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1 Esdras 

Esdras esimene raamat 

{1:1} ja Josias leidis paasapüha ja pidu 

Jeruusalemm juurde isand, ja paasapüha ning 

neljateistkümnendal päeval kuu; 

{1:2} seadmist vastavalt oma igapäevaelus preestrid 

kursused, olles riietatud pikka rõivad, tempel on 

Issand. 

{1:3} ja ta rääkis hümnidest, Püha ministrite 

Iisrael, et nad peaks pühitsema ise Issandale, et 

seada Issanda Püha ark majas selle kuningas Saalomon 

Taaveti poeg oli ehitatud: 

{1:4} ning ütles: te enam pärast ark oma 

õlad: nüüd seetõttu teenida Issandat oma Jumalat, ja 

seas oma rahva Iisraeli ja valmistada teile pärast oma 

peredele ja suguharudest 

{1:5} nii, nagu David Iisraeli kuningas ette, 



ja oma poja Saalomoni toredus: ja 

vastavalt mitu väärikuse templis alalise 

perekondadele te hümnidest, kes teenivad juuresolekul 

oma vendade Iisraeli, lapsed 

{1:6} pakkumine paasapühad järjekorras ja tee valmis selle 

vennad ja hoida paasapüha ohvreid 

Issand, mis oli vastavalt 

antud Mooses. 

{1:7} ja rahvale, et leiti seal Josias 

andis kolmkümmend tuhat talled ja lapsed ja kolm tuhat 

Vasikad: need asjad anti kuninga toetuse, 

nii, nagu lubatud, st et preestrid, ja 

et hümnidest. 

{1:8} ja Helkias, Zacharias ja Syelus, nõukogu liikmete 

tempel, andis et preestrid paasapühad, kaks 

tuhat ja kuus 100 lammaste ja kolmsada vasikaid. 

{1:9} ja Jeconias ja Samaias ja Nathanael tema 

vend ja Assabias, ja Ochiel ja Joram, kaptenid üle 

tuhandeid, andis hümnidest jaoks paasapühad viie 

tuhat lammast ja seitsesada vasikaid. 



{1:10} ja kui need asjad valmis olid, preestrid ja 

Hümnidest, hapnemata leiba, millel oli väga nägus 

hõimud, järjekorras 

{1:11} ja mitu dignities ning vastavalt selle 

Isad, pakkuda Jumalale, kui see on inimeste 

Moosese raamatu kirjutada: ja nii tegid nad selle 

hommikul. 

{1:12} ja nad röstitud paasapühad tulega, kui 

appertaineth: ohverdusi, nagu nad mätas neid messingust 

potid ja pannid koos hea maitse, 

{1,13} ja lasta neil enne kõik inimesed: ja pärast seda 

nad valmis endale, ja preestrid nende 

vennad, Aaron pojad. 

{1:14} sest preestrid on saadaval rasva kuni öö: ja selle 

Hümnidest valmis ise ja preestrid nende 

vennad, Aaron pojad. 

{1:15} Püha lauljad samuti Asaph, pojad olid 

nende järgi ametisse David, nimelt, 

Asaph, Zacharias ja Jeduthun, kes oli kuninga 

omakorda. 



{1:16} Lisaks pakikandjad olid iga värav; ei olnud 

õiguspärane, mis tahes minna tema tavaline kättetoimetamine: 
jaoks oma 

vennad hümnidest valmis neid. 

{1:17} seega olid asjad, mis kuulus selle 

ohverdusi Issanda saavutanud sel päeval, et nad 

võivad pidada paasapüha, 

{1:18} ja ohverdusi Issanda altarile 

vastavalt kuningas Josias. 

{1:19} nii olid Iisraeli lapsed leidnud 

paasapüha, ja magus leib seitse pidu 

päeva. 

{1:20} ja selline paasapühad ei peetud alates Iisraelis 

prohvet Samuel ajal. 

{1:21} jah, Iisraeli kuningad ei leidnud sellise on 

Josias, ja preestrid ja hümnidest, paasapühad ning 

Juudid, peetud kogu Iisraeli, et eluruumi kell 

Jeruusalemm. 

{1:22} Josias valitsemise kaheksateistkümnendal aastal tehti 

See paasapühad hoida. 



{1:23} ja ehitustööde või Josias olid enne püsti 

Lord godliness täis südamega. 

{1:24} asju, mis sündis ajal, kui 

need olid kirjutatud endise korda, mis puudutab neid, mis 

pattu teinud ja kas kurjalt vastu Issanda ennekõike inimesed 

ja kuningriiki ja kuidas nad kurvaks teda üleliia, nii 

et Issanda sõnad kasvas kuni Iisraeli vastu. 

{1:25} nüüd kõik need Josias pärast sündis, 

et vaarao, Egiptuse kuninga tuli tõsta sõja kell 

Carchamis korral Eufrati: ja Josias läks tema vastu. 

{1:26} aga Egiptuse kuningas teda, öeldes, mida 

Ma sind, O kuningas Juuda pistmist on? 

{1:27} ma ei saadetud: Issand Jumal sind vastu 

minu sõda on pärast Eufrati: ja nüüd, Issand on mind, 

Jah, Issand on mind hasting mind edasi: kalduda 

mind, Issand vastu olema. 

{1:28} howbeit Josias ei pöördunud tagasi oma vankris: 

teda, vaid kohustus võidelda temaga, ei seoses selle 

Jeremy suuga rääkinud Prohveti sõnad on 

Issand: 



{1:29} liidetud lahing temaga tavalise Magiddo, kuid 

ja printsid tulid king Josias vastu. 

{1:30} siis ütles kuningas oma sulastele, läbi minu 

lahti lahing; Olen väga nõrk. Ja 

kohe tema teenistujate võttis ta ära välja lahing. 

{1:31} siis gat ta üles pärast oma teise vankris; ja olles 

tuua tagasi Jeruusalemma suri ja maeti oma 

isa haua. 

{1:32} ja nad nutsid Josias, jah, kõik juudid 
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Jeremy prohvet kurtsid Josias vastutav meeste ja 

naised teha Surun talle unto sellel päeval: 

ja see anti tollel ära teha 

pidevalt on kõik Iisraeli rahvas. 

{1:33} need asjad kirjutada raamatu lood 

Juuda kuningad ja iga üks tegu et Josias 

ei, ja tema au ja tema mõista õigust, selle 

Issand, ja seda, mida varemgi ja asju 

Nüüd loetud, on kajastatud Iisraeli kuningate raamat 

ja Juuda. 



{1:34} ja inimesed võtsid Joachaz Josias, poeg ja 

tegi temast kuningas asemel Josias isa, kui ta oli 

kakskümmend-kolm aastat. 

{1:35} ja ta valitses Juuda ja Jeruusalemma kolme 

kuu: ja siis Egiptuse kuningas tõukas teda: 

valitsev Jeruusalemmas. 

{1:36} ja ta maks on sada maal 

silver ja gold üks talent andeid. 

{1:37} Egiptuse kuningas tegi ka kuningas olnud võimalik kohale 
ilmuda tema 

vend Juuda ja Jeruusalemma kuningas. 

{1:38} ja ta seotud olnud võimalik kohale ilmuda ja aadli 
tunnistama: aga Zaraces 

tema vend ta kinni ja tõi ta Egiptusest välja. 

{1:39} viie-kakskümmend aastat oli olnud võimalik kohale 
ilmuda kui ta 

toimus kuninga maa Juudamaal ja Jeruusalemmas; ja ta 

tegi kurja Issanda ees. 

{1:40} mispärast Nabuchodonosor kuningas tema vastu 

Paabeli tulid ja teda seotakse messing, kett 

ja kandis teda Babylon. 



{1:41} Nabuchodonosor võttis Saksa laevadest, 

Issand, ja neid läbi minema, ja lasta neil oma 

templi juures Babylon. 

{1:42} aga need asjad, mis registreeritakse teda ja ning 

tema uncleaness ja lugupidamatus, kirjutada kroonika 

kuningad. 

{1:43} ja olnud võimalik kohale ilmuda tema poeg valitses 
asepeadirektor: ta oli 

kuningaks on 18 aastat vana; 

{1:44} ja valitses vaid kolm kuud ja kümme päeva 

Jeruusalemm; ja tegi kurja Issanda ees. 

{1:45} nii, et aasta pärast Nabuchodonosor saadetud ja 
põhjustanud 

teda toomisest Babylon Saksa laevad on 

Issand; 

{1:46} ning Zedechias Juuda ja Jeruusalemma kuningas 

kui ta oli üks kuni kakskümmend aastat vana; ja ta valitses 

üksteist aastat: 

{1:47} ja ta tegi kurja ka Issanda silmis ja 

sõnad, mis olid rääkinud talle poolt ei hooldanud ning 

prohvet Jeremy Issanda suust. 



{1:48} ja pärast selle Nabuchodonosor tegi kuningas 

Ta vannub Issanda nime ta forswore ise, 

ja mässas; ja kõvenemise tema kaela, tema süda, ta 

pattu seaduste Iisraeli Jumal. 

{1:49} nõukogu liikmete ka inimesed ja preestrid 

tegin palju asju vastu seadused ja läbis selle 

kõigi rahvaste seas, saaste ja treenida Issanda templisse 

mis oli pühitsetud Jeruusalemma. 

{1:50} samas saadetud tema isade Jumal 

Messenger, et helistada talle tagasi, sest ta neile armuline ja 

tema pühamu ka. 

{1:51} aga neil oli tema inglid mõnitamine; ja vaata, 

Kuna Issand oli neile, nad tegid oma sport 

prohvetid: 

{1:52} nii kaugele edasi, et ta on oma inimesed nurisesid 

nende suur jumalatuse käskis kuningad ning 

Kaldea uuris ruumikasutusega 

{1:53} kes tapsid mõõgaga, saavad noored mehed Jah, 

isegi jooksul tavapärase oma Püha templi ja säästnud 

ei noormees ega neiu, vanamees ega lapse vahel 



; sest ta andnud kõik oma kätte. 

