
 541  

1‑nji bap

Süleýman Hudaýdan pähim-paýhas 
dileýär 
(1 Patyşalar 3:115)

1 Da wu dyň og ly Sü leý man öz pa ty şa-
ly gy ny ber kit di. Hu da ýy Reb onuň bi len 
bo lup, ony ju da beý gelt di. 2  Sü leý man tu-
tuş Ys ra ýy ly: müň ba şy la ry, ýüz ba şy la ry, 
ka zy la ry, Ys ra ýy lyň äh li baş tu tan la ry ny 
we urug ba şy la ry ça gyr dy. 3 On soň Sü-
leý man ýa nyn da ky bü tin je ma gat bi len 
Gib gon da ky sež de gä he git di ler. Reb biň 
gu ly Mu sa nyň çöl de gu ran Hu da ýa ýüz 

tu tu l ýan ça dy ry şol ýer de di. 4  Da wut 
Hu da ýyň san dy gy ny Kir ýat ýe ga rym dan 
Iýe ru sa li me onuň üçin taý ýar lan ça dy-
ry na ge ti rip di. 5 Hu ruň ag ty gy, Ury nyň 
og ly Be sa le liň bü rünç den ýa san gur-
ban lyk sy pa sy bol sa Gib gon da Reb biň 
mu kad des ça dy ry nyň öňün de di. Şo ňa 
gö rä Sü leý man bi len je ma gat ol ýe-
re Reb den mas la hat so ra ma ga git di ler. 
6  Sü leý man ol ýer de Reb biň hu zu ryn da 
mu kad des ça dyr da ky bü rünç den bo lan 
gur ban lyk sy pa sy na ge lip, on da müň 
sa ny ýak ma gur ban ly gy ny hö dür le di.

7 Şol gi je Hu daý Sü leý ma na gör nüp, 
oňa: «Di le, di län za dy ňy be re ýin» diý di. 

Ýyl ýazgylary
Ikinji kitap

Giriş
Ýyl ýaz gy la rynyň ikin ji ki taby 

Sü leý man py gam be riň şa lyk sü ren 
döw rün den tä onuň ölü mi ne çen li 
bo lan döw ri öz içi ne al ýar. Ki tap-
da Ýe rob ga myň baş tu tan ly gyn da 
de mir ga zyk ti re le riň Sü leý man 

pa ty şa nyň og ly Re hob gam pa ty şa 
gar şy eden goz ga la ňy, şeý le hem 
gün do gar pa ty şa ly gy Ýa hu da nyň tä 
b. e. öň 586-njy ýyl da Iýe ru sa li miň 
syn ma gy na çen li bo lan döw rüň ta-
ry hy be ýan edil ýär.
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a 1:17 On ýe di ga dak – ýew reý çe al ty ýüz şe kel. Bu takm. 7 kg deň dir.
b 1:17 Dört ga dak – ýew reý çe bir ýüz el li şe kel. Bu takm. 1,7 kg deň dir.
ç 2:3 Hu ram – bu at 2Şam we 1Pat ki tap la ryn da Hi ram di ýip duş gel ýär.

8  Sü leý man Hu da ýa şeý le jo gap ber-
di: «Sen me niň ka kam Da wu da be ýik, 
sa dyk söý gi ňi gör ke zip, me ni onuň ýe-
ri ne pa ty şa et diň. 9 Ýa Hu da ýy myz Reb, 
goý, in di ka kam Da wu da be ren wa daň 
ama la aş syn, çün ki Sen me ni ýe riň to-
zy ýa ly san-sa jak syz bo lan bir hal kyň 
üs tün den pa ty şa et diň. 10 In di şu hal ky 
do lan dyr ma gym üçin ma ňa da na lyk hem 
bi lim ber. Kim Se niň bu be ýik hal ky ňy 
do lan dy ryp bi ler?» 11‑12  Hu daý Sü leý-
ma na şeý le diý di: «Kal byň da şu is le giň 
bar dy gy üçin, özü ňe mal-mülk, baý lyk, 
at-ab raý ýa öz duş man la ry ňyň ölü mi ni 
ýa-da özüň üçin uzak ömür di le män, 
eý sem üs tün den pa ty şa ly ga bel län hal ky-
my do lan dyr ma ga özü ňe pä him-paý has 
we dü şün je di län di giň üçin, Men sa ňa 
paý has we dü şün je ber ýä rin. Şeý le hem 
Men sa ňa sen den öň hiç kim de bol ma dyk 
we sen den soň hem hiç kim de bol ma jak 
baý lyk, mal-mülk we at-ab raý be re rin».

Süleýmanyň harby we täjirçilik işleri 
(1 Patyşalar 10:2629)

13  Şeý dip, Sü leý man Gib gon da ky 
sež de gäh den, Reb biň mu kad des ça-
dy ryn dan Iýe ru sa li me ge lip, Ys ra ýy la 
pa ty şa lyk et di. 14  Sü leý man sö weş ara-
ba la ry bi len ara ba ly es ger le ri top la dy. 
Onuň bir müň dört ýüz sö weş ara ba sy, 
on iki müň sö weş ara ba ly es ge ri bar dy. 
Sü leý man ola ryň bir nä çe si ni öz ýa nyn da 
Iýe ru sa lim de, ga lan la ry ny bol sa sö weş 
ara ba la ry nyň sak lan ýan ga la la ryn da ýer-
leş dir di. 15  Pa ty şa Iýe ru sa lim de kü müş 
bi len al ty ny daş lar bi len deň et di, kedr 
aga jy ny bol sa gün ba tar ba ýyr lyk da gö-
ger ýän ýa ba ny in jir aga jy ki min kö pelt di. 

16  Sü leý ma nyň at la ry Mü sür den we Ke-
we den ge ti ril di; pa ty şa nyň tä jir le ri ola ry 
Ke we den bel li bir ba ha sa tyn al dy lar. 
17 Mü sür den ge ti ril ýän sö weş ara ba sy-
nyň her bi ri on ýe di ga dak a tö we re gi 
küm şe, her bir at bol sa dört ga dak dan b 
gow rak küm şe sa tyn alyn dy. Şeý dip, bu 
sö weş ara ba la ry we at lar Sü leý ma nyň 
tä jir le ri niň üs ti bi len bü tin het le riň we 
Si ri ýa nyň şa la ry na sa tyl ýar dy.

2‑nji bap

Süleýman ybadathanany gurmaga 
taýýarlyk görýär 
(1 Patyşalar 5:118)

1 Sü leý man Reb be yba dat öýü ni we 
özü ne köşk gur mak ka ra ry na gel di. 2  Ol 
dag da ýet miş müň sa ny ham ma ly, seg-
sen müň sa ny daş ýo nu jy ny we ola ryň 
üs tün den gö zeg çi lik eder ýa ly üç müň 
al ty ýüz sa ny ada my top la dy.

3  Sü leý man Sur pa ty şa sy Hu ra ma ç 
ça par ibe rip şeý le diý di: «Özü ne ýa şar 
ýa ly köşk gu run syn di ýip, ka kam Da-
wu da ibe ren kedr agaç la ryň dan ma ňa-da 
iber me gi ňi to wak ga ed ýä rin. 4  Ine, men 
Hu da ýym Reb be öý gu rup, ol öýi Oňa 
ba gyş et mek çi bol ýa ryn. Ol öý de Reb biň 
hu zu ryn da ýa kym ly ys ly tü tet gi ýa ky lar, 
gün de ki hö dür çö re gi hö dür le ner, Sa bat 
gün le rin de, Tä ze Aý baý ram la ryn da we 
beý le ki baý ram lar da er tir lik we ag şam-
lyk ýak ma gur ban lyk la ry hö dür le ner. 
Bu lar Ys ra ýyl üçin ebe di parz dyr. 5 Bi ziň 
Hu da ýy my zyň beý le ki äh li hu daý lar dan 
be ýik bol şy ýa ly, me niň gur jak öýüm 
hem be ýik bo lar. 6  Em ma Oňa öý gur-
ma ga ki miň güý ji ýe ter? Ony hat da 
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a 2:10 Kyrk müň çu wal – ýew reý çe ýig ri mi müň kor. Bu takm. 3000 ton na deň dir.
b 2:10 Ýe di müň hum – ýew reý çe ýig ri mi müň bat. Bu takm. 440000 lit re deň dir.

gök-de, gök le riň gö gi-de içi ne syg dy ryp 
bil me ýär! On soň Oňa öý gu rar ýa ly men 
kim mi şim? Men bu öýi Onuň hu zu ryn-
da ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak mak üçin 
gur ýa ryn. 7 Ýa hu da da we Iýe ru sa lim de 
öz ýa nym da ky ka kam Da wu dyň taý ýar-
lan ök de us sa la ry bi len iş lär ýa ly ma ňa 
al tyn, kü müş, bü rünç, de mir iş le ri ne, 
go ýy ba dam, gyr my zy we gök ýüp lük 
bo ýag la ry na, şeý le hem oý ma iş le ri ne 
us sat hü när ment iber me gi ňi to wak ga 
ed ýä rin. 8‑9 Ma ňa ýe ne Li wan dan kedr, 
ser wi we san dal agaç la ry ny iber. Men 
se niň iş çi le ri ňiň Li wan da agaç kes mä ge 
us sat dyk la ry ny bil ýä rin. Ma ňa bol agaç 
taý ýar la mak üçin me niň iş çi le rim se niň 
iş çi le riň bi len bi le iş lär ler. Me niň gur-
jak öýüm ju da uly we gö zel bo lar. 10 Ine, 
men se niň agaç kes ýän iş çi le ri ňe kyrk 
müň çu wal a üwe len bug daý, kyrk müň 
çu wal ar pa, ýe di müň hum b şe rap we 
ýe di müň hum zeý tun ýa gy ny be re rin».

11 On soň Sur pa ty şa sy Hu ram Sü leý-
ma na hat üs ti bi len jo gap gaý tar dy: «Reb 
Öz hal ky ny sö ýen soň, se ni ola ryň üs-
tün den pa ty şa goý dy». 12  Hu ram sö zü ni 
şeý le do wam et di: «Gö gi we ýe ri ýa ra dan 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be al kyş bol sun! 
Reb Da wut pa ty şa pä him-paý has dan 
we dü şün je den do ly akyl ly ogul ber di. 
Şol ogul Reb be öý we özü ne köşk gu-
rar. 13 Men sa ňa Hu ra ma by at ly ök de we 
dü şün je li bir us sa ny ýol la ýa ryn. 14  Onuň 
eje si dan lar dan bo lup, ka ka sy hem sur-
lu dy. Hu ra ma by al tyn, kü müş, bü rünç, 
de mir, daş, agaç iş le ri ne ök de dir. Ol 
ba dam, gök, gyr my zy ýüp lük we ne pis 
zy gyr ma ta la ry bi len hem iş läp bil ýär. 
Şeý le-de ol oý ma iş le ri ne we özü ne ber-
len is len dik nus ga bi len iş le mä ge ök de dir. 

Ol se niň us sa la ryň we je na bym – ka kaň 
Da wu dyň us sa la ry bi len iş lär. 15 In di, goý, 
je na bym wa da be ren bug da ýy ny, ar pa-
sy ny, zeý tun ýa gy ny we şe ra by ny öz 
gul la ry na iber sin. 16  Biz sa ňa Li wan dan 
nä çe agaç ge rek bol sa ke sip, ola ry bo gup, 
Ýa fo deň zi niň üs ti bi len ak dy ryp ge ti re-
ris; sen-de ony Iýe ru sa li me äki der siň».

17 On soň Sü leý man ka ka sy Da wu dyň 
ha sa ba al şy ýa ly, Ys ra ýyl da ýa şa ýan 
gel mi şek le riň ba ry ny ha sa ba al dy. Gel mi-
şek le riň sa ny bir ýüz el li üç müň al ty ýüz 
bol dy. 18  Sü leý man olar dan ýet miş müň 
ada my ýük da şa ma ga, seg sen müň ada-
my dag da daş ýon ma ga, üç müň al ty ýüz 
ada my-da iş gär le re gö zeg çi li ge bel le di.

3‑nji bap

Süleýman ybadathana gurýar 
(1 Patyşalar 6:138)

1 Sü leý man Iýe ru sa lim de ka ka sy Da-
wu da Reb biň gör nen Mo ry ýa da gyn da ky, 
Da wu dyň taý ýar lan ýe ri – ýa bus ly Or-
na nyň har ma nyn da Reb biň öýü niň 
gur lu şy gy na baş la dy. 2  Sü leý man pa-
ty şa ly gy nyň dör dün ji ýy ly nyň ikin ji 
aýy nyň iki si gü ni öýüň gur lu şy gy na 
baş la dy. 3 Sü leý man pa ty şa nyň Hu daý 
üçin gu ran öýü niň uzyn ly gy öň ki öl çeg 
bo ýun ça alt myş tir sek, ini ýig ri mi tir-
sek di. 4  Öýüň öňün dä ki eý wa nyň bo ýy 
öýüň ini ne gö rä ýig ri mi tir sek di; onuň 
be ýik li gi bir ýüz ýig ri mi tir sek di. Sü-
leý man onuň iç ta ra py ny sap al ty na 
gap la dy. 5 Ol uly ota gy ser wi aga jy bi len 
ör tüp, ony sap al ty na gap la dy we onuň 
üs tü ne pal ma aga jy nyň hem-de zyn jy ryň 
nag şy ny sal dy. 6  Sü leý man öýi owa dan, 
gym mat ba ha daş lar bi len be ze di. Al tyn 
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a 3:8 Bir müň ýig ri mi bat man – ýew reý çe al ty ýüz kik kar. Bu takm. 21 ton na deň dir.
b 3:9 Bir ýa rym ga dak – ýew reý çe el li şe kel. Bu takm. 600 gr deň dir.
ç 4:5 Bir müň el li hum – ýew reý çe üç müň bat. Bu takm. 66000 lit re deň dir.

Par wa ýym dan ge ti ri lip di. 7 Şeý dip, ol öýe, 
onuň pürs le ri ne, ga py bo sa ga la ry na, di-
war la ry na al tyn çaý dy. Ol di war la ra oýup, 
ke rup la ryň şe ki li ni çek di. 8  Sü leý man iň 
mu kad des ota gy-da gur dy; onuň bo ýy 
öýüň ini ne gö rä ýig ri mi tir sek, ini hem 
ýig ri mi tir sek di; ol mu kad des ota gy bir 
müň ýig ri mi bat man a sap al ty na gap la-
dy. 9 Al tyn çüý le riň ag ra my bir ýa rym 
ga dak b tö we re gi di. Sü leý man ýo kar ky 
otag la ry-da al ty na gap la dy. 10  Sü leý-
man iň mu kad des otag da iki ke rubyň 
heý ke li ni ýa sap, ola ry al ty na gap la dy. 
11 Ke rup la ryň ga nat la ry nyň uzyn ly gy 
ýig ri mi tir sek di. Bir ke rubyň bir ga na ty-
nyň uzyn ly gy bäş tir sek bo lup, ol öýüň 
di wa ry na deg ýär di, beý le ki ga na ty nyň 
uzyn ly gy bäş tir sek bo lup, ol beý le ki 
ke rubyň ga na ty na deg ýär di. 12  Ikin ji 
ke rubyň bir ga na ty nyň uzyn ly gy bäş 
tir sek bo lup, ol öýüň beý le ki di wa ry na 
deg ýär di, beý le ki ga na ty nyň uzyn ly-
gy bäş tir sek bo lup, ol bi rin ji ke rubyň 
ga na ty na deg ýär di. 13  Bu ke rup la ryň 
ga nat la ry nyň uzyn ly gy je mi ýig ri mi 
tir sek di. Ke rup lar uly ota ga ta rap se-
re dip, aýak la ry nyň üs tün de dur du lar. 
14  Sü leý man tu ty ny gök, go ýy gyr my zy, 
al ýü pek ler den we ne pis zy gyr ma ta dan 
et di, ýü zü ne ke rup la ryň nag şy ny sal dy.

Iki sütün 
(1 Patyşalar 7:1522)

15  Ol öýüň öňün de be ýik li gi otuz bäş 
tir sek bo lan iki sa ny sü tün ýa sa dy. Her 
sü tü niň ýo kar syn da bäş tir sek bo lan 
täç bar dy. 16  Tor şe kil li ör me zyn jyr lar 
ýa sa lyp, her sü tü niň de pe si olar bi len 
be ze len di. Sü leý man ýüz sa ny nar ýa sap, 

ola ry zyn jyr la ryň üs tün de goý dy. 17 Ol 
sü tün le ri öýüň öňün de dik di. Ol gün-
or ta da sü tün di kip, ony Ýa kin di ýip 
at lan dyr dy. Beý le ki si ni de mir ga zyk da 
di kip, ony Bo waz di ýip at lan dyr dy.

4‑nji bap

Öýüň goşlary 
(1 Patyşalar 7:2351)

1 Sü leý man uzyn ly gy ny we ini ni ýig-
ri mi tir sek, be ýik li gi ni on tir sek edip, 
bü rünç den gur ban lyk sy pa sy ny ýa sat dy. 
2  Soň ra ol bir gy ra syn dan beý le ki gy ra sy-
na çen li on tir sek, be ýik li gi ni bäş tir sek 
edip, guý ma bü rünç den te ge lek ho wuz 
ýa sa dy. Onuň tö we re gi otuz tir sek di. 
3 How zuň er ňe gi niň aşa gyn da da şy na 
aý la nan, her si on tir sek bo lan iki ha
tar ökuz şe kil li guý ma na gyş lar bar dy. 
Olar ho wuz bi len bi le guý lup ýa sa lan dy. 
4  Ho wuz on iki ökü ziň üs tün de dur dy; 
öküz le riň üçü si de mir ga zy ga, üçü si 
gün ba ta ra, üçü si gün or ta, ga lan üçü si 
hem gün do ga ra ba kyp dur dy. Ho wuz 
ola ryň üs tün de ýer leş di ri lip, öküz le riň 
ar ka sy iç ta ra pa ba kyp dur dy. 5 How zuň 
ga lyň ly gy dört bar mak bo lup, er ňe gi 
kä sä niň er ňe gi ýa ly açy lan li li ýa gü lü-
niň şe ki lin de di. Ol bir müň el li hum ç 
tut ýar dy. 6  Şeý le hem ol zat la ry ýu war 
ýa ly on sa ny bü rünç le gen ýa sa dy. Ola-
ryň bä şi si ni gün or ta ta rap da, beý le ki 
bä şi si ni de mir ga zyk ta rap da goý dy. Bu 
le gen ler de ýak ma gur ban lyk üçin ula ny-
lan zat lar ýu wul dy. Ho wuz ru ha ny la ryň 
ýu wun ma gy üçin di. 7 Ol ber len nus ga 
gö rä, sap al tyn dan on sa ny çy ra da ny 
ýa sap, ola ryň bä şi si ni yba dat ha na nyň 
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gün or ta ta ra pyn da, beý le ki bä şi si ni-de 
de mir ga zyk ta ra pyn da goý dy. 8  Ol on 
sa ny han tag ta ýa sap, ola ry yba dat ha na-
da – bä şi si ni gün or ta ta rap da, beý le ki 
bä şi si ni-de de mir ga zyk ta rap da goý dy. 
Ol ýüz sa ny al tyn le gen ýa sa dy. 9 Ol 
ru ha ny la ryň how lu sy ny, uly how ly ny 
we how ly nyň ga py la ry ny ýa sap, ola ry 
bü rün je gap la dy. 10 Howzy öýüň sag ta-
ra pyn da – gün or ta-gün do gar bur çun da 
ýer leş dir di. 11‑15  Hu ra ma by şeý le hem, 
ga zan lar, kül atar lar we le gen ler ýa sa dy. 
Bu la r dan baş ga-da, ol iki sü tü ni, sü-
tün le riň de pe sin dä ki jam şe kil li iki tä ji, 
şol täç le ri be zäp du ran iki sa ny ör me 
zyn jy ry, şol zyn jyr la ra iki ha tar edip 
dak mak üçin dört ýüz sa ny na ry, ara ba-
la ry, ara ba la ryň üs tün dä ki le gen le ri, bir 
sa ny how zy hem-de how zuň as tyn da ky 
on iki ökü zi ýa sa dy. Şeý dip, Hu ra ma-
by Hu da ýyň öýün de Sü leý man pa ty şa 
üçin et me li iş le ri niň ba ry ny ta mam la dy. 
16  Ga zan lar, kül atar lar, çar şak lar we Hu-
ra ma by nyň Reb biň öýi üçin Sü leý man 
pa ty şa ýa sap be ren en jam la ry ýal pyl-
da wuk bü rünç den di. 17 Pa ty şa bu la ry 
Ior dan düz lü gin de, Su kot bi len Sa re ta-
nyň ara syn da ky to ýun top rak ly ýer de 
guý dur dy. 18  Sü leý man um ma syz köp 
gap-gaç la ry ýa sat dy, şo ňa gö rä sarp 
edi len bü rün jiň ag ra my anyk lan ma dy. 
19‑22  Şeý dip, Sü leý man Hu da ýyň öýün-
dä ki äh li en jam la ry: al tyn dan edi len 
sy pa ny, üs tün de Reb be hö dür çö re gi 
go ýul ýan han tag ta sy ny, düz gün bo ýun ça 
iň mu kad des ota gyň öňün de ýak mak 
üçin sap al tyn çy ra dan la ry çy ra la ry bi len, 
sap al tyn gül le ri, çy ra la ry, ätiş gir le ri, 
sap al tyn mü çe nek le ri, pel te gaý çy sy ny, 
le gen le ri, jam la ry, maň ňal la ry ýa sat dy. 
Öýüň gi rel ge si – iň mu kad des ota gyň 
hem-de öýüň mu kad des ota gy nyň ga-
py la ry al tyn dy.

5‑nji bap

Süleýman Äht sandygyny 
ybadathana getirdýär 
(1 Patyşalar 8:19)

1 Şeý dip, Sü leý man pa ty şa nyň Reb biň 
öýi üçin et me li äh li iş le ri ta mam lan dy. 
Sü leý man ka ka sy Da wut ta ra pyn dan 
öýe ba gyş edi len äh li zat la ry: küm şi, 
al ty ny we äh li en jam la ry ge ti rip, Hu da-
ýyň öýün dä ki ha zy na da goý dy. 2  On soň 
Sü leý man Reb biň Äht san dy gy ny Da wut 
ga la sy bo lan Si on ga la syn dan ge tirt-
mek üçin, Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry ny, äh li 
ti re ba şy la ry ny, ys ra ýyl la ryň urug ba-
şy la ry ny Iýe ru sa li me ýyg na dy. 3 Bü tin 
ys ra ýyl hal ky ýe din ji aý da bol ýan Çat ma 
baý ra myn da pa ty şa nyň ýa ny na ýyg-
na nyş dy. 4  Bü tin Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry 
gel di ler we le wi ler san dy gy gö ter di ler. 
5  Şeý dip, olar san dy gy, Reb be ýüz tu tu-
l ýan ça dy ry hem-de ça dy ryň için dä ki 
äh li mu kad des en jam la ry ge tir di ler. Bu-
la ryň ba ry ny ru ha ny lar bi len le wi ler 
ge tir di ler. 6  Sü leý man pa ty şa we onuň 
hu zu ry na ýyg na nan bü tin ys ra ýyl hal ky 
Äht san dy gy nyň öňün de di. Olar san-sa-
jak syz go ýun la ry, öküz le ri gur ban lyk 
ber di ler. 7 Soň ra ru ha ny lar Reb biň Äht 
san dy gy ny öz ýe ri ne, Reb biň öýü niň iň 
mu kad des ota gy na, ke rup la ryň ga nat la-
ry nyň as ty na ge ti rip goý du lar. 8  Ke rup lar 
ga nat la ry ny san dy gyň üs tü ne ge rip, san-
dy gyň-da, onuň sy ryk la ry nyň-da üs tü ni 
ör týär di. 9 Sy ryk lar şeý le uzyn dy we lin, 
hat da ola ryň uç la ry iň mu kad des ota gyň 
öňün dä ki mu kad des ýer de nem gör nüp 
dur dy, ýö ne da şar dan gö rün me ýär di. 
Olar şu gü ne çen li hem şol ýer de dir. 
10 San dy gyň için de Mu sa nyň go ýan iki 
sa ny ka nun ýa zy lan daş bö le gin den 
baş ga hiç zat ýok dy. Mu sa bu iki daş 
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a 5:10 Ho rep – bu Si naý da gy nyň beý le ki ady.

bö le gi ni ys ra ýyl hal ky Mü sür ýur dun dan 
çy kan dan soň, Reb biň olar bi len äht eden 
ýe ri bo lan Ho rep a da gyn da san dy ga sa-
lyp dy. 11 Ru ha ny lar mu kad des otag dan 
da şa ry çyk dy lar. Ol ýer dä ki ru ha ny la ryň 
äh li si to par la ry na ga ra maz dan, in le ri ni 
tä miz läp di ler. 12  Äh li le wi nag ma çy la ry: 
Asaf, Heý man, Ýe du tun, ola ryň ogul la ry 
we ga ryn daş la ry ne pis zy gyr ma ta ly-
bas la ry na bes le nip, kim wal la ry, li ra la ry 
we ar fa la ry bi len gur ban lyk sy pa sy nyň 
gün do gar ta ra pyn da ýüz ýig ri mi sa ny 
sur naý çy ru ha ny bi len dur du lar. 13 Sur
naý çy lar bi len nag ma çy lar bir adam ýa ly 
bo lup, Reb be al kyş aý dyp, şü kür et di-
ler. Sur naý lar dyr kim wal lar we beý le ki 
saz gu ral la ry bi len ses le ri ni ga tal dyp: 
«Ol ýag şy, Onuň söý gü si ba ky» di ýip, 
Reb be al kyş aý dan la ryn da, öý – Reb biň 
öýi bu lut dan dol dy. 14  Ru ha ny lar bu lut 
se bäp li Reb biň hu zu ryn da hyz ma ta du-
rup bil me di ler, çün ki Reb biň şöh ra ty 
Hu da ýyň öýü ni dol du ryp dy.

6‑njy bap

Süleýman halka ýüzlenýär 
(1 Patyşalar 8:1221)

1 Şon da Sü leý man şeý le diý di: «Reb 
tüm ga raň ky lyk da mes gen tut jak dy gy ny 
aýt dy. 2  Men Sa ňa ba ky mes gen tu ta ryň 
ýa ly, uçur syz gö zel öý gur dum». 3 On-
soň pa ty şa hal ka ta rap öw rü lip, bü tin 
ys ra ýyl je ma ga ty na ak pa ta ber di. Bü tin 
ys ra ýyl je ma ga ty dik dur dy. 4‑5 Sü leý man 
şeý le diý di: «Ka kam Da wu da: „Men Öz 
hal ky my Mü sür den çy ka ra lym bä ri, Ma-
ňa yba dat et mä ge öý gur mak la ry üçin 
ys ra ýyl ti re le rin den ýe ke je şä he ri-de saý-
la ma dym. Men ys ra ýyl hal ky ma şa lyk 
eder ýa ly hiç ki mi saý la ma dym. 6  Ýö ne 

in di adym şol ýer de bol sun di ýip, Iýe-
ru sa li mi saý la dym we ys ra ýyl hal ky ma 
şa lyk et sin di ýip, Da wu dy pa ty şa ly ga 
saý la dym“ di ýip be ren wa da sy ny ber-
jaý eden Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be al kyş 
bol sun! 7 Ka kam Da wut Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb be yba dat üçin öý gur ma gy ýü re gi ne 
dü wüp di. 8‑9 Em ma Reb ka kam Da wu da: 

„Ma ňa yba dat üçin öý gur ma gy ýü re gi-
ňe düw mek bi len sen go wy et diň; ýö ne 
şeý le-de bol sa, öýi sen gur mar syň. Se niň 
bi liň den önen og luň Ma ňa yba dat üçin 
öý gu rar“ diý di. 10 Ine, Hu daý Öz be ren 
wa da sy ny ber jaý et di, çün ki men ka kam 
Da wu dyň ýe ri ne geç dim. Reb biň wa da 
ber şi ýa ly, men Ys ra ýy lyň tag tyn da 
oty ryn. Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be yba dat 
üçin öý gur dum. 11 San dy gy men şol öý-
de goý dum. Reb biň ys ra ýyl hal ky bi len 
eden äh ti şo nuň için de dir».

Süleýmanyň dilegi 
(1 Patyşalar 8:2252)

12  Soň ra Sü leý man Reb biň gur ban lyk 
sy pa sy nyň hem bü tin ys ra ýyl hal ky nyň 
öňün de du rup, el le ri ni uzat dy. 13  Sü-
leý man uzyn ly gy we ini bäş tir sek, 
be ýik li gi üç tir sek bo lan bü rünç se ki 
ýa sa dyp, ony how lu da goý dy-da, onuň 
üs tün de dur dy. Soň ra ol bü tin ys ra ýyl 
hal ky nyň öňün de dy za çö küp, el le ri ni 
gö ge ta rap uzat dy: 14  «Eý, Ys ra ýyl Hu da-
ýy Reb, ýer de-de, gök de-de Se niň ýa ly 
Hu daý ýok dur! Bü tin kalp la ry bi len 
ýo luň dan ýö re ýän gul la ryň üçin Sen 
äh ti ňi, sa dyk söý gi ňi sak la ýar syň. 15 Sen 
gu luň ka kam Da wu da be ren wa da ňy 
ber jaý et diň. Şu gün Se niň äh li aý dan 
söz le riň ama la aş dy. 16  Şo nuň üçin hem, 
eý, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb, gu luň ka kam 
Da wu da: „Eger se niň ogul la ryň Ma ňa 
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gu lak asyp, se niň ýö reý şiň ýa ly, Me niň 
ha ky kat ýo lum dan ýö re se ler, se niň nes-
liň den hiç bir adam Ys ra ýy lyň tag tyn dan 
aý ryl maz“ di ýip be ren wa da ňy ber jaý et. 
17 Şo nuň üçin hem, eý, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb, goý, gu luň ka kam Da wu da be ren 
wa daň ama la aş syn!

