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Ezra
Giriş

Bu ki tap da Ba byl sür gün li gin den 
bo şan ys ra ýyl lar bi len bir lik de Ez ra 
mür zä niň hem Iýe ru sa lim şä he ri-
ne do la nyp gel şi be ýan edil ýär. Şol 
dö wür de Reb ýa hu dy la ryň Iýe ru sa-
li me, Ýa hu da do la nyp, yba dat ha na ny 
di kelt mä ge rug sat ber me gi Pars pa-
ty şa sy Ku re şiň kal by na sal ýar. Bu 
yba dat ha na ny Sü leý man py gam ber 
bi na edip di. Em ma Ne bu kad ne sar 
pa ty şa nyň döw rün de ba byl ly lar ony 
ýer bi len ýeg san edip di ler.

Pars pa ty şa sy Ku reş her mil le tiň öz 
hu da ýy nyň bar dy gy na, şol hu da ýyň 
öz hal ky nyň wa ta nyn da ýa şa ýan dy-
gy na ynan ýar dy. Şo nuň üçin-de, ol 
ys ra ýyl la ryň Hu da ýy Iýe ru sa lim de 
ýa şa ýar di ýip pi kir ed ýär di. Ez ra b. e. 
öň 458-nji ýyl da, ýag ny Ar tak serk siň 
şa ly gy nyň ýe din ji ýyl yn da Iýe ru sa-
li me do lan ýar. Bu wa ka Ne hem ýa 
py gam be riň Iýe ru sa li me do lan ma-
gyn dan öň bo lup geç ýär. Ne hem ýa 

Iýe ru sa li me b. e. öň 444-nji ýyl da 
do la nyp, onuň weý ran edi len di war-
la ry ny di kelt mek de hal ka ýol baş çy lyk 
ed ýär. Şeý le-de ol öz ki ta byn da Ez-
ra nyň hal ka Töw ra dy okap ber şi ni 
gür rüň ber ýär. (Ne hem ýa 8-nji bap).

Ez ra we Ne hem ýa ki tap la ry nyň 
kä bir par ça la ry ýew reý di lin de 
däl-de, ara meý di lin de ýa zy lan dyr. 
Ara meý di li Ba byl we Pars şa lyk-
la ry nyň hal ka ra di li bo lup, ol Isa 
Me sih do gul ma zyn dan öň we soň 
Ys ra ýy lyň esa sy gep leşik di li bol dy. 
Hat lar esa san hem ara meý di lin de 
ýa zyl ýar dy. Ýew reý di li bol sa yba-
dat ha na da ula nyl ýar dy. Mu kad des 
Ýaz gy lar hem ýew reý çe ýa zy lan dy. 
Şo nuň üçin-de, mür ze ler ýew reý di-
li ni we Töw ra dy oňat bil ýän adam lar 
bol ma ly dy lar.

Şeý le-de Ýyl ýaz gy la ry kitaplaryna 
se ret.

Mazmuny
Ysraýyllar sürgünlikden gaýdyp gelýärler ...................................... 1:1–2:70
Ybadathana dikeldilýär we Hudaýa bagyş edilýär ..........................3:1–6:22
Ezra Iýerusalime gelýär ................................................................. 7:1–10:44
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a 1:1 Ýer me ýa ar ka ly aýan edi len Reb biň sö zü niň – se ret: Ýrm 25:11-14; 29:10-11.

1‑nji bap

Kureş patyşa ýahudalara ýurduna 
dolanmaga rugsat berýär

1 Pars pa ty şa sy Ku re şiň pa ty şa ly gy nyň 
bi rin ji ýyl yn da Ýer me ýa ar ka ly aýan 
edi len Reb biň sö zü niň a ama la aş ma gy 
üçin, Reb Ku reş pa ty şa nyň şeý le per-
man çy ka ryp, ony tu tuş pa ty şa ly gy na 
jar et me gi onuň kal by na sal dy:

2  «Pars pa ty şa sy Ku reş şeý le diý ýär: 
„Gö güň Hu da ýy Reb ýer ýü zün dä ki 
äh li pa ty şa lyk la ry ma ňa ber di we Ýa-
hu da nyň Iýe ru sa lim şä he rin de Özü ne 
yba dat ha na gur ma gy ma ňa emr et di. 
3 Ara ňyz da Hu da ýyň hal kyn dan bo-
la ny ňyz bar bol sa, goý, Hu da ýy onuň 
bi len bol sun. Olar Ýa hu da nyň Iýe ru sa-
lim şä he ri ne git sin-de, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb be – Iýe ru sa lim dä ki Hu da ýa yba dat-
ha na gur sun. 4  Kim ni re de ga lan bol sa, 
şol ýe riň ila ty ola ra Iýe ru sa lim dä ki 
Hu da ýyň öýi üçin ber jek meý le tin sa da-
ka la ryn dan da şa ry al tyn, kü müş, em läk 
we mal-ga ra bi len ýar dam et sin“».

5 Şon dan soň ra Hu daý ta ra pyn dan kal by 
oýa ry lan her kes – ýa hu da we ben ýa-
min ti re le ri niň urug ba şy la ry hem-de 
ru ha ny lar dyr le wi le ri ba ryp, Reb biň 
Iýe ru sa lim dä ki yba dat ha na sy ny bi na et-
mek üçin, ýol şaý la ry ny tu tup ug ra dy lar. 
6  Ola ryň tö we re gin dä ki ýer li ilat bol sa 
al tyn, kü müş gap lar, em läk, mal-ga ra lar, 
gym mat ba ha zat lar we ýe ne-de yba dat-
ha na üçin meý le tin sa da ka lar hem be rip, 
ola ra ýar dam et di. 7 Ku reş pa ty şa nyň 
özi Ne bu kad ne sa ryň Iýe ru sa lim dä ki 
Reb biň yba dat ha na syn dan äki dip, öz 

hu daý la ry nyň but ha na syn da go ýan gap-
-gaç la ry ny çy ka ryp ge tir di. 8‑10  Ku reş 
pa ty şa bu zat la ry ha zy na çy Mit re da ta 
çy kart dy we ol äh li gap-gaç la ry sa nap, 
ola ry Ýa hu da nyň hä ki mi Şeş ba sa ra gow-
şur dy. Ol zat lar şu la r dan yba rat dy: otuz 
al tyn oka ra, müň kü müş oka ra, ýig ri mi 
do kuz kü müş jam, otuz al tyn şa kä se, 
dört ýüz on baş ga hi li kü müş şa kä se 
we müň beý le ki gap-gaç lar. 11 Al tyn dyr 
kü müş den ýa sa lan gap-gaç la ryň äh li-
si niň je mi bäş müň dört ýüz di. Sür gün 
edi len ler Ba byl dan Iýe ru sa li me gaý dyp 
ge len le rin de, Şeş ba sar bu gap-gaç la ryň 
hem me si ni öz ýa ny bi len ge tir di.

2‑nji bap

Sürgünden gaýdyp gelenler
1 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar ta ra-

pyn dan ýe sir al nyp, Ba by la sür gün edi len 
ýa hu dy ne sil le ri Iýe ru sa li me we Ýa hu da-
da ky öz ga la la ry na gaý dyp gel di ler. 2 Olar 
Ze ru ba byl, Ýe şu wa, Ne hem ýa; Se ra ýa, 
Re ge la ýa, Mor de kaý, Bil şan, Mis par, 
Big waý, Re hum we Ba ga na da gy nyň 
ýol baş çy ly gyn da gel di ler.

Ýe sir lik den gaý dyp ge len Ys ra ýyl 
hal ky nyň er kek adam la ry nyň sa na wy 
şu lar dyr:

3 Pa roş ne sil le ri iki müň bir ýüz ýet miş 
iki adam; 4 Şe pat ýan ne sil le ri üç ýüz ýet-
miş iki adam; 5 Aran ne sil le ri ýe di ýüz 
ýet miş bäş adam; 6 Pa hat mo wap ne sil le ri, 
ýag ny Ýe şu wa we Ýo wap ne sil le ri iki müň 
se kiz ýüz on iki adam; 7 Eý lam ne sil le ri 
bir müň iki ýüz el li dört adam; 8  Za tu ne
sil le ri do kuz ýüz kyrk bäş adam; 9 Za kaý 
ne sil le ri ýe di ýüz alt myş adam; 10 Ba
ny nyň ne sil le ri al ty ýüz kyrk iki adam; 
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a 2:63 Urym we Tum mym – Hu da ýyň is le gi ni bil mek üçin ru ha ny lar ta ra pyn dan ula nyl ýan 
iki sa ny daş. Söz lü ge se ret.

