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1 Esdras 

Buku pertama dari Esdras 

{1:1} dan Josias mengadakan perayaan Paskah di 

Jerusalem kepada Tuhannya, dan ditawarkan Paskah 

hari keempat belas bulan pertama; 

{1:2} memiliki menetapkan imam-imam menurut sehari-hari 

kursus, yang tersusun dalam pakaian panjang, di dalam Bait 
Suci 

Tuhan. 

{1:3} dan ia berkata kepada orang Lewi, para pelayan Kudus 

Israel, bahwa mereka harus menguduskan diri kepada Tuhan 
untuk 

menempatkan Tabut Kudus Tuhan di rumah itu raja Salomo 

anak Daud telah membangun: 

{1:4} dan berkata, kamu tidak akan menanggung Tabut atas 
Anda 

bahu: sekarang karena itu melayani Tuhan Allahmu, dan 

melayani umat-Nya Israel, dan mempersiapkan Anda setelah 
Anda 



Keluarga dan suku, 

{1:5} sesuai Daud raja Israel diresepkan, 

dan menurut kehebatan Salomo anaknya: dan 

berdiri di Bait Suci menurut beberapa martabat 

keluarga Anda orang-orang Lewi yang melayani di hadapan 

saudaramu, orang Israel, 

{1:6} menawarkan Paskah dalam urutan, dan membuat siap 

korban-korban untuk saudara-saudara Anda, dan menjaga 
Paskah 

menurut perintah Tuhan, iaitu 

diberikan kepada Musa. 

{1:7} dan kepada orang-orang yang ditemukan ada Josias 

memberikan tiga puluh ribu anak domba dan anak-anak, dan 
tiga ribu 

betis: hal ini diberikan raja bantuan subsidi, 

sesuai dengan janjinya, orang, untuk para imam, dan 

untuk orang-orang Lewi. 

{1:8} dan Helkias, Zakharia dan Syelus, Gubernur 

Candi, memberi kepada para imam untuk Paskah dua 

seribu dan enam ratus domba, dan tiga ratus betis. 

{1:9} dan Jeconias, dan Samaias, dan yang Natanael nya 



saudara, dan Assabias, dan Ochiel, dan Yoram, Kapten atas 

ribuan, memberi kepada orang Lewi untuk Paskah lima 

ribu domba, dan tujuh ratus lembu. 

{1:10} dan ketika hal itu terjadi, para imam dan 

Orang Lewi mempunyai roti tidak beragi, berdiri di sangat 
cantik 

pesanan menurut suku, 

{1:11} dan menurut martabat beberapa dari 

Bapa, sebelum orang-orang, untuk menawarkan kepada Tuhan, 
karena 

tertulis dalam kitab Musa: dan berbuat demikian mereka 

pagi. 

{1:12} kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api, 
sebagai 

appertaineth: untuk korban-korban mereka sod mereka di 
Kuningan 

panci dan wajan dengan menikmati baik, 

{1:13} dan menempatkannya di hadapan semua orang: dan 
sesudahnya 

mereka mempersiapkan bagi dirinya dan bagi para imam 
mereka 

saudara-saudara, keturunan Harun. 



{1:14} untuk para imam ditawarkan lemak sampai malam: dan 

Orang Lewi dipersiapkan untuk diri mereka sendiri, dan para 
imam mereka 

saudara-saudara, keturunan Harun. 

{1:15} penyanyi Suci juga, yakni bani Asaf, berada di 

pesanan mereka, menurut petunjuk Daud, untuk WIB, 

Asaph, Zakharia dan Yedutun, pelihat, yang adalah raja 

Rombongan. 

{1:16} juga para penunggu pintu gerbang itu pada setiap 
pintunya; itu tidak 

sah apapun untuk pergi dari pengabdiannya biasa: untuk 
mereka 

saudara-saudara orang Lewi disiapkan untuk mereka. 

{1:17} justru adalah hal-hal yang milik 

korban-korban Tuhan dilakukan pada hari itu, bahwa mereka 

mungkin terus Paskah, 

{1:18} dan mempersembahkan korban atas mezbah Tuhan, 

menurut perintah raja Josias. 

{1:19} sehingga orang Israel yang hadir mengadakan 

Paskah pada waktu itu, dan perayaan roti manis tujuh 

hari. 



{1:20} dan Paskah tidak dirayakan di Israel sejak 

saat nabi Samuel. 

{1:21} ya, semua raja Israel diselenggarakan tidak seperti 

Paskah sebagai Josias, dan para imam, dan orang-orang Lewi, 
dan 

Orang Yahudi, diselenggarakan dengan seluruh Israel yang 
ditemukan di diam 

Jerusalem. 

{1:22} pada tahun kedelapan belas pemerintahan Josias 

memelihara Paskah ini. 

{1:23} dan bekerja atau Josias tegak sebelum 

Tuhan dengan hati yang penuh kesalehan. 

{1:24} untuk hal-hal yang datang untuk lulus dalam waktu, 

mereka ditulis dalam mantan kali, mengenai orang-orang yang 

berdosa, dan yang jahat terhadap Tuhan di atas semua orang 

dan kerajaan, dan bagaimana mereka sedih dia sangat, sangat 

bahwa kata-kata Tuhan akan bangkit melawan Israel. 

{1:25} sekarang setelah semua tindakan Josias ini datang untuk 
lulus, 

Firaun, raja Mesir datang untuk meningkatkan perang di 



Carchamis berdasarkan Euprates: dan Josias keluar 
menentangnya. 

{1:26} tetapi raja Mesir dikirim kepadanya, dan berkata, apa 

urusanku dengan engkau, Ya raja Yudea? 

{1:27} saya tidak dikirim dari Tuhan melawan engkau; 

untuk perang saya adalah berdasarkan Euprates: dan sekarang 
Tuhan adalah dengan saya, 

Ya, Tuhan adalah dengan saya penggagahan saya maju: 
berangkat dari 

saya, dan tidak terhadap Tuhan. 

{1:28} sangka Josias tidak berbalik kembali keretanya dari 

Dia, tetapi berusaha untuk berkelahi dengan dia, tidak 
mengenai 

perkataan Nabi Jeremy diucapkan mulut 

Tuhan: 

{1:29} tetapi pertempuran bergabung dengannya di dataran 
Magiddo, 

dan Pangeran datang melawan Raja Josias. 

{1:30} Lalu bertanyalah raja kepada hamba-hambanya, 
membawa saya 

pergi keluar dari pertempuran; karena aku sangat lemah. Dan 

segera hambanya membawanya pergi dari pertempuran. 



{1:31} kemudian gat dia atas keretanya kedua; dan menjadi 

membawa kembali ke Yerusalem meninggal, dan dimakamkan 
di nya 

Makam ayahnya. 

{1:32} dan semua Jewry mereka berkabung karena Josias, ya, 
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Jeremy nabi meratapi untuk Josias, dan laki-laki kepala 

dengan wanita membuat ratapan baginya sampai hari ini: 

dan ini diberikan sebagai ketetapan harus dilakukan 

terus-menerus dalam semua bangsa Israel. 

{1:33} hal-hal ini ditulis dalam buku cerita 

Raja-raja Yehuda, dan setiap salah satu tindakan yang Josias 

lakukan, dan kemuliaan-Nya, dan nya pemahaman dalam 
hukum 

Tuhan, dan hal-hal yang telah ia lakukan sebelumnya, dan hal-
hal 

Sekarang Mushaf, dilaporkan dalam kitab raja-raja Israel 

dan Yudea. 

{1:34} dan orang-orang mengambil Joachaz bin Josias, dan 

membuat dia raja menggantikan Josias ayahnya, ketika ia 

dua puluh tiga tahun tua. 



{1:35} dan dia memerintah di Yudea dan di Yerusalem tiga 

bulan: dan kemudian raja Mesir digulingkan dia dari 

memerintah di Yerusalem. 

{1:36} ia menetapkan pajak atas tanah ratus 

talenta perak dan satu talenta emas. 

{1:37} raja Mesir juga membuat raja Joacim nya 

saudara raja Yudea dan Jerusalem. 

{1:38} dan ia terikat Joacim dan pemuka-pemuka: tapi Zaraces 

saudaranya ia ditangkap, dan membawanya keluar dari Mesir. 

{1:39} lima dan dua puluh tahun adalah pada Joacim ketika ia 

dijadikan raja di tanah Yudea dan Yerusalem; dan ia 

melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. 

{1:40} Sebab itu melawan dia Nabuchodonosor raja 

Babel datang, dan mengikatnya dengan rantai tembaga 

dan menyeretnya ke Babel. 

{1:41} Nabuchodonosor juga mengambil dari perkakas Kudus 

Tuhan, dan membawa mereka pergi, dan menetapkan mereka 
dalam sendiri 

Candi di Babel. 

{1:42} tetapi hal-hal yang direkam dari dia, dan 



nya kenajisan dan ketidaktaatan, ditulis dalam tulisan 

Raja-raja. 

{1:43} dan Joacim anaknya menggantikannya untuk 
memerintah: dia 

membuat raja menjadi delapan belas tahun; 

{1:44} dan memerintah tetapi tiga bulan dan sepuluh hari di 

Yerusalem; dan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. 

{1:45} sehingga setelah setahun Nabuchodonosor dikirim dan 
menyebabkan 

dia dibawa ke Babel dengan perkakas Kudus 

Tuhan; 

{1:46} dan membuat Zedechias raja Yudea dan Yerusalem, 

ketika ia berusia satu dan dua puluh tahun; dan ia memerintah 

sebelas tahun: 

{1:47} dan dia berbuat jahat di mata Tuhan, dan 

tidak peduli kata-kata yang diucapkan kepadanya oleh 

Nabi Jeremy dari mulut Tuhan. 

{1:48} dan sesudah itu raja Nabuchodonosor telah membuat 

Dia bersumpah dengan nama Tuhan, dia forswore dirinya 
sendiri, 

dan memberontak; dan pengerasan lehernya, hatinya, ia 



melanggar hukum-hukum Tuhan, Allah Israel. 

{1:49} Gubernur juga orang-orang dan para imam 

melakukan banyak perbuatan melawan hukum, dan lulus 
semua 

pencemaran dari segala bangsa, dan mencemarkan Bait Suci 
Tuhan, 

yang dikuduskan di Yerusalem. 

{1:50} demikian Allah nenek moyang mereka dikirim oleh 

utusan untuk memanggil mereka kembali, karena ia 
mengampuni mereka dan 

Kemah kediamannya juga. 

{1:51} tetapi mereka memiliki rasulnya cemoohan; dan, 
tampilan, 

ketika Tuhan berfirman kepada mereka, mereka membuat 
olahraga nya 

nabi-nabi: 

{1:52} sejauh sebagainya, bahwa dia, menjadi gusar dengan 
umat-Nya 

untuk kedurhakaan mereka besar, memerintahkan raja-raja 

Kasdim datang melawan mereka; 

{1:53} yang membunuh orang-orang muda mereka dengan 
pedang, ya, 



bahkan dalam Kompas Bait Suci mereka, dan terhindar 

baik pria muda maupun pembantu, orang tua maupun Anak, 
antara 

mereka; sebab ia menyampaikan semua ke dalam tangan 
mereka. 

{1:54} dan mereka mengambil segala barang kudus Tuhan, 

besar dan kecil, dengan pembuluh tabut Allah, dan 

harta raja, dan membawa mereka pergi ke Babel. 

