlar kendilerini ayrılmış 

arazi, insanlar iğrençlikleri gelen ve aranan 

Tanrı. 

{7:14} ve Mayasız Ekmek yedi bayram tuttular 

gün, Lord önce neşeli yapmak, 

{7:15} Bunun için döndü kralı avukatı 

Asur onlara doğru eserlerinde ellerini güçlendirmek için 

İsrail Lord tanrısı. 

{8:1} ve bunları sonra ne zaman Artexerxes Kral, 



Persler yılları arasında geldi Esdras Saraias, oğlu oğlu 

Ezerias Helchiah, Salum oğlu oğlu, 

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

Amarias, Ezias, Meremoth, oğlu oğlu oğlu 

Zaraias, Savias, Boccas, oğlu oğlu oğlu 

Abisum, Phinees, Eleazar, oğlu oğlu oğlu 

Aaron baş rahip. 

{8:3} Bu Esdras Babylon, bir katip gitti, 

Musa'nin içinde çok hazır olmak, bu verilen tarafından 

İsrail'in Tanrısı. 

{8:4} ve onu kral yaptı onur: o zarafet içinde bulundu 
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onun katında onun istekleri. 

{8:5} orada onu çocuklarının da belli etti 

İsrail kutsal şarkıcılarından Levites Priest, 

hamallar ve tapınak Jerusalem onto bakanları, 

Artexerxes, hükümdarlığının yedinci yıl: 6} {8 içinde 

Beşinci ay, bu Kral'ın yedinci yıl oldu; Onlar gitti 

ilk ay ve geldi ilk günü Babylon'da üzerinden 

Kudüs, müreffeh göre yolculuk hangi 



Tanrı onlara verdi. 

O ihmal çok büyük beceri, {8:7} için Esdras vardı 

hiçbir şey, hukuk ve Rabbinin emir ama 

tüm İsrail yönetmelik ve kararları öğretti. 

{8:8} şimdi oldu komisyon kopyasını 

Yazılı Artexerxes Kral ve geldi Esdras 

Rahip ve okuyucu Rab, hukukun bu bu 

ışığını; 

{8:9} Kral Artexerxes Esdras rahip ve okuyucu 

Tanrı Kanunu tebrik sendeth: 

{8:10} nezaketle başa çıkmak için kararlı, var 

emir, bu tür milletin Yahudilerin ve, 

Rahip ve Levites olarak bizim bölge içinde olmak ister misiniz 

ve arzulu seninle Kudüs'gitmek. 

{8:11} olarak birçok kişi bu nedenle gibi bir zihin thereunto izin 

iyi görünüyordu gibi onları seninle, yola bana her ikisi de 

ve yedi arkadaşlarım danışmanlar; 

{8:12} Judea işleri görünebilir ve 

Kudüs, Tanrı kanunda olan için tatlılıkla; 

{8:13} ve hediyeler Rab İsrail'e şöyle devam 



Ben ve arkadaşlarım söz verdi, Kudüs ve tüm 

Altın ve gümüş bu Babil'in ülkede bulunabilir, 

Kudüs'te Lord için 

{8:14} ile aynı zamanda hangi insan için verilir 

Tanrı onların Tanrı Kudüs'teki Tapınağı: ve o gümüş 

ve altın bullocks, Koç ve koyunlar için toplanabilir, 

ve duyguları şeyler thereunto; 

{8:15} sonuna kadar onlar sunabilir onto kurban 

Lord içinde onların tanrısı, Lord altar üzerine 

Kudüs. 

{8:16} ve olursa olsun sen ve senin kardeşler-ecek yapmak ile 

Bunu senin Tanrı'nın iradesine göre gümüş ve altın. 

{8:17} ve verilen kutsal damarlarının Rab, 

Senin içinde olduğunu tapınağın senin Tanrı'nın kullanımı için 

Kudüs, sen Tanrı Kudüs'te önce ayarla. 

{8:18} ve olursa olsun şey başka sen hatırlıyorum 

Senin Tanrı'nın tapınağı kullanım için sen o dışarı-in vermek 

Kral'ın hazine. 

{8:19} ve Artexerxes Kral da komuta 

Suriye ve Phenice, hazineleri bekçileri bu 



Ne olursa olsun Esdras rahip ve Kanunu ile okuyucu 

Onlar onunla vermelidir için en yüksek Tanrı göndereyim 

hız, 

{8:20} gümüş, yeteneklerini bir yüz toplamına 

aynı şekilde de buğday hatta bir yüz cors için ve bir 

yüz adet şarap ve bereket diğer şeyler. 