18  Em ma Hu daý ýer de yn san la ryň 
ara syn da mes gen tu tar my? Se ni hat da 
gök-de, gök le riň gö gi-de içi ne syg dy-
ryp bil me ýär. On soň me niň bu sa lan 
öýüm da gy nä me jik! 19 Ýö ne şon da-da, 
ýa Be ýik Hu da ýym, Sen gu luň di le gi-
ne hem-de ýal ba ryş y na gu lak sal-da, 
gu lu ňyň ed ýän na ly şy ny we di le gi ni 
ka bul et. 20 Göz le riň gi je-gün diz Özü ňe 
yba dat et mek le ri üçin saý lan şu öýüň de 
bol sun. Gu lu ňyň şu ýe re ta rap ba kyp 
ed ýän di le gi ni eşit. 21 Öz ys ra ýyl hal kyň 
we men gu luň şu ýe re ta rap ba kyp di leg 
ede ni miz de, gu lu ňyň, hal kyň Ys ra ýy lyň 
na lyş la ry ny eşit. Öz gök dä ki mes ge niň-
den eşit-de, bi zi ba gyş la.

22  Bir adam baş ga bir ada ma gar şy 
gü nä edip, ant iç mä ge mej bur edil se, ol 
ge lip, şu öý de Se niň gur ban lyk sy pa ňyň 
öňün de gü nä siz di gi ne ant iç se, 23 şon da 
Sen gök de eşit-de, oňa jo gap ber. Gul la-
ry ňa hö küm edip, gü nä lä gü nä si ne gö rä 
je za ber, gü nä si zi ak la-da, dog ru ly gy na 
gö rä sy la.

24  Se niň hal kyň Ys ra ýyl Sa ňa gar şy 
gü nä eden li gi ze rar ly duş man öňün de 
ýeň li şe se ze war bo lan da, tä ze den Sa ňa 
ýüz tu tup, Se niň ady ňy yk rar et se, şu 
öý de Sa ňa di leg edip, ýal bar sa, 25 şon da 
Sen gök de eşit-de, hal kyň Ys ra ýy lyň 
gü nä si ni ge çip, ola ry yz la ry na, öz le ri ne 
we ata la ry na be ren ýur du ňa ge tir. 26 Sa ňa 
gar şy gü nä eden dik le ri ze rar ly gök ýa py-
lyp, ýag myr ýag ma dyk ma ha ly, olar şu 
ýe re ta rap ba kyp, di leg edip, Se niň ady ňy 
yk rar et se ler, Se niň has rat çek di ren le riň 

hem gü nä le ri üçin to ba et se ler, 27 şon da 
Sen gök de eşit-de, Öz gul la ryň bo lan ys ra-
ýyl hal ky nyň gü nä si ni ge çip, ola ra dog ry 
ýol dan ýö re me gi öw ret. Öz hal ky ňa mi ras 
hök mün de be ren ýur du ňa ýag myr ýag dyr. 
28  Eger ýurt da aç lyk ýa gyr gyn ke se li bol-
sa, ep gek, ygal dan çüý re mek lik, çe kirt ge 
ýa-da gur çuk peý da bol sa, eger duş man-
la ry öz is len dik ga la la ryn da ola ra sü tem 
et se ler, nä hi li be la, nä hi li ke sel bol sa-da, 
29 is len dik adam ýa-da ys ra ýyl hal ky ta ra-
pyn dan nä hi li di leg dir na lyş edi len bol sa, 
her kes öz ýü rek has ra ty nyň der di ni bi lip, 
şu öýe ta rap el le ri ni ger se, 30 şon da Sen 
gök de Öz mes ge niň de eşit-de, ola ry ba-
gyş la we ola ra ýar dam et. Her ke se eden 
işi ne gö rä jo gap ber, çün ki her yn sa nyň 
ýü re gi ni di ňe Sen bil ýän siň. 31 Şeý dip, 
olar Se niň ata la ry my za be ren ýur duň da 
ömür bo ýy ýo luň dan ýö räp, Sen den gor-
kup ýa şa syn lar.

32  Hal kyň Ys ra ýyl dan bol ma dyk, ýö ne 
Se niň be ýik adyň, gud ra tyň hem-de Öz 
hal kyň üçin eden be ýik iş le riň ba ra da 
eşi dip, uzak ýurt dan ge len ke se ki şu öý de 
di leg et se, 33 Sen gök de, Öz mes ge niň de 
ony eşit-de, dün ýä niň äh li halk la ry nyň 
ys ra ýyl hal ky ýa ly Se niň ady ňy bi lip, 
Sen den gor kup, Sa ňa yba dat üçin gu ran 
öýü mi bi ler le ri ýa ly, ke se ki niň di le gi-
ne-de jo gap ber.

34 Eger hal kyň Se niň ibe ren ýo luň bi len 
duş man la ry na gar şy sö we şe çy kyp, Se-
niň saý lan şä he ri ňe, me niň Sa ňa yba dat 
üçin gu ran öýü me ta rap ba kyp, Sa ňa 
di leg et se, 35  şon da Sen gök de ola ryň 
di leg le ri ni, na lyş la ry ny eşi dip, ola ra 
duş man la ry nyň üs tün den ýe ňiş ber.

36 Olar Sa ňa gar şy gü nä et se ler – gü nä 
et me ýän adam ýok dur – Sen ga zap la nyp, 
ola ry duş man eli ne ber seň, duş man ola-
ry ýe sir edip, ýa ky nu-uzak ýur da äkit se, 
37 olar hem ýe sir li ge äki di len ýurt la ryn da 
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oý la nyp to ba edip, ýal ba ryp: „Biz nä hak-
lyk et dik, gü nä ga zan dyk, pis lik et dik“ 
di ýip, 38  öz le ri ni ýe sir alan duş man la ry-
nyň ýur dun da päk kalp la ry we jan-ten le ri 
bi len Sa ňa ýüz le nip, ata la ry na be ren 
ýur du ňa, Öz saý lan şä he ri ňe, Sa ňa yba dat 
üçin gu ran öýü me ta rap ba kyp, di leg et se-
ler, 39 şon da Sen Öz gök dä ki mes ge niň de 
ola ryň di leg le ri ni, na lyş la ry ny eşit-de, 
ola ryň da dy na ýe tiş. Sa ňa gar şy gü nä 
eden hal ky ňy ba gyş la. 40 In di eý, Hu da-
ýym, goý, bu ýer de edi len di le gi Se niň 
göz le riň gör sün we gu lak la ryň eşit sin.
 41 Ýa Hudaýymyz Reb!

Galk-da, güýjüňiň nyşany Äht 
sandygy bilen

Öz dynçlyk mekanyňa gir.
Ýa Hudaýymyz Reb!

Goý, ruhanylaryň gutulyşa 
beslensin,

sadyklaryň eşretleriňe guwansyn!
 42 Ýa Hudaýymyz Reb!

Seçip-saýlanyňdan Sen ýüz 
öwürme.

Guluň Dawuda görkezen sadyk 
söýgiňi asla unutma!»

7‑nji bap

Ybadathana Rebbe bagyş edilýär
1 Sü leý man di leg edip bo lan des si ne 

gök den ot inip, ýak ma gur ban ly gy we 
beý le ki gur ban lyk la ry ýal map-ýu wut dy. 
Öý Reb biň şöh ra tyn dan dol dy. 2  Reb biň 
şöh ra ty nyň öýi dol du ran dy gy se bäp li 
ru ha ny lar Reb biň öýü ne gi rip bil me di ler. 
3 Bü tin ys ra ýyl hal ky gök den inen ody 
we öý dä ki Reb biň şöh ra ty ny gö ren de, 
ýü zü ni ýe re be rip sež de et di. Halk: «Reb 
ýag şy dyr! Onuň söý gü si ba ky dyr!» di ýip 
Reb be şü kür et di.

4  On soň pa ty şa we onuň ýa nyn da ky 
bü tin ys ra ýyl hal ky Reb biň hu zu ryn da 

gur ban lyk ber di ler. 5 Sü leý man pa ty şa 
Reb be gur ban lyk hök mün de ýig ri mi iki 
müň öküz we bir ýüz ýig ri mi müň go ýun 
ber di. Şeý dip, pa ty şa we bü tin ys ra ýyl 
hal ky Hu da ýyň öýü niň açy lyş da ba ra sy-
ny et di ler. 6  Ru ha ny lar öz we zi pe le rin de 
dur du lar, le wi ler-de Da wu dyň tab şy ry şy 
ýa ly: «Onuň sa dyk söý gü si ba ky dyr!» 
di ýip, Reb be öw gi aýt dy lar. Olar Da wut 
pa ty şa nyň ýa sa dan saz gu ral la ry bi len 
saz çal dy lar. Le wi le riň öňün de ru ha ny lar 
sur naý çal dy lar. Bü tin ys ra ýyl hal ky dik 
dur dy. 7 Sü leý man pa ty şa Reb biň öýü niň 
öňün dä ki how ly nyň or ta sy ny tä miz läp 
mu kad des et di. Pa ty şa şol ýer de ýak ma 
gur ban lyk la ry ny we sa la mat lyk gur-
ban lyk la ry nyň ýag la ry ny ber di, çün ki 
Sü leý ma nyň ýa sa dan bü rünç gur ban-
lyk sy pa sy ýak ma gur ban ly gy ny, gal la 
sa da ka sy ny we sa la mat lyk gur ban ly gy-
nyň ýag bö lek le ri ni tu tar dan ga ty ki çi di. 
8  Şeý dip, Sü leý man we bü tin ys ra ýyl 
hal ky – ägirt uly mä hel le Le bo ha mat dan 
Mü sür ser he di ne çen li bo lan ara lyk da, 
ýe di gün läp Çat ma baý ra my ny bel läp 
geç di ler. 9 Se ki zin ji gün mu kad des ýyg na-
ny şyk bol dy. Gur ban lyk sy pa sy nyň ba gyş 
edi liş da ba ra sy ny ýe di gün, baý ra my-da 
ýe di gün tut du lar. 10 Sü leý man ýe din ji 
aýyň ýig ri mi üçü ne hal ky öý li-öýü ne 
ug rat dy. Olar Reb biň Da wu da, Sü leý-
ma na we hal ky Ys ra ýy la gör ke zen äh li 
ýag şy lyk la ry üçin şat la nyp, göw nü hoş-
luk da öý li-öý le ri ne gaýt dy lar. 11 Şeý dip, 
Sü leý man Reb biň öýü niň, öz köş gü niň 
gur luşy gy ny ta mam lap, Reb biň öýün de 
we öz köş gün de et me gi ýü re gi ne dü wen 
äh li iş le ri ni üs tün lik bi len ama la aşyr dy.

Reb ýene Süleýmana görünýär 
(1 Patyşalar 9:29)

12  Reb gi je Sü leý ma na gör nüp, oňa 
şeý le diý di: «Men se niň eden di le gi ňi 
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eşit dim. Men şu ýe ri Özüm üçin gur-
ban lyk be ril ýän öý hök mün de saý la dym. 
13‑14  Ýa gyş ýag maz ýa ly gö gi bag la nym-
da ýa-da çe kirt ge le re ýur duň ha sy ly ny 
ýu wut di ýip buý ruk be re nim de ýa-da 
hal ky myň ara sy na gyr gyn ke se li ni ýol la-
nym da, Me niň ady my gö ter ýän hal kym 
özü ni pe sel dip, di leg edip, Me ni ag ta ryp, 
öz pis ýol la ryn dan dön se, şon da Men 
ola ry gök den eşi dip, gü nä le ri ni ge çip, 
ýurt la ry ny di kel de rin. 15  In di şu ýer de 
edi len di leg le re Me niň göz le rim gör-
gür, gu lak la rym eşit gir bo lar. 16  Adym 
şu öý de ebe di lik bo lar ýa ly, Men ony 
saý la dym we mu kad des et dim, Me niň 
na za rym we ýü re gim he mi şe şol ýer de 
bo lar. 17‑18  Eger-de sen ka ka ňyň ýö reý şi 
ýa ly Me niň ýo lum dan ýö räp, tab şy ran 
äh li zat la ry my edip, hö küm le rim dir 
düz gün le ri mi ber jaý et seň, „Se niň nes-
liň den Ys ra ýy la hö küm sür jek adam 
kem lik et mez“ di ýip, ka kaň Da wu da 
wa da ber şim ýa ly, pa ty şa ly gy ňy ber ka-
rar ede rin. 19‑20 Em ma siz Me niň yzy ma 
eýer mek den ýüz dön der se ňiz, öňü ňiz de 
go ýan tab şy ryk la ry my, parz la ry my ber-
jaý et män, gi dip baş ga hu daý la ra hyz mat 
edip, ola ra sež de et se ňiz, on da Men ys-
ra ýyl hal ky ny öz le ri ne be ren ýe rim den 
mah rum ede rin. Özü me yba dat edil me gi 
üçin mu kad des eden bu öýü mi ret ede rin. 
Ys ra ýyl hal ky beý le ki halk la ra gep hem 
gül ki bo lar. 21 In di be ýik bo lan bu öýüň 
ýa nyn dan geç ýän her ki şi oňa haý ran lar 
ga lyp: „Reb nä me üçin bu ýur dy, bu öýi 
beý le terk et di kä?“ di ýer. 22  On soň äh li 
halk lar: „Çün ki ys ra ýyl hal ky ata-ba-
ba la ry ny Mü sür ýur dun dan çy ka ran 
öz le ri niň Hu da ýy Reb den ýüz dön de rip, 
baş ga hu daý la ra ta rap öw rül di ler. Ola ryň 
öňün de sež de edip, ola ra hyz mat et di ler. 
Şo nuň üçin hem Reb bu bet bagt çy lyk la-
ry ola ryň ba şyn dan in der di“ di ýer ler».

8‑nji bap

Süleýmanyň beýleki eden işleri 
(1 Patyşalar 9:1028)

1 Sü leý man Reb biň öýi bi len öz köş-
gü ni ýig ri mi ýyl da gu rup gu tar dy. 
2  Sü leý man Hu ra myň özü ne be ren şä-
her le ri ni tä ze den gur dy. Ys ra ýyl lar şol 
şä her ler de or naş dy lar.

3  Sü leý man Ha mat so ba gi dip, ony 
eýe le di. 4  Sü leý man çöl de Tad mo ry, Ha-
mat da am mar şä her le ri ni gur dy. 5 Şeý le 
hem ol ýo kar ky we aşa ky Beýt ho ro ny, 
ber ki di len di war ly, der we ze li we kilt li 
ga la la ry gur dy. 6  Şeý le hem Sü leý man 
Ba ga la ty, özü niň am mar ga la la ry ny, 
sö weş ara ba la ry nyň we sö weş ara ba ly 
go şu nyň sak lan ýan ga la la ry ny, özü niň 
Iýe ru sa lim de, Li wan da hem-de öz gol-
as tyn da ky ýer le riň äh li sin de gur ma ga 
me ýil eden zat la ry nyň ba ry ny gur dy. 
7 Ys ra ýyl hal kyn dan bol ma dyk het ler, 
amor lar, pe riz ler, hi wi ler hem-de ýa bus-
lar en tek hem şol ýurt da ýa şa ýar dy lar. 
8  Olar ys ra ýyl la ryň bü tin leý ýok et me dik 
halk la ry nyň ne sil le ri dir. Sü leý man ola ry 
gu la öwür di. Bu şu gü ne çen li hem şeý-
le dir. 9 Em ma Sü leý man ys ra ýyl hal ky ny 
gul et me di. Olar Sü leý ma nyň es ger le ri, 
har by baş tu tan la ry, onuň sö weş ara ba-
ly go şu ny nyň ser ker de le ri di ler. 10 Olar 
Sü leý man pa ty şa nyň baş ser ker de le ri di. 
Ola ryň sa ny iki ýüz el li bo lup, olar hal ka 
gö zeg çi lik et di ler.

11 Sü leý man Mü sür pa ty şa sy fa ra o nyň 
gy zy ny Da wut ga la syn dan onuň üçin gu-
ran köş gü ne ge tir di. Sü leý man: «Aýa lym 
Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Da wu dyň köş gün de 
ýa şa ma syn, çün ki Reb biň san dy gy nyň 
bo lan ýer le ri mu kad des dir» diý di.

12  Sü leý man eý wa nyň öňün de Reb be 
gu ran gur ban lyk sy pa syn da Oňa ýak ma 
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a 8:18 Se kiz ýüz bat man – ýew reý çe dört ýüz el li kik kar. Bu takm. 16 ton na deň dir.
b 9:9 Iki ýüz bat man – ýew reý çe ýüz ýig ri mi kik kar. Bu takm. 4 ton na deň dir.

gur ban lyk la ry ny hö dür le di. 13 Ol ýak ma 
gur ban lyk la ry ny Mu sa nyň tab şy ry gy 
bo ýun ça gün de lik bor ja gö rä, Sa bat gün-
le rin de, Tä ze Aý baý ram la ryn da, ýyl da 
üç ge zek bol ýan Pe tir, Gal la baý ra my 
we Çat ma baý ram la ryn da hö dür et di. 
14  Ka ka sy Da wu dyň düz gü ni bo ýun ça 
Sü leý man ru ha ny to par la ry ny öz hyz-
mat la ry na bel le di. Le wi le ri gün de lik 
bor juň ta la by na la ýyk lyk da ru ha ny lar 
bi len hyz mat et mä ge we al kyş aýt ma ga 
bel le di. Der we ze ban la ry to par la ry na gö-
rä her der we zä bel le di. Çün ki Hu da ýyň 
ada my Da wut şeý le tab şy ryp dy. 15  Olar 
äh li iş de, ha zy na ba bat da-da pa ty şa nyň 
ru ha ny la ra we le wi le re be ren tab şy ryk-
la ryn dan çyk ma dy lar.

16 Şeý dip, Reb biň öýü niň düý bi tu tu lan 
gü nün den tä öýüň ta mam la nan gü nü ne 
çen li Sü leý ma nyň äh li iş le ri do ly gur lup 
ta mam lan dy.

17 Soň ra Sü leý man Es ýon ge be re we 
Edo myň de ňiz ýa ka syn da bo lan Eý la-
ta git di. 18  Hu ram oňa öz nö ker le rin den 
gä mi le re we deň ze be let nö ker ler iber di. 
Olar Opy ra gi dip, ol ýer den se kiz ýüz 
bat man a al tyn alyp, Sü leý man pa ty şa 
ge ti rip ber di ler.

9‑njy bap

Şeba melikesi Iýerusalime gelýär 
(1 Patyşalar 10:113)

1 Şe ba me li ke si Sü leý ma nyň at-owa-
za sy ny eşi dip, ony kyn so wal lar bi len 
sy na ma ga Iýe ru sa li me gel di. Şe ba me li-
ke si um ma syz baý lyk, hoş boý ys ly zat lar, 
köp muk dar da al tyn we gym mat ba ha 
daş lar ýük le nen dü ýe ler bi len Iýe ru sa li-
me gel di. Ol Sü leý ma nyň ýa ny na ge lip, 

ýü re gi ne dü wen äh li so wal la ry ha kyn da 
onuň bi len söh bet leş di. 2  Sü leý man onuň 
äh li so wal la ry na jo gap ber di. Pa ty şa 
onuň ýe ke je so wa ly ny-da jo gap syz gal-
dyr ma dy. 3‑4  Şe ba me li ke si Sü leý ma nyň 
paý ha sy ny, onuň gu ran öýü ni, sa ça gyn-
da ky näz-nyg mat la ry, emel dar la ry nyň 
ýa şa ýan ýer le ri ni, hyz mat kär le ri niň 
hyz ma ty ny, onuň sa ky la ry ny, ola ryň 
egin-eşik le ri ni, Reb biň öýün de ber ýän 
ýak ma gur ban lyk la ry ny gö ren de, onuň 
bu zat la ra aky ly haý ran bol dy.

5‑6  Ol pa ty şa şeý le diý di: «Ýur dum da 
iş le riň hak da, pa ra sa tyň hak da eşi den 
söz le rim dog ry eken, ýö ne men ge lip, öz 
göz le rim bi len gör ýän çäm, aý dy lan la ra 
ynan ma dym. Ma ňa da na ly gy ňyň hat-
da ýa ry sy ny hem aýt man dyr lar. Se niň 
pä him-paý ha syň, ro waç ly gyň me niň 
eşi de nim den has ar tyk eken. 7 Se niň 
hal kyň nä hi li bagt ly! He mi şe hu zu ryň da 
bo lup, pä him-paý ha sy ňy eşid ýän emel-
dar la ryň nä hi li bagt ly! 8  Sen den ho şal 
bo lup, Hu da ýyň Reb biň pa ty şa sy bol-
ma gyň üçin se ni Öz tag tyn da otur dan 
Hu da ýyň Reb be al kyş bol sun! Hu daý 
Ys ra ýy ly sö ýen soň, ony ebe di lik ber-
ka rar et mek üçin, ada la ty we ha ky ka ty 
ber jaý et me giň üçin se ni pa ty şa et di». 
9 On soň Şe ba me li ke si Sü leý man pa ty şa 
iki ýüz bat man b al tyn, köp muk dar da 
atyr la ry we gym mat ba ha daş la ry ber di. 
Sü leý man pa ty şa Şe ba me li ke si niň ki 
ýa ly şeý le köp muk dar da hoş boý ys ly 
zat lar he niz be ril män di.

10 Hu ra myň we Sü leý ma nyň Opyr dan 
al tyn ge ti ren hyz mat kär le ri mun dan baş-
ga-da san dal aga jy ny we gym mat ba ha 
daş la ry hem ge tir di ler. 11 Pa ty şa san dal 
aga jyn dan Reb biň öýü ne, pa ty şa nyň 
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a 9:13 Bir müň bir ýüz otuz bat man – ýew reý çe al ty ýüz alt myş al ty kik kar. Bu takm. 23 
ton na deň dir.
b 9:15 On ýe di ga dak – ýew reý çe al ty ýüz şe kel. Bu takm. 7 kg deň dir.
ç 9:16 Se kiz ýa rym ga dak – ýew reý çe üç ýüz şe kel. Bu takm. 3,3 kg deň dir.

köş gü ne bas gan çak lar, aý dym çy-
lar üçin li ra dyr ar fa lar ýa sa dy; beý le 
saz gu ral la ry Ýa hu da da he ni ze çen li 
gör lüp-eşi dil män di.

12  Sü leý man pa ty şa Şe ba me li ke si niň 
göw nü niň is län za dy ny ber di. Sü leý man 
oňa özü ne ge ti ren zat la ryn dan has köp 
zat la ry ber di. Şeý dip, Şe ba me li ke si 
emel dar la ry bi len öz ýur du na do lan dy.

Süleýmanyň baýlygy 
(1 Patyşalar 10:1428)

13‑14  Sü leý ma na bir ýyl da gel ýän al-
ty nyň ag ra my bir müň bir ýüz otuz 
bat man dan gow rak dy a. Bu alyş-be riş 
ed ýän adam lar dan, söw da gär le riň söw-
da syn dan gel ýän al tyn dan da şa ry dy. 
Äh li arap şa la ry, ýur duň hä kim le ri hem 
Sü leý ma na al tyn-kü müş ber ýär di ler. 
15  Sü leý man pa ty şa döw me al tyn dan 
iki ýüz sa ny uly gal kan ýa sa dy. Her 
bir uly gal ka na, on ýe di ga dak b al tyn 
sarp edil di. 16  Ol döw me al tyn dan üç 
ýüz gal kan ýa sa dy; her gal ka na se kiz 
ýa rym ga dak ç al tyn sarp edil di. Pa ty şa 
bu la ry «Li wan jeň ňe li» at ly köş gün de 
goý dy. 17 Pa ty şa tag ty ny pi liň süň ki bi len 
ha şam lap, sap al ty na gap la dy. 18  Tag
tyň al ty bas gan ça gy we al tyn dan aýak 
kür sü si oňa ber ki di len di. Tag tyň iki ta-
ra pyn da hem tir sek lik ler, tir sek lik le riň 
gap da lyn da-da iki ýol bars dur dy. 19 Al ty 
bas gan ça gyň her ta ra pyn da bir ýol bars, 
je mi on iki ýol bars dur dy. Beý le zat 
en tek as la hiç bir ýurt da ýa sal man dy. 
20  Sü leý ma nyň gap-gaç la ry nyň ba ry-
sy al tyn dan dy. Onuň «Li wan jeň ňe li» 
at ly köş gü niň äh li gap-gaç la ry-da sap 

al tyn dan dy. Kü müş Sü leý ma nyň döw-
rün de hiç zat ça gö rül me ýär di. 21 Çün ki 
Sü leý ma nyň Hu ra myň adam la ry bi len 
bir lik de Tar şy şa gat na ýan gä mi le ri bar dy. 
De ňiz gä mi le ri üç ýyl da bir ge zek ge lip, 
al tyn, kü müş, pil süň kü ni, maý myn la ry 
we ta wus la ry ge ti rer di ler.

22  Şeý dip, Sü leý man pa ty şa baý lyk da, 
pä him-paý has da ýer ýü zün dä ki äh li 
pa ty şa lar dan öňe geç di. 23 Hu da ýyň Sü-
leý ma nyň ýü re gi ne sa lan paý ha sy ny 
eşit mek üçin äh li mil let le riň pa ty şa la ry 
onuň di da ry na zar dy. 24  Sü leý ma nyň ýa-
ny na ge len her kes ýy lyň ýy ly na kü müş dir 
al tyn en jam lar dan, egin-eşik ler den, 
ýa rag lar dan, hoş boý ys ly zat lar dan, 
at lar dyr ga tyr lar dan yba rat bo lan sow-
gat la ry ny ge tir ýär di.

25 Sü leý ma nyň at lar bi len sö weş ara-
ba la ry üçin dört müň at ha na sy bar dy, 
on iki müň ara ba ly es ger le ri bar dy. 
Sü leý man ola ryň bir nä çe si ni öz ýa nyn-
da – Iýe ru sa lim de, ga lan la ry ny bol sa 
sö weş ara ba la ry nyň sak lan ýan ga la la-
ryn da ýer leş dir di. 26  Sü leý man Ýew frat 
der ýa syn dan pi lişt li le riň ýur du na we 
Mü sür ser he di ne çen li ara lyk da bo lan 
äh li pa ty şa la ryň üs tün den hö küm sür di. 
27 Sü leý man Iýe ru sa lim de küm şi daş lar bi-
len deň et di, kedr aga jy ny bol sa gün ba tar 
ba ýyr lyk da gö ger ýän ýa ba ny in jir aga jy 
ki min kö pelt di. 28  Sü leý ma nyň at la ry Mü-
sür den, beý le ki äh li ýurt lar dan ge ti ril di.

Süleýmanyň ölümi 
(1 Patyşalar 11:4143)

29 Sü leý ma nyň ga lan äh li iş le ri – 
owal ky we soň ky eden iş le ri Na tan 
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py gam be riň ta ryh ki ta byn da, şiloly 
Ahy ýa nyň py gam ber li gin de we Ydo gör-
gü riň Ne ba dyň og ly Ýa rob gam ba ra da ky 
gör nüş le rin de ýa zy lan dyr. 30 Sü leý man 
Iýe ru sa lim de bü tin Ys ra ýy la kyrk ýyl 
pa ty şa lyk et di. 31 Sü leý man ata-ba ba-
la ry na go wuş dy. Ol ka ka sy Da wu dyň 
ga la syn da jaý lan dy. Og ly Re hab gam 
onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

10‑njy bap

Rehabgama garşy gozgalaň 
(1 Patyşalar 12:119)

1 Re hab gam Şe ke me git di. Bü tin ys-
ra ýyl hal ky Re hab ga my pa ty şa et jek 
bo lup, Şe ke me ge lip di. 2  Ne ba dyň og ly 
Ýa rob gam bu ha ba ry eşi den den soň (ol 
Mü sür de di, çün ki ol şol ýe re Sü leý man 
pa ty şa dan ga çyp gi dip di), Mü sür den 
gaý dyp gel di. 3 Ys ra ýyl lar Ýa rob ga my 
ça gyr dyp alyp, onuň bi len bi le Re hab-
ga myň ýa ny na ge lip, oňa şeý le diý di ler: 
4  «Ka kaň bi ze agyr zu lum et di. In di sen 
ka ka ňyň bi ze eden agyr zu lu my ny ýeň let 
we bi ze sa lan sal gy dy ny azalt, şon da biz 
sa ňa gul luk ede ris». 5 Re hab gam ys ra ýyl 
hal ky na: «Ýe ne-de üç gün den me niň 
ýa ny ma do la nyp ge liň» diý di. Şeý dip, 
olar git di ler.