{1:54} ja nad võtsid kõik Issanda Püha laevad 

suur ja väike, Jumal, ark laevadega ja 

kuninga aardeid, ja läbi neid minema Babylon. 

{1:55} nagu Issand maja Nad põletasid selle, ja 

Jeruusalemma müürid maha pidurdada ja temal põlema 

torni: 

{1:56} ja tema hiilgav asju, nagu nad kunagi enam 

kuni nad olid tarbitud ja tõi neid kõiki üles kehtivustähtaeg: ja 

inimesed, kes olid tapetud tema tehtud juurde mõõk 

Babylon: 

{1:57} kes sai teenistujate teda ja tema lapsed, kuni 

Pärslaste valitses täita räägib Issanda sõna 

Jeremy suuga: 

{1:58} kuni maa oli nautida tema sabbaths kogu 

aeg oma meeleheidet peab ta ülejäänud kuni lõpptähtpäevani, 

70 aastat. 

{2:1} esimesel aastal kuningas Cyrus pärslased, mis 

Issanda sõna võib teha, et ta 

lubas suuga Jeremy; 



{2:2} Issand Cyrus kuningas vaimus üles äratanud, 

pärslased, ja ta tegi läbi kõik tema väljakuulutamist 

Kuningriik, ja ka kirjutades, 

{2:3} ütlus, nõnda ütleb kuningas Cyrus pärslased; Selle 

Issand Iisraeli kõige kõrgema Issand on teinud mind kuningas 

kogu maailm 

{2:4} ja käskis mul teda ehitada maja juures 

Jeruusalemm juutide saatust. 

{2:5} kui seega ei olla, mis on oma 

inimesed, Issand, isegi isand, olla koos temaga, ja lase tal lasta 

minna üles Jeruusalemma, mis asub Juuda ja ehitada 

Iisraeli Jumal: ta on Issand, mis dwelleth 

Jeruusalemm. 

{2:6} ükski, kes siis elavad kohtades kohta, olgu need 

Abi teda, neile, ma öelda, mis on oma naabritega, kuld, 

ja hõbe, 

{2:7} kingitused, hobused ja veised ja teiste 

asjad, mille on kindlaks määranud edasi vanduma, tempel 
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Issand Jeruusalemmas. 



{2:8} siis peatoimetaja perekondadele, Juuda ja ning selle 

hõim Benjamin püsti; preestrid ka, ja hümnidest, 

ja kõik nad Issanda kolisid tõusevad, kelle mõistus ja 

ehitada oma maja sest Issand Jeruusalemmas, 

{2:9} ja nad, et elasime ümmargune, neid ja aitas 

neid kõiges hõbeda ja kulla, hobuseid ja 

kariloomade ja palju väga palju tasuta kingitused 

kelle mõtetes olid sellega ässitasid. 

{2:10} kuningas Cyrus ka toonud esile Püha laevade 

mis Nabuchodonosor oli Jeruusalemm, eemal 

ja tema templis ebajumalaid sisse seadnud. 

{2:11} nüüd, millal Cyrus kuningas pärslaste tõid 

neid edasi, ta toimetas Mithridates tema laekur: 

{2:12} ja tema poolt üleandmise Sanabassar on 

Juuda kuberner. 

{Jh.2:13} ja see oli nende arv; Tuhat 

Golden tassid ja tuhat silver, hõbe censers 

kakskümmend üheksa, viaali gold kolmkümmend ning 
hõbedane kaks tuhat 

neli ühesaja kümne ja tuhat muud laevad. 



{2:14} nii kõik laevad, kulda ja hõbedat, mis olid 

läbi minema, olid viis tuhat nelisada kuuskümmend 

ja üheksa. 

{2:15} need toodi tagasi Sanabassar, koos 

neid vangistuses, Babülonist Jeruusalemma. 

{2:16} aga aeg pärslaste Artexerxes kuningas 

Belemus, ja Mithridates, ja Tabellius ja Rathumus, 

ja Beeltethmus ja Semellius sekretär, teistega 

mis olid komisjonile, Samaarias eluruumi 

ja teistes kohtades, kirjutasin talle vastu, kes on elanud 

Juuda ja Jeruusalemma need kirjad pärast; 

{2:17}, kuningas Artexerxes Issand, su teenistujate 

Rathumus on storywriter ja Semellius kirjutaja, ja 

ülejäänud oma nõukogu ja kohtunikud, mis on Celosyria ja 

Phenice. 

{2:18} Olgu nüüd teada, et isand kuningas, et juudid 

mis on üles alates te meile tulevad Jeruusalemma, mis 

mässumeelne ja kuri linn ehitada turud, ja 

remont seda seinad ja panna tempel. 

{2:19} nüüd kui see linn ja selle seinad koosneb 



Jällegi, nad mitte ainult ei rahulda austust, kuid ka mässuliste 

vastu kuningad. 

{2:20} ja eriti kuna asjad viimasel seotud ning 

tempel on nüüd, me arvan, et see vastab jätta hooletusse 
sellised 

küsimus, 

{2:21}, vaid räägin meie isand kuningas, eesmärk 

et, kui su rõõm see võib otsis raamatuid 

su isa: 

{2:22} ja sa pead leida kroonika, mis on 

kirjutatud need asjad ja pead mõistma, et 

et linn oli mässumeelne, rahutuks kuningad ja linnad: 

{2:23} ja et juudid olid mässumeelne ja tõstetud 

alati sõjad millist põhjustada isegi selles linnas oli 

tehtud lohutu. 

{2:24} mispärast nüüd meie kinnitame sulle, Issand 

kuningas, et kui see linn ehitada uuesti, ja selle seinad 

seadistatud uuesti, sa pead: edaspidi on mingit teekonda 

Celosyria ja Phenice. 

{2:25} siis kuningas kirjutas tagasi uuesti Rathumus ning 



storywriter, Beeltethmus, Semellius kirjutaja, ja et 

Komisjon ja Samaaria elanikud olid ülejäänud 

ja Süüria ja Phenice niiviisi; 

{2:26} lugesin kirja, mis te mulle saatnud: 

Seetõttu ma käskisin hoolas Otsi teha, ja see on 

leitud, et selles linnas oli alguses kutsenimetuse 

vastu kings; 

{2:27} ja mehed said selles ärgitas ja 

sõda: ja mis vägev kings ja äge Jeruusalemmas, olid 

kes valitses ja ohvri austust Celosyria ja Phenice. 

{2:28} nüüd seetõttu teil käskinud neid takistada 

Mehed: hoone linna, ja tähelepanu tuleb jälgida, et seal 

rohkem teha 

{2:29} ja et need kurjad töötajate edasi ei 

et kuningad, pahameelt 

{2:30} siis kuningas Artexerxes oma tähti, lugemist, 

Rathumus ja Semellius kirjutaja ja ülejäänud olid 

komisjonis, kiirustades suunas eemaldamine 

Jeruusalemma vägede ratsanikku ja palju 

inimesed lahing massiivi, hakkas takistada ehitajad; ja selle 



hoone tempel Jeruusalemmas möödunud kuni teise 

aasta valitsemisaeg kuningas Darius pärslased. 

{3:1} nüüd kui Darius valitses, tegi ta suur pidu 

tema teemad ja tema leibkonna juurde, ja kõigile 

Meedia ja Pärsia vürstid 

{3:2} ja kõik nõukogu liikmed ja kaptenite ja 

allohvitseride, mis olid tal, India, Etioopia, juurde 

sada kakskümmend kuni seitse provintsides. 

{3:3} ja kui nad olid söönud ja purjus, ja on 

rahul olid koju läinud, siis läks kuningas Darius 

tema bedchamber ja magas, ja varsti pärast ärkas. 

{3:4} siis kolm noormeest, mis olid Guard mis 

hoida kuninga keha, rääkis üks 

{3:5} lubage meil rääkida lause: see peab 

ületada, ja mille lause arukam kui ka 

teised, temale peab Darius anda suuri kingitusi kuningas ja 

suuri asju in token of võidu: 

{3:6}, nii riietatakse lilla, kuld ja et juua 

kuld ja vankris ratsmed kulda, koos magada ja 

headtire peene voodipesuga ja kett kaelas kohta: 



{3:7} ja ta tuleb kokku Darius kõrval, sest tema 

tarkus, ja kutsus Darius tema nõbu. 

{3:8} ja siis igaüks kirjutas oma lause, suletud, 

ja pani kuningas Darius all oma padi; 

{3:9} ja ütles, et kui kuningas on tõusnud, on mõned 

talle kirjutised; ja kelle pool kuningas ja 

kolm princes Persia otsustab, et tema lause on selle 
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targem talle võidu annab, nagu oli. 

{3:10} esimene kirjutas: vein on tugevam. 

{3:11} teine kirjutas: kuningas on tugevaim. 

{3:12} kolmas kirjutas: naised on tugevaim: kuid eespool 

kõik asjad tõde tunnistab ühes kaugusel võidu. 

{3:13 nüüd kuningas oli tõusnud, kui nad võtsid oma 

kirjutised, päästis nad tema juurde ja nii ta neid lugeda: 

{3:14} ja saatmine edasi kutsus ta kõik vürstid 

Pärsia ja Media, ning nõukogu liikmete ja kaptenid, ja 

selle allohvitseride ja vastutav ametnikud; 

{3:15} ja Panime ta royal istmega kohtuotsus; 

ja kirjutised olid enne neid. 



{3:16} ta ütles helistada noorte meeste ja nad peavad 

loeb oma lause. Et nad olid kutsutud ja tuli 

aastal. 

