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ӘЗРА
Парс падишаһи Корәшниң пәрмани

1 1 Әмди Худавәндиниң ағзи билән ейтқан сөзи беҗа кәлтүрүлмики үчүн 
Худавәндә Парс падишаһи Корәшниң сәлтәнитиниң авалқи йилида Парс 

падишаһи Корәшниң роһини қопуруп, ғәйрәткә салди. Шундақки, у өз пүтүн 
мәмликитидә җакалап, елан пүтүп чиқардики:  

2 «Парс падишаһи Корәш мундақ ейтидуки: Асманниң Тәңриси Худавәндә 
маңа йәр йүзидики һәммә падишаһлиқларни берип, өзигә Йәһуда жутидики 
Йерусалимда бир өйни ясиғили маңа буйруди.  3 Силәрниң араңларда һәр 
ким униң хәлқидин болса, Тәңриси Худавәндә униң билән болғай. У өзи 
Йәһуда жутидики Йерусалимға чиқип, Тәңриси Худавәндиниң бәйтини 
ясисун. Чүнки Йерусалимда макан тутқан Худа шудур.  4 Қәйәрдә бирким 
мусапирдәк қалған болса, өзи олтарған йәрниң адәмлири униңға ярдәм 
берип, күмүч билән алтун, мал билән кала бәрсун. Шуниңдин башқа өз 
хушлуқидин Худаниң Йерусалимдики бәйти үчүн һәдийәләр бәрсун» дәп 
ейтқузди.  

5 У вақит Йәһуда билән Бәняминниң ханиданлириниң чоңлири вә каһинлар 
билән лавийлар, шундақла Йерусалимға берип Худавәндиниң бәйтини 
ясимақ үчүн Худа роһини қопурғанларниң һәммиси барғили қопти.  
6 Уларниң чөрисидә олтарғанлар өз хушлуқидин бәргининиң үстидә уларға 
ярдәм қилип, күмүч қачилири, алтун, мал, кала вә әвзәл һәдийәләр бәрди.  
7 Корәш падишаһ өзи Нәбукәднәсәрниң Йерусалимдин елип кетип өз 
Тәңрисиниң ибадәтханисида қоюп Худавәндиниң бәйтигә тәәллуқ болған 
қачиларни чиқирип бәрди.  8 Буларни Парс падишаһи Корәш хәзиничиси 
болған Митрәдатниң қоли билән Йәһуданиң әмри Шәшбаззарға санап бәрди.  
9 Буларниң сани: оттуз алтун дас, бир миң күмүч дас, йигирмә тоққуз пичақ,  
10 оттуз алтун пиялиси, төрт йүз он данә пәсрәк қисимниң пиялилири вә бир 
миң башқа қача еди.  11 Алтун билән күмүчниң һәммә қачилири бәш миң төрт 
йүз еди. Әсирликтә турғанлар Бабилдин Йерусалимға чиққанда Шәшбаззар 
буниң һәммисини алғач барди.  
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Зәрубабәл билән әсирликтин Йәһуда жутиға йенип келгәнләр

2 1 Бабилниң падишаһи Нәбукәднәсәрниң қоли билән әсир қилинип 
Бабилға кәлтүрүлүп, Бабил вилайитидин чиқип әсирликтин азат болуп, 

Йерусалим билән Йәһуда жутиға йенип һәр бири өз шәһиригә чүшүп,  
2 Зәрубабәл билән кәлгән кишиләр болса: Йәшуа, Нәһәмия, Сәрая, Релая, 
Мордикай, Билшан, Миспар, Бигвай, Рехум вә Баана еди. Исраилниң авам 
хәлқидин болған адәмләрниң сани шу, йәни:  

3 Паросниң оғуллири икки миң бир йүз йәтмиш икки еди.  
4 Шефатяниң оғуллири үч йүз йәтмиш икки еди.  
5 Арахниң оғуллири йәттә йүз йәтмиш бәш,  
6 Йәшуа билән Йоабниң әвлатидин болған Пахәт-Моабниң оғуллири икки 
миң сәккиз йүз он икки,  
7 Еламниң оғуллири бир миң икки йүз әллик төрт,  
8 Заттуниң оғуллири тоққуз йүз қириқ бәш,  
9 Заккайниң оғуллири йәттә йүз атмиш,  
10 Баниниң оғуллири алтә йүз қириқ икки,  
11 Бебайниң оғуллири алтә йүз йигирмә үч,  
12 Азгадниң оғуллири бир миң икки йүз йигирмә икки.  
13 Адониқамниң оғуллири алтә йүз атмиш алтә,  
14 Бигвайниң оғуллири икки миң әллик алтә,  
15 Адинниң оғуллири төрт йүз әллик төрт,  
16 Хизқияниң әвлатидин болған Атерниң оғуллири тохсан сәккиз,  
17 Безайниң оғуллири үч йүз йигирмә үч,  
18 Йораниң оғуллири бир йүз он икки,  
19 Хашумниң оғуллири икки йүз йигирмә үч,  
20 Гиббарниң оғуллири тохсан бәш,  
21 Бәйтләһәмниң оғуллири бир йүз йигирмә үч,  
22 Нәтофаниң адәмлири әллик алтә,  
23 Анатотниң адәмлири бир йүз йигирмә сәккиз,  
24 Азмавәтниң оғуллири қириқ икки,  
25 Қирят-Йеарим, Кефира вә Бәәротниң оғуллири йәттә йүз қириқ үч,  
26 Рама билән Гебаниң оғуллири алтә йүз йигирмә бир,  
27 Микмасниң адәмлири бир йүз йигирмә икки,  
28 Бәйтәл билән Һайниң адәмлири икки йүз йигирмә үч,  
29 Небониң оғуллири әллик икки,  
30 Магбишниң оғуллири бир йүз әллик алтә,  
31 йәнә бир Еламниң оғуллири бир миң икки йүз әллик төрт,  
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32 Харимниң оғуллири үч йүз йигирмә,  
33 Лод, Хадид вә Онониң оғуллири йәттә йүз йигирмә бәш,  
34 Йерихониң оғуллири үч йүз қириқ бәш,  
35 Сәнааниң оғуллири үч миң алтә йүз оттуз адәм еди.  

36 Каһинлардин булар, йәни
 Йәшуаниң ханиданидин болған Йәдаяниң оғуллири тоққуз йүз йәтмиш үч,  
37 Иммәрниң оғуллири бир миң әллик икки,  
38 Пашхурниң оғуллири бир миң икки йүз қириқ йәттә,  
39 Харимниң оғуллири бир миң он йәттә адәм еди.  

40 Лавийлардин булар, йәни
 Һодавяниң нәслидин болған Йәшуа билән Қадмийәлниң оғуллири йәтмиш 
төрт,  

41 шеир оқуғучилардин болған
 Асафниң оғуллири бир йүз йигирмә сәккиз,  

42 дәрвазивәнләрниң нәслидин болған
 Шаллумниң оғуллири, Атерниң оғуллири, Талмонниң оғуллири, Аққубниң 
оғуллири, Хатитаниң оғуллири вә Шобайниң оғуллириниң һәммиси бир йүз 
оттуз тоққуз еди.  