{1:55} untuk rumah Tuhan, mereka dibakar, dan 

merobohkan tembok-tembok Yerusalem, dan membakar 
kepadanya 

Menara: 

{1:56} dan seperti hal nya mulia, mereka tidak pernah berhenti 

sampai mereka telah dikonsumsi dan membawa mereka untuk 
sia-sia: dan 

orang-orang yang tidak dibunuh dengan pedang, ia membawa 
kepada 

Babel: 

{1:57} yang menjadi hamba-Nya dan anak-anaknya, sampai 

orang Persia memerintah, memenuhi firman Tuhan yang 
diucapkan 

melalui mulut Jeremy: 



{1:58} sampai tanah telah menikmati hari Sabatnya, seluruh 

waktu kesedihan dia akan dia istirahat, sampai jangka waktu 
penuh 

tujuh puluh tahun. 

{2:1} tahun pertama Raja Koresh Persia, yang 

Firman Tuhan yang mungkin dicapai, bahwa ia telah 

dijanjikan oleh mulut Jeremy; 

{2:2} Tuhan membangkitkan semangat Koresh raja dari 

orang Persia, dan ia membuat pernyataan melalui semua 

Kerajaan, dan juga dengan menulis, 

{2:3} berkata, Beginilah Koresh raja Persia; The 

Tuhan Israel, Tuhan Mahatinggi, telah membuat saya raja 

seluruh dunia, 

{2:4} dan memerintahkanku untuk membangun baginya sebuah 
rumah di 

Yerusalem di Jewry. 

{2:5} Jika oleh karena itu ada ada di antara kalian yang nya 

orang, membiarkan Tuhan, bahkan Tuhannya, bersama dengan 
dia dan membiarkannya 

pergi ke Yerusalem yang di Yudea, dan membangun rumah 

Tuhan Israel: karena ia adalah Allah yang diam di 



Jerusalem. 

{2:6} Barangsiapa kemudian tinggal di sekitar, biarkan mereka 

membantu dia, orang-orang, aku berkata, bahwa tetangganya, 
dengan emas, 

dan dengan perak, 

{2:7} dengan hadiah, dengan kuda dan sapi, dan lainnya 

hal-hal, yang telah ditetapkan oleh sumpah, sebab Bait 
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Tuhan di Yerusalem. 

{2:8} kemudian kepala keluarga Yudea dan dari 

suku Benyamin berdiri; Para imam juga, dan orang-orang Lewi, 

dan semua mereka yang pikirannya yang Tuhan telah pindah 
naik, dan 

untuk mendirikan suatu rumah bagi Tuhan di Yerusalem, 

{2:9} dan mereka yang diam di sekeliling mereka, dan 
membantu 

mereka dalam segala hal dengan perak dan emas, dengan kuda 
dan 

sapi, dan dengan sangat banyak hadiah gratis dari sejumlah 
besar 

pikiran yang sedang mengaduk dengannya. 

{2:10} Raja Koresh juga melahirkan barang kudus, 



Nabuchodonosor yang telah dibawa dari Yerusalem, 

dan telah mendirikan di Bait Sucinya berhala. 

{2:11} sekarang ketika raja Cyrus dari Persia telah membawa 

mereka berperang, ia membebaskan mereka untuk Mithridates 
nya Bendahara: 

{2:12} dan oleh-nya mereka dikirim ke Sanabassar 

gabenor di Yudea. 

{2:13} dan ini adalah jumlah mereka; Seribu 

cangkir emas, dan satu ribu perak, perbaraan perak 

dua puluh sembilan, cawan tiga emas dan perak dua ribu 

empat ratus sepuluh, dan seribu kapal lainnya. 

{2:14} Jadi segala perkakas dari emas dan perak, yang 

membawa pergi, ada lima ribu empat ratus enam puluh 

dan sembilan. 

{2:15} ini dibawa kembali oleh Sanabassar, bersama-sama 

dengan mereka penawanan, dari Babel ke Yerusalem. 

{2:16} tetapi dalam waktu yang Artexerxes, raja Persia 

Belemus, dan Mithridates, dan Tabellius, dan Rathumus, 

dan Beeltethmus, dan Semellius Sekretaris, dengan orang lain 

di Komisi dengan mereka, tinggal di Samaria 



dan tempat lain, menulis kepadanya terhadap mereka yang 
diam di 

Yudea dan Jerusalem Surat-surat ini berikut; 

{2:17} kepada raja Artexerxes Tuhan kita, hamba-Mu 

Rathumus storywriter, dan Semellius juru tulis, dan 

sisa Dewan mereka, dan para hakim yang di Celosyria dan 

Phenice. 

{2:18} itu sekarang dikenal untuk raja Tuhan, bahwa orang-
orang Yahudi 

yang berasal dari Anda kepada kami, yang datang ke Yerusalem, 
yang 

kota yang durhaka dan jahat, membangun pasar, dan 

perbaikan dinding itu dan meletakkan dasar Bait Suci. 

{2:19} sekarang jika kota ini dan dinding daripadanya terdiri 

sekali lagi, mereka akan tidak hanya menolak untuk 
memberikan upeti, tetapi juga 

melawan Raja-raja. 

{2:20} dan oleh karena hal-hal yang berkaitan 

Candi yang sekarang di tangan, kita pikir itu bertemu untuk 
tidak mengabaikan seperti 

masalah, 

{2:21} tetapi untuk berbicara bagi Tuhan kita raja untuk maksud 



bahwa, jika itu menjadi kesenangan Mu mungkin mencari 
dalam buku-buku 

nenek moyangmu: 

{2:22} dan akan ditemukan dalam tulisan apa 

ditulis tentang hal ini, dan engkau mengerti bahwa 

kota itu adalah memberontak, mengganggu raja dan kota-kota: 

{2:23} dan bahwa bangsa Yahudi telah memberontak dan 
mengangkat 

selalu perang di dalamnya; untuk yang menyebabkan bahkan 
kota ini adalah 

membuat tandus. 

{2:24} mengapa sekarang kami menyatakan kepada-Mu, ya 
Tuhan 

Raja, bahwa jika kota ini dibangun kembali, dan dinding 
daripadanya 

mengatur lagi, engkau dari selanjutnya akan beroleh bagian 
tidak 

ke Celosyria dan Phenice. 

{2:25} maka raja menulis kembali lagi untuk Rathumus 

storywriter, Beeltethmus, Semellius penulisnya, dan untuk 

sisanya yang di komisi, dan penghuni di Samaria 

dan Suriah dan Phenice, setelah cara ini; 



{2:26} saya telah membaca surat yang kamu telah dikirim 
kepada saya: 

oleh karena itu aku diperintahkan untuk membuat pencarian 
rajin, dan itu telah 

telah ditemukan bahwa kota itu dibuat dari awal berlatih 

melawan Raja-raja; 

{2:27} dan orang-orang di dalamnya diberikan kepada 
pemberontakan dan 

Perang: dan yang perkasa raja dan sengit di Yerusalem, 

yang memerintah dan menuntut upeti di Celosyria dan Phenice. 

{2:28} sekarang karena itu telah kuperintahkan untuk 
menghalangi orang-orang 

Laki-laki dari bangunan kota, dan pelajaran yang akan diambil 
yang ada 

tidak ada lagi dilakukan di dalamnya; 

{2:29} dan bahwa orang-orang jahat pekerja melanjutkan lagi 

untuk mengganggu raja, 

{2:30} kemudian Raja Artexerxes nya Surat yang sedang dibaca, 

Rathumus, dan Semellius penulisnya, dan sisanya yang 

di Komisi dengan mereka, menghapus dengan tergesa-gesa 
menuju 

Yerusalem dengan pasukan penunggang kuda dan banyak 



orang-orang dalam array pertempuran, mulai menghalangi 
pembangun; dan 

menghentikan pembinaan Kaabah di Yerusalem sampai kedua 

tahun pemerintahan raja Darius orang Persia. 

{3:1} sekarang ketika Darius memerintah, ia mengadakan pesta 

kepada semua rakyatnya, dan kepada seisi rumahnya dan 
kepada semua 

Raja-raja Media dan Persia, 

{3:2} dan para Gubernur dan kapten dan 

Letnan yang berada di bawah dia, dari India ke Etiopia, 

seratus dua puluh dan tujuh propinsi. 

{3:3} dan ketika mereka dimakan dan mabuk, dan menjadi 

puas yang pergi ke rumah, maka Darius raja pergi ke 

Kamar tidur nya, dan tidur, dan segera setelah bangun. 

{3:4} kemudian tiga orang muda, yang dari pasukan yang 

memelihara tubuh raja, berbicara satu sama lain; 

{3:5} membiarkan setiap orang dari kita berbicara kalimat: dia 
yang akan 

mengatasi, dan kalimat yang akan tampak lebih bijaksana 
daripada 

lain, kepadanya akan raja Darius memberikan hadiah yang 
besar, dan 



hal-hal besar in token of kemenangan: 

{3:6} sebagai, untuk mengenakan ungu, minum dalam emas, 
dan untuk 

tidur emas, dan kereta dengan kekang emas, dan 

headtire dari lenan, dan rantai lehernya: 

{3:7} dan ia akan duduk di samping Darius karena 

kebijaksanaan, dan akan dipanggil Darius sepupunya. 

{3:8} dan kemudian setiap orang menulis kalimat-Nya, 
memeteraikannya di atasnya, 

dan meletakkannya di bawah raja Darius bantal; 

{3:9} dan mengatakan bahwa, ketika raja bangkit, beberapa 
akan 

memberinya tulisan-tulisan; dan yang sisi raja dan 

tiga raja Persia akan menghakimi bahwa kalimat adalah 
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paling bijaksana, kepadanya kemenangan diberikan, seperti 
telah dilantik. 

{3:10} pertama menulis, anggur adalah yang terkuat. 

{3:11} kedua menulis, raja terkuat. 

{3:12} ketiga menulis, wanita terkuat: tetapi di atas 

segala kebenaran gembalaan berjarak kemenangan. 



{3:13} sekarang ketika raja itu bangkit, mereka mengambil 
mereka 

tulisan-tulisan, dan membebaskan mereka kepadanya, dan jadi 
dia membacanya: 

{3:14} dan mengirim keluar dia memanggil semua pembesar 

Persia dan Media, dan Gubernur, dan Kapten, dan 

Letnan, dan perwira kepala; 

{3:15} dan duduk di kursi kerajaan pengadilan; 

dan tulisan-tulisan yang dibaca sebelum mereka. 

{3:16} dan dia berkata, memanggil orang-orang muda, dan 
mereka akan 

menyatakan kalimat mereka sendiri. Jadi mereka dipanggil, dan 
datang 

dalam. 

{3:17} dan berkatalah ia kepada mereka, menyatakan kepada 
kita pikiran Anda 

tentang tulisan-tulisan. Kemudian mulai pertama, yang telah 

berbicara tentang kekuatan anggur; 

{3:18} dan dia berkata demikian, Hai kamu orang-orang, 
bagaimana melebihi kuat 

adalah anggur! Ia menyuruh semua laki-laki untuk berbuat 
salah yang minum: 



{3:19} itu membuat pikiran raja dan dari 

anak yatim menjadi satu; dari bondman dan 

Freeman, orang miskin dan orang kaya: 

{3:20} turneth juga setiap pemikiran ke dalam kegembiraan dan 
tawa, 

sehingga seorang remembereth kesedihan maupun utang: 

{3:21} dan itu membuat setiap hati kaya, sehingga seorang pria 

remembereth raja maupun Gubernur; dan itu membuat untuk 

berbicara segala sesuatu dengan bakat: 

{3:22} dan ketika mereka dalam cangkir mereka, mereka 
melupakan mereka 

cinta kepada teman dan saudara-saudara, dan setelah sedikit 
menarik keluar 

pedang: 

{3:23} tetapi ketika mereka dari anggur, mereka ingat 

tidak apa yang mereka lakukan. 