{3:17} ja ta ütles neile teatavaks meie meelt 

käsitlevad kirjutised. Siis hakkas esimene, kes oli 

kõneldakse tugevust veini; 

{3:18} ja ta ütles seega, O ye men, kuidas üle tugev 

on veini! Loobu on eksimine kõiki inimesi, et Joo: 

{3:19} see ilmutab kuningas ja ning meeles on 

isatu laps olema kõik üks; on bondman ja mis on 

Freeman, rikas ja vaene mees: 

{3:20} turneth ka iga mõelnud jollity ja rõõmu, 

nii, et mees mäletab ei kurbust ega võla: 

{3:21} ja see kostab iga süda rikas, nii et mees 

mäletab king ega kuberner; ja see annab 

kõik asjad räägivad poolt andeid: 

{3:22} ja nad teavad oma tassi, nad unustavad oma 

armastan nii vähe pärast juhtida läbi sõbrad ja vennad 

mõõgad: 

{3:23}, kuid kui nad on, et, nad mäletavad 



ei mida nad on teinud. 

{3:24} O te mehed, on mitte veini tugevam, mis enforceth 

teha nii? Ja kui ta oli seda öelnud, ta leidis oma rahu. 

{4:1} siis teine, mis oli rääkinud tugevus 

kuningas, alustas öelda, 

{4:2} O te mehed, ei ole mehed paista tugevus, mis kannavad 

reegli üle mere ja maa ja kõik asjad neist? 

{4:3}, kuid siiski kuningas on rohkem su: ta on kõikide Issand 

neid asju ja on võim üle; ja üldse 

ta käsib neil nad teha. 

{4:4} kui ta pakkumise neile sõdida ühe vastu 

nad seda: kui ta saata neid vaenlaste vastu, nad lähevad, 

ja murda mäed seinad ja tornid. 

{4:5} nad tappa ja tapnud ja vastulause ei ole esitatud 

kuninga käsk: kui nad saavad võitu, nad toovad kõik 

kuningas, nagu ka sõjasaak kui kõike muud. 

{4:6} samuti neile, kes ei ole sõdurid on ja kellel pole 

sõdadega, kuid saate kasutada husbundry, kui nad osaks 

uuesti seda, mis neil oli külvatud, nad toovad selle kuningas, 

ja sundida üksteist austust sai kuningas. 



{4:7} ja veel ta on, kuid üks mees: kui ta käsu tappa, 

nad tapavad; kui ta käsu säästa, nad säästa; 

{4:8} kui ta käsu lööb, lööb nad; kui ta käsu 

et lohutu, nad teevad lohutu; kui ta käsk 

ehitada, nad ehitavad; 

{4:9} kui ta käsu kärpima, raiuti maha; kui ta 

et taim, nad istutada. 

{4:10} nii oma rahva ja tema armeed kuulavad tema: 

Peale selle ta suund, ta sööb ja joob, ja 

võtab tema ülejäänud: 

{4:11} ja need hoiavad ringi vaadata temast, ei 

võib mõni kõrvale ja teha oma äri, ei 

eiravad nad talle mis tahes asi. 

{4:12} O te mehed, kuidas tuleks ei kuningas tuleb võimsaim, 

kui ta on kuuletuda sorteerida? Ja ta leidis oma keelt. 

{4:13} siis kolmanda, kes oli rääkinud naiste, ja 

tõde, (see oli Zorobabel) hakkasid rääkima. 

{4:14} O te mehed, ei ole suur kuningas ega ka 

hulk mehi, ei ole see vein, mis excelleth; kes see on 

siis mis neid ruleth või on võim nende üle? on 



nad ei ole naised? 

{4:15} naised on pidada kuningas ja kõik inimesed, et 

karu reegel mere ja maa. 

{4:16} isegi neist tulid nad: ja nad toidavad neid 

istutatud ning asuvad: kust vein tuleb üles. 

{4:17} need ka teha rõivaid meestele; need toovad 

Glory otsegu; ja naised ilma meeste ei saa. 

{4:18} Jah, ja kui mehed on kogutud kokku kulda ja 

Silver või kena asi, kas nad ei saa love naisele 

mis on nägus ja Ilu? 

{4:19} ja kõik need asjad minna, ei nad ei haigutus, lastes 

ja isegi koos avatud suu oma silmad kiiresti ja 

on kõik mehed rohkem soov temale kui silver juurde või 

kuld või mõni kena asi üldse? 

{4:20} mees leaveth tema isa, mis tõi talle, 

ja oma riigi ja hoiab teie poole oma naise. 

{4:21} ta sticketh mitte kulutama oma elu koos abikaasaga. ja 

mäletab, ei isa ega ema ega riik. 

{4:22} selle ka te peate teadma et naised on 

võim üle te: te ei ole töö- ja rügama ja anda ja 



tuua kõik naine? 

{4:23} jah, mees võtab mõõga ja goeth oma teed 

röövida ja varastada sõita mere ja jõgede; 

{4:24} korral lõvi tuleb ja goeth selle 

pimedus; ja kuna ta on varastatud, rikutud ja röövitud, ta 

toob ta üles koos. 
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{4:25} mispärast mees hõbedaga abikaasaga parem kui isa. 

või ema. 

{4:26} Jah, palju seal olla, et otsa oma mõistmine 

naiste, ja saavad oma sakes jaoks. 

{4:27} paljud ka on hävinud, on teinud vea ja pattu, 

naistele. 

{4:28} ja nüüd te ei usu mind? ei ole kuningas 

suur oma võimuses? ei ole kõigis piirkondades hirm puudutada 
teda? 

{4:29} veel ma nägin teda ja Apame kuningas 

kõrvalnaine, imetlusväärne Bartacus, istub tütar 

kuningas, parem käsi 

{4:30} ja võttes pealaest kuninga kroon ja 



millega pärast enda pähe; Ta tabas ka kuningas koos 

tema vasak käsi. 

{4:31} ja veel kõik selle kuningas lõhkine ja vaatas peale 

tema avatud suuga: kui ta naeris talle, ta naeris 

ka: aga kui ta võttis teda iga meelepaha, kuningas oli 

õnnelik meelitama, et ta võib lepitada teda uuesti. 

{4:32} O ye men, kuidas on võimalik, kuid naisi tuleb 

tugev, nähes nad seega? 

{4:33} siis kuningas ja vürstid vaatas peale 

teine: nii ta algas rääkida tõtt. 

{4:34} O te mehed, ei ole naiste tugev? on suur ning 

maa, kõrge on taevas, Kiire on tema muidugi päikese eest 

ta compasseth taevas ringi kohta ja tema fetcheth 

Kursuse uuesti tema enda juurde ühe päevaga. 

{4:35} on tema ei ole suur, kes annab need asjad? Seetõttu 

suur on tõde, ja tugevam kui kõik asjad. 

{4:36} kogu maa crieth tõde ja taeva 

blesseth see: kõik tööd raputada ja värisema, seda ja seda on 

ole unrighteous asja. 

{4:37} veini on kuri kuningas on kuri, naised on 



kuri, meeste lastest on kuri, ja sellised on kõik 

nende kuri teoste; ja tõde ei ole aastal oma 

ülekohtust ka nad hukkuvad. 

{4:38} nagu tõde, seitse venda, ja on alati tugev; 

ta elab ja conquereth igavesti. 

{4:39} temaga ei ole isikute vastu või 

hüved; kuid ta teeb asju, mis on lihtsalt ja refraineth 

Kõik ebaõiglane ja kuri asjadest; ja kõik mehed ka nagu 

tema teoste. 

{4:40} ei oma kohtuotsuses on kõik ülekohtust; 

ja ta on tugevus, Kuningriik, võim ja ülevusele, kõik 

vanuses. Õnnis tõe Jumal. 

{4:41} ja et ta leidis tema rahu. Ja kõik inimesed 

siis hüüdis ja ütles, on suur tõde ja vägev eespool 

asju. 

{4:42} siis ütles talle kuningas, küsida, mida sa ehk 

rohkem, kui on ametisse kirjalikult ja anname talle 

sulle, sest sa oled targem; ja sa pead järgmine 

ja pead kutsus mu sugulane. 

{4:43} siis ütles ta sai kuningas, mäletan su vanduma 



mis sa oled lubanud ehitada Jeruusalemma päev kui 

sa camest su Kuningriik 

{4:44} ning saata ära kõik laevad, mis on tehtud 

ära Jeruusalemmast, kus Cyrus määra välja, kui ta 

lubanud hävitada Babylon ja saata neid uuesti thither. 

{4:45} sa ka oled lubanud ehitada üles tempel, 

mis on Edomites Kõrvetatud kui Juuda tehti puupaljaks 

poolt Kaldea uuris. 

{Jh.4:46} ja nüüd, O Issand kuningas, see on see, et mida ma 

nõuda, ja mida ma tahan sulle ja see on ka kuumenema 

liberality lähtudes iseennast: ma soovivad seetõttu, et 

sa teha hea tõotuse täitmise kinnituseks 

Sinu oma suu sa oled lubanud kuningas taevas. 

{4:47} siis Darius kuningas tõusis püsti ja suudlesin teda, 

ja kirjutas talle kirju juurde kõik finantsjuhid ja 

leitnandid ja kaptenid ja presidendid, peaksid 

ohutult edasi oma teel nii teda ja kõik sinna minna 

üles koos temaga ehitada Jeruusalemma. 

{4:48} ta kirjutas kirju ka juurde et olid allohvitseride 

Celosyria ja Phenice ja nende medinah, mis 



nad peavad esitama seedripuu medinah Jeruusalemma, 

ja et need tuleks ehitada linna temaga. 

{4:49} peale läks juutide kirjutas 

kohta suhtes oma valdustes üles võetud juutide saatust, 
vabadust, mis 

ükski ametnik, ei ole valitseja, ole leitnant ega laekur, tuleks 

sunniviisiliselt sõlmida uksed; 

{4:50} ja riik, mis tuleks 

tasuta ilma austust; ja et selle Edomites tuleks anda üle 

mis siis nad toimunud juutide külades: 

{4:51} Jah, on igal aastal andnud kakskümmend 

andeid hoone templi, ajani, et see 

ehitati; 

{4:52} ja muud kümme talenti igal aastal, säilitada ning põlenud 

pakkumisi altarile iga päev, nagu nad olid saanud 

pakkuda seitseteist käsk: 

{4:53} ja et kõik need, mis langes Babylon ehitada 

linn peaks olema vaba vabaduse, kui ka need, kui nende 

tulevaste põlvede ja preestrid, et läks ära. 