6  On soň Re hab gam pa ty şa ka ka sy 
Sü leý ma nyň di ri ma ha lyn da onuň 
hyz ma tyn da du ran ýa şu lu lar bi len ge-
ňe şip, olar dan: «Bu hal ka nä me jo gap 
ber me gi ma ňa mas la hat ber ýär si ňiz?» 
di ýip so ra dy. 7 Ýa şu lu lar oňa: «Eger sen 
şu gün bu hal ka ýag şy lyk edip, ola-
ry ra zy et seň, olar dan ýag şy sö zü ňi 
gaý gyr ma saň, olar sa ňa ba ky hyz mat 
eder ler» di ýip jo gap ber di ler. 8  Em ma 
Re hab gam ýa şu lu la ryň be ren mas la-
ha ty ny äs ger män, özi bi len bi le ösüp 
ula lan, hu zu ryn da hyz mat ed ýän ýaş 

ýi git ler bi len ge ňeş di. 9 Re hab gam ýaş 
ýi git ler den: «Siz: „Sen ka ka ňyň bi ze 
eden agyr zu lu my ny ýeň let“ diý ýän 
bu hal ka nä hi li jo gap ber me gi ma ňa 
mas la hat ber ýär si ňiz?» diý di. 10 Onuň 
bi len bi le ösüp ula lan ýaş ýi git ler oňa: 
«Sa ňa „Ka ka ňyň bi ze eden agyr zu lu-
my ny ýeň let“ diý ýän bu hal ka öz kü lem 
bar ma gyň ka ka ňyň bi lin den ýo gyn dy gy-
ny aýt. 11 Ka kam si ze agyr zu lum eden 
bol sa, men si ze edil ýän zu lu my has-da 
art dy ra ryn; ka kam si zi çyr py bi len je-
za lan dy ran bol sa, men si zi gam çy bi len 
je za lan dy ra ryn diý» diý di ler.

12  Şeý dip, pa ty şa nyň: «Me niň ýa ny ma 
ýe ne-de üç gün den do la nyp ge liň» di-
ýip aý dy şy ýa ly, Ýa rob gam bi len bü tin 
halk üçün ji gün Re hab ga myň ýa ny na 
gel di ler. 13 Pa ty şa hal ka re him siz lik bi-
len jo gap ber di. Ol ýa şu lu la ryň özü ne 
be ren mas la ha ty ny ret et di. 14  Re hab gam 
ýaş ýi git le riň be ren mas la ha ty na eýe rip, 
Ýa rob ga ma we ys ra ýyl hal ky na şeý le 
jo gap ber di: «Ka kam si ze agyr zu lum 
eden bol sa, men si ze edi len zu lu my 
has-da art dy ra ryn. Ka kam si zi çyr-
py bi len je za lan dy ran bol sa, men si zi 
gam çy bi len je za lan dy ra ryn». 15 Şeý dip, 
pa ty şa hal ky diň le me di. Bu wa ka Reb-
biň şiloly Ahy ýa ar ka ly Ne ba dyň og ly 
Ýa rob gam ba ra da aý dan sö zü niň ama la 
aş ma gy üçin Hu daý ta ra pyn dan şeý le 
ta mam la nyp dy.

16  Pa ty şa nyň öz le ri ni diň le me je gi ni bi-
len ys ra ýyl hal ky oňa: «Bi ziň Da wut bi len 
nä me şä rik li gi miz bar? Ýy şa ýyň og lun da 
mi ra sy myz ýok dur. Eý, ys ra ýyl lar, her kes 
öý li-öýü ne gaýt syn! Eý, Da wu dyň nes li, 
sen öz öýü ňe se ret!» diý di.
Şeý dip, ys ra ýyl lar öz öý le ri ne do lan dy lar. 
17 Re hab gam bol sa Ýa hu da şä her le rin-
de ýa şa ýan ys ra ýyl la ra pa ty şa lyk et di. 
18  Re hab gam pa ty şa gul la ryň baş tu ta ny 
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a 10:18 Ha do ram – bu at 2Şam we 1Pat ki tap la ryn da Ado ram ýa Ado ny ram di ýip duş gel ýär.

bo lan Ha do ra my a Ys ra ýy la ibe ren de, 
ys ra ýyl hal ky ony daş lap öl dür di. Re-
hab gam pa ty şa Iýe ru sa li me gaç mak üçin, 
how luk maç lyk bi len öz at ara ba sy na 
mün di. 19 Şeý dip, de mir ga zyk ys ra ýyl 
ti re le ri şu gü ne çen li Da wu dyň ne sil-
le ri ne gar şy pit ne tur zup gel ýär di ler.

11‑nji bap

Şemagýa pygamberlik edýär 
(1 Patyşalar 12:2124)

1 Re hab gam Iýe ru sa li me gel di. De-
mir ga zyk ys ra ýyl ti re le ri ne gar şy ur şup, 
pa ty şa ly gy Re hab ga ma gaý ta ryp ber-
mek üçin, ýa hu da hem-de ben ýa min 
ti re le rin den ýüz seg sen müň saý la ma 
ur şu jy lar top la dy. 2  Em ma Hu da ýyň ada-
my Şe mag ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
3 «Sü leý ma nyň og ly, Ýa hu da nyň pa ty şa sy 
Re hab ga ma, ýa hu da we ben ýa min ti re le-
rin den bo lan ys ra ýyl hal ky na 4 Reb şeý le 
diý ýär diý: „Siz do gan la ry ňy zyň gar şy-
sy na uruş maň. Her kes öz öýü ne gaýt syn, 
çün ki bu bo lan wa ka Men den dir“». Olar 
Reb biň sö zü ne gu lak asyp, Ýa rob ga myň 
gar şy sy na çyk man, öý le ri ne gaýt dy lar.

Rehabgam Ýahudany berkidýär
5 Re hab gam Iýe ru sa lim de mes gen tu-

tup, Ýa hu da ny go ra mak üçin ga la lar 
gur dy. 6  Ol Beý tul la ha my, Eý ta my, Te-
ko wa ny, 7 Beýt su ry, So ko ny, Adul la my, 
8  Ga ty, Ma re şa ny, Zi pi, 9 Ado ra ýy my, 
La ky şy, Aze ka ny, 10 Sor ga ny, Aýa lo ny 
we Heb ro ny gur dy. Re hab gam ýa hu da la-
ryň we ben ýa min le riň ga la la ry ber kit di. 
11 Re hab gam ga la la ry ber ki dip, ola ra ser-
ker de ler bel le di. Ga la la ryň her si ni azyk, 
ýag we şe rap bi len üp jün et di. 12  Ol şeý le 
hem, äh li ga la lar da uly gal kan la ry we 

naý za la ry go ýup, ola ry has ber kit di. Ýa-
hu da bi len ben ýa min Re hab ga myň ky dy.

Ruhanylar we lewiler 
Rehabgamy goldaýarlar

13  Ru ha ny lar we le wi ler Ys ra ýy lyň 
dür li çäk le rin den Re hab ga myň ýa ny na 
gel di ler. 14  Le wi ler öz öri meý dan la ry ny 
we mülk le ri ni taş lap, Ýa hu da, Iýe ru-
sa li me gel di ler, çün ki Ýa rob gam we 
onuň ogul la ry ola ry ru ha ny lyk et mek den 
aý ryp dy lar. 15  Ýa rob gam sež de gäh le re, 
öz ýa san but er keç le ri ne we gö le le ri ne 
ru ha ny la ry ny bel le di. 16  Ys ra ýy lyň äh-
li ti re le rin den Ys ra ýyl Hu da ýy Reb bi 
ag tar ma gy ýü re gi ne dü wen ler ata la ry-
nyň Hu da ýy na gur ban lyk ber mek üçin 
le wi le riň yz yn dan Iýe ru sa li me gel di ler. 
17 Olar Ýa hu da pa ty şa ly gy ny kuw wat lan-
dyr dy lar. Olar üç ýyl lap Sü leý ma nyň 
og ly Re hab ga ma gol daw ber di ler, çün ki 
olar üç ýyl lap Da wu dyň, Sü leý ma nyň 
ýo lun dan ýö räp di ler.

Rehabgamyň maşgalasy
18  Re hab gam Ma ha la ta öý len di. Ma-

ha lat Da wu dyň og ly Ýe ri mot bi len 
Aby ha ýy lyň gy zy dy. Aby ha ýyl Ýy şa-
ýyň og ly Eli ýa byň gy zy dy. 19 Ma ha lat 
Re hab ga ma: Ýe guş, Şe mar ýa we Za ham 
at ly ogul la ry dog rup ber di. 20 Ma ha lat
dan soň Re hab gam Aby şa lo myň gy zy 
Ma ga ka öý len di. Ma ga ka oňa: Aby ýa, 
Ataý, Zi za we Şe lo myt at ly ogul la ry 
dog rup ber di. 21 Re hab gam Aby şa lo myň 
gy zy Ma ga ka ny beý le ki hem me aýal la-
ryn dan we gyr nak la ryn dan eý gör ýär di. 
Re hab ga myň on se kiz aýa ly we alt myş 
gyr na gy bar dy; ol ýig ri mi se kiz og luň we 
alt myş gy zyň ata sy dy. 22  Re hab gam Ma-
ga ka nyň og ly Aby ýa ny gel jek de pa ty şa 
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et mek ni ýe ti bi len ini le ri ne baş tu tan 
bel le di. 23 Re hab gam pa ra sat lyk bi len 
he re ket edip, ogul la ry ny ýa hu da la ryň 
we ben ýa min le riň ga la la ry na ibe rip, 
ola ry um ma syz azyk bi len üp jün et di, 
ola ra köp aýal lar alyp ber di.

12‑nji bap

Müsür patyşasy Şişak Ýahuda hüjüm 
edýär 
(1 Patyşalar 14:2531)

1 Pa ty şa ly gy pug ta la nyp, özi kuw wat-
la nan dan soň, Re hab gam tu tuş ys ra ýyl 
hal ky bi len bir lik de Reb biň ka nu ny ny 
terk et di. 2‑3 Re hab ga myň pa ty şa ly gy nyň 
bä şin ji ýyl yn da Ys ra ýy lyň Reb be bi we-
pa lyk eden di gi ze rar ly, Mü sür pa ty şa sy 
Şi şak bir müň iki ýüz sö weş ara ba sy we 
alt myş müň sö weş ara ba ly es ger le ri bi len 
Iýe ru sa li miň üs tü ne çoz dy. Şi şak bi len 
Mü sür den ge len ler: li wi ýa ly lar, suk ki ler 
we efi opi ýa ly lar san-sa jak syz dy. 4  Şi şak 
Ýa hu da nyň ber ki di len ga la la ry ny ba syp 
alyp, Iýe ru sa li me çen li gel di. 5 Şe mag-
ýa py gam ber Şi şak ze rar ly Iýe ru sa li me 
ýyg na nan Re hab ga myň we Ýa hu da baş-
tu tan la ry nyň ýa ny na ge lip, ola ra şeý le 
diý di: «Reb şeý le diý ýär: „Siz Me ni terk 
et di ňiz, Men hem si zi terk edip, Şi şa gyň 
eli ne ber dim“». 6  On soň Ys ra ýy lyň baş-
tu tan la ry we pa ty şa öz le ri ni ki çel dip: 
«Reb adyl dyr!» diý di ler. 7 Reb ola ryň 
öz le ri ni ki çel de ni ni gö ren de, Şe mag ýa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: «Ola ryň öz-
le ri ni ki çel den di gi üçin Men ola ry ýok 
et me rin. Em ma Men ola ra bi raz gu tu lyş 
be re rin. Me niň ga za bym Şi şa gyň eli 
bi len Iýe ru sa li miň üs tü ne dö kül mez. 
8  Mu ňa ga ra maz dan, olar Şi şa gyň gul-
la ry bo lar lar. Şon da olar Ma ňa hyz mat 
et mek bi len beý le ki ýurt la ryň pa ty şa la-
ry na hyz mat et me giň par hy ny bi ler ler».

9 Şeý dip, Mü sür pa ty şa sy Şi şak Iýe ru-
sa li me hü jüm et di. Ol Reb biň öýün dä ki 
ha zy na la ryň, pa ty şa nyň köş gün dä ki ha-
zy na la ryň ba ry ny ta la dy. Ol Sü leý ma nyň 
al tyn dan ýa sa dan äh li gal kan la ry ny hem 
alyp git di. 10 Re hab gam pa ty şa bol sa ola ryň 
de re gi ne bü rünç den gal kan lar ýa sa dyp, 
ola ry pa ty şa nyň köş gü niň ga py sy ny sak-
la ýan ga ra wul la ryň baş tu tan la ry nyň eli ne 
ber di. 11 Pa ty şa her sa par Reb biň öýü ne 
gi den de, ga ra wul lar ola ry ge ti rip, soň ra 
ýe ne yzy na ga ra wul ha na äkid ýär di ler. 
12 Re hab ga myň özü ni ki çel den di gi se bäp li, 
Reb biň ga za by on dan sow lup, ony bü tin-
leý ýok et me di. Ýa hu da da-da ýag daý lar 
go wu dy. 13 Şeý dip, Re hab gam pa ty şa 
kuw wat la nyp, Iýe ru sa lim de şa lyk sür di. 
Re hab gam pa ty şa bo lan da kyrk bir ýa-
şyn da dy. Ol Reb biň Özü ne yba dat et me gi 
üçin Ys ra ýy lyň äh li ti re le ri niň ara syn dan 
saý lan şä he ri bo lan Iýe ru sa lim de on ýe-
di ýyl şa lyk sür di. Onuň eje si am mon ly 
bo lup, ady Na ga ma dy. 14  Re hab gam pis 
iş le ri et di. Ol Reb bi ag tar ma gy ýü re gi ne 
düw me di. 15 Re hab ga myň baş dan-aýak 
eden iş le ri Şe mag ýa py gam be riň we Ydo 
gör gü riň ta ryh ki tap la ryn da ne sil da rag-
ty na gö rä ýa zy lan dyr. Re hab gam bi len 
Ýa rob ga myň ara syn da he mi şe uruş bol dy. 
16 Re hab gam ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol 
ata-ba ba la ry nyň ýa nyn da Da wut ga la-
syn da jaý lan dy. Re hab ga myň ýe ri ne og ly 
Aby ýa pa ty şa bol dy.

13‑nji bap

Ýahuda patyşasy Abyýa 
(1 Patyşalar 15:18)

1 Ýa rob ga myň pa ty şa ly gy nyň se ki zin ji 
ýyl yn da Aby ýa Ýa hu da pa ty şa bol dy. 
2  Aby ýa Iýe ru sa lim de üç ýyl pa ty şa lyk 
et di; onuň eje si niň ady Mi ka ýa dy; ol 
gib ga ly Ury ýe liň gy zy dy.
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Aby ýa bi len Ýa rob ga myň ara syn da 
uruş gid ýär di. 3 Aby ýa dört ýüz müň 
saý la ma, ba tyr ýi git ler den yba rat bo lan 
go şu ny bi len ur şa gi riş di. Ýa rob gam hem 
se kiz ýüz müň saý la ma, ba tyr ýi git le ri 
bi len Aby ýa nyň gar şy sy na sö we şe çyk dy. 
4  On soň Aby ýa Ef ra ýym dag ly gyn da bo-
lan Sa ma ra ýym da gy nyň üs tün de du rup, 
şeý le diý di: «Eý, Ýa rob gam we bü tin ys ra-
ýyl hal ky, ma ňa gu lak asyň! 5 Siz Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb biň Ys ra ýy lyň üs tün den şa-
lyk sür mek li gi ebe di lik Da wu da we onuň 
ogul la ry na be ren di gi ni bil me ýär mi si ňiz? 
Ol mu ny bo zul ma jak äh tiň üs ti bi len et di. 
6  Em ma Da wu dyň og ly Sü leý ma nyň nö-
ke ri, Ne ba dyň og ly Ýa rob gam gi dip, öz 
hö küm da ry na gar şy goz ga laň tu ruz dy. 
7 Boş we ýa ra maz adam lar Ýa rob ga myň 
ýa ny na ýyg na nyp, Sü leý ma nyň og ly 
Re hab ga myň gar şy sy na çyk dy lar. Re-
hab gam ýaş we tej ri be siz bo lan soň, olar 
bi len ur şup bil me di. 8  In di siz Da wu dyň 
ogul la ry nyň elin de bo lan Reb biň pa ty-
şa ly gy na gar şy du rup bi le ris di ýip pi kir 
ed ýär si ňiz. Çün ki si ziň sa ny ňyz ju da 
köp dür hem-de Ýa rob ga myň hu daý lar 
hök mün de si ziň üçin ýa san al tyn gö le le ri 
ýa ny ňyz da dyr. 9 Siz Reb biň ru ha ny la ry 
bo lan Ha ru nyň ogul la ry ny we le wi le ri 
ko wup, baş ga ýurt la ryň halk la ry ýa ly öz 
ru ha ny la ry ňy zy bel le di ňiz. Bir öküz çe 
ýa-da ýe di goç bi len mu kad des edil mä ge 
ge len her kes but hu daý la ra ru ha ny bol-
ýar. 10 Em ma bi ziň Hu da ýy myz Reb dir. 
Biz Ony terk et me dik. Biz de Reb biň 
hyz ma tyn da dur ýan ru ha ny lar bar. 11 Ol 
ru ha ny lar er ti ri ne, ag şa my na Reb be 
ýak ma gur ban lyk lar be rip, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýak ýar lar, sap al tyn han tag ta-
syn da hö dür çö re gi ni goý ýar lar, her gi je 
al tyn çy ra dan da şem le ri ýak ýar lar. Çün ki 
biz Hu da ýy myz Reb biň ýu muş la ry ny 
bi tir ýä ris, em ma siz Ony terk et di ňiz. 

12  Hu daý bi ziň baş tu ta ny myz dyr. Onuň 
ru ha ny la ry nyň el le rin de si ze gar şy ur şy 
yg lan et mä ge sur naý lar bar dyr. Eý, ys-
ra ýyl lar, ata la ry ňy zyň Hu da ýy Reb biň 
gar şy sy na uruş et mäň, çün ki siz ýe ňiş 
ga za nyp bil mer si ňiz».

13 Ýa rob gam Ýa hu da go şu nyň ýeň se 
ta ra pyn dan bu ku da ýat mak üçin go şun 
ibe rip di. Şeý dip, onuň go şu ny Ýa hu da nyň 
öň ta ra pyn da, bu ku da ýa tan go şu ny bol sa 
Ýa hu da nyň ýeň se ta ra pyn da dy. 14  Ýa hu
da lar öz le ri niň hem öň le rin de, hem 
yz la ryn da sö weş gid ýän di gi ni gör dü ler. 
Olar Reb be per ýat et di ler, ru ha ny lar sur-
naý la ry ny çal dy lar. 15 On soň ýa hu da hal ky 
gy gy ryş dy. Ýa hu da lar gy gy ry şan la ryn da, 
Hu daý Aby ýa nyň we Ýa hu da nyň öňün-
de Ýa rob ga my we bü tin ys ra ýyl hal ky ny 
ýeň li şe se ze war et di. 16  Ys ra ýyl lar ýa hu
da lar dan gaç dy lar. Hu daý ys ra ýyl la ry 
ýa hu da la ryň eli ne ber di. 17 Aby ýa we onuň 
go şu ny ys ra ýyl la ra agyr zar ba ur du lar. 
Ys ra ýy lyň bäş ýüz müň saý la ma es ge ri 
öl dü ril di. 18  Şeý dip, ys ra ýyl lar ba syl dy lar, 
ýa hu da lar bol sa ata la ry nyň Hu da ýy Reb-
be bil bag lan dyk la ry üçin ola ry ýeň di ler. 
19 Aby ýa Ýa rob ga myň yz yn dan ko wup, 
onuň Beý tel, Ýe şa nan we Ep ron di ýen 
şä her le ri ni oba la ry bi len bi le ba syp al-
dy. 20 Ýa rob gam Aby ýa nyň döw rün de 
güýç-kuw wa ty ny di kel dip bil me di. Reb 
Ýa rob ga my je za lan dyr dy, şon da ol öl di. 
21 Em ma Aby ýa bar ha güýç len di. Ol on 
dört aýal alyp, ýig ri mi iki og luň, on al ty 
gy zyň ka ka sy bol dy. 22  Aby ýa nyň ga lan 
iş le ri, onuň he re ket le ri we söz le ri Ydo 
py gam be riň ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr.

14‑nji bap

Ýahuda patyşasy Asa
1 Aby ýa ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol 

Da wut ga la syn da jaý lan dy. On soň onuň 
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ýe ri ne og ly Asa pa ty şa bol dy. Onuň döw-
rün de ýurt on ýyl asu da lyk da ýa şa dy. 
2  Asa öz Hu da ýy Reb biň na za ryn da oňat 
we dog ry iş le ri et di. 3 Asa ke se ki gur ban
lyk sy pa la ry ny we sež de gäh le ri aý ryp, 
dik me daş la ry ny ýyk dy, Aşe ra but la ry ny 
kes di. 4  Ol ýa hu da hal ky na ata la ry nyň 
Hu da ýy Reb bi ag ta ryp, Onuň ka nu ny-
ny we tab şy ryk la ry ny ber jaý et me gi 
bu ýur dy. 5 Şeý le hem, Asa Ýa hu da nyň 
äh li ga la la ryn da ky sež de gäh le ri we ýa-
kym ly ys ly tü tet gi be ril ýän sy pa la ry ny 
aýyr dy. Onuň şa lyk sü ren döw rün de ýurt 
asu da lyk da ýa şa dy. 6  Ol Ýa hu da asu da-
lyk da ka ga la la ry gur dy. Şol ýyl lar da ol 
hiç kim bi len uruş et me di, se bä bi Reb 
oňa pa ra hat çy lyk be rip di. 7 Asa ýa hu da 
hal ky na: «Ge liň, bu ga la la ry gu rup, ola-
ryň da şy na di war lar, diň ler, der we ze ler 
we kilt ler ede liň. Ýurt en tek hem bi ziň-
ki dir, çün ki biz Hu da ýy myz Reb be ta byn 
bol duk. Biz Oňa ta byn bol duk, Ol bi ze 
her ta rap dan asu da lyk ber di». Şeý dip, 
ola ryň gur lu şyk iş le ri ro waç lan dy. 8  Asa
nyň ýa hu da ti re sin den uly gal kan lar dyr 
naý za lar bi len ýa rag la nan üç ýüz müň 
adam dan, ben ýa min ti re sin den gal kan 
gö te rip, ýaý at ýan iki ýüz seg sen müň 
adam dan yba rat go şu ny bar dy. Ola ryň 
ba ry ba tyr ýi git ler di.

Efiopiýalylar hüjüm edýär
9 Efi opi ýa ly Ze ra müň ler çe es ge ri we 

üç ýüz sö weş ara ba sy bi len Asa gar şy 
çy kyp, Ma re şa çen li gel di. 10 Asa Ze ra
nyň öňün den çyk dy. Olar Ma re şa da ky 
Se pa ta de re sin de sö weş üçin ny za ma 
dü zül di ler. 11 Asa Hu da ýy Reb bi ça gy-
ryp, şeý le diý di: «Ýa Reb, güýç li ada ma 
gar şy çyk mak da eji ze di ňe Sen ýar dam 
ber ýän siň. Ýa Be ýik Hu da ýy myz, bi ze 
ýar dam et, çün ki biz Sa ňa bil bag la ýa-
rys. Se niň adyň bi len biz bu um ma syz 

go şu nyň gar şy sy na çyk dyk». 12  Şeý dip, 
Reb efi o pi ýa ly la ry Asa nyň we ýa hu da 
hal ky nyň öňün de ýeň li şe se ze war et di. 
Olar gaç dy lar. 13 Asa bi len onuň go şu ny 
efi o pi ýa ly la ry Ge ra ra çen li kow du lar. 
Efi opi ýa ly la ryň ba ry gyr lyp, ýe ke je si 
hem di ri gal ma dy. Olar Reb biň we Onuň 
go şu ny nyň öňün de ýeň li şe se ze war bol-
du lar. Ýa hu da hal ky ga ty köp ol ja alyp 
gaýt dy. 14  Olar Ge ra ryň tö we re gin dä ki 
äh li ga la la ra zar ba ur du lar, çün ki ýer-
li hal ka Reb biň gor ku sy ara la şyp dy. 
Urşujylar äh li ga la la ra ta laň sal dy lar, 
se bä bi şol ga la lar da ol ja köp di. 15  Olar 
çar wa la ryň ça dyr la ry na hem hü jüm edip, 
um ma syz go ýun dyr ge çi ler we dü ýe ler 
alyp, Iýe ru sa li me gaý dyp gel di ler.

15‑nji bap

Asa patyşa butlary ýok edýär
1 Ode tiň og ly Azar ýa nyň üs tü ne Reb-

biň Ru hy in di. 2  Azar ýa Asa nyň öňün den 
çy kyp, oňa şeý le diý di: «Eý, Asa, äh li 
ýa hu da lar bi len ben ýa min ler, ma ňa gu lak 
asyň! Siz Reb bi len bol sa ňyz, Ol hem 
si ziň bi len dir. Ony ag tar sa ňyz, ta par sy-
ňyz; Ony terk et se ňiz, Ol-da si zi terk eder. 
3 Uzak wagt lap Ys ra ýyl hak Hu daý syz 
ýa şap dy; tä lim ber ýän ru ha ny-da, ka nun-
da bol man dy. 4  Em ma agyr gün le rin de 
olar Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be ýüz tu tup, 
Ony ag tar dy lar; Ol Özü ni ola ra aýan et di. 
5 Şol dö wür ler de äh li ýurt la ryň ilat la ry-
nyň ara syn da ky uly how sa la lyk ze rar ly 
gi rip-çyk mak howp lu dy. 6  Bir mil let 
beý le ki mil le te gar şy, bir şä her beý le ki 
şä he re gar şy gö reş di. Hu daý ola ry her 
hi li bet bagt çy lyk bi len how sa la sa lyp dy. 
7 Ýö ne siz berk du ruň! Ruh dan düş mäň! 
Eden iş le ri ňi ziň hö zi ri ni gö rer si ňiz».

8  Asa bu söz le ri, ýag ny Ode tiň og ly 
Azar ýa nyň py gam ber li gi ni eşi den de 

 2 Ýyl ýazgylary 14 ,  15  



 557  

ruh lan dy. Ol bü tin Ýa hu da da ky, Ben-
ýa min dä ki we Ef ra ýym dag ly gyn dan 
alan äh li ga la la ryn da ky ýig ren ji but la ry 
ýok et di. Asa Reb biň öýü niň eý wa-
ny nyň öňün dä ki Reb biň gur ban lyk 
sy pa sy ny tä ze den di kelt di. 9 Asa äh li 
ýa hu da la ry we ben ýa min le ri, ola ryň 
ara syn da ke se ki hök mün de ýa şap ýö ren 
ef ra ýym la ry, gün ba tar da ky ma na şa-
la ry we şim gon la ry top la dy. Be ýik 
Hu da ýyň Asa bi len di gi ni gö rüp, köp 
ys ra ýyl lar Asa nyň ta ra py na ge çip di ler. 
10 Olar Asa nyň pa ty şa ly gy nyň on bä şin ji 
ýy ly nyň üçün ji aýyn da Iýe ru sa li me 
ýyg na nyş dy lar. 11 Şol gün olar ge ti ren 
ol ja la ryn dan ýe di ýüz ökü zi we ýe di 
müň goý ny Reb be gur ban lyk hök mün-
de ber di ler. 12  Olar ata-ba ba la ry nyň 
Hu da ýy Reb bi bü tin kalp la ry, bü tin 
jan-te ni bi len ag tar ma gy äht et di ler. 
13  Ýaş bol sun, gar ry bol sun, er kek bol-
sun, aýal bol sun, par hy ýok, Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb bi ag tar ma dyk her kes 
öl dü ril me li di. 14  Olar bat ly ses bi len 
gy gy ry şyp, şah dan edi len sur naý lar 
we kernaýlar ça lyp, Reb den ant iç di ler. 
15  Bü tin ýa hu da hal ky bu ka sam üçin 
be gen di ler. Olar çyn ýü rek den ant içip, 
Reb bi uly yh las bi len ag tar dy lar. Reb 
hem ola ra Özü ni gör kez di. Reb ola ra 
her ta rap dan asu da lyk ber di. 16  Asa 
pa ty şa hat da eje si Ma ga ka ny me li ke-
lik den bo şat dy, çün ki ol Aşe ra üçin 
ýig ren ji but ýa sap dy. Asa Aşe ra bu tu ny 
ke sip, par ça lap, Kid ron de re sin de ýak dy. 
17 Em ma Ys ra ýyl da ky sež de gäh ler ýok 
edil män di. Mu ňa ga ra maz dan, Asa nyň 
ýü re gi bü tin öm rün de we pa ly bol dy. 
18  Ol ka ka sy nyň we özü niň aý dan sa-
da ka la ry ny, ýag ny al ty ny, küm şi we 
en jam la ry Hu da ýyň öýü ne ge tir di. 
19 Asa nyň pa ty şa ly gy nyň otuz bä şin-
ji ýy ly na çen li uruş bol ma dy.