{3:24} Hai kamu orang-orang, bukan wain yang terkuat, yang 
enforceth 

untuk melakukan demikian? Dan ketika Ia berfirman begitu, ia 
mengadakan damai sejahtera-Nya. 

{4:1} kemudian yang kedua, yang telah berbicara dari kekuatan 

Raja, mulai berkata, 



{4:2} Hai kamu orang-orang, tidak pria unggul dalam kekuatan 
yang beruang 

menguasai laut dan darat dan segala sesuatu di dalamnya? 

{4:3} tetapi belum raja itu lebih kuat: karena ia adalah Tuhan 
atas semuanya 

Hal ini, dan telah berkuasa atas mereka; dan apapun 

Ia perintah mereka yang mereka lakukan. 

{4:4} jika ia tawaran mereka membuat perang satu terhadap 
yang lain, 

mereka melakukannya: jika ia mengirim mereka keluar 
melawan musuh-musuh, mereka pergi, 

dan memecah dinding pegunungan dan menara. 

{4:5} mereka membunuh dan mati terbunuh, dan tidak 
melanggar 

perintah raja: Apakah mereka mendapatkan kemenangan, 
mereka membawa semua 

Raja, sebagai baik jarahan itu sebagai segala sesuatu yang lain. 

{4:6} demikian bagi mereka yang tidak prajurit, dan tidak 

hubungannya dengan perang, tetapi menggunakan husbundry, 
ketika mereka telah menuai 

sekali lagi apa yang telah mereka ditaburkan, mereka 
membawanya ke raja, 



dan memaksa satu sama lain untuk membayar upeti kepada 
raja. 

{4:7} dan namun ia hanyalah satu orang: jika ia perintah untuk 
membunuh, 

mereka membunuh; Jika ia perintah untuk cadangan, mereka 
cadangan; 

{4:8} jika ia perintah untuk memukul, mereka memukul; Jika ia 
perintah 

untuk membuat tandus, mereka membuat tandus. Jika ia 
perintah untuk 

membangun, mereka membangun; 

{4:9} jika ia perintah untuk mengurangi, mereka memotong 
turun; Jika ia 

perintah untuk menanam, mereka menanam. 

{4:10} sehingga umat-Nya dan pasukannya taat kepadanya: 

Selain itu ia lieth, ia makan dan minum, dan 

menghapus perhentian-Nya: 

{4:11} dan ini tetap menonton bulat tentang dia, tidak 

mungkin salah satu berangkat, dan melakukan bisnis sendiri, 
tidak 

menentangnya mereka dalam hal apapun. 

{4:12} Hai kamu orang-orang, bagaimana seharusnya bukan raja 
menjadi terkuat, 



ketika dalam karena ia menurut? Dan ia memegang lidahnya. 

{4:13} kemudian ketiga, yang telah berbicara tentang wanita, 
dan 

kebenaran, (ini adalah Zerubabel) mulai berbicara. 

{4:14} O Hai orang, tidaklah raja, maupun 

banyak pria, juga bukan anggur, yang excelleth; Siapakah 

kemudian yang Mahatinggi mereka, atau Siapakah 
menyangsikan mereka? yang 

mereka tidak perempuan? 

{4:15} perempuan telah ditanggung raja dan semua orang yang 

beruang pemerintahan oleh laut dan darat. 

{4:16} bahkan mereka datang mereka: dan mereka dipelihara 
mereka 

up yang ditanam kebun-kebun anggur, dari mana datang 
anggur. 

{4:17} ini juga membuat pakaian untuk laki-laki; ini membawa 

kemuliaan manusia. dan tanpa perempuan tidak dapat laki-laki. 

{4:18} ya, dan jika orang-orang telah mengumpulkan emas dan 

perak, atau hal lainnya lumayan, apakah mereka bukan cinta 
seorang wanita 

mana cantik nikmat dan keindahan? 



{4:19} dan membiarkan semua hal itu pergi, apakah mereka 
tidak gape, 

dan bahkan dengan mulut terbuka memperbaiki mata mereka 
cepat pada dia; dan 

memiliki semua orang lain keinginan kepadanya daripada 
kepada perak atau 

emas, atau hal yang lumayan apapun? 

{4:20} seorang pria bukan ayahnya sendiri yang membawanya, 

dan negerinya sendiri, dan kepada istrinya cleaveth. 

{4:21} ia sticketh untuk tidak menghabiskan hidupnya dengan 
istrinya. dan 

remembereth tidak ayah, atau ibunya, atau negara. 

{4:22} dengan ini juga kamu harus tahu bahwa perempuan 
memiliki 

kekuasaan atas Anda: Apakah kamu tidak tenaga kerja dan 
kerja keras, dan memberikan dan 

membawa semua wanita? 

{4:23} ya, seorang laki-laki menghapus pedang, dan layangkan 
perjalanannya ke 

merampok dan mencuri, berlayar atas laut dan sungai-sungai; 

{4:24} menilik singa dan layangkan 

kegelapan; dan ketika ia telah dicuri, manja, dan dirampok, ia 



membebaskan kepada kasihNya. 
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{4:25} Sebab itu seorang laki-laki mengasihi istrinya lebih baik 
daripada Bapa 

atau ibunya. 

{4:26} ya, ada banyak menjadi yang sudah kehabisan akal 

untuk perempuan, dan menjadi hamba-hamba untuk 
kepentingan mereka. 

{4:27} banyak juga telah tewas, telah keliru, dan berdosa, 

untuk wanita. 

{4:28} dan sekarang kamu tidak percaya padaku? bukanlah raja 

Hebat kuasa-Nya? Apakah tidak semua daerah khawatir 
menyentuhnya? 

{4:29} belum aku melihat dia dan Apame raja 

gundik, putri Bartacus mengagumkan, duduk di 

tangan kanan raja, 

{4:30} dan mengambil mahkota dari kepala raja, dan 

menetapkan atas kepalanya; Dia juga dipukul dengan tempat 
tidur king 

tangan kiri. 

{4:31} namun untuk semua ini raja menganga dan menatap 
berdasarkan 



Dia dengan mulut terbuka: jika ia tertawa padanya, dia tertawa 

juga: tetapi jika ia mengambil ketidaksenangan apapun 
padanya, raja 

paksaan untuk menyanjung, bahwa ia mungkin boleh 
didamaikan kepada dia lagi. 

{4:32} O Hai orang, bagaimana bisa tapi wanita harus 

kuat, melihat mereka lakukan dengan itu? 

{4:33} kemudian raja dan para pembesar melihat satu 

lain: Jadi dia mulai berbicara tentang kebenaran. 

{4:34} Hai kamu orang-orang, tidak wanita kuat? besar 

bumi, tinggi langit, cepat matahari di saja, untuk 

Dia yakni langit bundar tentang, dan fetcheth nya 

Kursus lagi ke tempatnya sendiri dalam satu hari. 

{4:35} adalah dia tidak besar yang membuat hal-hal ini? oleh 
karena itu 

besar adalah kebenaran, dan lebih kuat daripada segala 
sesuatu. 

{4:36} seluruh bumi berseru atas kebenaran dan langit 

memberkati itu: semua karya shake dan gemetar itu, dan 
dengan itu adalah 

tidak ada hal yang jahat. 

{4:37} anggur adalah jahat, raja adalah jahat, wanita 



orang fasik, Semua anak laki-laki yang jahat, dan seperti semua 

karya-karya jahat mereka; dan tidak ada kebenaran di 
dalamnya; di mereka 

ketidakbenaran juga mereka akan binasa. 

{4:38} untuk kebenaran, sabar, dan selalu kuat; 

itu hidup dan conquereth untuk selama-lamanya. 

{4:39} dengan dia ada tidak menerima orang atau 

Penghargaan; tetapi dia melakukan hal-hal yang hanya, dan 
refraineth 

dari semua hal yang tidak adil dan jahat; dan semua orang baik 
suka 

karya-karyanya. 

{4:40} tidak dalam penghakiman Nya adalah setiap kejahatan; 

dan dia adalah kekuatan, kerajaan, kekuasaan, dan keagungan, 
Semua 

usia. Terpujilah Allah kebenaran. 

{4:41} dan dengan itu ia memegang damai sejahtera-Nya. Dan 
semua orang 

dan berseru, katanya, besar adalah kebenaran, dan semua 
Perkasa di atas 

hal-hal. 



{4:42} lalu bertanyalah raja kepadanya, menanyakan apa yang 
engkau 

lebih dari yang ditunjuk dalam menulis, dan kami akan 
memberikan 

engkau, karena engkau suam menemukan paling bijaksana; dan 
engkau akan duduk berikutnya 

Aku, dan engkau memanggil sepupu saya. 

{4:43} lalu berkatalah ia kepada raja, ingat sumpah Mu, 

yang engkau telah bersumpah untuk membangun Yerusalem, 
pada hari ketika 

engkau mengembara ke kerajaan-Mu, 

{4:44} dan untuk mengirim pergi segala perkakas yang diambil 

jauh dari Yerusalem yang Cyrus diasingkan, ketika ia 

bersumpah untuk menghancurkan Babel, dan untuk mengirim 
mereka kembali ke sana. 

{4:45} engkau juga engkau bersumpah untuk membangun Bait 
Suci, 

yang orang Edom terbakar ketika Judea dibuat sunyi 

oleh Kasdim. 

{4:46} dan sekarang, O Tuhan raja, ini adalah bahwa yang saya 

membutuhkan, dan yang saya inginkan dari padamu, dan ini 
adalah Pangeran 



kebebasan melanjutkan dari dirimu sendiri: saya inginkan 
karena itu yang 

engkau membuat baik nazar, kinerja yang dengan 

mulut Mu engkau telah bersumpah kepada raja surga. 

{4:47} kemudian Darius raja berdiri, dan mencium dia, 

menulis surat untuk dia kepada semua Bendahara dan 

Letnan dan kapten dan Gubernur, yang mereka harus 

aman menyampaikan perjalanan mereka dia, dan semua orang 
yang masuk 

dengan-nya untuk membangun Jerusalem. 

{4:48} ia menulis surat-surat juga kepada Letnan yang 

di Celosyria dan Phenice, dan kepada mereka di Libanus, yang 

mereka harus membawa kayu aras dari Libanus berkumpul di 
Yerusalem, 

dan bahwa mereka harus membangun kota dengannya. 

{4:49} Selain itu ia menulis untuk semua orang Yahudi yang 
pergi keluar 

dari kekuasaannya atas ke Jewry, mengenai kebebasan mereka, 
yang 

tidak ada petugas, penguasa tidak, tidak ada Letnan, maupun 
bendahara, harus 

paksa memasuki pintu mereka; 



{4:50} dan bahwa semua negara yang mereka pegang harus 

gratis tanpa upeti; dan bahwa orang Edom harus memberikan 

Desa Yahudi yang kemudian mereka diadakan: 

{4:51} ya, bahwa harus ada tahunan diberikan dua puluh 

bakat untuk pembangunan Bait itu, sampai saat itu 

dibangun; 

{4:52} dan lain sepuluh talenta tahunan, untuk 
mempertahankan terbakar 

persembahan di mezbah setiap hari, seperti yang telah mereka 

perintah untuk menawarkan tujuh belas: 

{4:53} dan bahwa semua mereka yang pergi dari Babilon untuk 
membangun 

Kota harus memiliki kebebasan gratis, sebagai baik mereka 
sebagai mereka 

anak cucu, dan semua imam yang pergi. 