{4:54} kirjutas ta ka kohta. tasud, ja 



preestrite investeeringud, kus nad teenivad; 

{4:55} ja samuti maksud hümnidest olevat 

andnud neile kuni päevani, mil maja valmis, ja 

Jeruusalemma builded üles. 

{4:56} ja ta käskis anda kõigile, et linna 

pensionid ja palgad. 

{4:57} ta saatis ära ka kõik laevad, Babülonist, 

Cyrus oli määra välja; ja kõik, mis oli esitatud Cyrus 

käsu maksta sama ta ka teha, ja 

saatis Jeruusalemma. 

{4:58} nüüd kui see noormees oli läinud edasi, ta 

tema nägu Jeruusalemma suunas taevasse tõstnud, ja kiitis 

Kuningas taevas, 

1 Esdras lehekülg 698 

{4:59} ja ütles: sulle tuleb võit: sind 

tuleb tarkust ja sinu päralt on au ja ma olen su teenija. 

{4:60} õnnis oled sa, kes oled andnud mulle tarkust: eest 

Ma annan sulle tänu, Issand, meie isade. 

{4:61} ja nii ta võttis tähed, ja läks välja ja tuli 

Babylon, juurde ja rääkis kõik oma vennad. 



{4:62} ja nad kiitsid oma isade Jumal, sest 

ta andis neile vabaduse ja vabaduse 

{4:63} tõusevad ja Jeruusalemma ja templi ehitada 

mis on kutsunud oma nimi: ja nad feasted koos 

vahendid, musick ja rõõm seitse päeva. 

{5:1}, pärast seda oli peamine meest peredele 

valida vastavalt oma hõimud, koos nende naised tõusevad 

ja pojad ja tütred koos oma menservants ja 

maidservants ja nende kariloomi. 

{5:2} ja Darius nendega tuhat ratsanikku, saata 

kuni nad olid toonud tagasi Jeruusalemma ohutult, ja 

Muusikal [õigusaktid] tabrets ja flöödid. 

{5:3} ja kõik oma vennad mänginud, ja ta tegi nad minna 

üles koos nendega. 

{5:4} ja need on mehed, mis tõusid nimed 

vastavalt nende perede seas oma hõimud, pärast nende 

mitu pead. 

{5:5} preestrid, Phinees poeg Aaron pojad: 

Josedec, Saraias ja olnud võimalik kohale ilmuda poeg Jeesus on 

Zorobabel, Salathiel, maja poeg poeg 



David, kokku Phares Juuda; hõim hõimule 

{5:6} kes rääkis tark lause enne Darius kuningas 

Persia teisel kuul Nisan, tema valitsemisaeg 

mis on kuu. 

{5:7} ja nemad on need juudid, mis oli kuni selle 

vangistuses, kus nad elanud kui võõrast, kellele 

Nabuchodonosor Paabeli kuningas oli läbi minema juurde 

Babylon. 

{5:8} ja nad tagasi Jeruusalemma ja teise 

osa juutide saatust, iga mees oma linna, kes tuli 

Jeesus, Nehemias ja Zacharias, Zorobabel ja 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus ja Baana, nende giidid. 

{5:9} neid rahvas, arv ja nende 

nõukogu liikmete, pojad Phoros, tuhat on 200 

seitsekümmend ja kaks; pojad Saphat, neli sada seitsekümmend 

ja kaks: 

{5.10} Ares, seitse sada viiskümmend ja kuus poega: 

{5:11} Phaath Moab, kahe tuhande kaheksandal pojad 

sada ja 12: 



{5:12} Elam, tuhat kaks saja viiekümne pojad 

ja neli: Zathul, üheksa sada nelikümmend ja viis pojad: 

Corbe, seitse sada ja viis poega: pojad Bani, 

kuus sada nelikümmend ja kaheksa: 

{5:13 Bebai, 620 ja kolm poega: 

Sadas, kolm tuhat kaks sada kakskümmend pojad ja 

kaks: 

{5:14} pojad Adonikam, kuus sada kuuskümmend ja 

seitse: Bagoi, kuuskümmend kaks tuhat ja kuus pojad: on 

Adin, neli ükssada viiskümmend ja neli poega: 

{5:15} Aterezias pojad, üheksakümmend ja kaks: pojad 

Ceilan ja Azetas threescore ja seitse: Azuran, pojad 

neli sada kolmkümmend ja kaks: 

{5:16} Ananias, sada ja üks poega: pojad 

Arom, kolmkümmend kaks kohta: ja pojad Bassa, 300 

kakskümmend ja kolm: pojad Azephurith, on sada ja 

kaks: 

{5:17} Meterus, kolm tuhat ja viis pojad: on 

Bethlomon, sada kakskümmend ja kolm poega: 

{5:18} nad Netophah, viiskümmend ja viis: nad on 



Anathoth, sada viiskümmend ja kaheksa: nad Bethsamos, 

nelikümmend ja kaks: 

{5:19} nad Kiriathiarius, kahekümne ja viis: nad on 

Caphira ja Beroth, seitsesada nelikümmend ja kolm: nad on 

Pira, seitsesada: 

{5:20} need on Chadias ja Ammidoi, 400 

kakskümmend ja kaks: nad Cirama ja Gabdes, kuussada 

kahekümne ja üks: 

{5:21} nad, Macalon, sada kakskümmend ja kaks: 

nad Betolius, viiskümmend ja kaks: pojad Nephis, mis 

sada viiskümmend kuni kuus: 

{5:22} Calamolalus ja kohustus, seitsesada pojad 

kahekümne kuni viis: pojad Jerechus, kaks sada nelikümmend ja 

viis: 

{5:23} Annas, kolm tuhat kolmsada pojad 

ja kolmkümmend. 

{5:24} preestrid: Jeddu, poeg Jeesus poega 

seas Sanasib, üheksa sada seitsekümmend ja kaks poega: 

Meruth, 50 tuhat ja kaks poega: 

{5:25...} Phassaron, tuhat nelikümmend ja seitse poega: 



Carme, tuhat ja seitseteist pojad. 

{5:26} the hümnidest: Jessue ja Cadmiel, pojad ja 

Banuas ja Sudias, seitsekümmend ja neli. 

{5:27...} Püha lauljad: pojad Asaph, on sada 

kakskümmend ja kaheksa. 

{5:28} pakikandjad: pojad Salum, pojad Jatal, 

Talmoni poegi, pojad Dacobi, pojad Teta, pojad 

Sami, kõik sada kolmkümmend ja üheksa poega. 

{5:29} templisse teenistujate: Eesav, pojad on 

pojad Asipha, Tabaoth, Ceras, pojad pojad on 

Sud, Phaleas, Labana, pojad pojad pojad on 

pojad Graba, 

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

Cetab, pojad Agaba, pojad Subai, pojad 

Anan, pojad Cathua, pojad Geddur, 

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

Noeba, pojad Chaseba, pojad Gazera, pojad 
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Azia, pojad Phinees, pojad Azare, pojad 

Bastai, pojad Asana, pojad Meani, pojad 



Naphisi, pojad Acub, pojad Acipha, pojad 

Taga, pojad Pharacim, pojad Basaloth, 

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

Charea, Charcus, pojad Aserer, pojad pojad 

Thomoi, pojad Nasith, Atipha pojad. 

{5:33} Saalomoni teenistujate poega: pojad 

Azaphion, pojad Pharira, pojad Jeeli, pojad 

Lozon, Sapheth, pojad Iisraeli pojad 

{5:34...} Hagia, pojad Pharacareth, pojad on 

pojad Sabi, pojad Sarothie, Masias, pojad on 

pojad Gar, pojad Addus, pojad Suba, pojad 

Apherra, Barodis, pojad Sabat, pojad pojad 

Allom. 

{5:35...} kõik ministrid templisse ja pojad on 

teenistujate Saalomoni, olid kolm sada seitsekümmend ja kaks. 

{5:36} need tulid Thermeleth ja Thelersas, 

Charaathalar ja Aalar; 

{5:37} ei saanud nad näitan nende pereliikmete endale 

Stock, kuidas nad olid Iisraeli: pojad Ladan, poeg 

Keelu, Necodan pojad, kuus ükssada viiskümmend ja kaks. 



{5:38} ja preestrid, hapnik kantselei ning 

preesterluse, ja ei leitud: Obdia, pojad pojad 

Accoz, pojad Addus, kes abiellus Augia üks on 

Barzelus, tütred ja sai nime nn. 

{5:39} ja millal neist sugulasrahva kirjeldus 

meeste registrisse taotletakse, ning ei leitud, nad 

eemaldati täidesaatva preesterluse office: 

{5:40} jaoks neile ütles Nehemias ja Atharias, mis 

neid ei tohiks maadevahetuse protsessi osalistele süüdistuse 
Püha asjad seal kuni 

tekkis üles ka ülempreester riietatud doktriini ja tõde. 

{5:41} nii Iisraeli neist kaksteist aastat vana ja 

ülespoole, nad on kõik oma number nelikümmend tuhat, kõrval 

menservants ja womenservants kaks tuhat kolm 

sada ja 60. 

{5:42} menservants ja handmaids olid seitse 

kolm tuhat seitsesada nelikümmend ja seitse: laulmine mehed 

ja laulmine naised, kaks sada nelikümmend ja viis: 

{5:43...} neli sada kolmkümmend kuni viis kaamelid, seitse 

tuhat kolmkümmend ja kuus hobused, kaks sada nelikümmend 
ja viis 



muulad, viis tuhat viis sada kakskümmend kuni viis metsloomad 

kasutada ike. 

{5:44} ja teatud Chief pereliikmetele, kui 

nad tulid Jumala tempel, mis on lubanud Jeruusalemmas 

maja uuesti oma koht luua oma 

võime, 

{5:45...} ja anda Püha oma töid on 

tuhat naela kulda, hõbedat, viis tuhat ja 

sada preestri investeeringud. 