43 Бәйтниң қуллири булар еди, йәни
 Зиханиң оғуллири, Хасуфаниң оғуллири, Таббаотниң оғуллири,  
44 Қеросниң оғуллири, Сияһаниң оғуллири, Падонниң оғуллири,  
45 Ләбананиң оғуллири, Хагабаниң оғуллири, Аққубниң оғуллири,  
46 Хагабниң оғуллири, Шамлайниң оғуллири, Хананниң оғуллири,  
47 Гиддәлниң оғуллири, Гахарниң оғуллири, Реаяниң оғуллири,  
48 Резинниң оғуллири, Ниқоданиң оғуллири, Газзамниң оғуллири,  
49 Уззаниң оғуллири, Пасеаһниң оғуллири, Бәсайниң оғуллири,  
50 Аснаниң оғуллири, Меунимниң оғуллири, Нәфусимниң оғуллири,  
51 Бақбуқниң оғуллири, Хақуфаниң оғуллири, Хархурниң оғуллири,  
52 Базлутниң оғуллири, Мәхиданиң оғуллири, Харшаниң оғуллири,  
53 Барқосниң оғуллири, Сисераниң оғуллири, Темаһниң оғуллири,  
54 Нәзияһниң оғуллири вә Хатифаниң оғуллири еди.  

55 Сулайманниң хизмәткарлириниң оғуллиридин булар, йәни
 Сотайниң оғуллири, Софәрәтниң оғуллири, Пәруданиң оғуллири,  
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56 Яаланиң оғуллири, Дарқонниң оғуллири, Гиддәлниң оғуллири,  
57 Шефатяниң оғуллири, Хаттилниң оғуллири, Покәрәт-Зәбайимниң 
оғуллири вә Аминиң оғуллири еди.  

58 Бәйтниң қуллири билән Сулайманниң хизмәткарлириниң һәммиси үч йүз 
тохсан икки еди.  

59 Амма Тәл-Мелах, Тәл-харша, Кәруб, Аддан вә Иммәртин чиқип, Исраилдинму 
яки әмәсму дәп ата-бова билән нәсиллириниң нәсәбнамилирини испат 
қилмиған кишиләр булар, йәни  
60 Дәлаяниң оғуллири, Тобияниң оғуллири вә Ниқоданиң оғуллири болуп, 
алтә йүз әллик икки еди.  
61 Булардин башқа каһинларниң әвлатидин болғанлар, йәни Хабаяниң 
оғуллири, Һақозниң оғуллири вә Барзиллайниң оғуллири бар еди. Барзиллай 
өзи гилиядлиқ Барзиллайниң бир қизини хотунлуққа елип, бу хәлиқниң 
исми билән аталди.  
62 Бу адәмләр өз нәсәбнамилирини издәп тапмиди. Униң үчүн улар налайиқ 
санилип, каһинлиқтин мәһрум қалди.  63 Валий уларға: «Урим вә тумимни 
тутидиған каһин қопмиғичә һәммидин муқәддәс нәрсиләрдин йемәңлар» 
дәп ейтти.  

64 Һәммә җамаәт қириқ икки миң үч йүз атмиш киши еди.  65 Буниңдин башқа 
уларниң йәттә миң үч йүз оттуз йәттә хизмәткар билән дедәклири бар еди. 
Уларниң арисида икки йүз шеир оқуғучи әр билән хотун бар еди.  

66 Уларниң йәттә йүз оттуз алтә ат, икки йүз қириқ бәш қечир,  
67 төрт йүз оттуз бәш төгә билән алтә миң йәттә йүз йигирмә ешики бар еди.  

68 Улар Йерусалимға йетип, Худаниң бәйтигә кәлгәндә ханиданларниң 
башлириниң бәзиси өз хушлуқи билән Худавәндиниң бәйтигә һәдийә 
кәлтүрүп, бу өзи илгәрки җайида ясалсун дәп,  69 һәр бири қолидин кәлгиничә 
ишниң хәзинисигә берип, җәмий атмиш бир миң драхма алтун билән бәш 
миң мина күмүч сунуп, каһинларға йүз көйнәк бәрди.  
70 Каһинлар билән лавийлар, авам хәлиқниң бәзиси, шеир оқуғучилар, 
дәрвазивәнләр вә бәйтниң қуллири өз шәһәрлиридә олтиривалди. Исраилниң 
һәммиси өз шәһәрлиридә олтирип қалди.  
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Худавәндиниң бәйти қайта қурулиду

3 1 Йәттиничи ай башлинип, бәни-Исраил өз шәһәрлиридә олтарғанда 
хәлиқ бир кишидәк Йерусалимға йиғилди.  2 Йосадақниң оғли Йәшуа, 

униң бурадәрлири болған каһинлар, Шаалтийәлниң оғли Зәрубабәл вә униң 
бурадәрлири қопуп, Исраилниң Худайиниң қурбангаһини ясап, Худаниң 
адими Мусаниң қанунида буйрулғандәк униң үстидә көйдүридиған 
қурбанлиқ өткүзди.  3 Улар жутниң таипилиридин қорққач қурбангаһни 
өз җайида қоюп, қурбангаһта Худавәндигә көйдүридиған қурбанлиқ 
кәлтүрүп, әтә билән ахшамниң көйдүридиған қурбанлиқини өткүзәтти.  
4 Улар буйрулғандәк Сайивән һейтини тутуп, һәр күн шу күн үчүн тайин 
қилинған сани бойичә қурбанлиқни өткүзәтти.  5 Андин кейин һәр күнниң 
көйдүридиған қурбанлиқи билән йеңи айларниң қурбанлиқлирини 
кәлтүрүп, Худавәндиниң башқа муқәддәс һейтлириниң қурбанлиқлирини 
вә һәм көңүл хушлуқи билән Худавәндигә кәлтүрүлгән қурбанлиқларни 
өткүзәтти.  
6 Йәттиничи айниң авалқи күнидин тартип Худавәндигә көйдүридиған 
қурбанлиқ өткүзгили башлиди, амма Худавәндиниң бәйтиниң ули техи 
селинмиған еди.  7 Улар таш кәскүчи билән тамчиларға пул берип, Парс 
падишаһи Корәшниң иҗазити билән сидонлиқлар билән тирлиқлар кедир 
яғичи Ливандин елип, деңиз билән Җаффаға кәлтүрсун дәп, уларға йәп-
ичкүлүк билән яғ бәрди.  8 Улар Йерусалимға йетип, Худаниң бәйтигә 
келип, иккинчи йилниң иккинчи айда Шаалтийәлниң оғли Зәрубабәл, 
Йосадақниң оғли Йәшуа, уларниң бурадәрлири болған каһинлар билән 
лавийларниң қалғанлири вә әсирликтин Йерусалимға кәлгәнләрниң 
һәммиси ишқа қопуп, йигирмә яш билән униңдин чоң болған лавийларни 
Худавәндиниң бәйтиниң ишиға қариғили турғузуп қойди.  9 Йәшуаниң өзи 
билән униң оғуллири вә бурадәрлири, Қадмийәл билән униң оғуллири 
вә Йәһуданиң оғуллири буларниң һәммиси Худаниң бәйтиниң ишиға 
қариғили қоюлди. Хенададниң оғуллири билән уларниң лавийлар болған 
оғуллири вә бурадәрлири һәм шу ишқа селинди.  
10 Тамчилар Худавәндиниң бәйтиниң улини салғинида каһинлар хас 
кийимлирини кийип, қатар-қатар туруп, канай тутуп турди. Асафниң 
оғуллири болған лавийлар һәм Исраилниң падишаһи Давут буйруғандәк 
җаңҗаң челип, Худавәндигә һәмдусана ейтти.  11 Улар шеир оқуп: «Униң 
мәрһәмити Исраилниң үстидә әбәдкичә туриду» дәп Худавәндигә һәмд 
шүкүр ейтти. Һәммә хәлиқ шатлиқ қилип, Худавәндиниң бәйтиниң улиниң 
селинғини үчүн үнлүк аваз билән Худавәндигә һәмдусана ейтти.  12 Лекин 
қери болуп илгәрки бәйтни көргән тола каһинлар билән лавийлар вә 
ханиданларниң башлири бу бәйтниң улиниң селинғинини көргәндә үнлүк 
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аваз билән йиғлиди. Амма башқа тола киши хуш болуп, үнлүк аваз билән 
қичқиришти.  13 Шундақки, хушлуқниң үнлүк қичқиришини хәлиқниң 
йиғисиниң авазидин пәриқ етәлмиди, чүнки хәлиқ ундақ үнлүк қичқардики, 
авази йирақ йәргә аңланди.  

