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1 Esdras 

Cuốn sách đầu tiên của Esdras 

{1:1} và Josias tổ chức bữa cơm của Lễ vượt qua trong 

Jerusalem unto Chúa của ông, và lễ vượt qua các 

mười bốn ngày của tháng đầu tiên; 

{1:2} có đặt các linh mục theo hàng ngày của họ 

Các khóa học, được arrayed dài hàng may mặc, trong đền thờ 
của các 

Chúa tể. 

{1:3} và ông spake unto Levites, bộ trưởng Thánh 

Israel, rằng họ nên Thánh mình cho Chúa, để 

Đặt hòm Thánh của Chúa trong ngôi nhà đó king Solomon 

con trai của David đã xây dựng: 

{1:4} và nói, ngươi sẽ không chịu ark khi của bạn 

vai: bây giờ do đó phục vụ Chúa Thiên Chúa của bạn, và 

bộ trưởng cho những người của ông Israel, và chuẩn cho bạn 
sau khi bạn 

gia đình và kindreds, 



{1:5} theo như David quy định là vua của Israel, 

và theo lộng lây của Solomon trai: và 

đứng trong ngôi đền theo một số nhân phẩm của 

Các gia đình của bạn Levites, người tướng trong sự hiện diện 

của trẻ em của Israel, anh trai của bạn 

{1:6} đãi Lễ vượt qua trong trật tự, và làm cho sẵn sàng những 

Hy sinh cho anh trai của bạn, và giữ lễ vượt qua 

theo lệnh của Chúa, đó là 

trao unto Moses. 

{1:7} và cho đến những người đã được tìm thấy có Josias 

đã ba mươi nghìn cừu và con, và ba ngàn 

bắp chân: những điều đã được phụ cấp của nhà vua, 

Theo như ông đã hứa, để mọi người, linh mục, và 

để Levites. 

{1:8} và Helkias, Zacharias, và Syelus, các thống đốc 

đền thờ, đã cung cấp cho các linh mục cho Lễ vượt qua hai 

ngàn và sáu trăm con chiên, và ba trăm con bê. 

{1:9} và Jeconias, và Samaias, và Nathanael của mình 

Anh trai, và Assabias, và Ochiel, và Joram, đội trưởng trên 

hàng ngàn người, cho đến các Levites Lễ vượt qua 5 



ngàn con cừu, và bảy trăm con bê. 

{1:10} và khi những việc này được thực hiện, các linh mục và 

Levites, có không có bỏ men bánh mì, đứng trong rất comely 

Thứ tự theo kindreds, 

{1:11} và theo một số dignities của các 

ông bố, trước khi người dân, để cung cấp cho Chúa, vì nó là 

người viết trong cuốn sách của Moses: và do đó đã làm cho họ 
trong các 

Chào buổi sáng. 

{1:12} và họ rang Lễ vượt qua với lửa, như 

appertaineth: đối với những hy sinh, họ cỏ họ ở đồng thau 

nồi và chảo với một thưởng thức tốt, 

{1:13} và cài đặt chúng trước khi tất cả mọi người: và sau đó 

họ chuẩn bị cho mình và cho các linh mục của họ 

Anh trai, người con trai của Aaron. 

{1:14} cho các linh mục cung cấp chất béo cho đến đêm: và 

Levites chuẩn bị cho bản thân, và các linh mục của họ 

Anh trai, người con trai của Aaron. 

{1:15} ca sĩ Thánh, con trai của Asaph, ở 

trật tự của họ, theo các cuộc hẹn của David, để wit, 



Asaph, Zacharias và Jeduthun, những người đã của nhà vua 

đoàn tùy tùng. 

{1:16} hơn nữa các khuân vác đã tại cửa hàng; nó không phải là 

hợp pháp đối với bất kỳ từ dịch vụ bình thường của ông: cho họ 

Anh trai các Levites chuẩn bị cho họ. 

{1:17} như vậy đã là những điều đó thuộc về người 

những hy sinh của Chúa thực hiện trong ngày hôm đó, mà họ 

có thể giữ lễ vượt qua, 

{1:18} và cung cấp hy sinh khi bàn thờ của Chúa, 

theo lệnh vua Josias. 

{1:19} để con cái Israel đã được hiện nay tổ chức 

Lễ vượt qua tại thời điểm đó, và thưởng thức bánh mì ngọt bảy 

ngày. 

{1:20} và như vậy vượt qua một không được lưu giữ tại Israel từ 

thời gian của các tiên tri Samuel. 

{1:21} Vâng, tất cả các vị vua của Israel đã tổ chức không phải 
như vậy một 

Lễ vượt qua như Josias, và các linh mục và Levites, và các 

Người Do Thái, được tổ chức với tất cả các Israel đã được tìm 
thấy ở tại 

Jerusalem. 



{1:22} trong năm 18 của triều đại của Josias là 

Lễ vượt qua này giữ. 

{1:23} và các công trình hoặc Josias thẳng đứng trước của mình 

Chúa với trái tim đầy đủ của godliness. 

{1:24} đối với những điều mà đến để vượt qua trong thời gian 
của mình, 

họ cũng được viết trong cựu times, liên quan đến những người 
đó 

phạm tội, và đã làm ác chống lại Chúa trên tất cả mọi người 

và Vương Quốc, và làm thế nào họ buồn anh vượt, vì vậy 

rằng những lời của Chúa tăng lên chống lại Israel. 

{1:25} bây giờ sau khi tất cả những hành vi của Josias nó đến để 
vượt qua, 

Pharaoh nhà vua Ai cập đến để nâng cao chiến 

Carchamis khi Euphrates: và Josias đi ra chống lại ông. 

{1:26} nhưng vua của Ai Cập gửi đến anh ta, nói rằng, những gì 

có tôi làm gì với ngươi, O vua của Judea? 

{1:27} tôi không được gửi từ Chúa đối với ngươi; 

chiến tranh của tôi là khi Euphrates: và bây giờ, Chúa là với tôi, 

Vâng, Chúa là với tôi hasting tôi về phía trước: khởi hành từ 

tôi, và sẽ không chống lại Chúa. 



{1:28} howbeit Josias đã không quay trở lại xe ngựa của ông từ 

Anh ta, nhưng đã tiến hành chiến đấu với anh ta, không phải về 
các 

lời của các tiên tri Jeremy nói bởi miệng của các 

Chúa: 

{1:29} nhưng tham gia chiến đấu với anh ta trong đồng bằng 
Magiddo, 

và các hoàng tử chống lại vua Josias. 

{1 h 30} sau đó nói rằng nhà vua cho đến công chức của mình, 
mang tôi 

đi ra khỏi cuộc chiến; Đối với tôi rất yếu. Và 

ngay lập tức công chức của ông đưa ông đi ra khỏi cuộc chiến. 

{1:31} gat sau đó ông theo xe ngựa thứ hai của mình; và đang 

đưa trở lại để Jerusalem đã chết và được chôn tại của mình 

mộ của cha. 

{1:32} và trong tất cả các Grigorievna họ chia buồn cho Josias, 
Yeah, 
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Jeremy tiên tri than khóc cho Josias, và những người đàn ông 
trưởng 

với những phụ nữ làm sầu cho anh ta cho đến ngày này: 



và điều này đã được đưa ra cho một pháp lệnh phải được thực 
hiện 

liên tục trong tất cả các quốc gia của Israel. 

{1:33} những điều được viết trong cuốn sách của những câu 
chuyện 

Các vị vua của Giu-đa, và mỗi một trong các hành vi đó Josias 

đã làm, và vinh quang của mình, và mình hiểu biết trong pháp 
luật của các 

Chúa, và những điều mà ông đã thực hiện trước khi, và những 
điều 

bây giờ niệm, được báo cáo trong cuốn sách của các vị vua của 
Israel 

và Judea. 

{1:34} và những người đã Joachaz con trai của Josias, và 

đã làm ông vua thay vì Josias cha của ông, khi ông 

hai mươi ba năm trước. 

{1:35} và triều đại của ông ở Judea và tại Jerusalem ba 

tháng: và sau đó là vua của Ai Cập đã hạ bệ ông từ 

trị vì ở Jerusalem. 

{1:36} và ông đặt một thuế khi đất một trăm 

tài năng của bạc và một trong những tài năng của vàng. 

{1:37} là vua của Ai Cập cũng làm vua Joacim của mình 



em trai vua của Judea và Jerusalem. 

{1:38} và ông ràng buộc Joacim và quý tộc: nhưng Zaraces 

Anh trai của ông, ông bắt và đưa anh ta ra khỏi Ai Cập. 

{1:39} năm đến hai mươi tuổi đã là Joacim khi ông 

đã được lập làm vua ở các vùng đất của Judea và Jerusalem; và 
ông 

đã làm điều ác trước Chúa. 

{1:40} tại sao đối với ông Nabuchodonosor vua 

Babylon đã đưa ra, và ràng buộc anh ta với một chuỗi đồng, 

và mang hắn vào Babylon. 

{1:41} Nabuchodonosor cũng đã diễn của các mạch thần thánh 
của 

Chúa, mang chúng đi và đặt chúng ở riêng của mình 

ngôi đền ở Babylon. 

{1:42} nhưng những điều đó được ghi lại của anh ta, và của 

ông uncleaness và impiety, được viết trong biên niên sử của 

Các vị vua. 

{1:43} Joacim và con trai ông trị vì trong sự ổn của ông: ông đã 

làm vua là 18 tuổi; 

{1:44} và cai trị nhưng ba tháng mười ngày trong 

Jerusalem; và đã làm điều ác trước Chúa. 



{1:45} vì vậy sau một năm Nabuchodonosor gửi và gây ra 

Anh ta được đưa vào Babylon với các mạch thần thánh của các 

Chúa; 

{1:46} và thực hiện Zedechias vua của Judea và Jerusalem, 

Khi ông là một và hai mươi tuổi; và ông ngự trị 

mười một năm: 

{1:47} và ông đã làm điều ác cũng trong tầm nhìn của Chúa, và 

Chăm sóc không vì những lời đã nói Ngài là bởi các 

tiên tri Jeremy từ miệng của Chúa. 

{1:48} và sau đó vua Nabuchodonosor đã thực hiện 

Anh thề bằng tên của Chúa, ông forswore mình, 

và nổi loạn; và cứng cổ, trái tim của mình, ông 

transgressed luật pháp của Chúa là Thiên Chúa của Israel. 

{1:49} thống đốc cũng của người dân và của các linh mục 

đã làm nhiều điều đối với pháp luật và vượt qua tất cả các 

ô nhiễm của mọi quốc gia, và ô nhiễm các đền thờ của Chúa, 

đó Thánh ở Jerusalem. 

{1:50} Nevertheless Thiên Chúa Cha của họ đã gửi của mình 

Messenger để gọi cho họ trở lại, bởi vì ông tha thứ cho họ và 

dinh ông cũng. 



{1:51} nhưng họ đã có các sứ giả của mình trong derision; và 
nhìn, 

Khi Chúa spake unto chúng, họ đã thực hiện một môn thể thao 
của mình 

tiên tri: 

{1:52} hiện ra, rằng ông là wroth với người dân của mình 

cho ungodliness tuyệt vời của họ, chỉ huy các vị vua của các 

Chaldees để đi lên chống lại họ; 

{1:53} người xoay của thanh niên với thanh kiếm, có, 

ngay cả trong các la bàn của đền Thánh, và tha 

người đàn ông trẻ cũng không maid, già cũng như trẻ em, trong 
số 

họ; cho anh gửi tất cả vào bàn tay của họ. 

{1:54} và họ đã tất cả các mạch thần thánh của Chúa, 

cả lớn và nhỏ, với đội tàu của ark của Thiên Chúa, và 

kho báu của nhà vua, và mang chúng đi thành Babylon. 

