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1 Nehemies 

El primer llibre de Nehemies 

{1:1} Josias i celebrar la festa de la Pasqua a 

Jerusalem a seu Senyor, i va oferir la Pasqua el 

catorzè dia del primer mes; 

{1:2} haver definit els sacerdots segons les seves 

cursos, ser vestida de peces llargues, al temple de la 

Senyor. 

{1:3} i ell spake: els Levites, els ministres de Sant 

Israel, que s hauria consagrar-se al Senyor, a 

situat a l'Arca Santa del Senyor a la casa que rei Salomó 

fill de David havia construït: 

{1:4} i dit, Ye no aguantarà l'Arca en el seu 

espatlles: ara per tant servir al Senyor el teu Déu, i 

Ministre a seu poble Israel i preparar-se després de la seva 

famílies i parenteles, 

{1:5} segons com David rei d'Israel prescrit, 



i segons la magnificència de seu fill Salomó: i 

peu al temple segons la dignitat de diversos 

les famílies que els Levites, que el ministre en la presència 

dels seus germans de nens d'Israel, 

Oferta {1:6} la Pasqua en ordre i a punt de fer el 

sacrificis per als seus germans i mantenir la Pasqua 

Segons el manament del Senyor, que era 

Moses donada. 

{1:7} i a les persones que es trobava allà Josias 

va donar trenta mil anyells i nens i tres mil 

vedells: aquestes coses van rebre de gratuïtat del rei, 

a mesura que es va comprometre, a les persones, dels 
sacerdots, i 

als Levites. 

{1:8} i Helkias, Zacharias i Syelus, el govern 

del temple, va donar dels sacerdots per la Pasqua dos 

sis-cents i mil ovelles i vedells de tres-cents. 

{1:9} i Jeconias i Samaias i Natanael seu 

germà i Assabias i Ochiel i Joram, capitans sobre 

milers, va donar als Levites per la Pasqua de cinc 



mil ovelles i vedells de set-cents. 

{1:10} i quan es van fer aquestes coses, els sacerdots i 

Levites, tenir el pa sense llevat, es trobava en molt bella 

ordre segons la tribu, 

{1:11} i segons les diferents dignitats de la 

pares, davant de la gent, d'oferir al Senyor, com és 

escrits en el llibre de Moisès: i així es va fer a la 

matí. 

{1:12} i es torren la Pasqua amb el foc, com 

appertaineth: pel que fa als sacrificis, es sod ells en llautó 

olles i paelles amb un bon gust, 

{1:13} i posar-los abans de totes les persones: i després 

preparaven per si mateixos i per als sacerdots d 

germans, els fills d'Aaron. 

{1:14} perquè els sacerdots que ofereix el greix fins a la nit: i el 

Levites preparat per a ells i els sacerdots els 

germans, els fills d'Aaron. 

{1:15} els cantants Sants també, eren els fills de Asaph, a 

la comanda, segons el nomenament de David, per a l'enginy, 

Asaph, Zacharias i Jeduthun, que era del rei 



seguici. 

{1:16} endemés els portadors van a cada porta; no 

legal per a qualsevol d'anar del seu servei ordinari: per a la seva 

germans als Levites preparat per a ells. 

{1:17} així eren les coses que pertanyia a la 

sacrificis del Senyor en aquell dia, que ells 

podria celebrar la Pasqua, 

{1:18} i oferir sacrificis a l'altar del Senyor, 

Segons el manament del rei Josias. 

{1:19} per celebrar els nens d'Israel que hi van ser presents 

la Pasqua a aquella època i la festa de brioix set 

dies. 

{1:20} i no es guardava com una Pasqua a Israel des de 

el temps del Profeta Samuel. 

{1:21} sí, tots els reis d'Israel celebrat no com un 

Pasqua com Josias i els sacerdots i els Levites i la 

Jueus, celebrat amb tot Israel que es van trobar habitatge a 

Jerusalem. 

{1:22} a l'any del regnat de Josias XVIII era 

mantenir aquesta Pasqua. 



{1:23} i les obres o Josias eren vertical abans de la 

Senyor amb un cor ple de la pietat. 

{1:24} pel que fa a les coses que va passar en el seu temps, 

van ser escrits en primer moment, pel que fa a aquells que 

pecat i va fer perversament contra el Senyor per damunt de tot 
la gent 

i Regnes, i com va estar afligit ell molt, així 

que les paraules del Senyor es van rebel·lar contra Israel. 

{1:25} ara després de tots aquests actes de Josias va arribar a 
passar, 

aquell faraó, rei d'Egipte van arribar a recaptar la guerra a 

Carchamis a l'Eufrates: i Josias anar contra ell. 

{1:26} però el rei d'Egipte va enviar a ell, dita, què 

tinc jo a veure amb tu, O rei de Judea? 

{1:27} no estic enviat del Senyor Déu contra tu; 

per a mi guerra és a l'Eufrates: i ara el Senyor és amb mi, 

Sí, el Senyor és amb mi em hasting endavant: surten 

mi i no contra el Senyor. 

{1:28} Josias amb tot això no tornar enrere el seu carro de 

ell, però es va comprometre a lluitar amb ell, no pel que fa a la 

paraules del Profeta Jeremy parlada per la boca de la 



Senyor: 

{1:29} però es va unir a batalla amb ell a la plana de Magiddo, 

i els prínceps van contra rei Josias. 

{1:30} llavors va dir el rei als seus servents, portar-me 

fora de la batalla; perquè jo sóc molt feble. I 

Immediatament seus servents va portar lluny de la batalla. 

{1:31} llavors el gat va cap amunt en el seu carro de segona; i 
ser 

va portar a Jerusalem va morir i va ser enterrat en el seu 

Sepulcre del pare. 

{1:32} i en tots els Call que va plorar per Josias, sí, 
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Jeremy que lamentat el profeta de Josias i els homes cap 

amb les dones fet Lamentació per a ell per aquest dia: 

i això va donar a una ordenança fer 

contínuament a tota la nació d'Israel. 

{1:33} aquestes coses estan escrits en el llibre de les històries 

dels reis de Judà i cada un dels actes que Josias 

ho va fer, i la seva glòria i la seva comprensió en la Llei de la 

Senyor i les coses que havia fet abans i les coses 



ara recitat, es comuniquen en el llibre dels Reis d'Israel 

i Judea. 

{1:34} i la gent va Joachaz el fill de Josies i 

van prendre en comptes de Josias el seu pare, quan era 

vint i tres anys. 

{1:35} i regnava a Judea i en Jerusalem tres 

mesos: i llavors deposà el rei d'Egipte li 

regnant de Jerusalem. 

{1:36} i va establir un impost sobre la terra d'un centenar 

talents de plata i un talent d'or. 

{1:37} el rei d'Egipte va fer també rei Joacim seu 

germà rei de Judea i Jerusalem. 

{1:38} i ell obligat Joacim i els nobles: però Zaraces 

seu germà capturats i li va portar d'Egipte. 

{1:39} cinc i vint anys d'edat va ser de Joacim quan va 

va ser nomenat rei a terres de Judea i Jerusalem; i va 

feia mal davant el Senyor. 

{1:40} per què contra ell Nabuchodonosor el rei 

de Babilònia es va acostar i li lligat amb una cadena de llautó, 

i va portar a Babilònia. 



{1:41} Nabuchodonosor també va prendre dels vasos sagrats de 

el Senyor i portar-los i posar-los en la seva pròpia 

Temple a Babilònia. 

{1:42} però aquelles coses que es registren d'ell i de 

seva uncleaness i impietat, estan escrits en les cròniques de 

els Reis. 

{1:43} Joacim i el seu fill va regnar en el seu lloc: va ser 

nomenat rei tenir divuit anys; 

{1:44} i va regnar però tres mesos i deu dies en 

Jerusalem; i feia mal davant el Senyor. 

{1:45} així un any després Nabuchodonosor enviat i causat 

ell ser portats a Babilònia amb els vasos sagrats de la 

Senyor; 

{1:46} i va fer el Zedechias rei de Judea i Jerusalem, 

Quan tenia vint i un anys; a regnar i va 

onze anys: 

{1:47} i va fer mal també a la vista del Senyor, i 

no cuida les paraules que van ser pronunciades a ell per la 

profeta Jeremy de la boca del Senyor. 

{1:48} i després que el rei havia fet Nabuchodonosor 



li juro pel nom del Senyor, que ell mateix, forswore 

i es van revoltar; i enduriment del coll, el seu cor, va 

transgredien les lleis del Senyor Déu d'Israel. 

{1:49} governadors també dels pobles i dels sacerdots 

va fer moltes coses contra les lleis i va passar tot el 

les contaminacions de totes les nacions i profanades el temple 
del Senyor, 

que va ser santificat a Jerusalem. 

{1:50} malgrat això el Déu dels seus pares enviat pel seu 

Missatger anomenar-los, perquè va salvar-los i 

seu tabernacle també. 

{1:51} però que tenien els seus missatgers a burla; i, mira, 

Quan el Senyor acostà, van fer un esport de la seva 

profetes: 

{1:52} fins ara endavant, que ell, sent enfadar amb el seu poble 

per la seva gran ungodliness, comandà els reis de la 

Caldeus a topar-se amb ells; 

{1:53} que matà els seus homes joves amb l'espasa, sí, 

fins i tot dins de la brúixola del seu temple sagrat i no es van 
salvar 

ni jove ni donzella, home vell ni nen, entre 



ells; perquè va pronunciar tot a les seves mans. 