{4:54} ia menulis tentang juga. biaya, dan 

pakaian-pakaian imam-imam dimana mereka melayani; 

{4:55} dan demikian pula untuk dakwaan Lewi, untuk menjadi 

memberi mereka sampai hari rumah itu selesai, dan 

Jerusalem bersambung up. 



{4:56} dan diperintahkan untuk memberikan kepada semua 
yang menyimpan kota 

pensiun dan upah. 

{4:57} ia menyuruh pergi juga segala perkakas dari Babel, 

bahwa Cyrus telah diasingkan; dan semua yang Cyrus telah 
diberikan di 

perintah yang sama dikenai biaya dia juga untuk dilakukan, dan 

Dikirim Yerusalem. 

{4:58} sekarang ketika pemuda ini pergi berperang, ia 

mengangkat wajahnya ke surga menuju Yerusalem, dan memuji 

Raja langit 
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{4:59} dan berkata, Mu kemenangan datang, Mu 

datang kebijaksanaan, dan Mu kemuliaan, dan aku hamba-Mu. 

{4:60} Terpujilah engkau, yang telah memberi saya 
kebijaksanaan: untuk 

kepada-Mu aku memberikan terima kasih, ya Tuhan nenek 
moyang kita. 

{4:61} dan sehingga ia mengambil huruf, dan keluar dan datang 

kepada Babel, dan mengatakan itu semua saudara-saudara. 

{4:62} dan mereka memuji Allah nenek moyang mereka, karena 



Dia telah memberikan mereka kebebasan dan kebebasan 

{4:63} untuk naik, dan membangun Yerusalem, dan Bait 

yang disebut dengan nama: dan mereka feasted dengan 

instrumen seruling dan sukacita tujuh hari. 

{5:1} setelah ini adalah orang-orang utama keluarga 

dipilih menurut suku-suku mereka, untuk pergi dengan istri 
mereka 

dan putra dan putri, dengan budak mereka dan 

budak-budakmu perempuan, dan ternak mereka. 

{5:2} dan Darius dikirim dengan mereka ribu orang Berkuda, 

sampai mereka telah membawa mereka kembali ke Yerusalem 
dengan aman, dan 

dengan musik [instrumen] bersukaria dan seruling. 

{5:3} dan semua saudara-saudara mereka bermain, dan ia 
membuat mereka pergi 

up bersama-sama dengan mereka. 

{5:4} dan ini adalah nama-nama orang-orang yang naik, 

Menurut keluarga mereka di antara suku-suku mereka, setelah 
mereka 

beberapa kepala. 

{5:5} para imam, keturunan Phinees bin Harun: 



Yesus bin Josedec, bin Saraias, dan Joacim 

anak Zerubabel bin Sealtiel, rumah 

Daud, dari kerabat Phares, dari suku Yehuda. 

{5:6} yang berfirman bijaksana kalimat sebelum Darius raja 

Persia pada tahun kedua pemerintahannya, dalam bulan Nisan, 

yang merupakan bulan pertama. 

{5:7} dan mereka ini adalah dari Jewry yang datang dari 

penawanan, dimana mereka berdiam sebagai orang asing, siapa 

Nabuchodonosor raja Babel telah terbawa kepada 

Babel. 

{5:8} dan mereka kembali Yerusalem, dan yang lain 

Bagian dari Jewry, masing-masing ke kotanya sendiri, yang 
datang bersama 

Zerubabel, dengan Yesus, Nehemias dan Zakharia, dan 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus, dan Baana, panduan mereka. 

{5:9} jumlah mereka bangsa, dan mereka 

Gubernur, anak-anak Phoros, dua ribu seratus 

tujuh dan dua; anak-anak Saphat, empat ratus tujuh puluh 

dan dua: 



{5:10} keturunan Ares, tujuh ratus lima puluh dan enam: 

{5:11} keturunan Phaath Moab, dua ribu delapan 

ratus dan dua belas: 

{5:12} anak-anak Elam, seribu dua ratus lima puluh 

dan empat: anak-anak Zathul, empat puluh sembilan ratus dan 
lima: 

anak-anak Corbe, tujuh ratus dan lima: keturunan Bani, 

empat puluh enam ratus dan delapan: 

{5:13} bani Bebai, enam ratus dua puluh, dan tiga: 

anak-anak Sadas, tiga ribu dua ratus dua puluh dan 

dua: 

{5:14} bani Adonikam, enam ratus enam puluh dan 

tujuh: anak-anak Bagoi, dua ribu enam puluh dan enam: 

keturunan Adin, empat ratus lima puluh dan empat: 

{5:15} bani Aterezias, sembilan puluh dan dua: anak-anak 

Ceilan dan Azetas threescore dan tujuh: anak-anak Azuran, 

empat ratus tiga puluh dan dua: 

{5:16} anak-anak Ananias, ratus satu: anak-anak 

dari Arom, tiga puluh dua: keturunan Bassa, tiga ratus 

dua puluh dan tiga: anak-anak Azephurith, seratus dan 



dua: 

{5:17} bani Meterus, tiga ribu dan lima: 

anak-anak Bethlomon, seratus dua puluh, dan tiga: 

{5:18} mereka Netophah, lima dan lima: mereka yang 

Anaton, lima ratus dan delapan: mereka yang Bethsamos, 

empat puluh tahun dan dua: 

{5:19} mereka Kiriathiarius, dua puluh dan lima: mereka yang 

Caphira dan Beroth, empat puluh tujuh ratus dan tiga: mereka 
yang 

Pira, tujuh ratus: 

{5:20} mereka dari Chadias dan Ammidoi, empat ratus 

dua puluh dan dua: mereka Cirama dan Gabdes, enam ratus 

dua puluh dan satu: 

{5:21} mereka dari Macalon, seratus dua puluh dan dua: 

mereka Betolius, lima dan dua: anak-anak Nephis, 

ratus lima puluh dan enam: 

{5:22} keturunan Calamolalus dan tanggung jawab, tujuh ratus 

dua puluh dan lima: anak-anak Jerechus, dua ratus empat dan 

Lima: 

{5:23} keturunan Annas, tiga ribu tiga ratus 



dan tiga puluh. 

{5:24} para imam: anak-anak Jeddu, anak Yesus 

anak-anak Sanasib, sembilan ratus tujuh puluh dan dua: 

anak-anak Meruth, lima ribu dan dua: 

{5:25} bani Phassaron, empat ribu dan tujuh: 

anak-anak Carme, ribu tujuh belas. 

{5:26} the Lewi: anak-anak Jessue, dan Cadmiel, dan 

Banuas, dan Sudias, tujuh puluh dan empat. 

{5:27} penyanyi Suci: yakni bani Asaf, seratus 

dua puluh sampai delapan. 

{5:28} Porter: bani dariyosha, bani Jatal, 

Bani Talmon, bani Dacobi, bani Teta, 

anak-anak Sami, di semua tiga ratus dan sembilan. 

{5:29} hamba Bait: keturunan Esau, 

Bani Asipha, bani Tabaoth, bani ceras stelah, 

keturunan Sud, bani Phaleas, bani Labana, 

anak-anak Graba, 

{5:30} bani Acua, bani Uta, anak-anak 

Cetab, bani Agaba, bani Subai, bani 

Anan, bani Cathua, bani Geddur, 



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

Noeba, bani Chaseba, bani Gazera, bani 
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Azia, bani Phinees, bani Azare, bani 

Bastai, keturunan Asana, bani Meani, bani 

Naphisi, bani Acub, bani Acipha, bani 

Assur, bani Pharacim, bani Basaloth, 

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

Charea, bani Charcus, bani Aserer, bani 

Thomoi, bani Nasith, bani Atipha. 

{5:33} anak-anak hamba-hamba Salomo: anak-anak 

Azaphion, bani Pharira, bani Jeeli, bani 

Lozon, bani Israel, bani Sapheth, 

{5:34} keturunan Hagia, bani Pharacareth, 

keturunan Sabi, bani Sarothie, bani Masías, 

keturunan Gar, bani Addus, bani Suba, anak-anak 

Apherra, bani Barodis, bani Sabat, anak-anak 

Allom. 

{5:35} semua pelayan Bait, dan anak-anak 

hamba-hamba Salomo, itu tiga ratus tujuh puluh dan dua. 



{5:36} ini datang dari Thermeleth dan Thelersas, 

Charaathalar memimpin mereka, dan Aalar; 

{5:37} tidak bisa mereka memberitahukan keluarga mereka, 
atau mereka 

saham, bagaimana mereka tidak Israel: keturunan Ladan, anak 

Ban, bani Necodan, enam ratus lima puluh dan dua. 

{5:38} dan imam-imam yang telah dirampas kantor 

keimamatan, dan tidak ditemukan: anak-anak Obdia, anak-anak 

dari Accoz, bani Addus, yang menikah dengan Augia salah satu 
dari 

puteri-puteri Barzelus, dan dinamai menurut namanya. 

{5:39} dan ketika Deskripsi kerabat ini 

Laki-laki dicari dalam daftar, dan tidak ditemukan, mereka 

telah disingkirkan dari mengeksekusi kantor keimamatan: 

{5:40} untuk kepada mereka mengatakan Nehemias dan 
Atharias, yang 

mereka tidak boleh mengambil bagian dari persembahan-
persembahan kudus, sampai ada 

timbul sebagai imam berpakaian dengan doktrin dan 
kebenaran. 

{5:41} jadi Israel dari mereka dua belas tahun dan 



ke atas, mereka berada dalam nomor empat puluh ribu 
samping 

Firaun dan selirnya dua ribu tiga 

ratus dan enam puluh. 

{5:42} budak dan lain mereka adalah tujuh 

seribu tiga ratus empat puluh dan tujuh: penyanyi laki-laki 

dan penyanyi perempuan, dua ratus empat dan lima: 

{5:43} unta empat ratus tiga puluh dan lima, tujuh 

ribu tiga puluh dan enam kuda, dua ratus empat dan lima 

bagal, lima ribu lima ratus dua puluh dan lima binatang 

digunakan untuk kuk. 

{5:44} dan beberapa kepala keluarga mereka, ketika 

mereka datang ke Bait Allah di Yerusalem, bersumpah 

untuk mengatur rumah lagi di tempatnya sendiri menurut 
mereka 

kemampuan, 

{5:45} dan memberikan ke dalam perbendaharaan Kudus karya 

ribu pound emas, lima ribu perak, dan 

pakaian-pakaian imam ratus. 

{5:46} dan jadi tinggal para imam dan orang Lewi dan 

orang di Yerusalem, dan di dalam negeri, penyanyi juga dan 



Para penunggu pintu gerbang; dan seluruh Israel di desa 
mereka. 

{5:47} tetapi ketika bulan ketujuh adalah di tangan, dan 

Ketika orang Israel yang setiap orang di sendiri 

tempat, mereka datang semua bersama-sama dengan satu 
persetujuan ke tempat terbuka 

tempat gapura pertama yang ke arah Timur. 