Дүшмәнләр байтиниң қурулушиға тосқунлуқ қилиду

4 1 Лекин Йәһуда билән Бәняминниң дүшмәнлири: «Улар әсирликтин 
йенип, Исраилниң Тәңриси Худавәндигә бир бәйт ясиватиду» дәп 

аңлиғанда,  2 Зәрубабәл билән ханиданларниң башлириға берип, уларға: 
«Биз силәр биллә ясашайли, чүнки биз силәрдәк Худайиңларни издәп, 
Ассурниң падишаһи Есәр-Хаддон бизни бу йәргә кәлтүргән вақиттин тартип 
униңға қурбанлиқ қилдуқ» деди.  3 Амма Зәрубабәл билән Йәшуа вә Исраил 
ханиданлириниң башқа башлири уларға: «Силәрниң биз билән Худайимизға 
бир бәйт ясишиңлар келишмәйду, бәлки Парс падишаһи Корәш бизгә 
буйруғандәк биз өзимиз иттипақ болуп, Исраилниң Тәңриси Худавәндигә 
бәйтни ясайли» дәп ейтти.  
4 Лекин жутниң хәлқи Йәһуда хәлқиниң қоллирини аҗиз қилип, ясап 
турғинида уларни қорқутуп,  5 уларға қарши яман мәслиһәтчиләрни иҗаригә 
елип, Парс падишаһи Корәшниң пүтүн өмридә Парс падишаһи Дариюс 
сәлтәнәтни қолиға алғичә уларниң ишини тосап турди.  6 Ахашверошниң 
сәлтәнитидә, йәни униң сәлтәнитиниң дәслипидә улар Йәһуда жути билән 
Йерусалимда олтарғучиларға қарши бир төһмәт хетини пүтүп әвәтти.  
7 Андин Артахшастаниң күнлиридә Бишлам, Митрәдат билән Табәәл вә униң 
рәпиқлири Парс падишаһи Артахшастаға хәт пүтти. Уларниң хети аррамий 
йезиқида пүтүлүп, аррамий тилиға тәрҗимә қилинған еди.  

8 Һәм Рехум дегән мәслиһәтчи билән Шимшай катип Йерусалим тоғрисида 
Артахшаста падишаһқа шундақ бир хәт язди.  

9 Рехум мәслиһәтчи билән Шимшай катип вә уларниң башқа рәпиқлири, 
йәни динайлар, афарскайлар, тарпилайлар, афарсайлар, арквайлар, 
бабилийлар, шушанийлар, даһавайлар, еламийлар,  10 вә у чоң улуқ 
Аснаппар дегән киши өзи Самарийәниң шәһәрлиридә вә дәрияниң ғәрб 
тәрипиниң жути билән башқа йәрләрдә олтарғузған бөләк таипиләрму 
шундақ бир хәт пүтти.  
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11 Улар Артахшаста падишаһқа әвәткән хәттә мундақ пүтүлгән едики:
 «Дәрияниң ғәрб тәрипидә вә башқа йәрләрдә олтарақлиқ хизмәткарлириңдин 
сөз шуки:  

12 Падишаһқа мәлум болсунки, сениң тәрипиңдин чиқип Йерусалимға 
келип бизниң аримизда олтарған йәһудийлар болса әмди у топилаңхор 
яман шәһәрни йәнә ясиғили башлап, сепил билән уллирини мәһкәм 
қилип туриду.  13 Падишаһ билсунки, әгәр у шәһәр йәнә ясилип, сепиллири 
оңланса, у кишиләр, хаһи хираҗ, хаһи баҗ-алван бәрмәйду. Буниң билән 
падишаһларниң хәзинисигә зиян болиду.  14 Биз падишаһлиқ ордисиниң 
тузини йегәндин кейин һечнемә демәй туруп, падишаһқа зиян болушини 
көрмикимиз келишмәйду. Униң үчүн хәт әвәтип, падишаһқа шуни мәлум 
қилдуқ.  15 Әгәр ата-бовилириңниң тарих китаплири тәптиш қилинса, бу 
тарих китаплардин саңа мәлум болидуки, бу шәһәр өзи топилаңхор бир 
шәһәр болуп, қедим вақиттин тартип падишаһ билән жутларға нуқсан 
йәткүзүп, топилаң қилип турғандур. Униң үчүн бу шәһәр хараб қилинди.  
16 Әмди падишаһқа мәлум қилимизки, әгәр бу шәһәр йәнә ясилип, сепиллири 
оңланса, дәрияниң ғәрб тәрипиниң жутида падишаһниң несипи қалмайду».  

17 У вақит падишаһ Рехум мәслиһәтчи билән Шимшай катипқа вә дәрияниң 
йәнә бир тәрипидики жутта олтарақлиқ башқа бурадәрлиригә җавап 
бәрдики:

 «Салам ейтқандин кейин сөз шуки:  
18 Силәр маңа әвәткән хәт инчикилик билән маңа оқулди.  19 Мән: ‹ Тәптиш 
қилиңлар› дәп буйруғандин кейин мәлум болдики, бу шәһәр қедим 
вақитлардин тартип падишаһларға зит қопуп, анда топилаң билән ғәлвә 
болуп турған екән.  20 Йерусалимда һәм чоң-чоң падишаһлар қопуп, дәрияниң 
ғәрб тәрипиниң һәммә жутлириға сәлтәнәт қилип хираҗ, баҗ-алван алған 
екән.  21 Униң үчүн буйруқ чиқириңларки, мән башқа әмир қилмиғичә 
у кишиләр уни ясаштин тосалсун.  22 Хәвәрдар болуп, бу ишта ғапиллиқ 
қилмаңлар. Болмиса бу хапилиқ ешип, падишаһларға нуқсан йәткүзиду».  

23 Артахшаста падишаһниң хетидә пүтүлгән сөз Рехум билән Шимшай катипқа 
вә уларниң рәпиқлиригә оқулғандин кейин улар алдирап Йерусалимдики 
йәһудийларға берип, уларни зор вә күч билән ясаштин тосатти.  24 Буниң 
билән Худавәндиниң Йерусалимда болған бәйтиниң ясилиши тосилип, Парс 
падишаһи Дариюсниң сәлтәнитиниң иккинчи йилиғичә тохтитилип қалди.  
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Парс падишаһи Дариюсниң дәвиридә байтни 

қайта қуруш йеңидин башлиниду

5 1 Лекин пәйғәмбәрләр, йәни Һагай пәйғәмбәр билән Иддониң оғли Зәкаря 
Йәһуда жути билән Йерусалимдики йәһудийларға уларниң үстидә 

болған Исраилниң Худайиниң намида пәйғәмбәрлик қилатти.  2 У вақит 
Шаалтийәлниң оғли Зәрубабәл билән Йосадақниң оғли Йәшуа қопуп, Худаниң 
Йерусалимда болған бәйтини ясиғили башлап, Худаниң пәйғәмбәрлири 
болса улар билән иш қилишип ярдәм берәтти.  
3 Шу күнләрдә дәрияниң ғәрб тәрипидики жутниң валийси Татнай билән 
Шәтар-Бознай вә уларниң рәпиқлири уларға келип, ейтти: «Бу бәйтни селип, 
сепилни ясиғили ким иҗазәт бәрди» деди.  4 Улар йәнә: Бу имарәтни ясап 
турған адәмләрниң исимлири немә?» дәп ейтти. 5 Амма йәһудийларниң 
ақсақаллириниң үстидә уларниң Худайиниң көзи ойғақ еди, шундақки бу 
һәқтә Дариюсқа аңлитилғичә вә униңдин хәттә җавап кәлгичә улар ишни 
тосимиди.  