16‑njy bap

Ysraýyl patyşasy Bagşa Ýahuda 
hüjüm edýär 
(1 Patyşalar 15:1722)

1 Asa nyň pa ty şa ly gy nyň otuz al tyn jy 
ýyl yn da Ys ra ýyl pa ty şa sy Bag şa Ýa hu-
da nyň üs tü ne çoz dy. Ol Ýa hu da pa ty şa sy 
Asa nyň ýa ny na ge lip-git mek is le ýän le-
riň ýo lu ny ýap mak üçin Ra ma ga la sy ny 
ber kit di. 2  Soň ra Asa Reb biň öýü niň 
we pa ty şa köş gü niň ha zy na la ryn dan 
kü müş dir al tyn alyp, ola ry Da mask da 
ýa şa ýan Si ri ýa pa ty şa sy Ben ha da da iber-
di. 3 Asa öz emel dar la ryn dan Ben ha da da 
şeý le ha bar ýol la dy: «Se niň ka kaň bi len 
me niň ka ka myň ara syn da bol şy ýa ly, 
iki mi ziň ara myz da-da yla la şyk bol sun. 
Men sa ňa kü müş dir al tyn sow gat iber-
ýä rin. Sen gi dip, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy 
Bag şa bi len eden yla la şy gy ňy boz, ol 
me niň üs tüm den so wul syn». 4  Ben ha dat 
Asa pa ty şa nyň aý dan la ry na gu lak as dy. 
Ol go şun ser ker de le ri ni ibe rip, Yýo ny, 
Da ny, Abel ma ýy my, Naf ta ly nyň äh li 
am mar ga la la ry ny ba syp al dy. 5 Bag şa 
mu ny eşi den de, Ra ma ga la sy ny ber kit-
mek den el çe kip, işi ni tog tat dy. 6  Soň ra 
Asa pa ty şa ýa hu da hal ky nyň ba ry ny top-
la dy. Olar Ra ma ga la syn da ky Bag şa nyň 
ber kit me üçin ula nyp ýö ren daş la ry ny, 
agaç la ry ny alyp git di ler. Asa pa ty şa bu 
daş dyr agaç lar bi len Ge ba we Mis pa 
ga la la ry ny ber kit di.

7 Şol wagt gör gür Ha na ny Ýa hu da pa-
ty şa sy Asa nyň ýa ny na ge lip, oňa şeý le 
diý di: «Hu da ýyň Reb be bil bag la man, 
Si ri ýa pa ty şa sy na bil bag la nyň üçin 
Si ri ýa pa ty şa sy nyň go şu ny se niň eliň-
den ga çyp gu tul dy. 8  Efi opi ýa ly lar we 
li wi ýa ly lar bi çak köp sö weş ara ba ly we 
san syz-sa jak syz sö weş ara ba ly es ger le ri 
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bo lan go şun däl mi di? Em ma Reb be bil 
bag lan dy gy ňyz üçin, Reb ola ry si ziň 
eli ňi ze ber di. 9 Özü ne ak ýü rek den hyz-
mat eden le re güýç-kuw wat ber mek üçin 
Reb bü tin ýer ýü zü ne syn ed ýär. Sen 
ak mak lyk et diň. Mun dan beý läk sen 
my da ma uruş için de bo lar syň». 10 On soň 
Asa Ha na ny gör gü re ga har la nyp, ony 
zyn jyr lap zyn da na sal dy, çün ki Asa 
mu nuň üçin oňa ga zap la nyp dy.

Asanyň ölümi 
(1 Patyşalar 15:2324)

11 Asa nyň baş dan-aýa ga çen li eden 
äh li iş le ri ba ra da Ýa hu da we Ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da ýa zy-
lan dyr. 12  Em ma Asa nyň pa ty şa ly gy nyň 
otuz do ku zyn jy ýyl yn da ol aýak dan 
dert çek di Onuň aýak agy ry sy git di-
gi çe agyr laş sa-da, ol Reb den me det 
di le män, luk man lar dan me det göz le di. 
13 Asa pa ty şa ly gy nyň kyrk bi rin ji ýy-
lyn da ata-ba ba la ry na go wuş dy. 14  Asa ny 
Da wut ga la syn da özi üçin ga zyp go ýan 
ma za ryn da jaý la dy lar. Ony bir us sat 
ta ra pyn dan taý ýar la nan her hi li hoş boý 
ys ly zat lar dan dol du ry lan ta byt da goý-
du lar. Asa nyň ha ty ra sy na uly ot ýa kyl dy.

17‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýehoşapat
1 Asa nyň og ly Ýe ho şa pat onuň ýe ri ne 

pa ty şa bol dy. Ol Ys ra ýy la gar şy güýç top-
la dy. 2  Ol Ýa hu da nyň esa sy ga la la ry nyň 
äh li sin de go şun goý dy. Ka ka sy Asa-
nyň ba syp alan ga la la ry bo lan Ef ra ýym 
ga la la ryn da go şun ýer leş dir di. 3‑4  Reb 
Ýe ho şa pat bi len di, se bä bi ol ka ka sy nyň 
owal ky ýol la ryn dan ýö re di. Ýe ho şa pat 
Ba ga ly ag tar man, ka ka sy nyň Hu da-
ýy ny ag tar dy, Onuň tab şy ryk la ry na 
gu lak goý dy, Ys ra ýy lyň ýo lu na eýer me di. 

5 Şo nuň üçin hem Reb onuň pa ty şa ly gy ny 
ber kit di. Äh li ýa hu da hal ky Ýe ho şa pa da 
sal gyt tö le di. Ol ga ty baý hem at-ab-
raý ly dy. 6  Ýe ho şa pat Reb biň ýo lun dan 
ýö re mek li ge ýü re gi bi len ber len di. Ol 
Ýa hu da da ky sež de gäh le ri we Aşe ra 
but la ry ny ýok et di. 7 Pa ty şa ly gy nyň 
üçün ji ýyl yn da Ýe ho şa pat Ýa hu da nyň 
şä her le rin de hal ka tä lim ber sin ler di ýip 
emel dar la ryn dan Ben ha ýy ly, Abad ýany, 
Za kar ýa ny, Na ta ni ýe li we Mi ka ýa ny 
iber di. 8  Le wi ler den Şe mag ýa, Ne tan ýa, 
Ze bad ýa, Asa hel, Şe mi ra mot, Ýo na tan, 
Ado ny ýa, To by ýa, To ba do ny ýa hem-de 
ru ha ny lar Eli şa ma, Ýehoram olar bi len 
git di ler. 9 Olar Ýa hu da da tä lim ber di ler. 
Ýan la ry na Reb biň ka nun ki ta by ny alyp, 
Ýa hu da nyň äh li şä her le ri ne aý la nyp, 
hal ka tä lim ber di ler.

10 Ýa hu da nyň tö we re gin dä ki äh li ýurt-
la ryň pa ty şa lyk la ry na Reb biň gor ku sy 
ara laş dy. Olar Ýe ho şa pa da gar şy uruş 
et me di ler. 11 Pi lişt li le riň kä bir le ri Ýe-
ho şa pa da sow gat lar, sal gyt üçin kü müş 
ge tir di ler; arap lar hem ýe di müň ýe di ýüz 
goç we ýe di müň ýe di ýüz er keç ge tir di-
ler. 12 Ýe ho şa pat git di gi sa ýy güýç len ýär di. 
Ol Ýa hu da da ga la lar we am mar şä her-
le ri ni gur dy. 13 Ol Ýa hu da şä her le rin de 
be ýik iş le ri et di. Onuň Iýe ru sa lim de 
sö we şi ji le ri we ba tyr ýi git le ri bar dy. 
14  Urug la ry na gö rä ola ryň sa ny şu lar dy: 
Ýa hu da nyň müň ba şy la ry: ser ker de Ad na 
üç ýüz müň ba tyr ýi git bi len, 15 on dan soň 
ser ker de Ýe ho ha nan iki ýüz seg sen müň 
es ger bi len, 16  on dan soň Zik ri niň og ly 
Emas ýa, Reb biň meý le tin hyz mat kä ri 
iki ýüz müň ba tyr ýi git bi len. 17 Ben ýa
min ler den: ba tyr ýi git El ýa da iki ýüz 
müň ýaý dyr gal kan bi len ýa rag la nan 
es ger bi len, 18  on dan soň Ýe ho za bat ur-
şa taý ýar ýüz seg sen müň es ger bi len. 
19 Bu lar pa ty şa nyň bü tin Ýa hu da da ky 
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ga la la ryn da ýer leş di ren es ger le rin den 
da şa ry pa ty şa hyz mat ed ýän es ger ler di.

18‑nji bap

Mikaýa pygamberlik edýär 
(1 Patyşalar 22:128)

1 Ýe ho şa pat örän baý we at-ab raý ly dy. 
Ol Ahap bi len guda bol dy. 2  Bir nä çe 
ýyl dan soň Ýe ho şa pat Sa ma ri ýa Aha-
byň ýa ny na git di. Ahap Ýe ho şa pat we 
onuň bi len ge len ler üçin köp go ýun we 
öküz öl dür dip, ony özi bi len Ra mot gil-
ga da gar şy hü jüm et mä ge yr dy. 3 Ahap 
Ýe ho şa pat dan: «Sen me niň bi len Ra-
mot gil ga da hü jüm et mä ge gi der siň mi?» 
di ýip so ra dy. Ýe ho şa pat oňa: «Me nem, 
hal kam se niň hyz ma tyň da dy rys. Uruş-
da se niň bi len di ris» di ýip jo gap ber di.

4  Ýe ho şa pat sö zü ni do wam edip, Ys ra-
ýy lyň pa ty şa sy Aha ba: «Öňür ti Reb den 
so rap gö räý» diý di. 5 On soň Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy Ahap dört ýü ze go laý py gam-
be ri top lap, olar dan: «Bi ziň iki mi zem 
Ra mot gil ga da hü jüm ede li mi ýa-da men 
et mä ýin mi?» di ýip so ra dy. Olar: «Hü jüm 
et, çün ki Hu daý ony se niň eli ňe be rer» 
diý di ler. 6  Em ma Ýe ho şa pat: «Bu ýer de 
so rar ýa ly Reb biň baş ga py gam be ri ýok-
my?» diý di. 7 Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap 
Ýe ho şa pa da şeý le jo gap ber di: «Reb den 
so rap gör mä ge ýe ne bir py gam ber bar, 
ol Ýym la og ly Mi ka ýa, ýö ne men ony 
ýig ren ýä rin. Ol ma ňa hiç ýag şy zat la-
ry py gam ber lik et män, gaý tam di ňe 
bet bagt çy lyk ha kyn da py gam ber lik 
ed ýär». Ýe ho şa pat: «Eý, pa ty şa, beý le 
zat la ry di li ňe al ma» diý di. 8  On soň Ys-
ra ýyl pa ty şa sy Ahap köşk emel da ry ny 
ça gy ryp: «Git-de, des si ne Ýym la og ly 
Mi ka ýa ny şu ýe re ge tir» diý di. 9 Ys ra ýyl 
pa ty şa sy bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa-
pat şa lyk ly ba sy ny ge ýip, Sa ma ri ýa nyň 

der we ze si niň ag zyn da ky har man da öz 
tagt la ryn da otyr dy lar. Äh li py gam ber ler 
ola ryň öňün de py gam ber lik ed ýär di ler. 
10 Ke na ga na nyň og ly Sid ki ýa özü ne de-
mir şah lar ýa sap, şeý le diý di: «Reb şeý le 
diý ýär: „Sen şu şah lar bi len si ri ýa ly la-
ryň üs tü ne hü jüm edip, olar dan üs tün 
çy kar syň“». 11 Äh li py gam ber ler şol bir 
za dy py gam ber lik edip: «Ra mot gil ga-
da git, sen ýe ňiş ga za nar syň. Reb ony 
pa ty şa nyň eli ne be rer» diý di ler.

12  Mi ka ýa ny ge tir mä ge gi den ça par 
oňa: «Äh li py gam ber ler pa ty şa bir agyz-
dan hoş söz le ri aýd ýar lar; sen hem şo lar 
ýa ly hoş söz le ri aýt» diý di. 13 Mi ka ýa: 
«Reb den ant iç ýä rin, Hu da ýym ma ňa nä-
me diý se, men şo ny hem aý da ryn» diý di.

14  Mi ka ýa pa ty şa nyň ýa ny na gel di. 
Pa ty şa on dan: «Mi ka ýa, biz Ra mot gil-
ga da ço zuş ede li mi ýa-da et mä li?» di ýip 
so ra dy. Mi ka ýa: «Ço zuş et, sen ýe ňiş 
ga za nar syň. Reb ony se niň eli ňe be rer» 
di ýip jo gap ber di. 15  Pa ty şa oňa: «Ma ňa 
Reb biň adyn dan ha ky kat dan baş ga zat 
aýt maz ly gy sa ňa nä çe ge zek ant içir me-
li?» diý di. 16  On soň Mi ka ýa: «Men bü tin 
ys ra ýyl la ry dag lar da ky ço pan syz go ýun 
sü rü si ki min da gy nyk hal da gör düm. 
Reb şeý le diý ýär: „Bu la ryň baş tu ta ny 
ýok, ola ryň her si sag-sa la mat öýü ne 
gaýt syn“» diý di. 17 Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ahap Ýe ho şa pa da: «Men sa ňa ol hiç 
ha çan ýag şy zat hak da däl-de, eý sem, 
di ňe bet bagt çy lyk hak da py gam ber lik 
ed ýär di ýip aýt ma dym my nä me?» diý di.

18  On soň Mi ka ýa şeý le diý di: «Şo nuň 
üçin hem sen Reb biň sö zü ne gu lak goý. 
Men Reb biň Öz tag tyn da otu ra ny ny, äh-
li gö güň go şun la ry nyň Onuň sa gyn da 
we so lun da du ra ny ny gör düm. 19 Reb 
şeý le diý di: „Ra mot gil ga da gi dip he läk 
bol ma gy üçin, Ys ra ýyl pa ty şa sy Aha-
by kim yryp bi ler?“ Bi ri bir zat diý di, 
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beý le ki si baş ga zat. 20 On soň bir ruh ge lip, 
Reb biň hu zu ryn da du rup, şeý le diý di: 

„Ony men yra ryn“. Reb on dan: „Nä dip?“ 
di ýip so ra dy. 21 Ol Reb be: „Men gi de rin-
de, Aha byň äh li py gam ber le ri ni ýa lan 
söz le de rin“ di ýip jo gap ber di. On soň 
Reb oňa: „Sen git-de ony yr, sen mu ny 
ba şa rar syň“ diý di. 22  Ine, gör ýäň mi, Reb 
se niň äh li py gam ber le ri ňi ýa lan söz let di. 
Reb se niň ba şy ňa be la ge ti rer».

23 On soň Ke na ga na nyň og ly Sid ki ýa 
Mi ka ýa go laý ge lip, onuň ýa ňa gy na 
şar pyk ça lyp: «Reb sö zü ni ma ňa aýan 
et män, sa ňa aýan eder öýd ýäň mi?» diý di. 
24  Mi ka ýa: «Sen mu ny giz len mek üçin 
iç ki ota ga gi ren gü nüň bi ler siň» di ýip 
jo gap ber di. 25  Ys ra ýyl pa ty şa sy Ahap 
şeý le diý di: «Mi ka ýa ny al-da, ony yzy-
na, ga la nyň hä ki mi Amo na we şa za da 
Ýo wa şa el tip ber. 26  Ýo wa şa we Amo na 
pa ty şa şeý le diý ýär diý: „Mi ka ýa ny 
tus sag ha na sa lyň-da, men sö weş den 
sag-sa la mat do la nyp gel ýän çäm, oňa 
aç lyk dan öl me zi ýa ly ýe ter lik çö rek 
bi len suw be riň“». 27 Mi ka ýa: «Eger sen 
sö weş den sag-sa la mat do la nyp gel seň, 
on da Reb men ar ka ly gep län däl dir» 
diý di. Soň ra ol: «Eý, je ma gat, mu ny 
hem mä ňiz eşi diň» diý di.

Ahabyň ölümi 
(1 Patyşalar 22:2935)

28  Şeý dip, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap 
bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pat Ra mot-
gil ga da hü jüm et mä ge git di ler. 29 Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ýe ho şa pa da: «Me ni ta na maz lar 
ýa ly, men sö we şe eşi gi mi üýt ge dip gir jek, 
ýö ne sen öz şa lyk ly ba sy ňy geý» diý di. 
Şeý dip, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy eşi gi ni üýt-
ge dip, sö we şe gir di. 30 Si ri ýa pa ty şa sy öz 
sö weş ara ba la ry nyň ser ker de le ri ne: «Uly 
bi len-de, ki çi bi len-de uruş man, di ňe Ys-
ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap bi len uruş ediň» 

di ýip tab şyr dy. 31 Sö weş ara ba la ry nyň 
ser ker de le ri Ýe ho şa pa dy gö ren le rin de: 
«Şu hök man Ys ra ýy lyň pa ty şa sy bol ma-
ly dyr» di ýip, oňa hü jüm et mek üçin şol 
ta ra pa so wul dy lar. Ýe ho şa pat bar se si ne 
gy gyr dy. Reb onuň da dy na ýe ti şip, ser-
ker de le ri on dan daş laş dyr dy. 32  Sö weş 
ara ba la ry nyň ser ker de le ri Ýe ho şa pa dyň 
Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap däl di gi ni gö-
ren le rin de, yz la ry na do lan dy lar. 33 Bir 
adam ýa ýy ny çe kip, tö tän den Ys ra ýyl 
pa ty şa sy nyň so wu dy nyň ara syn dan ur dy. 
Pa ty şa öz ara ba çy sy na: «At ara ba sy ny 
yza öwür-de, me ni sö we şiň için den çy-
kar, men ýa ra lan dym» diý di. 34  Şol gün 
sö weş ga ty ga zap ly bol dy. Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy öz ara ba syn da ag şa ma çen li 
si ri ýa ly la ra ta rap ba kyp dur dy, ol Gün 
ýa şan da öl di.

19‑njy bap
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pat sag-aman 

Iýe ru sa li me, öz köş gü ne do la nyp gel di. 
2  Ha na ny nyň og ly Ýe hu gör gür Ýe ho şa-
pa dyň öňün den çy kyp, oňa: «Sen nä me 
üçin ýa ma na ýar dam edip, Reb bi ýig ren-
ýän le ri söý ýäň? Şo nuň üçin hem Reb biň 
ga za by se niň ba şyň dan inen dir. 3 Mu ňa 
ga ra maz dan, sen go wy iş ler hem et diň. 
Sen Aşe ra but la ry ny ýurt dan ýok edip, 
ýü re gi ňi Hu da ýy ag tar mak ly ga gö nük-
dir diň» diý di.

Ýehoşapat kazylary belleýär
4  Ýe ho şa pat Iýe ru sa lim de ýa şa dy. Ol 

Be ýer şe ba dan Ef ra ýym dag ly gy na çen li 
bo lan halk la ryň ara sy na gi dip, ola ry 
ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb be ta rap 
öwür di. 5 Ol bü tin ýur da, Ýa hu da nyň äh li 
ga la la ry nyň her bi ri ne ka zy lar bel le di. 
6  Ýe ho şa pat ka zy la ra şeý le diý di: «Işi-
ňi ze üns li bo luň! Çün ki siz yn san la ryň 
adyn dan däl-de, Reb biň adyn dan hö küm 
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çy kar ýan sy ňyz. Reb hö küm işin de si ziň 
bi len dir. 7 Reb biň gor ku sy si ziň üs tü ňiz de 
bol sun. Işi ňiz de ägä bo luň. Hu da ýy myz 
Reb de ada lat syz lyk, ýüz gör mek lik ýa-
da pa ra al mak lyk ýok dur». 8  Şeý le hem 
Ýe ho şa pat Iýe ru sa lim de Reb biň adyn dan 
hö küm çy kar mak üçin we da wa la ry 
çöz mek üçin le wi ler den, ru ha ny lar dan 
we Ys ra ýyl ti re le rin den baş tu tan lar bel-
le di. Olar şä her de ýa şa dy lar. 9 Ýe ho şa pat 
ola ra şeý le tab şy ryk ber di: «Siz Reb biň 
gor ku sy bi len, sa dyk lyk bi len tüýs ýü-
rek den iş läň. 10  Ga la la ryn da ýa şa ýan 
ýol daş la ry ňyz dan si ze ge len her iş de, 
is le adam öl dür mek da wa sy bi len, is le 
ka nun, tab şy ryk, parz lar ýa-da hö küm-
ler işi bi len bol sun, Reb be gar şy gü nä 
et mez li ge ola ra duý du ryş be riň. Şon-
da si ziň we ýol daş la ry ňy zyň üs tün den 
Onuň ga za by in mez. Şeý le ediň, şon da 
siz ýa zyk ly bol mar sy ňyz. 11 Reb biň äh li 
iş le rin de baş ru ha ny Amar ýa, pa ty şa-
nyň äh li iş le ri üçin Ýa hu da ti re si niň 
baş tu ta ny Ys ma ýy lyň og ly Ze bad ýa 
si ziň üs tü ňiz den ga ra ýan dyr, le wi ler 
hem öňü ňiz de gö zeg çi bo lar lar. Iş de 
ba tyr bo luň! Reb ýag şy lar bi len bol sun!»

20‑nji bap

Ýehoşapat mowaplylary we 
ammonlylary ýeňýär

1  Mun dan soň mo wap ly lar we 
ammonlylar me gu ny lar bi len bir lik de 
Ýe ho şa pa dyň gar şy sy na sö we şe çyk-
dy lar. 2  Ýe ho şa pa da şeý le ha bar gel di: 
«Deň ziň aňyr syn dan, Edom dan bir uly 
mä hel le se niň gar şy ňa gel ýär. Olar eý-
ýäm Ha se son Ta mar da dyr». Bu ýe re 
Eýn ge di-de di ýil ýär. 3  Ýe ho şa pat gor-
kup, Reb bi ag tar ma gy ýü re gi ne düw di. 
Ol bü tin Ýa hu da da agyz bek le mek li gi 
yg lan et di. 4 Ýa hu da hal ky Reb den me det 

di le mek üçin ýyg na ny şyp, Ýa hu da nyň 
hem me şä her le rin den Reb be ýal bar-
ma ga gel di ler.

5 Ýe ho şa pat Reb biň öýün de, tä ze how-
ly nyň öňün de Ýa hu da we Iýe ru sa lim 
je ma ga ty nyň öňün de du rup, şeý le diý-
di: 6  «Ata la ry my zyň Hu da ýy, ýa Reb! 
Gök dä ki Hu daý Sen däl mi siň? Bü tin 
mil let le riň pa ty şa lyk la ry nyň üs tün den 
hö küm sür ýän Sen siň. Güýç, gud rat Se-
niň eliň de dir, hiç kim Sa ňa gar şy du rup 
bil mez. 7 Eý, bi ziň Hu da ýy myz, Sen bu 
ýur duň ila ty ny Öz hal kyň Ys ra ýy lyň 
öňün den ko wup çy ka ryp, ýur dy dos tuň 
Yb ra ýy myň ne sil le ri ne ebe di lik ber diň. 
8  Olar ýurt da mes gen tut du lar, ol ýer de 
Se niň ady ňa mu kad des öý bi na edip, 
şeý le diý di ler: 9 „Ba şy myz dan bet bagt-
çy lyk in se, ýag ny gy lyç je za sy, gyr gyn 
ke se li ýa-da aç lyk gel se, biz şu mu kad des 
ýer de, Se niň hu zu ryň da du ra rys, çün-
ki Se niň adyň şu mu kad des ýer de dir. 
Ba şy my za ge len bet bagt çy lyk ze rar ly 
Sa ňa per ýat et sek, Sen bi zi eşi der siň we 
ha las eder siň“. 10‑11 Ine, in di ammonlylar, 
mo wap ly lar we Se gir da gy nyň ila ty, bi-
ze mi ras be ren ýur duň dan bi zi ko wup 
çy kar mak çy bol ýar lar. Mü sür den çy kyp 
gel ýär kä ler, ys ra ýyl hal ky na Sen bu 
mil let le riň üs tü ne ço zup gir mä ge ýol 
ber me diň, ys ra ýyl lar hem yzy na dö nüp, 
ola ry ýok et me di ler. 12  Eý, Hu da ýy myz, 
Sen ola ryň üs tün den hö küm çy kar! Bi-
ze gar şy gel ýän bu be ýik go şu na gar şy 
çyk ma ga biz de güýç-kuw wat ýok. Biz 
nä me et je gi mi zi bi lem zok, gö zü mi zi 
Sa ňa dik ýä ris».

13 Ýa hu da er kek le riň ba ry öz ýaş ça-
ga jyk la ry, aýal la ry we ogul la ry bi len 
Reb biň hu zu ryn da dur du lar. 14  On soň 
hal kyň ara syn dan Asa fyň nes lin den 
bo lan le wi ler den Ýa ha zy ýa lyň üs-
tü ne Reb biň Ru hy in di. Ýa ha zy ýal 
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a 20:26 Be ra ka – bu söz al kyş diý me gi aň lad ýar.

Za kar ýa nyň og ly, Be na ýa nyň ag ty gy, 
Ýe gi ýe liň çow lu gy we Ma tan ýa nyň ýuw-
lu gy dy. 15  Ýa ha zy ýal şeý le diý di: «Eý, 
ýa hu da hal ky, Iýe ru sa li miň ila ty, pa ty şa 
Ýe ho şa pat, gu lak asyň! Reb si ze şeý le 
diý ýär: „Siz bu be ýik go şun dan gork maň, 
he der et mäň, çün ki uruş si ziň ki däl dir, 
Hu da ýyň ky dyr. 16  Er tir ola ryň üs tü ne 
hü jüm ediň. Olar Ziz de pe si ne çy kar lar. 
Siz ola ry Ýe ru bel çö lü niň öňü sy ra syn da, 
de rä niň aň ry ba şyn da ta par sy ňyz. 17 Bu 
sö weş de si ze sö weş mek ge rek däl dir. Eý, 
ýa hu da we Iýe ru sa lim hal ky, ny za ma 
du ruň-da, ga ra şyň, Reb biň si ze ber jek 
ýeň şi ni gö rüň“. Gork maň, he der et mäň. 
Er tir siz ola ryň gar şy sy na çy kyň. Reb 
siz bi len bo lar».

18  Ýe ho şa pat ýü zü ni ýe re be rip sež de 
et di, tu tuş ýa hu da we Iýe ru sa lim hal-
ky-da Reb biň öňün de ýü zin dü şüp, Oňa 
sež de et di ler. 19 Le wi ler, ko hat lar we ko
ra lar be lent owaz bi len Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb be öw gi aýt mak üçin dik dur du lar.

20 Olar er te si ir den tu rup, Te ko wa çö-
lü ne ta rap git di ler. Olar ýo la ro wa na 
bo lan la ryn da, Ýe ho şa pat du rup, şeý le 
diý di: «Eý, ýa hu da we Iýe ru sa lim ila ty, 
ma ňa gu lak asyň! Hu da ýy ňyz Reb be 
yna nyň, şon da berk du rar sy ňyz. Reb biň 
py gam ber le ri ne yna nyň, şon da işi ňiz 
şo wu na bo lar». 21 Ýe ho şa pat halk bi len 
mas la hat la şan dan soň, Reb biň şan ly 
hu zu ryn da nag ma hem öw gi aý dar la ry 
ýa ly aý dym çy lar bel le di. Aý dym çy lar 
go şu nyň öňün den gi dip ba ryş la ry na: 
«Reb be şü kür ediň, çün ki Onuň söý gü si 
ba ky dyr» diý di ler.
22  Olar aý dym aý dyp, al kyş la ma ga baş lan 
bat la ry na, Reb Ýa hu da nyň gar şy sy na 
ge len ammonlylara, mowaplylara we 
Se gir da gy nyň ila ty na gar şy du zak gur dy, 

ola ry dow la sal dy. 23 Çün ki ammonlylar 
we mo wap ly lar Se gir da gy nyň ila ty na 
hü jüm edip, ola ry bü tin leý ýok edip di ler. 
Se gir da gy nyň ila ty nyň so ňu na çy kan-
dan soň, ammonlylar we mo wap ly lar 
bi ri-bir le ri ni gyr ma ga baş la dy lar.

24  Ýa hu da hal ky çöl dä ki gö zeg çi lik 
di ňi ne ge len de, uly go şu na ta rap se ret-
di ler, mas lyk lar ýer de pyt rap ýa tyr dy lar. 
Ga çyp gu tu lan adam ýok dy. 25 Ýe ho şa pat 
bi len onuň adam la ry ola ryň ol ja sy ny 
al ma ga ge len le rin de, olar um ma syz 
köp mal lar, ha ryt lar, egin-eşik ler we 
gym mat ba ha zat lar tap dy lar. Olar gö te-
rip äki der den köp ol ja al dy lar, olar ol ja 
ga ty köp bo lan dy gy üçin, ony üç gün läp 
top la dy lar. 26  Dör dün ji gün olar Be ra ka 
de re si ne ýyg na nyp, şol ýer de Reb bi 
al kyş la dy lar. (Şo nuň üçin-de bu de re 
şu gü ne çen li hem Be ra ka a de re si dir.) 
27 On soň ýa hu da we Iýe ru sa lim hal ky Ýe-
ho şa pa dyň baş tu tan ly gyn da şat lyk bi len 
Iýe ru sa li me do la nyp gel di ler, çün ki Reb 
ola ra duş man la ry nyň üs tün den ýe ňiş 
ga zan dy ryp dy. 28  Olar Iýe ru sa lim dä ki 
Reb biň öýü ne ar fa dyr li ra lar we sur naý-
lar ça lyp gel di ler. 29 Reb biň Ys ra ýy lyň 
duş man la ry nyň gar şy sy na eden sö we şi 
ba ra da eşi den le rin de, äh li ýurt la ryň 
pa ty şa lyk la ry na Reb biň gor ku sy in di. 
30 Ýe ho şa pa dyň ýur dy asu da lyk da bol-
dy, çün ki Hu daý ola ra hem me ta rap dan 
asu da lyk be rip di.