{1:54} i van prendre tots els vasos sagrats del Senyor, 

tant grans com petites, amb els vaixells de l'Arca de Déu, i 

tresors del rei i portar-los al Babylon. 

{1:55} pel que fa a la casa del Senyor, cremava, i 

fre per les parets de Jerusalem i calar foc a ella 

Torres: 

{1:56} i pel que fa a la seva glorioses coses, mai deixen 

fins que havien consumit i portar-los tots a prop de nought: i 

les persones que no es mataven amb l'espasa que portava a 

Babilònia: 

{1:57} que es va convertir en servents a ell i els seus fills, fins a 

Els perses va regnar, complir la paraula del Senyor es parla 

per la boca de Jeremy: 

{1:58} fins que la terra havia gaudit la seva sabbaths, tot 

temps de la seva desolació es va resta, fins el terme de 

setanta anys. 

{2:1} en el primer any de Cir, rei dels perses, que 

la paraula del Senyor podria ser acomplert, que tenia 

promès per la boca de Jeremy; 



El Senyor {2:2} aixecat fins l'esperit de Cyrus, el rei de 

Els perses i va fer pregó a través de tota la seva 

Unit i també per escrit, 

{2:3} dient, això diu Cir, rei dels perses; La 

Senyor d'Israel, el Senyor més alta, ha fet em rei de 

tot el món, 

{2:4} i comandà em va construir una casa al 

Jerusalem en Call. 

Si {2:5} per tant allà ser qualsevol de vostès que són de la seva 

persones, que el Senyor, fins i tot el seu Senyor, estar amb ell i 
li permetrà 

pujar a Jerusalem, a Judea i construir la casa de 

el senyor d'Israel: per a ell és el Senyor que habita en 

Jerusalem. 

{2:6} qui llavors habiten en els llocs sobre, deixar-los 

ajudar-lo, aquells, vaig dir, que els seus veïns, amb l'or, 

i amb la plata, 

{2:7} amb regals, amb cavalls i bestiar i altres 

coses que han estat establertes per la promesa, del temple de 
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el Senyor a Jerusalem. 

{2:8} llavors el director de les famílies de Judea i de la 

tribu de Benjamin es va aixecar; els sacerdots també i els 
Levites, 

i tots ells la ment el Senyor es va traslladar a pujar, i 

per construir una casa per al Senyor a Jerusalem, 

{2:9} i que habità al voltant d'ells i va ajudar a 

en totes les coses de plata i or, amb cavalls i 

bestiar i amb molts regals d'un gran nombre 

les ments van ser remogut encomani. 

{2:10} Cyrus rei també va aportar els vasos sagrats, 

que portava Nabuchodonosor de Jerusalem, 

i havia establert el seu temple dels ídols. 

{2:11} ara quan Cir, rei dels perses havien portat 

ells endavant, va lliurar-los a Mitridates seu Tresorer: 

{2:12} i per ell van ser lliurats a Sanabassar la 

governador de Judea. 

{2:13} i aquest va ser el nombre d'ells; Mil 

Copes d'or i un miler d'argent, sacres de plata 

vint nou, vials de trenta d'or i de plata dos mil 



quatre cent deu i mil altres vaixells. 

{2:14} perquè tots els vasos d'or i de plata, que eren 

portar, van ser cinc mil quatre-cents threescore 

i nou. 

{2:15} aquestes van ser portades per Sanabassar, junts 

amb ells de la captivitat, de Babilònia de Jerusalem. 

{2:16} però en el moment de la Artexerxes rei dels perses 

Belemus i Mitridates i Tabellius i Rathumus, 

i Beeltethmus i Semellius el secretari, amb altres 

que estaven en Comissió amb ells, habiten en Samaria 

i altres llocs, va escriure unto ell contra ells que habità en 

Judea i Jerusalem aquestes cartes seguint; 

{2:17} al rei Artexerxes a nostre Senyor, teus serfs, 

Rathumus la storywriter i Semellius l'escriba i la 

resta del seu Consell i els jutges que estan en Celosyria i 

On Phenice. 

{2:18} ja sigui ara se sap que el Senyor rei, que els jueus 

que és cap amunt de vostè a ens, que vindrà a Jerusalem, que 

ciutat rebel i pervers, construir els mercats, i 

reparar els murs de la mateixa i establir les bases del temple. 



{2:19} ara si aquesta ciutat i les parets del mateix format per 

una vegada més, es no només es neguen a donar tribut, però 
també rebel·lar 

contra els Reis. 

{2:20} i forasmuch com les coses pertanyents a la 

Temple són ara a mà, creiem que es troben no per oblit tal 

una qüestió, 

{2:21} però parlar a nostre Senyor rei, amb la intenció 

que, si és el teu plaer pot buscar en els llibres 

dels teus pares: 

{2:22} i thou shalt trobar en les cròniques què és 

han escrit pel que fa a aquestes coses i shalt entendre que 

aquesta ciutat va ser rebel, preocupant tant reis i ciutats: 

{2:23} i que els jueus eren rebel i criat 

guerres sempre en el mateix; per a la qual provocar fins i tot 
aquesta ciutat va ser 

fet desolat. 

{2:24} per què ara podem declarar a tu, Senyor 

el rei, que si aquesta ciutat construirà una altra vegada i les 
parets del mateix 

establir nou, des d'ara endavant tindràs pas cap 



a Celosyria i on Phenice. 

{2:25} llavors el rei va escriure altra vegada una altra vegada a 
Rathumus la 

storywriter, Beeltethmus, Semellius l'escriba i a 

la resta que estaven en Comissió i els habitants de Samaria 

i Síria i on Phenice, d'aquesta manera; 

{2:26} he llegit l'Epístola que vosaltres heu enviat a mi: 

per tant jo manava fer cerca diligent, i que 

s'ha trobat que aquella ciutat era de la pràctica d'inici 

contra els reis; 

{2:27} i els homes s'hi van donar a la rebel·lió i 

guerra: i que els reis poderós i ferotge eren a Jerusalem, 

qui va regnar i homenatges a Celosyria i on Phenice exigeixi. 

{2:28} ara per tant que us he manat obstaculitzar els 

els homes de la ciutat, la construcció i l'atenció ha de ser pres 
que hi 

no més pot fer-hi; 

{2:29} i que aquells pervers treballadors procedir no més 

a la molèstia dels Reis, 

{2:30} llavors rei Artexerxes seves cartes de ser llegit, 

Rathumus i Semellius l'escriba i la resta que es van 



en Comissió amb ells, treure de pressa cap a 

Jerusalem amb una tropa de genets i una multitud de 

persones en ordre de batalla, va començar a obstaculitzar els 
constructors; i la 

va deixar l'edifici del temple de Jerusalem fins a la segona 

any del regnat de Darios rei dels perses. 

{3:1} ara quan Darios va regnar, va fer una gran festa 

a tots els seus súbdits i a tota la seva família i unto tots 

els prínceps de mitjans de comunicació i Pèrsia, 

{3:2} i tots els governadors i capitans i 

Llista de Lloctinents que estaven sota d'ell, de l'Índia a Etiòpia, 

un cent vint i set províncies. 

{3:3} i quan havien menjat i borratxo i ser 

estaven satisfets ha anat de casa, llavors Darius el rei entrava a 

seu dormitori i dormia i poc després awaked. 

{3:4} llavors tres joves, que eren de la Guàrdia que 

manté el cos del rei, va parlar un a un altre; 

{3:5} deixar que cadascú de nosaltres parlar d'una frase: el que 
es 

superar, i la frase ha de semblar més savi que el 

altres, a ell serà el rei Darius donar grans dots, i 



grans coses in token of victòria: 

{3:6} com, per ser vestit de color morat, a la Copa d'or i a 

son d'or i un carro amb brida d'or i un 

headtire de llençols i una cadena de coll: 

{3:7} i ell serà un al costat de Darius per les seves 

saviesa i serà anomenat Darius cosí. 

{3:8} i llavors cadascú va escriure la condemna, va segellar, 

i el va posar sota Darios seu coixí; 

{3:9} i va dir que, quan el rei ha ressuscitat, alguns es 

donar-li les escriptures; i d'aquest costat del rei i la 

tres prínceps de Pèrsia jutjarà que la seva condemna és la 
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més savi, li la victòria es donarà, com va ser nomenat. 

{3:10} el primer va escriure, el vi és el més fort. 

{3:11} va escriure la segona, el rei és més fort. 

{3:12} va escriure el tercer, les dones són més forts: però 
damunt 

totes les coses de veritat fora dóna la victòria. 

{3:13} ara quan el rei va ser aixecat, van prendre els 

escrits i lliurar-los a ell, i així va llegir-los: 



{3:14} i enviament va cridar tots els prínceps de 

Pèrsia i mitjans de comunicació i governadors i els capitans, i 

els grans mestres i oficials cap; 

{3:15} i li va asseure al seient del Reial del judici; 

i van llegir els escrits abans d'ells. 

{3:16} i va dir, crida els joves, i seran 

declarar pròpies frases. Així que van ser cridats i va venir 

a. 

{3:17} i ell digué: declarar a nosaltres la seva ment 

pel que fa a les escriptures. Llavors va començar la primera, que 
havia 

es parla de la força de vi; 

{3:18} i deia així, O vosaltres homes, com superior fort 

és el vi! Això feia que a tots els homes errar que beure: 

{3:19} es fa sortir la ment del rei i de la 

nen orfe de pare a ser tot un; de la bondman i de la 

Freeman, de l'home pobre i dels rics: 

{3:20} que es part també cada pensament en jollity i Gardner, 

manera que un home remembereth deute ni tristesa: 

{3:21} i fa sortir cada cor ric, perquè un home 



remembereth ni rei ni governador; i ho fa sortir a 

parlar de totes les coses per talents: 

{3:22} i quan es troben en els gots, s'obliden d 

estimen tant als amics i germans i poc després empat fora 

espases: 

{3:23} però quan són el vi, recorda 

no el que han fet. 