{5:46} ja nii elasime preestrid ja hümnidest ja 

inimesed Jeruusalemmas ja riigis, lauljad samuti ja 

Porteri; ja kogu Iisraeli oma külades. 

{5:47} aga kui seitsmenda kuu oli käes, ja 

Kui Iisraeli lapsed olid iga mees oma 

koht, nad tulid kõik koos ühe nõusoleku Ava 

koht esimese värava, mis on Ida poole. 

{5:48} siis seisis Jeesus Josedec, ja tema poeg 

vennad preestrid ja Zorobabel poeg Salathiel, ja 

tema vennad ja tehtud valmis Iisraeli Jumala altari 

{5:49} pakkuda põlenud ohverdusi, vastavalt sellele, nagu on 



otseselt käskinud Moosese raamatus Jumala mees. 

{5:50...} ja seal koguti neile välja ning 

teiste rahvaste maa, ja nad püstitatud ta altari 

ise koht, sest kõik maa rahvad olid 

nende vaen ja rõhutud; ja nad pakkusid 

vastavalt ajale ja burnt pakkumisi ohvreid ning 

Issand nii hommikul kui õhtul. 

{5:51} ka hoidsid pidu tabernacles, sest see on 

käskis seaduses ja ohverdusi iga päev pakutakse, nagu oli 

vastama: 

{5:52} ja pärast seda, pidev oblations ja 

ohverdada sabbaths, ja uus kuudest ja kõik 

Püha peol. 

{5:53} ja kõik need, kes olid teinud kõik vanduma Jumala hakkas 

pakkuda Jumalale ohvreid esimesest seitsmenda 

kuu, Issanda templisse oli veel ehitatud. 

{5:54} ja nad andsid masons ja puusepad 

raha, liha ja juua, rõõmsameelsus. 

{5:55} neile Zidon ka ja rehvi carrs, 

et nad peavad esitama cedar puud medinah, mis 



tuleks esitada hõljub haven Joppa, et vastavalt 

Kuna ta oli käskinud neid kuningas Cyrus pärslased. 

{5:56} ja pärast teisel aastal ja teine kuul 

tulevad Jumala tempel Jeruusalemmas algas Zorobabel 

Salathiel ja Josedec, poeg Jeesus poeg ja nende 

vennad, ja preestrid, ja hümnidest ja kõik nad mis 

Jeruusalemma olid ka vangistuses välja tulema: 

{5:57} ja neile Jumalariik asutamine 

esimesel päeval teise kuu, teisel aastal pärast 

neis olid juudid ja Jeruusalemm. 

{5:58} ja nad ametisse hümnidest kakskümmend aastat 

vana Issanda tööd üle. Seejärel seisis Jeesus ja tema 

pojad, vennad, ja tema vend Cadmiel ja pojad 

Madiabun, Joda poeg Eliadun, pojad koos 

nende pojad ja vennad, kõik hümnidest koos ühe accord 
koostajate 

äri edendada teoste labouring edasi 

Jumala kotta. Nii et töömehed ehitatud tempel on 

Issand. 

{5:59} ja preestrid arrayed oma investeeringud 



Muusikariistad ja trompetid; ja hümnidest ning 

pojad Asaph oli taldrikud, 

{5:60} Katariina thanksgiving ja kiites ning 

Issand, nõnda nagu David Iisraeli kuningas oli ordineeritud. 

{5:61} ja nad laulnud valju häält laule räägivad usaldusest 

Issand, sest tema armu ja au on igavesti kõikides 

Iisrael. 
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{5:62} ja kõik inimesed kõlas trompetit ja karjus 

thanksgiving juurde laule ja kõva häälega, et 

Pidamine üles maja Issand Issand. 

{5:63} ka preestrid ja hümnidest ning peatoimetaja 

peredega, kes oli näinud endise maja iidsete 

tuli see nutt ja suur nutt koos hoone. 

{5:64} aga paljud trompetit ja rõõmu karjus koos valju 

hääl, 

{5:65} on trompetit võib olla ära kuulatud jaoks Insomuch 

inimesed nutt: veel paljude kõlas 

Väga meeldiva maitsega, et kuulda oli kaugelt välja. 

{5:66} mispärast Kuna Juuda suguharust vaenlased 



ja Benjamin kuulnud, nad tulid teada mis selle müra 

trompetid tuleks mõista. 

{5:67} ja nad olid aru saanud mis nad, et olid ka 

vangistuses ei ehitada templi juurde Issand Iisraeli Jumal. 

{5:68} nii nad läksid Zorobabel ja Jeesus ning selle 

vastutav pered, ja ütles neile, me ehitame 

koos teiega. 

{5:69} me samuti, nagu te, järgige teie Issand, ja ei 

ohverdama talle Azbazareth kuninga päeva kohta 

Assüürlased, kes tõi meid siia. 

{5:70} siis Zorobabel ja Jeesus juhi ja selle 

perede Iisraeli ütles neile: see ei ole meile ja teil 

ehitada koos maja juurde Issand meie Jumal. 

{5:71} me ise üksi ehitab isandale 

Iisrael, kui pärslased kuningas Cyrus on vastavalt 

käskis meil. 

{5:72} aga maa, mis on härrasmehe Pagan on 

Juuda ja hoides neid väina, takistada nende 

hoone; 

{5:73} ja nende salajane krundid ja populaarne veendumustega 



ja commotions, neid takistada hoone viimistlus 

pidevalt, et kuningas Cyrus: nii nad takistasid 

kahe aasta jooksul, kuni valitsemisaeg hoonest 

Darius. 

{6:1}, juba teisel aastal Darius valitsemise 

Aggeus ja Addo, poeg Zacharias prohvetid, 

Juudid juudid ja Jeruusalemm on ennustanud ka 

Issand Jumal, Iisraeli, mis oli neile nimi. 

{6:2}, siis seisis Zorobabel poeg Salatiel, ja 

Jeesus Josedec, poeg ja hakkasid ehitama maja on 

Lord Jeruusalemmas, kel Issanda prohvetid 

ja aidates neil. 

{6:3}, samal ajal tuli neile Sisinnes on 

Süüria ja Phenice, Sathrabuzanes ja tema 

kaaslased ja ütles neile: 

{6:4}, kelle kokkuleppel te ehitama maja ja 

selle katuse ja teha kõik muud asjad? ja kes on selle 

töömehed, et teha neid asju? 

{6:5} samas juutide vanematest saadud poolt, 

sest Issand käinud vangistuses; 



{6:6} ja neid oli takistada hoonest, kuni 

selle aja jooksul, nagu tähendus oli antud Darius kohta 

neid, ja saadud vastuse. 

{6:7} tähed koopia mis Sisinnes kuberner 

Süüria ja Phenice ja Sathrabuzanes, koos oma 

kaaslased, valitsejad Süürias ja Phenice, kirjutas ja saatis 

juurde Darius; Kuningas Darius, tervitus: 

{6:8} lase kõike teada juurde meie isand kuningas, mis 

olles tekivad Juuda riigi ja sõlmitud on 

Jeruusalemma linna leidsime Jeruusalemma linna ning 

juudid olid ka vangistuses Ancients 

{6:9} hoone maja Issandale, suur ja uus, aasta 

tahutud ja kulukas, ja pärast juba nähtud puitu ning 

seinad. 

{6:10} ja need tööd on tehtud suure kiirusega, ja 

töö goeth on edukalt oma käed ja kõik 

au ja hoolsus on tehtud. 

{6:11} küsis me need vanemad, kelle öeldes 

käsk te selle maja ehitada ja panna alus 

ega need? 



{6:12} seega eesmärk, mis me 

sulle teadmisi mida me nõuda neist kes 

vastutav tegijad olid ja me vajalik nende nimed 

nende peamine meeste kirjalikult. 

{6:13 nii, et nad andsid meile see vastus, me oleme teenijad 

mis tegi taeva ja maa Issand. 

{6:14} ja see maja, nagu see oli builded aastaid 

tagasi Iisraeli suur ja tugev, kuningas ja viidi. 

{6:15} aga kui meie isad tekitanud Jumala juurde viha, 

ja patustanud vastu Iisraeli Jumal, kes on taevas, ta 

andis neile võtta võimu Nabuchodonosor kuningas 

Babylon, Kaldea uuris; 

{6:16} kes lammutati maja ning põletas ta, ja 

läbi minema inimest vangid juurde Babylon. 

{6:17}, kuid esimesel aastal, mis valitses kuningas Cyrus üle 

Babylon Cyrus riigi kuningas kirjutas üles ehitada see 

maja. 

{6:18} ja Püha laevu, kulda ja hõbedat, mis 

Nabuchodonosor oli läbi minema majast kell 

Jeruusalemm, ja oli pani need oma templisse nende Cyrus 



toonud esile uuesti kokku templi juures Babylon, kuningas 

ja Zorobabel ja Sanabassarus üleandmise 

joonlaud, 

{6:19...} koos käsu, et ta peaks läbi minema ka 

sama laevade ja paneb Temple Jeruusalemmas; ja 

et Issanda templisse erivõrgustikega tema asemel. 

{6:20} siis sama Sanabassarus, on tulnud siia, 

asetas maja Issanda Jeruusalemmas; 

ja alates sellest ajast on ikka veel hoone, see ei ole veel 

täielikult lõppenud. 

{6:21} nüüd, kui see tundub hea, sai kuningas, lase 

tuleb teha kuningas Cyrus kirjete vahel: 

{6:22} ja kui leitakse, et maja ehitus 
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Jeruusalemmas Issand on teinud nõusolekul 

kuningas Cyrus ja kui meie isand kuningas olla nii mõtlemisega, 
lase tal 

Teata meile sellest. 

{6:23} siis käskis kuningas Darius otsima seas on 

Babylon kirjed: ja nii kell Ecbatane palace, mis on 



Meedia riik seal leiti rulli kus 

registreeriti neid asju. 