{5:48} kemudian berdiri Yesus bin Josedec, dan 

saudara-saudara para imam dan Zerubabel bin Sealtiel, dan 

saudara-saudara, dan dibuat siap mezbah Allah Israel, 

{5:49} untuk mempersembahkan korban bakaran atasnya, 
sesuai dengan itu 

tegas perintahkan dalam kitab Musa abdi Allah. 

{5:50} dan tidak dikumpulkan kepada mereka dari 

bangsa-bangsa lain tanah, dan mereka mendirikan mezbah nya 

memiliki tempat, karena semua bangsa tanah di 

permusuhan dengan mereka, dan menindas mereka; dan 
mereka menawarkan 

korban-korban menurut waktu, dan korban bakaran untuk 

Tuhan pagi dan petang. 

{5:51} juga mengadakan perayaan Pondok Daun, karena 



seperti yang diperintah dalam hukum, dan mempersembahkan 
korban harian, seperti yang 

memenuhi: 

{5:52} dan setelah itu, persembahanmu terus-menerus, dan 

korban Sabat-Sabat, dan bulan-bulan baru, dan semua 

Perayaan-perayaan yang Kudus. 

{5:53} dan semua mereka yang dibuat setiap nazar kepada 
Tuhan mulai 

untuk mempersembahkan korban kepada Allah dari hari 
ketujuh 

bulan, meskipun Bait Tuhan tidak belum dibangun. 

{5:54} dan mereka memberi kepada tukang batu dan tukang 
kayu 

uang, daging, dan minuman, dengan kegembiraan. 

{5:55} kepada mereka Sidon juga dan ban mereka memberi 
carrs, 

bahwa mereka harus membawa kayu aras dari Libanus, yang 

harus dibawa oleh mengapung ke surga Yafo, menurut 

yang dikatakan mereka oleh Koresh raja Persia. 

{5:56} dan bulan kedua tahun dan kedua setelah 

datang ke Bait Allah di Yerusalem mulai Zerubabel 

anak Sealtiel, dan Yesus putra Josedec, dan mereka 



saudara-saudara, dan para imam, dan orang-orang Lewi, dan 
semua mereka yang 

keluar dari Yerusalem penawanan: 

{5:57} dan mereka meletakkan dasar bagi rumah Allah 

pada hari pertama bulan kedua, pada tahun kedua setelah 

mereka masuk ke Jewry dan Yerusalem. 

{5:58} dan mereka menunjuk orang-orang Lewi dari dua puluh 
tahun 

lama atas karya-karya Tuhan. Kemudian berdiri Jahshua, dan 

anak-anak dan saudara-saudara, Cadmiel saudaranya dan anak-
anak 

Madiabun, dengan keturunan Joda bin Eliadun, dengan 

anak-anak mereka dan saudara-saudara, Semua Lewi, dengan 
Sehati setter 

meneruskan usaha, pekerja untuk memajukan karya-karya 
dalam 

Rumah Tuhan. Jadi para pekerja membangun Bait 

Tuhan. 

{5:59} dan imam-imam berdiri tersusun dalam pakaian istiadat 
mereka 

dengan alat musik dan sangkakala; dan orang-orang Lewi 

Bani Asaf telah ceracap, 



{5:60} menyanyikan lagu-lagu thanksgiving, dan memuji 

Tuhan, menurut seperti Daud raja Israel telah ditahbiskan. 

{5:61} dan mereka dinyanyikan dengan suara-suara nyaring lagu 
untuk memuji 

Tuhan, karena rahmatnya dan kemuliaan untuk selama-
lamanya di semua 

Israel. 
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{5:62} dan semua orang terdengar sangkakala dan berteriak 

dengan suara nyaring, menyanyikan nyanyian syukur kepada 

Tuhan untuk pemeliharaan rumah Tuhan. 

{5:63} juga para imam dan orang Lewi dan kepala 

keluarga mereka, orang-orang dahulukala yang telah melihat 
bekas rumah 

datang ke gedung ini dengan menangis dan menangis besar. 

{5:64} tetapi banyak dengan sangkakala dan sukacita berteriak 
dengan suara keras 

Suara, 

{5: 65} bahkan sangkakala mungkin tidak mendengar untuk 

tangis orang: belum banyak terdengar 

sangat, sehingga itu terdengar jauh pergi. 



{5:66} sebab itu Kapan musuh dari suku Yehuda 

dan Benyamin mendengar, mereka datang untuk mengetahui 
apa yang suara 

Sangkakala harus berarti. 

{5:67} dan mereka dianggap bahwa mereka yang 

tawanan Apakah membangun Bait Suci bagi Tuhan, Allah Israel. 

{5:68} jadi mereka pergi kepada Zerubabel dan Yesus, dan 
untuk 

kepala keluarga, dan berkata kepada mereka, kita akan 
membangun 

Anda. 

{5:69} untuk kita demikian juga, sebagai ye, mentaati Tuhan, 
dan melakukan 

korban kepadanya dari hari-hari Azbazareth raja dari 

orang Asiria, yang membawa kita di sini. 

{5:70} maka Zerubabel dan Yesus dan kepala 

Keluarga Israel berkata kepada mereka: hal ini tidak untuk kami 
dan Anda dapat 

membangun bersama-sama rumah kepada Tuhan Allah kita. 

{5:71} kita sendiri akan membangun kepada Tuhan 

Israel, menurut sebagai Koresh raja Persia telah 

memerintahkan kita. 



{5:72} tetapi orang kafir tanah berbaring berat atas 

penduduk Yudea, dan menahan mereka Selat, menghambat 
mereka 

bangunan; 

{5:73} dan plot rahasia mereka, dan keyakinan yang populer 

dan commotions, mereka terhalang menyelesaikan bangunan 

Semua waktu yang tinggal Raja Koresh: Jadi telah dihalangi 
mereka 

dari bangunan untuk ruang dua tahun, sehingga pemerintahan 

Darius. 

{6:1} sekarang dalam tahun kedua pemerintahan Darius 

Aggeus dan Zakaria bin Addo, para nabi, 

baginda itu orang Yahudi di Jewry dan Yerusalem pada 

nama Tuhan, Allah Israel, yang ada pada mereka. 

{6:2} kemudian berdiri Zerubabel bin Salatiel, dan 

Yesus bin Josedec, dan mulai membangun rumah 

Tuhan di Yerusalem, nabi-nabi Tuhan bersama 

mereka, dan membantu mereka. 

{6:3} pada saat yang sama datang kepada mereka Sisinnes 

Gubernur Siria dan Phenice, dengan Sathrabuzanes dan nya 

sahabat, dan berkata kepada mereka: 



{6:4} dengan perjanjian yang melakukan kamu membangun 
rumah ini dan 

ini atap, dan melakukan semua hal-hal lain? dan yang 

pekerja yang melakukan hal-hal ini? 

{6:5} demikian para tua-tua orang Yahudi memperoleh 
pertolongan, 

karena Tuhan telah mengunjungi tawanan; 

{6:6} dan mereka tidak terhalang dari building, sampai 

seperti waktu karena penandaan itu diberikan kepada Darius 
mengenai 

mereka, dan jawaban yang diterima. 

{6:7} salinan surat-surat yang Sisinnes, Gubernur 

Suriah dan Phenice, dan Sathrabuzanes, dengan mereka 

sahabat, penguasa di Syria dan Phenice, menulis dan mengirim 

kepada Darius; Raja Darius, ucapan: 

{6:8} membiarkan semuanya dikenal kepada raja, Tuhan kita 
yang 

yang datang ke negeri Yudea, dan dimasukkan ke dalam 

kota Yerusalem kami ditemukan di kota Yerusalem 

orang dahulu dari orang-orang Yahudi yang tawanan 

{6:9} mendirikan rumah bagi Tuhan, besar dan baru, dari 



batu-batu yang dibuat dan mahal, dan kayu yang sudah 
meletakkan atas 

dinding. 

{6:10} dan karya-karya selesai dengan kecepatan tinggi, dan 

pekerjaan layangkan sejahtera di tangan mereka, dan dengan 
semua 

kemuliaan dan ketekunan itu dibuat. 

{6:11} kemudian meminta kami para tua-tua, mengatakan, oleh 
yang 

hukum membangun kamu rumah ini, dan meletakkan dasar-
dasar 

karya ini? 

{6:12} karena itu untuk maksud bahwa kami mungkin 
memberikan 

pengetahuan kepadamu dengan menulis, kami menuntut dari 
mereka yang 

adalah pelaku utama, dan kami memerlukan mereka nama 
dalam 

menulis laki-laki utama mereka. 

{6:13} sehingga mereka memberi kita jawaban ini, kami adalah 
hamba 

Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 

{6:14} dan Adapun rumah ini, itu turunlah bertahun-tahun 



yang lalu oleh seorang raja Israel besar dan kuat, dan selesai. 

{6:15} tetapi jika nenek moyang kita diprovokasi Allah kepada 
murka, 

dan berdosa terhadap Tuhan Israel yang ada di surga, dia 

menyerahkan mereka ke dalam kekuasaan raja 
Nabuchodonosor 

Babel, Kasdim; 

{6:16} yang ditarik rumah, dan dibakar, dan 

mengangkut tawanan-tawanan orang kepada Babel. 

{6:17} tetapi tahun pertama Raja Koresh memerintah atas 

negeri Babel Koresh raja menulis untuk membangun ini 

rumah. 

{6:18} dan pembuluh yang Kudus dari emas dan perak, yang 

Nabuchodonosor telah terbawa keluar dari rumah di 

Yerusalem, dan telah menetapkan mereka dalam Bait-nya 
sendiri Cyrus tersebut 

Raja membawa keluar lagi dari Kaabah di Babel, 

dan mereka dibebaskan untuk Zerubabel dan Sanabassarus 

penguasa, 

{6:19} dengan perintah yang ia harus membawa pergi 



kapal-kapal yang sama, dan menempatkan mereka dalam Bait 
di Yerusalem; dan 

bahwa Bait Tuhan harus dibangun di tempatnya. 

{6:20} kemudian Sanabassarus sama, datanglah ke mari, 

meletakkan dasar-dasar rumah Tuhan di Yerusalem; 

dan dari waktu itu untuk ini sedang masih sebuah bangunan, 
tidak belum 

sepenuhnya berakhir. 

{6:21} sekarang, jika ini tampak baik kepada raja, janganlah 

Cari dilakukan antara catatan Raja Koresh: 

{6:22} dan jika itu akan menemukan bahwa pembangunan 
rumah 
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Tuhan di Yerusalem telah dilakukan dengan persetujuan 

Raja Cyrus, dan jika Tuhan kita raja bisa begitu berpikiran, 
biarlah ia 

menunjukkan kepada kita daripadanya. 

{6:23} kemudian memerintahkan raja Darius untuk mencari 
antara 

Catatan di Babel: dan jadi di Ecbatane istana, yang 

di negeri ini media, tidak ditemukan gulungan dimana 

Hal ini tercatat. 