{3:24} O vosaltres homes, és no vi més forts, que enforceth 

fer així? I quan ell havia parlat tan, va celebrar la seva pau. 

{4:1} llavors el segon, que havia parlat de la força de 

el rei, van començar a dir, 

{4:2} O vosaltres homes, no ho fan homes sobresortir en la 
força que porten 

regla per mar i terra i totes les coses a ells? 

{4:3} però tot i així el rei és més poderós: perquè és senyor de 
tots els 

aquestes coses, i té domini sobre ells; i en absolut 

Ell va a ells que ho fan. 

{4:4} si va licitar-los fer guerra l'un contra l'altre, 

fer-ho: si va enviar contra els enemics, van, 

i es descomponen les muntanyes muralles i Torres. 



{4:5} van matar els mataven i no transgredir la 

manament del rei: si aconsegueixen la victòria, que aporten 
tots 

el rei, com bé la espatllar, com totes les coses més. 

Likewise {4:6} per a aquells que no són soldats i no s'han 

fer les guerres, però utilitzar husbundry, quan s'han recollit 

una altra vegada allò que ells havien sembrat, que portar-lo al 
rei, 

i un altre per retre homenatge al rei. 

{4:7} i encara és però un home: si va manar matar, 

van matar; si ell manar de sobres, sobres; 

{4:8} si va comandar per colpejar, van colpejar; si ell manar 

per fer desolada, fan desolats; Si va manar a 

complexió, construeixen; 

{4:9} si va comandar per reduir, van reduir; Si va 

comanda de plantar, van plantar. 

{4:10} perquè tota la seva gent i els seus exèrcits obeeix: 

a més va lieth cap avall, eateth i drinketh, i 

treu la seva resta: 

{4:11} aquestes vigilar tot sobre ell, ni 

qualsevol pot apartar-se i fer el seu propi negoci, ni 



desobeir ells li en qualsevol cosa. 

{4:12} O vosaltres homes, com si no el rei ser més poderoses, 

Quan en aquests tipus és obeir? I va ocupar la seva llengua. 

{4:13} llavors el tercer, que havia parlat de dones i de 

la veritat, (això era Zorobabel) va començar a parlar. 

{4:14} O homes de ye, no és el gran rei, ni la 

multitud d'homes, tampoc no és vi, que excelleth; qui és 

llavors que ruleth-los, o té el senyoriu sobre ells? són 

que les dones no? 

{4:15} dones han tingut el rei i totes les persones que 

ós regla per mar i terra. 

{4:16} fins i tot d'ells van arribar: i nodreix les 

fins que plantats les vinyes, des d'on procedeix el vi ve. 

{4:17} també aquests fan peces per als homes; Aquestes portar 

glòria els homes; i sense les dones no poden ser homes. 

{4:18} sí, i si els homes hem reunit d'or i 

plata, o qualsevol altra cosa bona, ¿que no amor una dona 

que és bella a favor i bellesa? 

{4:19} i deixar que totes aquestes coses, anar, fer que no 
bocabadat, 



i fins i tot amb la boca oberta fixar els seus ulls ràpid en ella; i 

tenen no tots els homes desig més a ella que a plata o 

or o qualsevol cosa bona en absolut? 

{4:20} un home leaveth el seu propi pare, que el portà, 

i el seu propi país i es a la seva dona. 

{4:21} va sticketh per no passar la seva vida amb la seva dona. i 

remembereth ni pare, ni mare, ni país. 

{4:22} per això també vosaltres ha de saber que les dones 
tenen 

domini sobre tu: fer vosaltres no treball i esforç i donar i 

portar tot a la dona? 

{4:23} sí, un home treu la seva espasa i surt el seu camí a 

robar i robar, a navegar al mar i rius; 

{4:24} i es mostra a un Lleó i surt la 

foscor; i quan ell ha robat, espatllat i robat, va 

treu-lo al seu amor. 
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{4:25} per què un home loveth muller millor que el pare 

o la mare. 

{4:26} sí, hi ha molts ser que han marxat corrent d'enginy 



per a les dones, i de ser criats per la seva causa. 

{4:27} molts també han desaparegut, ha equivocat i pecat, 

per a les dones. 

{4:28} i ara vosaltres no crec que jo? no és el rei 

gran en el seu poder? no totes les regions tenen por tocar-lo? 

{4:29} encara veia ell i Apame el rei 

concubina, la filla de la Bartacus admirable, assegut a 

la mà dreta del rei, 

{4:30} i prendre la corona des de cap del rei, i 

configurant-lo sobre el seu propi cap; ella també va colpejar el 
rei amb 

la mà esquerra. 

{4:31} i encara per tot això el rei s'obria i mirava a 

ella amb la boca oberta: si ella reia a ell, va riure 

també: però si ella va tenir cap disgust a ell, el rei va 

disposat per afalagar, que ella podria ser reconciliat amb ell una 
altra vegada. 

{4:32} O homes de ye, com pot ser, però les dones han de ser 

fort, veure que ho fan així? 

{4:33} llavors el rei i el príncep va mirar quan se 

un altre: així va començar a parlar de la veritat. 



{4:34} O homes, no sou dones fortes? gran és la 

Terra Alta és el cel, ràpida és el sol en el seu curs, per 

va compasseth els cels ronda sobre i fetcheth la seva 

curs una altra vegada al seu propi lloc en un dia. 

{4:35} és ell no gran que fa sortir aquestes coses? per tant 

gran és la veritat i més forta que totes les coses. 

{4:36} tota la terra crida a la veritat i el cel 

blesseth-lo: agitar tots els treballs i tremolar en això i amb això 
és 

cap cosa iniquitat. 

{4:37} vi és dolent, és dolent el rei, les dones són 

pervers, tots els nens dels homes són pervers, i aquestes són 
tots els 

seva obra perversa; i no hi ha cap veritat en ells. en la seva 

injustícia també es perdi. 

{4:38} pel que fa a la veritat, això és i sempre és fort; 

es liveth i conquereth per sempre. 

{4:39} amb ella no hi ha cap acceptació de persones o 

recompenses; però ella fa les coses que són només i refraineth 

de totes les coses injustes i pervers; i bé, com tots els homes 

dels seus treballs. 



{4:40} ni en la seva sentència és qualsevol injustícia; 

i ella és la força, Unit, poder i Majestat, de tot 

l'edat. Beneït sigui el Déu de la veritat. 

{4:41} amb que tenie les paus. I totes les persones 

llavors va cridar i va dir, gran és veritat i tot poderós damunt 

coses. 

{4:42} llavors deia unto ell rei, demana el que vulguis 

més que està nomenat en l'escriptura, i donarem això 

tu, perquè tu ets trobat més savi; i thou shalt seure a 
continuació 

me i shalt anomenarà meu cosí. 

{4:43} llavors digué ell: el rei, recorda el teu vot, 

que tu has es va comprometre a construir Jerusalem, en el dia 
quan 

tu camest teu Regne, 

{4:44} i a enviar tots els vasos que es van prendre 

fora de Jerusalem, de Cyrus Apartadme, quan va 

es va comprometre a destruir Babilònia i enviar-los una altra 
vegada allà. 

{4:45} tu també has es va comprometre a construir el temple, 

els Edomites cremats quan Judea va fer desolat 



els caldeus. 

{4:46} i ara, O Senyor rei, que és que jo 

requereixen i que jo desig de tu, i això és el Principat 

procedent de liberalitat de a tu mateix: jo desig, per tant, que 

tu fer bé el vot, el rendiment perquè així consti amb 

Salvament boca que tu has va prometre al rei del cel. 

{4:47} llavors Darius el rei es va aixecar i va besar-lo, 

i va escriure cartes per a ell a tots els tresorers i 

tinents i capitans i governadors, que han 

transmetre amb seguretat la seva manera tant ell com tots els 
que van 

amb ell per construir Jerusalem. 

{4:48} va escriure cartes també a les concessions que van ser 

a Celosyria i on Phenice i unto ells en Libanus, que 

hauria de portar fusta de cedre de Libanus a Jerusalem, 

i que haurien de construir la ciutat amb ell. 

{4:49} endemés va escriure per a tots els jueus, que es va 

del seu Regne fins a Call, referents a la seva llibertat, que 

no oficial, no governant, no tinent, ni tresorer, hauria 

força entrar en les seves portes; 



{4:50} i que haurien de tot el país que mantenen 

lliure sense homenatge; i que ha de donar els Edomites 

els pobles dels jueus que després van celebrar: 

{4:51} sí, que serà anual donat vint 

talents per a l'edifici del temple, fins al moment que 

van ser construïts. 

{4,52} i altres deu talents anualment, per mantenir el cremat 

ofertes a l'altar cada dia, ja que tenia un 

manament de disset ofereixen: 

{4:53} i que tots ells que va anar de Babilònia per construir 

la ciutat hauria de tenir llibertat lliure, com bé com els 

posteritat i tots els sacerdots que es va anar. 

{4:54} va escriure també relativa. les acusacions i el 

vestidures sacerdots en què es ministre; 

{4:55} i així mateix per a les despeses de les Levites, ser 

donat fins al dia que la casa s'acabaven, i 

Construïda fins Jerusalem. 

