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1 Esdras 

Prvá kniha Esdras 

{1:1} a Josias konajú vo sviatok Pesach v 

Jeruzalem unto svojho pána a ponúkol Pesach 

štrnásty deň prvého mesiaca; 

{1:2} Nastavenie kňazov podľa ich denne 

kurzy, je odetá v dlhé rúcho, v chráme 

Pán. 

{1:3} a Rozpomeňte Leviti, Svätý ministri 

Izrael, že oni mali posvätí sami Hospodinovi, do 

nastaviť svätého ark pána v dome že kráľ Šalamún 

syn David staval: 

{1:4} a povedal: vy nič viac znáša archa na vaše 

ramená: teraz teda slúžiť pána, svojho Boha, a 

minister unto svoj ľud Izrael, a pripraviť si po vaše 

rodiny a pokolenia, 

{1:5} podľa toho, že David kráľ Izraela predpísané, 



a podľa nádheru svojho syna Šalamúna: a 

stála v chráme podľa niekoľkých dôstojnosť 

rodiny si Levitov, ktorí slúžili v prítomnosti 

svoje bratov, synov Izraela, 

{1:6} ponuka veľkonočného baránka v poradí, a pripravený 

obete pre bratov, a zachovať Pesach 

podľa prikázania pána, ktorý bol 

dal Mojžiš. 

{1:7} a ľudu, ktorý bol nájdený tam Josias 

dal tridsaťtisíc jahňatá a kozľatá a tritisíc 

teľatá: tieto veci dostali king's príspevok, 

ako sľúbil, že k ľuďom, kňazov, a 

na Leviti. 

{1:8} a Helkias, Zachariáš a Syelus, guvernérov 

chrámu, dal kňazom na Pesach, dva 

tisíc a sto šesť oviec a tristo teliat. 

{1:9} a Jeconias, a Samaias a Nathanael jeho 

brat a Assabias, a Ochiel a KrovinováBlogy, kapitáni nad 

tisíce, dal Leviti na Pesach päť 

tisíc oviec a sedemsto teliat. 



{1:10} a keď tieto veci boli vykonané, kňazi a 

Leviti majú nekvašených chlebov, stál vo veľmi pohľadný 

Poradie podľa pokolenia, 

{1:11} a podľa viacerých dignities z 

otcovia, pred ľuďmi, ponúka Pánovi, ako je 

napísané v knihe Mojžiš: a tak som sa 

ráno. 

{1:12} a pečené Pesach ohňom, ako 

appertaineth: pokiaľ ide o obete, ich sod im z mosadze 

hrnce a panvice s dobré Vychutnajte si 

{1:13} a nastaviť ich pred všetkými ľuďmi: a potom 

pripravené pre seba a pre kňazov ich 

bratia, synovia Áronovi. 

{1:14} kňazi ponúknuté tuk až do noci: a 

Leviti pripravené pre seba, a kňazi ich 

bratia, synovia Áronovi. 

{1:15} Svätý spevákov aj synovia Asaph, boli v 

ich poradie podľa vymenovanie David, ku vtipu, 

Asaph, Zachariáš a Jeduthun, kto bol kráľ 

družiny. 



{1:16} okrem nosiči boli na každej bráne; nebolo to 

zákonné pre niektorý z jeho bežné doručenie: pre ich 

pre ne pripravili bratia Leviti. 

{1:17} tak boli veci, ktoré patrili do 

obete pána dokonalý v ten deň, aby sa 

môže mať Pesach, 

{1:18} a prinášať obete na oltári pána, 

podľa prikázaní kráľa Josias. 

{1:19} tak deti Izraela, ktoré boli prítomné konať 

Pesach v tej dobe a sviatok sladký chlieb sedem 

dní. 

{1:20} a takéto Pesach sa nevykonávalo v Izraeli od 

Čas prorok Samuel. 

{1:21} Áno, všetkých kráľov Izraela konať nie takéto 

Pesach ako Josias, a kňazi a Leviti, a 

Židia, vedeného celý Izrael, ktoré boli nájdené obydlia v 

Jeruzalem. 

{1:22} v osemnástom roku panovania Josias bola 

Tento Pesach priebežne. 

{1:23} a prác alebo Josias boli vzpriamené pred jeho 



Pán srdcom plná zbožnosti. 

{1:24} Pokiaľ ide o veci, ktorá prišla odovzdať vo svojom čase, 

boli písané v bývalej krát, čo sa týka tých, ktorý 

zhrešili a urobil svojvoľne proti pánovi predovšetkým ľudia 

a kráľovstvami, a ako oni truchlil mu nadmieru, tak 

že slová pána administratívnou Izraela. 

{1:25} teraz po všetky tieto akty Josias stalo sa, 

že faraóna, egyptského kráľa prišiel zvýšiť vojny v 

Carchamis na Eufrate: a Josias vytiahol proti nemu. 

{1:26} ale egyptského kráľa, poslal k nemu, riekol: čo 

si mám počať s teba, kráľovi Judea? 

{1:27} som sa rozposlal od Pána Boha proti tebe; 

Moja vojna je na Eufrate: a teraz pán je so mnou, 

Áno, pán je so mnou hasting me vpred: odchýliť od 

mi, a nesmie byť proti pánovi. 

{1:28} vystupňoval Josias neprihlásite späť svojho vozidla z 

ho, ale zaviazali bojovať s ním, nie o 

slová proroka Jeremy hovoril ústami 

Pán: 

{1:29} ale pripojil bitke s ním v obyčajný Magiddo 



a kniežatá prišli proti kráľom Josias. 

{1:30} potom povedal kráľ svojim služobníkom, ma priviedol 

preč z bitky; Ja som veľmi slabá. A 

okamžite jeho služobníci vzal ho preč z bitky. 

{1:31} potom gat mu na jeho druhý voz; a je 

priviedol späť do Jeruzalema, zomrel a bol pochovaný v jeho 

otcov hrob. 

{1:32} a všetky židovstva oplakával Josias, áno, 
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Jeremy prorok bedákal Josias a náčelníci 

so ženami sa oplakávání pre neho až do tohto dňa: 

a to bolo rozdané pre výnos urobiť 

priebežne vo všetkých izraelského národa. 

{1:33} tieto veci sú písané v knihe príbehy 

kráľov Júdu, a jeden každý z aktov že Josias 

urobil, a jeho slávu, a jeho chápanie v zákone 

Pane, a veci, ktoré on robil predtým, ako a čo 

Teraz prednášal, sú zaznamenané v knihe kráľov Izraela 

a Judea. 

{1:34} a ľud vzal Joachaz syna Josias, a 



sa mu kráľ namiesto Josias svojho otca, keď bol 

dvadsať až troch rokov. 

{1:35} a kraľoval v Judei a v Jeruzaleme tri 

mesiacov: a potom egyptského kráľa zosadil ho od 

vládla v Jeruzaleme. 

{1:36} a postavil daň na zemi sto 

talenty talentov zlata a striebra. 

{1:37} kráľ Egypta tiež robil kráľ Joacim jeho 

brat kráľ Judea a Jeruzalema. 

{1:38} a on viazané Joacim a šľachtici: ale Zaraces 

bratom zadržaný a priviedol ho z Egypta. 

{1:39} päť a dvadsať rokov bola Joacim keď on 

bola vykonaná kráľ Jeruzalemčania a Jeruzalem; a on 

čo je zlé pred pánom. 

{1:40} preto proti nemu Nabuchodonosor kráľ 

Babylon prišiel a zviazal ho s retiazkou z mosadze, 

a odniesol ho do Babylonu. 

{1:41} Nabuchodonosor tiež vzal Svätý ciev 

Pán, ich uniesť a nastaviť ich do vlastného 

chrám v Babylone. 



{1:42} ale tie veci, ktoré sú zaznamenávané na neho a z 

jeho uncleaness a bezbožnosť, sú napísané v kroniky 

králi. 

{1:43} a Joacim svojho syna vládla neho: bol 

urobil kráľ osemnásť rokov; 

{1:44} a vládol ale tri mesiace a desať dní v 

Jeruzalem; a čo je zlé pred pánom. 

{1:45} tak po roku Nabuchodonosor poslal a spôsobil 

ho do Babylonu prinesené sväté nádoby 

Pán; 

{1:46} a Zedechias kráľ Judea a Jeruzalema, 

keď mu bolo jedno a dvadsať rokov; a kraľoval 

jedenásť rokov: 

{1:47} a urobil zlo aj v očiach pána, a 

záležalo nie na slová, ktoré boli vyrieknuté jemu tým 

Prorok Jeremy z úst Pána. 

{1:48} a po že kráľ Nabuchodonosor robil 

mu prisahať na meno Pána, on sám, forswore 

a búrili; a spevnenie krku, jeho srdce, mu 

prestúpili zákony Hospodina, Boha Izraela. 



{1:49} guvernéri tiež ľudia a kňazi 

urobil veľa vecí proti zákonom, a prešiel všetky 

znečisťujúcich látok zo všetkých národov, a poškvrnili chrámu 
pána, 

ktorý bol posvätil v Jeruzaleme. 

{1:50} napriek Boh ich otcov poslal jeho 

Messenger volať späť, pretože mu ušetril nich a 

jeho príbytku tiež. 

{1:51} ale oni mali svoje messengers výsmech; a vzhľad, 

keď pán hovoril k nim, oni robili šport jeho 

proroci: 

{1:52} tak ďaleko dopredu, že sa rozhneval s jeho ľudom 

pre ich výbornú bezbožnosti, prikázal kráľov 

Chaldejov prísť proti nim; 

{1:53} kto zabil svoje mladých mužov s mečom, áno, 

dokonca aj v rámci kompas ich Svätý chrám a ušetrené 

mladý muž ani slúžka, starý muž ani dieťa, medzi 

ich; pre zachránil všetko do svojich rúk. 