{1:55} đối với nhà Chúa, họ đốt cháy, và 

phanh xuống các bức tường của Jerusalem, và đốt cháy khi cô 

tháp: 

{1:56} và đối với những điều vinh quang của mình, họ không 
bao giờ ngừng 



cho đến khi họ đã tiêu thụ và mang lại cho họ tất cả để nought: 
và 

những người đã không bị giết với thanh kiếm mà ông thực hiện 
cho đến 

Babylon: 

{1:57} người đã trở thành công chức để ông và các con của 
mình, cho đến khi 

người Ba Tư cai trị, để thực hiện lời Chúa nói 

bằng miệng Jeremy: 

{1:58} cho đến khi đất yêu thích của cô sabbaths, toàn bộ 

thời gian đau khổ của cô thì cô còn lại, cho đến những thuật 
ngữ đầy đủ của 

Bảy mươi năm. 

{2:1} trong năm đầu tiên của Cyrus vua của người Ba tư, mà 

Lời Chúa có thể được thực hiện, mà ông đã có 

hứa bằng miệng của Jeremy; 

{2:2} Chúa nâng lên tinh thần của Cyrus là vua của 

người Ba tư, và ông đã tuyên bố thông qua tất cả các ông 

Vương Quốc, và cũng bằng văn bản, 

{2:3} nói, vì vậy, saith Cyrus vua của ba tư; Các 

Chúa của Israel, Chúa cao nhất, Ngài đã làm cho tôi vua 



trên toàn thế giới, 

{2:4} và chỉ huy tôi để xây dựng anh ta một ngôi nhà 

Jerusalem trong Grigorievna. 

{2:5} nếu do đó có bất kỳ của bạn đó là của mình 

mọi người, hãy để Chúa, thậm chí mình Chúa, với anh ta, và để 
cho anh ta 

đi đến Jerusalem trong Judea, và xây dựng nhà 

Chúa Israel: ông là Chúa mà dwelleth trong 

Jerusalem. 

{2:6} nguyên vẹn sau đó ngự ở những nơi về, để cho họ 

giúp anh ta, những người, tôi nói rằng, đó là hàng xóm của 
mình, với vàng, 

và với bạc, 

{2:7} với quà tặng, với con ngựa và với gia súc, và các ứng dụng 
khác 

những điều đã được quy định bởi nguyện cho ngôi đền 
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Chúa tại Jerusalem. 

{2:8} sau đó trưởng của các gia đình của Judea và các 

Các bộ lạc của Benjamin đứng dậy; Các linh mục, và Levites, 

và tất cả các họ tâm trí mà Chúa đã chuyển sang đi lên, và 



để xây dựng một ngôi nhà cho Chúa tại Jerusalem, 

{2:9} và họ dwelt vòng về họ, và đã giúp 

chúng trong tất cả mọi thứ với bạc và vàng, với con ngựa và 

gia súc, và với rất nhiều quà tặng miễn phí của một số lớn 

mà tâm trí được khuấy động thêm nưa. 

{2:10} vua Cyrus cũng đưa ra các mạch thần thánh, 

Nabuchodonosor đã mang ra khỏi Jerusalem, 

và đã thiết lập trong đền thờ của ông của thần tượng. 

{2:11} bây giờ khi Cyrus vua của người Ba Tư đã mang 

chúng ra, ông gửi chúng đến Mithridates thủ quỹ của ông: 

{2:12} và của anh ta, họ đã được gửi đến Sanabassar các 

thống đốc của Judea. 

{2:13} và đây là con số của họ; Một nghìn 

Cup vàng và một ngàn bạc, censers bạc 

hai mươi chín, lọ của ba mươi vàng và bạc hai nghìn 

bốn trăm và 10, và một ngàn con tàu khác. 

{2:14} vì vậy tất cả các tàu thuyền của vàng và bạc, mà đã 

mang đi, là năm ngàn bốn trăm threescore 

và chín. 

{2:15} này được mang về bằng Sanabassar, cùng nhau 



với họ bị giam cầm, từ Babylon đến Jerusalem. 

{2:16} nhưng trong thời gian Artexerxes vua của ba tư 

Belemus, và Mithridates, và Tabellius, và Rathumus, 

và Beeltethmus, và Semellius các thư ký, với những người khác 

đó là tiền hoa hồng với họ, ở trong Samaria 

và những nơi khác, đã viết Ngài chống lại họ sống trong 

Judea và Jerusalem Các chữ cái sau đây; 

{2:17} để vua Artexerxes Chúa chúng ta, ngươi công chức, 

Rathumus truyện, và Semellius người ghi chép, và các 

phần còn lại của Hội đồng của họ, và các thẩm phán trong 
Celosyria và 

Phenice. 

{2:18} là nó bây giờ được biết đến cho vua chúa, mà những 
người Do Thái 

đó là từ bạn cho chúng tôi, đang đi vào Jerusalem, mà 

thành phố nổi loạn và độc ác, xây dựng thị trường, và 

Sửa chữa các bức tường của nó và đặt nền tảng của ngôi đền. 

{2:19} bây giờ nếu thành phố này và các bức tường đó được tạo 
ra 

một lần nữa, họ sẽ không chỉ từ chối để cho cống, nhưng cũng 
nổi loạn 



chống lại vua. 

{2:20} và forasmuch như những điều liên quan đến các 

ngôi đền bây giờ trong tay, chúng tôi nghĩ rằng nó đáp ứng 
không để bỏ qua như vậy 

một vấn đề, 

{2:21} nhưng nói unto Chúa chúng ta là vua, với mục đích 

rằng, nếu nó là thy niềm vui nó có thể được tìm kiếm trong 
sách 

Chúa Cha: 

{2:22} và ngươi shalt tìm thấy trong các biên niên sử những gì 

viết về những điều này, và shalt hiểu rằng 

thành phố đó là nổi loạn, gây phiền hà vị vua và các thành phố: 

{2:23} và mà những người Do Thái đã nổi loạn, và lớn lên 

luôn luôn cuộc chiến tranh trong đó; cho việc đó gây ra thậm 
chí thành phố này là 

làm hoang vắng. 

{2:24} tại sao bây giờ chúng tôi tuyên bố cho ngươi, O lord 

nhà vua, nếu thành phố này được xây dựng một lần nữa, và các 
bức tường đó 

thiết lập trở lại, ngươi chớ từ từ đó đã không có đoạn văn 

vào Celosyria và Phenice. 



{2:25} sau đó nhà vua đã viết trở lại một lần nữa để Rathumus 
các 

truyện, để Beeltethmus, Semellius người ghi chép, và 

phần còn lại trong Ủy ban, và các cư dân ở Samaria 

và Syria và Phenice, sau khi theo cách này; 

{2:26} tôi đã đọc bức thư mà ngươi đã gửi unto tôi: 

do đó tôi chỉ huy làm siêng năng tìm kiếm, và nó đã 

được phát hiện ra rằng thành phố đó từ bắt đầu hành nghề 

chống lại vua; 

{2:27} và những người đàn ông trong đó đã được trao cho cuộc 
nổi loạn và 

chiến tranh: và đó hùng kings và khốc liệt ở Jerusalem, 

những người cai trị và lấy tributes ở Celosyria và Phenice. 

{2:28} bây giờ vì vậy tôi đã chỉ huy để cản trở những người 

người đàn ông từ xây dựng thành phố, và chú ý phải được thực 
hiện mà có 

không có thêm được thực hiện trong nó; 

{2:29} và mà những người ác người lao động tiến hành không 
thêm 

để ít phiền toái của các vị vua 

{2:30} sau đó vua Artexerxes thư từ của ông được đọc, 



Rathumus, và Semellius người ghi chép, và phần còn lại 

tiền hoa hồng với họ, loại bỏ trong sự vội vàng tiến tới 

Jerusalem với một đoàn kị binh và vô số 

người trong trận mảng, bắt đầu để cản trở các nhà xây dựng; và 
các 

xây dựng các đền thờ Jerusalem chấm dứt cho đến lần thứ hai 

năm triều đại của Darius vua của người Ba tư. 

{3:1} bây giờ khi Darius trị vì, ông đã thực hiện một bữa cơm 
tuyệt vời 

cho tất cả các đối tượng của mình, và cho đến tất cả các hộ gia 
đình của mình, và cho đến tất cả 

Các hoàng tử của ba tư, và truyền thông 

{3:2} và cho tất cả các thống đốc và các đội trưởng và 

đội phó theo anh ta, từ Ấn Độ đến Ethiopia, 

một trăm hai mươi và bảy tỉnh. 

{3:3} và khi họ đã ăn và say rượu, và đang 

đã được hài lòng, đi nhà, sau đó Darius vua đi vào 

ông bedchamber, và ngủ, và ngay sau đó awaked. 

{3:4} sau đó ba người đàn ông trẻ, mà là người bảo vệ mà 

Giữ cơ thể của nhà vua, spake một khác; 

{3:5} để cho mỗi người chúng ta nói một câu: ông sẽ 



khắc phục, và câu mà sẽ có vẻ khôn ngoan hơn người 

những người khác, Ngài sẽ là vua Darius cho món quà tuyệt vời, 
và 

những điều tuyệt vời giơ chiến thắng: 

{3:6} như, để được mặc quần áo trong màu tím, uống vàng, và 
để 

giấc ngủ khi vàng và xe ngựa với bridles vàng, và một 

headtire tốt lanh, và một chuỗi về cổ của ông: 

{3:7} và ông sẽ ngồi bên cạnh Darius vì 

sự khôn ngoan, và sẽ gọi là Darius người Anh em họ của mình. 

{3:8} và sau đó mỗi một đã viết câu của mình, niêm phong, 

và đặt nó dưới vua Darius gối của mình; 

{3, 9} và nói rằng, khi vua tăng, một số người sẽ 

cho anh ta những tác phẩm; và của mà bên nhà vua và các 

ba Hoàng tử ba tư sẽ phán xét án là các 
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wisest, anh ta sẽ chiến thắng được đưa ra, như được chỉ định. 

{3:10} là người đầu tiên đã viết, rượu là mạnh nhất. 

{3:11} thứ hai đã viết, nhà vua là mạnh nhất. 

{3:12} thứ ba đã viết, phụ nữ là mạnh nhất:, nhưng ở trên 

Tất cả mọi thứ thật đi beareth chiến thắng. 



{3:13} bây giờ khi vua được tăng, họ đã lấy của 

tác phẩm, và giao cho họ cùng ngài, và vì vậy ông đọc chúng: 

{3:14} và gửi ra ông kêu gọi tất cả các hoàng tử của 

Ba tư và Media, và các thống đốc và các đội trưởng, và 

Các phó và cán bộ trưởng; 

{3:15} và anh ta ngồi xuống ghế royal của bản án; 

và các tác phẩm đã được đọc trước chúng. 

{3:16} và ông nói, gọi người đàn ông trẻ, và họ sẽ 

tuyên bố câu của riêng mình. Vì vậy, họ đã được gọi, và đến 

trong. 

{3:17} và ông nói unto chúng, tuyên bố unto chúng tôi tâm trí 
của bạn 

liên quan đến các tác phẩm. Sau đó bắt đầu, những người đã có 

sử dụng sức mạnh của rượu; 

{3:18} và ông nói như vậy, O ngươi người đàn ông, làm thế nào 
quá mạnh mẽ 

là rượu! nó causeth tất cả mọi người để err uống: 

{3:19} nó maketh tâm của nhà vua và các 

cha đứa trẻ là một trong tất cả; bondman và của các 

Freeman, của những người nghèo và người giàu: 

{3:20} nó turneth cũng là mọi suy nghĩ thành jollity và mirth, 



Vì vậy mà một người đàn ông remembereth phiền muộn không 
nợ: 

{3:21} và nó maketh mọi trái tim giàu có, vì vậy mà một người 
đàn ông 

remembereth vua cũng như thống đốc; và nó maketh để 

nói tất cả mọi thứ bằng tài năng: 

{3:22} và khi họ đang ở trong ly của họ, họ quên họ 

tình yêu cả bạn bè và anh trai, và một ít sau khi vẽ ra 

cầm gươm: 

{3:23} nhưng khi họ đang từ rượu vang, họ nhớ 

không phải những gì họ đã làm. 