31 Şeý dip, Ýe ho şa pat Ýa hu da pa ty-
şa lyk et di. Ýe ho şa pat pa ty şa bo lan da 
otuz bäş ýa şyn da dy. Ol ýig ri mi bäş ýyl 
Iýe ru sa lim de pa ty şa lyk et di, onuň eje-
si niň ady Azu ba dy. Ol Şil hi niň gy zy dy. 
32  Ýe ho şa pat Reb biň na za ryn da dog ry 
iş le ri ni edip, ka ka sy Asa nyň ýol la ryn-
dan ýö räp, on dan çyk ma dy. 33 Em ma 

 2 Ýyl ýazgylary 20  



 563  

Ýa hu da da ky sež de gäh ler en tek hem do ly 
aý ryl man dy. Halk en tek hem ýü re gi ni 
ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy na bag la man dy. 
34  Ýe ho şa pa dyň baş dan-aýak eden äh li 
iş le ri ba ra da Ha na ny nyň og ly Ýe hu wyň 
iş le rin de – Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ta ryh 
ki ta byn da ýa zy lan dyr.

35  Öm rü niň ahy ryn da Ýa hu da nyň pa-
ty şa sy Ýe ho şa pat pis iş le ri eden Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ahaz ýa go şul dy. 36  Ýe ho şa pat 
Tar şy şa gid ýän gä mi le ri ýa sa mak üçin 
Ahaz ýa go şul dy. Olar gä mi le ri Es ýon-
ge ber de ýa sa dy lar. 37 On soň Ma re şa dan 
bo lan Do da wa hu nyň og ly Eli ge zer Ýe ho-
şa pa da gar şy py gam ber lik edip: «Ahaz ýa 
go şu lan dy gyň üçin Reb se niň ýa san 
za dy ňy ýok eder» diý di. Gä mi ler çag şap, 
olar Tar şy şa gi dip bil me di ler.

21‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýehoram 
(2 Patyşalar 8:1619)

1 Ýe ho şa pat ata-ba ba la ry na go wuş dy. 
Ol Da wut ga la syn da, ata la ry nyň ýa-
nyn da jaý lan dy. Og ly Ýehoram onuň 
ýe ri ne pa ty şa bol dy. 2  Ýehoramyň ini-
le ri şu lar dy: Azar ýa, Ýe hi ýel, Za kar ýa, 
Azarýahu, Mi ka ýyl we Şe pat ýa. Bu lar 
Ýe ho şa pa dyň ogul la ry dy. 3 Ola ryň ka-
ka sy ogul la ry na Ýa hu da da ky ga la lar 
bi len bir lik de kü müş den, al tyn dan we 
gym mat ba ha zat lar dan yba rat bo lan köp 
sow gat lar be rip di. Em ma Ýe ho şa pat 
pa ty şa ly gy Ýehorama be rip di. Ýehoram 
onuň now ba har og lu dy. 4  Ýehoram ka-
ka sy nyň tag ty na çy kyp, pa ty şa ly gy ny 
ber ki den soň, ol äh li ini le ri ni hem-de 
Ys ra ýy lyň kä bir baş tu tan la ry ny gy lyç-
dan ge çir di. 5  Ýehoram pa ty şa bo lan da 
otuz iki ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa li me se kiz 
ýyl pa ty şa lyk et di. 6  Aha byň ne sil le-
ri niň edi şi ýa ly, Ýehoram-da Ys ra ýyl 

pa ty şa la ry nyň ýol la ryn dan ýö re di, çün ki 
Aha byň gy zy onuň aýa ly dy. Ýehoram 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
7 Em ma Reb Da wu da onuň ne sil le rin den 
bi ri niň ömür lik tagt da otur jak dy gy ny 
wa da be ren di gi we Öz gu ly Da wut bi len 
äht eden di gi üçin Ýa hu da ny der bi-da gyn 
et mek is le me di.

Edomyň gozgalaňy 
(2 Patyşalar 8:2022)

8  Ýehoramyň döw rün de edom ly-
lar goz ga laň tur zup, Ýa hu da nyň gol 
as tyn dan çyk dy lar we öz le ri ne bir pa-
ty şa goý du lar. 9 On soň Ýehoram sö weş 
ara ba la ry nyň ser ker de le ri bi len git di. 
Edom ly lar Ýehoram bi len onuň ser-
ker de le ri niň da şy ny ga ba dy lar, ýö ne 
Ýehoram ýa nyn da ky lar bi len gi je edom-
ly la ryň için den ge çip gaç dy lar. 10 Şeý dip, 
Edom şu gü ne çen li hem Ýa hu da gar şy 
goz ga laň tur zup, oňa ga raş syz bo lup 
gel ýär. Edil şol wagt da Lib na ga la sy 
hem Ýa hu da nyň gar şy sy na uruş tu ruz dy, 
çün ki Ýehoram ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy 
Reb bi ret edip di.

11 Mun dan baş ga-da, Ýehoram Ýa hu-
da dag ly gyn da ky but la ra sež de gäh le ri 
gur dy. Ol Iýe ru sa li miň ila ty na Hu da ýa 
bi we pa lyk et di rip, Ýa hu da ny az dyr-
dy. 12‑13 Ýehorama Yl ýas dan ine, şu hat 
gel di: «Ataň Da wu dyň Hu da ýy Reb 
şeý le diý ýär: „Sen ka kaň Ýe ho şa pa-
dyň we Ýa hu da nyň pa ty şa sy Asa nyň 
ýol la ry na eýer män, eý sem Ys ra ýy lyň 
pa ty şa la ry nyň ýol la ry na eýe rip, Ys ra-
ýy lyň pa ty şa sy Aha byň Ys ra ýy la edi şi 
ýa ly, Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň ila-
ty na Hu da ýa bi we pa lyk et dir diň. Sen 
şeý le hem öz maş ga la ag za la ryň bo lan 
ini le ri ňi öl dür diň. Olar sen den go wu dy-
lar. 14  Ine, Reb se niň hal kyň, ça ga la ryň, 
aýal la ryň, äh li mal-mül küň ba şyn dan 

 2 Ýyl ýazgylary 20 ,  21  



 564  

 

a 22:6 Ahaz ýa – kä bir ga dy my gol ýaz ma lar da Azar ýa.

agyr kül pet in de rer. 15  Sen bol sa agyr 
içe ge ke se li ne ýo lu gar syň, tä içe ge le riň 
da şy na akyp çyk ýan ça, ke se liň gün sa-
ýyn ýa ra maz la şar“».

16  Reb pi lişt li le riň we efi opi ýa ly la ryň 
go la ýyn da ky arap la ryň Ýehorama gar-
şy ga za by ny oýar dy. 17 Olar Ýa hu da nyň 
üs tü ne ço zup gi rip, pa ty şa nyň köş gü ne 
de giş li bo lan äh li mal-mülk le ri, pa ty şa-
nyň ogul la ry dyr aýal la ry ny alyp git di ler. 
Pa ty şa nyň kör pe og ly Ýe ho ga haz dan 
baş ga og ly gal ma dy.

18  Bu wa ka lar dan soň, Reb Ýehoramy 
be je rip bol ma ýan içe ge ke se li ne ýo luk-
dyr dy. 19 Iki ýyl lap onuň ke se li gün sa ýyn 
ýa ra maz la şyp, ikin ji ýy lyň ahy ryn da 
içe ge le ri da şy na çy kyp, ol agyr je bir-

-sü tem den ýa ňa dün ýä den öt di. Onuň 
hal ky ata-ba ba la ry na ediş le ri ýa ly, onuň 
ha ty ra sy na ot ýak ma dy lar. 20 Ýehoram 
pa ty şa bo lan da otuz iki ýa şyn da dy. Ol 
se kiz ýyl Iýe ru sa li me pa ty şa lyk et di. 
Onuň ölü mi ne gy nanç bil di ren bol ma dy. 
Olar Ýehoramy Da wut ga la syn da jaý la-
dy lar; ýö ne ony pa ty şa la ryň ma za ryn da 
goý ma dy lar.

22‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ahazýa 
(2 Patyşalar 8:2529; 9:2128)

1 Iýe ru sa li miň ila ty Ýehoramyň kör pe 
og ly Ahaz ýa ny ka ka sy nyň ýe ri ne pa ty şa 
et di. Ýehoramyň beý le ki ogul la ry nyň 
äh li si ni arap lar bi len dü şel gä ge len leş-
ger öl dü rip di. Şeý dip, Ýehoramyň og ly 
Ahaz ýa Ýa hu da pa ty şa bol dy. 2  Ahaz-
ýa pa ty şa bo lan da kyrk iki ýa şyn da dy. 
Ol Iýe ru sa li me bir ýyl pa ty şa lyk et di. 
Onuň eje si Atal ýa Ys ra ýy lyň pa ty şa-
sy Om ry nyň ag ty gy dy. 3 Ahaz ýa hem 

Aha byň maş ga la sy nyň pis ýo lun dan 
ýö re di. Ahaz ýa nyň eje si pis iş et mek de 
ge ňeş çi si di. 4  Ahaz ýa hem Aha byň maş-
ga la sy ýa ly, Reb biň na za ryn da ýig ren ji 
iş le ri et di. Ka ka sy ölen den soň, Aha byň 
ne sil le ri Ahaz ýa nyň ge ňeş çi si bo lup, ony 
he läk çi li ge uç rat dy lar. 5  Ahaz ýa ola ryň 
mas la ha ty na eýe rip, Ys ra ýy lyň pa ty şa-
sy Aha byň og ly Ýo ram bi len Si ri ýa nyň 
pa ty şa sy Ha za ýy la gar şy uruş mak üçin 
Ra mot gil ga da git di. Si ri ýa ly lar şol ýer de 
Ýo ra my ýa ra la dy lar. 6  Ýo ram Ra mot-
gil gat da Ha za ýy la gar şy ur şup ýör kä, 
si ri ýa ly la ryň özü ne sa lan ýa ra la ry ny 
be jert mek üçin Ýiz re ge le gaý dyp gel-
di. Ýa hu da pa ty şa sy Ýehoramyň og ly 
Ahaz ýa a ýa ra la nan Aha byň og ly Ýo ra my 
gör mek üçin Ýiz re ge le git di.

7 Em ma Ahaz ýa nyň Ýo ra myň ýa ny na 
ge lip he läk bol ma gy Hu daý ta ra pyn dan-
dy. Ahaz ýa bu ýe re ge lip, Ýo ram bi len 
bi le Nim şi niň og ly Ýe hu wyň ýa ny na 
git di. Reb Aha byň ne sil le ri ni ýok et mek 
üçin Ýe hu wy saý lap dy. 8  Ýe hu Aha byň 
ne sil le ri ne hö küm ed ýär kä, Ýa hu da-
nyň baş tu tan la ry na we Ahaz ýa hyz mat 
eden Ahaz ýa nyň do gan la ry nyň ogul la-
ry na du şup, ola ry öl dür di. 9 Ýe hu wyň 
adam la ry Ahaz ýa ny ag tar dy lar. Ahaz-
ýa Sa ma ri ýa da giz le nip ýör kä tu tu lyp, 
Ýe hu wyň ýa ny na ge ti ril di we öl dü ril di. 
Ony jaý lap, şeý le diý di ler: «Ahaz ýa 
Reb be bü tin kal by bi len ta byn bo lan 
Ýe ho şa pa dyň ag ty gy dyr». Ahaz ýa nyň 
ne sil le rin den pa ty şa ly gy do lan dy ryp 
bil jek adam gal man dy.

Ýowaş Atalýadan halas edilýär 
(2 Patyşalar 11:13)

10 Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa nyň eje si 
Atal ýa öz og lu nyň öl dü ril en di gi ba ra da 
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eşi den des si ne, Ýa hu da da ky äh li pa ty şa 
ne sil le ri ni ýok et di. 11 Em ma pa ty şa nyň 
gy zy Ýe ho şab gat pa ty şa nyň öl dü ril me li 
şa za da la ry nyň için den Ahaz ýa pa ty şa-
nyň og ly Ýo wa şy ogur lap, ony ene ke si 
bi len bi le ýa tyl ýan otag da goý dy. Şeý-
dip, Ýehoram pa ty şa nyň gy zy, ru ha ny 
Ýe ho ýa da nyň aýa ly, Ahaz ýa pa ty şa nyň 
uýa sy Ýe ho şab gat Ýo wa şy Atal ýa dan 
giz le di we Ýo waş di ri gal dy. 12  Ýo waş 
al ty ýyl lap Ýe ho şab gat bi len Hu da ýyň 
öýün de giz le nip gez di. Şol dö wür de 
Atal ýa ýurt da şa lyk sür di.

23‑nji bap

Atalýa garşy pitne 
(2 Patyşalar 11:416)

1 Ýe din ji ýyl da Ýe ho ýa da gaý ra ta ga-
lyp, ýüz ba şy lar Ýe ro ha myň og ly Azar ýa, 
Ýe ho ha na nyň og ly Ys ma ýyl, Obe di niň 
og ly Azar ýa, Ada ýa nyň og ly Ma ga se-
ýa we Zik ri niň og ly Eli şa pat bi len äht 
ediş di. 2  Ýüz ba şy lar Ýa hu da aý la nyp, 
Ýa hu da nyň äh li şä her le rin den le wi le ri 
we Ys ra ýy lyň ti re ba şy la ry ny top lap, 
Iýe ru sa li me gel di ler. 3 On soň bü tin je-
ma gat Hu da ýyň öýün de pa ty şa nyň og ly 
bi len äht ediş di. Ýe ho ýa da ola ra şeý le 
diý di: «Ine, bu pa ty şa nyň og lu dyr. Reb-
biň Da wu dyň ogul la ry ba ra da be ren 
wa da sy na gö rä pa ty şa lyk eder. 4  Si ziň 
et me li işi ňiz şu dur: Sa bat gü ni hyz ma ta 
gel ýän ru ha ny la ryň we le wi le riň üç den 
bi ri der we ze ban bol sun. 5 Üç den bi ri ňiz 
pa ty şa nyň köş gün de, üç den bi ri ňiz Bi na 
der we ze sin de, tu tuş halk hem Reb biň 
öýü niň how lu syn da bol sun. 6  Reb biň 
öýü ne ru ha ny lar dan we hyz mat ed ýän 
le wi ler den baş ga hiç kim gir me sin. Ru-
ha ny lar bi len le wi ler gi rip bi ler ler, çün ki 
olar mu kad des dir ler. Ýö ne bü tin halk 
Reb biň gör kez me le ri ni ber jaý et sin. 

7 Le wi le riň äh li si niň eli ýa rag ly bo lup, 
olar pa ty şa nyň da şy ny gur şa syn. Öýe 
ýa kyn la şan adam öl dü ril sin. Pa ty şa gi-
ren de-çy kan da onuň ýa nyn da bo luň».

Ýowaş patyşalyga bellenýär 
(2 Patyşalar 11:1720)

8  Le wi ler we bü tin ýa hu da hal ky Ýe-
ho ýa da ru ha ny nyň tab şy ran zat la ry ny 
aý dy şy ýa ly ýe ri ne ýe tir di ler. Ola ryň 
her si öz adam la ry ny Sa bat gü ni no bat-
çy lyk eden le ri-de, et me dik le ri-de alyp 
gel di ler, Ýe ho ýa da ru ha ny to par la ryň hiç 
bi ri ni goý ber me di. 9 Ýe ho ýa da ru ha ny 
Da wut pa ty şa nyň Hu da ýyň öýün dä ki 
naý za la ry ny, uly we ki çi gal kan la ry ny 
ser ker de le re ber di. 10  Ýe ho ýa da bü tin 
hal ky pa ty şa ny go ra mak üçin öýüň daş-
tö we re gin de, gur ban lyk sy pa sy nyň we 
öýüň tö we re gin de ga ra wul hök mün de 
goý dy, ola ryň her si niň el le ri ýa rag ly-
dy. 11 On soň Ýe ho ýa da pa ty şa nyň og ly 
Ýo wa şy da şa ry çy ka ryp, ba şy na täç 
geý di rip, oňa pa ty şa lyk äh ti ni ber di. 
Ýe ho ýa da bi len onuň ogul la ry Ýo wa-
şyň ba şy na ýag gu ýup, ony pa ty şa ly ga 
bel le di ler. Ony pa ty şa di ýip yg lan edip: 
«Ýa şa syn pa ty şa!» di ýip gy gy ryş dy lar.

12  Atal ýa hal kyň yl ga şyp, pa ty şa ny 
al kyş la ýa ny ny eşi den de, hal kyň ýa ny na, 
Reb biň öýü ne gel di. 13 Gör se, ine, pa ty şa 
gi rel ge de öz sü tü ni niň ýa nyn da dur dy. 
Ser ker de ler dir sur naý çy lar-da pa ty şa nyň 
ýa nyn da dy lar. Ýur duň bü tin hal ky şat la-
nyp, sur naý çal ýar dy, nag ma çy lar hem 
öz saz gu ral la ry bi len al kyş aýd ýar dy lar. 
Atal ýa ýa ka sy ny ýyr typ: «Ha ýyn lyk! 
Ha ýyn lyk!» di ýip gy gyr dy. 14  On soň 
Ýe ho ýa da ru ha ny go şun ýüz ba şy la ry na: 
«Atal ýa ny bu ýer den çy ka ryň. Onuň 
yzy na eýe re ni gy lyç dan ge çi riň» di ýip 
buý ruk ber di. Çün ki ru ha ny: «Goý, ol 
Reb biň öýün de öl dü ril me sin» di ýip di. 

 2 Ýyl ýazgylary 22 ,  23  



 566  

15  Şeý dip, olar Atal ýa ny tut du lar. Ony 
At der we ze sin den pa ty şa nyň köş gü ne 
ge ti rip, şol ýer de öl dür di ler.

16  Halk Reb biň hal ky bo lar ýa ly, Ýe ho-
ýa da özü niň, bü tin hal kyň we pa ty şa nyň 
ara syn da äht et di. 17 On soň bü tin halk 
Ba ga lyň but ha na sy na ba ryp, ony ýyk dy. 
On da ky gur ban lyk sy pa la ry ny, but la ry 
dö wüp, bö lek-bö lek edip taş la dy lar. Olar 
Ba ga lyň ru ha ny sy Mat ta ny gur ban lyk 
sy pa la ry nyň öňün de öl dür di ler. 18  Ýe
ho ýa da Reb biň öýü ne gö zeg çi lik et mek 
işi ne ru ha ny la ry we le wi le ri bel le di. 
Da wut ola ry Reb biň öýü ne gö zeg çi-
lik et mä ge bel läp di. Olar Mu sa nyň 
ka nu nyn da ýa zy ly şy ýa ly, Da wu dyň 
tab şy ry gy bo ýun ça şa dy hor ram lyk we 
aý dym-saz bi len Reb be ýak ma gur-
ban lyk lar hö dür le me li di ler. 19 Ýe ho ýa da 
Reb biň öýü ne hiç bir ha ram adam gir-
mez ýa ly, onuň der we ze sin de ga ra wul lar 
goý dy. 20 Ýe ho ýa da ru ha ny ýüz ba şy la ry, 
han-beg le ri, hal kyň hä kim le ri ni, ýur duň 
bü tin hal ky ny özi bi len alyp git di. Olar 
pa ty şa ny Reb biň öýün den alyp, ýo kar ky 
der we zä niň üs ti bi len köş ge ge tir di ler. 
Ýo wa şy şa tag tyn da oturt dy lar. 21 Şeý-
dip, ýur duň bü tin ila ty şat bol dy. Atal ýa 
gy lyç dan ge çi ri len den soň, şä her de üm-
süm lik bol dy.

24‑nji bap

Ýowaş Rebbiň öýüni bejerdýär 
(2 Patyşalar 12:116)

1 Ýo waş pa ty şa lyk edip baş lan da ýe di 
ýa şyn da dy. Ol kyrk ýyl lap Iýe ru sa lim de 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Be ýer şe ba dan 
bo lup, ady Sib ýa dy. 2  Ýo waş Ýe ho ýa da 
ru ha ny nyň bü tin öm rü ne Reb biň na-
za ryn da dog ry iş le ri ni et di. 3 Ýe ho ýa da 
Ýo wa şa iki aýal alyp ber di; Ýo waş olar-
dan ogul lar dyr gyz lar gör di.

4  Mun dan soň Ýo waş Reb biň öýü ni 
di kelt me gi ýü re gi ne düw di. 5  Ýo waş 
ru ha ny la ry we le wi le ri ýyg nap, ola ra 
şeý le diý di: «Ýa hu da nyň şä her le ri ne 
gi diň-de, Hu da ýy ňy zyň öýü ni her ýyl 
be jer mek üçin bü tin ys ra ýyl hal kyn dan 
pul top laň. Bu işi des si ne ýe ri ne ýe ti riň». 
Em ma le wi ler how luk ma dy lar. 6  Şeý-
dip, Ýo waş pa ty şa Ýe ho ýa da baş tu ta ny 
ça gy ryp, oňa şeý le diý di: «Nä me üçin 
Reb biň gu ly Mu sa nyň ys ra ýyl hal ky na 
Äht ça dy ry üçin sa lan sal gy dy ny Ýa hu-
da dan we Iýe ru sa lim den ge tir mek li gi 
le wi ler den ta lap et me diň?» 7 Pis aýal 
Atal ýa nyň ogul la ry Hu da ýyň öýü ne 
urup gi rip, Reb biň öýün dä ki mu kad des 
zat la ry Ba gal but la ry na sež de et mek de 
ula nyp dy lar.

8  Pa ty şa san dyk ýa sa ma gy bu ýur dy. 
San dy gy ýa sap, ony Reb biň öýü niň der-
we ze si niň ag zyn da goý du lar. 9 Hu da ýyň 
gu ly Mu sa nyň çöl de ys ra ýyl hal ky na 
sa lan sal gy dy nyň Reb üçin ge ti ril me-
li di gi Ýa hu da da we Iýe ru sa lim de yg lan 
edil di. 10 Äh li baş tu tan lar we bü tin halk 
şa dy hor ram lyk bi len sal gyt la ry ny ge-
ti rip, tä san dyk dol ýan ça, oňa at dy lar. 
11 Le wi ler san dy gy pa ty şa nyň emel dar-
la ry na ge ti rip be ren le rin de, onuň için de 
köp pu luň top la nan dy gy ny gör ýär di ler. 
Pa ty şa nyň kä ti bi bi len baş ru ha ny ge lip, 
san dy gy bo şa dyp, ony äki dip öz ýe-
rin de goý ýar dy lar. Olar her gün şeý le 
edip, ga ty köp pul top la dy lar. 12  Pa ty şa 
we Ýe ho ýa da pu ly Reb biň öýün de iş le-
ýän iş çi le re gö zeg çi lik ed ýän adam la ra 
ber di ler. Olar hem şol pul dan neç jar la ra, 
us sa la ra, şeý le hem, de mir we bü rünç 
us sa la ry na Reb biň öýü ni be jer mek 
üçin iş ha ky ny tö le di ler. 13 Gö zeg çi ler 
öz iş le ri ni et di ler. Ola ryň be je riş iş le ri 
ro waç al dy. Olar Hu da ýyň öýü ni öň ki 
ha ly na ge ti rip, ony ber kit di ler. 14  Olar işi 
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ta mam lan la ryn dan soň, ga lan pu ly pa ty-
şa we Ýe ho ýa da ru ha na ge ti rip ber di ler. 
Ga lan pul dan Reb biň öýi üçin en jam-
la ry, hyz mat üçin we ýak ma gur ban lyk 
ber mek üçin en jam lar, jam lar, al tyn we 
kü müş es bap lar ýa sa dy lar. Olar Ýe ho-
ýa da nyň öm rü niň do wa myn da he mi şe 
Reb biň öýün de ýak ma gur ban lyk lar 
hö dür et di ler.

Ýehoýadanyň ölüminden 
soňky wakalar

15 Ýe ho ýa da gar rap, ýa şy bir çe ne ýe tip, 
bir ýüz otuz ýa şyn da dün ýä den öt di. 
16  Ýe ho ýa da ny Ys ra ýyl da Hu daý we 
Onuň öýi üçin eden go wy iş le ri se bäp li 
Da wut ga la syn da pa ty şa la ryň ýa nyn-
da jaý la dy lar. 17 Ýe ho ýa da ölen den soň, 
Ýa hu da nyň baş tu tan la ry ge lip, pa ty şa 
tag zym et di ler. Pa ty şa ola ra gu lak as dy. 
18  Olar ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb bi 
terk edip, Aşe ra we beý le ki but la ra gul-
luk et di ler. Ola ryň bu gü nä le ri se bäp li 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň üs tün den 
Hu da ýyň ga za by in di. 19 Reb ola ry Özü-
ne ta rap öwür mek üçin ola ryň ara sy na 
py gam ber ler iber di. Py gam ber ler ola ryň 
gar şy sy na şa ýat lyk et di ler, ýö ne olar 
gu lak as ma dy lar.

20  On soň Ýe ho ýa da ru ha ny nyň og ly 
Ze kar ýa nyň üs tü ne Hu da ýyň Ru hy in-
di. Ze kar ýa hal kyň öňün de dik du rup, 
şeý le diý di: «Reb şeý le diý ýär: „Nä-
me üçin Reb biň tab şy ryk la ry ny terk 
ed ýär si ňiz? Si ziň işi ňiz ro waç al maz. 
Reb bi terk eden di gi ňiz üçin, Ol hem si zi 
terk et di“». 21 Em ma halk Ze kar ýa nyň 
gar şy sy na dil düw şüp, ony pa ty şa nyň 
tab şy ry gy bi len Reb biň öýü niň how lu-
syn da daş lap öl dür di. 22  Pa ty şa Ýo waş 
Ze kar ýa nyň ka ka sy Ýe ho ýa da nyň özü ne 
eden ýag şy lyk la ry ny ýat la man, onuň 
og lu ny öl dür di. Ze kar ýa öl me zi niň öň 

ýa nyn da: «Reb mu ny gö rüp, ha sa by ny 
so ra syn!» diý di.

23 Ýy lyň ahy ryn da Si ri ýa go şu ny Ýo-
wa şyň gar şy sy na çyk dy. Olar Ýa hu da 
we Iýe ru sa li me ge lip, hal kyň baş tu-
tan la ry nyň ba ry ny ýok et di ler. Olar dan 
al nan äh li ol ja ny Da mask da ky pa ty şa 
iber di ler. 24  Si ri ýa ly la ryň go şu ny az hem 
bol sa, Reb Ýa hu da nyň uly go şu ny ny 
ola ryň eli ne ber di, çün ki Ýa hu da nyň 
hal ky ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb-
bi terk edip di ler. Şeý dip, olar Ýo wa şy 
je za lan dyr dy lar.

25  Si ri ýa ly lar Ýo wa şa agyr ýa ra sa lyp, 
onuň ýa nyn dan gi den le rin den soň, Ýo-
wa şyň öz nö ker le ri Ýe ho ýa da ru ha ny nyň 
og lu nyň ga ny üçin ar al ma ga onuň gar-
şy sy na dil düw şük gu rap, ony dü şe gin de 
öl dür di ler. Şeý dip, Ýo waş öl di. Ýo wa şy 
Da wut ga la syn da jaý la dy lar, ýö ne ony 
pa ty şa la ryň ýa nyn da jaý la ma dy lar. 26  Ýo
wa şyň gar şy sy na dil düw şük gu ran lar: 
am mon ly Şim gat at ly aýa lyň og ly Za bat, 
mo wap ly aýal Şim ri tiň og ly Ýe ho za bat-
dy. 27 Ýo wa şyň ogul la ry, Ýo wa şa gar şy 
edi len köp çy kyş lar we Hu da ýyň öýü niň 
tä ze gur lu şy gy pa ty şa la ryň ta ryh ki ta-
byn da ýa zy lan dyr. Ýo wa şyň ýe ri ne og ly 
Amaz ýa pa ty şa bol dy.

25‑nji bap

Ýahuda patyşasy Amazýa 
(2 Patyşalar 14:26)

1 Amaz ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi bäş 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de ýig ri mi 
do kuz ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si 
iýe ru sa lim li bo lup, ady Ýe ho ga dyn dy. 
2  Amaz ýa Reb biň na za ryn da dog ry iş-
le ri et di, ýö ne bu çyn ýü rek den däl di. 
3  Amaz ýa pa ty şa ly gy ny kuw wat lan-
dy ryp, öz ka ka sy ny öl dü ren nö ker le ri 
öl dür di. 4  Em ma Mu sa nyň Töw rat da 
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ber len tab şy ryk la ry ber jaý edip, Amaz ýa 
ka ka sy ny öl dü ren nö ker le riň ça ga la ry-
ny öl dür me di, çün ki Reb şol ki tap da: 
«Ene-ata lar ça ga la ry nyň gü nä si üçin 
öl dü ril me sin, ça ga lar-da ene-ata la ry nyň 
gü nä le ri üçin öl dü ril me sin, her kim öz 
gü nä si üçin öl dü ril sin» di ýip tab şy ryk 
be rip di a.

Edomlylara garşy uruş
5 Amaz ýa ýa hu da hal ky ny ýyg nap, äh li 

ýa hu da la ry we ben ýa min le ri urug la ry na 
gö rä müň ba şy la ryň we ýüz ba şy la ryň 
baş tu tan ly gy as tyn da goý dy. Ýig ri mi 
we on dan ýo ka ry ýaş ly la ry sa nap, olar-
dan naý za we gal kan gö te rip, sö we şip 
bil jek üç ýüz müň saý la ma es ger tap dy. 
6  Amaz ýa ýüz ýet miş bat man b küm şe 
Ys ra ýyl dan ýüz müň ba tyr ýi gi di ha ky na 
tut dy. 7 Em ma Hu da ýyň bir ada my ge lip, 
Amaz ýa şeý le diý di: «Eý, pa ty şa! Ys ra ýyl 
go şu ny se niň bi len git me sin. Reb ys ra-
ýyl hal ky, ýag ny äh li ef ra ýym lar bi len 
däl dir. 8  Eger ef ra ýym lar se niň bi len 
git se ler, sen eder men lik bi len sö weş seň-
de, Hu daý se niň duş man la ry ňa ýe ňiş 
be rer, çün ki ýe ňiş ber ýän-de, ýeň li şe 
se ze war ed ýän-de Hu daý dyr». 9 Amaz ýa 
Hu da ýyň ada my na: «Ys ra ýyl go şu ny na 
be ren ýüz ýet miş bat man küm şüm bi len 
nä me et me li?» diý di. Hu da ýyň ada my: 
«Reb sa ňa on dan hem ar tyk be rip bi ler» 
di ýip jo gap ber di. 10 On soň Amaz ýa Ef-
ra ýym dan ge len go şu ny bo şa dyp, ony 
yzy na goý ber di. Em ma ola ryň Ýa hu da 
gar şy ga za by low lap, ga har-ga zap bi len 
öý le ri ne do lan dy lar.