6 Дәрияниң ғәрб тәрипидики жутниң валийси Татнай билән Шәтар-Бознай вә 
дәрияниң ғәрб тәрипидә олтирип уларниң рәпиқлири болған афарскайлар 
Дариюс падишаһқа әвәткән хәтниң мәзмуни болса,  
7 улар униңға мундақ йезилған хәт әвәттики:

 «Дариюс падишаһқа пүтүн аманлиқ болғай.  

8 Падишаһқа мәлум болсунки, биз Йәһудийәниң вилайитигә берип, улуқ 
Худаниң бәйтигә кәлдуқ. Улар шу бәйтни чоң ташлардин ясап, тамларни яғач 
билән бағлайду. Иш чоң ғәйрәт билән қилинип, уларниң қоллирида раваҗ 
тапиду.  9 Биз уларниң ақсақаллиридин сорап уларға: ‹ Бу бәйтни селип, 
сепилни ясиғили ким иҗазәт бәрди?› дәп ейттуқ.  10 Уларниң исимлирини 
йезип, саңа хәвәр бәрмәк үчүн уларниң үстидә турған кишиләрниң 
исимлирини һәм соридуқ.  11 Бизгә бәргән җавап шу едики: ‹ Биз асман билән 
йәрниң Худайиниң бәндилири болуп, тола йилдин илгири селинған бәйтни 
әмди ясап туримиз. Исраилниң чоң бир падишаһи уни бена қилип ясиған 
еди.  12 Лекин андин ата-бовилиримиз асманниң Худайиниң ғәзипини 
кәлтүргинидә у уларни калданий болуп Бабилниң падишаһи болған 
Нәбукәднәсәр дегәнниң қолиға бәрди. Бу өзи шу бәйтни бузуп, хәлиқни 
Бабилға елип кәтти.  
13 Лекин Бабилниң падишаһи Корәшниң сәлтәнитиниң авалқи йилида у Корәш 
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падишаһ өзи: «Худавәндиниң бәйти ясалсун» дәп буйруди.  14 Нәбукәднәсәр 
Йерусалимниң бәйтидин елип кетип Бабилниң бутханисиға салған алтун 
билән күмүч қачилирини Корәш падишаһ Бабилниң бутханисидин чиқирип, 
өзи валий қилип қоюп Шәшбаззар дәп аталған кишигә тапшуруп берип,  
15 униңға: «Бу қачиларни тапшурувелип, андин өзәң берип, Йерусалимниң 
бәйтигә апирип қойғин, чүнки Худаниң бәйти өз җайида ясалсун» дәп ейтти.  
16 Андин у Шәшбаззар келип, Худавәндиниң Йерусалимда ясилидиған 
бәйтиниң улини салди. У вақиттин тартип бу вақитқичә бәйт ясилип 
туруп, техи тәйяр болмиди› деди.  17 Әгәр падишаһқа яхши көрүнсә, Корәш 
падишаһ Йерусалимда Худаниң бу бәйтини ясиғили иҗазәт бәрдиму әмәсму 
дегәнниң пүтүки барму дәп, падишаһниң Бабилдики хәзинисини ахтуруп 
тәптиш қилсун. Шуни қилип, падишаһ бу иш тоғрисида өз ирадисини бизгә 
билдүрсун» дәп язди.  

Падишаһ Дариюсниң буйруқи

6 1 У вақит Дариюс падишаһ буйрудики: «Бабилниң хәзинилири 
сақлинидиған орам язмилар ханисини ахтурсун.  2 Ахтурғанда Медия 

вилайитидики Ахмета ордисида бир орам язмини тапти. Шуниңда зикир 
қилинған едики:  

3 «Корәш падишаһниң сәлтәнитиниң авалқи йилида Корәш падишаһ 
Худаниң Йерусалимда болған бәйти тоғрисида бир һөкүм чиқардики: ‹ 
У бәйт қурбанлиқ өткүзүлидиған бир җай болмақ үчүн ясилип,уллири 
мәһкәм селинсун. Егизлики атмиш гәз, тоғриси һәм атмиш гәзлик болуп,  
4 үч қат чоң-чоң таш билән бир қат йеңи яғач қоюлуп, чиқими падишаһниң 
ордисидин берилсун.  5 Нәбукәднәсәр Йерусалимниң бәйтидин елип Бабилға 
кәлтүрүп Худаниң бәйтидә болған алтун күмүчниң қачилири яндурулуп, 
Йерусалимниң бәйтидә өз җайида қоюлуп, Худаниң бәйтидә сақлансун›» 
дәп йезилған еди.  

6 «Әмди сән дәрияниң у тәрипидә валий болған Татнай вә сән әй Шәтар-Бознай 
билән силәр дәрияниң у тәрипидә олтарақлиқ афарскайлар өзәңларни яқиға 
елип,  7 Худаниң бәйтиниң ишиға дәхли қилмаңлар. Йәһудийларниң валийси 
билән йәһудийларниң ақсақаллири Худаниң бу бәйтини өз җайида ясисун.  
8 Әмди йәһудийларниң ақсақаллири Худаниң бу бәйтини ясиғинида 
уларға қандақ қилидиғиниңлар тоғрисида шу һөкүмни чиқиримәнки, иш 
тосалмисун дәп, дәрияниң у тәрипидики жуттин падишаһқа берилидиған 
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баҗ-хираҗтин ишниң лазим болидиған чиқими үчүн берилип, у адәмләрниң 
қолиға тапшурулсун.  9 Асманниң Худайиға көйдүрмә қурбанлиқ үчүн 
һәрнемә лазим кәлсә, хаһи яш буқа, хаһи қочқар, хаһи қозилар болса уларға 
берип, Йерусалимниң каһинлири дәп бәргәндәк буғдай, туз, шараб билән 
яғ күндин-күнгә кам қилмай кәлтүрүңлар.  10 Шуниң билән улар асманниң 
Худайиға хушбуй қурбанлиқ кәлтүрүп, падишаһ билән оғуллири үчүн узун 
өмүр тилигәй.  
11 Буниң билән әмир қилдимки, һәр ким бу буйруқни башқа қилса, бир хада 
униң өйидин аҗритилип, өзи шуниңға есилип, мундақ қилғини үчүн униң 
өйи бир паскинилиққа айландурулсун.  
12 ‹ Өз исмим анда турсун› дәп ейтқан Худа өзи бу буйруқни тәбдил қилип, 
Худавәндиниң Йерусалимда болған бу бәйтни хараб қилмақ үчүн өз қолини 
узатқан һәр падишаһ билән хәлиқни һалак қилсун дәп, мән Дариюс бу 
буйруқни чиқардим. Алдирап уни беҗа кәлтүрүңлар».  