{3:24} O ye nam giới, không rượu mạnh nhất, mà enforceth 

để làm như vậy? Và khi ông đã nói như vậy, ông giữ hòa bình 
của mình. 

{4:1} sau đó thứ hai, đã sử dụng sức mạnh của 

nhà vua, đã bắt đầu nói, 

{4:2} O ye người đàn ông, không người đàn ông nổi trội trong 
sức mạnh chịu đựng 

quy tắc trên biển và đất và tất cả mọi thứ trong đó? 

{4:3} nhưng chưa vua là hùng mạnh hơn: cho Ngài là Chúa của 
tất cả 

những điều này, và hath dominion hơn họ; và gì 



ông commandeth họ họ làm. 

{4:4} nếu ông giá họ làm cho chiến tranh là một trong những 
tranh nhau, 

họ làm điều đó: nếu ông gửi chúng chống lại những kẻ thù, họ 
đi, 

và phá vỡ bức tường núi và tòa tháp. 

{4:5} họ giết giết, và transgress không các 

lệnh của nhà vua: nếu họ có được chiến thắng, họ mang lại cho 
tất cả 

cho nhà vua, làm tốt spoil, như tất cả những thứ khác. 

{4:6} tương tự đối với những người không có binh sĩ, và có 
không 

để làm gì với cuộc chiến tranh, nhưng sử dụng husbundry, khi 
họ có thu hoạch 

một lần nữa đó mà họ đã gieo, họ mang lại cho nhà vua, 

và buộc nhau phải cống nạp cho vua. 

{4:7} và được ông là nhưng một người đàn ông: nếu ông chỉ huy 
để diệt, 

họ giết; Nếu ông lệnh để phụ tùng, họ phụ tùng; 

{4:8} nếu ông lệnh trừng phạt, họ trừng phạt; Nếu ông chỉ huy 

để làm cho cô đơn, họ làm cho cô đơn; Nếu ông lệnh để 

xây dựng, họ xây dựng; 



{4:9} nếu ông lệnh cắt giảm, họ cắt giảm; Nếu ông 

lệnh để trồng, họ trồng. 

{4:10} để tất cả người dân của mình và quân đội của mình tuân 
theo ông: 

hơn nữa ông lieth, ông eateth và drinketh, và 

Đấng còn lại của ông: 

{4:11} và đây tiếp tục xem vòng về anh ta, không phải 

có thể bất kỳ một khởi hành, và làm kinh doanh của mình, cũng 
không 

không tuân theo chúng ta trong bất kỳ điều. 

{4:12} O ye người đàn ông, làm thế nào nên không có vua 
mightiest, 

khi ở trong đó sắp xếp ông tuân theo? Và ông đã tổ chức lưỡi 
của mình. 

{4:13} sau đó thứ ba, người đã nói của phụ nữ, và 

sự thật (đây là Zorobabel) đã bắt đầu nói chuyện. 

{4:14} O ye người đàn ông, nó không phải là vị vua vĩ đại, cũng 
không phải là 

vô số các nam giới, nó không phải là rượu, mà excelleth; đó là ai 

sau đó, mà theo họ, hoặc hath lordship hơn họ? được 

họ không phải phụ nữ? 

{4:15} phụ nữ đã sinh ra nhà vua và tất cả những người mà 



gấu các quy tắc bằng đường biển và đất liền. 

{4:16} thậm chí của họ đến họ: và họ nuôi dưỡng chúng 

up trồng nho, từ từ đâu cometh rượu vang. 

{4:17} này cũng làm cho sản phẩm may mặc dành cho nam 
giới; chúng mang lại 

vinh quang cho đến người đàn ông; và nếu không có phụ nữ 
không thể người đàn ông. 

{4:18} có, và nếu người đàn ông đã tập hợp lại với nhau vàng và 

bạc, hoặc bất cứ điều đẹp trai khác, làm họ không phải tình yêu 
một người phụ nữ 

đó là comely ân và vẻ đẹp? 

{4:19} và cho tất cả những điều đó đi, làm họ không gape, 

và ngay cả với mở miệng sửa chữa mắt họ nhanh chóng trên 
bà; và 

có không phải tất cả mọi người nhiều hơn mong muốn cùng cô 
ấy hơn unto bạc hoặc 

vàng, hay bất cứ điều đẹp trai nào? 

{4:20} một người đàn ông leaveth cha của mình đã đưa ông lên, 

và đất nước của mình, và cleaveth unto vợ. 

{4:21} ông sticketh không phải là để chi tiêu cuộc sống của mình 
với vợ của mình. và 

remembereth không cha, không mẹ, không quốc gia. 



{4:22} bởi điều này còn ngươi phải biết rằng phụ nữ có 

dominion hơn bạn: làm ye không phải lao động và toil, và đưa 
ra và 

mang lại cho tất cả để những người phụ nữ? 

{4:23} có, một người đàn ông Đấng thanh kiếm của mình, và 
goeth theo cách của mình 

cướp và ăn cắp, đi thuyền trên biển và sông; 

{4:24} looketh ông sau khi một con sư tử và goeth các 

bóng tối; và khi ông đã bị đánh cắp, hư hỏng và bị cướp, ông 

bringeth cho tình yêu của mình. 
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{4:25} tại sao một người đàn ông loveth vợ tốt hơn so với cha 

hoặc mẹ. 

{4:26}, nhiều có là mà đã chạy ra khỏi wits của họ 

Đối với phụ nữ, và trở thành người hầu cho sakes của họ. 

{4:27} nhiều người cũng đã thiệt mạng, có erred, và phạm tội, 

Đối với phụ nữ. 

{4:28} và bây giờ ngươi không tin tôi? không phải là vua 

Tuyệt vời trong quyền lực của mình? do không phải tất cả các 
vùng sợ chạm vào anh ta không? 

{4:29} chưa đã làm tôi thấy anh ta và Apame của nhà vua 



thiếp, con gái của Bartacus đáng ngưỡng mộ, ngồi ở 

tay phải của nhà vua, 

{4:30} và tham gia các vương miện từ king's head, và 

cài đặt nó trên đầu của mình; nó cũng tấn công vua với 

bàn tay trái của cô. 

{4:31} và nào được nêu ra cho tất cả điều này là vua gaped và 
nhìn theo 

của mình với mở miệng: nếu cô ấy cười khi anh ta, anh cười 

còn: nhưng nếu cô ấy đã không vừa lòng mọi lúc anh ta, vua 

Fain để nuôi hy, rằng cô ấy có thể được hòa giải với anh ta một 
lần nữa. 

{4:32} O ye người đàn ông, làm thế nào nó có thể, nhưng phụ 
nữ nên có 

mạnh mẽ, nhìn thấy họ làm như vậy? 

{4:33} sau đó nhà vua và các hoàng tử nhìn một khi 

khác: vì vậy, ông bắt đầu nói về sự thật. 

{4:34} O ye nam giới, là không phụ nữ mạnh mẽ? Tuyệt vời là 
các 

trái đất, cao là trời, nhanh chóng mặt trời trong khóa học của 
mình, cho 

ông compasseth thiên đường vòng về, và fetcheth của mình 

Tất nhiên một lần nữa để vị trí riêng của mình trong một ngày. 



{4:35} là ông không được phép maketh những việc này? do đó 

sự thật, là tuyệt vời và mạnh mẽ hơn so với tất cả mọi thứ. 

{4:36} tất cả trái đất crieth dựa trên sự thật, và thiên đường 

blesseth nó: tất cả các công trình lắc và tremble vào nó, và cùng 
với nó là 

có điều bất công. 

{4:37} rượu là xấu xa, nhà vua là xấu xa, phụ nữ 

xấu xa, tất cả các trẻ em của người đàn ông xấu xa, và như vậy 
là tất cả 

tác phẩm độc ác của họ; và không có không có sự thật trong 
họ; trong của họ 

sự bất công cũng họ sẽ hư mất. 

{4:38} đối với sự thật, nó endureth, và luôn luôn mạnh mẽ; 

nó liveth và conquereth cho luôn luôn. 

{4:39} với cô ấy có là chấp nhận không có người hoặc 

phần thưởng; nhưng cô doeth những điều đó là chỉ cần, và 
refraineth 

từ tất cả những bất công và độc ác; và tất cả mọi người cũng 
thích 

Các tác phẩm của mình. 

{4:40} cũng trong bản án của mình là bất kỳ sự bất công; 

và cô ấy là sức mạnh, Quốc Anh, sức mạnh và hùng vĩ, tất cả 



lứa tuổi. May mắn là Thiên Chúa của sự thật. 

{4:41} và với điều đó, ông giữ hòa bình của mình. Và tất cả mọi 
người 

sau đó hét lên, và cho biết, rất là thật, và hùng vĩ ở trên tất cả 

những điều cần. 

{4:42} sau đó nói rằng nhà vua cùng ngài, yêu cầu những gì 
ngươi héo 

nhiều hơn là chỉ định trong các văn bản, và chúng tôi sẽ cung 
cấp cho nó 

ngươi, vì ngươi nghệ thuật tìm thấy wisest; và ngươi shalt ngồi 
tiếp theo 

tôi, và sẽ được gọi là anh em họ của tôi. 

{4:43} thì cho biết ông cùng các vị vua, hãy nhớ lời thề thy, 

mà thou hast tuyên bố sẽ xây dựng Jerusalem, trong ngày khi 

Thou camest cho ngươi Vương Quốc, 

{4:44} và gửi đi tất cả các tàu thuyền đã được thực hiện 

đi khỏi Jerusalem, Cyrus đặt cách nhau, khi ông 

tuyên bố sẽ phá hủy Babylon, và gửi cho họ một lần nữa chổ 
kia. 

{4:45} ngươi cũng hast tuyên bố sẽ xây dựng đền thờ, 

đó là Edomites đốt cháy khi Judea đã hoang vắng 

bởi Chaldees. 



{4:46} và bây giờ, O lord vua, đó là điều này mà tôi 

yêu cầu, và mà tôi mong muốn của ngươi, và đây là các princely 

liberality tiếp tục từ thyself: tôi mong muốn do đó mà 

Ngươi làm tốt nguyện, hiệu suất whereof với 

miệng của ngươi thou hast tuyên bố sẽ là vua của Thiên đàng. 

{4:47} thì Darius vua đứng dậy, và hôn anh ta, 

và đã viết thư cho anh ta cho đến tất cả các treasurers và 

phó và trưởng và thống đốc, mà họ cần 

truyền đạt một cách an toàn trên đường cả anh ta và tất cả 
những người đi 

với anh ta để xây dựng Jerusalem. 

{4:48} ông đã viết thư cũng unto phó 

Celosyria và Phenice, và unto chúng ở Libanus, mà 

họ nên mang cedar gỗ từ Libanus đến Jerusalem, 

và họ nên xây dựng các thành phố với anh ta. 

{4:49} hơn nữa ông đã viết cho tất cả những người Do Thái đã 
đi ra ngoài 

của lãnh thổ của mình lên thành Grigorievna, liên quan đến tự 
do của họ, mà 

không có cán bộ, không có người cai trị, Trung úy, không thủ 
quỹ, nên 



buộc phải nhập vào cửa của họ; 

{4:50} và tất cả quốc gia mà họ tổ chức nên 

miễn phí mà không có cống; và rằng các Edomites nên cho 

các làng của người Do Thái mà sau đó họ tổ chức: 

{4:51} Vâng, đó có phải là hàng năm được đưa ra hai mươi 

tài năng để xây dựng đền thờ, cho đến khi nó 

được chế tạo; 

{4:52} và tài năng khác mười hàng năm, để duy trì sự cháy 

Dịch vụ sau khi bàn thờ mỗi ngày, như họ đã có một 

lệnh để cung cấp 17: 

{4:53} và rằng tất cả họ đã đi từ Babylon để xây dựng 

thành phố cần phải có tự do miễn phí, như là tốt nhất họ như là 
của họ 

hậu thế, và tất cả các linh mục đã đi xa. 