11 Amaz ýa güýç top lap, öz go şu ny na 
baş bo lup, Duz de re si ne git di we ol ýer de 
Se gir hal kyn dan on müň ada my öl dür di. 

12  Ýa hu da nyň es ger le ri ýe ne on müň 
ada my di ri li gi ne tu tup, ola ry ga ýa nyň 
de pe si ne çy ka ryp, şol ýer den aşak taş la-
dy lar. Olar bö lek-bö lek bol du lar. 13 Em ma 
Amaz ýa nyň özi bi len ur şa git me sin di ýip 
yzy na ibe ren go şu ny nyň es ger le ri Sa ma-
ri ýa dan Beýt ho ro na çen li bo lan Ýa hu da 
şä her le ri ne hü jüm edip, üç müň ada my 
öl dür di ler we köp ol ja al dy lar.

14 Amaz ýa edom ly lar dan üs tün çy kyp 
ge len de, Se gir hal ky nyň hu daý la ry ny 
ge ti rip, ola ry öz hu daý la ry hök mün de 
go ýup, ola ra sež de edip, ola ra gur ban-
lyk lar ýak dy. 15 Reb biň Amaz ýa ga ha ry 
ge lip, onuň ýa ny na bir py gam ber iber di. 
Py gam ber Amaz ýa: «Nä me üçin sen öz 
hal ky ny se niň eliň den ha las edip bil me-
dik hal kyň taň ry la ry na sež de ed ýär siň?» 
diý di. 16  Py gam ber söz le ýär kä, pa ty şa 
oňa: «Biz se ni pa ty şa mas la hat çy edip 
bel le dik mi? Bes et! Ýog sam öl dü ril er-
siň» diý di. Py gam ber: «Se niň şeý le edip, 
me niň mas la ha ty ma gu lak goý man dy gyň 
üçin, Hu da ýyň se ni öl dür me gi ka rar eden-
di gi ni men bil ýä rin» di ýip, sö zü ni bes et di.

Ysraýyla garşy uruş 
(2 Patyşalar 14:820)

17 On soň Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa 
mas la hat la şyp, Ýe ho ga ha zyň og ly, Ýe hu-
wyň ag ty gy Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho wa şa 
ça par ýol lap: «Gel, ýüz be-ýüz bo la-
ly» diý di. 18  Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho waş 
Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa nyň ýa ny na 
adam ibe rip, şeý le diý di: «Li wan da ky 
ýan dak Li wan da ky kedr aga jy na saw-
çy ýol lap: „Gy zy ňy me niň og lu ma ber“ 
di ýip so rap dyr. Em ma Li wan da ky bir 
wag şy haý wan ge çip bar ýar ka, ýan da gy 
de pe läp dir. 19 Sen: „Ine, men edom ly lar-
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a 25:28 Ýa hu da şä he ri – bu Iýe ru sa li miň beý le ki ady.

dan üs tün çyk dym“ di ýip öw nüp, mu ňa 
buý san ýar syň. Sen öýüň de otur. Nä me 
üçin sen özü ňiň we pa ty şa ly gyň ba şy na 
be la ge tir me gi ne ba ha na ag tar ýar syň?»

20 Em ma Amaz ýa mu ňa gu lak as ma-
dy. Bu zat lar Ýa hu da ny duş man la ry nyň 
eli ne ber mek üçin Hu daý ta ra pyn dan 
edi lip di, se bä bi halk Edom hu daý la ry na 
sež de edip di ler. 21 Şeý dip, Ys ra ýyl pa ty-
şa sy Ýe ho waş öz go şu ny bi len Ýa hu da 
pa ty şa sy Amaz ýa nyň üs tü ne git di. Ýe ho-
waş Ýa hu da nyň Beýt şe meş di ýen ýe rin de 
Amaz ýa gar şy uruş da onuň bi len ýüz-
be-ýüz sa taş dy. 22  Ýa hu da hal ky ys ra ýyl 
hal kyn dan ýeň lip, her si öz ça dyr la ry na 
ga çyp git di ler. 23 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho-
waş Ahaz ýa nyň ag ty gy, Ýo wa şyň og ly 
Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa ny Beýt şe meş-
de tu tup, Iýe ru sa li me ge tir di. Ýe ho waş 
Iýe ru sa li miň di wa ry nyň Ef ra ýym der-
we ze sin den Künç der we ze si ne çen li dört 
ýüz tir sek ara ly gy ny ýyk dy. 24 Ýe ho waş 
Obe de do myň yg ty ýa ryn da ky Hu da ýyň 
öýün dä ki al tyn-küm şüň, en jam la ryň 
ba ry ny we pa ty şa nyň köş gün dä ki ha zy-
na la ry, bu la r dan da şa ry-da gi rew alan 
adam la ry ny alyp, Sa ma ri ýa do la nyp gel di.

Amazýanyň ölümi
25  Ýo wa şyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy 

Amaz ýa, Ýe ho ga ha zyň og ly Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ýe ho waş ölen den soň on bäş 
ýyl ýa şa dy. 26  Amaz ýa nyň baş dan-aýak 
eden äh li iş le ri Ýa hu da we Ys ra ýyl pa ty-
şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da ýa zy lan dyr. 
27 Amaz ýa nyň Reb biň yzy na eýer mek den 
ýüz öw ren pur sa dyn dan baş lap, Iýe-
ru sa lim de onuň gar şy sy na dil düw şük 
gu ral dy. On soň Amaz ýa La ky şa ga çyp 
git di. Em ma onuň yz yn dan La ky şa adam 
ibe rip, olar ony şol ýer de öl dür di ler. 

28  On soň Amaz ýa nyň je se di ni at la ra 
ýük läp ge tir di ler-de, ony Ýa hu da şä he-
rin de a ata la ry nyň ýa nyn da jaý la dy lar.

26‑njy bap

Ýahuda patyşasy Uzyýa 
(2 Patyşalar 14:2122; 15:17)

1 Bü tin ýa hu da hal ky on al ty ýaş ly 
Uzy ýa ny alyp, ony ka ka sy Amaz ýa nyň 
de re gi ne pa ty şa et di. 2  Pa ty şa Amaz ýa 
ata-ba ba la ry na gow şan dan soň, Uzy ýa 
Eý la ty tä ze den gu rup, ony Ýa hu da gaý-
ta ryp ber di. 3 Uzy ýa pa ty şa bo lan da on 
al ty ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de el li iki 
ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ýe kol ýa 
iýe ru sa lim li di. 4  Uzy ýa öz ka ka sy Amaz-
ýa ýa ly, Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri 
et di. 5  Özü ne Hu daý dan gork mak ly gy 
öw re den Za kar ýa nyň bü tin öm rü ne 
Uzy ýa Hu da ýa ta byn bol dy. Reb be ta byn 
bo lan dö wür le rin de Hu daý Uzy ýa nyň 
işi ne ro waç lyk ber di.

6  Uzy ýa gi dip, pi lişt li le re gar şy ur şup, 
Ga tyň, Ýab nä niň we Aş do dyň di war la-
ry ny ýyk dy. Ol Aş do dyň tö we re gin de we 
Pi liş tiň beý le ki çäk le rin de ga la lar gur dy. 
7 Pi lişt li le re, Gur ba gal da ýa şan arap la-
ra we me gu ny la ra gar şy alyp bar ýan 
uruş la ryn da Hu daý Uzy ýa ýar dam et di. 
8  Ammonlylar Uzy ýa sal gyt tö le di ler. 
Uzy ýa has güýç le nip, şan-şöh ra ty Mü sü-
riň çäk le ri ne çen li ýaý ra dy. 9 Şeý le hem, 
Uzy ýa Iýe ru sa lim dä ki Künç, De re we 
Burç der we ze le rin de diň ler gu rup, ola ry 
ber kit di. 10 Uzy ýa çöl de-de diň ler gu rup, 
köp gu ýu la ry gaz dyr dy. Onuň gün ba tar 
ba ýyr lyk da we düz lük de uly mal sü rü si 
bar dy, dag lar da we mes top rak ly ýer ler de 
daý han la ry we üzüm bag ban la ry bar dy. 
Uzy ýa daý han çy lyk et me gi söý ýär di. 
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a 27:5 Ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3,4 ton na deň dir.
b 27:5 Ýig ri mi müň çu wal – ýew reý çe on müň kor. Bu takm. 1500 ton na deň dir.

11 Uzy ýa nyň sö we şe ukyp ly es ger le ri 
bar dy. Olar pa ty şa nyň ser ker de le rin den 
bo lan Ha nan ýa nyň gol as tyn da ky kä tip 
Ýe gi ýel we ser ker de Ma ga se ýa nyň ta ra-
pyn dan ge çi ri len tü kel le mä niň sa ny na 
gö rä to par-to par bo lup sö we şe çyk dy lar. 
12  Ba tyr ýi git le riň urug ba şy la ry nyň umu-
my sa ny iki müň al ty ýüz di. 13 Ola ryň gol 
as tyn da üç ýüz ýe di müň bäş ýüz es ger-
den yba rat go şun bar dy. Olar uly güýç 
bi len duş ma na gar şy sö weş edip, pa ty şa 
ýar dam eder di ler. 14  Uzy ýa tu tuş go şu ny 
gal kan lar, naý za lar, tu wul ga lar, so wut lar, 
ýaý lar we sa pan daş la ry bi len üp jün et di. 
15  Uzy ýa diň le riň we di war burç la ry nyň 
üs tün den ok lar we uly daş lar at ma ga 
ukyp ly adam lar ta ra pyn dan oý la nyp 
ta py lan des ga la ry Iýe ru sa lim de goý dy. 
Onuň şan-şöh ra ty uzak la ra ýaý ra dy. 
Oňa uly ýar dam edi lip, ol ju da güýç len di.

Uzyýa gopbamlyk edýär
16  Uzy ýa kuw wat la nan da, gop bam lyk 

edip, he läk çi li ge uç ra dy. Ol Hu da ýy Reb-
be ha ýyn lyk et di, ol ýa kym ly ys ly tü tet gi 
sy pa syn da tü tet gi ýak mak üçin Reb biň 
yba dat ha na sy na gir di. 17 Ru ha ny Azar-
ýa Reb biň seg sen ba tyr ru ha ny sy bi len 
Uzy ýa nyň yz yn dan gir di. 18  Olar Uzy ýa 
pa ty şa gar şy çy kyp, oňa şeý le diý di ler: 
«Eý, Uzy ýa, Reb be ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak mak se niň işiň däl, ol Ha ru nyň nes lin-
den bo lan, mu kad des edi len ru ha ny la ryň 
işi dir. Sen mu kad des öý den çyk, çün ki 
sen hy ýa nat et diň. Bu iş sa ňa Hu da ýy-
myz Reb den hor mat ge tir mez». 19 Uzy ýa 
ga zap lan dy; ol ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýa kyl ýan sy pa nyň ýa nyn da, Reb biň öýün-
dä ki ru ha ny la ryň öňün de tü tet gi ýak mak 
üçin dur dy. Ol ru ha ny la ra ga zap la nan da, 

onuň maň la ýyn da de ri ke se li peý da bol-
dy. 20 Baş ru ha ny Azar ýa bi len beý le ki 
ru ha ny la ryň hem me si Uzy ýa se re den le-
rin de, onuň maň la ýyn da ky de ri ke se li ni 
gör dü ler. Olar ony ol ýer den tiz çy kar dy-
lar. Uzy ýa nyň özi hem ol ýer den des si ne 
çyk mak bi len bol dy, çün ki Reb ony şeý le 
he läk läp di. 21 Uzy ýa pa ty şa tä öl ýän çä, 
de ri ke se lin den ejir çe kip, aý ra tyn ýer de 
ýa şa dy, ol Reb biň öýün den çet leş di ri lip-
di. Pa ty şa nyň og ly Ýo tam ýurt da ky hal ka 
baş tu tan lyk edip, köş gi do lan dyr dy.

22  Uzy ýa nyň baş dan-aýak eden iş le-
ri niň ba ry ba ra da Amo zyň og ly Işa ýa 
py gam ber ýaz dy. 23 Uzy ýa ata-ba ba la ry-
na go wuş dy. Ony ata la ry nyň ýa nyn da 
pa ty şa la ra de giş li bo lan ma zar lyk da jaý-
la dy lar, çün ki ol «de ri ke sel li» diý di ler. 
Og ly Ýo tam onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

27‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýotam 
(2 Patyşalar 15:3238)

1 Ýo tam pa ty şa bo lan da ýig ri mi bäş 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on al ty ýyl 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ýe ru şa Sa-
do gyň gy zy dy. 2  Ýo tam ka ka sy Uzy ýa 
ýa ly Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri et di; 
em ma ol Reb biň yba dat ha na sy na gir me-
di. Halk en tek hem er bet iş le ri ed ýär di. 
3 Ýo tam Reb biň öýü niň de mir ga zyk der-
we ze si ni gur dy. Ofel di wa ry nyň üs tün de 
hem köp gur lu şyk iş le ri ni et di. 4 Bu la r dan 
da şa ry-da, Ýo tam Ýa hu da dag la ryn da 
şä her ler gur dy we to kaý lyk lar da ga la lar 
we diň ler sal dy. 5 Ýo tam Am mon pa ty şa-
sy na gar şy ur şup, olar dan üs tün çyk dy. 
Ammonlylar şol ýyl Ýo ta ma ýüz ýet miş 
bat man a kü müş, ýig ri mi müň çu wal b 
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bug daý we ýig ri mi müň çu wal ar pa ber-
di ler. Ammonlylar oňa ikin ji we üçün ji 
ýyl da ýe ne şon ça muk dar da ber di ler. 
6  Hu da ýy Reb bi ne we pa ly bo lan dy gy 
üçin Ýo tam kuw wat lan dy. 7 Ýo ta myň 
beý le ki iş le ri, äh li alyp ba ran uruş la ry 
hem-de eden iş le ri Ys ra ýyl we Ýa hu da 
pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da ýa zy lan-
dyr. 8  Ýo tam pa ty şa bo lan da ýig ri mi bäş 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on al ty ýyl 
pa ty şa lyk et di. 9 Ýo tam ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Da wut ga la syn da jaý lan dy. 
Og ly Ahaz onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

28‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ahaz 
(2 Patyşalar 16:14)

1 Ahaz pa ty şa bo lan da ýig ri mi ýa-
şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on al ty ýyl 
pa ty şa lyk et di. Ahaz ata sy Da wut ýa ly 
bol ma dy, ol öz Hu da ýy Reb biň na za ryn-
da dog ry iş le ri et me di. 2  Ahaz Ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ýo ly bi len ýö re di. Ol hat da 
Ba gal hu da ýy üçin guý ma but lar ýa sa dy. 
3 Ahaz Ben hin nom de re sin de ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýa kyp, Reb biň ys ra ýyl la ryň 
öňün den ko wup çy ka ran mil let le ri niň 
ýig ren ji ada ty bo ýun ça öz ogul la ry ny 
ot dan ge çir di. 4  Ol sež de gäh ler de, ba ýyr-
lyk lar da we gür ýap rak ly her bir aga jyň 
as tyn da gur ban lyk be rip, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi tü ted ýär di.

Siriýa bilen Ysraýyl 
Ýahuda hüjüm edýär

5 Şo nuň üçin hem Hu da ýy Reb Aha zy 
Si ri ýa pa ty şa sy nyň eli ne ber di. Si ri ýa 
pa ty şa sy Ahaz dan üs tün çy kyp, onuň 
köp san ly adam la ry ny ýe sir alyp, ola ry 
Da mas ka ge tir di. Ol Ys ra ýyl pa ty şa sy-
nyň hem eli ne be ril di. Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Aha za agyr zar ba ur dy. 6  Re mal ýa nyň 

og ly Pe ka Ýa hu da da bir ýüz ýig ri mi müň 
eder men es ge ri bir gün de öl dür di, çün ki 
olar ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb bi terk 
edip di ler. 7 Ef ra ýy myň ba tyr ýi gi di Zik ri 
pa ty şa nyň og ly Ma ga se ýa ny, pa ty şa köş-
gü niň emel da ry Az ry ka my we pa ty şa dan 
soň ikin ji adam bo lan El ka na ny öl dür di. 
8  Ys ra ýyl lar öz do gan la ryn dan iki ýüz 
müň er ke gi, aýal la ry, ogul lar dyr gyz-
la ry ýe sir al dy lar, ys ra ýyl lar şeý le hem 
olar dan köp ol ja alyp, ol ja la ry Sa ma ri ýa 
ge tir di ler. 9 Em ma Reb biň bir py gam be ri 
bar dy, onuň ady Odet di. Odet Sa ma ri ýa 
ge len go şu nyň ýa ny na ge lip, ola ra şeý-
le diý di: «Ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy 
Reb Ýa hu da ga zap la na ny üçin ola ry 
si ziň eli ňi ze ber di. Em ma siz gö ge ýe ten 
ga zap bi len ola ry öl dür di ňiz. 10 In di siz 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň halk la ry ny: 
aýal dyr-er kek le ri gul-gyr nak hök mün de 
özü ňi ze ta byn et jek bol ýar sy ňyz. Eý-
sem Hu da ýy ňyz Reb biň öňün de si ziň 
özü ňiz ýa zyk syz my nä me? 11 In di ma ňa 
gu lak asyň-da, ga ryn daş la ry ňyz dan 
alan ýe sir le ri ňi zi yzy na ibe riň, çün ki 
Reb biň ga har-ga za by si ziň üs tü ňiz de-
dir». 12  Şeý le hem, efraýymlardan bo lan 
kä bir baş tu tan lar: Ýe ho ha na nyň og ly 
Azar ýa, Me şil le mo tyň og ly Be rek ýa, 
Şal lu myň og ly Hiz ki ýa we Had la ýyň 
og ly Ema sa da gy uruş dan gel ýän le riň 
gar şy sy na çy kyp, ola ra: 13 «Ýe sir le ri bu 
ýe re ge tir mäň. Bu bi ziň gü nä le ri mi zi 
we ýa zyk la ry my zy art dy ryp, Reb be 
gar şy gü nä et di gi miz bo lar. Bi ziň ýazy-
gy myz eý ýäm ju da çök der dir. Reb biň 
ga za by Ys ra ýy la gar şy low la ýan dyr» 
diý di ler. 14  Şeý dip, es ger ler ýe sir le ri we 
ol ja la ry baş tu tan la ryň, bü tin je ma ga tyň 
ýa nyn da go ýup git di ler. 15  On soň ady 
ag za lan lar tu rup, ýe sir le ri al dy lar-da, 
ola ryň ara syn da ky ýa la ňaç la ry na ol-
ja la r dan eşik ler alyp geý dir di ler. Ola ra 
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eşik, ça ryk geý di rip, iý mit we suw bi len 
üp jün et di ler; ýa ra la ry na ýag guý du lar; 
ýa raw syz la ry ny eşe ge mün dü rip, Ýe ri ho 
Pal ma ga la syn da ky ga ryn daş la ry na ge ti-
rip, soň yz la ry na – Sa ma ri ýa do lan dy lar.

Aşur Ýahuda kömek 
etmekden ýüz öwürýär

16  Şol wagt lar da Ahaz pa ty şa kö mek 
so rap, Aşur pa ty şa sy nyň ýa ny na adam 
ýol la dy. 17 Edom ly lar ýe ne-de ço zup, 
Ýa hu da dan üs tün çy kyp dy, ola ry ýe sir 
edip äki dip di ler. 18  Pi lişt li ler Ýa hu da nyň 
gün ba tar ba ýyr la ryn da ky we Ne gep 
çö lün dä ki şä her le ri ne hü jüm edip, 
Beýt şe me şi, Aýa lo ny, Ge de ro ty, So ko-
ny ýa nyn da ky oba la ry bi len, Tim na ny 
ýa nyn da ky oba la ry bi len, Gom zo ny 
ýa nyn da ky oba la ry bi len ba syp alyp, şol 
ýer ler de mes gen tu tup dy lar. 19 Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ahaz ze rar ly Reb Ýa hu da-
ny ki çel dip di, çün ki Ahaz Ýa hu da da 
az gyn lyk edip, Reb be hy ýa nat edip di. 
20  Şeý dip, Aşur pa ty şa sy Tig lat pi le ser 
Aha zyň gar şy sy na çy kyp, oňa ýar dam 
et me giň de re gi ne zu lum et di. 21 Ahaz 
Reb biň öýü ni, pa ty şa nyň köş gü ni we 
emel dar la ryň öý le ri ni ta lap, olar dan 
Aşur pa ty şa sy na sal gyt tö le di; em ma 
bu Aha za kö mek et me di.

Ahazyň günäleri
22  Ahaz pa ty şa bet bagt çy lyk ly pur sat-

la ryn da Reb be hy ýa nat çy ly gy ny has-da 
art dyr dy. 23 Ahaz özü ni ýeň li şe se ze war 
eden Da mask hu daý la ry na gur ban lyk 
be rip, şeý le diý di: «Si ri ýa pa ty şa la ry-
nyň hu daý la ry nyň ola ra ýar dam ediş le ri 
ýa ly, ma ňa-da ýar dam et mek le ri üçin, 
men ola ra gur ban lyk be re rin». Em ma 
ol hu daý lar Aha zyň we tu tuş Ys ra ýy-
lyň ba şyn dan bet bagt çy lyk in der di. 
24  Ahaz Hu da ýyň öýün dä ki en jam la ry 

top lap, ola ry dö wüp bö lek-bö lek et di. 
Ol Reb biň öýü niň ga py la ry ny gulp la-
dy. Ahaz Iýe ru sa li miň her kün je gin de 
özi üçin gur ban lyk sy pa la ry ny ýa sa dy. 
25 Baş ga hu daý la ra ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak mak üçin Ýa hu da nyň her şä he rin de 
sež de gäh ler gu rup, ata-ba ba la ry nyň Hu-
da ýy Reb biň ga ha ry ny ge tir di. 26 Aha zyň 
baş dan-aýak eden äh li iş le ri Ýa hu da we 
Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da 
ýa zy lan dyr. 27 Ahaz ata-ba ba la ry na go-
wuş dy. Ol Iýe ru sa lim şä he rin de jaý lan dy. 
Em ma Aha zy Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ma za ry na ge tir me di ler. Og ly Hiz ki ýa 
onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

29‑njy bap

Ýahuda patyşasy Hizkiýa 
(2 Patyşalar 18:13)

1 Hiz ki ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi bäş 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de ýig ri mi 
do kuz ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si 
Aby ýa Za kar ýa nyň gy zy dy. 2  Ol ata sy 
Da wut ýa ly Reb biň na za ryn da dog ry 
iş le ri et di.

Rebbiň öýi tämizlenýär
3 Pa ty şa ly gy nyň bi rin ji ýy ly nyň bi rin ji 

aýyn da, Hiz ki ýa Reb biň öýü niň ga py la-
ry ny açyp, ony be jer di. 4 Ol ru ha ny lar dyr 
le wi le ri ça gy ryp, ola ry gün do gar ta rap-
da ky meý dan ça top la dy. 5 Hiz ki ýa ola ra: 
«Eý, le wi ler, ma ňa gu lak asyň! Ini ňi zi 
tä miz läň we ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy 
Reb biň öýü ni mu kad des ediň! Bu mu-
kad des ýer den ha ram zat la ry çy ka ryp 
zy ňyň. 6  Çün ki bi ziň ata-ba ba la ry myz 
Hu da ýy myz Reb be hy ýa nat edip, Onuň 
na za ryn da pis iş le ri et di ler; Reb bi terk 
edip, Onuň mes ge nin den ýüz dön de rip, 
ýeň se le ri ni öwür di ler. 7 Olar eý wa nyň ga-
py la ry ny hem gulp lap, çy ra la ry öçür di ler. 
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Mu kad des ýer de Ys ra ýy lyň Hu da ýy na 
ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak ma dy lar, ýak ma 
gur ban lyk ber me di ler. 8  Şo nuň üçin hem, 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň üs tün den 
Reb biň ga za by in di. Öz gö zü ňiz bi len 
gör şü ňiz ýa ly, ola ry ile el henç lik, geň-
tä sin lik we gül ki et di. 9 Şu se bäp li, bi ziň 
ata la ry myz gy lyç dan öl dü ler, ogul la ry-
myz dyr gyz la ry myz we aýal la ry myz 
ýe sir lik de dir. 10  In di Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb biň güýç li ga za by biz den sow lar ýa ly, 
men Onuň bi len äht ediş me gi ýü re gi me 
düw düm. 11 Ogul la rym, siz ge leň siz lik 
et mäň, çün ki Reb si zi Öz hu zu ryn da 
du rup hyz mat et me gi ňiz üçin, Öz hyz-
mat kär le ri bo lup, ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ma gy ňyz üçin si zi saý la dy».

12  On soň le wi ler den, ine, şu lar ýer le-
rin den tur dy: Ko ha dyň ne sil le rin den: 
Oma sa ýyň og ly Ma hat we Azar ýa nyň 
og ly Ýo wel; Me ra ry nyň ne sil le rin den: 
Ab dy nyň og ly Kiş, Ýe hal le le liň og ly 
Azar ýa; Ger şo nyň ne sil le rin den: Zim-
ma nyň og ly Ýo wa, Ýo wa nyň og ly Eden; 
13 Eli sa pa nyň ne sil le rin den: Şim ri we 
Ýe gi ýel; Asa fyň ne sil le rin den: Za kar ýa 
we Ma tan ýa; 14  Heý ma nyň ne sil le rin den: 
Ýe hi ýel we Şim gi; Ýe du tu nyň ne sil-
le rin den: Şe mag ýa we Uzy ýel. 15  Olar 
do gan la ry ny top lap, in le ri ni tä miz läp, 
Reb biň sö zü ne gö rä pa ty şa nyň tab şy ry şy 
ýa ly, Reb biň öýü ni tä miz le mek üçin ol 
ýe re gir di ler. 16  Ru ha ny lar Reb biň öýü ni 
tä miz le mek üçin içi ne gi rip, yba dat-
ha na dan ta pan äh li mur dar zat la ry ny 
Reb biň öýü niň how lu sy na çy kar dy lar. 
Le wi ler hem ola ry alyp, Kid ron de re si ne 
äkit di ler. 17 Bi rin ji aýyň bi rin ji gü nün de 
mu kad des et me işi ne baş la dy lar, aýyň 
se ki zi ne Reb biň eý wa ny na ýet di ler. 
Se ki zin ji gün olar Reb biň öýü ni mu-
kad des et di ler we bi rin ji aýyň on al ty sy 
gü ni işi ta mam la dy lar. 18  On soň olar 

pa ty şa Hiz ki ýa nyň ýa ny na gi rip: «Biz 
tu tuş Reb biň öýü ni, ýak ma gur ban lyk 
sy pa sy ny, äh li en jam la ry we hö dür 
çö rek le ri go ýul ýan han tag ta ny, äh li 
en jam la ry ny do ly tä miz le dik. 19 Ahaz 
pa ty şa nyň hö küm sür ýän döw rün de 
ha ýyn lyk edip, aý ryp taş lan äh li en-
jam la ry ny ta ýyn lap, mu kad des et dik. 
Olar Reb biň gur ban lyk sy pa sy nyň 
öňün de dir» diý di ler.

20 On soň Hiz ki ýa ir den tu rup, şä he riň 
baş tu tan la ry ny ýyg nap, Reb biň öýü ne 
git di. 21 Olar pa ty şa lyk, mu kad des öý we 
ýa hu da hal ky üçin gü nä gur ban ly gy hök-
mün de ýe di öküz, ýe di goç, ýe di gu zy 
we ýe di te ke ge tir di ler. Pa ty şa Ha ru nyň 
ne sil le ri ne – ru ha ny la ra ola ry gur ban-
lyk sy pa syn da Reb be ber me gi tab şyr dy. 
22  Şeý dip, olar öküz le ri öl dür di ler; ru ha-
ny lar ga ny alyp, gur ban lyk sy pa sy na 
serp di ler. Olar goç la ry we gu zu la ry 
öl dü rip, ola ryň ga ny ny hem gur ban lyk 
sy pa sy na ta rap serp di ler. 23 Gü nä gur-
ban ly gy üçin er keç ler pa ty şa nyň we 
hal kyň ýa ny na ge ti ril di, olar er keç le riň 
üs tü ne el le ri ni goý du lar. 24  On soň ru ha-
ny lar er keç le ri öl dü rip, ola ryň ga ny ny 
bü tin ys ra ýyl hal ky ny gü nä den sap la mak 
üçin gur ban lyk sy pa sy nyň üs tü ne gü nä 
gur ban ly gy hök mün de dök dü ler. Çün ki 
pa ty şa bü tin ys ra ýyl hal ky üçin ýak ma 
gur ban ly gy nyň we gü nä gur ban ly gy nyň 
be ril me gi ni tab şy ryp dy.