{6:24} esimesel aastal Cyrus valitsemisaeg kuningas Cyrus 

käskis Issandat Jeruusalemmas maja peaks 

ehitatakse uuesti, kui nad ohverdama pidev tulega: 

{6:25} kõrgusega on 60 küünart ja laiusest 

60 küünart, kolm rida tahutud kivid ja ühe 

Uus puidust sellesse riiki; ja selle olevat kulud 

antud kuningas Cyrus majast: 

{6:26} ja selle maja Issanda, Püha laevade 

nii kulda ja hõbedat, selle Nabuchodonosor võttis välja 

Jeruusalemmas, maja ja tõid Babylon, tuleks 

Jeruusalemmas maja taastada ja selle kasutusele 

kui nad olid varem. 

{6:27} ja ka ta käskis, et Sisinnes on 

Süüria ja Phenice ja Sathrabuzanes, ja nende 

kaaslased, ja need, mis olid määratud valitsejad Süürias 

ja Phenice, peaks olema ettevaatlik, et mitte diskrimineerivalt 
koht, 

vaid kannavad Zorobabel, teenija Issanda ja kuberner 



Juuda ja vanemad juudid, ehitada maja 

Issand selles kohas. 

{6:28} ma käskisin ka selle terviku sisseehitatud 

uuesti; ja et nad näevad usinalt aidata, mis on 

Juudid, kuni Issand maja vangistuses tuleb 

valmis: 

{6:29} ja austust Celosyria ja Phenice kokku on 

osa hoolikalt, et anda need mehed ohvreid 

Issand, see tähendab, et Zorobabel kuberner, härjad, 

ja jäärade ja talled; 

{6:30} ja ka maisi, soola, veini ja õli ja mis 

pidevalt igal aastal, pole kahtlust, vastavalt 

Kui preestrid, et Jeruusalemmas peavad kinnitama, et iga päev 

kasutatud: 

{6:31} et pakkumisi võib teha kõige kõrgema Jumala 

kuningas ja tema lastele, ja et nad võivad palvetada 

oma elu. 

{6:32} ja ta käskis, et ükski, kes peaks 

sellega, jah, või suhtuvad midagi eespool räägitakse või 

kirjutada, oma enda majast kui puu võetakse, ja ta 



selle kohta tuleb poos, ja kogu oma vara arestitud kuningas. 

{6:33} Issand, kelle nimi on seal nn 

täiesti hävitada iga kuningas ja riik, see stretcheth 

tema käsi takistada või endamage Issand on selle maja 

Jeruusalemm. 

{6:34} ma Darius kuningas on ordineeritud kohaselt 

neid asju juurde seda teha hoolikusega. 

{7:1} siis Sisinnes president Celosyria ja 

Phenice ja Sathrabuzanes, nende kaaslased 

pärast kuningas Darius, käske 

{7:2} ei väga hoolikalt jälgida Püha töötab, aidates 

iidsete juutide ja Panga nõukogu templi. 

{7:3} ja nii Püha tööde ettevõttejuhtide, kuna Aggeus ja 

Zacharias ennustanud prohvetid. 

{7:4} ja nad valmis neid asju, mida on 

Issand Jumal, Iisraeli ja koos käsk on 

Cyrus ja Darius Artexerxes, kings of Persia nõusolek. 

{7:5} ja seega Püha maja valmis kolme 

ja kahekümnendal päeval kuu Adar, kuuendal aastal, 

Darius king pärslased 



{7:6} ja Iisraeli, preestrid, lapsed ja 

Hümnidest, ja teised, et olid vangistuses, mis olid 

on nende seas, tegin vastavalt kirjutatud asju on 

Moosese raamat. 

{7:7} ja pühendumus Issanda templisse nad 

pakutud on sada härjad 200 Oinad, neli 

sada talled; 

{7:8} ja kaksteist kitsed patu kogu Iisraeli, vastavalt 

Kui palju Iisraeli suguharu pealik. 

{7:9} preestrid ka ja hümnidest arrayed linnas 

nende investeeringud vastavalt nende suguharudest teenus 

Issand Jumal Iisraeli vastavalt Moosese raamatu: 

ja iga värav pakikandjad. 

{7:10} ja Iisraeli lapsed viibisid ning selle 

vangistuses hoitavate neljateistkümnendal päeval esimese 
ülestõusmispüha 

kuu, mis olid pühitsetud preestrid ja hümnidest. 

{7:11} on vangistuses olid ei olnud kõik 

pühitsetud koos: kuid hümnidest olid kõik pühitsetud 

koos. 



{7:12} ja nii nad pakkusid kõik nende jaoks ülestõusmispüha 

vangistuses, ja vendade preestrid, ja 

ise. 

{7:13 Iisraeli lapsed tulevad välja selle 

vangistuses ei söö, isegi need, mis oli eraldatud ise 

alates jälkuste maa, inimesed ja 

Issand. 

{7:14} ning seitse hapnemata leibade söömaaeg 

päeva, muutes Issanda, häid 

{7:15} et ta oli pöördunud kuningas kaitsja 

Assuri suunas neid, tugevdada käsi töötab 

Issand Jumal, Iisraeli. 

{8:1} ja pärast neid asju, kui Artexerxes kuningas, 

Pärslaste valitses tuli Esdras poeg Saraias, poeg 

lõike Ezerias, Helchiah, Salum, mõisavalitseja poeg 

{8:2} Sadduc, poeg Achitob, mõisavalitseja poeg 

Amarias, Esias, Meremoth, poeg mõisavalitseja poeg 

Zaraias, Savias, poeg Boccas, mõisavalitseja poeg 

Abisum, Phinees, poeg Eleazar, mõisavalitseja poeg 

Aaron vastutav preester. 



{8:3} see Esdras käis alates Babylon, kirjamees, 

olles väga valmis Moosese seadus, mis andis selle 

Iisraeli Jumal. 

{8:4} ja kuningas tegi talle au: ta leidnud armu 
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tema silmist kõik oma taotlused. 

{8:5} seal läks temaga ka teatud laste 

Iisraeli preester hümnidest, saksa laulja 

Porteri ja templid, Jeruusalemma, ministrid 

{8:6} on möödunud seitse aastat Artexerxes, valitsemise ja selle 

viienda kuu, see oli kuninga seitsmes aasta; nad läks 

alates Babylon esimesel päeval esimese kuu ja tuli 

Jeruusalemm, vastavalt edukas teekond mis on 

Issand andis neile. 

{8:7} jaoks Esdras oli väga suur oskus, nii, et ta jäetakse 

midagi ning et Issanda, kuid 

õpetas kogu Iisraeli korraldusi ja otsuseid. 

{8:8} nüüd koopia komisjonile, kes oli 

kirjaliku Artexerxes kuningas ja tuli Esdras ning 

preester ja lugeja õigust, Issand, on see et 



followeth; 

{8:9} kuningas Artexerxes Esdras preester ja lugeja 

Issanda seaduse sendeth tervitus: 

{8:10} olles otsustanud tulla lahkelt mul on 

antud järjekorras, et selline rahva juutide ja ning selle 

preestrid ja hümnidest jooksul meie valdkonda, nagu on valmis 

ja soovides peaks minema temaga Jeruusalemma. 

{8:11} nii palju seega on meeles thereunto, lase 

need väljuvad sulle, sest tundus, et see on hea nii mulle 

ja minu seitse sõpra nõunike; 

{8:12} et nad võivad välja Juuda asjade juurde ja 

Jeruusalemm, meeldivalt sellega, mida on juriidiliselt Issanda; 

{8:13} ja Issand Iisraeli üles ande 

Jeruusalemma, mis on lubanud mul ja mu sõbrad, ja kõik on 

kuld ja hõbe, et Babylon riigis ei leita, 

Jeruusalemm, Issandat 

{8:14} koos ka mis antakse inimeste jaoks on 

Jehoova, nende Jumal Jeruusalemmas Temple: ja et silver 

kulla sisse härjad, jäärad ja talled, 

ja asjad thereunto eitatakse; 



{8:15} lõpuni võib pakkuda ohverdusi juurde on 

Issand Issand oma Jumala altarile, mis on 

Jeruusalemm. 

{8:16} ja üldse sa ja su vendade teete koos 

silver ja gold teha mis su Jumala tahtele. 

{8:17} ja Püha Issand, laevad, mis on esitatud 

sind oma Jumalat templisse, mis on kasutamiseks 

Jeruusalemm, sa pead seada enne su Jumal Jeruusalemmas. 

{8:18} ja mingit muud asja, sa pead meeles pidada 

su Jumal temple kasutamiseks sa pead anda talle välja 

kuninga oma. 

{8:19...} ja ma kuningas Artexerxes on samuti käskis selle 

loomapidajad tollele Süürias ja Phenice, mis 

missugusel Esdras preester ja lugeja õiguse ning 

kõige kõrgema Jumala saadab, sest neil anda see talle 

kiirus, 

{8:20} summaga on sada andeid hõbedat, 

samuti ka nisu isegi on sada cors, ja mis 

sada tükki, veini ja muid asju arvukus. 

{8:21} lasta kõik asjad pärast Jumala seadus 



usinalt kõige kõrgema Jumalale, et viha tulnud ei 

pärast Kuningriigi kuningas ja tema poega. 

{8:22} ma käsin sind ka, et te nõuda mingit maksu ega 

muud kehtestamise preestrid või hümnidest, või 

Püha lauljad või uksehoidja ministrid templisse, või mis tahes 

mis on tegemisi selles templis, ja et keegi on 

õigus määrata neile midagi. 

{8:23} ja sina, Esdras, vastavalt Jumala tarkuse 

ordineerimine kohtunike ja kohtunikud, et nad võivad kõik 
Süüria kohtunik 

ja Phenice kõik need, kes teavad õiguse oma Jumalat; ja 

need, kes teavad seda sa ei tohi õpetada. 

{8:24} ja igaüks, kes peab rikuvad õigust Sinu 

Jumal, ja kuninga, karistatakse hoolega, kas 

see olla surma või muu karistuse, trahvi raha, või 

vangistusega. 