{4:54} ông viết cũng liên quan đến nhất. những chi phí, và các 

linh mục vestments mà trong đó họ bộ trưởng; 

{4:55} và tương tự như vậy cho những chi phí của các Levites, 
được 

cho họ cho đến ngày ngôi nhà đã được hoàn tất, và 

Jerusalem builded lên. 



{4:56} và ông chỉ huy để cung cấp cho tất cả những gì giữ thành 
phố 

lương hưu và tiền lương. 

{4:57} ông gửi đi cũng tất cả các mạch từ Babylon, 

Cyrus đã thiết lập ra; và tất cả mà Cyrus đã đưa ra trong 

lệnh, tương tự trả ông cũng phải được thực hiện, và 

gửi unto Jerusalem. 

{4:58} bây giờ khi người đàn ông trẻ này đã đi ra, ông 

nâng lên khuôn mặt của mình lên thiên đường tới Jerusalem, và 
khen ngợi 

Vua trên trời, 
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{4:59} và cho biết, từ ngươi chiến thắng cometh từ ngươi 

Cometh khôn ngoan, và ngươi là vinh quang, và tôi là tôi tớ 
Chúa. 

{4:60} may mắn art thou, người cha đã cho tôi sự khôn ngoan: 
cho 

để ngươi tôi tạ ơn, O Lord của ông bố của chúng tôi. 

{4:61} và do đó, ông đã lấy các chữ cái, và đi ra ngoài, và đến 

unto Babylon, và nói với nó tất cả các anh trai của ông. 

{4:62} và họ ca ngợi Thiên Chúa Cha của họ, bởi vì 



ông đã cho họ tự do và tự do 

{4:63} để đi lên, và để xây dựng Jerusalem, và đền thờ 

mà được gọi bằng tên của ông: và họ feasted với 

dụng cụ musick và sự vui vẻ bảy ngày. 

{5:1} sau này đã được chính người đàn ông của gia đình 

chọn theo các bộ lạc của họ, để đi lên với vợ mình 

và người con trai và con gái, với menservants của họ và 

maidservants, và gia súc của họ. 

{5:2} và Darius được gửi với họ một ngàn kỵ binh, 

cho đến khi họ đã đưa họ trở lại Jerusalem một cách an toàn, 
và 

với âm nhạc [dụng cụ] tabrets và sáo. 

{5:3} và chơi tất cả các anh trai của họ, và anh ta làm cho họ đi 

lên cùng với họ. 

{5:4} và đây là những cái tên của những người đàn ông đi lên, 

theo gia đình của họ trong số các bộ lạc của họ, sau khi họ 

một số thủ trưởng. 

{5:5} các linh mục, các con trai của Phinees là con trai của 
Aaron: 

Chúa Giêsu là con trai của Josedec, con trai của Saraias, và 
Joacim các 



con trai của Zorobabel, con trai của Salathiel, nhà của 

David, ra khỏi kindred Phares, của bộ lạc Judah; 

{5:6} người spake khôn ngoan câu trước khi Darius vua 

Ba tư năm năm thứ hai của triều đại của ông, trong tháng 
Nisan, 

đó là tháng đầu tiên. 

{5:7} và các họ Grigorievna mà đến từ các 

bị giam cầm, nơi họ sống như người lạ, người mà 

Nabuchodonosor vua của Babylon đã mang đi cùng 

Babylon. 

{5:8} và họ quay trở lại cho đến Jerusalem, và khác 

Các bộ phận của Grigorievna, mỗi người đàn ông đến thành 
phố của mình, đi kèm với 

Zorobabel, với Chúa Giêsu, Nehemias và Zacharias, và 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus, và Baana, hướng dẫn của họ. 

{5:9} số của họ về các quốc gia, và của họ 

thống đốc, con trai của Phoros, hai nghìn một trăm 

Bảy mươi và hai; Các con trai của Saphat, bốn trăm bảy mươi 

và hai: 

{5:10} các con trai của Ares, bảy trăm năm mươi và sáu: 



{5:11} các con trai của Phaath Moab, hai nghìn tám 

trăm và mười hai: 

{5:12} các con trai của Elam, một nghìn hai trăm năm mươi 

và bốn: các con trai của Zathul, chín trăm bốn mươi và năm: 

Các con trai của Corbe, bảy trăm và 5: những đứa con của Bani, 

sáu trăm bốn mươi và tám: 

{5:13} các con trai của Bebai, sáu trăm hai mươi và ba: 

Các con trai của Sadas, ba ngàn hai trăm hai mươi và 

hai: 

{5:14} các con trai của Adonikam, sáu trăm sáu mươi và 

7: con trai của Bagoi, hai nghìn sáu mươi và sáu: Các 

con trai của Adin, bốn trăm năm mươi và bốn: 

{5:15} các con trai của Aterezias, chín mươi và hai: các con trai 
của 

Ceilan và Azetas threescore và bảy: các con trai của Azuran, 

bốn trăm ba mươi và hai: 

{5:16} các con trai của Ananias, một trăm và một: các con trai 

của Arom, ba mươi hai: và con trai của Bassa, ba trăm 

hai mươi và ba: con trai của Azephurith, một trăm và 

hai: 



{5:17} các con trai của Meterus, 3 ngàn và 5: Các 

con trai của Bethlomon, một trăm hai mươi và ba: 

{5:18} họ của Netophah, năm mươi và năm: họ của 

Anathoth, một trăm năm mươi và 8: họ của Bethsamos, 

bốn mươi và hai: 

{5:19} họ của Kiriathiarius, hai mươi và năm: họ của 

Caphira và Beroth, bảy trăm bốn mươi và ba: họ của 

Pira, bảy trăm: 

{5:20} họ của Chadias và Ammidoi, bốn trăm 

hai mươi và hai: họ của Cirama và Gabdes, sáu trăm 

hai mươi và một: 

{5:21} họ của Macalon, một trăm hai mươi và hai: 

họ Betolius, năm mươi và hai: các con trai của Nephis, một 

trăm năm mươi và sáu: 

{5:22} các con trai của Calamolalus và Onus, bảy trăm 

hai mươi và năm: các con trai của Jerechus, hai trăm bốn mươi 
và 

năm: 

{5:23} trai Annas, ba nghìn ba trăm 

và ba mươi. 



{5:24} các linh mục: các con trai của Jeddu, con trai của Chúa 
Giêsu 

trong số các con trai của Sanasib, chín trăm bảy mươi và hai: 

Các con trai của Meruth, một năm mươi ngàn và hai: 

{5:25} các con trai của Phassaron, một bốn mươi ngàn và bảy: 

Các con trai của Carme, một ngàn mười bảy. 

{5:26} the Levites: con trai của Jessue, và Cadmiel, và 

Banuas, và Sudias, bảy mươi và bốn. 

{5:27} thánh ca: con trai của Asaph, một trăm 

hai mươi và tám. 

{5:28} khuân vác sự: các con trai của Salum, con trai của Jatal, 

Các con trai của Talmon, con trai của Dacobi, con trai của Teta, 

Các con trai của Sami, trong tất cả một trăm ba mươi và chín. 

{5:29} chức đền thờ: những đứa con của ê-sau, các 

con trai của Asipha, con trai của Tabaoth, con trai của Ceras, 
các 

con trai của Sud, con trai của Phaleas, con trai của Labana, các 

con trai của Graba, 

{5:30} người con Acua, con trai của Uta, con trai của 

Cetab, con trai của Wise, con trai của Subai, con trai của 

Anan, con trai của Cathua, con trai của Geddur, 



{5:31} các con trai của Airus, con trai của Daisan, con trai của 

Noeba, con trai của Chaseba, con trai của Gazera, con trai của 
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Azia, con trai của Phinees, con trai của Azare, con trai của 

Bastai, con trai của Asana, con trai của Meani, con trai của 

Naphisi, con trai của Acub, con trai của Acipha, con trai của 

Assur, con trai của Pharacim, con trai của Basaloth, 

{5:32} người con Meeda, con trai của Coutha, con trai của 

Charea, con trai của Charcus, con trai của Aserer, con trai của 

Thomoi, con trai của Nasith, con trai của Atipha. 

{5:33} các con trai của công chức của Solomon: con trai của 

Azaphion, con trai của Pharira, con trai của Jeeli, con trai của 

Lozon, con trai của Israel, người con trai của Sapheth, 

{5:34} các con trai của Hagia, con trai của Pharacareth, các 

con trai của Sabi, con trai của Sarothie, con trai của Masias, các 

con trai của Gar, con trai của Addus, con trai của Suba, con trai 
của 

Apherra, con trai của Barodis, con trai của Sabat, con trai của 

Allom. 

{5:35} tất cả các bộ trưởng của ngôi đền, và con trai của các 



công chức của Solomon, sống ba trăm bảy mươi và hai. 

{5:36} này đến từ Thermeleth và Thelersas, 

Charaathalar dẫn họ, và Aalar; 

{5:37} không có thể họ shew gia đình của họ, cũng không phải 
của họ 

cổ phiếu, làm thế nào họ đã Israel: những đứa con của đoàn, 
con trai của 

Ban, con trai của Necodan, sáu trăm năm mươi và hai. 

{5:38} và của các linh mục chiếm văn phòng của các 

linh mục, và không được tìm thấy: các con trai của Obdia, 
những người con trai 

của Accoz, con trai của Addus, những người kết hôn với Augia 
một trong các 

con gái của Barzelus, được đặt tên theo tên của ông. 

{5:39} và khi mô tả về kindred các 

người đàn ông đã được tìm kiếm trong đăng ký, và không được 
tìm thấy, họ 

đã được gỡ bỏ từ văn phòng của các linh mục thực hiện: 

{5:40} cho unto chúng nói Nehemias và Atharias, mà 

họ không nên là dự phần vào những điều thánh thiện, cho đến 
khi 



xuất phát lên một giáo sĩ tối cao được mặc quần áo với giáo lý 
và sự thật. 

{5:41} như vậy của Israel, từ họ của mười hai tuổi và 

trở lên, họ đã tất cả trong số bốn mươi ngàn, bên cạnh 

menservants và womenservants hai nghìn ba 

trăm và 60. 

{5:42} menservants và handmaids của họ đã là bảy 

nghìn ba trăm bốn mươi và 7: những người đàn ông ca hát 

và hát phụ nữ, hai trăm bốn mươi và năm: 

{5:43} lạc đà bốn trăm ba mươi và năm, bảy 

ngàn con ngựa và ba mươi sáu, hai trăm bốn mươi và năm 

Mules, năm nghìn năm trăm hai mươi và năm con thú 

được sử dụng để ách. 

{5:44} và một số của các trưởng gia đình của họ, khi 

họ đã đến đền thờ Thiên Chúa mà là ở Jerusalem, thề 

để thiết lập nhà một lần nữa trong vị trí của mình theo các 

khả năng, 

{5:45} và cho vào kho bạc thần thánh của các tác phẩm một 

nghìn cân vàng, năm ngàn bạc, và một 

hàng trăm linh mục vestments. 



{5:46} và vì vậy sống các linh mục và Levites các và các 

người dân ở Jerusalem, và trong cả nước, các ca sĩ cũng và 

khuân vác; và tất cả các Israel tại các làng của họ. 

{5:47} nhưng khi tháng thứ bảy là ở bàn tay, và 

Khi con cái Israel đã là mọi người đàn ông của mình 

Place, họ đến tất cả cùng với một trong những đồng ý vào mở 

vị trí của các cửa khẩu đầu tiên là hướng về phía đông. 

{5:48} sau đó đứng lên Chúa Giêsu con trai của Josedec, và của 
mình 

Anh trai các linh mục và Zorobabel con trai của Salathiel, và 

Anh trai của ông, và đã sẵn sàng bàn thờ Thiên Chúa của Israel, 

{5:49} cung cấp hy sinh bị cháy khi nó, theo như nó là 

rõ ràng chỉ huy trong cuốn sách của Moses người đàn ông của 
Thiên Chúa. 