Her şeyi Tanrı'nın kanunlarına sonra gerçekleştirilmesi {8:21} 
izin 

özenle en yüksek Tanrı o gazabı değil gelmek 

Kral ve oğulları Krallığı. 

{8:22} ben komutu Ayrıca, siz hiçbir vergi gerektirir ne de 

herhangi bir rahip veya Levites, diğer herhangi bir zorlama ya da 

Kutsal şarkıcılar, hamallar ya da Bakanlar tapınağın veya 
herhangi bir 

Bu zımbırtı bu tapınakta ve kimse var var 

herhangi bir şey onlara empoze yetkisi. 

{8:23} ve sen, Esdras, Tanrı'nın hikmeti göre 

hakim ve tüm Suriye'de yargıç olabilir hakimin, takdir etmek 

ve Phenice tüm bu biliyorum senin Tanrının; ve 

Bu da o değil sen öğretmek biliyorum. 

{8:24} ve kim Kanunu aşmak senin 



Tanrım ve kralı, özenle cezalandırılır, ister 

o olmak ölüm veya diğer ceza, para, para cezası ya da 

hapis. 

{8:25} sonra Esdras söyledi mübarek scribe, tek olmak 

Rab Tanrı kim bu şeylerin içine koymak atalarımın 

Kudüs'te onun ev yüceltmek için Kral, kalp: 

{8:26} ve beni Kral, görünürde onur ve 

onun danışmanları ve tüm arkadaşları ve soylular. 

{8:27} Bu nedenle oldu sayesinde teşvik 

Tanrım Tanrım ve gitmek İsrail adamlarının bir araya 

Benimle. 

{8:28} ve Şef aileleri göre bunlar 

ve benimle Babylon'da üzerinden gitti birkaç dignities, 

Kral Artexerxes saltanatı: 

{8:29} Phinees, Gerson oğullarının: oğullarının 

Ithamar, Gamael: David, Lettus oğlu oğulları, 

Sechenias: 

{8:30} oğullarının Pharez, Zacharias; ve onunla 

bir yüz elli erkekler sayıldı: 

{8:31} oğullarının Pahath Moab, Eliaonias, oğlu 



Zaraias ve onu iki yüz ile erkekler: 

{8:32} Zathoe, Sechenias oğlu oğlu, 

Jezelus ve onunla üç yüz erkek: oğullarının 

Adin, Obeth Jonathan ve onu iki yüz ile oğlu 

ve 50 adam: 

{8:33} Elam, Gotholias, oğlu ı oğullarının ve 

Onunla yetmiş erkek: 

{8:34} Saphatias, Michael, oğlu Zaraias oğlu 

ve onunla altmış ve on erkek: 

{8:35} Yoav, Jezelus, oğlu Abadias oğlu ve 

Onunla iki yüz on iki erkek: 

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

ve onunla bir yüz ve altmış adam: 

{8:37} Babi, Bebai, oğlu Zacharias oğullarının ve 

Onunla yirmi ve sekiz adam: 

{8:38} Astath, Acatan, oğlu Johannes oğullarının ve 

Onunla bir 110 erkekler: 
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{8:39} son ve bu Adonikam oğulları... 

biri, Eliphalet, mücevher ve Samaias ve ile adları 



Onları yetmiş erkek: 

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

ve onunla yetmiş erkek. 

{8:41} ve bunlar birlikte denilen nehir toplanan 

Theras, nerede bizim çadır üç gün meydan: ve sonra ben 

Onları araştırılmıştır. 

{8:42} ama ne zaman ben buldu orada rahipler hiçbiri ve 

Levites, 

{8:43} sonra gönderilen ben Eleazar ve Iduel ve Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zacharias ve Mosollamon, müdür 

Erkekler ve öğrendim. 

{8:45} ve onları Saddeus gitmeli bade 

Kaptan, yerine hazine oldu: 

{8:46} ve onları Allah'a konuşmak gerekir emretti 

Daddeus ve onun kardeşleri ve Locket bunun için 

bize ne adamlar olarak göndermek için bir yer, rahipler 
yürütmek 

Tanrı evinde ofisinde. 

{8:47} ve Rabbimizin getirdiler güçlü el tarafından 



Biz Moli Levi, oğlu oğullarının maharetli erkekler şöyle 

İsrail, Asebebia ve oğulları ve kardeşleri, oğlu kim 

on sekiz vardı. 