25 Da wu dyň, pa ty şa nyň gör gü ri Ga tyň 
we Na tan py gam be riň tab şy ry gy bo ýun-
ça, pa ty şa le wi le ri kim wal lar, ar fa lar dyr 
li ra lar bi len Reb biň öýün de ýer leş dir di. 
Bu tab şy ry gy Reb py gam ber le riň üs ti 
bi len be rip di. 26  Le wi ler Da wu dyň saz 
gu ral la ry, ru ha ny lar hem sur naý la ry 
bi len dur du lar. 27 On soň Hiz ki ýa pa ty şa 
gur ban lyk sy pa syn da ýak ma gur ban lyk 
ber me gi tab şyr dy. Ýak ma gur ban lyk 
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ber mä ge baş lan la ryn da, sur naý lar we 
Ys ra ýyl pa ty şa sy Da wu dyň saz gu ral la ry 
bi len Reb be al kyş aýt ma ga baş la dy lar. 
28  Bü tin halk yba dat edip, aý dym çy lar 
aý dym aý dyp, sur naý çy lar sur naý çal-
dy lar. Aý dym-saz tä ýak ma gur ban ly gy 
ta mam lan ýan ça do wam et di. 29 Ýak ma 
gur ban ly gy ta mam la nan da, pa ty şa we 
onuň ýa nyn da ky la ryň ba ry ýüz le ri-
ni ýe re be rip sež de et di ler. 30  Hiz ki ýa 
pa ty şa we onuň baş tu tan la ry le wi le re 
Da wu dyň we Asaf gör gü riň söz le ri bi len 
Reb be al kyş aýt ma gy tab şyr dy lar. Olar 
şat lyk bi len al kyş aý dyp, dy za çö küp 
yba dat et di ler.

31 On soň Hiz ki ýa: «In di siz özü ňi zi 
Reb be ba gyş et di ňiz. Go laý ge liň-de, 
Reb biň öýü ne gur ban lyk lar, şü kür 
gur ban lyk la ry ny ge ti riň» diý di. Halk 
gur ban lyk lar we şü kür gur ban lyk la-
ry ny ge tir di ler; göw nün den çy ka ran 
her kes ýak ma gur ban lyk la ry ny ge tir di. 
32  Hal kyň ge ti ren ýak ma gur ban lyk la-
ry nyň sa ny ýet miş öküz, ýüz goç we 
iki ýüz gu zu dy. Bu la ryň ba ry Reb be 
ýak ma gur ban ly gy ny ber mek üçin di. 
33 Mu kad des edi len mal la ryň sa ny al ty 
ýüz öküz we üç müň go ýun dan yba rat-
dy. 34  Em ma ru ha ny lar az dyk la ry üçin 
ýak ma gur ban lyk la ry nyň hem me si niň 
de ri si ni so ýup bil me di ler. Iş gu ta ryp, 
ga lan ru ha ny lar in le ri ni tä miz le ýän çä ler, 
do gan la ry le wi ler ru ha ny la ra ýar dam 
et di ler, le wi ler in le ri ni tä miz le mek de 
ru ha ny la ra ga ran da has sap ýü rek li di ler. 
35 Köp san ly ýak ma gur ban lyk la ryn dan 
da şa ry-da, sa la mat lyk gur ban lyk la ry nyň 
ýa gy we ýak ma gur ban lyk la ry bi len 
be ril ýän iç gi sa da ka la ry bar dy. Şeý dip, 
Reb biň öýü niň hyz ma ty di kel dil di. 36  Hu
da ýyň halk üçin eden iş le ri ne Hiz ki ýa 
we bü tin halk şat lan dy lar, çün ki bu iş 
tiz ta mam la nyp dy.

30‑njy bap

Hizkiýa Pesah baýramyny belleýär
1 Hiz ki ýa Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be Pe-

sah baý ra my ny bel le mek üçin Reb biň 
Iýe ru sa lim dä ki öýü ne gel sin ler di ýip, 
bü tin ys ra ýyl, ýa hu da halk la ry na ha bar 
ýol lap, ef ra ýym la ra we gün ba tar da ky ma-
na şa la ra hem hat lar ýaz dy. 2  Pa ty şa hem 
onuň baş tu tan la ry we bü tin halk Pe sah 
baý ra my ny ikin ji aý da bel le mek ba ra da 
mas la hat ge çi rip di ler. 3 Çün ki ru ha ny la-
ryň öz le ri ni ýe ter lik möç ber de in le ri ni 
tä miz le män di gi we hal kyň Iýe ru sa li me 
ýyg nan man dy gy se bäp li Pe sa hy bel le nen 
wagt da edip bil me di ler. 4 Bu ni ýet pa ty-
şa nyň we hal kyň gö zü ne dog ry gö rün di. 
5 Şeý dip, halk Iýe ru sa li me ge lip, Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb üçin Pe sah baý ra my ny bel-
le sin ler di ýip, Be ýer şe ba dan Da na çen li 
tu tuş Ys ra ýyl da yg lan et me li di ýen ka ra ra 
gel di ler, se bä bi hal kyň köp bö le gi Pe sah 
baý ra my ny aý dy ly şy ýa ly ýe ri ne ýe tir-
män di ler. 6 Şeý dip, ça par lar pa ty şa nyň we 
onuň baş tu tan la ry nyň hat la ry bi len tu tuş 
Ys ra ýy la we Ýa hu da aý la nyp, pa ty şa nyň 
tab şy ry gy bo ýun ça şeý le diý di ler: «Eý, 
ys ra ýyl lar! Yb ra ýy myň, Ys ha gyň we 
Ys ra ýy lyň Hu da ýy Reb be ta rap öw rü liň! 
Reb Aşur pa ty şa sy nyň elin den gu tu lyp, 
aman ga lan la ra ta rap öw rü ler! 7 Ata la ry
ňyz we do gan la ry ňyz ýa ly ata la ry ňy zyň 
Hu da ýy Reb be bi we pa lyk et mäň. Gör şü-
ňiz ýa ly, Reb ola ry el henç za da öwür di. 
8  Ata la ry ňyz ýa ly boý nu ýo gyn bol maň. 
Reb be ta byn bo luň, Onuň ebe di lik mu-
kad des eden öýü ne ge lip, Hu da ýy ňyz 
Reb be hyz mat ediň. On soň Onuň ga za by 
siz den sow lar. 9 Reb be do lan sa ňyz, si ziň 
ga ryn daş la ry ňyz we ça ga la ry ňyz öz le ri-
ni ýe sir alan la ryň al nyn da re him-şe pa gat 
ta pyp, öz me kan la ry na do la nyp ge ler ler. 
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Çün ki Hu da ýy ňyz Reb mer he met li dir we 
re him dar dyr. Reb be do lan sa ňyz, Ol siz-
den ýüz öwür mez».

10 Şeý dip, ça par lar ef ra ýym hem gün-
ba tar da ky ma na şa ti re le ri niň ýa şa ýan 
ýurt la ry nyň üs ti bi len Ze bu lu na çen-
li şä her me-şä her aý lan dy lar, ýö ne 
olar ça par la ryň üs tün den gü lüp, ola ry 
mas ga ra la dy lar. 11 Di ňe aşer ler den, gün ba-
tar da ky ma na şa lar dan we ze bu lun lar dan 
kä bir le ri öz le ri ni ki çel dip, Iýe ru sa li me 
gel di ler. 12  Reb biň sö zü ne gö rä pa ty şa nyň 
we baş tu tan la ryň be ren tab şy ryk la ry ny 
ýe ri ne ýe tir mek de, ola ra ag zy bir lik be ren 
Hu da ýyň eli Ýa hu da nyň üs tün de di.

13 Ikin ji aý da Pe tir baý ra my ny bel le mek 
üçin Iýe ru sa li me köp halk, uly mä re ke 
ýyg nan dy. 14 Olar işe gi ri şip, Iýe ru sa lim-
dä ki gur ban lyk sy pa la ry we äh li ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýa kyl ýan sy pa la ry aý ryp, Kid-
ron de re si ne taş la dy lar. 15 Olar ikin ji aýyň 
on dör dü ne Pe sah jan ly sy ny soý du lar. 
Ru ha ny lar we le wi ler uta nyp, in le ri ni tä-
miz läp, ýak ma gur ban lyk la ry ny Reb biň 
öýü ne ge tir di ler. 16 Olar Hu da ýyň ada my 
Mu sa nyň ka nu ny bo ýun ça, öz ada ty ýer le-
rin de dur du lar. Ru ha ny lar le wi ler den alan 
gur ban lyk gan la ry ny serp di ler. 17 Hal kyň 
ara syn da ini ni tä miz le me dik köp adam 
bar dy. Şo nuň üçi nem le wi ler tä miz bol-
ma dyk her adam üçin Pe sah jan ly sy ny 
so ýup, gur ban ly gy Reb be ba gyş et di ler. 
18‑19 Ef ra ýym, ma na şa, ysa kar we ze bu lun 
ti re le rin den bo lan köp adam lar öz le ri ni 
tä miz le mez den, Pe sah gur ban ly gyn dan 
iý di ler. Olar iýip, düz gü ni boz du lar. Em-
ma Hiz ki ýa olar üçin di leg et di. Hiz ki ýa: 
«Eý, mer he met li Reb, mu kad des ýe riň 
düz gü ni ne gö rä tä miz bol maz dan ata-
ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb bi ag tar ma gy 
ýü re gi ne dü wen her ke si ba gyş la» diý di. 
20 Reb Hiz ki ýa nyň di le gi ni eşi dip, hal ky 
ba gyş la dy. 21 Iýe ru sa lim de bo lan ys ra ýyl 

hal ky uly şat lyk bi len ýe di gün läp Pe tir 
baý ra my ny bel le di. Le wi ler hem ru ha ny-
lar be lent ses li saz gu ral la ry bi len her gün 
Reb be öw gi aýt dy lar. 22  Hiz ki ýa Reb biň 
hyz ma tyn da us sat lyk gör ke zen le wi le ri 
ruh lan dyr dy. Şeý dip, olar sa la mat lyk 
gur ban ly gy ny be rip, ata la ry nyň Hu da ýy 
Reb be şü kür ler aý dyp, ýe di gün läp baý-
ram çy lyk iý mit le ri ni iý di ler.

23 On soň bü tin halk ýe ne-de ýe di gün-
läp baý ram et me gi ka rar et di. Şeý dip, 
olar ýe ne ýe di gün läp şa dy-hor ram lyk da 
baý ram et di ler. 24  Ýa hu da pa ty şa sy Hiz-
ki ýa hal ka gur ban lyk üçin müň öküz, 
ýe di müň go ýun ber di, baş tu tan lar hem 
hal ka müň öküz, on müň go ýun ber di ler. 
Köp san ly ru ha ny lar in le ri ni tä miz le-
di ler. 25  Bü tin ýa hu da hal ky, ru ha ny lar, 
le wi ler we Ys ra ýyl dan ge len tu tuş halk, 
Ys ra ýyl dan ge len ke se ki halk lar hem-de 
Ýa hu da da mes gen tu tan ke se ki halk lar 
şat lan dy lar. 26  Iýe ru sa lim de uly şat lyk 
bol dy, çün ki Ys ra ýyl pa ty şa sy Da wu-
dyň og ly Sü leý ma nyň döw rün den bä ri 
Iýe ru sa lim de beý le baý ram bol man dy. 
27 On soň ru ha ny lar dyr le wi ler ýer le rin-
den tu rup, hal ka ak pa ta ber di ler. Ola ryň 
ses le ri eşi dil ip, di leg le ri gök dä ki Hu da-
ýyň mu kad des mes ge ni ne ýet di.

31‑nji bap

Ysraýyl halky butlary ýok edýär
1 Pe sah baý ra my ta mam la nan dan soň, 

ol ýer dä ki bü tin ys ra ýyl hal ky Ýa hu-
da ga la la ry na gi dip, dik me daş la ry 
kül-ow ram edip, Aşe ra but la ry ny kes-
di ler. Bü tin ýa hu da, ben ýa min, ef ra ýym 
we gün ba tar da ky ma na şa ti re le ri niň 
ýa şa ýan ýer le rin de bo lan sež de gäh le ri 
we gur ban lyk sy pa la ry nyň äh li si ni ýok 
et di ler. On soň ys ra ýyl hal ky nyň her si 
öz ga la la ry na, öz mülk le ri ne do lan dy.
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Halk sadakalaryny getirýärler
2  Hiz ki ýa ru ha ny lar dyr le wi le riň her-

si ni to par-to par edip, hyz ma ty na gö rä 
to par la ra böl di. Ru ha ny lar hem le wi ler 
ýak ma we sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny 
ber mek we Reb biň dü şel ge si niň der we-
ze le rin de al kyş hem öw gi aý dyp hyz mat 
et mek le ri üçin bel len di. 3 Reb biň ka nu-
nyn da ýa zy ly şy ýa ly, Hiz ki ýa ýak ma 
gur ban lyk lar üçin er tir lik we ag şam-
lyk ýak ma gur ban lyk la ry ny, Sa bat gü ni 
üçin, Tä ze Aý we beý le ki baý ram lar üçin 
ýak ma gur ban lyk la ry öz ma lyn dan ber-
di. 4  Ru ha ny lar, le wi ler öz le ri ni Reb biň 
ka nu ny na ba gyş eder ýa ly, Hiz ki ýa Iýe-
ru sa li miň ila ty na ru ha ny la ra we le wi le re 
on dan bir bö le gi ber mek le ri ni bu ýur dy. 
5 Pa ty şa nyň buý ru gy ýaý ran ba dy na, ys-
ra ýyl hal ky dä nä niň, şe ra byň, ýa gyň, 
ba lyň we ekin meý da ny nyň äh li önüm-
le ri niň il kin ji mi we le rin den bol luk bi len 
ber di ler; hem me zat dan on dan bi ri ni sa-
hy lyk bi len ber di ler. 6 Ýa hu da ga la la ryn da 
ýa şa ýan ys ra ýyl, ýa hu da halk la ry hem 
iri li ow nuk ly mal la ry nyň on dan bi ri ni, 
Hu da ýy Reb be ba gyş edi len mu kad des 
zat la ryň on dan bi ri ni ge ti rip üý şür di ler. 
7 Üçün ji aý da üýş mek le ri ýer be-ýer goý-
ma ga baş lap, ýe din ji aý da ony soň la dy lar. 
8  Hiz ki ýa bi len baş tu tan lar ge lip, üýş mek-
le ri gö rüp, Reb bi we onuň hal ky Ys ra ýy ly 
al kyş la dy lar. 9 Hiz ki ýa ru ha ny lar dan we 
le wi ler den ge ti ri len zat la ryň üýş mek le ri 
ba ra da so ra dy. 10 Sa do gyň nes lin den bo-
lan baş ru ha ny Azar ýa şeý le jo gap ber di: 
«Reb biň öýü ne sa da ka la ry ny ge ti rip baş-
lan la ryn dan bä ri bi ziň iý mi ti miz ýe ter lik 
bol dy, hat da köp ar typ hem gal dy. Reb biň 
Öz hal ky na be re ket be ren di gi se bäp li, 
biz de ar tyk ga lan zat köp».

11 On soň Hiz ki ýa ola ra Reb biň öýün de 
am mar la ry taý ýar la ma gy tab şyr dy. Olar 

hem am mar la ry taý ýar la dy lar. 12  Olar 
sa da ka la ry ny, on dan bir le ri ni we ba gyş 
edi len zat la ry we pa ly lyk bi len şol ýe re 
ge tir di ler. Bu zat lar le wi ler den Ko nan ýa-
nyň baş tu tan ly gyn da edil di. Ko nan ýa nyň 
ini si Şim gi bol sa onuň kö mek çi si di. 13 Ýe
hi ýel, Azaz ýa, Na hat, Asa hel, Ýe ri mot, 
Ýo za bat, Eli ýel, Is mak ýa, Ma hat we 
Be na ýa da gy lar Hiz ki ýa pa ty şa nyň we 
Hu da ýyň öýü niň esa sy baş tu ta ny Azar-
ýa nyň bel län di gi üçin Ko nan ýa bi len 
onuň ini si Şim gi niň gö zeg çi li gi as tyn da 
iş le ýär di ler. 14  Gün do gar der we ze si niň 
sak çy sy le wi ler den Ýim na nyň og ly Ko re 
Reb be be ril ýän meý le tin sa da ka la ryň 
üs tün den ga ra ýar dy. Şeý le hem Reb be 
hö dür le nen sa da ka la ry we ba gyş edi len 
sa da ka la ry paý la mak işi ni ýe ri ne ýe-
tir ýär di. 15  Eden, Mi ni ýa min, Ýe şu wa, 
Şe mag ýa, Amar ýa we Şe ka ny ýa da gy 
ru ha ny la ryň ga la syn da to par la ry na gö rä 
ýaş dyr gar ry ga ryn daş la ry na paý la ry 
böl mek de Ko re we pa ly lyk bi len ýar dam 
et di ler. 16  Reb biň öýü ne we zi pe le ri ne 
hem bö lüm le ri ne gö rä gün de lik hyz-
mat üçin ge len, ne sil le ri ne gö rä ha sa ba 
al nan üç ýaş ly we on dan ýo ka ry bo lan 
er kek le riň hem me si ne paý ber di ler. 17 Ru
ha ny la ryň ha sa ba al ny şy urug la ry na 
gö rä ge çi ril di. Le wi le riň ýig ri mi we 
on dan ýo ka ry ýaş ly la ry we zi pe le ri ne 
we bö lüm le ri ne gö rä bel len di. 18  Ru ha
ny lar ýaş ça ga la ry, aýal la ry, ogul la ry we 
gyz la ry, tu tuş je ma gat bi len ha sa ba alyn-
dy lar, çün ki olar in le ri ni tä miz le mek de 
we pa ly bo lup dy lar. 19 Öz şä her le ri niň 
açyk meý dan la ryn da ýa şa ýan Ha ru nyň 
nes lin den bo lan ru ha ny la ra ýo kar da ady 
ag za lan adam lar her er kek ru ha na we her 
bir ha sa ba al nan le wä paý ber me li di ler.

20 Hiz ki ýa bü tin Ýa hu da da şeý le et di. 
Ol Hu da ýy Reb biň öňün de oňat, dog ry 
we hak iş et di. 21 Hu da ýyň öýü ne hyz mat 
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a 32:5 Mil lo – top rak bi len dol du ry lan jaý ryk ýa-da boş luk ýer bol ma gy ah mal. Söz lü ge se ret.

et mek de eden her işin de, ka nu ny we 
tab şy ryk la ry sak la mak da, Hiz ki ýa öz 
Hu da ýy ny bü tin kal by bi len ag tar dy. Şo-
nuň üçin-de, onuň eden le ri ro waç lan dy.

32‑nji bap

Aşur patyşasy Sanherip çozuş edýär 
(2 Patyşalar 18:1337; 19:1419,3537; 
Işaýa 36:122; 37:838)

1 Hiz ki ýa nyň eden we pa ly iş le rin den 
soň, Aşur pa ty şa sy San he rip ge lip, Ýa-
hu da ço zuş edip, ga la la ryň gar şy syn da 
dü şel ge gu rup, ola ry ele al ma gy ýü re gi ne 
düw di. 2‑3 Hiz ki ýa San he ri biň ge lip, Iýe ru-
sa li me gar şy uruş et mek çi bol ýan dy gy ny 
gö ren de, şä he riň da şyn da ky çeş me le riň 
su wu ny bent le mek ba ra da öz baş tu tan la-
ry we ba tyr ýi git le ri bi len mas la hat laş dy. 
Olar Hiz ki ýa ýar dam et di ler. 4  Köp halk 
top la nyp: «Nä me üçin Aşur pa ty şa la ry 
ge lip, bol suw tap ma ly my şyn?» di ýip, 
ýur duň için den akyp geç ýän äh li çeş me-
dir akar la ry bent le di ler. 5 Şeý dip, Hiz ki ýa 
kuw wat la nyp, di wa ryň äh li ýy ky lan ýer le-
ri ni be je rip, onuň üs tün de diň ler gal dyr dy. 
Da şyn dan ol ýe ne-de baş ga bir di war 
gur dy. Bu la r dan baş ga-da Hiz ki ýa Da-
wut ga la syn da ky Mil lo ny a ber ki dip, köp 
muk dar da ýa rag lar dyr gal kan lar ýa sat dy. 
6‑7 Hiz ki ýa hal kyň üs tün den uruş ser ker-
de le ri ni bel läp, ola ry öz ýa ny na, şä her 
der we ze si niň meý dan ça sy na ýyg nap, 
şeý le diý di: «Dö züm li we mert bo luň. 
Aşur pa ty şa syn dan gork maň, he der et-
mäň, çün ki bi ziň bi len Bol ýan onuň bi len 
bol ýan dan has güýç lü dir. 8  Aşur pa ty şa sy 
yn san güý ji bi len dir, em ma bi ziň bi len 
Hu da ýy myz Reb dir. Ol bi ze ýar dam edip, 
bi ziň üçin sö we şer». Ýa hu da pa ty şa sy 
Hiz ki ýa nyň söz le ri hal ky ruh lan dyr dy.

9 Mun dan soň Aşur pa ty şa sy San-
he rip tu tuş go şu ny bi len La kyş da ka, 
nö ker le ri ni Iýe ru sa lim dä ki Ýa hu da pa-
ty şa sy Hiz ki ýa nyň we bü tin ýa hu da 
hal ky nyň ýa ny na iber di. 10 Nö ker ler ge lip, 
Aşur pa ty şa sy San he rip şeý le diý ýär: 
«Siz nä me üçin Iýe ru sa lim de ga baw için-
de otyr sy ňyz? Nä mä bil bag la ýar sy ňyz? 
11 Hiz ki ýa: „Hu da ýy myz Reb bi zi Aşur 
pa ty şa sy nyň elin den ha las eder“ di ýip, 
si zi aç lyk dan we suw suz lyk dan öl dür jek 
bo lup al da ýar. 12  Ýa hu da we Iýe ru sa li me 
ýüz le nip: „Siz di ňe bir gur ban lyk sy pa-
nyň öňün de sež de edip, şo nuň üs tün de 
gur ban lyk ýa kyň“ di ýip, Reb be ba gyş 
eden sež de gäh le ri, gur ban lyk sy pa la-
ry ny ýy kan şu Hiz ki ýa däl mi nä me? 
13 Äh li ýurt la ryň halk la ry na me niň we 
ata-ba ba la ry myň nä me ede ni ni bil me-
ýär si ňiz mi? Şol ýurt la ryň mil let le ri niň 
hu daý la ry öz ýurt la ry ny me niň elim den 
ha las edip bil di ler mi? 14  Hu da ýy ňy zyň 
si zi me niň elim den ha las edip bi ler ýa ly, 
ata-ba ba la ry myň bü tin leý ýok eden şol 
mil let le ri niň äh li taň ry la ry nyň ara syn da 
haý sy sy öz hal ky ny me niň elim den ha las 
edip bil di? 15  In di siz özü ňi zi Hiz ki ýa 
al dat maň, oňa özü ňi zi şu ýol bi len azaş-
dyr ma ga ýol ber mäň we oňa ynan maň. 
Çün ki hiç bir mil le tiň ýa-da pa ty şa ly gyň 
taň ry sy öz hal ky ny me niň we ata-ba ba-
la ry myň elin den ha las edip bi len däl dir. 
Si ziň Hu da ýy ňyz-da si zi me niň elim den 
ha las edip bil mez!» diý di ler.

16  San he ri biň nö ker le ri Be ýik Hu da ýa 
we Onuň gu ly Hiz ki ýa gar şy söz le ri ni 
do wam et dir di ler. 17 San he rip Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb be dil ýe ti rip ýa zan hat la-
ryn da Reb be gar şy şeý le diý di: «Beý le ki 
mil let le riň taň ry la ry nyň öz halk la ry ny 
me niň elim den ha las et me ýiş le ri ýa ly, 
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Hiz ki ýa nyň Hu da ýy hem Öz hal ky ny 
me niň elim den ha las et mez». 18  San
he ri biň nö ker le ri bu söz le ri di wa ryň 
üs tün dä ki Iýe ru sa lim hal ky ny gor ku zyp, 
how sa la dü şü rip, şä he ri ba syp al mak 
üçin ola ra ýa hu da di lin de ga ty ses bi len 
gy gy ryp aýt dy lar. 19 Olar Iýe ru sa lim de 
mes gen tut ýan Hu da ýy hak da-da dün ýä 
halk la ry nyň yn san eli bi len ýa sa lan hu-
daý la ry hak da söz le ýiş le ri ýa ly söz le di ler.

20 On soň Hiz ki ýa pa ty şa bi len Amo-
zyň og ly Işa ýa py gam ber mu nuň üçin 
di leg edip, Hu da ýa per ýat et di ler. 21 Reb 
bir pe riş de ýol lap, Aşur pa ty şa sy nyň 
dü şel ge sin de äh li ba tyr ýi git le ri, ser ker-
de le ri we baş tu tan la ry öl dür di. Şeý dip, 
San he rip bi ab raý lyk bi len öz ýur du na 
do la nyp gel di. Ol öz hu da ýy nyň but-
ha na sy na ge len de, onuň özün den önen 
ogul la ry nyň kä bi ri San he ri bi gy lyç bi-
len öl dür di ler. 22  Şeý dip, Reb Hiz ki ýa ny 
hem Iýe ru sa lim ila ty ny Aşur pa ty şa sy 
San he ri biň we äh li duş man la ry nyň elin-
den ha las edip, ola ry dum ly-duş dan 
go ra dy. 23 Iýe ru sa li me köp adam lar ge lip, 
Reb be sa da ka lar, Ýa hu da pa ty şa sy Hiz-
ki ýa gym mat ba ha sow gat lar ge tir di ler. 
Şon dan soň, Hiz ki ýa äh li mil let le riň 
na za ryn da beý gel di.

Hizkiýa syrkawlaýar
24  Şol dö wür ler de Hiz ki ýa syr kaw lap, 

ölüm ýas sy gyn da ýa tyr dy. Ol Reb be 
di leg et di. Reb Hiz ki ýa nyň di le gi ne 
jo gap be rip, oňa bir ala mat ber di. 25  Em-
ma Hiz ki ýa özü ne edi len ýag şy ly gy 
öde me di, ol gop bam sy lyk et di. Şo nuň 
üçin hem Hiz ki ýa nyň, Ýa hu da nyň we 
Iýe ru sa li miň üs tü ne ga zap in di. 26  On-
soň Hiz ki ýa gop bam sy ly gy üçin özü ni 
ki çelt di. Iýe ru sa li miň ila ty-da şeý le et di. 
Şeý dip, Hiz ki ýa nyň döw rün de Reb biň 
ga za by ola ryň üs tü ne in me di.

Hizkiýanyň baýlygy
27 Hiz ki ýa da um ma syz köp baý lyk bo-

lup, onuň şan-şöh ra ty beý gel di. Ol özü ne 
kü müş, al tyn, gym mat ba ha daş lar, hoş-
boý ys ly zat lar, gal kan lar we her hi li 
gym mat ba ha zat lar üçin ha zy na lar edin-
di. 28  Bug daý, şe rap we zeý tun ýa gy üçin 
am mar lar, mal lar üçin ýa tak lar we sü rü ler 
üçin agyl lar ýa sat dy. 29 Hiz ki ýa özi üçin 
şä her ler gur dur dy. Onuň ju da köp ow-
nuk we iri mal la ry bar dy, çün ki Hu daý 
Hiz ki ýa ga ty köp mal-mülk be rip di. 30 Gi
hon suw la ry nyň ýo kar ky go lu ny bag lap, 
ola ry Da wut ga la sy nyň gün ba tar ta ra-
py na aşak ly gy na so wan bu Hiz ki ýa dyr. 
Hiz ki ýa nyň äh li iş le ri ro waç lan dy. 31 Ine, 
Ba byl hö küm dar la ry nyň ýurt da bo lan 
ala mat ha kyn da so ra mak üçin Hiz ki ýa-
nyň ýa ny na ibe ren il çi le ri ge len de, Hu daý 
Hiz ki ýa ny sy nap, onuň ýü re gin de bo lan 
bar za dy bil mek üçin ony ýe ke gal dyr dy. 
32  Hiz ki ýa nyň beý le ki iş le ri, eden oňat 
iş le ri ba ra da Amo zyň og ly Işa ýa py gam-
be riň py gam ber lik le rin de, Ýa hu da hem 
Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ta ryh ki tap la ryn-
da ýa zy lan dyr. 33 Hiz ki ýa ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Da wu dyň ne sil le ri niň ma-
zar la ry nyň ýo kar syn da jaý lan dy. Hiz ki ýa 
ara dan çy kan da, bü tin Ýa hu da nyň we 
Iýe ru sa li miň ila ty oňa hor mat goý dy. Og ly 
Ma na şa onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

33‑nji bap

Ýahuda patyşasy Manaşa 
(2 Patyşalar 21:19)

1 Ma na şa pa ty şa bo lan da on iki ýa-
şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de el li bäş ýyl 
pa ty şa lyk et di. 2  Reb biň ys ra ýyl la ryň 
ara syn dan ko wup çy ka ran mil let le ri niň 
eden ne jis iş le ri ýa ly Ma na şa hem Reb-
biň na za ryn da ne jis iş le ri et di 3 Ma na şa 
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ka ka sy Hiz ki ýa nyň ýy kan sež de gäh-
le ri ni tä ze den di kelt di. Ol Ba gal bu ty 
üçin gur ban lyk sy pa la ry ny gu rup, Aşe ra 
but la ry ny dik di. Ol äh li as man ji si m le-
ri ne sež de edip, şo la ra gul luk et di. 4  Ol 
Reb biň: «Iýe ru sa lim de ma ňa yba dat 
edi ler» di ýen Reb biň öýün de but lar üçin 
gur ban lyk sy pa la ry ny bi na et di. 5 Ma na şa 
Reb biň öýü niň iki how lu syn da äh li as-
man ji si m le ri üçin gur ban lyk sy pa la ry ny 
bi na et di. 6  Ma na şa og lu ny Ben hin nom 
de re sin de ot dan ge çir di, göz bag çy lyk, 
tä le ýe ga ra mak lyk we ja dy göý lik bi len 
iş sa ly ş dy. Ol pal çy lyk, por han lar bi len 
iş sa ly ş dy. Ol Reb biň ga ha ry ny ge ti rip, 
Onuň na za ryn da köp ýig ren ji iş le ri et di. 
7 Ma na şa ýa san oý ma Aşe ra bu tu ny Hu-
da ýyň öýün de goý dy. Bu öý Hu da ýyň 
Da wu da we onuň og ly Sü leý ma na: «Ma-
ňa şu öý de we bü tin Ys ra ýyl ti re le rin den 
se çip alan şä he rim Iýe ru sa lim de yba dat 
edi ler. 8  Eger olar Me niň äh li tab şy ryk la-
ry my, gu lum Mu sa nyň üs ti bi len öz le ri ne 
buý ran äh li zat la ry my edip, ka nun la ry-
my, parz la ry my we hö küm le ri mi ber jaý 
et se ler, Men mun dan beý läk ys ra ýyl 
hal ky ny ata la ry na be ren ýur dum dan da-
şa ry çy kart ma ryn» di ýen öýü di. 9 Ma na şa 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň ila ty ny şeý le 
bir az dyr dy we lin, olar Reb biň ys ra ýyl 
hal ky nyň öňün den ko wup çy ka ran mil-
let le rin den hem has köp pis iş le ri et di ler.