{5:50} và đó đã được tập hợp unto chúng trong số các 

Các quốc gia khác của vùng đất này, và họ dựng lên bàn thờ ông 

sở hữu địa điểm, bởi vì đã ở với tất cả các quốc gia của đất 

thù hận với họ, và áp bức chúng; và họ cung cấp 

Hy sinh theo thời gian, và burnt dịch vụ với các 

Chúa cả buổi sáng và buổi tối. 

{5:51} cũng họ tổ chức các bữa cơm của díp, vì nó là 



chỉ huy trong luật pháp, và cung cấp hy sinh hàng ngày, như là 

gặp gỡ: 

{5:52} và sau đó, liên tục oblations, và các 

sự hy sinh của sabbaths, và các vệ tinh mới, và tất cả 

Thánh lễ. 

{5:53} và tất cả họ đã thực hiện bất nguyện để Thiên Chúa bắt 
đầu 

để cung cấp hy sinh cho Chúa từ ngày đầu tiên của thứ bảy 

tháng, mặc dù các đền thờ của Chúa không được xây dựng. 

{5:54} và họ đã cho unto masons và carpenters 

tiền, thịt và thức uống, với đánh. 

{5:55} unto chúng Zidon cũng và lốp xe họ đã cho carrs, 

rằng họ nên mang cedar cây từ Libanus, mà 

nên được đưa bởi phao đến nơi ẩn náu của Joppa, theo 

như nó đã được chỉ huy chúng bằng Cyrus vua của người Ba tư. 

{5:56} và trong tháng năm và thứ hai thứ hai sau khi ông 

đến đền thờ Thiên Chúa tại Jerusalem đã bắt đầu Zorobabel 

con trai của Salathiel, và Chúa Giêsu con trai của Josedec, và 
của họ 

Anh trai, và các linh mục, và các Levites, và tất cả họ mà 

đã đi đến Jerusalem ra khỏi sự giam cầm: 



{5:57} và họ đã đặt nền tảng của nhà của Thiên Chúa 

trong ngày đầu tiên của tháng thứ hai, trong năm thứ hai sau 

họ đã đi đến Grigorievna và Jerusalem. 

{5:58} và họ chỉ định Levites từ hai mươi tuổi 

cũ hơn các tác phẩm của Chúa. Sau đó đứng lên Chúa Giêsu, và 
các ứng dụng của mình 

người con trai và anh trai, và Cadmiel anh trai của ông và các 
con trai của 

Madiabun, với các con trai của Joda là con trai của Eliadun, với 

người con trai và anh trai, tất cả các Levites, với một phù hợp 
setters của họ 

chuyển tiếp của các doanh nghiệp, tầng để nâng cao các công 
trình trong 

nhà của Thiên Chúa. Vì vậy, những người thợ xây dựng đền thờ 
của các 

Chúa tể. 

{5:59} và các linh mục đứng arrayed trong vestments của họ 

với các nhạc cụ và trumpet; và các Levites các 

đã có người con trai của Asaph cymbals, 

{5:60} hát những bài hát của Lễ Tạ ơn, và ca ngợi các 

Chúa ơi, theo như David vua của Israel đã tấn phong. 



{5:61} và họ hát với tiếng nói lớn bài hát vào những lời khen 
ngợi 

của Chúa, vì lòng thương xót và vinh quang của mình là cho bao 
giờ hết trong tất cả 

Israel. 
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{5:62} và tất cả những người nghe trumpet, và hét lên 

với một giọng nói lớn, hát những bài hát của Lễ Tạ ơn cho đến 
các 

Chúa cho việc nuôi dạy lên nhà của Chúa. 

{5:63} cũng của các linh mục và Levites, và trưởng 

gia đình của họ, người cổ đại người đã nhìn thấy ngôi nhà cũ 

đến tòa nhà này khóc và khóc rất lớn. 

{5:64} nhưng nhiều với trumpet và niềm vui hét lên với lớn 

giọng nói, 

{5:65} đến nỗi the trumpet có thể không được nghe 

khóc người: chưa nhiều nghe 

điều, do đó nó đã được nghe nói xa ra. 

{5:66} tại sao khi kẻ thù của bộ lạc Judah 

và Benjamin nghe nó, họ đến để biết những gì mà ồn 

trong trumpet nên có ý nghĩa. 



{5:67} và họ cảm nhận rằng họ đã các 

bị giam cầm đã xây dựng đền thờ cho đến Chúa là Thiên Chúa 
của Israel. 

{5:68} để họ đi Zorobabel và Chúa Giêsu, và các 

trưởng trong gia đình, và nói unto chúng, chúng ta sẽ xây dựng 

cùng với bạn. 

{5:69} cho chúng ta tương tự như vậy, như ye, tuân theo Chúa 
của bạn, và làm 

Hy sinh cho anh ta từ ngày Azbazareth vua của 

người Assyria, người đã đưa chúng tôi ở đây. 

{5:70} thì Zorobabel và Chúa Giêsu và giám đốc của các 

gia đình của Israel nói unto chúng, nó không phải cho chúng tôi 
và bạn 

xây dựng lại với nhau một nhà unto Chúa Thiên Chúa của chúng 
tôi. 

{5:71} chúng ta một mình sẽ xây dựng cho đến Chúa 

Israel, theo như Ngài đã Cyrus là vua của ba tư 

chỉ huy chúng tôi. 

{5:72} nhưng người da man của đất nằm nặng khi các 

người dân ở Judea, và giữ eo biển, cản trở của họ 

xây dựng; 



{5:73} và âm mưu bí mật của họ, và phổ biến các persuasions 

và commotions, họ cản trở khi kết thúc của tòa nhà 

Tất cả các thời vua Cyrus sống: vì vậy, họ bị cản trở 

từ xây dựng cho các không gian trong hai năm, cho đến khi 
triều đại của 

Darius. 

{6:1} bây giờ trong năm thứ hai của triều đại của Darius 

Aggeus và Zacharias là con trai của Addo, tiên tri, 

tiên tri cho đến người Do Thái tại Grigorievna và Jerusalem 
trong các 

tên của Chúa là Thiên Chúa của Israel, là khi họ. 

{6:2} sau đó đứng dậy Zorobabel con trai của Salatiel, và 

Chúa Giêsu là con trai của Josedec, và bắt đầu xây dựng ngôi 
nhà của các 

Chúa tại Jerusalem, các tiên tri của Chúa với 

họ, và giúp họ. 

{6:3} cùng lúc đến unto chúng Sisinnes các 

thống đốc của Syria và Phenice, với Sathrabuzanes và ông 

người đồng hành, và nói unto chúng, 

{6:4} bởi cuộc hẹn mà ye có xây dựng ngôi nhà này và 

này mái nhà, và thực hiện tất cả những thứ khác? và ai là người 



những người thợ đó thực hiện những điều này? 

{6:5} Nevertheless các trưởng lão của người Do Thái được ủng 
hộ, 

vì Chúa đã viếng thăm tù; 

{6:6} và họ không bị cản trở từ xây dựng, cho đến khi 

như vậy thời gian như là signification đã được trao unto Darius 
liên quan đến 

chúng, và câu trả lời nhận được. 

{6:7} bản sao của các chữ cái mà Sisinnes, thống đốc 

Syria và Phenice, và Sathrabuzanes, với các 

Companions, nhà cầm quyền ở Syria và Phenice, đã viết và gửi 

unto Darius; Để vua Darius, lời chào: 

{6:8} để cho tất cả mọi thứ được biết đến cho đến vị vua, Chúa 
của chúng tôi đó 

đang đi vào xứ Judea, và nhập vào các 

thành phố của Jerusalem chúng tôi tìm thấy ở thành phố 
Jerusalem Các 

người cổ đại của người Do Thái đã bị giam cầm 

{6:9} xây dựng một ngôi nhà cho Chúa, rất tốt và mới, của 

đá hewn và tốn kém, và gỗ đã đặt trên các 

bức tường. 



{6:10} và những công trình đang thực hiện với tốc độ rất lớn, và 

Các công việc goeth prosperously trong tay của họ, và với tất cả 

vinh quang và siêng năng là nó làm cho. 

{6:11} sau đó yêu cầu cho chúng tôi những người lớn tuổi, nói 
rằng, bởi ai 

lệnh xây dựng ye ngôi nhà này, và đặt nền móng 

của những tác phẩm này? 

{6:12} vì vậy đến mục đích mà chúng tôi có thể cung cấp cho 

kiến thức cho ngươi bằng văn bản, chúng tôi yêu cầu họ người 

là kẻ chính, và chúng tôi yêu cầu của họ tên trong 

văn bản của người hiệu trưởng. 

{6:13} vì vậy họ đã cho chúng tôi câu trả lời này, chúng tôi là 
công chức 

của Chúa mà làm cho Thiên đàng và trái đất. 

{6:14} và đối với ngôi nhà này, nó là builded nhiều năm 

trước bởi một vị vua của Israel và mạnh mẽ, và đã được hoàn 
tất. 

{6:15} nhưng khi người cha của chúng tôi khiêu khích Thiên 
Chúa unto cơn thịnh nộ, 

và phạm tội chống lại Chúa Israel mà là ở trên trời, ông 

cho họ vào sức mạnh của vua Nabuchodonosor 



Babylon, của Chaldees; 

{6:16} người kéo xuống nhà, và đốt cháy nó, và 

mang đi những tù nhân người unto Babylon. 

{6:17} nhưng trong năm đầu tiên trị vua Cyrus 

Quốc gia của Babylon Cyrus là vua đã viết để xây dựng này 

ngôi nhà. 

{6:18} và các mạch thần thánh của vàng và bạc, mà 

Nabuchodonosor đã mang đi ra khỏi nhà lúc 

Jerusalem, và đã thiết lập chúng trong ngôi đền của mình Cyrus 

nhà vua đã tạo ra một lần nữa ra khỏi ngôi đền ở Babylon, 

và họ đã được gửi đến Zorobabel và Sanabassarus 

những người cai trị, 

{6:19} với lệnh rằng ông nên mang đi những 

cùng mạch, và đặt chúng trong ngôi đền ở Jerusalem; và 

đền thờ của Chúa nên được xây dựng tại chỗ của mình. 

{6:20} sau đó cùng một Sanabassarus, đang đi ở đây, 

Đặt nền móng của ngôi nhà của Chúa tại Jerusalem; 

và từ thời gian đó để là này vẫn còn một tòa nhà, nó không phải 
là được 

hoàn toàn chấm dứt. 



{6:21} bây giờ vì vậy, nếu nó có vẻ tốt cho nhà vua, để cho 

Tìm kiếm được thực hiện trong số các hồ sơ của vua Cyrus: 

{6:22} và nếu nó là tìm thấy rằng việc xây dựng nhà 

Trang 701 1 Esdras 

Chúa tại Jerusalem đã được thực hiện với sự đồng ý của 

vua Cyrus, và nếu Chúa chúng ta là vua vì vậy cởi, để cho anh ta 

biểu thị cho đến chúng ta đó. 

{6:23} sau đó chỉ huy vua Darius để tìm kiếm trong số các 

Hồ sơ tại Babylon: và như vậy tại Ecbatane palace, đó là 

trong quốc gia phương tiện truyền thông, có được tìm thấy một 
cuộn trong đó 

những điều này đã được ghi lại. 

{6:24} trong năm đầu tiên của triều đại của Cyrus vua Cyrus 

chỉ huy nên nhà Chúa tại Jerusalem 

được xây dựng một lần nữa, nơi họ hy sinh với lửa liên tục: 

{6:25} có chiều cao là sáu mươi cubits và bề rộng của 

cubits sáu mươi, với ba hàng hewn đá, và một hàng của 

gỗ mới của quốc gia đó; và expences đó sẽ 

cho ra khỏi nhà vua Cyrus: 

{6:26} và rằng các mạch thần thánh của ngôi nhà của Chúa, 



cả vàng và bạc, mà Nabuchodonosor đã diễn ra của 

nhà ở Jerusalem, và đưa đến Babylon, nên 

khôi phục lại ngôi nhà tại Jerusalem, và được đặt ở vị trí 

nơi mà bọn chúng trước khi. 