{8:48} ve Asebia ve Annus ve Osaias kardeşi, 

Channuneus oğulları ve oğullarının, yirmi adamlardı. 

{8:49} ve hizmetçiler David vardı Tapınağı 

Peder ve asıl erkekler için hizmet 

Levites, hizmetçiler Tapınağı nın iki yüz ve 

yirmi, adları kataloğu shewed vardı. 

{8:50} ve orada hızlı genç erkekler Allah'a yemin etti 

Efendimiz onu bir müreffeh yolculuk her iki arzu önce 

Biz ve onlar için bu, bizim çocuklar için ve bizimleydin 

Büyükbaş hayvan: 

{8:51} için Kral istemeye utanıyormuş kahya, ve 

Atlı ve davranış bizim düşmanlar karşı korumak için. 

{8:52} için Kral demişti bu gücünü 

Lord bizim Tanrı onu, için talep onlarla olmalıdır 

Onlara her yönden destek. 

{8:53} ve yine Bunlar dokunaklı olarak bizim Lord doktor 

şey, onu bize şöyle olumlu bulundu. 



{8:54} baş rahip, on iki ayrı sonra 

Esebrias ve Assanias ve 10 kişi ile kardeşleri 

Onları: 

{8:55} ve onları altın ve gümüş, tartılır ve 

Bizim Tanrı evinde kutsal damarlarının hangi Kral, 

ve onun Konseyi ve prensler ve tüm İsrail, vermişti. 

{8:56} ve tartılır, ben onlara teslim 

altı yüz elli yeteneklerin gümüş ve gümüş kaplar 

bir yüz yetenekleri ve bir yüz yeteneklerini altın, 

{8:57} ve yirmi altın damarları ve on iki kaplar 

pirinç, altın gibi parlak bile ince pirinç. 

{8:58} ve onlara, her iki ye dedim Allah'a kutsal vardır 

Lord ve damarları kutsal ve altın ve gümüş 

bir yemin Rabbine, babalarımız efendisi. 

{8:59} favori ve siz onlara teslim kadar onları tutmak 

baş rahip ve Levites ve asıl erkekler için 

İsrail, Kudüs'ün Aile Odaları içine 

Tanrı'nın evi. 

{8:60} bu yüzden rahipler ve aldığı Levites 

Gümüş ve altın ve damarları, onlara getirdi 



Kudüs, Tanrı Tapınağı içine. 

{8:61} ve nehirden Theras biz onikinci ayrıldı 

gün ilk ay ve kudretli tarafından Kudüs'e geldi 

el bizimleydi Efendimiz: ve 

Tanrı bizim yolculuğun başlangıcı bizden teslim her 

düşman, ve Kudüs'e geldik. 

{8:62} ve ne zaman biz hiç orada üç gün, altın 

ve tartılır gümüş'ın evinde teslim edildi 

Rabbimiz Allah'a Marmoth rahibin oğlu dördüncü gününde 

IRI. 

{8:63} ve onunla Phinees, oğlu Eleazar oldu ve 

Onlarla Jesu ve Moeth oğlu oğlu Josabad olduğunu 

Sabban, Levites in: tüm numarasına göre onları teslim edildi ve 

ağırlık. 

{8:64} ve ağırlığını onları yazılmıştır 

aynı saat. 

{8:65} bunların yanında onlar esaret dışında gelen 

İsrail, hatta on iki Lord Tanrı'ya sunulan kurban 

tüm İsrail için Bullocks rams, fourscore ve on altı 

{8:66} Threescore ve on iki kuzu, keçi bir barış için 



, on iki teklif; Hepsini Tanrı'ya bir kurban. 

{8:67} ve Kral'ın emir teslim 

Kral'ın sendika dediler ve Celosyria valileri 

ve Phenice; ve insanlar ve tapınak onur 

Tanrı'nın. 

{8:68} bu işlerin yapıldığını, cetvelleri geldi şimdi 

Bana ve dedi ki, 

{8:69} ulus İsrail, prensler, rahipler ve 

Levites, koymak değil onlardan uzak garip halkı 

Kara, ne de öteki uluslara, in kirliliğini 

Kenanlılar, Hititler, Pheresites, Jebusites ve Moabites, 

Mısırlılar ve Edomites. 

{8:70} için onlar ve oğlu ile evli 

kızlarının ve kutsal tohum garip ile karıştırılır 

arazi insanlar; ve bu konuda başlangıcından itibaren 

Cetveller ve büyük adamlar bu kötülüğün partakers olmuştur. 