11 Be ba ýyň ne sil le ri al ty ýüz ýig ri mi üç 
adam; 12 Az ga dyň ne sil le ri bir müň iki ýüz 
ýig ri mi iki adam; 13 Ado ny ka myň ne sil le ri 
al ty ýüz alt myş al ty adam; 14 Big wa ýyň 
ne sil le ri iki müň el li al ty adam; 15 Adi niň 
ne sil le ri dört ýüz el li dört adam; 16 Ate riň, 
ýag ny Hiz ki ýa nyň ne sil le ri tog san se kiz 
adam; 17 Be za ýyň ne sil le ri üç ýüz ýig ri mi 
üç adam; 18  Ýo ra nyň ne sil le ri bir ýüz on 
iki adam; 19 Ha şu myň ne sil le ri iki ýüz 
ýig ri mi üç adam; 20 Gi ba ryň ne sil le ri tog-
san bäş adam; 21 Beý tul la ha myň hal ky bir 
ýüz ýig ri mi üç adam; 22  Ne to pa nyň hal ky 
el li al ty adam; 23 Ana to dyň hal ky bir ýüz 
ýig ri mi se kiz adam; 24 Az ma we diň hal ky 
kyrk iki adam; 25 Kir ýat ýe ga ry myň, Ke pi-
ra nyň we Be ýe ro dyň hal ky ýe di ýüz kyrk 
üç adam; 26 Ra ma nyň we Ge ba nyň hal ky 
al ty ýüz ýig ri mi bir adam; 27 Mik ma şyň 
hal ky bir ýüz ýig ri mi iki; 28  Beý te liň we 
Aýyň hal ky iki ýüz ýig ri mi üç; 29 Ne bo nyň 
hal ky el li iki adam; 30 Mag by şyň hal ky bir 
ýüz el li al ty adam; 31 Beý le ki Eý la myň 
ne sil le ri bir müň iki ýüz el li dört adam; 
32  Ha ry myň hal ky üç ýüz ýig ri mi adam; 
33 Lo duň, Ha dy dyň we Ono nyň hal ky ýe di 
ýüz ýig ri mi bäş adam; 34 Ýe ri ho nyň hal ky 
üç ýüz kyrk bäş adam; 35 Se na nyň hal ky 
üç müň al ty ýüz otuz adam.
36  Ru ha ny lar: Ýe şu wa nyň nes lin den Ýe-
da ýa nyň ne sil le ri do kuz ýüz ýet miş üç 
adam; 37 Im me riň ne sil le ri bir müň el li 
iki adam; 38  Paş hu ryň ne sil le ri bir müň 
iki ýüz kyrk ýe di adam; 39 Ha ry myň 
ne sil le ri bir müň on ýe di adam.
40  Le wi ler Ho daw ýa nyň ne sil le rin den 
bo lan Ýe şu wa nyň we Kad my ýe liň ne-
sil le ri ýet miş dört adam.
41 Aý dym çy lar: Asa fyň ne sil le ri bir ýüz 
ýig ri mi se kiz adam.

42  Der we ze ban lar: Şal lu myň, Ate riň, Tal-
mo nyň, Aku byň, Ha ty ta nyň, Şo ba ýyň 
ne sil le ri, äh li si bi le lik de bir ýüz otuz 
do kuz adam.
43 Yba dat ha na hyz mat kär le ri: Si ha nyň, 
Ha su pa nyň, Ta ba go tyň, 44  Keý ro syň, 
Si ga ha nyň, Pa do nyň, 45  Le ba na nyň, 
Ha ga ba nyň, Aku byň, 46  Ha ga pyň, Şal-
ma ýyň, Ha na nyň, 47 Gi do lyň, Ge ha ryň, 
Re ýa ýa nyň, 48  Re si niň, Ne ko da nyň, Ga-
za myň, 49 Uza nyň, Pa se ýa nyň, Be sa ýyň, 
50 As na nyň, Me gu ny myň, Ne pu sy myň, 
51 Bak bu gyň, Ha ku pa nyň, Har hu ryň, 
52  Bas lu tyň, Me hi da nyň, Har şa nyň, 
53 Bar ko syň, Si se ra nyň, Te ma nyň, 54  Ne
si ýa nyň, Ha ty pa nyň ne sil le ri.
55 Sü leý ma nyň hyz mat kär le ri niň ne sil le-
rin den So ta ýyň, Ha so pe re tiň, Pe ru da nyň, 
56 Ýag la nyň, Dar ko nyň, Gi do lyň, 57 Şe pat-
ýa nyň, Ha ty lyň, Po ke ret Ha se ba ýy myň 
we Omi niň ne sil le ri. 58  Äh li yba dat ha na 
hyz mat kär le ri niň we Sü leý ma nyň hyz-
mat kär le ri niň ne sil le ri niň je mi üç ýüz 
tog san iki adam bol dy.
59 Tel me la dan, Tel har şa dan, Ke rup dan, 
Adan dan we Im mer den gaý dyp ge len, 
ýö ne öz ti re le ri niň, as ly nyň Ys ra ýy la 
de giş li dik le ri ni su but edip bil me dik le ri 
şu lar dy: 60  De la ýa nyň, To by ýa nyň we 
Ne ko da nyň ne sil le ri al ty ýüz el li iki 
adam. 61 Şeý le-de ru ha ny la ryň ne sil-
le rin den Ha ba ýa, Ha kos we Bar zyl laý 
(gil gat ly Bar zyl la ýyň gyz la ryn dan aýal 
alyp, şo la ryň ady bi len at lan dy ry lan.) 
62  Bu lar öz at la ry ny ne sil da rag ty bo-
ýun ça ha sa ba al nan la ryň ara syn dan 
göz le di ler, em ma ta pyp bil me di ler. 
Şo nuň üçi nem olar ru ha ny lyk dan çy-
ka ryl dy lar. 63 Hä kim ola ra Ury my we 
Tum my my a ula nyp bil ýän ru ha ny 
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a 2:69 Ýig ri mi bäş bat man – ýew reý çe alt myş bir müň da rik. Bu takm. 500 kg deň dir.
b 2:69 Ýüz el li bat man – ýew reý çe bäş müň mi na. Bu takm. 3 ton na deň dir.
ç 3:9 Ýa hu da – bu Ho daw ýa nyň beý le ki ady. Se ret: Ezr 2:40.

ta pyl ýan ça, iň mu kad des na har dan 
iý mez li gi tab şyr dy.

64‑65  Ýe di müň üç ýüz otuz ýe di aýal-
dyr er kek hyz mat kär le ri hem-de iki ýüz 
er kek hem aýal aý dym çy la ry ha sap et-
mä niň de, äh li hal kyň sa ny kyrk iki müň 
üç ýüz alt myş dy. 66‑67 Ola ryň ýe di ýüz 
otuz al ty aty, iki ýüz kyrk bäş ga ty ry, 
dört ýüz otuz bäş dü ýe si, al ty müň ýe di 
ýüz ýig ri mi eşe gi bar dy.

68  Kä bir urug ba şy lar Iýe ru sa lim dä ki Reb-
biň öýü ne ge len le rin de, Hu da ýyň öýü ni 
öň ki ýe rin de di kelt mek üçin, meý le tin sa-
da ka lar ber di ler. 69 Olar öz ýag daý la ry nyň 
ýet di gin den gur lu şyk ha zy na sy na ýig ri-
mi bäş bat man a al tyn, ýüz el li bat man b 
kü müş we ýüz laý ru ha ny eşi gi ni ber di ler. 
70 Ru ha ny lar, le wi ler, hal kyň kä bi ri, yba-
dat ha na aý dym çy la ry, der we ze ban la ry 
we hyz mat kär le ri öz ga la la ryn da, ys ra-
ýyl lar hem öz ga la la ryn da or naş dy lar.

3‑nji bap

Gurbanlyk sypasy ýasalýar
1 Ys ra ýyl lar öz ga la la ryn da ýer le-

şen le rin den soň, ýe din ji aý da äh li ilat 
Iýe ru sa li me ýyg nan dy. 2 Hu da ýyň ada my 
Mu sa nyň ka nu nyn da ýa zy ly şy ýa ly, Ýo-
sa da gyň og ly Ýe şu wa beý le ki ru ha ny lar 
bi len, Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl öz 
ga ryn daş la ry bi len Ys ra ýy lyň Hu da ýy-
na ýak ma gur ban lyk la ry ny ber mek üçin, 
gur ban lyk sy pa sy ny ýa sa dy lar. 3 Olar 
ýer li halk lar dan gor kan soň lar, gur ban lyk 
sy pa sy ny öň ki ýe rin de ýa sa dy lar. Olar 
gur ban lyk sy pa syn da er ti ri ne we ag şa my-
na Reb be ýak ma gur ban lyk la ry ny ber di ler. 

4 Olar Töw rat da ýa zy ly şy ýa ly, Çat ma baý-
ra my ny bel le di ler. Düz gü ne la ýyk lyk da, 
her gün üçin be ril me li gün de lik ýak ma 
gur ban lyk la ry ny sa ny na gö rä ber di ler. 
5 Soň ra he mi şe lik ýak ma gur ban lyk la-
ry ny, Tä ze Aý da we Reb biň mu kad des 
baý ram la ryn da be ril ýän sa da ka la ry we 
her ki miň Reb be meý le tin sa da ka la ry ny 
ber di ler. 6  Ýe din ji aýyň bi rin ji gü nün den 
baş lap, olar Reb be ýak ma gur ban lyk-
la ry ny be rip baş la dy lar. Em ma Reb biň 
yba dat ha na sy nyň en tek düý bi tu tul man dy.

