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Жаратқан Ийениң Ибадатхананы қайтадан қурыўды буйырыўы  
 

 
1 Патша Дарийдиңa патшалығының екинши жылының алтыншы айының 

биринши күнинде Жаратқан Ийеден Яҳуда ҳəкими Шеалтиелдиң улы 
Зеруббабелге ҳəм бас руўханий Йосадақ улы Ешуаға пайғамбар Хаггай 
арқалы мынадай сөз түсти:  

2 «Əлемниң Жаратқан Ийеси былай дейди: „Бул халық Жаратқан Ийениң 
Ибадатханасын қайтадан қуратуғын ўақыт еле келмеди, деп айтып атыр“».  

3 Соннан кейин, Жаратқан Ийеден пайғамбар Хаггай арқалы жəне мынадай 
сөз түсти:  

4 «Бул Ибадатхана ўайран болып қулап атырған ўақытта, сизлерге ағашлар 
менен қапланған сулыў үйлерде жасайтуғын ўақыт па?»  

5 Мине, енди Əлемниң Жаратқан Ийеси былай дейди: «Өзлериңиздиң 
тутқан жолларыңыз ҳаққында жақсылап ойланып, түсинип алыңлар! 6 Көп 
ектиңлер, бирақ аз орып алдыңлар. Сизлер аўқат ҳəм шарап ишип-жесеңиз де, 
тоймадыңлар. Кийим-кеншек кийсеңиз де, денеңиз жылымады. Ис 
ҳақыңызды алғаныңыз бенен, тесик шыжлан қалтаға салғандай болады». 
7 Əлемниң Жаратқан Ийеси былай деп айтып атыр: «Өзлериңиздиң тутқан 
жолларыңыз ҳаққында жақсылап ойланып, түсинип алыңлар! 8 Таўларға 
шығып, ағаш алып келиңлер ҳəм Ибадатхананы қайта қурыңлар. Усылай 
етип, Мениң кеўлим толып, атым уллылансын! Буны Жаратқан Ийе болған 
Мен айтаман. 9 Мол зүрəəт алыўға үмит еткен едиңлер, бирақ аз 
жыйнадыңлар. Аўа, үйлериңизге не алып келсеңиз де, оларды көкке 
суўырдым. Не ушын? – деп Жаратқан Ийе болған Мен сорайман. Аўа, Мениң 
Ибадатханам ўайран болып жатырған ўақытта, сизлер өз үйлериңизди 
салыўға жуўырғаныңыз ушын солай иследим. 10 Соның ушын да, аспан 
жаўылып, шық түспеди ҳəм жер өз зүрəəтин бермеди. 11 Елдеги таўларға ҳəм 
атызларға қурғақшылық жибердим. Буның кесири таза жүзим шарабына, 
зəйтүн майына, жердиң жетистиретуғын барлық өнимлерине, адамларға ҳəм 
ҳайўанларға тийип, ислеген мийнетлериңиз босқа кетти».  
                                           

 aПатша Дарий – Дарий б.э.ш. 522–486 жылларда патшалық еткен Персия 
патшасы. 



Халықтың буйрыққа қулақ асыўы  
12 Сонда Шеалтиел улы Зеруббабел, бас руўханий Йосадақ улы Ешуа ҳəм 

қалған халықтың барлығы Қудайы болған Жаратқан Ийе жиберген пайғамбар 
Хаггайдың сөзлерине қулақ салып, Жаратқан Ийеге бойсынды.  

13 Кейин Жаратқан Ийениң хабаршысы Хаггай Оның: «Мен сизлер менен 
биргемен», — деген сөзлерин халыққа жеткерди. 14 Солай етип, Жаратқан 
Ийе Яҳуда ҳəкими Шеалтиел улы Зеруббабелди, бас руўханий Йосадақ улы 
Ешуаны ҳəм қалған халықтың барлығын руўхландырып, усы иске 
жигерлендирди. Сонда олар келип, Қудайы болған Əлемниң Жаратқан 
Ийесиниң Ибадатханасының қайта қурыў жумысын баслап жиберди. 15 Бул 
патша Дарийдиң патшалығының екинши жылының алтыншы айының 
жигирма төртинши күни еди.  

2 
Таза Ибадатхананың салтанаты  

1 Сол жылдың жетинши айының, жигирма биринши күни Жаратқан Ийеден 
пайғамбар Хаггайға мынадай Сөз түсти: 2 – Яҳуда ҳəкими Шеалтиел улы 
Зеруббабелге, бас руўханий Йосадақ улы Ешуаға ҳəм қалған халыққа былай 
деп айт: 3 «Сизлердиң араңызда усы Ибадатхананың бурынғы салтанатын 
көрген адам бар ма? Ҳəзирги көриниси қандай? Бурынғыға салыстырғанда, 
ҳəзир ҳеш нəрсе еместей болып көринип турған жоқ па? 4 Енди сен, ҳəй, 
Зеруббабел, жигерлен! – деймен Мен, Жаратқан Ийе. Ҳəй, бас руўханий 
Йосадақ улы Ешуа, жигерлен! Ҳəй, елдeги пүткил халық, жигерлениң! – 
деймен Мен, Жаратқан Ийе. Жумысқа кирисиңлер! Себеби Мен сизлер менен 
биргемен! – деп Жаратқан Ийеңиз болған Мен айтып атырман. 5 Мысыр 
жеринен шыққаныңызда, сизлер менен дүзген келисимим бойынша, Мениң 
Руўхым сизлердиң араңызда болады. Қорқпаңлар!»  