{8:25...} siis ütles Esdras kirjutaja, õnnistatud olla ainus 

Issand Jumal minu isa, kes on pannud need asjad on 

südames ülista oma maja, mis on Jeruusalemmas kuningas: 

{8:26...} ja on andnud mulle silmist kuningas, ja 



tema nõunike ja kõik tema sõbrad ja aadlikud. 

{8:27...} Seega olin mina julgustatud abiga on 

Issand Jumal, ja erakonnaks Iisraeli mehed tõusevad 

minuga. 

{8:28...} ja need on vastutav vastavalt nende pereliikmete 

ja mitu dignities, Babylon on minuga kallinemine 

valitsemisaeg kuningas Artexerxes: 

{8:29} poega Phinees, Gerson: poegade 

Ithamar, Gamael:, David, poja Lettus pojad, 

Sechenias: 

{8.30} poega Pharez, Zacharias; ja teda 

loeti sada ja viiskümmend meest: 

{8:31} poega Pahath Moab, Eliaonias, poeg 

Zaraias, ja teda 200 meest: 

{8:32} poegade Zathoe, Sechenias poeg, 

Jezelus, ja teda kolmsada meest: poegade 

Adin, Obeth poeg Jonathan ja tema 200 

ja viiekümne: 

{8:33...} Elam, Josias poeg Gotholias, poegade ja 

temaga seitsekümmend meest: 



{8:34} poegade Saphatias, Zaraias poeg Michael, 

ja teda kuuskümmend ja kümme meest: 

{8:35...} Joab, Abadias poeg Jezelus, poegade ja 

temaga sada kaksteist meest: 

{8:36} poega Banid, Josaphias, Assalimoth poeg 

ja teda on sada ja kuuskümmend meest: 

{8:37} Babi, Zacharias poeg Bebai, poegade ja 

temaga kakskümmend ja kaheksa meest: 

{8:38} poegade Astath, Acatan, poeg Johannes ja 

temaga sadat ja ten mehed: 
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{8:39} poega Adonikam Viimane, ja need on esitatud 

neist, Samaias, Eliphalet ja Jewel ja koos nimedega 

neid seitsekümmend meest: 

{8:40} poega Bago, Uthi poeg Istalcurus, 

ja teda seitsekümmend meest. 

{8:41} ja need ma kogunesid nimega jõgi 

Theras, kus me lõi meie telgid kolm päeva: ja siis ma 

küsitletud neid. 

{8:42} aga kuna olin leidnud seal ükski preestrid ja 



Hümnidest, 

{8:43...} saadetakse ma Eleazar, ja Iduel ja Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zacharias ja Mosollamon, põhiosa 

mehed ja õppinud. 

{8:45...} ja ma bade neile, et nad peaksid minema juurde 
Saddeus 

kapten, kes oli riigikassa asemel: 

{8:46...} ja käskis neid, et nad peaksid räägin 

Daddeus, ja tema vennad ja et finantsjuhid 

koht, et saata meile sellised mehed nagu võib täita preestrite 

asukoht on maja Issanda. 

{8:47} ja vägev käsi meie Issand nad tõid 

Meie osavad mehed Moli poeg Levi, poegade juurde on 

Iisrael, Asebebia, ja tema poega ja vendadele, kes 

olid 18. 

{8:48} ja Asebia ja Annus ja tema vend Osaias, 

Channuneus pojad ja nende pojad olid kakskümmend meest. 

{8:49} temple, kelle David oli teenistujad 

ordineeritud, ja peamine meeste kätte ning 



Hümnidest nimelt, temple 200 teenistujate ja 

kakskümmend, kelle nimed olid osutanud kataloog. 

{8:50...} ja seal ma lubanud kiire noortele meestele 

enne meie Jumalast, et soovid teda jõukas reisi nii 

Meie ja nemad mis olid meiega, meie lapsed, ja 

veised: 

{8:51} olin häbi küsida kuningas footmen, ja 

ratsanikku ja käitumise vastu meie vastaseid kaitsemeetmeid. 

{8:52} me oli ütles sai kuningas, et võimu 

Issand, meie Jumal tuleb nendega, kes püüavad teda, 

toetada neid igal viisil. 

{8:53} ja jälle me besought meie Issand kui liigutav need 

asju, ja leidis ta meile soodne. 

{8:54} siis ma eraldatakse kaksteist preestrid, peatoimetaja 

Esebrias, ja Assanias ja kümme meest, vennad koos 

neid: 

{8:55} ja ma kaalutakse neid kullast ja hõbedast, ja 

maja meie Issanda Püha laevad, mis kuningas, 

ja tema nõukogu, vürstid ja kogu Iisraeli, oli andnud. 

{8:56} ja kui ma oli see kaalutakse, ma esitasin neile 



kuus kakssada viiskümmend talenti hõbeda, ja laevad 

on sada andeid ja on sada andeid, kulda, 

{8:57} – 20 kuldne laevad ja kaksteist kolmandate 

messing, isegi ja peene messing, seal särava etenduse nagu 
kuld. 

{8:58} ja ma ütlesin neile, et te mõlemad on püha ka selle 

Lord ja laevad on püha ja kuld ja hõbe on 

vanduma Issandale, meie isade Jumal. 

{8:59} valvake ja enda kuni te osutamisel ning 

Chief preestrid ja hümnidest ja peamine mehed 

Iisrael, Jeruusalemm, perekondadele ja kojad on 

maja meie Jumal. 

{8:60} nii preestrite kui hümnidest, kes olid saanud 

hõbe ja kuld ja laevad, toonud juurde 

Jeruusalemm, Issanda templisse. 

{8:61} ja jõest Theras me väljusid kaheteistkümnes 

esimene kuu ja tuli Jeruusalemma poolt võimas 

käsi, Issand, mis oli meiega: ja selle 

algusest peale meie reisi Issand on meid esitatud iga 

vaenlane, ja nii me tulime Jeruusalemma. 



{8:62} ja kuna meil oli seal kolm päeva, kuld 

ja hõbe, mis oli kohale toodud maja 

neljandal päeval juurde Marmoth preestri poeg Issand 

tutvumas. 

{8:63} ja temaga oli Eleazar Phinees, ja 

nendega olid Josabad Jesu ja Moeth poeg 

ning Sabban, hümnidest: kõik need esitanud number ja 

kaal. 

{8:64} ja kõik kaalu neist kirjutati ning 

sama tund. 

{8:65} Lisaks need, mis olid tulnud välja ka vangistuses 

pakutud ohvrit juurde Issand Jumal, Iisraeli, isegi 12 

kogu Iisraeli, härjad fourscore ja kuusteist Oinad, 

{8:66} Threescore ja kaheteistkümne tallede, kitsede Peace 

pakub kaksteist; Kõik nad Jumalale ohverdada. 

{8:67} ja neid saata kuninga käskudest 

kuninga korrapidajate ja nõukogu Celosyria 

ja Phenice; ja nad au inimesed ja tempel 

Jumala. 

{8:68} nüüd kui need asjad olid valmis, tuli valitsejad 



minu juurde ja ütles, 

{8:69} rahva Iisraeli, printsid, preestrid ja 

Hümnidest, on panna eemale neid kummaline rahvas 

maa ega saaste paganate nimelt, ning selle 

Kaananlastega hettide, Pheresites, Jebusites ja Moabites, 

Egiptlased ja Edomites. 

{8:70} sest nad ja nende pojad on abielus 

nende tütred ja Püha seemned segatakse imelik 

rahvas; ja selles küsimuses alguses on 

valitsejad ja suured mehed on see ülekohus maadevahetuse 
protsessi osalistele süüdistuse. 

{8:71} ja kui ma kuulnud neid asju, ma rent mu 

riided ja Püha rõivaste ja tõmmatakse välja karvad 

pea ja habe ära ja istus mulle kurb ja väga raske. 

{8:72} et kõik need, kes oli tabada sõna kell on 

Issand Jumal, Iisraeli kokku panna, kuigi ma kaebed 

süü: kuid istusin ikka täis raskustunne kuni õhtuni 

ohverdama. 

1 Esdras lehekülg 704 

{8:73} siis tõustes kiiresti mu riided ja 



Püha rõivaste rentida, ja kummardasid põlvili ning venitus 

edasi mu käed Issanda juurde 

{8:74} ma ütlesin, Issand, ma olen segaduses ja häbi 

enne oma palge; 

{8:75} sest meie patud on korrutatud üle meie peade ja 

Meie ignorances on jõudnud üles taevasse. 

{8:76} igavesti, sest meil on aeg meie isade 

olnud ja on suur patt, isegi unto sellel päeval. 

{8:77} ja meie pattude eest ja meie isad me koos meie 

vennad ja meie kuningad ja meie preestrid olid loobunud 
juurde 

maa, mõõk, ja vangistuses ja jaoks kuningad 

kurnatud häbi, unto sellel päeval. 

{8:78} ja nüüd väikeinvestorite on armu 

andnud meile: sind, Issand, mis sinna sobiks 

Meie juur ja nime asemel su pühakoda; 

{8:79} ja avastada meie juurde tuli majas on 

Issand meie Jumal ja meile toidu ajal meie 

servituut. 

{8:80}-Jah, kui olime pärisorjus, me ei 



Hyljätyt meie Issanda; kuid ta tegi meile armuline enne selle 

Kings of Persia, nii et nad andsid meile toitu; 

{8:81}-Jah, ja au meie Issanda templisse ja 

äratatakse lohutu Sion, et nad on aidanud meil kindel, et 

kinni juudid ja Jeruusalemm. 

{8:82} ja nüüd, Issand, mida ütleme, kellel need 

asju? sest me ületatakse su käsku, mis 

sa oled andnud oma teenijate prohvetitega, öeldes: käsitsi 

{8:83} et maa, mis te omada kui ka 

pärandit, on saaste reostunud maa ning 

võõrad maad, ja nad on seda oma 

uncleanness. 