Ybadathananyň düýbi tutulýar
7 Şo nuň üçi nem olar daş ýo nu jy la ra, 

neç jar la ra pul, si don ly la ra we sur lu la ra 
Li wan dan de ňiz üs ti bi len Ýa fo çen li 
kedr agaç la ry ny ge tir mek le ri üçin iý mit, 
iç gi we zeý tun ýa gy ny ber di ler. Ola ra bu 
zat la ry et mä ge Pars pa ty şa sy Ku reş den 
rug sat bar dy. 8  Iýe ru sa lim dä ki Hu da ýyň 
öýü ne gaý dyp ge len le rin den soň, ikin ji 
ýy lyň ikin ji aýyn da Şe ýal ty ýe liň og ly 
Ze ru ba byl we Ýo sa da gyň og ly Ýe şu wa 
öz ga lan adam la ry, ru ha ny lar, le wi ler we 
ýe sir lik den bo şap, Iýe ru sa li me ge len le-
riň äh li si bi len işe baş la dy lar. Le wi le riň 
ýig ri mi we on dan ýo ka ry ýaş ly la ry ny 
Reb biň öýü niň işi ne gö zeg çi lik et mä ge 
bel le di ler. 9 Ýe şu wa öz ogul la ry, ga ryn-
daş la ry bi len, Kad my ýel hem öz ogul la ry 
bi len, Ýa hu da nyň ç ogul la ry – hem me si 
bir lik de Hu da ýyň öýün de iş le ýän le riň 
üs tün den gö zeg çi lik ed ýär di ler. Ola ra 
He na da dyň ogul la ry, le wi ler, ola ryň 
ogul la ry hem-de ga ryn daş la ry kö mek 
ed ýär di ler. 10 Us sa lar Reb biň yba dat ha-
na sy nyň düý bü ni tu tan la ryn da, Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Da wu dyň gi ri zen düz gü ni ne 
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gö rä, ýö ri te ly bas la ry ny geý nen ru ha-
ny lar sur naý lar, Asa fyň nes lin den bo lan 
le wi ler bol sa kim wal lar alyp, Reb be 
al kyş aýt mak üçin öňe çyk dy lar. 11 Olar 
Reb bi al kyş lap, Oňa şü kür edip:

«Reb ýagşy,
Onuň Ysraýyla bolan söýgüsi 

baky»
di ýip, nag ma aýt dy lar. Reb bi al kyş lan-
la ryn da, bü tin halk uly şow hun et di, 
se bä bi Reb biň öýü niň düý bi tu tu lyp dy.

12  Em ma uly mä hel lä niň şat lyk şow-
hu ny na ga ra maz dan, köp adam lar: 
ru ha ny lar, le wi ler, urug ba şy lar bu öýüň 
düý bü niň tu tu ly şy ny gö ren le rin de, möň-
ňü rip ag la dy lar. Se bä bi olar ozal ky öýi 
öz göz le ri bi len gö rüp di ler. 13  Şo nuň 
üçi nem şat lyk şow hu ny ny adam la ryň 
agy syn dan ta pa wut lan dy ryp bol ma dy. 
Halk şeý le bir şow hun-gal ma gal ed ýär-
di we lin, ola ryň şow hu ny uzak lar dan 
eşi dil ýär di.

4‑nji bap

Duşmanlar ybadathananyň 
dikeldilmegine garşy bolýarlar

1‑2  Sür gün den gaý dyp ge len le riň Reb-
biň yba dat ha na sy ny gur ýan dyk la ry ny 
eşi den Ýa hu da nyň we Ben ýa mi niň duş-
man la ry Ze ru ba by lyň we urug ba şy la ryň 
ýa ny na ge lip, ola ra: «Bi zem siz bi len bi le 
gu ra ýa ly, çün ki biz hem si ziň Hu da ýy-
ňy za sež de ed ýä ris. Bi zi bu ýe re ge ti ren 
Aşur pa ty şa sy Esar ha do nyň döw rün den 
bä ri, biz Oňa gur ban lyk be rip gel ýä ris» 
diý di ler. 3 Em ma Ze ru ba byl dyr Ýe şu wa 
we beý le ki Ys ra ýyl urug ba şy la ry ola-
ra: «Hu da ýy my za öýi biz siz bi len bi le 
gur ma rys. Pars pa ty şa sy Ku re şiň bi ze 
buý ru şy ýa ly, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be 
öýi bi ziň özü miz gu ra rys» di ýip jo gap 
ber di ler.

4  On soň bu ýur duň ila ty ýa hu da hal-
ky Reb biň öýü ni gu rup ýör kä, ola ry 
gor ku zyp, el le ri ni iş den so wat dy lar. 5 Ýa
hu da la ryň ni ýet le ri ni ama la aşyrt maz lyk 
üçin, ola ryň gar şy sy na mas la hat çy lar 
tut du lar. Bu ýag daý Pars pa ty şa la ry 
Ku re şiň pa ty şa lyk eden döw rün den tä 
Dar ýu şyň döw rü ne çen li do wam et di.

Iýerusalimiň dikeldilmegi 
togtadylýar

6 Kserk siň döw rün de ol pa ty şa lyk edip 
baş lan ba dy na, Ýa hu da nyň we Iýe ru sa-
li miň ila ty ny aýyp lap, oňa hat ýaz dy lar.

7 Ar tak serk siň pa ty şa ly gy döw rün de-
de Biş lam, Mit re dat, Ta be ýel we ola ryň 
ýa ran la ry Pars pa ty şa sy Ar tak serk se hat 
ýaz dy lar. Hat ara meý di lin de ýa zy lyp, 
ter ji me edil di. 8 Re hum hä kim we Şim şaý 
mür ze da gy Iýe ru sa li mi ýa man lap, pa ty-
şa Ar tak serk se hat ýaz dy lar. 9‑10 Şeý le-de 
Re hum ser ker de, Şim şaý mür ze, ola ryň 
ýa ran la ry: hä kim ler, we kil ler, emel dar lar, 
pars lar, erek li ler, ba byl ly lar, Su za da ky 
eý lam ly lar, be ýik hem şöh rat ly Os na pa-
ryň gö çü rip, Sa ma ri ýa nyň ga la la ryn da 
we Ýew frat der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky 
we la ýat da ýer leş di ren mil let le ri pa ty şa 
hat ýaz dy lar. 11 Ine, ola ryň ibe ren ha ty-
nyň nus ga sy:

«Pa ty şa Ar tak serk se: Si ziň Ýew frat 
der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la-
ýat da ýa şa ýan gul la ry ňyz si ze sa lam 
ýol la ýar lar. 12  Ine, si ziň ýa ny ňyz dan 
gaý dan ýa hu dy la ryň bi ziň ýa ny my za 
Iýe ru sa li me ge len di gi ni si ze mä lim 
ed ýä ris. Olar bu pit ne çi we pis şä he ri 
tä ze den gu rup ýör ler. Olar bin ýat la ry 
be je rip, di war la ry bi ti rip gel ýär ler.

13 Eger bu şä her tä ze den gur lup, di war-
lar di kel dil se, ola ryň sal gyt, paç, tö leg 
tö le me gi bes et jek dik le ri ni, mu nuň 
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bol sa pa ty şa ly gyň gaz na sy na zy ýan 
ýe tir jek di gi ni biz pa ty şa aýan ed ýä ris. 
14  Köş güň duz-çö re gi ni iý ýän li gi miz 
üçin, ola ryň bi ziň gö zü mi ziň al nyn da 
pa ty şa ny äs ger mez lik et mek le ri ne ýol 
ber me giň bi ze ge liş me jek di gi se bäp li, 
biz si ze hat üs ti bi len ha bar ýol la ýa rys. 
15 Ata-ba ba la ry ňy zyň ta ryh ýaz gy la ry-
ny bar la dyň. Ta ryh ýaz gy la ryn da siz 
bu şä he riň pit ne çi, pa ty şa la ra we we-
la ýat hä kim le ri ne zy ýan ly şä her di gi ne 
göz ýe ti rer si ňiz. Ir ki dö wür ler de-de bu 
şä her de goz ga laň lar tu rup dyr. Şol se-
bäp lem ol ha ra ba öw rül di. 16 Biz mu ny 
pa ty şa aýan ed ýä ris. Eger bu şä her tä-
ze den gur lup, di war lar di kel dil se, on da 
Ýew frat der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky 
we la ýat da si ziň ra ýat ly gy ňyz bol maz».

17 Pa ty şa Re hum hä ki me, Şim şaý mür zä 
ola ryň Sa ma ri ýa da we Ýew frat der ýa sy-
nyň gün ba ta ryn da ky we la ýat da ýa şa ýan 
ýa ran la ry na şeý le jo gap iber di:

18  «Si ziň bi ze ýol lan ha ty ňy zyň 
ter ji me si me niň hu zu rym da okal dy. 
19 Me niň buý ruk ber me gim bi len bar lag 
ge çi ril di hem-de bu şä he riň geç miş de 
pa ty şa la ryň gar şy sy na baş gal dy ran dy-
gy we on da pit ne, goz ga laň tu ran dy gy 
anyk la nyl dy. 20 Iýe ru sa lim de güýç li pa-
ty şa lar bo lup, olar Ýew frat der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da ky bü tin we la ýa ta hö küm 
ýö red ýän eken ler. Ola ra sal gyt, paç, 
tö leg tö le nil ýän eken. 21 Şo nuň üçin ol 
adam la ra işi bes et me gi buý ruň. Men-
den buý ruk bol ýan ça, bu şä her tä ze den 
gu rul ma syn. 22 Ýö ne bu iş de se re sap bo-
luň, har sal lyk et mäň, pa ty şa ly ga zy ýan 
ge tir jek ýag daý dö re me sin».