6 Əлемниң Жаратқан Ийеси былай дейди: «Тез арада аспан ҳəм жерди, теңиз 
ҳəм қурғақлықты жəне силкиндиремен. 7 Барлық халықларды титиретемен 
ҳəм олар баҳалы буйымларын усы жерге алып келеди, – деп Жаратқан Ийе 
болған Мен айтаман. Мен усы Ибадатхананы салтанатқа бөлеймен. 8 Гүмис 
те, алтын да Меники, – деп Əлемниң Жаратқан Ийеси болған Мен айтаман. 
9 Келешекте бул Ибадатхананың салтанаты алдынғысынан да уллы болады. 
Сол жерге тынышлық беремен. Буны Əлемниң Жаратқан Ийеси болған Мен 
айтаман».  

Жаратқан Ийе берекет алып келеди  
10 Дарийдиң патшалығының екинши жылында, тоғызыншы айдың, жигирма 



төртинши күни Жаратқан Ийеден пайғамбар Хаггайға мынадай сөз түсти:  
11 «Əлемниң Жаратқан Ийеси былай дейди: „Руўханийлерге Нызамға 

байланыслы мына сораўды бер:  
12 Егер араңыздағы бириңиз қурбанлықтан алынған мухаддес гөшти 
кийиминиң етеги менен алып баратырған болса, оның етеги нанға, сорпаға, 
шарапқа, зəйтүн майына ямаса басқа бир аўқатқа тийип кетсе, сол аўқат 
мухаддес бола ма?“»  

Хаггай усы сораўды бергенде, руўханийлер:  
«Яқ», – деп жуўап берди.  
13 Хаггай сөзин даўам етип, былай деди:  
«Өлиге бир жерин тийгизип, ҳарам саналған бир адам усы аўқатлардың 

биреўине бир жерин тийгизип алса, сол аўқат ҳарам санала ма?»  
Руўханийлер:  
«Аўа, ҳарам саналады» – деп жуўап берди.  
14 Сонда Хаггай былай деди:  
«Жаратқан Ийе: „Бул халық, усы миллет Мениң көз алдымда да сондай. 

Олардың ҳəр бир ислеген ислери, қурбанлық орында усынған ҳəр бир 
қурбанлықлары да ҳарам“, – дейди.  

15 Енди бүгинги күннен баслап нелер болғанын ойланып көриң. Жаратқан 
Ийениң Ибадатханасының тасын өрип басламасыңыздан алдын нелер 
болғаны ҳаққында жақсылап ойланып көриң. 16 Қырманға жигирма өлшем 
дəн аламан деп барғаныңызда, оннан тек ғана он өлшем дəн шығатуғын еди. 
Шарап сығатуғын искенжеден елиў гүзе шарап аламан деп барғаныңызда 
болса, оннан тек ғана жигирма гүзе шарап шығатуғын еди. 17 Өйткени Мен 
сизлердиң қол мийнетиңизди қуўрап қалыў, күйик түсиў ҳəм буршақ пенен 
жазаладым. Сонда да, Маған қайтып келиўден бас тарттыңлар, – деймен Мен, 
Жаратқан Ийе. 18 Бүгин, тоғызыншы айдың жигирма төртинши күнинен 
баслап, Жаратқан Ийениң Ибадатханасының тырнағын қайтадан салып 
баслаған күннен баслап нелер болып атырғанына дыққат салып, ойланып 
көриңлер. 19 Ғəллеханада бир туқым қалып па еди? Жүзим, əнжир, анар ҳəм 
зəйтүн ағашы бүгинге дейин мийўесин берип пе еди? Бирақ бүгиннен баслап, 
Мен сизлерди жарылқайман».  

Жаратқан Ийениң Зеруббабелге берген ўəдеси  
20 Сол айдың жигирма төртинши күни Жаратқан Ийеден Хаггайға екинши 

мəрте мынадай сөз түсти:  
21 «Яҳуда ҳəкими Зеруббабелге былай деп айт: „Мен аспан менен жерди 

силкиндиремен. 22 Патшалықларды қулатаман, жат халықлардың күшин жоқ 
қыламан. Саўаш арбаларын олардың үстинде отырғанлар менен қосып, 



аўдарып таслайман. Атлар ҳəм шабандозлары жығылады, олардың ҳəммеси 
бир-бириниң қылышынан өледи“».  

23 «Сол күни сени, – деймен Əлемниң Жаратқан Ийеси болған Мен, – Өз 
қолыма аламан, ҳəй, Шеалтиел улы қулым Зеруббабел, – деп Жаратқан Ийе 
болған Мен айтаман. Сени Өзимниң мөр жүзигим сыяқлы қыламан, себеби 
Мен сени таңладым, – деймен Мен, Əлемниң Жаратқан Ийеси».  
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