{1:54} a vzali všetky sväté nádoby pána, 

veľké a malé, s cievami archy z Boha, a 



king's poklady, a uniesť do Babylonu. 

{1:55} ako domu pána, sú spálené, a 

Zbořil múry Jeruzalema, a zapálili na ňu 

veže: 

{1:56} a pokiaľ ide o jej nádherné veci, ktoré nikdy neprestala 

kým mal spotrebovanej a priviedol všetko k ničomu: a 

ľudia, ktoré boli nie zabitý mečom niesol unto 

Babylon: 

{1:57} kto sa stal zamestnancov k nemu a jeho deti, až 

Peržania kraľoval plniť slovo Hospodinovo hovorené 

ústami Jeremy: 

{1:58}, kým pôdy užívali jej soboty, celý 

doba jej skazy sa ona odpočinku, kým počas celej doby platnosti 

sedemdesiat rokov. 

{2:1} v prvom roku Cyrus kráľa Peržanov, ktorý 

Slovo Pána by mohlo dosiahnuť, že on 

sľúbil ústami Jeremy; 

{2:2} pán vzbudil ducha Cyrus kráľa z 

Peržania, a on robil proklamácie cez všetky jeho 

kráľovstvo, a aj v písomnej podobe, 



{2:3} hovorí, tak hovorí Cyrus kráľ Peržanov; Na 

Pán Izrael, najvyššieho pána, urobil mi kráľ 

celý svet, 

{2:4} a prikázal mi na ňom postaviť dom 

Jeruzalem v židovstva. 

{2,5} Ak teda tam sa niekto z vás, ktoré sú jeho 

ľudia, nech pán, ani jeho pána, sa s ním a nech 

ísť hore do Jeruzalema, čiže v Judsku, a stavať dom 

Izrael pána: on je pán, ktorý prebýva v 

Jeruzalem. 

{2:6}. kdož potom bývať na miestach okolo, nech im 

pomôcť mu, tie, som povedať, že sú jeho susedmi, zlatom, 

a striebrom, 

{2:7} s darmi, kone a dobytok, a iné 

veci, ktoré boli stanovené podľa sľubu pre chrám 
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Pán v Jeruzaleme. 

{2:8} potom šéf rodiny Judea a z 

pokolenia vstal; kňazi, a Levitov, 

a všetko, čo ktorého myseľ pána presťahoval do ísť hore, a 



postaviť dom pre pána v Jeruzaleme, 

{2:9} a tí, ktorí sídlili okolo nich, a pomohol 

im vo všetkom s striebra a zlata, s koňmi a 

hovädzí dobytok, a veľmi veľa darčekov veľkého množstva 

ktorých myseľ boli vzbudil k nemu. 

{2:10} kráľ Cyrus vyviedol svätej nádoby, 

ktoré Nabuchodonosor odniesol Jeruzalemu, 

a musel nastaviť v jeho chráme idoly. 

{2:11} teraz kedy Cyrus kráľ Peržanov priniesol 

ich ďalej, on im vydal Mithridates jeho pokladník: 

{2:12} a podľa neho boli dodané do Sanabassar 

guvernér Judea. 

{2:13} a to bol počet z nich; Tisíc 

zlaté poháre a tisíc striebra, censers striebra 

injekčné liekovky dvadsať deväť tridsať zlatých a strieborných 
dvetisíc 

štyri sto desať a tisíc ďalších plavidiel. 

{2:14} tak všetky plavidlá zo zlata a striebra, ktoré boli 

uniesť, boli päť tisíc štyristo sedemdesiat 

až deväť. 



{2:15} Toto boli prinesené späť Sanabassar, spolu 

s nimi zajatí, z Babylona do Jeruzalema. 

{2:16}, ale v čase Artexerxes kráľ Peržania 

Belemus, a Mithridates, a Tabellius a Rathumus, 

a Beeltethmus, a Semellius tajomník, s ostatnými 

ktoré boli Komisii ich obydlia v Samárii 

a ďalších miestach, napísal jemu proti nim, ktoré sídlili v 

Judea a Jeruzaleme tieto listy po; 

{2:17} kráľovi Artexerxes nášho Pána, pomáhaj svojim 
služobníkom, 

Rathumus storywriter a Semellius scribe, a 

zvyšok ich Rady a sudcov, ktoré sú v Celosyria a 

Phenice. 

{2:18} či už teraz známe, že pán kráľ, že Židia 

ktoré sú od vás k nám, že prišiel do Jeruzalema, ktoré 

spurný a zlý mesto postaviť trhovisko, a 

Oprava steny a položiť základy chrámu. 

{2:19} teraz keby sa toto mesto a jeho hradby 

opäť bude nielenže odmietajú vzdať hold, ale aj rebel 

proti kráľom. 



{2:20} a Councill ako veci týkajúce sa 

chrámu sú teraz v ruke, myslíme, že to stretnúť aby 
nezanedbávali také 

záležitosť, 

{2:21} ale hovoriť unto náš Pán kráľ, zámer 

že ak to bude tvoja radosť môže vyhľadal v knihách 

z tvojich otcov: 

{2:22} a ty budeš nájsť v kronikách, čo je 

ukončení týkajúce sa týchto vecí a nebudeš rozumieť že 

že mesto bol spurný, trápi kráľov a mestá: 

{2:23} a že Židia boli vzpurný, a vzkriesil 

vždy vojny v ňom; pre ktoré spôsobujú aj toto mesto bolo 

k pustej. 

{2:24} preto teraz prehlasujeme k tebe, pane 

kráľovi, že ak toto mesto postavený znova, a stien. 

nastavené nanovo, nebudeš z odteraz mať žiadny priechod 

do Celosyria a Phenice. 

{2:25} potom kráľ opäť odpísal na Rathumus 

storywriter, Beeltethmus, Semellius scribe, a na 

odpočinku, ktoré boli Komisii a obyvatelia v Samárii 



a Sýria a Phenice, po týmto spôsobom; 

{2:26} čítal som list, ktorý ste poslali ku mne: 

Preto som prikázal, aby urobiť dôkladné vyhľadávania a to jest 

bolo zistené, že mesto bolo od začiatku precvičovanie 

proti kráľovi, 

{2:27} a muži v ňom dostali k povstaniu a 

vojny: a že mocné kráľov a divoký boli v Jeruzaleme, 

kto vládol a postihovanie pocty v Celosyria a Phenice. 

{2:28} teraz preto som prikázal brániť tých 

muži z budovy mesta a dbať NATO, aby tam 

nič viac urobiť v ňom; 

{2:29} a že tých zlých pracovníkov pokračovať ďalej 

k nevôli kráľov, 

{2:30} potom kráľ Artexerxes jeho listy sa čítajú, 

Rathumus a Semellius scribe a ostatných, ktoré boli 

v Komisii, odstránenie v zhone smerom 

Jeruzalem s vojsko jazdci a množstvo 

ľudia v bojové pole, začal sa brániť stavitelia; a 

stavba chrámu v Jeruzaleme ukončila až druhá 

roku panovania kráľa Darius Peržanov. 



{3:1} teraz keď Darius vládol, on robil veľkú hostinu 

k svojim poddaným, a k jeho domácnosti a k všetkým 

princes z Perzie a médiá 

{3:2} a guvernéri a kapitánov a 

poddôstojníkov, ktoré boli podľa neho, z Indie unto Etiópia, 

sto dvadsať a siedmich provincií. 

{3:3} a keď oni jedli a opitý, a že 

spokojní boli odišli domov, potom Darius kráľ šiel do 

jeho spálni a spal, a čoskoro po awaked. 

{3:4} potom traja mladí muži, ktoré boli stráže, 

držal kráľ tela, hovoril jeden k druhému; 

{3:5} nech každý jeden z nás hovoria vety: ten, ktorý sa 

prekonať, a ktorého vety budú zdať múdrejšie 

iné, jemu sa kráľ Darius dávať veľké dary, a 

veľké veci znamení víťazstvo: 

{3:6} as, k byť oblečený vo fialovej, piť v zlate, a na 

spánok na zlato a chariot s uzdy zlata, a 

headtire jemné prádlo a reťaz okolo krku: 

{3:7} a on musí sedieť vedľa Darius kvôli jeho 

múdrosť, a sú nazývané Darius jeho bratranec. 



{3:8} a potom každý z nich napísal svoj trest, zapečatené, 

a položil ju pod kráľ Darius vankúšom; 

{3:9} a povedal, že keď kráľ vstal z mŕtvych, niektoré sa 

Daj mu spisy; a z ktorého boku kráľa a 

tri princes of Persia sa súdiť, že jeho veta je 
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najmúdrejší, mu víťazstvo sa poskytne, ako bol vymenovaný. 

{3:10} prvý písal, víno je najsilnejšie. 

{3:11} druhý napísal: kráľ je najsilnejší. 

{3:12} tretí napísal, ženy sú najsilnejšie: ale vyššie 

všetky veci pravdu beareth preč víťazstvo. 

{3:13} teraz keď kráľ bol povstal, vzali ich 

spisy, a vyslobodil jemu, a tak ich prečítal: 

{3:14} a posielanie ďalej nazval všetko vládcov 

Perzie, médií, a guvernéri a kapitáni, a 

poddôstojníkov a hlavný úradníkmi; 

{3:15} a posadil sa na sedadle royal rozsudku; 

a spisy boli pred nimi. 

{3:16} povedal, volanie mladých mužov a informujú 

vyhlasujú vlastné vety. Tak volali, a prišiel 



v. 