{8:71} ve en kısa zamanda bunları duymuştum, kira benim 

Giysi ve kutsal giysi ve saçı kapalı çekti 

kapalı benim baş ve sakal ve bana üzgün ve çok sıkı oturdu. 

{8:72} Yani tüm onlar sonra kelimenin taşınan 



İçin yas tuttu iken bana, Rab Tanrı İsrail monte 

kötülük: ama ben hala oturdu ağırlık akşam kadar dolu 

fedakarlık. 
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{8:73} sonra elbiselerimi ile hızlı yükselen ve 

kira, kutsal giysi ve dizlerimin Selam ve germe 

ileri ellerimi Rabbine, 

{8:74} dedim ki, Ey Rabbim, ben şaşırmış ve utanç 

yüzünü daha önce; 

{8:75} için bizim günahlarımız başımızın üstünde çarpılır ve 

bizim ignorances kadar cennet tamamladı. 

{8:76} sonsuza dek biz var zaman atalarımızın bu yana 

edilmiş ve bu gün bile Allah'a büyük günah vardır. 

{8:77} ve günahlarımızı ve babalarımızın için biz ile bizim 

kardeşleri ve bizim krallar ve bizim rahipler onto verildi 

Dünya, kılıç ve esaret ve için kralları 

Bu gün Allah'a utanç ile bir yırtıcı. 

{8:78} ve şimdi bazı ölçüde rahmet indirdiği 

Sana, Ey Rabbimiz, orada bırakılması üzerinden bize şöyle 
shewed 



bize bir kök ve bir ad yerine senin kutsal; 

{8:79} ve bize şöyle bir ışık evinde keşfetmek için 

Bizim Tanrı lord ve bize zaman içinde gıda vermek bizim 

kulluk. 

{8:80} Evet, biz esaret... biz değildi 

bizim efendisi terk; Ama bizi daha önce nazik fark etti 

Pers kralları, böylece gıda; verdiler 

{8:81} Evet ve tapınağın Rabbimizin, onur ve 

Onlar bize bir emin verdik ıssız Sion kaldırdı 

Yahudilik ve Kudüs uyan. 

{8:82} ve şimdi, ya Rab, ne desek, bunlar sahip 

şeyler mi? senin emir, azmış olan 

Sen gavest senin görevlilerinin söyleyerek, peygamberler, elle 

{8:83} ki siz olarak sahip olmak için girdiği arazi bir 

miras, bir arazi kirliliğini ile kirlenmiş olduğunu 

arazi, yabancıların ve bununla dolu onların 

uncleanness. 

{8:84} bu nedenle şimdi siz kızların katılalım değil 

oğullarını, ben de siz kızlarının şöyle götüreyim 

oğulların. 



{8:85} siz asla ile barış için arıyorlar bunların yanında 

Onlara, siz güçlü ve iyi şeylerden yiyin 

arazi ve siz arazinin miras bırakabilir 

çocukların evermore için. 

{8:86} ve tüm başına gelen bizim için Allah'a yapılır bizim 

kötü çalışır ve büyük günahları; Sen, Ey Rabbimiz, yapmak 

bizim günahları ışık 

{8:87} ve bize şöyle böyle bir köküne verdiğiniz: ama var. 

tekrar senin hukuk aşmak ve karıştırmak için döndü 

kendimizi uncleanness arazi uluslar ile. 

{8:88} Mightest değil sen bizi yok etmek için bize kızgın olmak 

Sen yaptı hadst kadar bize ne kök, tohum, ne de adı? 

{8:89} İsrail Ey Rabbimiz, sen gerçek sanat: Biz için bir 

kök bu gün. 

{8:90} hani, biz senden önce bizim iniquities oldular 

Biz bunları nedeniyle daha fazla dayanamıyorum için 

Senden önce. 

{8:91} ve Esdras onun itiraf yaptı onun dua olarak 

ağlayan ve tapınağın önce zemin üzerine düz yalan, 

orada toplanan ona Kudüs'ten çok büyük 



çok sayıda erkek ve kadın ve çocuk: vardı için 

Harika çok sayıda arasında ağlayan. 

{8:92} sonra getirdi bir oğulları Jeelus oğlu 

İsrail, seslendi ve dedi ki, O Esdras, biz günah işledim 

Lord Tanrı'ya karşı garip kadınların evli 

arazi, Milletler ve şimdi tüm İsrail havada. 