{4:56} i comandà a donar a tot que conserva la ciutat 

pensions i salaris. 

{4:57} envià distància també tots els vasos de Babilònia, 



Cyrus que havia posat a part; i tot el que havia donat Cyrus en 

manament, el mateix acusat va també a fer, i 

enviat a Jerusalem. 

{4:58} ara quan aquest jove havia anat endavant, va 

aixecar la cara al cel cap a Jerusalem i va lloar 

el rei del cel, 
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{4:59} i va dir: de tu victòria ve, de tu 

ve saviesa i la teva és la glòria, i jo sóc el teu servent. 

{4:60} beneït ets tu, que m'has donat saviesa: per 

a tu vaig donar gràcies, Senyor dels nostres pares. 

{4:61} i així va prendre les lletres i va sortir i va arribar 

a Babilònia i va dir tots els seus germans. 

{4:62} i va elogiar el Déu dels seus pares, perquè 

ell havia donat llibertat 

{4:63} per pujar i per construir a Jerusalem i el temple 

que s'anomena pel seu nom: i ells regalat amb 

instruments de finalment i set dies d'alegria. 

{5:1} després d'això eren els homes principals de les famílies 

triat segons les seves tribus, pujar amb les seves dones 



i fills i filles, amb els menservants i 

maidservants i els seus ramats. 

{5:2} i Darios va enviar amb ells mil genets, 

fins que havien portat a Jerusalem amb seguretat, i 

amb tabrets de musical [instruments de] i flautes. 

{5:3} i jugar tots els seus germans, i va fer-los anar 

aparèixer junts amb ells. 

{5:4} i aquests són els noms dels homes que van pujar, 

d'acord a les seves famílies entre les seves tribus, després de la 
seva 

diversos caps. 

{5:5} els sacerdots, els fills de Phinees fill d'Aaron: 

Jesús fill de Josedec, fill de Saraias i Joacim la 

fill de Zorobabel, fill de Salathiel, de la casa de 

David, de la parentela de Phares, de la tribu de Judà; 

{5:6} que spake savi frases abans de Darius el rei de 

Pèrsia durant el segon any del seu regnat, el mes de Nisan, 

que és el primer mes. 

{5:7} i aquestes són de Call que sortia de la 

captivitat, on habità com estranys, qui 



El rei de Babilònia Nabuchodonosor havia portar a 

Babilònia. 

{5:8} i van tornar a Jerusalem i a l'altre 

parts del Call, cada home a la seva pròpia ciutat, que va venir 
amb 

Zorobabel, amb Jesús, Nehemias i Zacaries, i 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus i Baana, els guies. 

{5:9} el nombre d'ells de la nació i la seva 

governadors, fills d'Aerosvit a Phoros, dos mil un centenar 

setanta i dos; els fills de Saphat, quatre cent setanta 

i dos: 

{5:10} d'Ares, set cents cinquanta i sis fills: 

{5:11} els fills de Phaath Moab, dos mil vuit 

cent i dotze anys: 

{5:12} els fills d'Elam, un mil dos cents cinquanta 

i quatre: els fills de Zathul, nou cent quaranta i cinc: 

els fills de Corbe, cent set i cinc: els fills de Bani, 

de cent quaranta sis i vuit: 

{5:13} de Bebai, sis cents vint i tres fills: 



els fills de Sadas, tres mil dos cents vint i 

dos: 

{5:14} els fills d'Adonikam, sis cent seixanta i 

set: els fills de Bagoi, dues mil seixanta i sis: el 

fills d'Adin, quatre cent cinquanta i quatre: 

{5:15} els fills de Aterezias, noranta i dos: els fills de 

Ceilan i Azetas threescore i set: els fills de Azuran, 

quatre-centes trenta i dos: 

{5:16} els fills d'Ananias, un centenar i un: els fills 

de Arom, trenta-dos: i els fills de Bassa, tres-cents 

vint i tres: els fills de Azephurith, un centenar i 

dos: 

{5:17} els fills de Meterus, tres mil i cinc: la 

fills de Bethlomon, un cent vint i tres: 

{5:18} de Netophah, cinquanta i cinc: de 

Anathoth, un cent cinquanta i vuit: de Bethsamos, 

quaranta anys i dos: 

{5:19} de Kiriathiarius, vint i cinc: de 

Caphira i Beroth, de cent quaranta set i tres: de 

Pira, set-cents: 



{5:20} que de Chadias i Ammidoi, quatre-cents 

vint i dos: de Cirama i Gabdes, sis-cents 

vint i un: 

{5:21} que de Macalon, una cent-vint i dos: 

de Betolius, cinquanta i dos: els fills de Nephis, un 

cent cinquanta i sis: 

{5:22} els fills de Calamolalus i responsabilitat, set-cents 

vint i cinc: els fills de Jerechus, dos cent quaranta i 

cinc: 

{5:23} els fills de Annas, tres mil tres-cents 

i trenta. 

{5:24} els sacerdots: els fills de Jeddu, fill de Jesús 

entre els fills de Sanasib, nou cents setanta i dos: 

els fills de Meruth, un cinquanta mil i dos: 

{5:25} de Phassaron, un quaranta mil i set fills: 

els fills del Carme, un miler i disset anys. 

{5:26} Levites l: els fills de Jessue i Cadmiel, i 

Banuas i Sudias, setanta i quatre. 

{5:27} els cantants sagrats: els fills de Asaph, un centenar 

vint i vuit. 



{5:28} els portadors: els fills de Salum, els fills de Jatal, 

els fills de Talmon, els fills de Dacobi, els fills de Teta, 

els fills de Sami, en tot un cent trenta i nou. 

{5:29} els criats del temple: els fills de Esau, la 

fills de Asipha, els fills de Tabaoth, els fills d'herbívor, el 

fills del Sud, els fills de Phaleas, els fills de Labana, la 

fills de Graba, 

{5:30} els fills de Acua, els fills d'Uta, els fills de 

Cetab, els fills de Agaba, els fills de Subai, els fills de 

Anan, els fills de Cathua, els fills de Geddur, 

{5:31} els fills de Airus, els fills de Daisan, els fills de 

Noeba, els fills de Chaseba, els fills de Gazera, els fills de 
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Azia, els fills de Phinees, els fills de Azare, els fills de 

Bastai, els fills d'asanes, els fills de Meani, els fills de 

Naphisi, els fills de Acub, els fills de Acipha, els fills de 

Assur, els fills de Pharacim, els fills de Basaloth, 

{5:32} els fills de Meeda, els fills de Coutha, els fills de 

Charea, els fills de Charcus, els fills de Aserer, els fills de 

Thomoi, els fills de Nasith, els fills de Atipha. 



{5:33} els fills dels servidors de Salomó: els fills de 

Azaphion, els fills de Pharira, els fills de Jeeli, els fills de 

Lozon, els fills d'Israel, els fills de Sapheth, 

{5:34} els fills de la Santa, els fills de Pharacareth, la 

fills de Sabi, els fills de Sarothie, els fills de Masias, la 

fills de Gar, els fills de Addus, els fills de Suba, els fills de 

Apherra, els fills de Barodis, els fills de Sabat, els fills de 

Allom. 

{5:35} tots els ministres del temple i els fills de la 

servents de Salomó, eren tres cent setanta i dos. 

{5:36} aquestes sortia de Thermeleth i Thelersas, 

Charaathalar portant-los i Aalar; 

{5:37} ni pogués mostrar les seves famílies, ni la seva 

accions, com eren d'Israel: els fills de Ladan, fill de 

Prohibició, els fills de Necodan, sis cent cinquanta i dos. 

{5:38} i dels sacerdots que usurpà l'oficina de la 

sacerdoci i no van ser trobats: els fills de Obdia, els fills 

de Accoz, els fills de Addus, que va casar amb Augia de la 

filles de Barzelus i va ser batejat amb el seu nom. 

{5:39} i quan la descripció de la parentela d'aquests 



homes va buscar en el registre i no es va trobar, 

es treien d'executar l'oficina del sacerdoci: 

{5:40} per unto ells deien Nehemias i Atharias, que 

no haurien de ser partícips de les coses sagrades, fins allà 

es va aixecar cap amunt d'un sacerdot vestit amb la doctrina i la 
veritat. 

{5:41} tan d'Israel, d'ells de dotze anys d'edat i 

cap amunt, van ser tot en nombre quaranta mil, al costat 

menservants i womenservants dos mil tres 

cent i seixanta. 

{5:42} d menservants i esclaves eren set 

tres mil cent quaranta i set: els homes de cant 

i cant dones, dos cent quaranta i cinc: 

{5:43} camells quatre-centes trenta i cinc, set 

mil trenta i sis cavalls, dos cent quaranta i cinc 

Mules, bèsties cinc mil cinc cents vint i cinc 

solia el jou. 

{5:44} i certa del director de les seves famílies, quan 

van arribar al temple de Déu, que està a Jerusalem, es va 
comprometre 



per configurar la casa una altra vegada en el seu propi lloc 
segons els 

capacitat, 

{5:45} i donar en el tresor sagrat de l'obra un 

mil lliures d'or, plata, cinc mil i una 

cent vestidures sacerdotals. 

{5:46} i habità així els sacerdots i els Levites i els 

la gent de Jerusalem i del país, els cantants també i 

els portadors; i tot Israel en els seus pobles. 

{5:47} però quan el setè mes era a mà, i 

Quan els fills d'Israel van ser tots els homes en la seva pròpia 

lloc, van venir tot juntament amb un consentiment a la llum 

lloc de la primera porta que és cap a l'est. 