23 Ar tak serks pa ty şa nyň ha ty nyň nus ga-
sy Re hum hä ki miň, Şim şaý mür zä niň 

we ola ryň ýa ran la ry nyň öňün de oka lan 
ba dy na, olar how luk maç lyk bi len Iýe-
ru sa li me ýa hu dy la ryň ýa ny na ba ryp, 
zor luk we güýç bi len ola ry işi tog tat-
ma ga mej bur et di ler. 24 Şeý dip, Hu da ýyň 
Iýe ru sa lim dä ki öýü niň di kel diş iş le ri 
tog ta dyl dy. Bu ýag daý Pars pa ty şa sy 
Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň ikin ji ýy ly na 
çen li do wam et di.

5‑nji bap

Ybadathana gurluşygy 
täzeden başlanýar

1 Ha gaý py gam ber bi len Ydo nyň og-
ly Za kar ýa py gam ber Ýa hu da da ky we 
Iýe ru sa lim dä ki ýa hu dy la ra Ys ra ýyl Hu-
da ýy nyň adyn dan py gam ber lik et di ler. 
2 On soň Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl bi len 
Ýo sa da gyň og ly Ýe şu wa da gy Hu da ýyň 
Iýe ru sa lim dä ki öýü ni tä ze den gur ma ga 
baş la dy lar. Hu da ýyň py gam ber le ri-de olar 
bi len bo lup, ola ry ruh lan dyr dy lar.

3 Şol bir wagt da Ýew frat der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da ky we la ýatyň hö küm da ry 
Ta te naý, Şe tar Bo ze naý we ýa ran la ry 
ola ryň ýa ny na ge lip, şeý le diý di ler: «Bu 
bi na ny gur ma ga we bi tir mä ge kim si ze 
buý ruk ber di?» 4 Şeý le hem olar dan: «Bu 
bi na ny gur ýan la ryň at la ry kim?» di ýip 
so ra dy lar. 5 Em ma Ys ra ýyl Hu da ýy nyň 
na za ry ýa hu dy ýa şu lu la ryn da bo lan soň, 
bu iş hak da ky ha bar Dar ýu şa ýe tip, on-
dan jo gap gel ýän çä, olar ýa hu dy la ryň 
işi ni tog ta dyp bil me di ler. 6  Ýew frat der-
ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la ýatyň 
hö küm da ry Ta te na ýyň, Şe tar Bo ze na ýyň 
we onuň ýa ran la ry bo lan şol we la ýatyň 
we kil le ri pa ty şa Dar ýu şa hat ýaz dy lar. 
7 Ha tyň maz mu ny şeý le di:

«Pa ty şa Dar ýu şa do ga ýy sa lam! 
8  Biz Ýa hu da et ra by na, be ýik Hu da ýyň 
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öýü ne ba ran dy gy my zy, si ziň aly-
hez ret le ri ňi ze mä lim ed ýä ris. Ol 
ýo nu lan daş lar dan we di war la ry na 
agaç örüm ler goý lup, sal nyp ýör. Bu 
iş ja nyp keş lik bi len üs tün lik li al nyp 
ba ryl ýar.

9 On soň biz ola ryň ýa şu lu la ryn dan: 
„Bu bi na ny gur ma ga we bi tir mä ge kim 
si ze buý ruk ber di?“ di ýip so ra dyk. 
10 Şeý le hem biz Si ze ha bar ber mek we 
ola ryň ýa şu lu la ry nyň at la ry ny ýa zyp 
al mak ni ýe ti bi len olar dan at la ry ny so-
ra dyk. 11 Olar bi ze şeý le jo gap ber di ler:

„Biz Ýe riň we Gö güň Hu da ýy nyň 
gul la ry, köp ýyl lar mun dan öň gur-
lan öýi tä ze den gu rup ýö rüs. Ony 
Ys ra ýy lyň be ýik pa ty şa sy do ly gu rup 
gu tar dy. 12 Em ma ata la ry my zyň Gö güň 
Hu da ýy nyň ga ha ry ny ge ti ren dik le ri 
se bäp li, Ol ola ry ke set ler den bo lan 
Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň eli-
ne ber di. Ne bu kad ne sar bol sa bu öýi 
ýy kyp, hal ky Ba by la ýe sir edip äkit di.

13 Ýö ne Ba byl pa ty şa sy Ku reş öz 
pa ty şa ly gy nyň bi rin ji ýyl yn da Hu da-
ýyň bu öýü ni tä ze den gur ma ly di ýip 
buý ruk ber di. 14  Iýe ru sa lim dä ki Hu-
da ýyň öýün den – yba dat ha na syn dan 
Ne bu kad ne sar ta ra pyn dan al nan we 
Ba byl but ha na sy na ge ti ri lip goý lan 
al tyn, kü müş gap-gaç la ry Ku reş pa-
ty şa Ba byl but ha na syn dan çy kart dy.

Ol zat lar Şeş ba sar at ly bir ada ma 
gow şu ryl dy. Ony Ku reş pa ty şa nyň 
özi hä kim bel läp di. 15  Ku reş pa ty şa 
oňa: ‘Bu gap-gaç la ry al-da, Iýe ru sa-
lim dä ki yba dat ha na el tip goý hem-de 
Hu da ýyň öýü ni öň ki ýe rin de gur dur’ 
diý di. 16  On soň Şeş ba sar ge lip, Hu da-
ýyň Iýe ru sa lim dä ki öýü niň düý bü ni 
tut dy. Ol şon dan bä ri gur lup ýör we 
he ni zem ta mam la na nok“.

17 Şo nuň üçi nem eger pa ty şa ma kul 
bil se, Ba by lyň şa lyk ar hiw le rin de bar-
lag ge çir dip, Ku reş pa ty şa nyň Hu da ýyň 
Iýe ru sa lim dä ki öýü ni tä ze den gur ma ga 
ýö ri te buý ruk be ren di gi ni ýa-da ber-
män di gi ni anyk lat syn. Bu iş ba ra da 
pa ty şa öz is le gi ni bi ze bil dir sin».

6‑njy bap

Darýuş Kureşiň permanyny 
tassyklaýar

1 On soň Dar ýuş pa ty şa nyň buý ruk 
ber me gi bi len Ba byl da ky ha zy na la ryň 
sak lan ýan şa ar hiw le rin de bar lag ge çi-
ril di. 2  Ma daý we la ýa tyn da ýer leş ýän 
Ek ba ta na ga la syn dan bol sa bir ka gyz 
ta pyl dy. On da şeý le ýaz gy bar dy:

«Per man:

3 Ku reş pa ty şa öz şa ly gy nyň il kin ji 
ýyl yn da Hu da ýyň Iýe ru sa lim dä ki öýü-
niň tä ze den gur lu şy gy ba ra da şeý le 
buý ruk ber di:

„Bu öý de sa da ka lar we ýak ma gur-
ban lyk lar be ril sin; öýüň be ýik li gi-de, 
ini-de alt myş tir sek bol sun. 4 Di war la ry
nyň üç ha ta ry ýo nu lan daş lar dan we bir 
ha ta ry agaç dan örül sin. Harç-ha ra ja dyň 
hem me si şa ha zy na syn dan tö len sin. 
5 Şeý le hem Ne bu kad ne sar ta ra pyn dan 
Hu da ýyň Iýe ru sa lim dä ki öýün den al-
nyp, Ba by la ge ti ri len al tyn dyr kü müş 
gap lar yzy na el til ip, ýe ne-de yba dat ha-
na da ýer li-ýe rin de go ýul syn. Siz ola ry 
Hu da ýyň öýün de goý ma ly sy ňyz“».

6  Şeý dip, Dar ýuş pa ty şa şeý le ha-
bar ýol la dy: «Ýew frat der ýa sy nyň 
aňyr syn da ky we la ýatyň hö küm da ry 
Ta te naý, Şe tar Bo ze naý hem-de ýa-
ran la ry ňyz bo lan Ýew frat der ýa sy nyň 
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a 6:15 Adar aýy nyň üçü ne – bu 12-nji mart dyr.

aňyr syn da ky we la ýatyň we kil le ri, siz 
öýe go laý laş maň. 7 Hu da ýyň öýü niň 
işi ne päs gel ber mäň. Goý, ýa hu dy la ryň 
hä ki mi we baş tu tan la ry Hu da ýyň bu 
öýü ni öň ki ýe rin de tä ze den gur sun lar.

8  Mu nuň üs te si ne-de, men si ze ýa hu-
dy la ryň baş tu tan la ry na Hu da ýyň bu 
öýü niň gu rul ma gy üçin, nä me kö mek 
et me li di gi ňiz ba ra da per man çy kar ýa-
ryn. Bu adam la ryň har jy do lu ly gy na we 
gi jik di ril män şa ha zy na syn dan Ýew frat 
der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la ýatyň 
ber ýän sal gy dyn dan tö len sin. 9 Gö güň 
Hu da ýy na ýak ma gur ban lyk lar ber-
mek üçin öküz çe ler, goç lar, gu zu lar 
we baş ga-da nä me ze rur bol sa, bug daý, 
duz, şe rap, ýag ge rek bol sa, Iýe ru sa-
lim dä ki ru ha ny la ryň is le di gi çe her gün 
hök man be ril sin. 10 Şeý dip, olar Gö güň 
Hu da ýy ny ho şal edäý jek gur ban lyk la ry 
be rip, pa ty şa nyň we onuň ogul la ry nyň 
jan la ry nyň sag ly gy üçin di leg et sin ler.