{8:93} yemin biz koyacağız Tanrı için yapmak izin 

uzakta bizim eşleri, dinsiz almış, tüm 

çocukları ile 

{8:94} gibi sen hükmettiğimiz ve en çok uyun 

Tanrı kanunu. 

{8:95} ortaya çıkan ve yürütme koymak: için sana onları yiyip 
bitirir bu 

Konu olması ve biz seninle olacak: cesur bir şekilde yapmak. 

{8:96} bu yüzden Esdras, ortaya çıktı ve şefi yemin ettim 

Rahip ve Levites tüm İsrail sonra bu şeyler yapmak; 

ve bu yüzden onlar uydurmadım. 

{9:1} sonra tapınağın mahkemeden yükselen Esdras 

Eliasib oğlu Joanan odasına gittim, 

{9:2} ve orada kaldı ve yok et ne de içki yedin mi 



su, çok sayıda büyük iniquities için yas. 

{9:3} ve tüm Yahudileri bir bildiri vardı ve 

Esaret, vardı Kudüs'e hepsi onlar 

birlikte Kudüs'te toplanan: 

{9:4} ve o kim bir araya geldi değil orada iki içinde veya 

Üç gün büyükleri atandı çıplak bu kurala göre 

kendi sığır tapınağın, kullanımı ele geçirilen ve 

kendini onlardan esaret olduğunu kovuyorum. 

{9:5} ve üç gün içinde onlar Tribe Yahuda idi 

ve Benjamin birlikte Kudüs'te yirminci toplandı. 

Dokuzuncu ayın günü. 

{9:6} ve çok sayıda Cts içinde geniş titreyen 

Mahkeme mevcut kötü hava nedeniyle Tapınağı. 

{9:7} Yani Esdras kadar ortaya çıktı ve dedi onlara, siz var 

garip eşleri, böylece için evlenme hukuku haddi 

İsrail günahları artırın. 

{9:8} ve şimdi vermek zafer Rabbine itiraf tarafından 

Babalarımız tanrısı, 

{9:9} ve yapmak onun olacak ve kendinizden ayırmak 

dinsiz arazi ve garip kadınlardan. 



{9:10} sonra bütün çok ağladım ve dedi bir 

yüksek sesle, sanki sen konuşulan gibi yani biz yapacağız. 

{9:11} ama insanlar çoktur ve forasmuch gibi 

Hava, böylece biz olmadan dayanamıyorum ve bu faul 

bir iş değil bir gün ya da iki, bizim günah bunları görmek 

çok yayıldı: 

{9:12} bu nedenle çok sayıda fiyatına cetveller izin ve 

garip eşleri gel bizim habitations hepsi izin 

atanan zaman, 
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{9:13} ve Cetveller ve yargıçların onlarla her 

yer, biz uzakta Lord bizden gazabı çevirmek kadar 

Bu konuda. 

{9:14} sonra Jonathan Azael ve Ezechias oğlu 

Theocanus oğlu buna göre bu konuda üzerlerine aldı: 

ve Mosollam ve Levis ve Sabbatheus onlara yardım etti. 

{9:15} ve esaret olan according yaptılar 

Her şey için. 

{9:16} ve rahip açmadı O'na Esdras müdür 

Erkekler tüm ada göre ailelerinin: ve ilk günü 



onuncu ay onlar birlikte sorun incelemek için oturdu. 

{9:17} garip düzenlenen onların neden eşleri bu yüzden getirildi 

ilk ayın ilk günü bir amaç için. 

{9:18} ve birlik rahipler ve 

garip karısı varmış, orada bulundu: 

{9:19} Josedec ve onun oğlu İsa'nın oğlu 

kardeşleri; Matthelas ve Eleazar ve Joribus ve Joadanus. 

{9:20} ve onların eşleri yerine koyma ellerini verdiler 

ve reconcilement kendi hataları için yapmak için rams 
sunuyoruz. 

{9:21} ve oğullarının Emmer; Ananias ve Zabdeus, 

ve Eanes ve Sameius ve Hiereel ve Azarias. 

{9:22} ve oğullarının Phaisur; Elionas, Massias 

İsrail ve Nathanael ve Ocidelus ve Talsas. 

{9:23} ve Levites; Jozabad ve Semis, ve 

Calitas ve Patheus ve Judas çağrıldı, Colius ve 

Jonas. 

{9:24} kutsal şarkıcılarından; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25}, hamallar; Sallumus ve Tolbanes. 

{9:26} onları İsrail oğullarının Phoros; Hiermas, 



Eddias ve Melchias ve Maelus ve Eleazar, ve 

Asibias ve Baanias. 