{8:84} seega nüüd te ei ühinevad oma tütart 

nende pojad juurde ei te võtavad oma tütre juurde 

oma pojad. 

{8:85} Lisaks te kunagi püüavad on rahu 

neile, et te võib olla tugev ja süüa head asjad on 

maa, ja et te ei tohi pärandi juurde maa 

igavesti teie lapsed. 

{8:86} ja kõik, mis on riigi on teinud meile ette meie 



kuri tööde ja suurimaid patte; sina, Issand, oled teha 

meie patud valgust, 

{8:87} ja oled annaks meile selline juur: aga meil on 

pöördus tagasi uuesti sellega sinu seadusest ja minna 

end Rahvaste maa uncleanness. 

{8:88} eitaksin ei sa olla vihane meid hävitada 

kuni sa hadst jättis meile root, seeme ega nimi? 

{8:89} Issand Iisraeli, sina oled tõeline: sest oleme jäänud on 

juur see päev. 

{8:90} Vaata, nüüd on meil enne sind meie üleastumiste 

sest me ei saa seista pikem, kuna need asjad 

enne sind. 

{8:91} ja Esdras oma palves tema ülestunnistus tehtud 

nutt ja korter pärast maa enne temple, mis asub 

seal kogutud temale Jeruusalemm väga suur 

hulk mehi, naisi ja lapsi: oli 

suur nutt paljude seas. 

{8:92} siis Jechonias poeg Jeelus, üks pojad 

Iisraeli, hüüdis ja ütles: O Esdras, me oleme pattu teinud 

Issand Jumal, vastu me abielus kummaline naised 



maad, rahvad ja nüüd on kogu Iisraeli aloft. 

{8:93} sellest meile teha anda Issandale, et paneme 

ära kõik meie naised, mis me oleme kandnud pagan, 

oma lastega 

{8:94} nagu sa oled otsustatud ja koguni alluma 

Issand õiguse. 

{8:95} tekkida ja pane täitmine: jaoks Sull eks see 

küsimus appertain, ja me oleme temaga: Ärge vapralt. 

{8:96} nii Esdras tõusis ja võttis vande peatoimetaja 

preestrid ja kogu Iisraeli hümnidest teha pärast neid asju; 

ja nii nad sware. 

{9:1} siis Esdras tõustes templisse kohus 

läksin Joanan kamber Eliasib, poeg 

{9:2} teadetetahvlil ja ei söö ei liha ega juua 

vee suur süütegusid kõikvõimalike lein. 

{9:3} ja oli proclamation kõik juudid ja 

Jeruusalemma, et kõik need, mis olid vangistuses, et nad 

tuleks koguda koos Jeruusalemmas: 

{9:4} ja et igaüks, kes kohtus ei seal kahe kuu jooksul pärast või 

kolm päeva vastavalt kui vanemad tööle, paljaste reeglist 



nende veiste võimalik kätte saada, templid, kasutamine ja 

end neid, mis olid ka vangistuses. 

{9:5} ja kolm päeva olid kõik nad Juuda suguharust 

ja Benjamin kogunesid Jeruusalemmas kahekümnendal 

üheksanda kuu päev. 

{9:6} ja ning mitmeid istus lai värisemine 

Kohus templi praeguse kehva ilma tõttu. 

{9:7} nii Esdras tõusis üles ja ütles neile: te olete 

õigusnormi abiellumisega kummaline naised, nii et ületatakse 

suurendada patud Iisraeliga. 

{9:8} ja nüüd anda au Issandale tunnistasid 

Meie isade Jumal 

{9:9} ja tema on, ja eraldi ise, selle 

paganlik maa ja kummaline naised. 

{9:10} siis nuttis terve suur ja ütles on 

häälega, nagu kui sa oled rääkinud, nii et me teeme. 

{9:11} aga forasmuch kui inimesed on palju ja see on 

ebameeldiva ilm, nii et me ei saa seista ilma ja see on 

ei töö päev või kaks, nähes neid asju oma patu 

kaugele levida: 



{9:12} seega lase valitsejad palju hinnast ja 

lase kõik need meie habitations, mis on kummaline naised 
tulevad 

ajal tööle, 
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{9:13} ja nende valitsejad ja kohtunike iga 

koht, kuni me tõlgivad meie jaoks Issanda viha 

selles küsimuses. 

{9:14} siis Jonathan Azael ja Ezechias ning 

Theocanus poeg võttis vastavalt neile selles küsimuses: 

ja Mosollam ja Levis ja Sabbatheus aitas neid. 

{9:15} ja need, kes on vangistuses olid vastavalt 

et seda kõike. 

{9:16} preester valis tema juurde ning Esdras esindatava 

mehed, nende pereliikmed, kõik nime järgi: ja esimene päev on 

kümnenda kuu istusid koos selle hindamiseks. 

{9:17} nii oma põhjus, mis kummaline naised toodi 

lõpule järgneva kuu esimesel päeval. 

{9:18} ja preestrid, mis olid tulnud kokku, ja 

oli kummaline naised, ei leitud: 



{9:19} Josedec ja tema poeg Jeesus poega 

vennad; Matthelas ja Eleazar, ja Joribus ja Joadanus. 

{9:20} ja nad andsid oma käed üles minema nende naised 

ja pakkuda jäära reconcilement oma vigu teha. 

{9:21} ja poegade Emmer; Ananias ja Zabdeus, 

ja Eanes, ja Sameius, ja Hiereel ja Azarias. 

{9:22} ja poegade Phaisur; Elionas, Massias 

Iisraeli ja Nathanael, ja Ocidelus ja Talsas. 

{9:23} ja hümnidest; Jozabad ja Semis, ja 

Colius, kes kutsuti Calitas, ja Patheus ja Juudas, ja 

Jonas. 

{9:24} Püha lauljad; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} pakikandjate; Sallumus ja Tolbanes. 

{9:26} neist Iisraeli pojad Phoros; Hiermas, 

ja Eddias, ja Melchias, ja Maelus ja Eleazar, ja 

Asibias ja Baanias. 

{9:27} poega Ela; Matthanias, Zacharias, ja 

Hierielus, ja Hieremoth ja Aedias. 

{9:28} ja poegade Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, ja Sabatus ja Sardeus. 



{9:29} poega Babai; Johannes ja Ananias ja 

Josabad ja Amatheis. 

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

Jasubus, Jasael ja Hieremoth. 

{9:31} ja poegade lisadokumen; Naathus ja Moosias, 

Lacunus, ja Naidus, ja Mathanias ja Sesthel, Balnuus, 

ja Manasseas. 

{9:32} ja poegade Annas; Elionas ja Aseas, ja 

Melchias, ja Sabbeus ja Simon Chosameus. 

{9:33} ja poegade Asom; Altaneus ja Matthias, 

ja Baanaia, Eliphalet, ja Manasses ja Semei. 

{9:34} ja poegade Maani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, ja Nestori ja Anos, Carabasion, 

ja Enasibus ja Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: ja poegade Ozora; SESis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} ja poegade Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} kõik need oli kummaline naised, ja nad 

neid ära oma lastega. 



{9:37} ja preestrid ja hümnidest ja need mis olid 

Iisrael, elasime Jeruusalemmas ja riigis esimese 

seitsmenda kuu päev: nii Iisraeli lapsed olid 

oma habitations. 

{9:38} ja kogu palju tuli koos ühe 

Accord vabanemine lai Püha veranda poole ning 

Idas: 

{9:39} ja nad rääkis Esdras preester ja lugeja, 

et ta tooks Moosese seadus, mis toodi selle 

Issand Jumal, Iisraeli. 

{9:40} nii Esdras vastutav preester tõi seaduse juurde on 

kogu palju: mees, naine ja preestrid, 

kuulda õiguse seitsmenda kuu esimesest päevast. 

{9:41} ja ta lugeda laia kohtus enne Püha 

veranda: hommikul, keskpäeval, mõlemad mehed enne juurde 
ja 

naised; ja palju andis juurde õiguse tähelepanu. 

{9:42} preester ja lugeja seaduse seisis ja Esdras 

kantsel puit, mida selleks on tehtud pärast üles. 

{9:43} ja seal seisis tema Mattathias, Sammus, 



Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, õiguse pärast 

käsi: 

{9:44} ja vasaku käe Phaldaius, Misael, oli 

Melchias, Lothasubus ja Nabarias. 

{9:45} siis võttis Esdras enne õiguse raamat on 

palju: sest ta istus auväärselt esmajoones on 

näha neid kõiki. 

{9:46} ja kui ta avas seadus, nad seisid kõik 

otse üles. Nii Esdras õnnistatud Issand Jumal kõige kõrgema, 
selle 

Hosts, Almighty Jumal. 

{9:47} ja kõik inimesed vastata, aamen; ja tõstis 

nad kukkusin maha ja kummardasid Issanda käsi. 

{9:48} ka Jeesus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas ja Calitas, Asrias, ja 

Joazabdus, ja Ananias, Biatas, hümnidest, õpetas õiguse 

Issanda, muutes need withal seda mõista. 

{9:49} siis rääkisin Attharates juurde Esdras vastutav preester. 

ja lugeja, ja õpetas ning mitmeid hümnidest 

isegi kõik, öeldes, et 



{9:50} see päev on Püha Issandale; (sest nad kõik nuttis 

Millal kuulsid õigus:) 

{9:51} sõidan, ja rasva süüa ja juua magus, ja 

saada osa neile, et ei ole midagi; 

{9:52} see päev on Issandale püha: ei 

kurblik; sest Issand viib teid au. 
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{9:53} nii et hümnidest avaldatud kõik asjad, inimesed, 

öeldes, see päev on püha, Issand; ei tohi olla kurb. 

{9:54} siis läksid nad oma teed, igaüks süüa ja 

juua ja teha häid, ja anda neile, mis oli osa 

midagi, ja teha suurepärane cheer; 

{9:55} sest nad aru sõnad, milles nad 

juhendati, ja mis nad olid olnud kokku 

 