{6:24} dalam tahun pertama pemerintahan Koresh raja Cyrus 

memerintahkan bahwa rumah Tuhan di Yerusalem harus 

dibangun lagi, dimana mereka mengorbankan dengan terus-
menerus api: 

{6:25} yang tinggi akan enam puluh hasta dan lebar 

enam puluh hasta, dengan tiga baris batu-batu yang dibuat, dan 
satu baris 

kayu baru negara itu; dan expences daripadanya harus 

diberikan dari rumah Raja Koresh: 

{6:26} dan perkakas Kudus rumah Tuhan, 

kedua emas dan perak, Nabuchodonosor yang mengambil dari 

rumah di Yerusalem, dan dibawa ke Babel, harus 

dikembalikan ke rumah di Yerusalem, dan diatur di tempat 

di mana mereka tidak sebelum. 

{6:27} dan juga ia memerintahkan yang Sisinnes 

Gubernur Siria dan Phenice, dan Sathrabuzanes, dan mereka 

sahabat, dan mereka yang diangkat sebagai penguasa di Suriah 

dan Phenice, harus berhati-hati tidak ikut campur dengan 
tempat itu, 

tetapi menderita Zerubabel, hamba Tuhan, dan Gubernur 



Yudea, dan para tua-tua orang Yahudi, untuk membangun 
rumah 

Tuhan di tempat itu. 

{6:28} telah kuperintahkan juga memiliki dibangun keseluruhan 

lagi; dan bahwa mereka melihat dengan tekun untuk 
membantu mereka yang menjadi 

penawanan orang Yahudi, sampai rumah Tuhan akan 

selesai: 

{6:29} dan penghormatan terhadap Celosyria dan Phenice 

Bagian hati-hati untuk diberikan orang-orang ini untuk korban-
korban 

Tuhan, yaitu untuk Zerubabel Gubernur, untuk lembu jantan, 

dan domba jantan dan domba-domba; 

{6:30} dan juga gandum, garam, anggur dan minyak, dan bahwa 

terus-menerus setiap tahun tanpa lebih lanjut pertanyaan, 
menurut 

seperti para imam yang di Yerusalem akan menandakan 
menjadi harian 

menghabiskan: 

{6:31} bahwa persembahan dapat dilakukan kepada Allah yang 
Mahatinggi 



untuk raja dan anak-anaknya, dan bahwa mereka dapat berdoa 
untuk 

kehidupan mereka. 

{6:32} dan dia memerintahkan bahwa Barangsiapa harus 

melanggar, ya, atau membuat cahaya hal apa yang telah 
diucapkan atau 

ditulis, keluarganya harus pohon yang diambil, dan dia 

atasnya digantung, dan semua barangnya disita untuk raja. 

{6:33} Tuhan oleh karena itu, yang namanya tidak disebut 

atas, benar-benar menghancurkan setiap raja dan bangsa, yang 
stretcheth 

Nya tangan untuk menghambat atau endamage rumah itu 
Tuhan dalam 

Jerusalem. 

{6:34} saya raja Darius telah ditahbiskan yang sesuai 

kepada hal-hal itu dilakukan dengan ketekunan. 

{7:1} kemudian Sisinnes Gubernur Celosyria dan 

Phenice, dan Sathrabuzanes, dengan pengantarnya 

mengikuti perintah-perintah raja Darius, 

{7:2} lakukan sangat hati-hati mengawasi karya-karya Suci, 
membantu 

orang dahulu dari orang Yahudi dan Gubernur Bait Suci. 



{7:3} dan sehingga karya-karya Suci makmur, Kapan Aggeus dan 

Zakharia para nabi bernubuat. 

{7:4} dan mereka menyelesaikan hal-hal ini oleh 

perintah Tuhan, Allah Israel, dan dengan 

persetujuan Cyrus, Darius dan Artexerxes, raja Persia. 

{7:5} dan dengan demikian rumah Kudus selesai dalam tiga 

dan hari kedua puluh bulan Adar, dalam tahun keenam dari 

Raja Darius orang Persia 

{7:6} dan orang Israel, para imam, dan 

Orang-orang Lewi, dan lain-lain yang tawanan, yang 

ditambahkan kepada mereka, melakukan hal-hal yang ditulis 
dalam 

Kitab Musa. 

{7:7} dan pentahbisan Bait Tuhan mereka 

ditawarkan seratus lembu jantan, dua ratus kambing jantan, 
empat 

ratus anak domba; 

{7:8} dan dua belas kambing untuk dosa seluruh Israel, menurut 

jumlah kepala suku-suku Israel. 

{7:9} para imam juga dan orang Lewi berdiri tersusun di 

pakaian-pakaian mereka, menurut suku mereka, dalam Layanan 



Tuhan, Allah Israel, menurut Kitab Musa: 

dan Para penunggu pintu gerbang di setiap gerbang. 

{7:10} dan orang Israel itu dari 

tawanan mengadakan Paskah hari keempat belas yang pertama 

bulan, setelah itu para imam dan orang Lewi telah disucikan. 

{7:11} orang-orang tawanan yang yang tidak semua 

dikuduskan bersama-sama: tetapi orang-orang Lewi yang 
kesemuanya dikuduskan 

bersama-sama. 

{7:12} dan begitu mereka menawarkan Paskah bagi semua 
mereka yang 

penawanan, untuk saudara-saudara mereka para imam, dan 
untuk 

diri mereka sendiri. 

{7:13} dan orang Israel yang datang dari 

tawanan melakukan makan, bahkan mereka yang telah 
memisahkan diri 

dari kekejian orang tanah dan mencari 

Tuhan. 

{7:14} dan mereka memelihara perayaan Roti Tidak Beragi 
tujuh 

hari, membuat gembira sebelum Tuhan, 



{7:15} untuk itu ia telah berbalik nasihat dari raja 

Asyur ke arah mereka, untuk memperkuat tangan mereka 
dalam karya-karya 

Tuhan Allah Israel. 

{8:1} dan setelah hal-hal ini, ketika Artexerxes raja dari 

orang Persia datang memerintah Esdras bin Saraias, bin 

dari Ezerias, bin Helchiah, bin dariyosha, 

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

Amarias, bin Ezias, bin Meremoth, bin 

Zaraias, bin Savias, bin Boccas, bin 

Abisum, bin Phinees, bin Eleazar, anak 

Harun Imam kepala. 

{8:3} Esdras ini naik dari Babel, sebagai seorang ahli Taurat, 

menjadi sangat siap dalam hukum Musa, yang diberikan oleh 

Allah Israel. 

{8:4} dan raja melakukan nya kehormatan: sebab ia kasih 
karunia dalam 
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pandangan-nya dalam semua permohonan. 

Ada {8:5} naik dengan dia juga tertentu anak-anak 

Israel, imam Lewi, penyanyi dan suci 



Porter, dan Menteri candi, berkumpul di Yerusalem, 

{8:6} dalam tahun ketujuh pemerintahan Artexerxes, di 

bulan kelima, ini adalah tahun ketujuh raja; untuk mereka pergi 

dari Babilon pada hari pertama bulan pertama, dan datang ke 

Yerusalem, menurut makmur perjalanan yang 

Tuhan memberi mereka. 

{8:7} untuk Esdras memiliki keterampilan yang sangat besar, 
sehingga ia dihilangkan 

tidak ada dari hukum dan perintah Tuhan, tetapi 

adalah pengajar seluruh Israel dan tata cara penilaian. 

{8:8} sekarang salinan komisi, yang 

tertulis dari Artexerxes raja, dan datang ke Esdras 

imam dan pembaca Taurat TUHAN, ini yang 

erat-erat; 

{8:9} raja Artexerxes kepada Esdras imam dan pembaca 

hukum Tuhan sendeth Sapaan: 

{8:10} memiliki bertekad untuk berurusan dengan anggun, 
memiliki 

diberikan perintah, yang seperti bangsa Yahudi, dan dari 

imam dan orang Lewi yang berada dalam wilayah kita, sebagai 
bersedia 



dan berkeinginan harus pergi dengan engkau Yerusalem. 

{8:11} sebanyak seperti yang telah thereunto pikiran, janganlah 

mereka berangkat dengan engkau, seperti yang telah terlihat 
baik baik untuk saya 

dan teman-teman tujuh konselor; 

{8:12} bahwa mereka mungkin terlihat kepada urusan Yudea 
dan 

Yerusalem, setuju dengan apa yang ada di dalam hukum Tuhan. 

{8:13} dan membawa hadiah kepada Tuhan Israel untuk 

Yerusalem, yang saya dan teman-teman saya telah bersumpah, 
dan semua 

emas dan perak yang dapat ditemukan, dalam negeri Babel 

kepada Tuhan di Yerusalem, 

{8:14} dengan itu juga yang diberikan orang-orang untuk 

Bait Tuhan Jahweh mereka di Yerusalem: dan perak 

dan emas dapat dikumpulkan untuk lembu jantan, domba 
jantan dan domba, 

dan hal-hal thereunto appertaining; 

{8:15} ke akhir bahwa mereka mungkin menawarkan korban 
kepada 

Tuhan di atas mezbah Tuhan, Allah mereka, yang dalam 

Jerusalem. 



{8:16} dan apapun yang engkau dan saudaramu akan lakukan 
dengan 

perak dan emas, yang melakukan, sesuai dengan kehendak 
Tuhan. 

{8:17} dan perkakas Kudus Tuhan, yang diberikan 

engkau untuk penggunaan Bait Allah-Mu yang di 

Yerusalem, engkau kautaruhlah sebelum Tuhan di Yerusalem. 

{8:18} apapun hal lain engkau ingat 

untuk penggunaan dalam Bait Suci Allah Mu, engkau engkau 
berikan itu dari 

Perbendaharaan raja. 

{8:19} dan saya raja Artexerxes telah diperintahkan 

penjaga harta di Syria dan Phenice, yang 

apapun Esdras imam dan pembaca Taurat 

Allah yang Mahatinggi akan mengirimkan untuk, mereka harus 
memberikan kepadanya dengan 

kecepatan, 

{8:20} dengan jumlah seratus talenta perak, 

demikian juga gandum bahkan untuk seratus cors, dan 

ratus buah anggur, dan hal-hal lain dalam kelimpahan. 

{8:21} membiarkan semua hal yang dapat dilakukan setelah 
hukum Allah 



dengan tekun kepada Allah yang Mahatinggi, murka itu datang 
tidak 

Berdasarkan kerajaan Raja dan anak-anaknya. 

{8:22} kuperintahkan kepadamu juga, bahwa kamu 
memerlukan tidak ada pajak, maupun 

pengenaan lain, salah satu imam, atau Lewi, atau 

penyanyi Suci, atau Porter, atau Menteri Bait Suci, atau apapun 

yang memiliki tingkah polah dalam candi ini, dan tidak ada 
seorangpun yang 

otoritas untuk memaksakan sesuatu kepada mereka. 

{8:23} dan engkau, Esdras, menurut hikmat Allah 

tetapkanlah hakim dan hakim, yang mereka mungkin menilai di 
seluruh Suriah 

dan Phenice orang-orang yang mengetahui hukum 
Allahmu; dan 

mereka yang tahu itu tidak harus kauajarkan kepada. 

{8:24} dan siapapun akan melanggar hukum Mu 

Allah, dan raja, harus dihukum dengan tekun, Apakah 

itu oleh kematian, atau hukuman lain, oleh penalti uang, atau 

dengan penjara. 

{8:25} berkatalah Esdras juru tulis, diberkati menjadi satu-
satunya 



Tuhan, Allah nenek moyangku, yang telah meletakkan hal-hal 
ini ke 

hati raja, memuliakan rumahnya yang berada di Yerusalem: 

{8:26} dan telah dihormati saya di hadapan raja, dan 

konselor nya, dan semua teman-temannya dan bangsawan. 