{9:27} oğullarının Ela; Matthanias, Zacharias, ve 

Hierielus ve Hieremoth ve Aedias. 

{9:28} ve oğullarının Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth ve Sabatus ve Sardeus. 

{9:29} oğullarının Babai; Johannes ve Ananias ve 

Josabad ve Amatheis. 

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

Jasubus, Jasael ve Hieremoth. 

{9:31} ve oğullarının Kenan; Naathus ve Moosias, 

Lacunus ve Naidus ve Mathanias ve Sesthel, Balnuus, 

ve Manasseas. 

{9:32} ve oğullarının Annas; Elionas ve Aseas, ve 

Melchias ve Sabbeus ve Simon Chosameus. 

{9:33} ve oğullarının Asom; Altaneus ve Matthias, 

ve Baanaia, Eliphalet ve Josiah ve Semei. 

{9:34} ve oğullarının Maani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai ve Pelias ve Anos, Carabasion, 

ve Enasibus ve Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 



Samis, Selemias, Nathanias: ve oğullarının Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} ve oğullarının Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Édes, Juel, Banaias. 

{9:36} tüm bu garip eşleri almıştı ve onlar koymak 

onları uzağa çocuklarıyla birlikte. 

{9:37} ve rahipler ve Levites ve onlar bu olsaydı 

İsrail, Kudüs'te ve ülkede ilk 

Yedinci ayın gün: İsrailoğulları idi bu yüzden 

onların habitations. 

{9:38} ve bütün çokluk bir birlikte geldi 

Accord içine doğru kutsal sundurma geniş yer 

Doğu: 

{9:39} ve onlar spake Esdras rahip ve okuyucu, 

o, verilen Musa'nin, getirecek 

Lord İsrail'in Tanrısı. 

{9:40} onto hukuk Esdras baş rahip getirdim 

tüm çok sayıda adam kadın ve tüm rahipler, 

Hukuk yedinci ayın ilk günü duymak. 

{9:41} ve kutsal önce geniş mahkemede okuyun 



sabah öğlen, hem erkek hem de daha önce Allah'a sundurma ve 

Kadınlar; ve çok sayıda yasa onto kulak verdi. 

{9:42} ve rahip ve okuyucu kanun durdu Esdras 

Bu amaçla yapıldı ahşap minber üzerinde yukarı. 

{9:43} ve orada ona Mattathias, Sammus, tarafından durdu 

Ananias, Azarias, UrIaS, Ezecias, Balasamus, sağ üzerine 

el: 

{9:44} ve Phaldaius, Misael, durdu onun sol üzerine 

Melchias, Lothasubus ve Nabarias. 

{9:45} sonra aldı Esdras önce hukuk kitabı 

çok sayıda: onurlu ilk etapta oturdu için 

Hepsini görme. 

{9:46} ve o yasa açtı, onlar tüm durdu 

Sek olsun. Böylece RAB Tanrı Esdras mübarek en yüksek 

Ana bilgisayarlar, Yüce Tanrım. 

{9:47} ve herkese cevap, amin; ve yukarı kaldırarak 

Ellerini yere düştü ve ibadet Tanrı. 

{9:48} da İsa, anüs, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas ve Calitas, Asrias, ve 

Joazabdus ve Ananias, Biatas, Levites yasa öğretti 



Lord, yapım onları Üstelik bunu anlamak için. 

{9:49} sonra Attharates Esdras baş rahip şöyle buyurdu. 

ve okuyucu ve çok sayıda, öğretti Levites için 

Hatta bütün, söyleyerek, 

{9:50} bu gün Lord kutsaldır; (onlar için tüm ağladı 

kanun duyunca:) 

{9:51} o zaman, git ve yağlı yemek ve tatlı, içki ve 

bölümü göndermek onları hiçbir şey var; 

{9:52} bu gün Lord kutsal için: ve olamaz 

Kederli; Tanrı için onur getirecektir. 
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{9:53} böylece Levites her şeyi insanlar için yayınlandı. 

söyleyerek, bu gün için Tanrı kutsaldır; Kederli olmaması. 

{9:54} o zaman onların yol, yemek için her biri onlar gitti ve 

içki ve neşeli, yapmak ve bölümü vardı onları vermek için 

hiçbir şey ve büyük tezahürat; yapmak 

{9:55} onlar neyin sözlerini anladım Çünkü onlar 

talimatlarda vardı, ve kendisi için onlar toplandı 

 