{5:48} llavors es va aixecar Jesús el fill de Josedec i la seva 

germans els sacerdots i el fill de Salathiel, Zorobabel i 

seus germans i preparat per fer l'altar del Déu d'Israel, 

{5:49} per oferir sacrificis cremats a això, a mesura és 

comandà expressament en el llibre de Moisès l'home de Déu. 

{5:50} i allà van ser col·leccionats unto ells fora de la 

altres nacions de la terra, i van aixecar l'altar sobre la seva 



té lloc, perquè totes les Nacions de la terra van ser a 

enemistat amb ells i oprimit; i oferien 

sacrificis segons el temps i l'Holocaust ofrenes a la 

Senyor tant de matí com de tarda. 

{5:51} també van celebrar la festa de botigues, ja que és 

manava la llei i va oferir sacrificis cada dia, com ho era 

Contacta amb: 

{5:52} i després d'això, les ofrenes contínues i la 

sacrifici de el sabbaths i de la lluna nova i de tots 

festes Sants. 

{5:53} i totes les que havia fet cap vot a Déu començaren 

a oferir sacrificis a Déu des del primer dia del setè 

mes, encara que el temple del Senyor encara no estava 
construïda. 

{5:54} i van donar a les paletes i fusters 

diners, carn i beure, amb alegria. 

{5:55} unto ells de Zidon també i pneumàtics van donar carrs, 

que ha de portar cedres de Libanus, que 

ha de ser portat per carrosses a la recés de Joppa, segons 

com que comandava els Cir, rei dels perses. 



{5:56} i en el segon any i segon mes després de la seva 

arribant al temple de Déu a Jerusalem va començar Zorobabel 

el fill de Salathiel i Jesús el fill de Josedec i la seva 

germans i els sacerdots i els Levites i tots ells que 

van sortir a Jerusalem de la captivitat: 

{5:57} i van assentar les bases de la casa de Déu 

en el primer dia del segon mes, en el segon any després 

es vénen a Call i Jerusalem. 

{5:58} i van nomenar als Levites de vint anys 

vell sobre les obres del Senyor. Llavors es va aixecar de Jesús i 
la seva 

fills i germans i el seu germà Cadmiel i els fills de 

Madiabun, amb els fills de Joda fill de Eliadun, amb 

seus fills i germans, tots els Levites, amb setters un acord 

endavant del negoci, treballadora per avançar les obres en 

la casa de Déu. Perquè els operaris va construir el temple de la 

Senyor. 

{5:59} i els sacerdots es va quedar disposades en les seves 
vestidures 

amb instruments musicals i trompetes; i els Levites l 

fills de Asaph havia timbals, 



{5:60} cantar cançons d'acció de gràcies i lloant el 

Senyor, segons com David havia ordenat el rei d'Israel. 

{5:61} i cantada amb cançons de veus cridaneres a l lloança 

del Senyor, perquè la seva misericòrdia i la glòria per sempre és 
en tots els 

Israel. 

1 pàgina Esdras 700 

{5:62} i totes les persones sonava trompetes i va cridar: 

amb veu alta, cantant cançons d'acció de gràcies a la 

Senyor per a la cria de la casa del Senyor. 

{5:63} també dels sacerdots i Levites i el director de 

seves famílies, els antics que havia vist l'antiga casa 

va arribar a l'edifici d'aquesta amb plorant i plorant gran. 

{5:64} però molts amb trompetes i alegria va cridar amb fort 

veu, 

{5: 65} Lomonósov que les trompetes no podria ser escoltat per 

el plor de la gent: encara sonava la multitud 

però, per tal que es va sentir de lluny fora. 

{5:66} per tant quan els enemics de la tribu de Judà 

i Benjamin escoltat, van arribar a saber el que aquest soroll 



de trompetes ha significar. 

{5:67} i percep que ells que eren de la 

captivitat va fer construir el temple al Senyor Déu d'Israel. 

{5:68} perquè anaven a Zorobabel i Jesús i a la 

cap de les famílies i deia unto ells, anem a construir 

amb vostè. 

{5:69} per a que així mateix, com vosaltres, obeir el seu Senyor i 
fer 

sacrificar unto ell des dels temps de Azbazareth el rei de 

els assiris, que ens va portar aquí. 

{5:70} llavors Zorobabel i Jesus i el cap de la 

famílies d'Israel digué: no és per a nosaltres i que 

construir junts una casa al Senyor nostre Déu. 

{5:71}-nos sols construirem al Senyor de 

Israel, com Cyrus, el rei dels perses d'hath d'acord 

ens manava. 

{5:72} però els pagans de la terra estirat pesat en la 

habitants de Judea i tenint-los estret, obstaculitzat d 

l'edifici; 

{5:73} i pels seus parcel·les secrets i tendències populars 



i commotions, ha obstaculitzat l'acabat de l'edifici 

tot el temps que va viure al rei Cyrus: així que van obstaculitzar 

des de l'edifici de l'espai de dos anys, fins el regnat de 

Darios. 

{6:1} ara en el segon any del regnat de Darios 

Aggeus i Zacharias fill de Addo, els profetes, 

profetitzat unto els jueus al call i Jerusalem en el 

nom del Senyor Déu d'Israel, que va ser a ells. 

{6:2} llavors es va aixecar Zorobabel el fill de Salatiel, i 

Jesús fill de Josedec i va començar a construir la casa de la 

Senyor a Jerusalem, els profetes del Senyor estar amb 

ells i ajudar-los. 

{6:3} al mateix temps venia unto ells Sisinnes el 

governador de Síria i on Phenice, amb Sathrabuzanes i la seva 

acompanyants i digué: 

{6:4} concertades del qual vosaltres fer construir aquesta casa i 

Aquest sostre i realitzar totes les altres coses? i qui són els 

operaris que realitzen aquestes coses? 

{6:5} malgrat això els ancians dels jueus obtinguts a favor, 

perquè el Senyor havia visitat la captivitat; 



{6:6} i eren servà des de l'edifici, fins 

tal vegada com significació va donar autoritat Darius sobre 

ells i una resposta rebuda. 

{6:7} la còpia de les lletres que Sisinnes, governador de 

Síria i on Phenice i Sathrabuzanes, amb seu 

companys, governants a Síria i on Phenice, va escriure i enviar 

a Darius; A rei Darios, salutació: 

{6:8} deixa totes les coses es coneix a nostre Senyor rei, que 

entren en el país de Judea i va entrar en la 

ciutat de Jerusalem, trobem a la ciutat de Jerusalem el 

antics dels jueus que eren de la captivitat 

{6:9} construint una casa al Senyor, gran i nou, de 

pedres llaurada i costoses i la fusta ja establert a la 

parets. 

{6:10} i les obres es realitzen amb gran velocitat, i 

l'obra surt prosperitat a les seves mans i amb tots els 

glòria i diligència es fa. 

{6:11} llavors vam demanar aquests ancians, dient, per qui 

manament vosaltres construir aquesta casa i establir les bases 

d'aquestes obres? 



{6:12} per tant amb la intenció que ens podria donar 

coneixement a tu per escrit, va exigir d'ells que 

van ser els autors principals, i requereix d'ells els noms de 

escriptura dels seus principals homes. 

{6:13} ens van donar aquesta resposta, som els funcionaris 

del Senyor que va fer el cel i la terra. 

{6:14} i pel que fa a aquesta casa va ser construïda molts anys 

fa per un rei d'Israel gran i fort i es va acabar. 

{6:15} però quan els nostres pares Déu provocat a ira, 

i pecat contra el senyor d'Israel que és al cel, va 

va donar-los en el poder del rei Nabuchodonosor de 

Babilònia, dels caldeus; 

{6:16} qui tirat sota la casa i cremava, i 

portar els captius persones a Babilònia. 

{6:17} però el primer any que rei Cyrus va regnar sobre 

país de Babilònia Cir el rei va escriure a construir aquest 

casa. 

{6:18} i els vasos sagrats d'or i de plata, que 

Nabuchodonosor havia portat fora de la casa a 

Jerusalem i va posar-los al seu propi temple aquells Cyrus 



el rei va portar endavant una altra vegada fora del temple a 
Babilònia, 

i van ser lliurats per Zorobabel i Sanabassarus 

el regle, 

{6:19} amb manament que cal portar a la 

mateixes vasos i posar-los al temple a Jerusalem; i 

que cal construir el temple del Senyor en el seu lloc. 

{6:20} llavors el mateix Sanabassarus, sent vingut aquí, 

va establir les bases de la casa del Senyor a Jerusalem; 

i d'aquella època que enguany encara un edifici, no és encara 

totalment acabat. 

{6:21} ara per tant, si sembla bo: el rei, que 

Cerca fer entre els registres del rei Cyrus: 

{6:22} i si es va trobar que l'edifici de la casa de 
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el Senyor a Jerusalem ha estat fet amb el consentiment de 

rei Cyrus i li permetrà si nostre Senyor rei ser tan mentalitat, 

significar a nosaltres mateixes. 

{6:23} llavors comandà rei Darios a buscar entre la 

registres a Babilònia: i així a Ecbatane el Palau, que és 



al país dels mitjans de comunicació, allà es va trobar un rotllo 
en la qual 

aquestes coses es van gravar. 