{6:27} và cũng ông chỉ huy mà Sisinnes các 

thống đốc của Syria và Phenice, và Sathrabuzanes, và của họ 

người đồng hành, và những người mà đã được bổ nhiệm làm 
người cai trị ở Syria 

và Phenice, nên cẩn thận không để can thiệp với các nơi, 

nhưng đau khổ Zorobabel, tôi tớ của Chúa, và thống đốc 

Judea, và các trưởng lão của người Do Thái, để xây dựng nhà 

Chúa ở nơi đó. 

{6:28} tôi đã chỉ huy cũng để có nó được xây dựng toàn bộ 

một lần nữa; và họ nhìn siêng năng để giúp đỡ những người có 

nuôi nhốt những người Do Thái, đến nhà của Chúa 

hoàn thành: 

{6:29} và ra khỏi các cống của Celosyria và Phenice một 

phần một cách cẩn thận để cung cấp những người đàn ông cho 
những hy sinh của 

Chúa, có nghĩa là, để Zorobabel thống đốc, cho bullocks, 

và rams và cừu; 



{6:30} và cũng có bắp, muối, rượu, và dầu, và rằng 

liên tục hàng năm mà không có thêm câu hỏi, theo 

Khi các linh mục ở Jerusalem sẽ biểu hiện được hàng ngày 

đã trải qua: 

{6:31} dịch vụ có thể được thực hiện để thờ thần cao nhất 

nhà vua và cho trẻ em của mình, và rằng họ có thể cầu nguyện 
cho 

cuộc sống của họ. 

{6:32} và ông đã chỉ huy rằng hễ nên 

transgress, Yeah, hoặc làm cho ánh sáng của bất kỳ điều vện nói 
hay 

văn bản, ra khỏi nhà của mình cần một cây được thực hiện, và 
anh ta 

biên bản được treo cổ, và tất cả các hàng hoá của mình bị tịch 
thu cho nhà vua. 

{6:33} Chúa vì vậy, có tên có được gọi là 

hoàn toàn tiêu diệt tất cả các vua và dân tộc, trong đó 
stretcheth 

ra tay cản trở hoặc endamage của ông rằng ngôi nhà của Chúa 

Jerusalem. 

{6:34} I Darius vua đã thụ phong linh mục mà theo 

cho đến những việc này, nó được thực hiện với sự tích cực. 



{7:1} thì Sisinnes đốc Celosyria và 

Phenice, và Sathrabuzanes, với companions của họ 

theo các điều răn của vua Darius, 

{7:2} rất cẩn thận đã giám sát các công trình Thánh, hỗ trợ 

người cổ đại của người Do Thái và các thống đốc của ngôi đền. 

{7:3} và do đó, các tác phẩm Thánh trở nên thịnh vượng, khi 
Aggeus và 

Zacharias các tiên tri tiên tri. 

{7:4} và họ kết thúc những điều này bằng các 

răn của Chúa là Thiên Chúa của Israel, và với các 

sự đồng ý của Cyrus, Darius và Artexerxes, vua của ba tư. 

{7:5} và như vậy ngôi Thánh đã được hoàn tất trong ba 

và ngày XX tháng Adar, trong năm lần thứ sáu của 

Vua Ba Tư Darius 

{7:6} và trẻ em của Israel, các linh mục, và các 

Levites, và những người khác đã bị giam cầm, đã được 

được gửi unto chúng, đã làm theo những điều viết các 

cuốn sách của Moses. 

{7:7} và sự cống hiến của các đền thờ của Chúa họ 

cung cấp một trăm bullocks rams hai trăm, bốn 



trăm cừu; 

{7:8} và mười hai dê cho tội lỗi của tất cả các Israel, theo 

số lượng các trưởng của bộ lạc của Israel. 

{7:9} các linh mục cũng và các Levites đứng arrayed trong 

vestments của họ, theo kindreds của họ, trong các dịch vụ 

của Chúa Thiên Chúa của Israel, theo các cuốn sách của Moses: 

và khuân vác ở mỗi cổng. 

{7:10} và trẻ em của Israel, mà là của các 

bị giam cầm đã tổ chức Lễ vượt qua mười bốn ngày đầu tiên 

tháng, sau đó các linh mục và Levites người được Thánh. 

{7:11} chúng đã là bị giam cầm không là tất cả 

Thánh với nhau: nhưng các Levites đã được tất cả các Thánh 

với nhau. 

{7:12} và vì vậy họ cung cấp passover cho tất cả chúng 

bị giam cầm, và cho các linh mục, anh trai của họ, và cho 

bản thân mình. 

{7:13} và con cái Israel rằng ra khỏi các 

bị giam cầm đã làm ăn, thậm chí họ đã tách ra mình 

khỏi abominations người dân của đất liền, và tìm kiếm 

Chúa. 



{7:14} và họ giữ feast of không có bỏ men bánh mì bảy 

ngày này, làm cho vui vẻ trước mặt Chúa, 

{7:15} cho rằng, ông đã chuyển cố vấn của vua 

Assyria đối với họ, để tăng cường bàn tay của họ trong các tác 
phẩm 

của Chúa Thiên Chúa của Israel. 

{8:1} và sau khi những việc này, khi Artexerxes vua của 

người Ba Tư cai trị đến Esdras con trai của Saraias, con trai 

của Ezerias, con trai của Helchiah, con trai của Salum, 

{8:2} là con trai của Sadduc, con trai của Achitob, con trai của 

Amarias, con trai của Ezias, con trai của Meremoth, con trai của 

Zaraias, con trai của Savias, con trai của Boccas, con trai của 

Abisum, con trai của Phinees, con trai của Eleazar, con trai của 

Aaron linh mục trưởng. 

{8:3} Esdras này đã đi từ Babylon, như là một người ghi chép, 

đang rất sẵn sàng trong luật pháp của môi-se, mà đã được đưa 
ra bởi các 

Thiên Chúa của Israel. 

{8:4} và nhà vua đã làm cho anh ta vinh quang: cho ông thấy ân 
trong 
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tầm nhìn của ông trong tất cả các yêu cầu của mình. 

{8:5} đó đi lên với anh ta cũng có một số trẻ em 

Israel, của các linh mục của Levites, ca sĩ Thánh, 

khuân vác, bộ trưởng và các đền thờ, unto Jerusalem, 

{8:6} trong năm thứ bảy thời kỳ cai trị của Artexerxes, trong các 

Thứ năm tháng, đây là năm thứ 7 của vua; cho họ đã đi 

từ Babylon trong ngày đầu tiên của tháng đầu tiên, và đã đến 

Jerusalem, theo sự thịnh vượng cuộc hành trình mà các 

Chúa đã cho họ. 

{8:7} cho Esdras có kỹ năng rất lớn, vì vậy mà ông bỏ qua 

không có gì của pháp luật và các điều răn của Chúa, nhưng 

giảng dạy tất cả các Israel lệnh và bản án. 

{8:8} bây giờ là các bản sao của Hoa hồng là 

viết từ Artexerxes vua, và đến để Esdras các 

linh mục và độc giả của luật pháp của Chúa, là điều này mà 

followeth; 

{8:9} King Artexerxes unto Esdras các linh mục và đọc 

luật pháp của Chúa sendeth lời chào: 

{8:10} có quyết tâm đối phó từ bi, tôi có 



đưa ra lệnh, mà như vậy của các quốc gia của người Do Thái, và 
các 

linh mục và Levites là trong lĩnh vực của chúng tôi, như là sẵn 
sàng 

và mong sẽ đi với ngươi unto Jerusalem. 

{8:11} càng nhiều do đó là có một thereunto tâm trí, cho phép 

họ khởi hành với ngươi, như Ngài đã dường như tốt cả hai với 
tôi 

và bạn bè của tôi 7 chuyên gia tư vấn; 

{8:12} rằng họ có thể nhìn đến các vấn đề của Judea và 

Jerusalem, dễ cho rằng đó là trong luật pháp của Chúa; 

{8:13} và mang quà tặng unto Chúa Israel để 

Jerusalem, mà tôi và bạn bè của tôi đã thề, và tất cả các 

vàng và bạc mà ở các quốc gia của Babylon có thể được tìm 
thấy, 

Chúa ở Jerusalem, 

{8:14} với đó cũng mà cho những người cho các 

đền thờ của Chúa Thiên Chúa của họ tại Jerusalem: và rằng bạc 

và vàng có thể được thu thập cho bullocks, rams và cừu, 

và điều thereunto appertaining; 

{8:15} để kết thúc mà họ có thể cung cấp hy sinh cho đến các 



Chúa khi bàn thờ của Chúa Thiên Chúa của họ, mà là ở 

Jerusalem. 

{8:16} và gì ngươi và anh trai ngươi sẽ làm gì với 

bạc và vàng, mà làm, theo của thy Thiên Chúa. 

{8:17} và các mạch thần thánh của Chúa, mà được đưa ra 

Ngươi cho việc sử dụng của ngôi đền thy Thiên Chúa, mà là ở 

Jerusalem, thou shalt thiết lập trước khi ngươi Thiên Chúa ở 
Jerusalem. 

{8:18} và gì điều khác thou shalt nhớ 

Đối với việc sử dụng các đền thờ của Thiên Chúa ngươi, ngươi 
chớ cho nó trong số 

kho bạc của nhà vua. 

{8:19} và tôi vua Artexerxes cũng đã chỉ huy các 

canh giữ kho báu ở Syria và Phenice, mà 

nào Esdras các linh mục và đọc theo pháp luật của các 

cao nhất Thiên Chúa sẽ gửi cho họ nên cung cấp cho nó anh ta 
với 

tốc độ, 

{8:20} với tổng của một trăm Talent bạc, 

tương tự như vậy cũng lúa mì, ngay cả đến một trăm Clyde, và 
một 



trăm miếng rượu, và những thứ khác trong phong phú. 

{8:21} để cho tất cả mọi thứ được thực hiện sau khi luật pháp 
của Thiên Chúa 

diligently unto Thiên Chúa cao nhất, cơn thịnh nộ mà đến đây 
không phải 

Khi Vương Quốc của nhà vua và con trai của ông. 

{8:22} tôi lệnh bạn, ngươi yêu cầu không có thuế, hoặc 

bất kỳ khác áp đặt, bất kỳ của các linh mục, hoặc các Levites, 
hoặc 

Thánh ca, hoặc khuân vác, hay các bộ trưởng của ngôi đền, 
hoặc của bất kỳ 

có doings trong ngôi đền này, và rằng người đàn ông không có 

thẩm quyền để áp đặt bất cứ điều nào khi họ. 

{8:23} và ngươi, Esdras, theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa 

trao cho thẩm phán và phán, mà họ có thể đánh giá tất cả Syria 

và Phenice tất cả những người biết luật thy Thiên Chúa; và 

những người biết nó không phải là ngươi chớ dạy. 

{8:24} và nguyên vẹn thì transgress pháp luật thy 

Thiên Chúa, và của nhà vua, sẽ bị trừng phạt siêng năng, cho dù 

nó bởi cái chết, hoặc khác trừng phạt bằng hình phạt tiền, hoặc 

do bị cầm tù. 



{8:25} sau đó nói Esdras scribe, may mắn là duy nhất 

Chúa là Thiên Chúa của ông bố của tôi, người đã đặt những việc 
này vào các 

trái tim của nhà vua, để vinh danh các ngôi nhà của ông ở 
Jerusalem: 

{8:26} và Ngài đã vinh danh tôi trong tầm nhìn của nhà vua, và 

nhân viên tư vấn của mình, và tất cả của bạn bè và quý tộc. 