Худавәндиниң бәйти пүткүзүлиду вә Худаға атилиду

13 Дариюс падишаһ шундақ бир һөкүм чиқарғинида дәрияниң ғәрб 
йенидики жутниң валийси Татнай билән Шәтар-Бознай вә уларниң 
рәпиқлири алдирап уни әмәлгә кәлтүрди.  14 Йәһудийларниң ақсақаллири 
ясап туруп, Һагай пәйғәмбәр билән Иддониң оғли Зәкаряниң пәйғәмбәрлик 
сөзидин җүрәт тепип раваҗлиқ болуп, Исраилниң Худайиниң әмригә қарап 
Корәш, Дариюс билән Парс падишаһи Артахшаста буйруғандәк ишләп, 
бәйтни тәйяр қилди.  15 Дариюс падишаһниң сәлтәнитиниң алтиничи йили 
Адарниң айида бәйт тәйяр болди.  16 Бәни-Исраил, каһинлар билән лавийлар 
вә әсирликтин йенип кәлгән башқа кишиләр хушлуқ билән Худаниң 
бәйтиниң Худаға аташ һейтини өткүзди.  17 Худаниң бәйтиниң Худаға аташ 
һейтини өткүзгинидә йүз буқа, икки йүз қочқар билән төрт йүз қозини 
қурбанлиқ қилип, Исраилниң қәбилилириниң саниға қарап һәммә Исраил 
үчүн он икки өчкини гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрди.  18 Улар йәнә Мусаниң 
китапида пүтүлгәнгә қарап каһинларни өз нөвәтлиригә мувапиқ турғузуп, 
лавийларни өз пирқилиригә мувапиқ хизмәткә салди.  

19 Әсирликтин йенип кәлгәнләр авалқи айниң он төртиничи күнидә Өтүп 
кетиш һейтини тутти.  20 Чүнки һәммә каһинлар билән лавийлар пак болғидәк 
өзини муқәддәс қилған еди. Андин улар әсирликтин йенип кәлгәнләрниң 
һәммиси үчүн, бурадәрлири каһинлар үчүн вә һәм өзи үчүн Өтүп кетиш 
қозисини сойди.  21 Әсирликтин йенип кәлгән бәни-Исраил вә жутниң 
бутпәрәслириниң напаклиқидин өзини нери тутуп, Исраилниң Тәңриси 
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Худавәндини издәп йәһудийларға қошулған һәммә кишиләр шуниңдин йәп,  
22 йәттә күнгичә хушлуқ билән Петир нан һейтини тутти. Чүнки Худавәндә 
уларға хушлуқ берип, Ассур падишаһиниң көңлини уларға майил қилған 
еди. Шундақки, бу өзи улар Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң бәйтиниң 
ишини қилип турғанда уларни йөлигән еди.  

Парс падишаһи Артахшаста Әзраға Йерусалимға 

беришни буйруйду

7 1 Бир вақит өткәндин кейин Парс падишаһи Артахшаста сәлтәнәт 
қилғинида Әзра Бабилдин чиқти. Шу Әзра бән-Сәрая бән-Азаря бән-

Хилқия,  2 бән-Шаллум бән-Садоқ бән-Ахитуб,  3 бән-Амаря бән-Азаря бән-
Мәрайот,  4 бән-Зәрахя бән-Уззи бән-Буққи,  5 бән-Абишуа бән-Пинихас бән-
Елиазар бән-Һарун, йәни баш каһинниң нәслидин еди.  
6 Шу Әзраниң өзи Бабилдин раван болди. У болса катип болуп, Исраилниң 
Тәңриси Худавәндә Мусаға бәргән қанунниң билишидә камил еди. Униң 
Тәңриси Худавәндиниң қоли униң билән болғач падишаһ униңға һәр нә 
тилигинини бәрди.  7 Артахшастаниң сәлтәнитиниң йәттиничи йилида 
бәни-Исраилниң бәзиси, каһинлар билән лавийларниң бәзиси, шеир 
оқуғучилар вә дәрвазивән билән бәйтниң қуллириниң бәзиси Йерусалимға 
чиқти.  8 Әзра өзи падишаһниң сәлтәнитиниң йәттиничи йилиниң бәшинчи 
айида Йерусалимға кәлди.  9 Авалқи айниң авалқи күнидә Бабилдин чиққили 
башлап, бәшинчи айниң авалқи күнидә Йерусалимға йетип кәлди. Чүнки 
Худаниң яхши қоли униң билән еди.  10 Әзра өзи Худавәндиниң қанунини 
ойлап, шуниңға мувапиқ әмәл қилип, Исраилға қанун билән әһкамни 
билдүрүп тәлим берәтти.  
11 Артахшаста падишаһниң тәрипидин Худавәндә Исраилға буйруған қанунни 
билип катип болған Әзра каһинға берилгән хәтниң мәзмуни шу едики:  

12 «Падишаһларниң падишаһи болған Артахшастаниң тәрипидин асманниң 
Худайиниң қанунини камил билгән Әзра каһинға салам дегәч, сөз шуки:  

13 Мән бу һөкүмни чиқардимки өз мәмликитимдә һәр ким Исраилниң 
хәлқидин вә я каһинлар билән лавийлардин болуп өз хушлуқи билән 
Йерусалимға барғили халиса, сән билән барсун.  14 Чүнки сән сениң 
Худайиңниң тәрипидин болуп, өз қолуңда бар қанунға мувапиқ Йәһуда 
билән Йерусалим тоғрисида тәптиш қилмақ үчүн падишаһ билән униң 
йәттә мәслиһәтчисиниң тәрипидин әвәтилип,  15 падишаһ билән униң 
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мәслиһәтчилири өз хушлуқи билән йиғип, Йерусалимда макан тутқан 
Исраилниң Худайиға бәргән күмүч билән алтунни у йәргә елип берип,  16 өзәң 
Бабилниң пүтүн вилайитидә тапқан һәммә күмүч билән алтунни хәлиқ вә 
каһинлар өз Худайиниң Йерусалимда болған бәйтигә, өз хушлуқи билән 
бәргән һәдийәләргә қошуп, уларни анда кәлтүргили чиқирилдиң.  17 Сән 
тоғри болғач бу пулға қочқар, қоза вә һәдийә билән ичкүлүк қурбанлиқиға 
лазим болидиғинини елип, Худайиңларниң Йерусалимда болған бәйтиниң 
қурбангаһида қурбанлиқ қилғайсән. 18 Күмүч билән алтундин һәр нә ешип 
қалса, сән билән бурадәрлириң Худайиңларниң ирадисигә қарап уни 
халиғиниңлардәк ишләткәйсиләр.  19 Худайиңниң бәйтидики ибадити үчүн 
саңа берилгән қачилар болса буларни Йерусалимниң Худайиниң қешиға 
кәлтүргәйсән.  20 Амма Худайиңниң бәйти үчүн буниң үстидә саңа бир 
чиқим лазим кәлсә, уни падишаһниң хәзинисидин тапшурувалғайсән.  21 Мән 
Артахшаста падишаһ өзәм дәрияниң ғәрб тәрипидики һәммә хәзиничиләргә 
һөкүм чиқардимки: ‹ Асманниң Худайиниң қанунини камил билгән Әзра 
каһин силәрдин һәрнемә сориса, тохтимай униңға бәргәйсиләр.  22 Йүз 
талант күмүч, йүз кор буғдай, йүз бат миқдари шараб вә йүз бат миқдари 
яққичә лазим кәлсә, берип қанчә тузму кәтсә, бериңлар.  23 Падишаһ билән 
оғуллириниң мәмликитиниң үстигә ғәзәп кәлмисун дәп, асманниң Худайи 
һәр нә буйруған болса, көңүл қоюп қилип, асманниң Худайиниң бәйтигә 
бериңлар.  24 Силәргә һәм мәлум қилдуқки, һеч бир каһин я ибн-Лавий 
я шеир оқуғучи я дәрвазивән я бәйт хизмәткари я Худаниң бу бәйтидә 
хизмәт қилғучидин хираҗ вә баҗ-алван елинмисун›.  25 Амма сән, әй Әзра, 
өз Худайиңниң тәрипидин саңа берилгән һекмәткә мувапиқ қилип, өзи 
Худайиңниң қанунини билип, дәрияниң у тәрипидә олтарақлиқ һәммә 
хәлиққә һөкүм қилмақ үчүн һаким билән қанун муәллимлири тохтитип 
қойғайсән. Әгәр бирким қанунини билмисә, униңға үгитип қоюңлар.  26 Һәр 
ким Худаниң қануни билән падишаһниң һөкүмигә мувапиқ қилмиса, 
у өлүмгә я парланмаққа я җәриманигә я зинданға адаләт билән һөкүм 
қилинсун» дәп падишаһ язди.  