{3:17} a povedal im: Declaro nám svoj názor 

o spisoch. Potom začal prvý, ktorý mal 

hovorí o sile vína; 

{3:18} a teda povedal O vy muži, ako nad silnými 

je víno! to núti všetkých mužov mýliť, že piť to: 

{3:19} zhotovuje myseľ kráľa a z 

siroty dieťa byť všetci jedno; je otrokom a z 

Freeman, Chudák a bohatý: 

{3:20} ale obracia aj každá myšlienka do veselosti a veselí, 

tak, že muž remembereth, ani smútok, ani dlh: 

{3:21} a to zhotovuje každé srdce bohaté, takže muž 

remembereth kráľ ani guvernér; a zhotovuje sa 

hovoriť všetko talenty: 

{3:22} a keď sú v ich šálok, zabúdajú ich 

lásku aj priateľov a bratov a málo po žrebovaní 

Swords: 

{3:23}, ale keď sa z vína, pamätať 

nie to, čo robili. 

{3:24} O vy muži, je nie víno najsilnejšie, ktoré enforceth 



teda urobiť? A keď tak hovoril, on držal jeho pokoj. 

{4:1} potom druhá, že hovoril o sile 

kráľ, začal hovoriť, 

O {4:2} vy muži, nie muži vynikajú v pevnosti, ktoré nesú 

pravidlo more a pôdy a všetky veci v nich? 

{4:3} ale ešte kráľ je viac mocný: on je pán všetkého 

tieto veci, a jest nadvládu nad nimi; a vôbec 

On im to prikazuje. 

{4:4} Ak on ponuku ich válčit jeden proti druhému, 

sú to: Ak mu poslať von proti nepriateľom, idú, 

a rozkladajú hory múrov a veží. 

{4:5} oni zabiť a je zabitý, a prestúpiť nie 

King's prikázaní: Ak si víťazstvo, prinášajú všetky 

kráľ, ako dobre sa pokaziť, ako všetky veci inde. 

{4:6} rovnako pre tých, ktorí sú bez vojakov a nemať 

s vojny, ale použiť husbundry, keď oni zbierali 

znova to, čo si zasial, priviedli ho ku kráľovi, 

a nútia navzájom poctu k king. 

{4:7} a predsa on je ale jeden muž: Ak ten príkaz zabiť, 

zabijú; Ak ten príkaz na náhradné, že náhradné; 



{4:8} Ak ten príkaz biť, že biť; Ak sa príkaz 

aby pustý, robia pustý; Ak sa príkaz na 

postaviť, stavať; 

{4:9} Ak ten príkaz rúbať, režú Ak on 

príkaz rastlín, ich rastlín. 

{4:10} tak všetkých svojich ľudí a svoje vojská ho počúvajú: 

Okrem toho on lieth, eateth a drinketh, a 

vzal jeho zvyšok: 

{4:11} a toto strážiť kolo o ňom, ani 

môže niektorý odchýliť, a robiť svoju vlastnú firmu, ani 

Nepočúvnuť oni ho v akejkoľvek veci. 

{4:12} O ako vy muži, by mali nie kráľ je najmocnejší, 

keď v takýchto sort je poslúchol? A on držal jeho jazyk. 

{4:13} potom tretí, kto hovoril žien, a 

pravdu, (to bol Zerubábel) začalo hovoriť. 

{4:14} O vy muži, nie je veľký kráľ, ani 

množstvo mužov, ani je to víno, ktoré excelleth; kto je to 

potom ich panuje, alebo jest panstvo nad nimi? sú 

Oni nie ženy? 

{4:15} ženy znášala kráľa a všetkých ľudí, ktoré 



medveď pravidlo námornú a pozemnú. 

{4:16} aj z nich prišli oni: a živí sa nimi 

up vysadenej vinohradoch, odkiaľ víno prichádza. 

{4:17} podniknúť aj odevy pre mužov; Toto prinesie 

slávu mužov; a bez ženy nemôžu byť muži. 

{4:18} Áno, a ak muži zhromaždili zlata a 

striebro, alebo akékoľvek iné pekné veci, čo nemilujú žena 

ktorý je pohľadný a krásu? 

{4:19} a nechať všetky tie veci idú, oni nie hľadieť, 

a dokonca s otvorenými ústami opraviť svoje oči rýchlo na ňu; a 

nie všetci muži majú viac túžbu jej ako unto silver alebo 

zlato, alebo akékoľvek hojnom vec vôbec? 

{4:20} človeka leaveth jeho vlastný otec, ktorý ho vychovala, 

a svojej vlastnej krajine a cleaveth k manželke. 

{4:21} on sticketh netreba stráviť svoj život s manželkou. a 

remembereth otec, ani matka ani krajiny. 

{4:22} to tiež musíte vedieť, že ženy majú 

nadvládu nad vás: vy nie práce a driny a dať a 

priniesť všetky ženy? 

{4:23} Áno, človek vzal jeho meč a ťahá jeho spôsob, ako 



Rob a ukradnúť plávať po mori a po riekach; 

{4:24} hľadia na leva a vychádzal 

temnoty; a kedy jest ukradnuté, rozmaznaný, a vykradli, on 

bringeth do jeho lásky. 
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{4:25} preto muž miluje svoju ženu lepšie ako otec 

alebo matka. 

{4:26} Áno, mnohých tam byť, že sa vyčerpá svoje zmysly 

pre ženy, a stať sa zamestnancov pre ich dobro. 

{4:27} mnohí aj zahynuli, sa dopustil, a zhrešil, 

pre ženy. 

{4:28} a teraz vy neveria mi? nie je kráľ 

skvelý v jeho moci? Všetky regióny nie strach, aby sa ho dotkol? 

{4:29} ešte nemal vidieť ho a Apame kráľ 

konkubinát, dcéra obdivuhodné Bartacus, sedí na 

pravá ruka kráľa, 

{4:30}, pričom korunu z king's head, a 

nastavenie je na jej vlastnú hlavu; Ona tiež zasiahol kráľ 

ľavú ruku. 

{4:31} a ešte za to všetko kráľ gaped a hľadel na 



ju s otvorenými ústami: Ak smiala sa na neho, on sa smial 

tiež: ale ak si vzala akúkoľvek nevôľu na neho, bol kráľ 

fain aby lichotiť, že ona môže vyúčtovať do neho znova. 

{4:32} O ye mužov, ako je možné, ale ženy by mali byť 

silný, vidieť robia tak? 

{4:33} potom kráľ a kniežatá vyzeral jeden na 

Ďalšie: Takže začal hovoriť pravdu. 

{4:34} O vy muži, nie sú silné ženy? veľký je 

zem, vysoko je nebo, swift je slnko v jeho kurz pre 

compasseth nebesá kolo o, a jeho fetcheth 

Samozrejme opäť na svoje miesto v jeden deň. 

{4:35} je to nie je veľký, ktoré zhotovuje tieto veci? preto 

pravdu, je veľký a silnejšie ako všetky veci. 

{4:36} celú Zem crieth na pravde a neba 

blesseth sa: všetkých diel shake a trasú na to, a to je 

žiadna nespravodlivé vec. 

{4:37} víno je zlý, zlý kráľ, ženy sú 

Wicked, Všetky deti mužov sú zlé, a také sú všetky 

ich zlý diel; a nie je pravda v ich 

neprávosti aj ich zahynú. 



{4:38} Pokiaľ ide o pravdu, to je, a je vždy silný; 

to žije a conquereth na veky. 

{4:39} s ňou nie je žiadne prijímanie osôb alebo 

odmeny; ale ona robí veci, ktoré sú tesne a refraineth 

zo všetkých nespravodlivých a zlých vecí; a všetci muži, aj ako 

z jej diel. 

{4:40} ani v jej úsudok je žiadne neprávosti; 

a ona je silu, kráľovstvo, moc a vznešenosť všetkých 

vekových kategórií. Požehnaný byť Božej pravdy. 

{4:41} a že držal jeho pokoj. A všetok ľud 

potom kričal, a povedal, skvelá je pravdy a mocný nad všetko 

veci. 

{4:42} potom povedal, že kráľ jemu, opýtajte sa, čo chceš 

viac ako je menovaný písomne a dáme ju 

tebe, pretože ty si najmúdrejší; a ty budeš sedieť vedľa 

mi, a budeš sa volať môj bratranec. 

{4:43} potom on riekol kráľ, pamätať tvoje sľub 

čo ty jsi sľúbil postaviť Jeruzalem, v deň keď 

Ty camest na tvoje kráľovstvo 

{4:44} a poslať preč všetkých plavidiel, ktoré boli prijaté, 



preč z Jeruzalema, ktorý oddelil Cyrus, keď on 

sľúbil zničiť Babylon a zaslať ich znova tam. 

{4:45} ty tiež hast sľúbil vybudovať chrám, 

ktorý Edomites spálil, keď Judei bolo Pusté 

podľa Chaldejov. 

{4:46} a teraz O pán kráľ, to je, že som 

vyžadujú, a ktoré želám tebe, a to je kniežací 

štedrosť konania zo seba: Chcem preto, aby 

Ty napraví sľub, výkon dolupodpísaní s 

tvoje vlastné ústa, ty si sľúbil, že sa kráľ neba. 

{4:47} potom Darius kráľ vstal a pobozkala ho, 

a písal listy pre neho unto pokladníkov a 

poddôstojníkov a kapitánov a guvernérov, ktoré by mali 

bezpečne sprostredkovať na ceste, ako ho, a všetky tie, ktoré 
idú 

s ním vybudovať Jeruzalema. 

{4:48} napísal listy aj unto poddôstojníkov, ktoré boli 

Celosyria a Phenice a im v Libanus, ktoré 

mali by priniesť cédrového dreva z Libanus do Jeruzalema, 

a že by mali vybudovať mesto s ním. 