{8:27} do đó là tôi khuyến khích bởi sự giúp đỡ của các 

Chúa ơi, và tập hợp lại với nhau người đàn ông của Israel để đi 
lên 

với tôi. 

{8:28} và đây là những trưởng theo gia đình của họ 

và một số dignities, mà đã đi với tôi từ Babylon năm 

Triều đại của vua Artexerxes: 

{8:29} của các con trai của Phinees, Gerson: của các con trai của 

Ithamar, Gamael: của các con trai của David, Lettus con trai của 

Sechenias: 

{8:30} của các con trai của Pharez, Zacharias; và với anh ta 

đã được tính một trăm năm mươi người đàn ông: 

{8:31} của các con trai của Pahath Moab, Eliaonias, con trai của 

Zaraias, và với anh ta hai trăm người đàn ông: 



{8:32} của các con trai của Zathoe, Sechenias là con trai của 

Jezelus, và với anh ta ba trăm người đàn ông: trong các con trai 
của 

ADIN, Obeth con trai của Jonathan, và với anh ta hai trăm 

và năm mươi người đàn ông: 

{8:33} của các con trai của Elam, Josias con trai của Gotholias, 
và 

với ông bảy mươi người đàn ông: 

{8:34} của các con trai của Saphatias, Zaraias con trai của 
Michael, 

và với anh ta threescore và mười người đàn ông: 

{8:35} của các con trai của Joab, Abadias con trai của Jezelus, và 

với anh ta hai trăm mười hai người đàn ông: 

{8:36} của các con trai của Banid, Assalimoth con trai của 
Josaphias, 

và với anh ta một trăm và threescore người đàn ông: 

{8:37} của các con trai của Babi, Zacharias con trai của Bebai, và 

với anh ta hai mươi và tám người đàn ông: 

{8:38} của các con trai của Astath, Johannes con trai của Acatan, 
và 

với anh ta một trăm và mười người đàn ông: 
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{8:39} của các con trai của Adonikam cuối cùng, và đây là những 

tên của họ, Eliphalet, ngọc và Samaias, và với 

họ bảy mươi người đàn ông: 

{8:40} của các con trai của Bago, Uthi con trai của Istalcurus, 

và với anh ta bảy mươi người đàn ông. 

{8:41} và chúng tôi tụ tập với nhau đến sông được gọi là 

Theras, nơi chúng tôi pitched lều của chúng tôi ba ngày: và sau 
đó tôi 

khảo sát chúng. 

{8:42} nhưng khi tôi đã tìm thấy có không ai trong số các linh 
mục và 

Levites, 

{8:43} sau đó gửi tôi unto Eleazar, và Iduel, và Masman, 

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

Nathan, Eunatan, Zacharias và Mosollamon, hiệu trưởng 

người đàn ông và học được. 

{8:45} và tôi bade họ mà họ phải đi đến Saddeus 

thuyền trưởng, người đã tại địa điểm của kho bạc: 

{8:46} và dưới quyền chỉ huy của họ rằng họ nên nói chuyện 
unto 

Daddeus, và anh trai của ông, và treasurers trong đó 



nơi để gửi cho chúng tôi những người đàn ông như có thể thực 
hiện các linh mục 

văn phòng tại nhà của Chúa. 

{8:47} và bằng tay hùng mạnh của Chúa của chúng tôi, họ đã 
mang 

unto chúng tôi người đàn ông khéo léo của các con trai của 
Moli là con trai của Levi, các 

con trai của Israel, Asebebia, và con trai của ông và anh trai của 
ông, những người 

đã mười tám. 

{8:48} và Asebia, và Annus và Osaias anh trai của ông, của 

con trai của Channuneus, và con trai của họ, người đàn ông hai 
mươi. 

{8:49} và nhân viên của đền thờ mà David có 

thụ phong linh mục, và những người đàn ông chính cho các dịch 
vụ của các 

Levites để wit, công chức của các đền thờ hai trăm và 

hai mươi, các danh mục có tên là kính. 

{8:50} và có, tôi tuyên bố sẽ nhanh chóng cho đến những người 
đàn ông trẻ tuổi 

trước khi Chúa chúng ta, mong muốn của anh ta một thịnh 
vượng cuộc hành trình cả hai 

cho chúng tôi và họ với chúng tôi, cho trẻ em của chúng tôi, và 



gia súc: 

{8:51} cho tôi là xấu hổ để yêu cầu nhà vua footmen, và 

kị binh, và tiến hành cho bảo vệ chống lại kẻ thù của chúng tôi. 

{8:52} cho chúng tôi đã nói cho nhà vua, mà sức mạnh của 

Chúa Thiên Chúa của chúng tôi nên với họ tìm kiếm anh ta, 

hỗ trợ họ trong tất cả các cách. 

{8:53} và một lần nữa chúng tôi besought Chúa của chúng tôi 
như chạm vào đây 

những thứ, và tìm thấy nó thuận lợi cho đến chúng ta. 

{8:54} thì tôi tách ra mười hai giám đốc của các linh mục, 

Esebrias, và Assanias, và mười người Anh trai của họ với 

họ: 

{8:55} và tôi cân nặng họ vàng và bạc, và 

các mạch thần thánh của ngôi nhà của Chúa chúng ta, mà nhà 
vua, 

và hội đồng của ông, và các hoàng tử, và tất cả các Israel đã 
cho. 

{8:56} và khi tôi đã cân nặng nó, tôi gửi unto chúng 

sáu trăm năm mươi và tài năng của mạch bạc, và bạc of 

một trăm tài năng và tài năng một trăm vàng, 

{8:57} và hai mươi tàu vàng và mười hai tàu 



đồng thau, ngay cả các đồng tiền phạt, lấp lánh như vàng. 

{8:58} và tôi nói unto chúng, cả hai ngươi là Thánh cho đến các 

Chúa, và các mạch thần thánh, và vàng và bạc 

một nguyện cùng Chúa, Chúa Cha của chúng tôi. 

{8:59} xem ngươi, và giữ chúng cho đến khi ngươi phân phối 
chúng đến các 

Giám đốc của các linh mục và Levites, và để những người đàn 
ông chính của 

Các gia đình của Israel ở Jerusalem, thành viện của các 

nhà của Thiên Chúa của chúng tôi. 

{8:60} như vậy các linh mục và Levites, người đã nhận được 

bạc và vàng và mạch, mang lại cho họ cho đến 

Jerusalem, vào các đền thờ của Chúa. 

{8:61} và từ sông Theras, chúng tôi rời thứ mười hai 

ngày của tháng đầu tiên, và đã đến Jerusalem by hùng mạnh 

bàn tay của Chúa chúng ta, đó là với chúng tôi: từ các 

bắt đầu của cuộc hành trình của chúng tôi Chúa gửi cho chúng 
tôi từ tất cả 

kẻ thù, và vì vậy chúng tôi đã đến Jerusalem. 

{8:62} và khi chúng tôi đã có ba ngày, vàng 

và bạc được cân nặng đã được chuyển giao tại nhà 



Chúa của chúng tôi vào ngày thứ tư cho đến Marmoth các linh 
mục con trai 

của Iri. 

{8:63} và với anh ta là Eleazar là con trai của Phinees, và 

với họ đã là Josabad con trai của Jesu và Moeth con trai 

của Sabban, Levites: tất cả được giao cho họ bởi số lượng và 

trọng lượng. 

{8:64} và tất cả trọng lượng của họ đã được viết các 

cùng một giờ. 

{8:65} hơn nữa họ đã ra khỏi sự giam cầm 

cung cấp sự hy sinh cho đến Chúa là Thiên Chúa của Israel, 
thậm chí cả mười hai 

Bullocks cho tất cả các Israel, fourscore và mười sáu rams, 

{8:66} Threescore và mười hai cừu, dê cho một nền hòa bình 

cung cấp, mười hai; Tất cả chúng một sự hy sinh cho Chúa. 

{8:67} và họ chuyển giao nhà vua răn 

cho đến tiếp viên của nhà vua và các thống đốc của Celosyria 

và Phenice; và họ tôn vinh những người và đền thờ 

của Thiên Chúa. 

{8:68} bây giờ, khi những việc này được thực hiện, những người 
cai trị đến 



unto me, và nói: 

{8:69} quốc gia của Israel, các công tước, các linh mục và 

Levites, đã không đưa ra khỏi họ người lạ 

đất, không ô nhiễm của các dân ngoại để wit, của các 

Người Canaan, Hittite, Pheresites, Jebusites và Moabites, 

Người Ai Cập, và Edomites. 

{8:70} cho cả họ và con trai của họ đã kết hôn với 

con gái của họ, và những hạt giống Thánh được trộn với người 
lạ 

người dân của đất; và từ sự khởi đầu của vấn đề này là 

người cai trị và những người đàn ông tuyệt vời đã partakers của 
tội này. 

{8:71} và ngay sau khi tôi đã nghe những điều này, tôi cho thuê 
của tôi 

Quần áo và hàng may mặc của thần thánh, và kéo ra khỏi tóc từ 

ra khỏi đầu của tôi và bộ râu, và ngồi tôi xuống buồn và rất 
nặng. 

{8:72} vì vậy tất cả họ mà sau đó đã được chuyển từ của các 

Chúa là Thiên Chúa của Israel lắp ráp unto tôi, trong khi tôi chia 
buồn nhất 

tội: nhưng tôi ngồi vẫn còn đầy nặng nề cho đến khi buổi tối 

sự hy sinh. 
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{8:73} sau đó tăng lên từ nhanh chóng với quần áo của tôi và 

Các Thánh may cho thuê, và bowing đầu gối của tôi, và kéo dài 

ra tay unto Chúa, 

{8:74} tôi đã nói, O Lord, I am xấu hổ và confounded 

trước mặt ngươi; 

{8:75} cho tội lỗi của chúng tôi là nhân ở trên đầu của chúng tôi, 
và 

ignorances của chúng tôi đã đạt lên đến thiên đàng. 

{8:76} bao giờ kể từ khi thời gian của ông bố của chúng tôi, 
chúng tôi có 

và trong tội lỗi lớn, thậm chí cho đến ngày nay. 

{8:77} và cho tội lỗi của chúng tôi và chúng tôi người cha chúng 
tôi với chúng tôi 

Anh trai và vua của chúng tôi và linh mục của chúng tôi đã được 
trao unto 

Các vị vua của trái đất, để thanh kiếm, và bị giam cầm, và cho 

một con mồi với sự xấu hổ, cho đến ngày nay. 

{8:78} và bây giờ trong một số đo hath lòng thương xót 

kính unto chúng tôi từ ngươi, O Lord, mà có nên được trái 

cho chúng tôi một gốc và tên ở nơi ngươi khu bảo tồn; 



{8:79} và để khám phá cho đến chúng ta một ánh sáng trong 
nhà của các 

Chúa Thiên Chúa của chúng tôi, và để cung cấp cho chúng tôi 
thực phẩm trong thời gian của chúng tôi 

nô lệ. 

{8:80} có, khi chúng tôi vào bondage, chúng tôi đã không 

forsaken của Chúa của chúng tôi; nhưng ông đã làm cho chúng 
ta duyên dáng trước các 

Các vị vua của ba tư, vì vậy mà họ đã cho chúng tôi thực phẩm; 

{8:81} có, và tôn vinh các đền thờ của Chúa chúng ta, và 

nâng lên Sion hoang vắng, rằng họ đã cho chúng ta một chắc 
chắn 

tuân thủ trong Grigorievna và Jerusalem. 

{8:82} và bây giờ, O Lord, những gì chúng ta sẽ nói, có những 

những điều? cho chúng tôi có transgressed thy răn, mà 

Thou gavest bởi bàn tay của ngươi công chức các tiên tri, rằng: 

{8:83} rằng vùng đất, mà ye nhập vào để có như là một 

di sản, là một vùng đất bị ô nhiễm với ô nhiễm của các 

người lạ đất, và họ đã lấp đầy nó với họ 

uncleanness. 