{6:24} en el primer any del regnat de Cyrus rei Cyrus 

manà que la casa del Senyor a Jerusalem ha 

construirà una altra vegada, on van a sacrificar amb foc 
contínua: 

{6:25} l'alçària serà 60 cubits i l'amplitud 

60 cubits, amb tres files de pedra llaurada i una fila de 

fusta nova d'aquest país; i els despeses dels mateixos que 

donat de la casa del rei Cyrus: 

{6:26} i que els vasos sagrats de la casa del Senyor, 

tant d'or i plata, que Nabuchodonosor va de 

la casa a Jerusalem i portat a Babilònia, ha de ser 

restaurat a la casa a Jerusalem i pot posar en el lloc 

on eren abans. 

{6:27} i també manava que Sisinnes la 

governador de Síria i on Phenice i Sathrabuzanes i la seva 

companys i els que van ser nomenats governants a Síria 

i on Phenice, ha de ser cura de no ficar-se amb el lloc, 

però pateixen Zorobabel, el servent del Senyor i governador 



de Judea i els ancians dels jueus, a construir la casa de 

el Senyor en aquell lloc. 

{6:28} que us he manat també per tenir-lo acumulat tot 

una altra vegada; i que es veuen amb diligència per ajudar 
aquells que ser del 

ser la captivitat dels jueus, fins a la casa del Senyor 

acabat: 

{6:29} i fora de l'homenatge de Celosyria i on Phenice una 

part amb cura per donar aquests homes pels sacrificis de la 

el Senyor, és a dir, per Zorobabel governador per bous, 

i rams i bens; 

{6:30} i també blat de moro, sal, vi i oli i que 

contínuament cada any sens dubte més, d'acord 

com ha significar els sacerdots que ser a Jerusalem per ser cada 
dia 

passat: 

{6:31} que pugui fer ofrenes al Déu més alt 

per al rei i als seus fills, que es pot pregar per 

seves vides. 

{6:32} i comandà que qui ha 



transgredir, sí o fer llum de qualsevol cosa esmentada es parla 
o 

escrit, fora de la seva pròpia casa un arbre han de provenir i va 

al respecte es penjats i tots els seus béns confiscats per al rei. 

{6:33} el Senyor per tant, el nom del qual hi denomina 

a, destruir completament cada rei i nació, que stretcheth 

seva mà obstaculitzar o endamage aquesta casa del Senyor en 

Jerusalem. 

{6:34} he Darius el rei ha ordenat que segons 

a aquestes coses es poden fer amb diligència. 

{7:1} llavors Sisinnes el governador de Celosyria i 

On Phenice i Sathrabuzanes, amb els seus companys 

seguint els manaments del rei Darios, 

{7:2} amb molta cura supervisar les obres sagrades, ajudant 

els antics dels jueus i governadors del temple. 

{7:3} i així les obres sagrades prosperat, quan Aggeus i 

Zacaries la que profetitzat els profetes. 

{7:4} i va acabar aquestes coses per la 

manament del Senyor Déu d'Israel i amb la 

consentiment de Cyrus, Darius i Artexerxes, reis de Pèrsia. 



{7:5} i així era la Santa casa acabat en els tres 

i el dia XX del mes d'Adar, en el sisè any de 

Darius rei dels perses 

{7:6} i els fills d'Israel, els sacerdots i el 

Levites i altres que eren de la captivitat, que eren 

afegit unto ells, feia segons les coses escrites en la 

llibre de Moisès. 

{7:7} i a la dedicació del temple del Senyor 

ofereix un centenar de bous doscents marrans, quatre 

centenars de xais; 

{7:8} i dotze cabres pel pecat del tot Israel, segons 

al nombre del director de les tribus d'Israel. 

{7:9} els sacerdots també i els Levites quedar disposades en 

seves vestidures, segons la seva tribu, en el servei 

del Senyor Déu d'Israel, segons el llibre de Moisès: 

i els portadors a cada porta. 

{7:10} i els fills d'Israel que eren de la 

captivitat va celebrar la Pasqua el catorzè dia del primer 

mes, després que els sacerdots i els Levites van ser santificat. 

{7:11}, que eren de la captivitat no tots estaven 



santificat junts: però els Levites tots van ser santificat 

junts. 

{7:12} i així van oferir la Pasqua per a tots ells de 

la captivitat i pel seu brethren els sacerdots i per 

ells mateixos. 

{7:13} i els fills d'Israel que venia de la 

captivitat menjar, fins i tot tots ells que tenia es van separar 

de les abominacions de la gent de la terra i va buscar 

el Senyor. 

{7:14} i continuava la festa dels pans sense llevat set 

dies divertint-se davant el Senyor, 

{7:15} per a que havia convertit el Consell del rei de 

Assíria cap a ells, per enfortir les mans a les obres 

del Senyor Déu d'Israel. 

{8:1} i després d'aquestes coses, quan Artexerxes rei de 

el perses fill va arribar a Nehemies fill de Saraias, fill 

de Ezerias, fill de Helchiah, fill de Salum, 

{8:2} el fill de Sadduc, fill de Achitob, fill de 

Amarias, fill de Ezias, fill de Meremoth, fill de 

Zaraias, fill de Savias, fill de Boccas, fill de 



Abisum, fill de Phinees, fill d'Eleazar, el fill de 

Aaron el cap dels sacerdots. 

{8:3} aquest Esdres pujava de Babilònia, com un escriba, 

ser molt llest a la Llei de Moisès, que va ser donada per la 

Déu d'Israel. 

{8:4} i el rei va fer-li honor: perquè va trobar Gràcia en 

1 pàgina Esdras 702 

la vista en les seves peticions. 

{8:5} allà pujar amb ell també alguns dels nens 

d'Israel, del capellà de les Levites, els cantants sagrat, 

portadors i ministres del temple, a Jerusalem, 

{8:6} en el setè any del regnat de Artexerxes, en el 

cinquè mes, això era el setè any del rei; perquè anaven 

de Babilònia en el primer dia del primer mes i va arribar a 

Jerusalem, segons el pròsper viatge que la 

Senyor els va donar. 

{8:7} per Esdres tenia gran habilitat, per tal que ell s'omet 

res de la llei i els manaments del Senyor, però 

ensenyar tot Israel les ordenances i resolucions judicials. 

{8:8} ara la còpia de la Comissió, que va ser 



escrit de Artexerxes el rei i va arribar a Nehemies la 

sacerdot i lector de la llei del Senyor, és això que 

followeth; 

{8:9} rei Artexerxes al sacerdot Esdres i lector 

de la llei del Senyor sendeth salutació: 

{8:10} haver decidit de tractar amablement, han 

ordre, tenint en compte que aquesta de la nació dels jueus i de 
la 

sacerdots i Levites està emmarcada dins el nostre àmbit, estan 
disposats 

i desitjosos d'anar amb tu a Jerusalem. 

{8:11} com molts així com tenir una ment thereunto, que 

ells surten amb tu, com ho semblava bona tant per a mi 

i els meus set amics els consellers; 

{8:12} que sembli als assumptes de Judea i 

Jerusalem, agradable al que és la llei del Senyor; 

{8:13} i portar els regals el senyor d'Israel a 

Jerusalem, que jo i els meus amics han va prometre, i tot el 

or i plata que, al país de Babilònia, es poden trobar, 

el Senyor a Jerusalem, 

{8:14} amb allò també que es dóna de les persones per a la 



Temple del Senyor seu Déu a Jerusalem: i aquesta plata 

i or recollides per bous i moltons, bens, 

i thereunto de coses appertaining; 

{8:15} a l'extrem que es pot oferir sacrificis a la 

Senyor a l'altar del Senyor seu Déu, que és en 

Jerusalem. 

{8:16} i tot el que tu i els teus germans es farà amb 

la plata i or, que fer, segons la voluntat del teu Déu. 

{8:17} i els vasos sagrats del Senyor, que es donen 

tu per l'ús del temple de teu Déu, que és en 

Jerusalem, tu shalt situat davant teu Déu a Jerusalem. 

{8:18} i alguna altra cosa thou shalt recordar 

per a l'ús del temple de teu Déu, tu shalt donar-li de 

tresor del rei. 

{8:19} i I rei Artexerxes he manat també la 

posseïdors dels tresors a Síria i on Phenice, que 

Esdres en absolut el sacerdot i el lector de la Llei de la 

Déu Altíssim remetrà per, hauria de donar-li amb 

velocitat, 

{8:20} a la suma de talents d'un centenar d'argent, 



Així mateix també de blat fins i tot a un centenar de cors i un 

cent peces de vi i altres coses en abundància. 

{8:21} deixa totes les coses poden realitzar després de la Llei de 
Déu 

diligència al Déu més alt, que la ira vénen no 

en el Regne del rei i els seus fills. 

{8:22} em comandament també, que vosaltres requereixen cap 
impost, ni 

qualsevol altra imposició, de qualsevol dels sacerdots o Levites, 
o 

cantants Santíssima, o portadors o ministres del temple, o de 
qualsevol 

que tenen obres d'aquest temple, i que cap home té 

autorització per imposar qualsevol cosa sobre ells. 

{8:23} i tu, Esdres, segons la saviesa de Déu 

ordenar els jutges i els jutges, que es pot jutjar a tota Síria 

i on Phenice tots aquells que saben de la llei del teu Déu; i 

aquells que saben que no thou shalt ensenyar. 

{8:24} i qui ha de transgredir la Llei de ta 

Déu i del rei, ha de ser castigat amb diligència, ja sigui 

seria per mort o altre càstig, per pena de diners, o 



per l'empresonament. 

{8:25} llavors deia Esdras l'escriba, beneït ser l'únic 

Senyor Déu dels meus pares, que va posar les coses en el 

cor del rei, glorificar a casa seva que està en Jerusalem: 

{8:26} i me ha distingit als ulls del rei, i 

Ministres i tots els seus amics i nobles. 