{4:49} Okrem napísal pre všetkých Židov, ktorý vyšiel 

jeho ríše až do židovstva, týkajúce sa ich slobody, ktoré 

Žiadny úradník, žiadne pravítko, žiadne poručík, ani pokladník, 
mali 

násilne vstúpiť do ich dverí; 

{4:50} a že všetky krajiny, ktoré mali 

zadarmo bez hold; a že Edomites mali dať 

dedín Židov, ktoré potom budú konať: 

{4:51} Áno, že sa každý rok vzhľadom na dvadsať 

talenty na stavbu chrámu, dovtedy, že to 

boli postavené; 

{4:52} a ďalších desať talentov každoročne, zachovať vyhorel 

obete na oltári každý deň, ako mali 

prikázanie sedemnásť ponúknuť: 

{4:53} a že všetci, ktorí šli od Babylon vybudovať 

mesto by malo mať zadarmo slobody, ako aj oni ako ich 

potomstvo a všetkých kňazov, že odišiel. 

{4:54} písal aj o. poplatkov a 

Knažský rúch wherein minister; 

{4:55} a podobne pre obvinenia z Levitov, aby sa 



dal im až do dňa, ktorý dom boli dokončené, a 

Jeruzalem staval nahor. 

{4:56} a velil dať všetkým, ktorý držal mesto 

dôchodkov a miezd. 

{4:57} poslal preč tiež všetky plavidlá od Babylon, 

Cyrus stanovila od seba; a všetky, že Cyrus dala v 

prikázanie, to isté prikázal aj vykonať, a 

poslal do Jeruzalema. 

{4:58} teraz keď tento mladý muž bol preč dozadu, on 

zdvihol svoju tvár k nebu smerom Jeruzalema, a chválil 

Kráľ neba, 
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{4:59} a povedal od teba víťazstvo prichádza od teba 

prichádza múdrosť a tvoje je sláva, a ja som tvoj služobník. 

{4:60} požehnal jsi, kto jsi mi dal múdrosť: pre 

tebe vzdávam vďaka, pane našich otcov. 

{4:61} a tak vzal listy, a šiel von, a prišiel 

unto Babylon, a povedal, že jeho bratov. 

{4:62} a oni chválili Boha svojich otcov, pretože 

On im dal slobodu a slobodu 



{4:63} ísť hore, a vybudovať Jerusalem a chrám 

ktorý je nazývaný podľa jeho názvu: a hodoval s 

nástroje musick a veselosti sedem dní. 

{5:1} po to boli hlavné muži rodín 

podľa ich kmene rozhodli ísť s ich manželky 

a synovia a dcéry, s ich menservants a 

maidservants a ich dobytok. 

{5:2} a Darius poslal s nimi tisíc jazdci, 

až sa im priniesli späť do Jeruzalema bezpečne, a 

hudobné [nástroje] tabrets a flauty. 

{5:3} a hral všetkých svojich bratov, a on sa im ísť 

až spolu s nimi. 

{5:4} a to sú mená mužov, ktoré sa zvýšili, 

podľa ich rodín medzi ich kmene po ich 

niekoľko hláv. 

{5:5} kňazi, synovia Phinees syna Aaron: 

Ježiša syna Josedec, syna Saraias a Joacim 

Son of Zerubábel, syn Salathiel, z domu 

David, z pokolenia Phares z pokolenia Júdovho. 

{5:6} kto hovoril múdre vety pred Darius kráľ 



Perzie v druhom roku jeho panovania v mesiaci Nisan, 

čo je prvý mesiac. 

{5:7} a to sú oni židovstva, ktorá prišla z 

zajatia, kde sa usadil ako cudzinci, ktorým 

Nabuchodonosor babylonský kráľ mal uniesť unto 

Babylon. 

{5:8} a oni sa vrátili do Jeruzalema, a na strane druhej 

časti židovstva, každý človek svoje vlastné mesto, ktorý prišiel s 

Zerubábel, s Ježišom, Nehemias a Zachariáš, a 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus a Baana, ich sprievodcov. 

{5:9} národa, ich počet a ich 

guvernéri, synovia Phoros, tisíc dvesto 

sedemdesiat a dva; synov Saphat, sto sedemdesiat štyri 

a dve: 

{5:10} synov Ares, sedem sto päťdesiat a šesť: 

{5:11} synov Phaath Moab, dva tisíc osem 

sto a dvanásť: 

{5:12} synov Elam, tisíc dvesto päťdesiat 

a štyri: synovia Zathul, deväť sto štyridsať a päť: 



synov Corbe, sedem sto päť: synovia Bani, 

šesť sto štyridsať a osem: 

{5:13} synov Bebai, šesť sto dvadsať a tri: 

synovia Sadas, tri tisíc dve sto dvadsať a 

dve: 

{5:14} synov Adonikam, šesť sto šesťdesiat a 

sedem: synovia Bagoi, šesťdesiat tisíc dve a šesť: 

synovia Adin, štyri sto päťdesiat a štyri: 

{5:15} synov Aterezias, deväťdesiat a dve: synovia 

Ceilan a Azetas threescore a sedem: synovia Azuran, 

štyri sto tridsať a dve: 

{5:16} synov Ananiáš, sto a jeden: synovia 

z aromatická, tridsaťdva: a synovia Bassa, tristo 

dvadsať a tri: synovia Azephurith, sto a 

dve: 

{5:17} synov Meterus, tri tisíc a päť: 

synov Bethlomon, sto dvadsať a tri: 

{5:18} oni Netophah, päťdesiat a päť: oni z 

Anathoth, sto päťdesiat a osem: sú Bethsamos, 

štyridsať a dve: 



{5:19} oni Kiriathiarius, dvadsať a päť: oni z 

Caphira a Beroth, sedem sto štyridsať a tri: oni z 

Pira, sedemsto: 

{5:20} sú Chadias a Ammidoi, štyristo 

dvadsať až dve: oni Cirama a Gabdes, šesť set 

dvadsať a jeden: 

{5:21} oni Macalon, sto dvadsať a dve: 

Oni Betolius, päťdesiat a dve: synovia Nephis, 

sto päťdesiat a šesť: 

{5:22} synovia Calamolalus a dôkazné bremeno, sedemsto 

dvadsať až päť: synovia Jerechus, dva sto štyridsať a 

päť: 

{5:23} synov Annas, tri tisíc tristo 

a tridsať. 

{5:24} kňazi: synovia Jeddu, syn Ježiš 

medzi synmi Sanasib, sto sedemdesiat deväť a dve: 

synov Meruth, päťdesiat tisíc a dve: 

{5:25} synovia Phassaron, štyridsať tisíc a sedem: 

synovia Carme, tisíc a sedemnásť. 

{5:26} Levitov: synovia Jessue a Cadmiel, a 



Banuas a Sudias, sedemdesiat a štyri. 

{5:27} Svätý speváci: synovia Asaph, sto 

dvadsať až osem. 

{5:28} nosiči: synovia Salum, synovia Jatal, 

synovia Talmon, synovia Dacobi, synovia Teta, 

synovia Sami, vo všetkých sto tridsať až deväť. 

{5:29} služobníkov chrámu: synovia Ezau, 

synovia Asipha, synov Tabaoth, synov Ceras, 

synovia Sud, synovia Phaleas, synovia Labana, 

synovia Graba, 

{5:30} synov Acua, synovia Uta, synovia 

Cetab, synov Agaba, synov Subai, synovia 

Anan, synovia Cathua, synov Geddur, 

{5:31} synov Airus, synov Daisan, synovia 

Noeba, synov Chaseba, synov Gazera, synovia 
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Azia, synovia Phinees, synov Azare, synovia 

Bastai, synovia Asano, synovia Meani, synovia 

Naphisi, synov Acub, synov Acipha, synovia 

Zabezpečovania, synovia Pharacim, synov Basaloth, 



{5:32} synov Meeda, synov Coutha, synovia 

Charea, synov Charcus, synov Aserer, synovia 

Thomoi, synov Nasith, synov Atipha. 

{5:33} synovia služobníkov Šalamúna: synovia 

Azaphion, synov Pharira, synov Jeeli, synovia 

Lozon, synov Izraela, synovia Sapheth, 

{5:34} synov Hagia, synovia Pharacareth, 

synovia Sabi, synovia Sarothie, synovia Masias, 

synovia Gar, synovia Addus, synovia Suba, synovia 

Apherra, synov Barodis, synovia Sabat, synovia 

Allom. 

{5:35} všetci ministri chrámu a synovia 

zamestnancov Solomon, boli tri sto sedemdesiat a dva. 

{5:36} Toto prišiel z Thermeleth a Thelersas, 

Charaathalar vedie, a Aalar; 

{5:37} ani nemohol im ukážem ich rodiny, ani ich 

Skladom, ako oni boli Izraela: synovia Ladan, syn 

Zákaz, synovia Necodan, šesť sto päťdesiat a dva. 

{5:38} a kňazov, ktorý uzurpoval úradu 

kňazstva, a nenašli: synovia Obdia, synovia 



z Accoz, synov Addus, ktorý je ženatý Augia jeden z 

dcéry Barzelus, a bol pomenovaný po jeho meno. 

{5:39} a keď Popis príbuznosti týchto 

mužov bola podaná do registra a nebol nájdený, oni 

boli odstránené z vykonávajúceho úradu kňaza: 

{5:40} pre im povedal Nehemias a Atharias, ktoré 

by nemali byť účastni sväté, kým tam 

vznikol veľkňaz odetá doktríny a pravdy. 

{5:41} tak Izrael od nich dvanásť rokov a 

nahor, všetci boli v číslo štyridsať tisíc, vedľa 

menservants a womenservants dva tisíc tri 

sto a šesťdesiat. 

{5:42} ich menservants a handmaids bolo sedem 

tisíc sto štyridsať tri a sedem: spev muži 

a spev ženy, dva sto štyridsať a päť: 

{5:43} sto tridsať štyri a päť tiav, sedem 

tisíc tridsať a šesť koní, dva sto štyridsať a päť 

muly, päť tisíc päť sto dvadsať až päť zver 

používa jarmo. 