11 Şeý le hem kim şu per ma na bo ýun 
eg me se, onuň öýün den pürs sog ru lyp, 
öý eýe si ni şo ňa çiş le me gi buý ruk ber ýä-
rin. Onuň öýi bol sa ha ra ba ly ga öw rül sin. 
12 Goý, Iýe ru sa li mi özü ne yba dat edil-
me li ýer hök mün de saý lan Hu daý, bu 
per ma ny üýt get mä ge we Hu da ýyň bu 
öýü ni ýyk ma ga sy na ny şan her bir pa-
ty şa ny dyr hal ky ýer bi len ýeg san et sin.

Men – Dar ýuş pa ty şa buý ruk ber-
ýä rin: bu per man ja nyp keş lik bi len 
ber jaý edil sin!»

Ybadathana Hudaýa bagyş edilýär
13 On soň Dar ýuş pa ty şa nyň ibe ren ha-

ty na la ýyk lyk da, Ýew frat der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da ky we la ýatyň hä ki mi Ta te-
naý, Şe tar Bo ze naý we ola ryň ýa ran la ry 

Dar ýuş pa ty şa nyň per ma ny ny do ly ber jaý 
et di ler. 14 Şeý dip, Ha gaý py gam ber bi len 
Ydo nyň og ly Za kar ýa nyň py gam ber lik 
et mek le ri ar ka ly, ýa hu dy la ryň baş tu tan-
la ry yba dat ha na ny gur du lar; ola ryň iş le ri 
iler le di. Olar Ys ra ýyl Hu da ýy nyň em ri 
bi len, Pars pa ty şa la ry Ku re şiň, Dar ýu şyň 
we Ar tak serk siň per ma ny bi len bu bi na ny 
gu rup gu tar dy lar. 15 Bu öý Adar aýy nyň 
üçü ne a, Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň al tyn jy 
ýyl yn da gur lup gu ta ryl dy.

16  On soň ys ra ýyl hal ky, ru ha ny lar dyr 
le wi ler we sür gün den gaý dyp ge len 
baş ga lar hem Hu da ýyň bu öýü niň ba-
gyş lan ma da ba ra sy ny uly şat lyk bi len 
bel le di ler. 17 Olar Hu da ýyň öýü niň ba-
gyş lan ma da ba ra syn da bir ýüz ökü zi, iki 
ýüz go çy, dört ýüz gu zy ny we Ys ra ýyl 
ti re le ri niň sa ny na gö rä, bü tin ys ra ýyl 
hal ky üçin gü nä gur ban ly gy hök mün-
de on iki er ke ji gur ban lyk ber di ler. 
18  Mu sa nyň Ki ta byn da ýa zy ly şy ýa ly, 
Iýe ru sa lim de Hu da ýa hyz mat et mek le ri 
üçin olar ru ha ny la ry we le wi le ri dür li 
to par la ra böl dü ler.

Pesah baýramy
19 Bi rin ji aýyň on dör dün ji gü ni sür gün-

den gaý dyp ge len ler Pe sah baý ra my ny 
bel le di ler. 20 Ru ha ny lar dyr le wi ler in le ri ni 
tä miz le di ler; ola ryň hem me si tä miz di. Şo-
nuň üçin le wi ler äh li sür gün den gaý dyp 
ge len ler üçin, öz ru ha ny do gan la ry we 
öz le ri üçin Pe sah jan ly sy ny soý du lar. 21 Ys
ra ýy lyň sür gün den gaý dyp ge len hal ky, 
şeý le hem Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be yba dat 
et mek üçin şol ýer li halk la ryň ne jis iş le-
rin den el çe kip, ýa hu da la ra go şu lan la ryň 
ba ry ony iý di ler. 22 On soň olar ýe di gün läp 
uly şat lyk bi len Pe tir baý ra my ny bel le di ler. 
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Çün ki Reb ola ra şat lyk ber di we Ys ra ýyl 
Hu da ýy nyň öýü ni gur ma ga ýa hu da la ra 
ýar dam be re ri ýa ly, Aşur pa ty şa sy nyň 
kal byn da ola ra bo lan re him oýar dy.

7‑nji bap

Ezra Iýerusalime gelýär
1‑6  Bu wa ka lar dan soň Pars pa ty şa sy 

Ar tak serk siň döw rün de Ez ra Ba byl dan 
çyk dy. Ol Se ra ýa nyň og lu dy. Se ra ýa 
Azar ýa nyň, Azar ýa Hil ki ýa nyň, Hil ki-
ýa Şal lu myň, Şal lum Sadognyň, Sagdok 
Ahy tu byň, Ahy tup Amar ýa nyň, Amar ýa 
Azar ýa nyň, Azar ýa Meraýodyň, Me ra ýot 
Ze rah ýa nyň, Ze rah ýa Uzy nyň, Uzyny 
Bu ky nyň, Bu ky Abyşuwaň, Aby şu wa 
Pi ne ha syň, Pi ne has El ga za ryň, El ga zar 
baş ru ha ny Ha ru nyň og lu dy. Ol Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb biň Mu sa be ren ka nu nyn-
dan oňat baş çy kar ýan, ök de mür ze di. 
Pa ty şa oňa so ran zat la ry nyň hem me si ni 
ber di, çün ki Hu da ýy Reb ony gol da ýar dy. 
7 Ar tak serks pa ty şa nyň pa ty şa ly gy nyň 
ýe din ji ýyl yn da ys ra ýyl hal ky nyň bir 
bö le gi, bir nä çe ru ha ny lar dyr le wi ler, yba-
dat ha na aý dym çy la ry dyr der we ze ban la ry 
we hyz mat kär le ri Iýe ru sa li me gaýt dy lar. 
8  Ez ra Ar tak serk siň pa ty şa ly gy nyň ýe-
din ji ýy ly nyň bä şin ji aýyn da Iýe ru sa li me 
gel di. 9 Ez ra bi rin ji aýyň bi rin ji gü ni 
Ba byl dan çy kyp gaý dyp dy. Hu da ýy nyň 
ýal ka ma gy bi len ol bä şin ji aýyň bi rin ji 
gü ni Iýe ru sa li me gel di. 10 Ez ra Reb biň 
ka nu ny ny öw re nip, ony ber jaý et me gi, 
Ys ra ýyl da onuň parz la ry ny, hö küm le ri ni 
öw ret me gi ýü re gi ne dü wüp di.

Artakserks patyşanyň 
Ezra beren haty

11 Ar tak serks pa ty şa nyň Reb biň tab şy-
ryk la ryn dan we Onuň ys ra ýyl hal ky na 

be ren parz la ryn dan oňat baş çy kar ýan 
ru ha ny sy, Ez ra mür zä ýa zan ha ty nyň 
nus ga sy şeý le dir:

12  «Şa la ryň şa sy Ar tak serks den Gö-
güň Hu da ýy nyň ka nun la ry ny ýaz ýan 
Ez ra ru ha na do ga ýy sa lam!

13 Men ýur dum da ky ys ra ýyl hal kyn-
dan ýa ola ryň ru ha ny la ryn dan, ýa-da 
le wi ler den öz meý li bi len Iýe ru sa li me 
git mek is le ýän her bir ada ma rug sat 
be ril sin di ýip bu ýur ýa ryn. 14  Sen pa ty-
şa we onuň ýe di ge ňeş çi si ta ra pyn dan 
Ýa hu da da we Iýe ru sa lim de eliň dä ki 
Hu da ýyň ka nu ny nyň nä hi li ýe ri ne ýe-
ti ril ýän di gi ni bar la mak üçin, 15 pa ty şa 
we onuň ge ňeş çi le ri niň Iýe ru sa lim de 
mes gen tut ýan Ys ra ýyl Hu da ýy na 
meý le tin be ren al tyn dyr küm şü ni 
äkit mek üçin, 16  bü tin Ba byl we la ýa-
tyn dan tap jak al tyn dyr küm şü ňi we 
öz Hu daý la ry nyň Iýe ru sa lim dä ki öýi 
üçin ru ha ny la ryň, hal kyň be ren meý-
le tin sa da ka la ry ny alyp git mek üçin 
ibe ril ýär siň. 17 Bu pul lar se re sap ly lyk 
bi len ula ny lyp, oňa öküz ler, goç lar dyr 
gu zu lar, gal la we iç gi sa da ka la ry sa tyn 
al nyp, olar Hu da ýy ňy zyň Iýe ru sa lim-
dä ki öýü niň gur ban lyk sy pa syn da 
sa da ka be ril sin.

18  Ga lan al tyn dyr küm şi öz do gan-
la ryň bi len Hu da ýy ňy zyň is le gi ne 
gö rä, nä me göw nü ňi ze jaý bol sa, şo ňa 
ula nyp bi ler si ňiz. 19 Hu da ýyň öýü niň 
hyz ma ty üçin özü ňe ber len gap-gaç-
la ry hem Iýe ru sa lim de mes gen tut ýan 
Hu da ýy ňyň hu zu ry na el tip goý. 20 Öz 
Hu da ýy ňyň öýi üçin ýe ne-de zat ge-
rek bol sa, şa nyň ha zy na syn dan alyp 
bi ler siň.