{8:84} vì vậy bây giờ sẽ ye không tham gia của con gái 



cùng các con trai của họ, không phải diệp mất con gái của họ 
cho đến 

con trai của bạn. 

{8:85} hơn nữa ngươi sẽ không bao giờ tìm cách để có hòa bình 
với 

họ, mà ye có thể được mạnh mẽ, và ăn những điều tốt đẹp của 
các 

diện tích đất, và rằng ye có thể để lại di sản thừa kế đất unto 

trẻ em của bạn cho luôn luôn. 

{8:86} và tất cả những gì befallen được thực hiện cho đến 
chúng ta cho chúng tôi 

làm việc xấu xa và tội lỗi lớn; Đối với ngươi, O Lord, didst làm 
cho 

ánh sáng tội lỗi của chúng tôi, 

{8:87} và didst cho unto chúng tôi một gốc: nhưng chúng tôi có 

quay trở lại một lần nữa để transgress pháp luật thy và mingle 

bản thân với uncleanness quốc gia của đất. 

{8:88} Mightest không ngươi được tức giận với chúng tôi để 
tiêu diệt chúng ta, 

đến khi ngươi hadst còn lại chúng tôi gốc, hạt giống, cũng như 
tên? 

{8:89} O Lord of Israel, ngươi nghệ thuật thực sự: vì chúng tôi 
đang rời một 



gốc ngày này. 

{8:90} Behold, bây giờ là chúng tôi trước khi ngươi trong tội lỗi 
của chúng tôi, 

cho chúng tôi không thể đứng bất kỳ lâu hơn vì lý do những 
điều này 

trước khi ngươi. 

{8:91} và Esdras trong cầu nguyện của ông đã xưng tội của 
mình, 

khóc, và nằm phẳng trên mặt đất trước khi các ngôi đền, 

có thu thập ngài từ Jerusalem rất tuyệt vời 

vô số người đàn ông và phụ nữ và trẻ em: để có 

khóc trong vô số tuyệt vời. 

{8:92} thì Jechonias là con trai của Jeelus, một trong những 
người con trai 

Israel, được gọi là ra, và nói, O Esdras, chúng tôi đã phạm tội 

Đối với Chúa, chúng tôi đã kết hôn với phụ nữ kỳ lạ 

Các quốc gia của đất, và bây giờ là tất cả các Israel bên trên. 

{8:93} để cho chúng tôi thực hiện lời thề với Chúa, mà chúng tôi 
sẽ đặt 

đi tất cả vợ của chúng tôi, mà chúng tôi đã thực hiện của các 
người da man, 

với con cái của họ, 



{8:94} như là thou hast decreed, và bao nhiêu là tuân theo 

luật pháp của Chúa. 

{8:95} xuất hiện và đưa vào thực hiện: đối với ngươi doth này 

vấn đề appertain, và chúng tôi sẽ có với thee: làm valiantly. 

{8:96} Esdras như vậy nổi lên, và lấy một lời tuyên thệ của tham 
mưu trưởng 

linh mục và Levites của tất cả các Israel nên làm sau khi những 
việc này; 

và vì vậy họ sware. 

{9:1} sau đó Esdras tăng từ các tòa án đền thờ 

đã đi đến buồng Joanan con trai của Eliasib, 

{9:2} và ở lại đó, và đã ăn thịt không uống 

nước, tang cho iniquities vô số, tuyệt vời. 

{9:3} và đã có một thông báo trong tất cả Grigorievna và 

Jerusalem để tất cả chúng đã bị giam cầm, mà họ 

nên được tập hợp lại với nhau tại Jerusalem: 

{9:4} và rằng hễ gặp không có trong vòng hai hoặc 

ba ngày, theo như các trưởng lão mà trần nguyên tắc bổ nhiệm, 

gia súc của họ sẽ bị tịch thu để sử dụng của ngôi đền, và 

mình đúc từ họ rằng đã là bị giam cầm. 

{9:5} và trong ba ngày là tất cả họ của bộ lạc Judah 



và Benjamin đã tụ tập với nhau tại Jerusalem XX 

ngày của tháng thứ chín. 

{9:6} và tất cả vô số ngồi run rẩy trong rộng 

tòa án của đền thờ do thời tiết xấu mặt. 

{9:7} như vậy Esdras nổi lên lên, và nói unto chúng, Ye có 

transgressed luật trong kết hôn với bà vợ lạ, do đó để 

tăng những tội lỗi của Israel. 

{9:8} và bây giờ bằng cách thú nhận cung cấp cho vinh quang 
cho Chúa 

Thiên Chúa Cha của chúng tôi, 

{9:9} và làm mình sẽ tách riêng mình từ những 

người da man của đất, và từ những người phụ nữ lạ. 

{9:10} rồi khóc vô số toàn bộ, và nói với một 

giọng nói lớn, như như thou hast ngươi nói, vì vậy sẽ chúng ta 
làm. 

{9:11} nhưng forasmuch như mọi người rất nhiều, và nó là 

hôi thời tiết, do đó chúng tôi không thể đứng nếu không có, và 
điều này là 

không phải là một công việc của một ngày hoặc hai, nhìn thấy 
tội lỗi của chúng tôi trong những việc này là 

lây lan xa: 



{9:12} do đó cho phép những người cai trị giá vô số, và 

Hãy để tất cả chúng của chúng tôi sống có lạ vợ đi 

Tại thời điểm bổ nhiệm, 
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{9:13} và với họ những người cai trị và thẩm phán của mỗi 

Đặt, cho đến khi chúng tôi lần lượt đi cơn thịnh nộ của Chúa từ 
chúng tôi 

vấn đề này. 

{9:14} thì Jonathan là con trai của Azael và Ezechias các 

con trai của Theocanus cho phù hợp đưa vấn đề này khi chúng: 

và Mosollam và Levis và Sabbatheus đã giúp họ. 

{9:15} và họ đã được bị giam cầm đã làm theo 

cho tất cả những điều này. 

{9:16} Esdras và các linh mục đã chọn Ngài hiệu trưởng 

người đàn ông của gia đình của họ, tất cả của tên: và trong ngày 
đầu tiên của các 

Tháng mười họ ngồi lại với nhau để kiểm tra vấn đề. 

{9:17} để cho vợ của họ gây ra tổ chức lạ đã được đưa ra 

kết thúc trong ngày đầu tiên của tháng đầu tiên. 

{9:18} và của các linh mục đã được đến với nhau, và 

có bà vợ kỳ lạ, có được tìm thấy: 



{9:19} của các con trai của Chúa Giêsu con trai của Josedec, và 
của mình 

Anh trai; Matthelas và Eleazar, và Joribus và Joadanus. 

{9:20} và họ đã cho bàn tay của họ để bỏ vợ 

và để cung cấp các rams để thực hiện reconcilement cho lỗi của 
họ. 

{9:21} và các con trai của Emmer; Ananias, và Zabdeus, 

và Eanes, và Sameius, và Hiereel, và Azarias. 

{9:22} và các con trai của Phaisur; Elionas, Massias 

Israel, và Nathanael, và Ocidelus và Talsas. 

{9:23} và Levites; Jozabad, và bán thành phẩm và 

Colius, người được gọi là Calitas, và Patheus, và Judas, và 

Jonas. 

{9:24} của các ca sĩ Thánh; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} của khuân vác; Sallumus, và Tolbanes. 

{9:26} người Israel, của những đứa con của Phoros; Hiermas, 

và Eddias, và Melchias, và Maelus, và Eleazar, và 

Asibias, và Baanias. 

{9:27} của các con trai của Ela; Matthanias, Zacharias, và 

Hierielus, và Hieremoth, và Aedias. 

{9:28} và các con trai của Zamoth; Eliadas, Elisimus, 



Othonias, Jarimoth, và Sabatus, và Sardeus. 

{9:29} của các con trai của Babai; Johannes và Ananias và 

Josabad, và Amatheis. 

{9:30} của các con trai của Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael, và Hieremoth. 

{9:31} và của những đứa con của g; Naathus, và Moosias, 

Lacunus, và Naidus, và Mathanias, và Sesthel, Balnuus, 

và Manasseas. 

{9:32} và các con trai của Annas; Elionas và Aseas, và 

Melchias, và Sabbeus, và Simon Chosameus. 

{9:33} và các con trai của Asom; Altaneus, và Matthias, 

và Baanaia, Eliphalet, và Manasses, và Semei. 

{9:34} và các con trai của Maani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, và Pelias và Anos, Carabasion, 

và Enasibus, và Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: và các con trai của Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} và các con trai của Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} tất cả các đã lấy vợ kỳ lạ, và họ đặt 



họ đi với con cái của họ. 

{9:37} và các linh mục và Levites, và họ của 

Israel, sống ở Jerusalem, và tại nước này, trong lần đầu tiên 

ngày của tháng thứ bảy: vì vậy, trẻ em của Israel đã ở 

sống của họ. 

{9:38} và vô số toàn bộ đến cùng với một 

Accord vào nơi hàng hiên Thánh về hướng, rộng các 

đông: 

{9:39} và họ spake unto Esdras các linh mục và đọc, 

ông sẽ mang lại luật pháp của môi-se, mà đã được đưa ra trong 
các 

Chúa là Thiên Chúa của Israel. 

{9:40} để Esdras các linh mục trưởng đưa pháp luật đến các 

toàn bộ nhiều từ người đàn ông với phụ nữ, và tất cả các linh 
mục, 

nghe pháp luật trong ngày đầu tiên của tháng thứ bảy. 

{9:41} và ông đọc tại tòa rộng trước khi Thánh 

Hiên nhà từ sáng cho đến trưa, trước khi cả hai người và 

phụ nữ; và vô số các chú ý cho đến pháp luật. 

{9:42} Esdras và linh mục và độc giả của luật pháp đứng 



lên trên bục giảng của gỗ, trong đó đã được thực hiện cho mục 
đích đó. 

{9:43} và có đứng dậy của ông Mattathias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, khi bên phải 

bàn tay: 

{9:44} và khi tay trái của mình đứng Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus, và Nabarias. 

{9:45} thì lấy Esdras cuốn sách luật pháp trước khi các 

vô số: cho ông ngồi vinh dự ở nơi đầu tiên trong các 

tầm nhìn của tất cả chúng. 

{9:46} và khi ông mở của pháp luật, họ đã đứng tất cả 

thẳng lên. Vì vậy, Esdras may mắn Chúa cao nhất, các 

Thiên Chúa của máy chủ, Đấng toàn năng. 

{9:47} và tất cả những người trả lời, Amen; và nâng lên 

bàn tay của họ rơi xuống mặt đất, và tôn thờ Chúa. 

{9:48} cũng Chúa Giêsu, hậu môn, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas và Calitas, Asrias, và 

Joazabdus, và Ananias, Biatas, Levites, dạy pháp luật 

của Chúa, làm cho chúng withal để hiểu nó. 

{9:49} thì spake Attharates unto Esdras các linh mục trưởng. 



và đọc, và Levites dạy vô số, 

ngay cả với tất cả, nói rằng, 

{9:50} ngày này là Thánh unto Chúa; (cho họ tất cả wept 

khi họ nghe nói pháp luật:) 

{9:51} đi sau đó, và ăn các chất béo, và uống ngọt, và 

gửi một phần cho họ mà không có gì; 

{9:52} cho ngày này là Thánh unto Chúa: và không 

sorrowful; cho Chúa sẽ đưa bạn đến danh dự. 
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{9:53} để các Levites xuất bản tất cả mọi thứ cho mọi người, 

nói rằng, ngày này là Thánh Chúa; được không sorrowful. 

{9:54} sau đó họ đã đi theo cách của họ, mỗi người ăn và 

thức uống, và làm cho vui vẻ, và để cung cấp cho một phần với 
họ rằng đã có 

không có gì, và để làm cho tuyệt vời vui; 

{9:55} vì họ hiểu những lời mà trong đó họ 

được hướng dẫn, và người mà họ đã được lắp ráp 

 