{8:27} per tant havia encoratjat per l'ajuda de la 

Senyor, Déu meu i va reunir homes d'Israel a pujar 

amb mi. 

{8:28} i aquestes són el director segons les seves famílies 

i diversos dignitats, que pujava amb mi de Babilònia a 

el regnat del rei Artexerxes: 

{8:29} dels fills de Phinees, Gerson: dels fills de 

Ithamar, Gamael: dels fills de David, fill de Lettus de 

Sechenias: 

{8:30} dels fills de Pharez, Zacharias; i amb ell 

es van comptar un cent cinquanta homes: 

{8:31} dels fills de Pahath Moab, Eliaonias, fill de 

Zaraias i amb ell dos-cents homes: 

{8:32} dels fills de Zathoe, Sechenias el fill de 



Jezelus i amb ell tres-cents homes: dels fills de 

ADIN, Obeth el fill de Jonathan i amb ell dos-cents 

i cinquanta homes: 

{8:33} dels fills d'Elam, Josias fill de Gotholias, i 

amb ell setanta homes: 

{8:34} dels fills de Saphatias, fill de Zaraias de Michael, 

i amb ell threescore i deu homes: 

{8:35} dels fills de poc, Abadias fill de Jezelus, i 

amb ell dos cents dotze homes: 

{8:36} dels fills de Banid, fill de Assalimoth de Josaphias, 

i amb ell un centenar i threescore homes: 

{8:37} dels fills de Babi, Zacharias fill de Bebai, i 

amb ell vint i vuit homes: 

{8:38} dels fills de Astath, fill de Johannes de Acatan, i 

amb ell un cent deu homes: 
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{8:39} dels fills de Adonikam l'últim i aquests són la 

noms d'ells, Eliphalet, joia i Samaias i amb 

ells setanta homes: 

{8:40} dels fills de Bago, Uthi fill d'Istalcurus, 



i amb ell setanta homes. 

{8:41} i aquestes va reunir al riu anomenat 

Theras, on ens va llançar les tendes de campanya tres dies: i 
llavors jo 

enquestats-los. 

{8:42} però quan havia trobat allà cap dels sacerdots i 

Levites, 

{8:43} llavors he enviat a Eleazar i Iduel i Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zacharias i Mosollamon, principal 

homes i après. 

{8:45} i jo els va demanar que van a Saddeus 

el capità, que va ser en el lloc del tresor: 

{8:46} i manà que hauria parlen a 

Daddeus i als seus germans i els tresorers en què 

lloc, per enviar-nos Cenacle podria executar als sacerdots 

Oficina a la casa del Senyor. 

{8:47} i de la mà poderosa de nostre Senyor van portar 

a nosaltres hàbils homes dels fills de Moli fill de Levi, la 

fill d'Israel, Asebebia i els seus fills i els seus germans, que 



Tenia divuit anys. 

{8:48} i Asebia i Annus i el seu germà, Osaias de 

els fills de Channuneus i els seus fills, eren vint homes. 

{8:49} i dels servidors de qui havia David temple 

ordenat i els homes principals per al servei de la 

A dir, els criats del temple doscents levites i 

vint anys, el catàleg dels seus noms eren shewed. 

{8:50} i allà em vaig prometre un ràpid: els joves 

abans nostre Senyor, el desig d'ell un pròsper viatge tant 

per a nosaltres i ells que estaven amb nosaltres, per als nostres 
fills i per 

el bestiar: 

{8:51} perquè em feia vergonya preguntar el rei footmen, i 

genets i conducta de salvaguarda contra els nostres adversaris. 

{8:52} perquè ens havia dit: el rei, que el poder de 

el Senyor nostre Déu hauria de ser amb ells que buscar-lo, a 

donar-los suport en tots els sentits. 

{8:53} i una altra vegada ens ques nostre Senyor com tocar 
aquestes 

coses i el va trobar favorable a nosaltres. 

{8:54} llavors em vaig separar dotze del director dels sacerdots, 



Esebrias i Assanias i deu homes dels seus germans amb 

-los: 

{8:55} i em vaig pesar-los l'or i la plata, i 

els vasos sagrats de la casa de nostre Senyor, que el rei, 

i el seu Consell i els prínceps i tot Israel, havia donat. 

{8:56} i quan jo havia va pesar, lliurat unto ells 

sis-cents cinquanta talents de plata i plata vaixells de 

talent d'un centenar i un centenar de talents d'or, 

{8:57} i vint vasos d'or i dotze vaixells de 

llautó, fins i tot de metall fina, brillant com l'or. 

{8:58} i em digué: vosaltres tant són sants a la 

Senyor i els vaixells són Sant i l'or i la plata és 

un vot al Senyor, el Senyor dels nostres pares. 

{8:59} veure vosaltres i mantenir-los fins que vosaltres lliurar-
los a la 

cap dels sacerdots i Levites i als homes principals de 

les famílies d'Israel a Jerusalem, en les cambres de la 

casa del nostre Déu. 

{8:60} així els sacerdots i els Levites, que havia rebut 

la plata i l'or i els vasos, portat a 



Jerusalem, en el temple del Senyor. 

{8:61} i del riu Theras hem sortit la dotzena 

dia del primer mes i va arribar a Jerusalem per la poderosa 

mà de nostre Senyor, que va estar amb nosaltres: i des de la 

començament del nostre viatge el Senyor enviem nosaltres de 
cada 

l'enemic, i així arribem a Jerusalem. 

{8:62} i quan havíem estat allà tres dies, l'or 

i argent que era pesat es va lliurar a la casa de 

nostre Senyor al quart dia a Marmoth el sacerdot fill 

de l'Iri. 

{8:63} i amb ell era Eleazar fill de Phinees, i 

amb ells van ser Josabad fill de Moeth el fill Jesu 

de Sabba, Levites: tot es va lliurar-los pel nombre i 

pes. 

{8:64} i tot el pes d'ells va ser redactat el 

mateixa hora. 

{8:65} endemés que van sortir de la captivitat 

sacrifici ofert al Senyor Déu d'Israel, ni tan sols dotze 

bous per tot Israel, fourscore i setze marrans, 



{8:66} Threescore i dotze xais, cabres, Pau 

oferint, dotze; tots ells un sacrifici al Senyor. 

{8:67} i van lliurar manaments del rei 

a dels administradors del rei i al govern de Celosyria 

i on Phenice; i van modificar la gent i el temple 

de Déu. 

{8:68} ara quan es van fer aquestes coses, els governants van 

unto jo i va dir: 

{8:69} la nació d'Israel, els prínceps, dels sacerdots i 

Levites, no he posat lluny d'ells la gent estranya de 

la terra, ni la contaminacions dels gentils a dir, de la 

Canaanites, hitites, Pheresites, Jebusites i els Moabites, 

Egipcis i Edomites. 

{8:70} per tant ells com els seus fills s'han casat amb 

seves filles i la llavor Sagrada es barreja amb l'estranya 

gent de la terra; i des del començament d'aquest tema la 

governants i els grans homes han estat partícips d'aquesta 
maldat. 

{8:71} i tan aviat com jo havia escoltat aquestes coses, puc 
llogar la meva 

roba i la peça sagrat i treure els cabells de 



fora el meu cap i barba i asseure m trist i molt pesat. 

{8:72} així tots ells que llavors s'han desplaçat a la paraula de la 

Senyor Déu d'Israel va reunir a mi, mentre que va plorar per 

la iniquitat: però em vaig asseure encara ple de pesadesa fins al 
capvespre 

sacrifici. 
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{8:73} llavors aixecant de la pressa amb la roba i 

la peça sagrat llogar, saludant els meus genolls i estiraments 

endavant les meves mans al Senyor, 

{8:74} deia, oh Senyor, estic confós i avergonyit 

davant teu; 

{8:75} per nostres pecats es multipliquen damunt dels nostres 
caps, i 

nostres ignorances han arribat a cap amunt fins al cel. 

{8:76} per sempre ja que el temps dels nostres pares tenim 

estat i estan en gran pecat, fins i tot fins a aquest dia. 

{8:77} i per als nostres pecats i dels nostres pares ens amb 
nostres 

germans i els nostres reis i nostres sacerdots van ser 
abandonats a 



els reis de la terra, l'espasa i al captiveri i per a 

una presa amb vergonya, a aquest dia. 

{8:78} i ara en alguna mesura té misericòrdia estat 

shewed a nosaltres de tu, Senyor, que hi hauria de ser esquerra 

nosaltres una arrel i un nom en el lloc teu santuari; 

{8:79} i descobrir a nosaltres una llum a la casa de la 

Senyor nostre Déu i per donar-nos menjar en el moment de la 
nostra 

servitud. 

{8:80} sí, quan érem a l'esclavitud, no érem 

abandonat del nostre Senyor; però ens va fer Gràcia abans de la 

Reis de Pèrsia, que ens donaven menjar; 

{8:81} sí, Victoria i el temple del nostre Senyor, i 

aixecat fins la desolada Sion, que ells ens han donat un segur 

permanència en Call i Jerusalem. 

{8:82} i ara, Senyor, què direm, tenir aquests 

coses? perquè ens han transgredien teu manaments, que 

tu gavest per la mà dels teus serfs els profetes, dient: 

{8:83} que la terra, que vosaltres entrar en posseir com un 

patrimoni, és una terra contaminat amb els contaminacions de 
la 



estranys de la terra, i que han omplert amb d 

uncleanness. 

{8:84} per tant ara vosaltres no reuniré seves filles 

als seus fills, ni vosaltres tindrà les seves filles a 

seus fills. 