21 Men pa ty şa Ar tak serks, Ýew-
frat der ýa sy nyň aňyr syn da ky äh li 
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a 7:22 Ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3,4 ton na deň dir.
b 7:22 Ýe di ýüz el li bat man – ýew reý çe ýüz kor. Bu takm. 15 ton na deň dir.
ç 7:22 Otuz me şik – ýew reý çe ýüz bat. Bu takm. 2200 lit re deň dir.
d 7:22 Otuz hum – ýew reý çe ýüz bat. Bu takm. 2200 lit re deň dir.

ha zy na dar la ra buý ruk ber ýä rin! Gö-
güň Hu da ýy nyň ka nu ny ny ýaz ýan 
Ez ra ru ha na nä me ge rek bol sa, ony 
des si ne ber jaý ediň. 22  Ýüz ýet miş 
bat ma na a çen li kü müş, ýe di ýüz el li 
bat ma na b çen li bug daý, otuz me şik ç 
şe rap, otuz hum d ýag hem-de ha sap-
syz duz be ril sin. 23 Pa ty şa nyň we onuň 
ogul la ry nyň ba şy na ga zap in mez ýa ly, 
Gö güň Hu da ýy ta ra pyn dan Hu da ýyň 
öýi ba ra da nä me tab şy ryk be ril se, ol 
do ly ber jaý edil sin. 24  Şeý le hem, si ze 
aýan ed ýä ris: ru ha ny lar dyr le wi le riň, 
yba dat ha na aý dym çy la ry dyr der we-
ze ban la ryň we hyz mat kär le riň, şeý le 
hem Hu da ýyň bu öýü niň beý le ki hyz-
mat kär le ri niň hiç bi rin den sal gyt, paç, 
tö leg alyn ma syn.

25  Sen bol sa, Ez ra, Hu da ýyň sa ňa 
be ren pä him-paý ha sy na gö rä, Ýew frat 
der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la ýat-
da, se niň Hu da ýy ňyň ka nun la ry ny 
bil ýän bü tin hal ka hö kü mi ni ýö re dip 
bil jek ka zy la ry, hä kim le ri bel le. Ka-
nu ny bil me ýän le ri ne-de sen öw ret. 
26  Kim se niň Hu da ýy ňyň ka nu ny dyr 
pa ty şa nyň ka nu ny na bo ýun eg me se, 
oňa berk tem mi be ril sin. Ol ölü me 
hö küm edil sin ýa-da sür gün edil sin, 
onuň em lä gi elin den alyn syn ýa-da 
ol zyn da na taş lan syn!»

Ezra Rebbi alkyşlaýar
27 Reb biň Iýe ru sa lim dä ki öýü ne şöh rat 

ge tir mek üçin pa ty şa nyň kal by na bu 
zat la ry sa lan ata la ry my zyň Hu da ýy Reb-
be al kyş bol sun! 28  Ol pa ty şa nyň, onuň 

ge ňeş çi le ri niň we äh li güýç li beg za da-
la ry nyň hu zu ryn da ma ňa mer he me ti ni 
eç di. Hu da ýym Reb biň gol da wyn dan 
ruh la nyp, me niň bi len Iýe ru sa li me do-
lan mak la ry üçin Ys ra ýyl baş tu tan la ry ny 
ýyg na dym.

8‑nji bap

Sürgünden gaýdyp 
gelen urugbaşylar

1 Ar tak serks pa ty şa nyň döw rün de 
me niň bi len bi le Ba byl dan çy kan urug-
ba şy lar we ola ryň ne sil ýaz gy sy şu dur:

2‑3 Pi ne ha syň nes lin den Ger şom; Yta-
ma ryň nes lin den Da ny ýel; Da wu dyň 
nes lin den Ha tuş, Şe kan ýa nyň ne sil le ri. 
Pa ro şyň nes lin den Za kar ýa we onuň bi-
len ne sil da rag ty bo ýun ça ha sa ba al nan 
ýüz el li er kek adam. 4  Pa hat mo wa byň 
nes lin den Ze rah ýa nyň og ly El ýo geý-
naý we onuň bi len iki ýüz er kek adam. 
5  Ýa ha zy ýa lyň nes lin den Şe kan ýa we 
onuň bi len üç ýüz er kek adam. 6  Adi niň 
nes lin den Ýo na ta nyň og ly Ebet we onuň 
bi len el li er kek adam. 7 Eý la myň nes lin-
den Atal ýa nyň og ly Ýe şag ýa we onuň 
bi len ýet miş er kek adam. 8  Şe pat ýa nyň 
nes lin den Mi ka ýy lyň og ly Ze bad ýa we 
onuň bi len seg sen er kek adam. 9 Ýo wa
byň nes lin den Ýe hi ýe liň og ly Abad ýa 
we onuň bi len iki ýüz on se kiz er kek 
adam. 10 Ýo syp ýa nyň nes lin den Şe lo myt 
we onuň bi len ýüz alt myş er kek adam. 
11 Be ba ýyň nes lin den Be ba ýyň og ly Za-
kar ýa we onuň bi len ýig ri mi se kiz er kek 
adam. 12  Az ga dyň nes lin den Ha ka ta nyň 
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a 8:26‑27 Bir müň bir ýüz bat man – ýew reý çe al ty ýüz el li kik kar. Bu takm. 22 ton na deň dir.
b 8:26‑27 Bir ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3,4 ton na deň dir.
ç 8:26‑27 Ýig ri mi ga da ga la ýyk – ýew reý çe bir müň da rik. Bu takm. 8,5 kg deň dir.

og ly Ýo ha nan we onuň bi len bir ýüz on 
er kek adam. 13 Ado ny ka myň soň ky ne-
sil le rin den bo lan la ryň at la ry: Eli pe let, 
Ýe gi ýel, Şe mag ýa we olar bi len alt myş 
er kek adam. 14 Big wa ýyň nes lin den Utaý, 
Za kur we olar bi len ýet miş er kek adam.

Ybadathana hyzmatyna taýýarlyk
15 Men ola ryň hem me si ni Aha wa ta rap 

ak ýan der ýa nyň bo ýu na ýyg na dym. Biz 
ol ýer de üç gün düş le dik. Men hal ky we 
ru ha ny la ry bir laý göz den ge çi re nim de, 
le wi ler den ýe ke je si ne-de gö züm düş me-
di. 16  On soň men baş tu tan lar Eli ge ze ri, 
Ari ýe li, Şe mag ýa ny, El na ta ny, Ýa ry by, 
El na ta ny, Na ta ny, Za kar ýa ny, Me şul la-
my we pä him-paý has ly adam lar bo lan 
Ýo ýa ry by, El na ta ny ça gyrt dym. 17 Ola ry 
Ka syp ýa da ky baş tu tan Ydo nyň ýa ny na 
iber dim. Bi ze Hu da ýy my zyň yba dat ha na-
syn da gul luk eder ýa ly adam iber mek le ri 
üçin, Ka syp ýa da ky Ydo we onuň ga ryn-
daş la ry na – yba dat ha na hyz mat kär le ri ne 
nä me diý me li di gi ni ola ra aýt dym. 18  Hu
da ýy my zyň ýal ka ma gy bi len olar bi ziň 
ýa ny my za Ys ra ýy lyň çow lu gy, Le wi niň 
ag ty gy Mah ly nyň nes lin den bo lan Şe reb-
ýa at ly da na ada my we onuň ogul la ry dyr 
ga ryn daş la ry ny – je mi on se kiz ada-
my ge tir di ler. 19 Şeý le hem Ha şab ýa ny, 
onuň bi len Me ra ry nyň nes lin den bo lan 
Ýe şag ýa ny we onuň ga ryn daş la ry dyr 
ola ryň ogul la ry ny – je mi ýig ri mi ada my; 
20 bu la r dan baş ga-da Da wut bi len onuň 
emel dar la ry nyň le wi le re hyz mat et mä ge 
bel län yba dat ha na hyz mat kär le ri niň ne-
sil le rin den iki ýüz ýig ri mi si ni ge tir di ler. 
Ola ryň äh li si niň ady tu tul dy.

21 Hu da ýy my zyň öňün de özü mi zi 
pe sel dip, ýol da bi zi, ba la la ry my zy we 
äh li em lä gi mi zi go ra ma gy ny On dan 
di läp, Aha wa der ýa sy nyň bo ýun da agyz 
bek le me gi yg lan et dim. 22  Çün ki men 
pa ty şa dan ýol da bi zi duş man dan go-
rar ýa ly es ger ler we at ly la ry di le mä ge 
çe kin dim. Biz pa ty şa: «Hu da ýy myz 
Özü ni ag tar ýan la ryň hem me si ne mer-
he met ed ýär. Özün den ýüz öw ren le riň 
gar şy sy na bol sa Onuň ga za by güýç lü-
dir» di ýip aý dyp dyk. 23 Şeý dip, biz agyz 
bek läp, Hu da ýy myz dan bi zi go ra ma gy-
ny di leg edip ýal bar dyk. Ol hem bi ziň 
di le gi mi zi eşit di.