{8:27} karena itu aku didorong oleh bantuan 

Tuhan Allahku, dan mengumpulkan orang-orang Israel pergi 

dengan saya. 

{8:28} dan ini adalah kepala menurut keluarga mereka 

dan beberapa martabat, yang pergi dengan saya dari Babel di 

masa pemerintahan Raja Artexerxes: 

{8:29} anak-anak Phinees, Gerson: anak-anak 

Itamar, Gamael: dari keturunan Daud, Lettus anak dari 

Sechenias: 

{8:30} keturunan Peres, Zakharia; dan dengan dia. 

dihitung ratus lima puluh orang: 

{8:31} keturunan Pahath Moab, Eliaonias, putra 

Zaraias, dan dengan dia dua ratus orang: 

{8:32} anak-anak Zathoe, Sechenias anak dari 

Jezelus, dan dengannya tiga ratus orang: anak-anak 



Adin, Obeth bin Yonatan, dan dengannya dua ratus 

dan lima puluh orang: 

{8:33} anak-anak Elam, Josias anak Gotholias, dan 

bersamanya tujuh pria: 

{8:34} anak-anak Saphatias, putra Zaraias Michael, 

dan dengan dia laki-laki enam puluh dan sepuluh: 

{8:35} keturunan Yoab, Abadias anak Jezelus, dan 

bersamanya dua ratus dan dua belas pria: 

{8:36} anak-anak Banid, Assalimoth anak Josaphias, 

dan dengan dia ratus enam puluh orang: 

{8:37} anak-anak Babi, Zakaria bin Bebai, dan 

bersamanya dua puluh delapan orang: 

{8:38} anak-anak Astath, Johannes bin Acatan, dan 

bersamanya ratus sepuluh orang: 
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{8:39} keturunan Adonikam yang terakhir, dan ini adalah 

nama-nama mereka, Eliphalet, permata, dan Samaias, dan 
dengan 

mereka tujuh puluh orang: 

{8:40} keturunan Bago, Uthi anak Istalcurus, 



dan dengan dia tujuh puluh orang. 

{8:41} dan ini yang saya berkumpul bersama ke sungai yang 
disebut 

Theras, tempat kami bernada tenda kami tiga hari: dan 
kemudian aku 

disurvei. 

{8:42} tetapi ketika saya telah menemukan ada tidak ada para 
imam dan 

Orang Lewi, 

{8:43} kemudian dikirim saya kepada Eleazar, dan Iduel, dan 
Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zakharia, dan Mosollamon, kepala 

Laki-laki dan belajar. 

{8:45} dan aku diperintahkan supaya mereka pergi kepada 
Saddeus 

sang Kapten, yang merupakan tempat keuangan: 

{8:46} dan memerintahkan mereka bahwa mereka harus 
berbicara kepada 

Daddeus, dan saudara-saudara, dan bendahara itu 

tempat, untuk mengirim orang-orang seperti mungkin 
mengeksekusi para imam 



Kantor di rumah Tuhan. 

{8:47} dan dengan tangan yang kuat Tuhan mereka membawa 

kita orang-orang terampil keturunan Moli anak Lewi, 

putra Israel, Asebebia, dan anak-anaknya, dan saudara-saudara, 
yang 

ada delapan belas tahun. 

{8:48} dan Asebia, dan Annus, dan Osaias saudaranya, dari 

anak-anak Channuneus, dan anak-anak mereka, adalah dua 
puluh orang. 

{8:49} dan hamba Bait siapa Daud 

ditahbiskan, dan laki-laki utama untuk pelayanan 

Lewi yakni, hamba-hamba Bait dua ratus dan 

dua puluh, Katalog yang namanya yang menunjukkan. 

{8:50} dan ada aku bersumpah dengan cepat kepada orang-
orang muda 

sebelum Tuhan kita, untuk keinginan dia sebuah perjalanan 
makmur 

untuk kami dan mereka yang sedang bersama kami, untuk 
anak-anak kita, dan untuk 

ternak: 

{8:51} karena saya malu untuk meminta raja orang pasukan 
berjalan kaki, dan 



penunggang kuda, dan perilaku untuk perlindungan terhadap 
musuh kita. 

{8:52} untuk kita mengatakan kepada raja bahwa kekuatan 

Tuhan kita harus dengan mereka yang mencari-Nya, untuk 

mendukung mereka dalam segala hal. 

{8:53} dan lagi kita berseru Tuhan kita sebagai menyentuh ini 

hal-hal, dan menemukan dia menguntungkan kepada kami. 

{8:54} kemudian aku dipisahkan dua belas dari kepala para 
imam, 

Esebrias, dan Assanias, dan sepuluh orang dari saudara-saudara 
mereka dengan 

mereka: 

{8:55} dan aku ditimbang mereka emas dan perak, dan 

perkakas Kudus rumah Tuhan kita, yang raja, 

dan Dewan penasihatnya, dan raja-raja, dan seluruh Israel, 
telah diberikan. 

{8:56} dan ketika aku telah ditimbang itu, disampaikan kepada 
mereka: 

enam ratus lima puluh talenta perak, dan perak pembuluh 

bakat seratus, dan seratus talenta emas, 

{8:57} dan dua puluh pembuluh emas, dan dua belas pembuluh 

Kuningan, bahkan dari kuningan halus, berkilauan seperti emas. 



{8:58} dan aku berkata kepada mereka, kedua kamu Kudus 
kepada 

Tuhan dan perkakas Kudus, dan emas dan perak 

nazar kepada Tuhan, Tuhan nenek moyang kita. 

{8:59} menonton kamu, dan menjaga mereka sampai kamu 
memberikan mereka untuk 

kepala imam-imam dan orang Lewi, dan untuk orang-orang 
utama 

Keluarga-keluarga Israel, Yerusalem, ke dalam bilik 

rumah Allah kami. 

{8:60} jadi para imam dan orang Lewi, yang telah menerima 

perak dan emas dan kapal, membawa mereka kepada 

Yerusalem, ke dalam Bait Tuhan. 

{8:61} dan dari Sungai Theras kami berangkat kedua belas 

hari pertama bulan, dan datang ke Yerusalem oleh Perkasa 

tangan Tuhan kita, yang dengan kami: dan dari 

awal dari perjalanan kami Tuhan membebaskan kita dari setiap 

musuh, dan begitu kami datang ke Yerusalem. 

{8:62} dan ketika kita sudah ada tiga hari, emas 

dan perak yang telah ditimbang disampaikan di rumah 

Tuhan pada hari keempat kepada Marmoth imam anak 



dari Iri. 

{8: 63} dan bersamanya adalah Eleazar bin Phinees, dan 

dengan mereka yang Josabad putra Jesu dan Moeth putra 

dari Sabban, orang Lewi: Semua disampaikan mereka dengan 
nomor dan 

berat. 

{8:64} dan semua berat mereka ditulis 

jam yang sama. 

{8: 65} juga mereka yang keluar dari tawanan 

mempersembahkan korban bagi Tuhan, Allah Israel, bahkan 
dua belas 

lembu jantan untuk seluruh Israel, domba jantan delapanpuluh 
dan enam belas, 

{8:66} Threescore dan dua belas domba, kambing untuk 
perdamaian 

menawarkan, dua belas; mereka semua korban kepada Tuhan. 

{8:67} dan mereka dikirim perintah raja 

kepada pelayan-pelayan raja dan para gubernur dari Celosyria 

dan Phenice; dan mereka dihormati orang-orang dan Bait 

Allah. 

{8:68} ketika hal itu terjadi, para penguasa datanglah 



kepadaku dan berkata, 

{8:69} bangsa Israel, raja-raja, imam dan 

Orang Lewi, tidak menaruh dari mereka orang-orang aneh 

Tanah, atau polusi bangsa-bangsa lain yakni, 

Orang Kanaan, orang Het, Pheresites, orang Yebus, dan Moab, 

Orang Mesir, dan orang Edom. 

{8:70} untuk mereka dan anak-anak mereka telah menikah 
dengan 

putri mereka, dan benih Suci dicampur dengan aneh 

orang-orang dari negeri itu. dan dari awal hal ini 

penguasa dan orang-orang besar telah mengambil bagian dari 
kejahatan ini. 

{8:71} dan segera setelah aku pernah mendengar hal ini, saya 
menyewa saya 

pakaian, dan pakaian Kudus, dan menarik off rambut 

dari kepala dan jenggot saya, dan saya duduk sedih dan sangat 
berat. 

{8:72} sehingga semua mereka yang kemudian pindah pada 
Firman 

Tuhan Allah Israel berkumpul kepadaku, sementara aku 
berkabung untuk 



Kesalahan: tapi aku duduk masih penuh dengan berat sampai 
matahari terbenam 

korban. 
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{8:73} kemudian bangun dari fast dengan pakaian saya dan 

pakaian Kudus yang sewa, dan membungkuk lutut saya, dan 
peregangan 

sebagainya tanganku kepada Tuhan, 

{8:74} aku berkata, ya Tuhan, aku malu dan malu 

mendahului engkau; 

{8:75} untuk dosa-dosa kita yang dikalikan di atas kepala kami, 
dan 

ignorances kami telah mencapai sampai kepada surga. 

{8:76} untuk selama-lamanya sejak zaman nenek moyang kita 
kita memiliki 

telah dan dalam dosa yang besar, bahkan sampai hari ini. 

{8:77} dan untuk dosa kita dan nenek-moyang kita kita dengan 
kami 

saudara-saudara dan kami raja-raja dan imam-imam kami 
menyerah kepada 

Raja-raja bumi, pedang, dan dijadikan tawanan, dan untuk 

mangsa dengan rasa malu, sampai hari ini. 



{8:78} dan sekarang dalam beberapa ukuran rahmat sudah 

menunjukkan kepada kita dari engkau, ya Tuhan, yang tidak 
harus diserahkan 

kami akar dan nama tempat kudus-Mu. 

{8:79} dan untuk menemukan kita cahaya di rumah 

Tuhan Allah kita, dan memberi kita makanan dalam waktu kami 

perbudakan. 

{8:80} ya, ketika kami dalam perbudakan, kita bukanlah 

meninggalkan Tuhan kita; tapi dia membuat kita murah hati 
sebelum 

Raja-raja Persia, sehingga mereka memberi kami makanan; 

{8:81} ya, dan dihormati Bait Tuhan kita, dan 

membangkitkan Sion tandus, bahwa mereka telah memberi kita 
yang pasti 

berdiam dalam Jewry dan Yerusalem. 

{8:82} dan sekarang, ya Tuhan, apakah yang hendak kita 
katakan, setelah ini 

hal-hal? karena kita telah melanggar perintah-Mu, yang 

engkau kauberikan dengan perantaraan hamba-hambamu para 
nabi, berkata: 

{8:83} bahwa di tanah yang kamu masukkan untuk memiliki 
sebagai 



Warisan, adalah tanah yang tercemar dengan sebisa mungkin 
polusi 

orang asing tanah, dan mereka telah mengisi dengan mereka 

kecemaran. 

{8:84} karena itu sekarang akan kamu tidak bergabung anakmu 

kepada anak-anak mereka, tidak akan kamu mengambil anak 
perempuan mereka kepada 

anak-anak Anda. 

{8:85} Selain itu kamu akan pernah berusaha untuk memiliki 
damai dengan 

mereka, bahwa kamu dapat menjadi kuat dan makan hal-hal 
baik 

Tanah, dan bahwa kamu dapat meninggalkan warisan tanah 
kepada 

anak-anak Anda untuk selama-lamanya. 