{5:44} a určitých náčelníka ich rodín, keď 



prišli do chrámu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, sľúbil 

zriadiť dom znova v jeho vlastné miesto podľa ich 

schopnosť, 

{5:45} a dať do Svätej pokladnice prác 

tisíc libier zlata, päťtisíc striebra, a 

sto kňazské rúcha. 

{5:46} a tak prebýval kňazov a Levitov a 

ľudia v Jeruzaleme a v krajine, speváci tiež a 

nosiči; a celý Izrael vo svojich dedinách. 

{5:47} ale keď siedmeho mesiaca bolo po ruke a 

keď Izraelčania boli každý človek v jeho vlastnej 

miesto, prišli všetci spolu s jeden súhlas do otvoreného 

miesto prvej bráne, ktorá je smerom na východ. 

{5:48} potom vstal Ježiš syn Josedec a jeho 

bratia kňazi a Zerubábel syna Salathiel, a 

jeho bratia, a urobil pripravený oltár Boha Izraela, 

{5:49} zápalné obety, ako je 

výslovne prikázal v knihe Mojžiš muž Boží. 

{5:50} a tam zhromaždili k nim z 

ostatné národy zeme, a postavil sa k oltáru po svojom 



vlastné miesto, pretože všetky národy zeme boli v 

nepriateľstvo s nimi, a utláčaných. a ponúkané 

obete podľa času a zápalnú obeť na 

Pane, ráno a večer. 

{5:51} aj oni držali sviatok stánkov, ako je 

prikázané zákonom, a obetoval denne, ako to bolo 

spĺňať: 

{5:52} a potom kontinuálne obetné dary a 

obetovať soboty a nového mesiaca, a všetkých 

Svätý hostiny. 

{5:53} a oni, že urobil akékoľvek sľub Bohu začal 

obety Bohu od prvý deň siedmeho 

mesiac, hoci chrámu pána ešte nebol postavený. 

{5:54} a dali unto murárov a tesárov 

peniaze, mäsa a pitie, veselosť. 

{5:55} im Zidon aj a pneumatiky dali carrs, 

že by mal priniesť cédrov od Libanus, ktoré 

by mala byť podaná plaváky haven Joppa, podľa 

ako bol prikázal im Cyrus kráľ Peržanov. 

{5:56} a v druhom roku a druhom mesiaci po jeho 



Príchod do chrámu Božieho v Jeruzaleme začal Zerubábel 

syn Salathiel a Ježiša syna Josedec, a ich 

bratia, a kňazi a Leviti a všetko, čo že 

boli prišiel do Jeruzalema z zajatí: 

{5:57} a položili základy domu Božieho 

v prvý deň druhého mesiaca, v druhom roku po 

boli zvykli židovstva a Jeruzalema. 

{5:58} a vymenoval Leviti od dvadsať rokov 

starý cez funguje pána. Potom vstal Ježiš a jeho 

synov a bratov, a Cadmiel jeho brat a synovia 

Madiabun so synmi Joda syna Eliadun, s 

svojich synov a bratov, všetkých Levitov, s jednej accord setters 

vpredu biznis, pracně vopred pracuje v 

Božieho domu. Takže robotníci postavený chrám 

Pán. 

{5:59} a kňazi stál zoradených ich investície 

hudobné nástroje a rúrky; a Leviti 

synovia Asaph mal činely, 

{5:60} spevu piesní vďakyvzdania a chváliť 

Pane, podľa toho, že David kráľ Izraela bol vysvätený. 



{5:61} a oni spievajú s hlasné hlasy piesne na chválu 

pána, pretože jeho milosrdenstvo a sláva na veky je vo všetkých 

Izrael. 
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{5:62} a všetci ľudia znelo trúb a vykríkol: 

s mohutným hlasom spev piesne vďakyvzdania unto 

Pán na chov do domu Hospodinovho. 

{5:63} aj kňazov a Levitov a náčelníka 

ich rodín, v staroveku, ktorí nevideli bývalého domu 

prišiel tento plač a veľký plač. 

{5:64} ale mnohí trúb a radosťou kričali with nahlas 

hlas, 

{5:65} tej miery, že rúrky možno nepočuli pre 

plač ľudí: ešte zástup znelo 

skvele, tak, aby bolo počuť diaľky off. 

{5:66} preto keď nepriatelia z kmeňa Júdu 

a Benjamin to počul, spoznali aké hluk 

rúr, by malo znamenať. 

{5:67} a oni to vnímajú oni, ktoré boli 

zajatí vedeli postaviť chrám k Pánovi Bohu Izraela. 



{5:68} tak šli Zerubábel a Ježiša, a 

šéf rodín, a povedal im, budeme stavať 

spolu s vami. 

{5:69} pre sme podobne ako vy, počúvať svojho pána, a robiť 

obeť jemu od čias Azbazareth kráľa z 

Asýrčania, ktorí nás priviedla sem. 

{5:70} potom Zerubábel a Ježiša a náčelník 

rodiny Izrael povedal im: nie je pre nás a vás 

spoločne vybudovať dom Hospodinovi nášho Boha. 

{5:71} nás sám postavíme Hospodinovi z 

Izrael podľa ako Cyrus kráľ Peržania jest 

nám prikázal. 

{5:72} ale pohanské Pôda ležiaca ťažké na 

obyvatelia Judea a držia úžinu, bráni ich 

budovy; 

{5:73} a ich tajné pozemkov a populárnych smerov 

a nepokoje, ktoré bráni dokončenie stavby 

celú dobu, že žil kráľ Cyrus: tak boli obmedzované 

od budovy pre priestor dva roky, až do vlády 

Darius. 



{6:1} teraz v druhom roku panovania Darius 

Aggeus a Zachariáš syn Addo, prorokov, 

prorocky Židov v židovstva a Jeruzalema v 

meno Hospodina, Boha Izraela, ktorý bol na ne. 

{6:2} potom vstal Zerubábel syn Salatiel, a 

Ježiša syna Josedec, a začal stavať dom 

Pán v Jeruzaleme, prorokov pána s 

nich, a pomôcť im. 

{6:3} v rovnakom čase prišiel k nim Sisinnes 

guvernéra Sýrie a Phenice, s Sathrabuzanes a jeho 

spoločníci, a povedal im: 

{6:4} ktorého vymenovaním ye stavať tento dom a 

Táto strecha a vykonávať všetky ostatné veci? a ktorí sú 

robotníci, ktoré vykonávajú tieto veci? 

{6:5} napriek starší Židov získaný prospech, 

pretože pán navštívil zajatia; 

{6:6} a oni boli nebránilo od budovy, kým 

do doby ako signification bolo dané Darius týkajúce sa 

ne, a dostal odpoveď. 

{6:7} kópie listov ktoré Sisinnes, guvernér 



Sýria a Phenice a Sathrabuzanes, s ich 

spoločníci, vládcov v Sýrii a Phenice, napísal a poslal 

unto Darius; Na kráľa Dariusa, pozdrav: 

{6:8} nech všetko známe: náš Pán kráľ, ktorý 

prísť do krajiny Judea, a vstúpil do 

mesto v Jeruzaleme sme našli v meste Jeruzaleme 

Ancients Židov, ktoré boli zajatí 

{6:9} stavbu domu Hospodinovi, veľké a nové, 

tesané a drahé kamene a drevo už položený 

steny. 

{6:10} a tieto práce sú robené s veľkou rýchlosťou, a 

Práca vchádza prospešne vo svojich rukách, a všetky 

sláva a usilovnosť sa to robilo. 

{6:11} potom požiadal, budeme tieto staršie, hovorí, podľa 
ktorého 

prikázanie ye stavať tento dom a položiť základy 

z týchto prác? 

{6:12} preto s úmyslom, že by sme mohli dať 

poznatky k tebe písaním, sme požadovali z nich kto 

boli vedúci činitelia a potrebujeme ich názvy v 



písanie svoje hlavné mužov. 

{6:13} tak oni nám dali túto odpoveď, sme služobníci 

Pán, ktorý stvoril nebo i zem. 

{6:14} a pokiaľ ide o tento dom bol zriadený mnoho rokov 

pred kráľom Izraela veľké a silné, a bola dokončená. 

{6:15} ale keď naši otcovia vyprovokoval Boha k hnevu, 

a nezhrešil proti pánovi Izraela, ktorý je v nebesiach, mu 

dal im cez k moci Nabuchodonosor kráľ 

Babylon, Chaldejov; 

{6:16} kto zbořený v dome a spálil, a 

uniesť ľudí zajatcov unto Babylon. 

{6:17} ale v prvom roku, že kráľ Cyrus vládol nad 

krajina Babylon Cyrus king napísal vybudovať to 

House. 

{6:18} a svätej nádoby zo zlata a striebra, ktoré 

Nabuchodonosor odniesol preč z domu na 

Jeruzalem, a mal nastaviť ich do vlastného chrámu tie Cyrus 

Kráľ opäť vyviedol von z chrámu v Babylone, 

a boli dodané Zerubábel a Sanabassarus 

pravítko, 



{6:19} s prikázaní, ktoré mu mali odniesť 

plavidiel, a dal ich do chrámu v Jeruzaleme; a 

že chrámu pána mal byť postavený na jeho mieste. 

{6:20} potom rovnaké Sanabassarus, že príde sem, 

položil základy domu pána v Jeruzaleme; 

a od tej doby tejto budovy je stále ešte nie je 

úplne skončil. 

{6:21} teraz preto, zdá sa, že dobré unto kráľa, či 

Vyhľadávanie vykoná medzi záznamami kráľ Cyrus: 

{6:22} a ak sa zistilo, že stavbu domu 
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Pán v Jeruzaleme bol urobil so súhlasom 

Kráľ Cyrus a ak náš Pán kráľ sa tak hneval, nech 

znamenať nám ich. 

{6:23} potom prikázal kráľ Darius Hľadať medzi 

záznamy v Babylon: a tak v Ecbatane paláci, ktorý je 

v krajine, médií, tam bol nájdený roll wherein 

tieto veci boli zaznamenané. 