24  Soň ra men on iki ru ha ny ýol baş-
çy sy ny: Şe reb ýa ny, Ha şab ýa ny ola ryň 
on sa ny ga ryn da şy bi len bir lik de saý lap 
al dym. 25 Pa ty şa nyň, onuň ge ňeş çi le ri niň, 
baş tu tan la ry nyň we bü tin ys ra ýyl hal-
ky nyň Hu da ýy my zyň öýi üçin sa da ka 
be ren al ty ny ny, küm şü ni we gap-gaç-
la ry ny ola ra çe kip ber dim. 26‑27 Ola ryň 
eli ne bir müň bir ýüz bat man a kü müş, 
bir ýüz ýet miş bat ma na b la ýyk kü müş 
oka ra lar, bir ýüz ýet miş bat man al tyn, 
ýig ri mi ga da ga ç la ýyk ýig ri mi sa ny al-
tyn oka ra, al tyn ýa ly gym mat, lo wur dap 
du ran bü rünç den edi len iki sa ny gap-

-ga jy öl çäp ber dim. 28  Men ola ra şeý le 
diý dim: «Siz Reb be ba gyş edi len si ňiz, 
bu gap-gaç lar hem ba gyş edi len dir. Bu 
al tyn dyr kü müş si ziň ata-ba ba la ry ňy-
zyň Hu da ýy Reb be ber len meý le tin 
sa da ka dyr. 29 Bu zat la ry Reb biň öýü-
niň otag la ryn da baş ru ha ny la ryň we 
le wi le riň Iýe ru sa lim dä ki Ys ra ýyl urug-
ba şy la ry na gow şur ýan ça ňyz, ola ry berk 
go rap sak laň». 30 Şeý dip, ru ha ny lar dyr 
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le wi ler al tyn dyr küm şi we Hu da ýy my-
zyň Iýe ru sa lim dä ki öýü ne äki dil mek 
üçin öl çe lip ber len gap-gaç la ry ka bul 
edip al dy lar.

31 On soň bi rin ji aýyň on ikin ji gü ni 
biz Aha wa der ýa sy nyň bo ýun dan Iýe-
ru sa li me ba kan ýo la ro wa na bol duk. 
Ýol da Hu da ýy myz bi ziň bi len bi le bo-
lup, Ol bi zi ýol da ky ga rak çy lar dan we 
duş man elin den ha las et di. 32  Biz Iýe-
ru sa li me ge lip, ol ýer de üç gün gal dyk. 
33 Dör dü len ji gün Hu da ýy my zyň öýün de 
al tyn dyr kü müş we gap-gaç lar öl çe lip, 
olar Ury ýa nyň og ly ru ha ny Me re mo-
tyň eli ne be ril di. Me re mo tyň ýa nyn da 
Pi ne ha syň og ly El ga zar bar dy. Le wi ti-
re sin den bo lan Ýe şu wa nyň og ly Ýo za bat 
we Bin nu ýyň og ly No gad ýa hem ola ryň 
ýa nyn da dy. 34  Äh li zat sa na lyp, öl çe lip, 
äh li si niň je mi ag ra my ýa zy lyp alyn dy.

35 On soň ýe sir lik den, sür gün den gaý-
dyp ge len ler Ys ra ýyl Hu da ýy na ýak ma 
gur ban lyk lar ber di ler. Bü tin Ys ra ýyl 
üçin on iki öküz, tog san al ty goç, ýet miş 
ýe di gu zy, gü nä gur ban ly gy üçin hem 
on iki er keç ber di ler. Bu la ryň hem-
me si Reb be ýak ma gur ban lyk üçin di. 
36  Pa ty şa nyň per man la ry ny bol sa onuň 
hö küm dar la ry na, Ýew frat der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da ky we la ýatyň hä kim le ri ne 
ýe tir di ler. Olar hal ka we Hu da ýyň öýü ne 
kö mek et di ler.

9‑njy bap

Ezra garyşyk nikalar hakda eşidýär
1 Bu iş ler ta mam la nan dan soň, baş tu-

tan lar me niň ýa ny ma ge lip: «Ys ra ýyl 
hal ky we ru ha ny lar dyr le wi ler bu ýe-
riň halk la ryn dan, ýag ny ken gan lar dan, 
het ler den, pe riz ler den, ýa bus lar dan, 
am mon lar dan, mo wap lar dan, mü sür-
li ler den, amor lar dan we ola ryň ne jis 

iş le rin den öz le ri ni aý ry tu tup bil me di ler» 
diý di ler. 2  Çün ki ys ra ýyl lar öz le ri ne we 
ogul la ry na olar dan gyz alyp, mu kad des 
to hu my ýer li halk lar bi len ga ryş dyr dy-
lar. Bu hy ýa nat da baş tu tan la ryň öz le ri 
hem me den öň de bol du lar. 3 Mu ny eşi-
de nim de, men eşik le ri mi we do nu my 
ýyr typ, saç-sak ga ly my ýo lup, gaý gy-ga-
ma ba typ otur dym. 4  Sür gün den gaý dyp 
ge len le riň bu eden hy ýa na ty se bäp li, 
Ys ra ýyl Hu da ýy nyň aý dan söz le rin den 
gor kup san dy raş ýan la ryň ba ry me niň 
da şy ma üýş dü ler. Men ag şam gur ban ly-
gy na çen li gaý gy-ga ma ba typ otur dym. 
5 Ag şam gur ban ly gy nyň be ril ýän wag ty 
men ýe rim den ga lyp, sal-sal eşik li we 
ýa pyn ja ly dy za çö küp, el le ri mi Hu da ýym 
Reb be ta rap uza dyp, Oňa di leg et dim:

6  «Eý, Hu da ýym, Sa ňa ýüz len mä ge 
utan ýa ryn! Çün ki gü nä miz ba şy myz-
dan ag dy, ýazy gy myz beý ge lip gö ge 
ýet di. 7 Ata-ba ba la ry my zyň döw rün-
den tä şu gü ne çen li bi ziň ýazy gy myz 
ulu dyr. Gü nä le ri miz üçin özü miz, pa-
ty şa la ry myz, ru ha ny la ry myz edil şu 
gün ki ýa ly ke se ki ýer li pa ty şa la ryň 
eli ne be ril dik, gy lyç dan ge çi ril dik, 
ýe sir li ge düş dük, ta la ňa, mas ga ra çy-
ly ga se ze war edil dik.

8  Em ma in di Hu da ýy myz Reb bi ze, 
aman ga lan hal ka az sa lym lyk re him 
et di we Öz mu kad des me ka nyn da 
orun ber di. Gö zü mi zi nur lan dy ryp, 
gul çu ly gy myz da bi ze bi raz ýe ňil lik 
ber di. 9 Biz gul lar dy rys, em ma Hu-
da ýy myz bi zi gul çu lyk da terk et män, 
gaý tam Pars pa ty şa la ry nyň hu zu ryn-
da bi ze Özü niň mer he me ti ni eçil di. 
Hu da ýy my zyň öýü ni gu rup, onuň 
ýy ky lan ýer le ri ni di kel der ýa ly, bi ze 
tä ze dur muş ber di. Ol Ýa hu da da we 
Iýe ru sa lim de bi ze pe na ber di.
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10  Eý, Hu da ýy myz, in di, mun dan 
soň biz nä me di ýe li? Çün ki biz se niň 
tab şy ryk la ry ňy terk et dik. 11 Sen Öz 
gul la ryň bo lan py gam ber le ri ňiň üs ti 
bi len: „Eýe le jek bo lup bar ýan ýur-
du ňyz ýer li halk la ryň ha ram lyk la ry, 
ne jis lik le ri bi len ha pa la nan ýurt dyr. 
Olar ony boý dan-ba şa öz ha ram lyk-
la ry bi len dol dur dy lar. 12  Şo nuň üçin 
ýer li halk lar bi len gyz al şyp-be riş mäň. 
Hiç ha çan ola ryň salamatlygyny we 
aba dan ly gy ny ag tar maň. Şon da siz 
güýç le nip, ol ýe riň näz-nyg mat la ryn-
dan iýip, ony ne sil le ri ňi ze ebe di lik 
mi ras gal dy rar sy ňyz“ di ýip diň.

13 Pis iş le ri miz we uly ýazy gy myz 
ze rar ly ba şy my za inen bu be la-be ter-
ler den soň, eý, Hu da ýy myz, Sen bi ze 
gü nä le ri mi ze la ýyk je za ber män, gaý-
tam bi zi aman gal dyr dyň. 14  Biz ýe ne 
Se niň tab şy ryk la ry ňy bo zup, bu ne jis 
iş le ri ed ýän halk lar bi len ga ryn daş lyk 
aça ly my? Se niň ga har-ga za byň bi ziň 
ýe ke jä mi zi hem aman gal dyr man he läk 
eder. 15  Ýa Reb, eý, Ys ra ýyl Hu da ýy, 
Sen adyl syň! Bu gün bi ziň, aman ga lan 
hal kyň gü nä si ze rar ly Se niň öňüň de 
du rup bil je gi miz ýok dur, em ma şon-
da-da biz Se niň hu zu ryň da du rus».