27 Худавәндиниң Йерусалимда бар бәйтигә шан-шәрәп беридиған 
нийәтни падишаһниң көңлигә селип ата-бовилиримизниң Тәңриси 
болған Худавәндигә һәмдусана болғай.  28 У өзи падишаһниң алдида униң 
мәслиһәтчилири билән падишаһниң һәммә улуқ әмирлириниң алдида 
маңа илтипат таптурди. Тәңрим Худавәндиниң қоли мән билән болғач мән 
ғәйрәтлик болуп, өзәм билән Йерусалимға чиққили Исраилдин бир мунчә 
улуқларни йиғдурдум.  
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Әзра билән Йерусалимға йенип кәлгәнләрниң сани

8 1 Артахшаста падишаһниң сәлтәнитидә Бабилдин чиқип ханиданларниң 
башлири болғанларниң нәсәбнамилири шу едики:  

2 Пинихасниң әвлатидин Гәршом еди. Итамарниң әвлатидин Даниял, 
Давутниң әвлатидин Хаттуш,  
3 Паросниң нәслидин болған Шәканяниң әвлатидин Зәкаря вә униң билән 
нәсәбнамидә пүтүлгән бир йүз әллик әр киши,  
4 Пахәт Моабниң әвлатидин Зәрахяниң оғли Әлйәһоенай вә униң билән 
болған икки йүз әр киши,  
5 Шәканяниң әвлатидин Яхазийәлниң оғли вә униң билән үч йүз әр киши,  
6 Адинниң әвлатидин Йонатанниң оғли Әбәд вә униң билән әллик әр киши,  
7 Еламниң әвлатидин Аталяниң оғли Йәшая вә униң билән йәтмиш әр киши,  
8 Шефатяниң әвлатидин Микаәлниң оғли Зебадя вә униң билән сәксән әр 
киши,  
9 Йоабниң әвлатидин Йәхийәлниң оғли Обадя вә униң билән икки йүз он 
сәккиз әр киши,  
10 Шеломитниң әвлатидин Йосифяниң оғли вә униң билән бир йүз атмиш әр 
киши,  
11 Бебайниң әвлатидин Бабайниң оғли Зәкаря вә униң билән йигирмә сәккиз 
әр киши,  
12 Азгадниң әвлатидин Һаққатанниң оғли Йоханан вә униң билән бир йүз он 
әр киши,  
13 ахир келип Адониқамниң әвлатидин болуп, Әлифеләт, Йәийәл вә Шәмая 
дәп аталған кишиләр вә улар билән болған атмиш әр киши,  
14 вә Бигвайниң әвлатидин Утай билән Заббуд вә улар билән болған йәтмиш 
әр киши еди.  

Йерусалимға йенип келиш

15 Мән уларни Аһаваға ақидиған дәрияниң бойида җәм қилдим. Анда 
биз үч күнгичә туруп, чедир тиктуқ. Лекин хәлиқ билән каһинларға қарап 
сәпселип бақсам, анда Лавийниң әвлатидин һеч кимни тапмидим.  16 У 
вақит башлар болуп Елийәзәр, Арийәл, Шәмая, Әлнатан, Яриб, Әлнатан, 
Натан, Зәкаря вә Мәшуллам дегәнләрни вә һәм Йояриб билән Әлнатан дегән 
даналарни қичқирип,  17 уларни Касифя дегән җайда баш болған Иддониң 
қешиға әвәтип Иддо билән униң бурадәрлири болуп Касифяда олтарақлиқ 
бәйт хизмәткарлириға ейтидиған сөзни еғизлириға селип: ‹ Худайимизниң 
бәйти үчүн хизмәт қилғучилар әвәткин› дәп ейтқуздум.  18 Худаниң яхши 
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қоли биз билән болғач улар бизгә Махлиниң оғуллиридин болған ибн-
Лавий бән-Исраилни әвәтти. У өзи әқиллиқ бир адәм еди. Улар һәм Шерәбя 
билән оғуллири вә он сәккиз бурадәрлирини, йәни он сәккиз адәмни әвәтти.  
19 Шулардин башқа Хәшабя вә униң билән Мәрариниң оғуллиридин болған 
Йәшая билән униң бурадәрлирини вә уларниң оғуллирини, йәни йигирмә 
адәмни  20 вә һәм бәйт хизмәткарлиридин болуп Давут билән әмирлири 
лавийларниң хизмитини қилғили тәйинләп сани икки йүз йигирмә болған 
бәйт хизмәткарлирини әвәтти. Буларниң һәммиси исимлири билән зикир 
қилинған еди.  
21 Амма Худайимизниң алдида өзимизни төвән тутуп, униңдин өзимиз 
билән балилар вә мелимиз үчүн йолни ақ қилишини тилимикимиз 
үчүн Аһава дәриясиниң йенида бир розини буйрудум.  22 Биз падишаһқа: 
«Худайимизниң қоли уни издигүчиләрниң һәммиси билән болуп, уларни 
саадәтлик қилиду. Лекин униң қудрити билән ғәзипи уни ташлиғанларниң 
үстидидур» дәп ейтқинимиз үчүн йолда бизни дүшмәнләрдин сақлайдиған 
пиядә атлиқ әскәрләрни падишаһтин сориғили уятим кәлди.  23 Биз у вақит 
роза тутуп, Худайимизға ярдәм үчүн ялвурғанда у дуалиримизни аңлиди.  
24 Андин кейин мән баш каһинлардин он иккини, йәни Шерәбя билән 
Хәшабяни вә булар билән бурадәрлиридин он адәмни илғап қоюп,  25 уларға 
падишаһ билән мәслиһәтчилири вә чоң мәнсәпдарлири билән анда болған 
Исраилниң һәммиси берип Худайимизниң бәйти үчүн муқәддәс қилинған 
күмүч билән алтун вә бәйт қачилирини тартип бәрдим.  26 Мән уларға алтә 
йүз әллик талант күмүч, вәзни йүз талант болған күмүч қачилири билән йүз 
талант алтунни тартип берип,  27 қиммити бир миң дирхам болған йигирмә 
алтун қачиси билән алтундәқ қиймәт болуп әвзәл пақирайдиған мистин 
етилгән қачиларни һәм тартип берип,  28 уларға ейттимки: «Худавәндиниң 
муқәддәслиридурсиләр. Қачилар һәм муқәддәс болуп, күмүч билән алтун ата-
бовилириңларниң Тәңриси Худавәндигә берилгән һәдийәләрдур.  29 Һошияр 
болуп уларни тутуп, Йерусалимда каһинларниң чоңлири вә лавийлар билән 
Исраилниң ханиданлириниң чоңлириниң алдида Худавәндиниң бәйтиниң 
һуҗрилирида тартип бәргичилик сақлаңлар.  30 У вақит каһинлар билән 
лавийлар Йерусалимға Худайимизниң бәйтигә елип бармақ үчүн тартилған 
күмүч, алтун билән қачилири тапшурувалди.  
31 Андин кейин Йерусалимға бармақ үчүн авалқи айниң он иккинчи 
күнидә Аһава дәриясидин меңип чиқтуқ вә Худайимизниң қоли биз билән 
болуп, бизләрни дүшмән билән бөктүрмидә ятқанлардин сақлиди.  32 Биз 
Йерусалимға келип, анда үч күн тохтап турдуқ.  33 Амма төртиничи күндә 
күмүч билән алтун вә қачиларни Худайимизниң бәйтидә тартилип, Урияниң 
оғли болған Мәримот каһинға тапшурулди. Униң билән Пинихасниң оғли 
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Елиазар болуп, бу иккилиси билән Йәшуаниң оғли Йозабад вә Бинуйиниң оғли 
Ноадяму бар еди. Бу иккилиси лавийлар еди.  34 У вақит һәммә нәрсини санап 
тартилип, һәммисиниң вәзнини хәтләп қоюлди.  35 Азат болуп әсирликтин 
йенип кәлгәнләр Исраилниң Тәңрисигә һәммә Исраил үчүн он икки буқини 
көйдүридиған қурбанлиқ қилип, тохсан алтә қочқар, йәтмиш йәттә қоза вә он 
икки текини гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрди. Буниң һәммиси Худавәндигә 
көйдүридиған қурбанлиқ қилип өткүзүлди.  36 Улар падишаһниң пәрманини 
падишаһниң дәрияниң ғәрб йенидики вәкил билән валийлириға тапшурди вә 
булар хәлиққә Худаниң бәйтиниң ясишиға ярдәм бәрди.  