{6:24} v prvom roku panovania Cyrus kráľ Cyrus 

prikázal, aby dom pána v Jeruzaleme 



byť postavený znova, kde obetovali kontinuálne požiaru: 

{6:25} ktorého výška musí byť šesťdesiat lakťov a šírke 

šesťdesiat lakťov, s troma radmi tesané kamene a jeden riadok 

nové drevo tejto krajiny; a expences jej 

dané mimo domu kráľa Cyrus: 

{6:26} a že svätej nádoby domu pána, 

ako zo zlata a striebra, že Nabuchodonosor vzal z 

dome v Jeruzaleme, a priniesol do Babylonu, by mali byť 

obnovená dom v Jeruzaleme a v mieste 

kde boli predtým. 

{6:27} a tiež mu prikázal, že Sisinnes 

guvernéra Sýrie a Phenice a Sathrabuzanes, a ich 

spoločníci, a tie, ktoré boli vymenovaní vládcov v Sýrii 

a Phenice, by mali byť opatrní, aby pliesť s miestom, 

ale trpia Zerubábel, sluha pána a guvernér 

Judea a staršinov Židov, postaviť dom 

Pán v tomto mieste. 

{6:28} som prikázal tiež mať vybudoval celú 

znova; a že vyzerajú usilovne pomôcť tým, že 

zajatí Židov do domu Hospodinovho sa 



hotové: 

{6:29} a mimo hold Celosyria a Phenice 

časť starostlivo venovať týchto mužov pre obete 

Pána, čiže na Zerubábel guvernéra, voly, 

a barany a jahňatá; 

{6:30} a aj kukurice, soľ, víno, a olej, a že 

neustále každý rok bez ďalších otázok, podľa 

ako kňazi, ktorí sa v Jeruzaleme vyznačí sa denne 

minuté: 

{6:31} že ponuky môžu byť vykonané do najvyššieho Boha 

pre kráľa a jeho detí, a že oni môžu modliť za 

ich životy. 

{6:32} a vydal príkaz, že kto by mal 

prestúpiť, áno, alebo zľahčovať nič vyššie hovorené alebo 

ukončení, mimo svoj vlastný dom strom treba, a on 

o nej obesený, a všetky jeho výrobky zabavené pre kráľa. 

{6:33} pán preto, ktorého názov je názvom 

po, úplne zničiť každý kráľ a národ, ktorý stretcheth 

jeho ruka brániť alebo endamage domu pána v 

Jeruzalem. 



{6:34} som Darius kráľ sa ustanovil, že podľa 

unto tieto veci to urobiť s starostlivosťou. 

{7:1} potom Sisinnes guvernér Celosyria a 

Phenice a Sathrabuzanes, s ich spoločníkmi 

po prikázaní kráľa Dariusa, 

{7:2} urobil veľmi starostlivo dohliadať sväté diela pomáhajú 

ancients Židov a guvernéri chrámu. 

{7:3} a tak sväté diela prosperoval, kedy Aggeus a 

Zachariáš prorok Izaiáš predpovedal. 

{7:4} a skončili tieto veci 

prikázania Hospodina, Boha Izraela, a s 

súhlasom Cyrus, Darius a Artexerxes, kings of Persia. 

{7:5} a tak bol Svätý dom skončil v troch 

a dvadsiaty deň mesiaca Adar, v šiestom roku z 

Kráľ Darius Peržanov 

{7:6} a synov Izraela, kňazov, a 

Leviti a ostatných, ktorí boli zajatí, ktoré boli 

pridal k nim, urobil podľa napísaného 

knihu Mojžiša. 

{7:7} a posvätenia chrámu pána sa 



ponúkané voly sto dvesto baranov, štyri 

sto jahniat; 

{7:8} a dvanásť kozy za hriech všetkých Izrael, podľa 

Počet šéf izraelských kmeňov. 

{7:9} kňazi tiež a Leviti stál zoradených v 

ich rúcha, podľa ich pokolenia, služby 

Hospodina, Boha Izraela, podľa knihy Mojžišovi: 

a vrátnici na každej bráne. 

{7:10} a synov Izraela, ktoré boli z 

zajatí konalo Pesach štrnástym dňom prvého 

mesiac po tom kňazi a Leviti boli posvätení. 

{7:11} oni, ktoré boli zajatí neboli všetci 

posvätil spolu: ale Leviti boli posvätení 

spoločne. 

{7:12} a tak ponúkli baránka pre všetky ich 

zajatia, a pre ich bratia kňazi, a 

sami. 

{7:13} a synov Izraela, ktorá prišla z 

zajatí nemal jesť, aj všetci, ktorí sa oddelili 

podľa ohavností ľudia na zemi, a žiada 



Pán. 

{7:14} a držali sviatok nekvašených chlebov sedem 

dní, veselili pred pánom, 

{7:15} že on obrátil poradca kráľa 

Asýrie smerom k nim, posilniť svoje ruky v dielach 

Hospodina, Boha Izraela. 

{8:1} a po týchto veciach, keď Artexerxes kráľ z 

Peržania vládol prišiel Esdras syna Saraias, syna 

z Ezerias, syna Helchiah, syna Salum, 

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

Amarias, syna Ezias, syna Meremoth, syna 

Zaraias, syna Savias, syna Boccas, syna 

Abisum, syna Phinees, syna Eleázára, syn 

Aaron najvyšší kňaz. 

{8:3} Táto Esdras vzrástol z Babylonu, ako pisár, 

byť veľmi pripravený v Mojžišov zákon, ktorý bol daný 

Boh Izraela. 

{8:4} a kráľ sa mu česť: on našiel milosť v 
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jeho pohľad vo všetkých jeho požiadavkách. 



{8:5} tam išiel hore s ním aj niektoré z detí 

Izrael, kňaza Leviti, Svätý spevákov, 

nosiči a ministri chrámu, do Jeruzalema, 

{8:6} v siedmom roku panovania Artexerxes, v 

piaty mesiac, to bol siedmy rok kráľa; pre šli 

od Babylon v prvý deň prvého mesiaca, a prišiel do 

Jeruzalem, podľa prosperujúce cestu, ktorá 

Pán dal im. 

{8:7} pre Esdras mal veľmi veľkú zručnosť, tak, že sa vynechá 

nič z zákon a prikázania pána, ale 

učil všetkých Izrael, vyhlášok a rozhodnutí. 

{8:8} teraz kópiu Komisii, ktorá bola 

Písomné od Artexerxes kráľa, a prišiel k Esdras 

kňaz a čitateľ zákona pána, je to že 

followeth; 

{8:9} kráľ Artexerxes Esdras kňaz a čítačky 

práva pána sendeth pozdrav: 

{8:10} určila vysporiadať milostivo majú 

danej zákazky, že takýto národ Židov a z 

kňazi a Leviti sa do našej oblasti, ako sú ochotní 



a so želaním by mal ísť s tebou do Jeruzalema. 

{8:11} toľko preto, ako si mysli súc, nech 

nich odchádzajú s tebou, ako jest to vyzeralo dobre aj mi 

a mojich sedem priateľov poradcov; 

{8:12} sa môžu pozrieť unto záležitosti Judea a 

Jeruzalema, príjemne, čo je v zákone Pánovom; 

{8:13} a nosiť darčeky k Pánovi Izraela na 

Jeruzalem, ktorý sľúbil, ja a moji priatelia, a všetky 

zlato a striebro, ktoré v krajine Babylon nájdete, 

k Hospodinovi v Jeruzaleme, 

{8:14} s aj ktorý dostáva ľudí pre 

chrámu pána svojho Boha v Jeruzaleme: a že striebro 

a zlato môžu byť zhromažďované pre voly, barany a jahňatá, 

a veci súc patriacu; 

{8:15} na koniec, že môže ponúknuť obetuje 

Pána na oltár Pánovi, svojmu Bohu, ktorý je v 

Jeruzalem. 

{8:16} a vôbec ty a tvoje bratia urobí s 

striebro a zlato, ktoré urobiť, podľa tvojej Božiu vôľu. 

{8:17} a svätej nádoby pána, ktoré sú uvedené 



tebe využívania chrám tvoj Boh, ktorý je v 

Jeruzalem, budeš-li nastaviť pred tvoj Boh v Jeruzaleme. 

{8:18} a vôbec niečo iné, ty nebudeš pamätať 

pre použitie chrám tvoj Boh, ty nebudeš dať z 

kráľovskej pokladnice. 

{8:19} a kráľ Artexerxes prikázal aj 

chovatelia poklady v Sýrii a Phenice, ktoré 

vôbec Esdras kňaz a čitateľ práva 

najvyšší Boh pošle pre mali by mu to s 

rýchlosť, 

{8:20} súčtu sto talentov striebra, 

Podobne aj pšenice dokonca sto cors, a 

sto kusov vína a ďalšie veci v hojnosti. 

{8:21} nechať všetky veci vykonať po Boží zákon 

usilovne najvyššiemu Bohu, že hnev príde nie 

na kráľovstvo kráľa a jeho synov. 

{8:22} prikazujem vám tiež, že vy vyžadovať žiadne dane, ani 

Ostatné uloženiu niektorého z kňazov alebo Levitov, alebo 

Svätý spevákov, alebo vrátnikom alebo ministri chrámu alebo 
akéhokoľvek 



ktoré majú počínanie v tomto chráme, a že nikto 

právomoc ukladať akúkoľvek vec, na ne. 

{8:23} a ty, Esdras, podľa múdrosti Božej 

vysvätiť sudcov a sudcov, ktorý môže sudca vo všetkých Sýria 

a Phenice všetky tie, ktoré vedia zákon svojho Boha; a 

tie, ktoré vedia to nie ty budeš učiť. 

{8:24} a každý, kto sa prekračovala práva tvoje 

Boh, a kráľa, bude potrestaný usilovne, či 

to byť smrť alebo iné trest, trest peňazí, alebo 

trest odňatia slobody. 

