
TEMA   Biblija kaip sandoros istorija 

1 

 

Žmonių grįžimas pas Dievą 

( Ezd 10 ) 

1 Kai Ezra verkdamas parpuolė kniūbsčia prieš VIEŠPATIES Namus, meldėsi ir išpažino kaltę, prie jo 

susibūrė didžiulė izraeliečių, – vyrų, moterų ir vaikų, – sueiga. Ir žmonės graudžiai verkė. 2 Jehielio 

sūnus Šekanijas iš Elamo palikuonių kreipėsi į Ezrą, tardamas: „Mes iš tikrųjų nusižengėme savo 

Dievui, vesdami svetimtautes moteris iš šalies tautų. Bet, nepaisant to, dar ir dabar yra Izraeliui 

vilties. 3 Dabar tad sudarykime sandorą su mūsų Dievu, kad išvarysime visas tas žmonas ir jų 

vaikus, sekdami tuo, ką tu, mano viešpatie, patari, ir visi tie, kurie sielojasi dėl mūsų Dievo 

įsakymų. Tebūna laikomasi įstatymo! 4 Imkis priemonių, nes tai yra tavo pareiga. Mes esame su 

tavimi. Būk ryžtingas ir imkis priemonių!“ 5 Ezra tad atsistojo ir prisaikdino didžiūnus, kunigus, 

levitus ir visą Izraelį, kad jie elgsis, kaip buvo kalbėta. Jie prisiekė. 

6 Tada Ezra pasitraukė iš vietos prieš Dievo Namus ir nuėjo į Eljašibo sūnaus Jehohanano būstą, kur 

praleido naktį. Ten jis nei duonos valgė, nei vandens gėrė, nes raudojo dėl sugrįžusiųjų iš tremties 

nusižengimo. 7 Visame Jude ir Jeruzalėje visiems sugrįžusiems iš tremties buvo paskelbta, kad jie 

privalo sueiti į Jeruzalę, 8 o jei kas per tris dienas nepasirodys, tam pareigūnų ir seniūnų nutarimu 

bus atimta visa nuosavybė, o jis pats bus pašalintas iš sugrįžusiųjų iš tremties bendrijos. 

9 Visi Judo ir Benjamino vyrai per tris dienas susirinko į Jeruzalę. Tai įvyko devintojo mėnesio 

dvidešimtą dieną. Visi žmonės sėdėjo atviroje aikštėje priešais Dievo Namus, drebėdami ir dėl 

reikalo, ir nuo smarkaus lietaus. 10 Tada kunigas Ezra pakilo ir kreipėsi į juos: „Jūs nusižengėte, 

vesdami svetimtautes moteris, ir padidinote Izraelio kaltę. 11 Dabar tad pašlovinkite VIEŠPATĮ, savo 

protėvių Dievą, ir vykdykite jo valią: atsiskirkite nuo krašto tautų ir nuo svetimtaučių žmonų“. 

12 Atsakydama visa sueiga garsiai šaukė: „Taip! Mes turime daryti, kaip tu sakai. 13 Betgi tai liečia 

daug žmonių, o dabar yra lietingasis metas. Neįmanoma stovėti atvirame ore. Juk tai ne vienos 

dienos ar dviejų užduotis, nes daugelis iš mūsų yra taip nusižengę. 14 Teatstovauja tad mūsų 

pareigūnai visai bendrijai, o visi mūsų žmonės, vedusieji svetimtautes moteris, teateina prie jų 

paskirtu laiku drauge su kiekvieno miesto seniūnais ir teisėjais, kad būtų nugręžtas nuo mūsų 

degantis Dievo pyktis už šią nuodėmę“. 15 Tik Asahelio sūnus Jonatanas ir Tikvos sūnus Jahzejas, 

levitų Mešulamo ir Šabetajo remiami, buvo tam priešingi. 16 Bet sugrįžusieji iš tremties darė, kaip 

buvo pasiūlyta. Kunigas Ezra išrinko vyrus – klanų galvas – pagal jų klanus, kiekvieną jų 

paskirdamas vadu. Dešimtojo mėnesio pirmą dieną jie susėdo nagrinėti reikalo. 17 Iki pirmojo 

mėnesio pirmosios dienos jie buvo padarę nuosprendį dėl visų svetimtautes moteris vedusių vyrų. 

 
 
 
 

 
 