Әзра Исраилниң гуналирини тонуп дуа қилиду

9 1 Бу һәммә ишлар тамам болғанда әмирләр мениң қешимға келип ейтти: «Хаһи 
Исраилниң хәлқи, хаһи каһинлар билән лавийлар болса жут хәлиқлиридин 

айрилмай, бәлки қанаанийлар, хиттийлар, пәриззийләр, йәбусийлар, 
аммонийлар, моабийлар, мисирлиқлар вә аморийларниң йиргинчлик ишлирини 
қилип туруп,  2 уларниң қизлирини өз оғуллириға хотунлуққа елип берип, 
муқәддәс уруқни жут хәлқи билән иләштүргән. Дәрвәқә әмир билән валийлар бу 
яман ишларни қилишқа башламчи болди» деди.  
3 Мән буни аңлиғанда көйнәк билән тонумни житип, чач билән сақилимни 
жулуп, чоң ғәмдә олтирип қалдим.  4 Исраилниң Тәңриси йенип кәлгән 
әсирләр қилған яман ишлар тоғрисида ейтқан сөздин қорққанлар мениң 
қешимға йиғилди. Мән болсам ахшамлиқ қурбанлиқниң вақтиғичә һәйран 
қелип олтардим.  5 Лекин ахшамлиқ қурбанлиқниң вақтида ғәмкинликимдин 
қопуп, житилған көйнәк билән тонумни кийип туруп, тизлиримни пүкүп 
Тәңрим Худавәндиниң тәрипигә қоллиримни узитип,  
6 ейттимки: Әй Худайим, йүзүмни сениң тәрипиңгә көтириштин уятип, 
шәрмәндә болимән. Әй Худайим, мана гуналиримиз башлиримиздин ешип, 
хаталиримиз асманға йәтти.  7 Ата-бовилиримизниң күнлиридин тартип 
бу күнгичә хатамиз чоң болиду. Гуналиримиз үчүн өзимиз, падишаһ билән 
каһинлиримиз бу күндикидәк ят падишаһларниң қолиға чүшүп, қилич, 
әсирлик, буланмақлиқ билән шәрмәндиликкә гириптар болдуқ.  8 Лекин 
Худайимиз көзлиримизни рошән қилип, қуллуқимизда бизгә азғина арам 
берип, бизниң бир қутулған қалдуқимизни сақлап, өз муқәддәс җайида бизгә 
бир макан бәрмәк үчүн әмди Тәңримиз Худавәндиниң тәрипидин бизгә бир 
һазаниң мәрһәмити көрситилди.  9 Мана қулдурмиз, лекин Худайимиз өз 
қуллуқимизда бизни қоймай, бәлки Парс падишаһлириниң алдида бизгә 
илтипат таптурди. Шундақки, булар бизгә Худайимизниң бәйтини ясап, 
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вәйранлирини оңлап, Йәһуда билән Йерусалимда өзимизгә бир панаһгаһ 
растлиғили арам бәрди.  
10 Лекин әмди, әй Худайимиз, йәнә немә ейтайли? Сениң әмирлириңни 
ташлидуқ әмәсму?  11 Бу әмирләрни өз бәндилириң болған пәйғәмбәрләрниң 
васитиси билән берип ейттиңки: ‹ Мирас алмақ үчүн баридиған жут башқа 
жутларниң хәлиқлириниң напаклиқи вә қилған йиргинчлик ишлири билән 
напак болған бир жуттур. Улар өз напаклиқи билән уни бир баштин йәнә бир 
башқичә толтиривәтти.  
12 Униң үчүн өз қизлириңларни уларниң оғуллириға бәрмәңлар яки 
уларниң қизлирини өз оғуллириңларға хотунлуққа алмаңлар. Силәр күчлүк 
болуп, жутниң назу-немәтлиридин йәп, әбәдкичә уни өз балилириңларға 
берәлмикиңлар үчүн бу хәлиқләрниң аманлиқи билән яхшилиқини һәргиз 
халимаңлар.  
13 Әмди бизниң қилған яман әмәл билән чоң гунайимиз үчүн бу һәммә бала 
үстимизгә кәлгәндин кейин сән, әй Худайимиз, бизни аяп, бузуқлуқимизға 
мувапиқ җаза бәрмәй, бизгә мундақ халаслиқни бәргәндин кейин  14 биз 
сениң әмирлириңгә итаәтсизлик қилип, мундақ йиргинчлик ишларни 
қилған хәлиқ билән бирләшсәк, биздин һеч ким қалмиғидәк бизни йоқитип, 
һәргиз халаслиқ тепилмиғичә бизгә ғәзәпләнмәйсәнму?  15 Әй Исраилниң 
Тәңриси Худавәндә, сән адилдурсән. Чүнки бу күн мәлум болғандәк биздин 
аран бир қалдуқ қутулуп қалған екән. Мана әмди биз сениң алдиңда гунакар 
болуп, шу ишлар үчүн сениң алдиңда туралмаймиз».  