{8:25} potom povedal Esdras scribe, požehnaný byť len 

Pán Boh našich otcov, ktorí jest dať tieto veci do 

srdce kráľa, oslavovať svojho domu, ktorý je v Jeruzaleme: 

{8:26} a jest mi v očiach kráľa, a 

jeho poradcovia a všetky jeho priateľov a šľachticov. 

{8:27}, preto som bol povzbudený pomocou 

Pane Bože môj, a zhromaždili mužov Izraela ísť hore 

so mnou. 

{8:28} a to sú hlavné podľa ich rodín 

a niekoľko dignities, ktorá išla so mnou od Babylon v 



za vlády kráľa Artexerxes: 

{8:29} synov Phinees, Gerson: synovia 

Itámár, Gamael: zo synov David, Lettus syn z 

Sechenias: 

{8:30} synov Pharez, Zachariáš; a s ním 

boli počítané sto päťdesiat mužov: 

{8:31} synov Pachat Moab, Eliaonias, syn 

Zaraias, a s ním dvesto mužov: 

{8:32} synov Zathoe, Sechenias syn z 

Jezelus, a s ním tri sta mužov: synovia 

Adin, Obeth syn, Jonathan, a s ním dvesto 

a päťdesiat mužov: 

{8:33} synov Elam, Josias syn Gotholias, a 

s ním sedemdesiat mužov: 

{8:34} synov Saphatias, Zaraias syn Michael, 

a s ním sedemdesiat a desať mužov: 

{8:35} synov Joáb, Abadias synovi Jezelus, a 

s ním sto dvanásť mužov: 

{8:36} synov Banid, Assalimoth syn Josaphias, 

a s ním sto a sedemdesiat mužov: 



{8:37} synov Babi, Zachariáša syna Bebai, a 

s ním dvadsať a osem mužov: 

{8:38} synov Astath, syn Johannes Acatan, a 

s ním sto desať mužov: 
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{8:39} synov Adonikam posledný, a to sú 

mená z nich, Eliphalet, Jewel a Samaias, a s 

ich sedemdesiat mužov: 

{8:40} synov Bago, Uthi syn Istalcurus, 

a s ním sedemdesiat mužov. 

{8:41} a toto som zhromaždil na rieke zvanej 

VRAS, kde sme položili naše stany tri dni: a potom som 

opýtaných im. 

{8:42}, ale keď som našiel tam žiadny z kňazov a 

Leviti, 

{8:43} potom poslal som unto Eleazar, a Iduel a Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zachariáš a Mosollamon, hlavné 

ľudí a učil. 

{8:45} a pozval som im, že by mal ísť do Saddeus 



kapitán, ktorý bol namiesto štátnej pokladnice: 

{8:46} a prikázal im, že by mal hovoriť: 

Daddeus, a jeho bratov a pokladmi v tom 

miesto, na zaslanie takýchto mužov ako môžu vykonávať kňazi' 

úrad v dome pána. 

{8:47} a mocnou rukou nášho Pána priviedli 

nám šikovných mužov zo synov Moli syn Levi, 

synom Izraela, Asebebia, a jeho synov a jeho bratia, ktorí 

boli sme osemnásť. 

{8:48} a Asebia, a Annus a Osaias bratom, z 

synov Channuneus a ich synovia boli dvadsať mužov. 

{8:49} a služobníkov chrámu, ktorého David mal 

vysvätený, a hlavné mužov za doručenie 

Leviti ku vtipu, služobníkov chrámu dvesto a 

dvadsať rokov, katalógu, ktorých mená boli ukázal. 

{8:50} a tam som sľúbil, že rýchle mladým ľuďom 

pred nášho Pána, túžba ho prosperujúce cestu oboch 

za nami a nimi, boli s nami, pre naše deti a pre 

hovädzí dobytok: 

{8:51} som bol hanbiť opýtať kráľ pomocníčky v domácnosti, a 



jazdci a správania pre ochranu proti našich protivníkov. 

{8:52} pre sme povedal ku kráľovi, že sila 

Hospodin, náš Boh by mal byť s nimi, ktoré sa mu snažia 

ich podporu vo všetkých smeroch. 

{8:53} a znova sme dosiahnutie súčinnosti nášho Pána ako 
dojemné Toto 

veci, a našiel ho priaznivé k nám. 

{8:54} potom som dvanásť náčelníka kňazov, oddelené 

Esebrias, a Assanias a desať mužov svojich bratov s 

im: 

{8:55} a vážil som ich zlato a striebro, a 

svätej nádoby domu nášho Pána, ktorý kráľ, 

a jeho Rady a kniežatá a celý Izrael dal. 

{8:56} a keď mal vážiť to, vydal som im 

šesť sto päťdesiat talentov striebra a strieborných nádob z 

talent sto a sto talenty zo zlata, 

{8:57} a dvadsať zlaté nádoby a dvanásť plavidiel 

mosadz, dokonca z jemného mosadze, Trblietavá ako zlato. 

{8:58} a povedal som im, aj vy sú svÃ¤tÃ½ 

Pána a plavidlá sú sväté a zlato a striebro je 



sľub pán, pán našich otcov. 

{8:59} sledovať ye a udržať až ye dodať im 

šéf kňazov a Levitov a hlavné muži 

rodiny Izraela, v Jeruzaleme, do komory 

dom nášho Boha. 

{8:60} tak kňazov a Levitov, ktorí dostali 

striebro a zlato a plavidiel, priviedol ku 

Jeruzalem, do chrámu pána. 

{8:61} a od rieky VRAS sme odišli dvanástej 

dňa prvého mesiaca, a prišiel do Jeruzalema od mighty 

ruka nášho Pána, ktorý bol s nami: AZ 

začiatok našej cesty Pána dodané od nás každý 

nepriateľa, a tak sme prišli do Jeruzalema. 

{8:62} a keď sme tam tri dni, zlato 

a striebro, ktoré bolo odvážené bol dodaný v dome 

nášho Pána na štvrtý deň unto Marmoth kňaz syn 

iri. 

{8:63} a s ním bol Eleazar syna Phinees, a 

s nimi boli Josabad syn Jesu a Moeth syn 

z Sabban, Levitov: všetky im nebolo doručené číslo a 



hmotnosť. 

{8:64} a celú váhu z nich bolo napísané 

rovnakú hodinu. 

{8:65} okrem oni, pochádzajúce zo zajatia 

ponúkol obeť k Pánovi Bohu Izraela, aj dvanásť 

voly pre celý Izrael osemdesiat a šestnásť baranov, 

{8:66} Threescore a dvanásť jahňatá, kozy pre mier 

ponúka dvanásť; všetky z nich obetu Pánovi. 

{8:67} a dodali kráľa prikázaní 

ku kráľovi usporiadateľov a guvernérom Celosyria 

a Phenice; a že ľudia a chrám 

Boha. 

{8:68} teraz keď tieto veci boli vykonané, vládcovia prišiel 

ku mne a povedal, 

{8:69} národ Izraela, kniežatá, kňazov a 

Leviti, dať preč od nich cudzích ľudí z 

pozemku, ani poškvrny pohanov ku vtipu, z 

Kananeja, Chetiti, Pheresites, Jebusites a Moábců, 

Egypťania a Edomites. 

{8:70} pre oni a ich synovia majú ženatý s 



ich dcéry a Svätý semien sa zmieša s podivné 

ľudia na zemi; a od začiatku tejto záležitosti 

pravítka a veľkých mužov boli účastní tejto neprávosti. 

{8:71} a ako som počul tieto veci, môžem prenajať môj 

oblečenie a Svätý odevné a stiahol vlasy od 

z mojej hlavy a brady a sadol mi smutné a veľmi ťažké. 

{8:72} tak všetci, ktorí potom boli presunuté na slovo 

Hospodin, Boh Izraela zhromaždili ku mne, kým som plakal za 

neprávosť: ale sedel som stále plná ťažoby až do večera 

obeť. 
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{8:73} potom stúpa z rýchlo sa moje oblečenie a 

Svätý odevné nájomné, uklonil kolená a strečing 

tam moje ruky k Pánovi, 

{8:74} ja povedal, pane, já jsem zahanbení a hanbiť 

pred tvoju tvár; 

{8:75} pre naše hriechy sú násobené nad našimi hlavami, a 

naše ignorances sa dosiahli až k nebu. 

{8:76} na veky, pretože čas našich otcov sme 

boli a sú v veľký hriech, dokonca až do dnešného dňa. 



{8:77} a za naše hriechy a naši otcovia sme s našej 

bratov a naši králi a naši kňazi boli dané 

králi Zeme, meč, a do zajatia a pre 

korisť s hanbou, až do dnešného dňa. 

{8:78} a teraz do istej miery milosrdenstva živili 

ukázal nám od teba, pane, že by malo byť ponechané 

nás root a názov mieste tvojej svätyni; 

{8:79} a odhaliť nám svetlo v dome 

Pane Bože náš, a aby nám jedlo v čase našich 

nevoľníctva. 

{8:80} Áno, keď sme boli v otroctve, neboli sme 

Forsaken nášho Pána; ale on robil nám milostivý pred 

Kings of Persia tak, aby dali nám jedlo; 

{8:81} Áno, a chrám nášho Pána a 

zdvihol pustý Sion, že dali nás iste 

rešpektujúci židovstva a Jeruzalema. 

{8:82} a teraz, pane, čo povieme, že toto 

veci? pre prestupovali sme tvoje prikázania, ktoré 

Ty gavest ručne pomáhaj svojim služobníkom prorokom, riekol: 

{8:83}, že pozemok, ktorý vy nadobudnúť vlastniť ako 



dedičstvo, je pôda znečistená poškvrny 

cudzie krajiny, a majú plnené to s ich 

nečistoty. 