10‑njy bap

Garyşyk nikalaryň soňuna 
çykmak maslahaty

1 Ez ra Hu da ýyň öýü niň öňün de ýü zü ni 
ýe re be rip ag lap, di leg et di we gü nä le ri ni 
bo ýun al dy. Ys ra ýyl lar dan uly mä hel le: 
er kek ler, aýal lar we ça ga lar onuň da şy na 
üýş dü ler. Olar hem zar-zar ag laş dy lar. 
2  On soň Eý lam ogul la ryn dan bo lan Ýe hi-
ýe liň og ly Şe kan ýa Ez ra ýüz le nip: «Biz 
ke se ki halk dan bo lan aýal la ra öý le nip, 
Hu da ýy my za bi we pa lyk et dik. Em ma 

mu ňa ga ra maz dan, Ys ra ýyl da en te gem 
umyt bar. 3 Şo nuň üçi nem in di, je na by-
myň we Hu da ýy my zyň tab şy ryk la ry na 
sar pa goý ýan la ryň mas la ha ty bi len bu 
aýal la ryň äh li si ni we ola ryň ça ga la ry ny 
kow jak dy gy myz ba ra da öz Hu da ýy myz 
bi len äht edi şe liň. Goý, bu iş ka nun bo-
ýun ça ýe ri ne ýe ti ril sin. 4  Işe gi riş, bu 
se niň bor juň dyr, biz hem se niň bi len di ris. 
Mert bol-da, bu işi ama la aşyr» diý di. 
5 On soň Ez ra ýe rin den tu rup, ru ha ny la ra, 
le wi le re we bü tin ys ra ýyl hal ky na, ola-
ryň şu aý dy la ny ber jaý et jek dik le ri ne ant 
içir di. Şeý dip, ola ryň hem me si ant iç di ler.

6 Soň ra Ez ra Hu da ýyň öýü niň öňün den 
gaý dyp, El ýa şy byň og ly Ýe ho ha na nyň 
öýü ne bar dy. Ol sür gün den gaý dyp ge-
len le riň bi we pa ly gy üçin ýas tu tup, gi jä ni 
çö rek iý män, suw iç män ge çir di. 7 Sür-
gün den ge len le riň äh li si niň Iýe ru sa li me 
ýyg nan ma ly dy gy ba ra da Ýa hu da da we 
Iýe ru sa lim de jar çe kil di. 8  Eger kim-
de-kim üç gü nüň için de Iýe ru sa li me 
gel me se, baş tu tan la ryň we ýa şu lu la ryň 
buý ru gy bo ýun ça, ola ryň äh li em lä-
gi el le rin den al nyp, ola ryň öz le ri hem 
sür gün den ge len hal kyň ara syn dan çy-
ka ryl jak dyr diý lip yg lan edil di.

9 On soň Ýa hu da nyň we Ben ýa mi niň 
äh li adam la ry üç gü nüň için de Iýe ru sa-
li me ýyg nan dy lar. Bu do ku zyn jy aýyň 
ýig ri min ji gü nü di. Äh li adam lar bu işiň 
wa jyp ly gyn dan we güýç li ýa gyş dan 
ýa ňa gal pyl da şyp, Hu da ýyň yba dat ha-
na sy nyň öňün dä ki açyk meý dan ça da 
otur dy lar. 10 On soň ru ha ny Ez ra ýe rin-
den ga lyp, ola ra: «Siz ke se ki halk lar dan 
bo lan aýal la ra öý le nip gü nä et di ňiz. Siz 
Ys ra ýy lyň ýa zy gy ny art dyr dy ňyz. 11 In di 
bol sa ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy Reb biň 
öňün de gü nä le ri ňi zi bo ýun alyp, onuň 
erk-is leg le ri ni ýe ri ne ýe ti riň. Özü ňi zi bu 
ýe riň halk la ryn dan we ke se ki halk lar dan 

 Ezra 9 ,  10  



   

alan aýal la ry ňyz dan aý ry tu tuň» diý di. 
12 Mu ňa bü tin mä hel le ga ty ses bi len şeý le 
jo gap ber di: «Dog ry, biz se niň aý dan la ry-
ňy hök man ýe ri ne ýe tir me li di ris. 13 Ýö ne 
halk köp, bu wagt ýa gy şam ýa gyp dur, 
bi ziň da şar da du ra ra me ja ly myz gal ma dy. 
Bu işem bir ýa iki gü nüň işi däl, çün ki 
bu ba bat da bi ziň kö pi miz gü nä ga zan-
dyk. 14 Goý, bi ziň baş tu tan la ry myz bü tin 
mä hel lä niň adyn dan işe gi riş sin. Bu iş ze-
rar ly Hu da ýy my zyň ga har-ga za by bi ziň 
üs tü miz den so wul ýan ça, ga la la ry myz da 
baş ga mil let ler den aýal alan la ryň ba ry 
öz ga la la ry nyň ýa şu lu la ry we ka zy la ry 
bi len bi le bel le nen wagt da gel sin ler». 
15 Mu ňa di ňe Asa he liň og ly Ýo na tan bi len 
Tik wa nyň og ly Ýah ze ýa gar şy bol du lar. 
Me şul lam bi len le wi ti re sin den bo lan 
Şa be taý hem ola ry gol da dy lar. 16  On soň 
sür gün den gaý dyp ge len ler hem ola ryň 
yzy na eýer di ler. Ru ha ny Ez ra urug la ry-
na gö rä urug ba şy la ry saý la dy. Ola ryň 
hem me si niň at la ry tu tu lyp saý la nyl dy. 
Onun jy aýyň bi ri ne olar bu işi bar la ma-
ga gi riş di ler. 17 Bi rin ji aýyň bi ri ne çen li 
ke se ki halk lar dan aýal alan er kek le re 
de giş li bo lan bu bar lag işi ni gu tar dy lar.

18  Ru ha ny ne sil le ri niň ara syn dan ke se-
ki mil let ler den aýal alan lar dan ta py lan lar 
şu lar dyr:

Ýo sa da gyň og ly Ýe şu wa nyň we onuň 
do gan la ry nyň ne sil le rin den: Ma ga se-
ýa, Eli ge zer, Ýa ryp we Ge dal ýa. 19 Olar 
aýal la ry ny aýyr jak dyk la ry na ant içip, 
ýa zyk la ry üçin sü rü den bir goç alyp, 
ýa zyk gur ban ly gy ny ber di ler. 20 Im me riň 
ne sil le rin den Ha na ny we Ze bad ýa; 21 Ha
ry myň ne sil le rin den Ma ga se ýa, Eli ýa, 

Şe mag ýa, Ýe hi ýel we Uzy ýa; 22 Paş hu ryň 
ne sil le rin den: El ýo geý naý, Ma ga se ýa, 
Ys ma ýyl, Ne ta nel, Ýo za bat we El ga sa.

23 Le wi ler den Ýo za bat, Şim gi, Ke la-
ýa (bu Ke li ta dyr), Pe tah ýa, Ýa hu da we 
Eli ge zer; 24 aý dym çy lar dan: El ýa şyp; der-
we ze ban lar dan: Şal lum, Te lem we Ury.

25  Beý le ki ys ra ýyl la r dan, Pa roş ne-
sil le rin den Ram ýa, Ýi zi ýa, Mal ky ýa, 
Mi ýa myn, El ga zar, Mal ky ýa we Be na-
ýa; 26  Eý la myň ne sil le rin den Ma tan ýa, 
Za kar ýa, Ýe hi ýel, Ab dy, Ýe re mot we 
Eli ýa; 27 Za tu nyň ne sil le rin den El ýo geý-
naý, El ýa şyp, Ma tan ýa, Ýe re mot, Za bat 
we Azy za; 28  Be ba ýyň ne sil le rin den Ýe-
ho ha nan, Ha nan ýa, Za baý we At laý. 
29 Ba ny nyň ne sil le rin den Me şul lam, Mal-
luk, Ada ýa, Ýa şup, Şe ýal we Ýe re mot; 
30  Pa hat mo wa byň ne sil le rin den Ad na, 
Ke lal, Be na ýa, Ma ga se ýa, Ma tan ýa, Be
sa lel, Bin nuý we Ma na şa; 31‑32  Ha ry myň 
ne sil le rin den Eli ge zer, Ýi şi ýa, Mal ky ýa, 
Şe mag ýa, Şim gon, Ben ýa min, Mal luk we 
Şe mar ýa; 33 Ha şu myň ne sil le rin den Ma-
te naý, Ma ta ta, Za bat, Eli pe let, Ýe re maý, 
Ma na şa we Şim gi; 34‑37 Ba ny nyň ne sil le-
rin den Ma ga daý, Im ran, Uwel, Be na ýa, 
Be de ýa, Ke lu hu, Wa ny ýa, Me re mot, 
El ýa şyp, Ma tan ýa, Ma te naý, Ýa ga saý; 
38‑42  Bin nu ýyň ne sil le rin den Şim gi, Şe-
lem ýa, Na tan, Ada ýa, Mak na de baý, 
Şa şaý, Şa raý, Aza rel, Şe lem ýa, Şe mar ýa, 
Şal lum, Amar ýa we Ýu sup; 43 Ne bo nyň 
ne sil le rin den Ýe gi ýel, Ma tyt ýa, Za bat, 
Ze bi na, Ýa daý, Ýo wel we Be na ýa.

44  Bu la ryň hem me si ke se ki mil let ler-
den aýal alyp dy lar. Kä bir le ri niň olar dan 
ça ga la ry-da bar dy. 
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