Ят хотунлар қоюп берилиду

10 1 Әзра дуа билән иқрар қилип, Худаниң бәйтиниң алдида йиғлап 
ятқанда Исраилдин әр, хотун билән балиларниң чоң адәмләр топи 

униң алдиға йиғилди, чүнки хәлиқ һәм җан аччиқи билән йиғлайтти.  2 Амма 
Еламниң әвлатидин болған Йәхийәлниң оғли Шәканя Әзраға сөз қилип ейттики:

 «Биз Худайимизниң алдида гуна қилип, жут хәлиқлиридин ят хотунларни 
алдуқ. Лекин мундақ болса һәм, Исраилға техи үмүт бар.  3 Униң үчүн 
Худайимиз билән әһдә қилип, хоҗамниң мәслиһәтигә вә Худайимизниң 
әмирлиридин қорққан кишиләрниң мәслиһәтигә мувапиқ ундақ хотунлар 
билән улардин туғулған балиларни қоюп берәйли. Бу иш қанунға мувапиқ 
қилинсун.  4 Қопқин, мана бу иш саңа пәрздур. Биз һәм сән билән турайли. 
Җүрәтлик болуп ишқа қопқин» деди.  
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5 У вақит Әзра қопуп, баш каһинлар билән лавийлар вә һәммә Исраилға: «Бу 
сөзгә мувапиқ қилимиз» дәп қәсәм қилдурди. Буни аңлап хәлиқ қәсәм қилди.  
6 Андин кейин Әзра қопуп, Худаниң бәйтиниң алдидики җайдин кетип, 
Әляшибниң оғли Йәһохананниң һуҗрисиға берип, анда кирип, әсирләрниң 
қилған асийлиқи үчүн ғәм йегәч хаһи нан йемәй, хаһи су ичмәйтти.  7 Андин 
Йәһуда билән Йерусалимда җакалап әсирликтин йенип кәлгәнләрниң 
һәммисигә: «Йерусалимда җәм болуңлар.  8 Бирким үч күн өтмәстә кәлмисә, 
униң пүтүн барлиқи мүсадирә қилинип, өзи йенип кәлгән әсирләрниң 
җамаитидин айрилсун» дәп елан қилди.  
9 Амма Йәһуда билән Бәняминниң һәммә адәмлири үч күнгичә, йәни 
тоққузинчи айниң йигирминчи күнидә җәм болди. Хәлиқниң һәммиси 
Худаниң бәйтиниң алдидики һойлисида олтирип, бу ишниң әндишисидин 
вә ямғурниң сәвәбидин титрәйтти.  10 У вақит Әзра каһин қопуп, уларға 
ейттики: «Силәр асийлиқ қилип, ят хотунлар елип Исраилниң гунайини 
ашуруп зиядә қилдиңлар.  11 Лекин әмди ата-бовилириңларниң Тәңриси 
Худавәндиниң алдида буни иқрар қилип, хуш-ризайини беҗа кәлтүрүп, жут 
хәлқи билән ят хотунлардин нери туруңлар.»  
12 Шуни дегәндә җамаәтниң һәммиси үнлүк аваз билән җавап берип: «Сән 
ейтқандәк бизгә қилмақ ваҗиптур.  13 Лекин хәлиқ тола болуп, шу вақит 
қаттиқ ямғур яққач талада туралмаймиз. Бу тоғрида гунайимиз тола 
болғандин кейин бу иш бир яки икки күндә түгимәйду.  14 Бу сәвәбтин 
баш кишиләр һәммә җамаәт үчүн тәйяр турсун вә шәһәрлиримиздә ят 
хотунларни алғанларниң һәммиси тайин вақитларда келип, улар вә һәр 
шәһәрниң ақсақаллири билән һакимлири һазир болсун. Худаниң шу иш 
тоғрисидин туташқан ғәзипи биздин янмиғичә шундақ қилип турсун» деди.  
15 Ялғуз Асаәлниң оғли Йонатан билән Тиқваниң оғли Яхзя буниңға қарши 
қопти. Мәшуллам билән Лавий болған Шаббитай болса уларға мәдәт бәрди.  
16 Лекин әсирликтин йенип кәлгәнләр буйрулғандәк қилди. Әзра каһин 
билән ханиданларниң бир нәччә яш кишилири өз ханиданлириға мувапиқ 
тәйинлинип, һәммиси исимлири билән зикир қилинди. Булар онинчи айниң 
авалқи күнидә бу иш тоғрисида олтирип,  17 авалқи айниң авалқи күнгичә ят 
хотунларни алған кишиләрниң сориқини түгитип болди.  18 Каһинларниң 
оғуллириниң арисида ят хотунларни алғанлар булар, йәни Йәшуаниң 
әвлатидин Йосадақниң оғли вә униң бурадәрлири болған Маасея, Елийәзәр, 
Яриб вә Гедаля еди.  19 Булар: «Хотунлиримизни қоюп беримиз» дәп қол 
беришип, өз гунайи үчүн бир қочқарни гуна қурбанлиқи қилип кәлтүрди.  



ӘЗРА 20

20 Иммәрниң әвлатидин Ханани билән Зебадя еди.  
21 Харимниң әвлатидин Маасея, Елия, Шәмая, Йәхийәл вә Уззия,  
22 Пашхурниң әвлатидин: Әлйоенай, Маасея, Йисмаәл, Нәтанәл, Йозабад вә 
Әласа,  
23 лавийлардин: Йозабад, Шимий, Қелая йәни Қелита, Пәтахя, Йәһуда вә 
Елийәзәр,  
24 шеир оқуғучилардин Әляшиб вә дәрвазивәнләрдин: Шаллум, Теләм вә Ури 
еди.  
25 Қалған Исраилдин булар, йәни Паросниң әвлатидин: Рамя, Йиззия, Малкия, 
Миямин, Елиазар, Малкия вә Бәная,  
26 Еламниң әвлатидин: Маттаня, Зәкаря, Йәхийәл, Абди, Йәримот вә Елия,  
27 Заттуниң әвлатидин: Әлйоенай, Әляшиб, Маттаня, Йәримот, Забад вә Азиза,  
28 Бебайниң әвлатидин: Йәһоханан, Хананя, Зәбәдий вә Атлай,  
29 Баниниң әвлатидин: Мәшуллам, Маллук, Адая, Яшуб, Шеал вә Рамот,  
30 Пахәт-Моабниң әвлатидин: Адна, Кәлал, Бәная, Маасея, Маттаня, Безаләл, 
Бинуйи вә Манассә,  
31 Харимниң әвлатидин Елийәзәр, Йишия, Малкия, Шәмая вә Шимон,  
32 Бәнямин, Маллук вә Шәмаря,  
33 Хашумниң әвлатидин: Маттәнай, Матата, Забад, Әлифеләт, Йәрәмай, 
Манассә вә Шимий,  
34 Баниниң әвлатидин: Маадай, Амрам, Уәл  35 Бәная, Бедия, Кәлуһ,  36 Ваня, 
Мәримот, Әляшиб,  37 Маттаня, Маттәнай, Яасу,  38 Бани, Бинуйи, Шимий,  
39 Шеләмя, Натан, Адая,  40 Макнадбай, Шашай, Шарай,  41 Азарәл, Шеләмя, 
Шәмаря,  42 Шаллум, Амаря, вә Йүсүп,  
43 Небониң әвлатидин: Йәийәл, Матитя, Забад, Зәбина, Йиддо, Йоел вә Бәная 
еди.  

44 Буларниң һәммиси ят хотунлар алған еди вә бу хотунларниң бәзиси 
балилар туққан еди.  