{8:84} preto teraz sa vy nie pripojiť svoje dcéry 

k ich synov, ani vy prijmú ich dcéry unto 

svojich synov. 

{8:85} okrem ye sa nikdy žiadať o mier s 

im, že vy môže byť silný a jesť dobré veci 

pôdy a že vy môže zanechať dedenie pôdy unto 

vaše deti na veky. 

{8:86} a všetko, čo sa prihodilo prebieha nám pre naše 

zlý diel a veľké hriechy; ty, pane, si urobiť 

naše hriechy svetla, 

{8:87} a si dať nám takýto root: ale máme 

obrátil späť opäť prekračovala tvoje práva a prelína 

sami sa nečistoty národov na zemi. 

{8:88} Mightest nie ty nehnevaj sa s nami zničiť nás, 

až budeš hadst opustil nás root, osiva, ani meno? 

{8:89} pane Izraela, ty si pravda: pre zostáva 

koreň tohto dňa. 



{8:90} hľa, teraz sme pred tebou v naše neprávosti, 

pre sme to nevydržím dlhšie z dôvodu tieto veci 

pred tebou. 

{8:91} a Esdras vo svojej modlitbe sa jeho priznania, 

plač a ležiace ploché na Zem pred chrámu, 

tam zhromaždili k nemu z Jeruzalema veľmi veľký 

množstvo mužov a žien a detí: tam bol 

veľký plač medzi zástup. 

{8:92} potom Jechonias syn Jeelus, jeden zo synov 

Izrael, zavolal, a povedal O Esdras, sme zhrešili 

proti pánovi Bohu, sme si vzali podivné ženy 

národy zeme, a teraz je celý Izrael aloft. 

{8:93}, dajte nám urobiť prísahu k Pánovi, že budeme klásť 

preč všetky naše manželky, ktorú sme urobili pohanov, 

so svojimi deťmi, 

{8:94} ako ty jsi nariadil, a čo najviac počúvať 

zákon pána. 

{8:95} vzniknúť a dal v prevedení: pre tebe Bdejte to 

záležitosť patriť, a budeme s tebou: si statočne. 

{8:96} tak Esdras vstal a vzal prísahu náčelníka 



kňazov a Levitov všetkých Izrael po týchto veciach; 

a tak sa sware. 

{9:1} potom Esdras stúpajúca z dvora z chrámu 

išiel do komory Joanan syn Eliasib, 

{9:2} a zostala tam, a nemal jesť žiadne mäso ani piť 

voda, smútku pre veľké neprávosti zástup. 

{9:3} a tam bolo vyhlásenie vo všetkých židovstva a 

Jeruzalema, aby všetko im, že boli zajatí, že oni 

mali by byť zhromaždili v Jeruzaleme: 

{9:4} a že každý, kto sa stretol nie tam do dvoch alebo 

tri dni podľa ako starší holé pravidla vymenovaný, 

ich dobytok reflexmi využívania chrámu, a 

sám vyhnaný z nich, ktoré boli zajatí. 

{9:5} a za tri dni boli všetky pokolenia Júdu 

a Benjamin zhromaždili v Jeruzaleme dvadsiateho 

dňa deviateho mesiaca. 

{9:6} a všetky veľké sedel chvenie v širokej 

súd chrámu kvôli súčasnej zlom počasí. 

{9:7} tak Esdras vznikol a povedal im: vy máte 

prestúpili zákony ženil podivné manželky, čím sa 



zvýšenie hriechy Izraela. 

{9:8} a teraz vyznávali dať slávu Pána 

Boh našich otcov, 

{9:9} a jeho bude, a oddeliť seba od 

pohanské pôdy a z podivné ženy. 

{9:10} potom plakal celý zástup a povedal s 

mohutným hlasom, podobne ako ty si hovoril, takže budeme 
robiť. 

{9:11} ale forasmuch ako ľudia sú mnohé, a je to 

počasia, faul, tak, aby sme to nevydržím bez, a to je 

nie práca za deň alebo dva, videli náš hriech v týchto veciach je 

šíri ďaleko: 

{9:12} preto nech vládcovia zástup pobytu a 

Nech všetky ich o našej neskorej, ktoré majú podivný manželky 
prichádzajú 

v čase vymenovaný, 
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{9:13} a s nimi pravítka a sudcovia každý 

miesto, až sme odvrátiť wrath pán od nás pre 

túto záležitosť. 

{9:14} potom Jonathan syn Azael a Ezechias 



syn Theocanus preto vzal túto záležitosť na ne: 

a Mosollam a Levis a Sabbatheus im pomohli. 

{9:15} a oni, že boli zajatí sa podľa 

Všetky tieto veci. 

{9:16} a Esdras kňaz vybral jemu istiny 

muži ich rodín, všetko podľa názvu: a v prvý deň 

Desiaty mesiac sedeli spoločne preskúmať túto záležitosť. 

{9:17} tak ich príčinu konať podivné manželiek bola podaná 

končí v prvý deň prvého mesiaca. 

{9:18} a kňazi, ktorí sa stretávajú, a 

mal zvláštne manželky, tam boli nájdené: 

{9:19} synov Ježiša syna Josedec, a jeho 

bratia; Matthelas a Eleazar, a Joribus a Joadanus. 

{9:20} a dali ruky dať preč svoje manželky 

a ponúknuť baranov aby reconcilement svoje chyby. 

{9:21} a synovia Emmerich; Ananiáš a Zabdeus, 

a Eanes, a Sameius, a Hiereel a Azarias. 

{9:22} a synovia Phaisur; Elionas, Massias 

Izrael, a Nathanael, a Ocidelus a Talsas. 

{9:23} a Leviti; Jozabad a semifinále, a 



Colius, ktorý bol nazývaný Calitas, a Patheus a Judáša, a 

Jonas. 

{9:24} Svätý spevákov; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} úschovní; Sallumus a Tolbanes. 

{9:26} z nich Izraela, synovia Phoros; Hiermas, 

a Eddias, a Melchias, a Maelus a Eleazar, a 

Asibias a Baanias. 

{9:27} synov Ela; Matthanias, Zachariáš, a 

Hierielus, a Hieremoth a Aedias. 

{9:28} a synovia Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, a Sabatus a Sardeus. 

{9:29} synov Babai; Johannes a Ananiáš a 

Josabad a Amatheis. 

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

Jasubus, Jasael a Hieremoth. 

{9:31} a synovia doda; Naathus a Moosias, 

Lacunus, a Naidus, a Mathanias a Sesthel, Balnuus, 

a Manasseas. 

{9:32} a synovia Annas; Elionas a Aseas, a 

Melchias, a Sabbeus a Simon Chosameus. 



{9:33} a synovia Asom; Altaneus a Mateja, 

a Baanaia, Eliphalet, a Manasses a Semei. 

{9:34} a synovia Maani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, a Pelias a Anos, Carabasion, 

a Enasibus a Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: a synovia Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} a synovia Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Édes, Juel, Banaias. 

{9:36} vzal všetky tieto divné manželky a dali 

ich preč s ich deťmi. 

{9:37} a kňazov a Levitov, a ktoré boli 

Izrael, sídlili v Jeruzaleme a v krajine, v prvom 

deň siedmeho mesiaca: tak Izraelčania boli v 

ich neskorej. 

{9:38} a celý zástup prišiel spolu s jedným 

Accord široké miesto sväté verande smerom 

východ: 

{9:39} a oni hovoril Esdras kňaz a čitatelia, 

ktoré by priniesť Mojžišov zákon, ktorý bol daný z 



Hospodin, Boh Izraela. 

{9:40} tak Esdras najvyšší kňaz priniesol zákon 

Celý zástup z muža na ženu a kňazov, 

počuť práve v prvý deň siedmeho mesiaca. 

{9:41} a on čítal v širokej súdom, Svätý 

cembru od rána unto poludnie pred mužov a 

ženy; a zástup dal pozor až zákon. 

{9:42} a Esdras kňaz a čitateľ zákona stál 

hore na kazateľnica z dreva, ktoré bolo vykonané na tento účel. 

{9:43} a tam postavil ho Mattathias, Sammus, 

Ananiáš, Azarias, Uriáš, Ezecias, Balasamus, práva 

ruky: 

{9:44} a po ľavej ruke stál Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus a Nabarias. 

{9:45} potom vzal Esdras knihu zákona pred 

množstvo: pre čestne sedel v prvom rade 

pohľad zo všetkých. 

{9:46} a keď otvoril zákon, stáli všetci 

rovno hore. Takže Esdras požehnaný Pán Boh najvyšší, 

Boh zástupov, všemohúci. 



{9:47} a všetok ľud odpovedal: Amen; a zdvíhať 

ruky padli na zem a uctievali pána. 

{9:48} aj Ježiš, konečníka, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas a Calitas, Asrias, a 

Joazabdus, a Ananiáš, Biatas, Leviti, učil právo 

pána, čo je pritom to pochopiť. 

{9:49} potom hovoril Attharates k Esdras najvyšší kňaz. 

a čitateľ, a Levitov, ktoré vyučujú množstvo, 

aj pre všetkých, povedal: 

{9:50} tento deň je svätý Hospodinovi; (lebo všetci plakali 

keď počuli zákon:) 

{9:51} potom ísť a jesť tuk a piť sladké, a 

Odoslať časť im, ktoré nemajú nič; 

{9:52} pre tento deň je svätý Hospodinovi: a nesmie byť 

smutná; Pán vám prinesie na česť. 
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{9:53} tak Leviti zverejnené všetky veci ľuďom, 

riekol: tento deň je svätý pánovi; nemôže byť smutný. 

{9:54} potom sa šiel svojou cestou, každý z nich jesť a 

nápoj a veseliť, a dať im, že časť 



nič, a urobiť skvelé fandiť; 

{9:55} pretože chápu slová wherein oni 

boli poučení, a pre ktoré bol zhromažďoval 

 