{8:85} endemés vosaltres mai cercarà tenir pau amb 

ells, que us pot ser forta i menjar les coses bones de la 

terra, i que us pot deixar l'herència de la terra a 

seus fills per sempre. 

{8:86} i es faci tot el que és passat a nosaltres per a la nostra 

obres perversos i grans pecats; per a tu, Senyor, fer 

llum nostres pecats, 

{8:87} i donar a nosaltres com una arrel: però tenim 

es va tornar una altra vegada per transgredir ta llei i es 
barregen 

-nos amb la uncleanness de les Nacions de la terra. 

{8:88} poguessis no thou estar enutjat amb nosaltres per 
destruir-nos, 

fins que tu hadst l'esquerra ens arrel, llavors ni nom? 

{8:89} senyor d'Israel, tu ets la veritat: perquè ens queda un 

arrel d'aquest dia. 



{8:90} Heus aquí, ara som abans de thee en nostres pecats, 

perquè no podem estar més per raó d'aquestes coses 

abans de thee. 

{8:91} i com Esdras en la seva pregària va fer la seva confessió, 

plorant i mentint pis a terra abans que el temple, 

allà va reunir unto ell de Jerusalem una molt gran 

multitud d'homes i dones i nens: hi havia 

gran plor entre la multitud. 

{8:92}, llavors Jechonias fill de Jeelus, un dels fills 

d'Israel, cridats a sortir i dir, Esdres O, ens han pecat 

contra el Senyor, Déu ens han casat estranys dones de 

les Nacions de la terra, i ara és tot Israel dalt. 

{8:93} deixar-nos fer un jurament al Senyor, que posarem 

a totes les nostres mullers, que hem pres de la pagans, 

amb els seus fills, 

{8:94} com tu has decretat i tants com obeir 

la llei del Senyor. 

{8:95} sorgeixen i posar en execució: per a tu doncs això 

depèn de la matèria, i estarem amb tu: fer proeses. 



{8:96} tan Esdras es va aixecar i va prendre un jurament del 
director de 

els sacerdots i Levites de tot Israel fer aquestes coses; 

i així van jurar. 

{9:1} llavors Esdras augment de la cort del temple 

anar a la Cambra de Joanan fill de Eliasib, 

{9:2} i hi va romandre i menjar sense carn ni beguda 

aigua, dol per les grans iniquitats de la multitud. 

{9:3} i hi havia una proclamació en Call tot i 

Jerusalem a tots ells que eren de la captivitat, que ells 

hauria de romandre junts a Jerusalem: 

{9:4} i que qui no conèixer allà dins dos o 

tres dies, segons com els ancians que governen nua nomenat, 

seu bestiar ha incautats a l'ús del temple, i 

mateix expulsades d'ells que eren de la captivitat. 

{9:5} i en tres dies eren tots ells de la tribu de Judà 

i Benjamin va reunir a Jerusalem segle XX 

dia del novè mes. 

{9:6} i tota la multitud es va asseure tremolant en l'àmplia 

cort del temple per la intempèrie present. 



{9:7} tan Esdres va sorgir cap amunt i digué: vosaltres heu 

transgredien la llei en casar-se amb esposes estranys, per tant a 

augmentar els pecats d'Israel. 

{9:8} i ara per confessar donar glòria al Senyor 

Déu dels nostres pares, 

{9:9} i fer seu es i separar-vos des de la 

pagans de la terra i de les dones estranys. 

{9:10} llavors va cridar a la multitud de tot i va dir amb un 

veu alta, així com tu has parlat, així que anem a fer. 

{9:11} però forasmuch com la gent són molts, i és 

falta temps, de manera que ens poden quedar sense, i això és 

no una obra d'un dia o dos, veure el nostre pecat en aquestes 
coses és 

propagació molt: 

{9:12} així que els governants de l'estada de la multitud, i 

deixa tots ells de nostres inèdits que tenen esposes estranys 
venir 

en el moment nomenat, 

Esdres 705 pàgina 1 

{9:13} i amb ells els governants i els jutges de cada 

posar, fins que ens allunyen la ira del Senyor de nosaltres per 



aquesta matèria. 

{9:14} llavors Jonathan fill de Azael i Ezechias la 

fill de Theocanus en conseqüència va tenir aquest assumpte 
sobre ells: 

i Mosollam i Levis i Sabbatheus ajudar-los. 

{9:15} i que eren de la captivitat feien segons 

per totes aquestes coses. 

{9:16} Esdras i el sacerdot va triar a ell el principal 

homes de les seves famílies, tot per nom: i en el primer dia de 
la 

desè mes es van asseure junts per examinar l'assumpte. 

{9:17} perquè la seva causa que celebrar estrany esposes va 

a la seva fi en el primer dia del primer mes. 

{9:18} i dels sacerdots que eren s'uneixen, i 

havia esposes estranys, hi trobaren: 

{9:19} dels fills de Jesús el fill de Josedec i la seva 

germans; Matthelas i Eleazar i Joribus i Joadanus. 

{9:20} i donaven les mans i guardar les seves esposes 

i oferir marrans per fer reconcilement d'errors. 

{9:21} i dels fills d'escanda; Ananies i Zabdeus, 

i Eanes i Sameius i Hiereel i Azarias. 



{9:22} i dels fills de Phaisur; Elionas, Massias 

Israel i Natanael i Ocidelus i Talsas. 

{9:23} i de les Levites; Jozabad i semifinals, i 

Colius, que s'anomena Calitas i Patheus i Judes, i 

Jonas. 

{9:24} dels cantants sagrats; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} dels portadors; Sallumus i Tolbanes. 

{9:26} d'ells d'Israel, dels fills de Aerosvit a Phoros; Hiermas, 

i Eddias i Melchias i Maelus i Eleazar, i 

Asibias i Baanias. 

{9:27} dels fills d'Ela; Matthanias, Zacaries, i 

Hierielus i Hieremoth i Aedias. 

{9:28} i dels fills de Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth i Sabatus i Sardeus. 

{9:29} dels fills babai; Johannes i Ananies i 

Josabad i Amatheis. 

{9:30} dels fills de la Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael i Hieremoth. 

{9:31} i dels fills de franges h; Naathus i Moosias, 

Lacunus i Naidus i Mathanias i Sesthel, Balnuus, 



i Manasseas. 

{9:32} i dels fills de Annas; Elionas i Aseas, i 

Melchias i Sabbeus i Simon Chosameus. 

{9:33} i dels fills d'Assam; Altaneus i Matías, 

i Baanaia, Eliphalet i Manassès i Semei. 

{9:34} i dels fills de Maani; Jeremias, Momdis, 

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

i Enasibus i Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: i dels fills de Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josep. 

{9:35} i dels fills de Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

EDes, Juel, Banaias. 

{9:36} tots aquests havia pres esposes estranys, i posen 

-los fora amb els seus fills. 

{9:37} i els sacerdots i Levites i ells que eren de 

Israel, habità a Jerusalem i del país, en el primer 

dia del setè mes: perquè els nens d'Israel estaven en 

d'aquestes. 

{9:38} i la multitud tot venia amb un 

acord en el lloc ampli del porxo Sagrada cap a la 



est: 

{9:39} i va parlar al sacerdot Esdres i lector, 

que portaria la Llei de Moisès, que es va donar de la 

Senyor Déu d'Israel. 

{9:40} perquè el cap dels sacerdots d'Esdres va portar la llei a la 

tot multitud d'home a dona i a tots els sacerdots, 

per escoltar la llei en el primer dia del setè mes. 

{9:41} i va llegir al Tribunal àmplia abans de la Santa 

porxo des del matí a migdia, abans de dos homes i 

dones; i la multitud va donar atenció a la llei. 

{9:42} Esdras i el sacerdot i el lector de la llei es va situar 

fins a un púlpit de fusta, que es va fer a l'efecte. 

{9:43} i allà es va aixecar per ell Mataties, Sammus, 

Ananies, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, a la dreta 

mà: 

{9:44} i a mà esquerra es va quedar Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus i Nabarias. 

{9:45} llavors prenia Esdras el llibre de la llei abans de la 

multitud: per ferreny seia en primer lloc en la 

vista de tots ells. 



{9:46} i quan va obrir la llei, es trobaven tots 

cap amunt. Així Esdras beneït el Senyor Déu més alt, el 

Déu dels exèrcits, el Totpoderós. 

{9:47} i respost a totes les persones, Amén; i aixecant 

les mans van caure a terra i adorava el Senyor. 

{9:48} també Jesús, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas i Calitas, Asrias, i 

Joazabdus i Ananias, Biatas, els Levites, ensenyar la Llei 

del Senyor, fent-los withal per entendre-ho. 

{9:49} llavors spake Attharates a Nehemies el cap dels 
sacerdots. 

i el lector i per als Levites que ensenyen la multitud, 

fins i tot a tots, dient, 

{9:50} aquest dia és sagrat al Senyor; (per a tot va plorar 

quan sentien la llei:) 

{9:51} llavors, van menjar el greix i beure el dolç, i 

enviar la part a ells que no tenen res; 

{9:52} per a aquest dia és sagrat al Senyor: i no 

dolorós; per al Senyor portarà a l'honor. 
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{9:53} perquè els Levites publicar totes les coses a la gent, 

dient, aquest dia és sagrat pel Senyor; no ser dolorós. 

{9:54} llavors anava camí, cada un per menjar i 

beguda i fer contents i donar part a ells que havia 

res i fer gran alegria; 

{9:55} perquè van entendre les paraules en què es 

van rebre, i el que havia estat reunida 

 