{8:86} dan semua itu adalah menimpa dilakukan kepada kami 
untuk kami 

karya-karya yang jahat dan dosa; untuk engkau, ya Tuhan, 
engkau membuat 

cahaya dosa-dosa kita, 

{8:87} dan telah memberikan kepada kita seperti root: tetapi 
kita memiliki 

kembali lagi untuk melanggar hukum-Mu, dan untuk berbaur 



diri dengan kenajisan dari bangsa-bangsa dari tanah. 

{8:88} benderang tidak engkau akan marah dengan kami untuk 
menghancurkan kita, 

sampai ada engkau meninggalkan kita akar, biji, maupun nama? 

{8:89} ya Tuhan Israel, engkau benar: untuk kami yang tersisa 

akar hari ini. 

{8:90} sesungguhnya, sekarang adalah kita depanmu dalam 
kelemahan kita, 

karena kita tidak bisa berdiri lebih lama karena hal ini 

hadapan-Mu. 

{8:91} dan sebagai Esdras dalam doanya membuat pengakuan 
nya, 

menangis, dan berbaring datar atas tanah sebelum Bait Suci, 

ada berkumpul kepadanya dari Yerusalem yang sangat besar 

banyak pria dan wanita dan anak-anak: sebab 

besar kalangan kumpulan. 

{8:92} kemudian Yekhonyas anak Jeelus, salah satu anak-anak 

Israel, memanggil, dan berkata, O Esdras, kami telah berbuat 
dosa 

terhadap Tuhan, kita telah menikahi wanita aneh 

bangsa-bangsa dari tanah, dan sekarang seluruh Israel aloft. 



{8:93} Mari kita membuat sumpah kepada Tuhan, bahwa kami 
akan menaruh 

pergi semua istri kita, yang kita telah mengambil bangsa-
bangsa, 

dengan anak-anak mereka, 

{8:94} seperti sebagaimana engkau telah, dan sebanyak 
mematuhi 

hukum Tuhan. 

{8:95} muncul dan dimasukkan ke dalam eksekusi: untuk 
kepadamu Maha ini 

masalah appertain, dan kami akan dengan engkau: lakukan 
dengan gagah berani. 

{8:96} jadi Esdras muncul, dan mengambil sumpah kepala 

Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel setelah hal-hal ini; 

dan begitu mereka bersumpahlah. 

{9:1} kemudian Esdras naik dari pelataran Bait 

pergi ke chamber dari Joanan bin Eliasib, 

{9:2} dan tinggal di sana, dan tidak makan daging atau minum 
tidak 

air, berkabung karena kejahatan besar orang banyak. 

{9:3} dan terdapat proklamasi di semua Jewry dan 



Yerusalem untuk semua mereka yang dari penawanan mereka, 
bahwa mereka 

harus berkumpul bersama di Yerusalem: 

{9:4} dan bahwa Barangsiapa bertemu tidak ada dalam dua 
atau 

tiga hari yang menurut sebagai para tua-tua yang telanjang 
aturan yang ditetapkan, 

ternak mereka harus merebut penggunaan Kaabah, dan 

dirinya dilemparkan keluar dari mereka yang tawanan. 

{9:5} dan dalam tiga hari semua mereka dari suku Yehuda 

dan Benjamin berkumpul bersama di Yerusalem abad ke-20 

hari bulan kesembilan. 

{9:6} dan semua kumpulan duduk gemetar dalam luas 

pelataran Bait Suci karena cuaca buruk yang hadir. 

{9:7} jadi Esdras timbul, dan berkata kepada mereka: kamu 

melanggar hukum dalam menikahi istri aneh, sehingga untuk 

meningkatkan dosa Israel. 

{9:8} dan sekarang dengan pengakuan memberikan kemuliaan 
kepada Tuhan 

Allah nenek moyang kita, 

{9:9} dan melakukan kehendakNya, dan memisahkan diri dari 



bangsa-bangsa dari tanah, dan perempuan-perempuan asing. 

{9:10} kemudian seluruh banyak menangis, dan berkata dengan 

suara yang nyaring, seperti seperti engkau telah berbicara, jadi 
akan kami lakukan. 

{9:11} tetapi oleh karena begitu kelakuanmu orang banyak, dan 
itu adalah 

busuk cuaca, sehingga kita tidak bisa berdiri tanpa, dan ini 
adalah 

tidak bekerja sehari atau dua, melihat dosa kita dalam hal ini 
adalah 

menyebar jauh: 

{9:12}, janganlah penguasa dari banyak biaya, dan 

Biarkan semua orang dari kami pemukiman yang aneh istri 
datang 

pada waktu yang ditetapkan, 
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{9:13} dan dengan mereka para pemimpin dan hakim dari 
setiap 

tempat, sampai kita berpaling murka Tuhan dari kami untuk 

Hal ini. 

{9:14} kemudian Yonatan bin Azael dan Ezechias 

anak Theocanus sesuai membawa hal ini kepada mereka: 



dan Mosollam dan Levis dan Sabbatheus membantu mereka. 

{9:15} dan orang-orang tawanan yang tidak sesuai 

untuk semua hal ini. 

{9:16} Esdras dan imam memilih kepadanya kepala sekolah 

Laki-laki dari keluarga mereka, dengan nama: dan di hari 
pertama 

bulan kesepuluh mereka duduk bersama untuk menyelidiki 
perkara tersebut. 

{9:17} sehingga mereka penyebab yang diselenggarakan aneh 
istri dibawa 

berakhir pada hari pertama bulan pertama. 

{9:18} dan para imam yang ikut datang bersama-sama, dan 

memiliki istri yang aneh, tidak ditemukan: 

{9:19} keturunan Yesus putra Josedec, dan 

saudara-saudara; Matthelas dan Eleazar, dan Joribus dan 
Joadanus. 

{9:20} dan mereka memberi mereka tangan untuk 
menyingkirkan istri 

dan untuk menawarkan RAM untuk membuat reconcilement 
untuk kesalahan mereka. 

{9:21} dan anak-anak Emmer; Ananias dan Zabdeus, 

dan Eanes, dan Sameius, dan Hiereel, dan Azarya. 



{9:22} dan anak-anak Phaisur; Elionas, Massias 

Israel, dan Natanael, dan Ocidelus dan Talsas. 

{9:23} dan orang Lewi; Yozabad, dan semifinal, dan 

Colius, yang dipanggil Calitas, dan Patheus, dan Yudas, dan 

Jonas. 

{9:24} dari penyanyi Kudus; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} dari para penunggu pintu gerbang; Sallumus, dan 
Tolbanes. 

{9:26} orang Israel, dari keturunan Phoros; Hiermas, 

dan Eddias, dan Melchias, dan Maelus, dan Eleazar, dan 

Asibias, dan Baanias. 

{9:27} keturunan Ela; Matthanias, Zakharia, dan 

Hierielus, dan Hieremoth, dan Aedias. 

{9:28} dan anak-anak Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, dan Sabatus, dan Sardeus. 

{9:29} keturunan Babai; Johannes, dan Ananias dan 

Josabad, dan Amatheis. 

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

Jasubus, Jasael, dan Hieremoth. 

{9:31} dan anak-anak Pa; Naathus, dan Moosias, 



Lacunus, dan Naidus, dan Mathanias, dan Sesthel, Balnuus, 

dan Manasseas. 

{9:32} dan keturunan Annas; Elionas dan Aseas, dan 

Melchias, dan Sabbeus, dan Simon Chosameus. 

{9:33} dan anak-anak Asom; Altaneus, dan Matthias, 

dan Baanaia, Eliphalet, dan Manasses, dan Semei. 

{9:34} dan keturunan Maani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, dan Pelias, dan Anos, Carabasion, 

dan Enasibus, dan Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: dan anak-anak Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} dan anak-anak Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} semua ini telah mengambil isteri-isteri yang aneh, dan 
mereka menaruh 

mereka pergi dengan anak-anak mereka. 

{9:37} dan para imam dan orang Lewi, dan mereka yang dari 

Israel berdiam di Yerusalem, dan di dalam negeri, pertama 

hari bulan ketujuh: sehingga anak-anak Israel dalam 

pemukiman mereka. 



{9:38} dan kumpulan seluruh datang bersama-sama dengan 
salah satu 

sesuai tempatnya luas serambi Kudus terhadap 

Timur: 

{9:39} dan mereka berfirman kepada Esdras imam dan 
pembaca, 

bahwa dia akan membawa hukum Musa, yang diberi 

Tuhan Allah Israel. 

{9:40} jadi Esdras imam kepala membawa pada hukum Allah 

seluruh banyak dari laki-laki untuk wanita, dan untuk para 
imam, 

untuk mendengar hukum pada hari pertama bulan ketujuh. 

{9:41} dan ia membaca di pengadilan yang luas sebelum Kudus 

Beranda dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan 

Perempuan; dan banyak memberi pelajaran kepada hukum. 

{9:42} Esdras dan imam dan pembaca hukum berdiri 

sampai atas mimbar dari kayu, yang dibuat untuk tujuan itu. 

{9:43} dan tidak berdiri dengan dia Mattathias, Sammus, 

Ananias, Azarya, dariubay, Ezecias, Balasamus, sebelah kanan 

tangan: 

{9:44} dan tangan kirinya berdiri Phaldaius, Misael, 



Melchias, Lothasubus, dan Nabarias. 

{9:45} kemudian mengambil Esdras kitab hukum sebelum 

banyak: sebab ia duduk Dewo di tempat pertama di 

melihat mereka semua. 

{9:46} dan ketika ia membuka hukum, mereka berdiri semua 

lurus ke atas. Jadi Esdras diberkati Tuhan Mahatinggi, 

Tuhan semesta alam, yang Mahakuasa. 

{9:47} dan seluruh bangsa itu menjawab, Amin; dan 
mengangkat 

tangan mereka mereka jatuh ke tanah dan sujud menyembah 
kepada Tuhan. 

{9:48} juga Yesus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas, dan Calitas, Asrias, dan 

Joazabdus, dan Ananias, Biatas, orang-orang Lewi, mengajarkan 
hukum 

Tuhan membuat mereka lagi pula untuk memahaminya. 

{9:49} Kemudian berkatalah Attharates kepada Esdras imam 
kepala. 

dan pembaca, dan untuk orang-orang Lewi yang mengajar 
banyak, 

bahkan untuk semua, berkata, 

{9:50} hari ini kudus bagi Tuhan; (bagi mereka semua menangis 



ketika mereka mendengar hukum:) 

{9:51} pergi kemudian, makanlah dan Minumlah minuman 
manis, dan 

mengirim bagian untuk mereka yang tidak ada; 

{9:52} untuk hari ini kudus bagi Tuhan: dan janganlah 

sedih; Tuhan akan membawa Anda ke kehormatan. 
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{9:53} sehingga orang-orang Lewi diterbitkan segala sesuatu 
kepada rakyat, 

berkata, hari ini kudus bagi Tuhan; menjadi tidak sedih. 

{9:54} kemudian pergi mereka cara mereka, masing-masing 
untuk makan dan 

minuman, dan membuat gembira, dan memberikan bagian 
kepada mereka yang telah 

apa-apa, dan untuk membuat besar bersorak; 

{9:55} karena mereka mengerti kata-kata dimana mereka 

diperintahkan, dan yang mereka telah dikumpulkan 

 