Manaşa toba edýär
10 Reb Ma na şa we onuň hal ky na söz-

le di, em ma olar Reb be gu lak as ma dy lar. 
11 Şo nuň üçin hem, Reb Aşur pa ty şa sy-
nyň go şun ser ker de le ri ni ola ryň üs tü ne 
ge tir di. Ser ker de ler Ma na şa ny gan dal lap, 
zyn jyr bi len bag lap, Ba by la ýe sir edip 
alyp git di ler. 12  Ma na şa mu şak gat için de 
öz Hu da ýy Reb be ýal ba ryp, ata-ba ba-
la ry nyň Hu da ýy nyň öňün de özü ni ga ty 

ki çelt di. 13 Ma na şa Hu da ýa di leg et di, Hu-
daý-da onuň di le gi ni ka bul edip, na ly şy ny 
eşi dip, ony ýe ne-de Iýe ru sa li me, öz pa ty-
şa ly gy na ge tir di. On soň Ma na şa Reb biň 
ha ky ky Hu daý dy gy ny bil di.

14  Şon dan soň, ol Gi ho nyň gün ba ta-
ryn da, de re dä ki Ba lyk der we ze sin dä ki 
gi rel gä çen li bo lan Da wut ga la sy nyň daş-
ky di wa ry ny gur dy. Ma na şa di wa ry Ofe liň 
da şyn dan aý lap, has beý gelt di. Ol şeý le 
hem Ýa hu da nyň äh li ga la la ryn da go şun 
ser ker de le ri ni goý dy. 15 Ma na şa ke se ki taň-
ry la ry we öz go ýan oý ma bu tu ny Reb biň 
öýün den aýyr dy, Reb biň öýü niň da gyn-
da ky we Iýe ru sa lim dä ki äh li gur ban lyk 
sy pa la ry ny ýum rup, ola ryň hem me si ni 
şä he riň da şy na taş la dy. 16  Ma na şa Reb biň 
gur ban lyk sy pa sy ny tä ze den di kip, on da 
sa la mat lyk we şü kür gur ban lyk la ry ny 
hö dür et di. Ol ýa hu da hal ky na Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb be hyz mat et mek li gi tab şyr dy. 
17 Halk en te gem sež de gäh ler de gur ban lyk 
hö dür ed ýär di, em ma olar di ňe öz Hu da ýy 
Reb be gur ban lyk hö dür le ýär di ler.

18  Ma na şa nyň ga lan iş le ri we onuň 
eden di leg le ri şeý le hem Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb biň adyn dan söz län gör gü riň söz le ri 
ba ra da Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ta ryh ki-
ta byn da ýa zy lan dyr. 19 Ma na şa nyň di le gi 
we onuň di le gi niň jo ga by, onuň äh li gü-
nä le ri, bi we pa ly gy ba ra da gör gür le riň 
ta ryh ki ta byn da ýa zy lan dyr. Şeý le-de bu 
ki tap da Ma na şa özü ni Hu da ýyň öňün-
de pe selt mez den öň gu ran sež de gäh le ri, 
Aşe ra we beý le ki le re di ken but la ry ba ra-
da ýa zy lan dyr. 20 Ma na şa ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol öz köş gün de jaý lan dy. Og ly 
Amon onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Amon 
(2 Patyşalar 21:1926)

21 Amon pa ty şa bo lan da ýig ri mi iki 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de iki ýyl 
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pa ty şa lyk et di. 22  Amon ka ka sy Ma na şa 
ýa ly, Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri 
et di. Amon ka ka sy Ma na şa nyň ýa san äh-
li but la ry na gur ban lyk hö dür läp, şo la ra 
gul luk et di. 23 Ka ka sy Ma na şa nyň özü ni 
Reb biň öňün de pe sel di şi ýa ly, Amon 
özü ni Reb biň öňün de pe selt män, gaý tam 
köp den-köp gü nä et di. 24  Amo nyň nö ker-
le ri oňa gar şy dil düw şük gu rap, ony öz 
köş gün de öl dür di ler. 25  Em ma ýa hu da 
hal ky Amon pa ty şa gar şy dil düw şük 
gu ran la ryň ba ry ny öl dü rip, onuň ýe ri ne 
og ly Ýo şy ýa ny pa ty şa et di.

34‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýoşyýa 
(2 Patyşalar 22:12)

1 Ýo şy ýa pa ty şa bo lan da se kiz ýa-
şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de otuz bir ýyl 
pa ty şa lyk et di. 2  Ýo şy ýa Reb biň na za-
ryn da dog ry iş le ri et di. Ol sa ga-so la 
so wul man, ata sy Da wu dyň ýol la ryn-
dan ýö re di.

3 Ýo şy ýa nyň pa ty şa ly gy nyň se ki zin ji 
ýyl yn da, ol en tek ýaş ka öz ata sy Da-
wu dyň Hu da ýy ny ag tar ma ga baş la dy. 
Pa ty şa ly gy nyň on ikin ji ýyl yn da Ýo şy ýa 
Ýa hu da bi len Iýe ru sa li mi sež de gäh ler den 
we Aşe ra but la ryn dan, oý ma we guý-
ma but la ryn dan aras sa la ma ga baş la dy. 
4  Ýo şy ýa nyň öňün de Ba gal but la ry nyň 
gur ban lyk sy pa la ry ny ýyk dy lar; ola-
ryň ýo kar syn da bo lan ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýa kyl ýan sy pa la ry ýu mur dy-
lar; Aşe ra but la ry ny, oý ma we guý ma 
but la ry ny-da bö lek-bö lek edip, kü le 
öw rüp, ony şu but la ra gur ban lyk be-
ren le riň ga byr la ry na se pe le di ler. 5 Şeý le 
hem, Ýo şy ýa ru ha ny la ryň süňk le ri ni öz 
gur ban lyk be ril ýän sy pa la ryn da ýa kyp, 
Ýa hu da ny we Iýe ru sa li mi aras sa la dy. 
6‑7 Ýo şy ýa Ma na şa, Ef ra ýym, Şim gon, 

hat da Naf ta la çen li bo lan şä her ler dä ki, 
ola ryň tö we rek le rin dä ki ha ra ba lyk lar da-
ky gur ban lyk sy pa la ry ny ýyk dy. Aşe ra 
but la ry ny we beý le ki but la ry dö wüp kül 
et di, bü tin Ys ra ýyl da ky ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýa kyl ýan sy pa la ry ýyk dy. Soň ra 
ol Iýe ru sa li me do la nyp gel di.

Töwrat tapylýar 
(2 Patyşalar 22:120)

8  Pa ty şa ly gy nyň on se ki zin ji ýyl yn da 
ýur dy we öýi aras sa lan la ryn dan soň, 
Ýo şy ýa pa ty şa Asal ýa nyň og ly Şa pa ny, 
şä her hä ki mi Ma ga se ýa ny we Ýo wa ha-
zyň og ly baş emel dar Ýo wa ny öz le ri niň 
Hu da ýy Reb biň öýü ni be jer mä ge iber di. 
9 Olar baş ru ha ny Hil ki ýa nyň ýa ny na 
ge lip, Hu da ýyň öýü ne ge ti ri len kü müş-
le ri oňa ber di ler. Der we ze ban le wi ler 
bu kü müş le ri gün ba tar da ky ma na şa 
we ef ra ýym halk la ryn dan, ga lan äh li 
ys ra ýyl hal kyn dan, bü tin ýa hu da dan 
we ben ýa min den, Iýe ru sa lim ilat yn dan 
ýyg nap dy. 10 Olar küm şi Reb biň öýü ni 
di kelt mek işi ne bel le nen gö zeg çi le riň we 
Reb biň öýü ni be jer ýän iş çi le re ber di ler. 
11 Olar küm şi ýo nu lan daş lar, agaç lar we 
Ýa hu da pa ty şa la ry nyň ha ra ba eden jaý la-
ry üçin pürs ler sa tyn al mak üçin agaç we 
daş us sa la ry na ber di ler. 12‑13 Bu adam lar 
işi çyn ýü rek den ýe ri ne ýe tir ýär di ler. 
Me ra ry nyň nes lin den bo lan le wi Ýa hat 
bi len Abad ýa, Ko ha dyň nes lin den bo lan 
Za kar ýa we Me şul lam da gy lar bu la ryň 
üs tün den baş tu tan ly ga bel le nip di ler. 
Saz gu ral la ry na ök de bo lan beý le ki 
äh li le wi ler ýük da şa ýan la ra we dür li 
hyz mat da iş le ýän le re baş tu tan lyk et di ler. 
Mür ze ler, gö zeg çi ler we der we ze ban lar 
hem le wi ler den di.

14  Reb biň öýü ne ge ti ri len küm şi çy ka-
ryp ýör kä ler, ru ha ny Hil ki ýa Mu sa nyň 
üs ti bi len ber len Töw ra dy tap dy. 15  Baş 
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ru ha ny Hil ki ýa Şa pan mür zä: «Men 
Reb biň öýün de Töw ra dy tap dym» diý di. 
Hil ki ýa ki ta by Şa pa na ber di. 16‑17 On soň 
Şa pan mür ze pa ty şa nyň ýa ny na ge lip, 
oňa ki ta by ber di we oňa: «Gul la ryň 
öz le ri ne tab şy ry lan bar işi edip ýör ler. 
Olar Reb biň öýün dä ki bar küm şi alyp, 
ony öý işi ne bel le nen baş tu tan la ryň we 
iş çi le riň eli ne be rip dir ler» di ýip, bar 
za dy pa ty şa ha bar ber di. 18  Şa pan mür ze 
pa ty şa: «Hil ki ýa ru ha ny ma ňa bir ki tap 
ber di» diý di. On soň Şa pan ki ta by alyp, 
pa ty şa ses li okap ber di.

19 Pa ty şa Töw ra dyň söz le ri ni eşi den de, 
ýa ka sy ny ýyrt dy. 20  On soň pa ty şa Hil-
ki ýa ru ha na, Şa pa nyň og ly Ahy ka ma, 
Mi ka ýa nyň og ly Ab do na, Şa pan mür zä 
we pa ty şa nyň hyz mat kä ri Asa ýa şeý le 
tab şy ryk ber di: 21 «Ba ryň-da, me niň üçin 
Ys ra ýyl da hem Ýa hu da da ga lan lar üçin 
bu ta py lan ki tap da ky aý dyl ýan söz ler 
ba ra da Reb den so raň, çün ki Reb biň bi ze 
gar şy low la ýan ga za by ga ty güýç lü dir. 
Bi ziň ata la ry myz bu ki tap da ýa zy lan 
äh li söz le re gö rä Reb biň sö zü ni ber jaý 
et me di ler».

22  Şeý dip, Hil ki ýa ru ha ny we pa ty şa-
nyň onuň bi len ibe ren adam la ry Hul da 
at ly aýal py gam be riň ýa ny na ge lip, oňa 
bu ba ra da gür rüň ber di ler. Hul da eşik 
sak çy sy Has ra nyň ag ty gy, To ka dyň og ly 
Şal lu myň aýa ly dy, ol Iýe ru sa li miň tä ze 
bö lü min de ýa şa ýar dy. 23 Hul da ola ra: 
«Ys ra ýyl Hu da ýy Reb si zi me niň ýa ny-
ma ibe ren ada ma şeý le diý ýär: 24  „Men 
Ýa hu da pa ty şa sy nyň öňün de oka lan bu 
ki tap da ýa zy lan äh li lag nat la ra gö rä, 
hök man bu ýe riň we bu ýer de ýa şa ýan-
la ryň ba şyn dan bet bagt çy lyk in de re rin. 
25 Ola ryň Me ni terk edip, baş ga hu daý la ra 
ýa kym ly ys ly tü tet gi ýa kyp, öz pis iş le ri 
bi len Me niň ga ha ry my ge ti ren dik le-
ri üçin, Me niň bu la ra gar şy ga ha rym 

tu ta şar, ol hiç ha çan sön mez“. 26  Em ma 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb Özün den so ra mak 
üçin şu ýe re ýol lan Ýa hu da pa ty şa sy na 
onuň eşi den söz le ri ba ra da şeý le diý-
ýär: 27 „Me niň bu ýe re we onuň ila ty na 
gar şy aý dan söz le ri mi eşi de niň den soň, 
se niň ýü re giň ýum şa dy. Özü ňi Hu da-
ýyň öňün de ki çelt diň, ýa ka ňy ýyr typ, 
hu zu rym da da dy-per ýat et diň. Şo nuň 
üçin hem Men se niň di le gi ňi eşit dim. 
Mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn. 28  Men 
se ni ata la ryň ýa ny na ýyg na ryn, sen-de 
asu da lyk bi len öz gab ry ňa gi rer siň. Me-
niň bu ýe re ge tir jek bet bagt çy ly gy my 
sen gör mer siň“». Olar bu ha ba ry pa ty şa 
ýe tir di ler.

Ýoşyýa äht edýär 
(2 Patyşalar 23:120)

29 On soň Ýo şy ýa pa ty şa adam ibe rip, 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň ýa şu lu-
la ry nyň ba ry ny öz ýa ny na ýyg na dy. 
30  Ýo şy ýa pa ty şa, tu tuş ýa hu da hal ky, 
Iýe ru sa li miň bar ila ty, ru ha ny lar, le wi ler, 
ulu dan-ki çä äh li halk bi len bi le Reb biň 
öýü ne git di ler. Pa ty şa Reb biň öýün den 
ta py lan Äht ki ta byn da ky söz le ri ola ra 
ses li okap ber di. 31 Ýo şy ýa pa ty şa öz 
ýe rin de du rup, Reb biň tab şy ryk la ry ny, 
per man la ry ny, parz la ry ny bü tin kal by 
bi len, bü tin ja ny-te ni bi len ber jaý edip, 
Reb biň yzy na eýer jek di gi ne hem-de 
şu ki tap da ýa zy lan äht ba ra da aý dy lan 
söz le ri ber jaý et jek di gi hak da Reb-
biň hu zu ryn da Onuň bi len äht ediş di. 
32  Ýo şy ýa Iýe ru sa lim de we Ben ýa min de 
bo lan la ryň ba ry na bu äh ti sak la jak dyk-
la ry ba ra da ka sam et dir di. Iýe ru sa li miň 
ila ty Hu da ýyň, ata la ry nyň Hu da ýy nyň 
äh ti ne gö rä he re ket et di ler. 33 Ýo şy ýa 
Ys ra ýyl top ra gyn da ky ys ra ýyl la ra de-
giş li bo lan ýig ren ji zat la ryň ba ry ny ýok 
edip, Ys ra ýyl da bo lan la ryň hem me si ne 
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öz le ri niň Hu da ýy Reb be yba dat et mek li-
gi bu ýur dy. Ýo şy ýa nyň ýa şan döw rün de 
olar ata la ry nyň Hu da ýy Reb biň ýo lu na 
eýer mek den dön me di ler.

35‑nji bap

Ýoşyýa Pesah baýramyny belleýär 
(2 Patyşalar 23:2123)

1 Ýo şy ýa Iýe ru sa lim de Reb üçin Pe sah 
baý ra my ny tut dy. Bi rin ji aýyň on dör-
dü ne Pe sah jan ly sy ny soý ma gy ka rar 
et di. 2  Ol ru ha ny la ry öz we zi pe le rin de 
go ýup, Reb biň öýü niň hyz ma tyn da ola ry 
ruh lan dyr dy. 3 Ýo şy ýa Reb üçin ba gyş 
edi lip, bü tin ys ra ýyl hal ky na tä lim be ren 
le wi le re şeý le diý di: «Mu kad des san dy gy 
Ys ra ýyl pa ty şa sy Da wu dyň og ly Sü leý-
ma nyň gu ran öýün de go ýuň. Mun dan 
beý läk ony ger şi ňiz de gö ter mek li giň ge-
re gi ýok dur. In di Hu da ýy ňyz Reb be we 
Onuň hal ky Ys ra ýy la hyz mat ediň. 4  Ys
ra ýyl pa ty şa sy Da wu dyň we onuň og ly 
Sü leý ma nyň ýaz gy la ryn da gör ke zil i şi 
ýa ly, urug la ry ňy za, bö lüm le ri ňi ze gö rä 
taý ýar la nyň. 5 Ko wum daş la ry ňyz bo lan 
hal kyň urug la ry na we le wi le riň urug la-
ry na gö rä mu kad des ýer de to par-to par 
bo lup du ruň. 6  Pe sah jan ly sy ny so ýuň; 
ini ňi zi tä miz läp, Reb biň Mu sa nyň üs ti 
bi len be ren sö zü ni amal eder ýa ly, do-
gan la ry ňyz üçin taý ýar lyk gö rüň».

7 Ýo şy ýa Pe sah gur ban ly gy üçin şol 
ýer dä ki hal kyň äh li si ne otuz müň ow-
lak-gu zy hem-de üç müň öküz ber di. 
Bu la ryň äh li si onuň öz mal la ryn dan dy. 
8  Pa ty şa nyň baş tu tan la ry hem hal ka, ru-
ha ny la ra we le wi le re meý le tin sa da ka lar 
ber di ler. Hu da ýyň öýü niň baş tu tan la ry 
bo lan Hil ki ýa, Za kar ýa we Ýe hi ýel da gy 
ru ha ny la ra Pe sah gur ban lyk la ry üçin 
iki müň al ty ýüz ow lak dyr gu zy we üç 
ýüz öküz ber di ler. 9 Le wi le riň baş tu ta ny 

bo lan Ko nan ýa hem onuň do gan la ry 
Şe mag ýa, Ne ta nel, Ha şab ýa, Ýe gi ýel 
we Ýo za bat da gy le wi le re Pe sah gur-
ban ly gy üçin bäş müň ow lak dyr gu zy 
we bäş ýüz öküz ber di ler.

10 Hyz mat işi ýe ri ne ýe ti ri lip bo lan soň, 
pa ty şa nyň tab şy ry gy bo ýun ça ru ha-
ny lar öz ýer le rin de we le wi ler hem öz 
bö lüm le rin de dur du lar. 11 Olar Pe sah 
jan ly sy ny soý du lar, ru ha ny lar-da öz le ri-
ne ber len ga ny serp di ler; le wi ler bol sa 
jan ly la ryň de ri le ri ni soý du lar. 12  On soň 
ýak ma gur ban lyk la ry hal kyň urug la-
ry na gö rä paý la mak üçin bir gap dal da 
goý du lar, Mu sa nyň ki ta byn da ýa zy ly şy 
ýa ly, halk Reb be ýak ma gur ban lyk la-
ry hö dür le di ler Olar öküz ler bi len-de 
şeý le et di ler. 13 Olar Pe sah jan ly sy ny 
düz gün bo ýun ça ot da ke bap et di ler. 
Mu kad des sa da ka la ry-da ga zan lar da, 
pi ti ler de we ta ba lar da bi şi rip, des si ne 
bü tin hal ka paý la dy lar. 14  Mun dan soň, 
le wi ler öz le ri we ru ha ny lar üçin taý ýar-
lyk gör dü ler, çün ki Ha ru nyň nes lin den 
bo lan ru ha ny lar ag şa ma çen li ýak ma 
gur ban lyk la ry ny we ýag la ry hö dür-
le mek bi len meş gul bol du lar. Şeý dip, 
le wi ler öz le ri we Ha ru nyň nes lin den 
bo lan ru ha ny lar üçin taý ýar lyk gör dü ler. 
15 Asa fyň ne sil le rin den bo lan aý dym çy-
lar Da wu dyň, Heý ma nyň we pa ty şa nyň 
gör gü ri Ýe du tu nyň tab şy ry gy na gö-
rä öz ýer le rin de di ler. Her der we ze de 
der we ze ban lar bar dy. Ga ryn daş la ry 
le wi le riň olar üçin taý ýar lyk gö ren dik-
le ri üçin, ola ra hyz mat la ryn dan git mek 
ge rek däl di.

16  Ýo şy ýa pa ty şa nyň tab şy ry gy na gö rä 
Pe sah baý ra my ny bel le mek we Reb biň 
gur ban lyk sy pa syn da ýak ma gur ban lyk-
la ry hö dür le mek üçin, şol gün Reb biň bar 
hyz ma ty na şeý le taý ýar lyk gö rül di. 17 Ol 
ýer de bo lan ys ra ýyl hal ky şol wagt Pe sah 
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a 36:3 Bir ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3400 kg deň dir.
b 36:3 Bir ýa rym bat ma na go laý – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

baý ra my ny we Pe tir baý ra my ny ýe di 
gün läp bel le di. 18  Şa mu wel py gam be riň 
döw rün den bä ri beý le Pe sah baý ra my 
ge çi ril män di. Ýo şy ýa nyň, ru ha ny la ryň, 
le wi le riň, bu ýer de bo lan äh li ýa hu da we 
ys ra ýyl halk la ry nyň, we Iýe ru sa li miň 
ila ty nyň ge çi ren bu Pe sah baý ra my ýa-
ly Pe sa hy Ys ra ýy lyň pa ty şa la ry nyň hiç 
bi ri-de ge çir män di. 19 Bu Pe sah baý ra my 
Ýo şy ýa pa ty şa nyň pa ty şa ly gy nyň on 
se ki zin ji ýyl yn da bel len di.

Ýoşyýanyň ölümi 
(2 Patyşalar 23:2830)

20 Ýo şy ýa pa ty şa öýüň di kel diş iş le ri ni 
ta mam lan dan soň, Mü sür pa ty şa sy Ne-
ko sö weş mek üçin Ýew frat der ýa sy nyň 
bo ýun da ky Kar ke mi şe git di. Ýo şy ýa 
hem Mü sür pa ty şa sy ny gar şy la ma ga 
git di. 21 Em ma Mü sür pa ty şa sy Ýo şy ýa 
ça par lar ýol lap: «Eý, Ýa hu da pa ty şa-
sy, se niň bi len me niň nä me işim bar!? 
Bu gün men se niň gar şy ňa uruş ma ga 
ge le mok-da, özüm bi len uruş da bo lan 
ýur duň gar şy sy na uruş ma ga gel ýä rin. 
Hu daý ma ňa how luk ma gy bu ýur dy. 
Hu daý me niň ta ra pym da dyr, sen Oňa 
gar şy çyk ma gy ňy bes et, ýog sam Ol 
se ni he läk lär» diý di. 22  Em ma Ýo şy ýa 
on dan el çek män, gaý tam onuň gar şy-
sy na uruş mak üçin ta nal maz ýa ly eşi ge 
gir di. Ýo şy ýa Ne ko nyň Hu daý ta ra pyn-
dan aý dan söz le ri ne gu lak as man, onuň 
bi len uruş mak üçin Me gi do düz lü gi ne 
çyk dy. 23 Ýaý çy lar Ýo şy ýa pa ty şa ta rap 
ok at dy lar. Pa ty şa öz nö ker le ri ne: «Me ni 
bu ýer den äki diň, men agyr ýa ra lan dym» 
diý di. 24 Şeý dip, Ýo şy ýa pa ty şa nyň nö ker-
le ri ony sö weş ara ba syn dan alyp, özü niň 
ikin ji bir sö weş ara ba sy na mün dü rip, 

Iýe ru sa li me ge tir di ler. Ýo şy ýa Iýe ru-
sa lim de dün ýä den ötüp, ata la ry nyň 
go nam çy ly gyn da jaý la nyl dy. Bü tin ýa-
hu da we Iýe ru sa lim hal ky Ýo şy ýa üçin 
ýas tut du lar. 25  Ýer me ýa Ýo şy ýa üçin 
agy aý dy my ny düz di. Er kek dir aýal 
aý dym çy lar öz agy aý dym la ryn da şu 
gü ne çen li hem Ýo şy ýa ba ra da gür rüň 
edip, ola ry Ys ra ýyl da ada ta öwür di ler. 
Olar agy ki ta byn da ýa zy lan dyr. 26‑27 Ýo
şy ýa nyň ga lan iş le ri, Reb biň ka nu nyn da 
ýa zy lan la ra gö rä eden oňat iş le ri, onuň 
baş dan-aýak alyp ba ran iş le ri Ys ra ýyl 
hem Ýa hu da pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta-
byn da ýa zy lan dyr.

36‑njy bap

Ýahuda patyşasy Ýehogahaz 
(2 Patyşalar 23:3035)

1 Ýur duň hal ky Ýo şy ýa nyň og ly Ýe ho-
ga ha zy alyp, ka ka sy nyň ýe ri ne pa ty şa 
et di. 2  Ýe ho ga haz pa ty şa bo lan da ýig ri-
mi üç ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de üç 
aý pa ty şa lyk et di. 3‑4  Mü sür pa ty şa sy 
Ne ko Iýe ru sa lim de Ýe ho ga ha zy tagt-
dan ag da ryp, ýur da bir ýüz ýet miş 
bat man kü müş a, bir ýa rym bat ma na 
go laý hem al tyn b sal gyt sal dy. Ol Ýe-
ho ga ha zyň do ga ny El ýa ky my onuň 
ýe ri ne Ýa hu da we Iýe ru sa li me pa ty şa 
edip, onuň ady ny Ýe ho ýa kym di ýip 
üýt get di. On soň Ne ko pa ty şa Ýe ho-
ga ha zy alyp, Mü sü re gel di.

Ýahuda patyşasy Ýehoýakym 
(2 Patyşalar 23:36–24:7)

5 Ýe ho ýa kym pa ty şa bo lan da ýig ri mi 
bäş ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa li me on bir 
ýyl pa ty şa lyk et di. Ol Hu da ýy Reb biň 
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na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 6  Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sar Ýe ho ýa ky myň 
üs tü ne ço zup, ony Ba by la äkit mek üçin 
zyn jyr bi len daň dy. 7 Ne bu kad ne sar Reb-
biň öýün dä ki gap-gaç la ry hem Ba by la 
äki dip, ola ry özü niň Ba byl da ky köş gün-
de goý dy. 8  Ýe ho ýa ky myň ga lan iş le ri, 
onuň eden ýig ren ji iş le ri we ga ba hat-
lyk la ry ba ra da Ys ra ýyl hem Ýa hu da 
pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da ýa zy-
lan dyr. Onuň ýe ri ne og ly Ýe ho ýa kyn 
pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoýakyn 
(2 Patyşalar 24:817)

9 Ýe ho ýa kyn pa ty şa bo lan da se kiz 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de üç aý, on 
gün pa ty şa lyk et di. Ýe ho ýa kyn Reb biň 
na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 10 Ba har
da pa ty şa Ne bu kad ne sar adam ibe rip, 
Ýe ho ýa ky ny Reb biň öýü niň gym mat-
ba ha gap-gaç la ry bi len bir lik de Ba by la 
ge tir dip, onuň do ga ny Sid ki ýa ny Ýa hu da 
we Iýe ru sa li me pa ty şa et di.

Ýahuda patyşasy Sidkiýa 
(2 Patyşalar 24:1820; 
Ýermeýa 52:13)

11 Sid ki ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi bir 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on bir ýyl 
pa ty şa lyk et di. 12  Sid ki ýa Reb biň na-
za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. Ol Reb biň 
adyn dan gep län Ýer me ýa py gam be riň 
öňün de özü ni ki çelt me di.

Iýerusalimiň synmagy 
(2 Patyşalar 25:121; Ýermeýa 52:311)

13 Şeý le hem Sid ki ýa özü ne Hu daý dan 
ant içi ren Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne-
sa ra gar şy goz ga laň tu ruz dy. Sid ki ýa 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be ta rap öw rül me jek 
bo lup, boý nu ýo gyn lyk et di, ýü re gi ni 
ga tat dy. 14  Äh li ru ha ny baş tu tan la ry 

bi len halk bir lik de mil let le riň äh li 
ýig ren ji iş le ri ne eýer di ler, bi we pa lyk 
çak da na şa art dy. Olar Reb biň Iýe ru-
sa lim de mu kad des eden öýü ni mur dar 
et di ler. 15 Ata la ry nyň Hu da ýy Reb ola ra 
py gam ber le riň üs ti bi len yzy gi der li 
duý du ryş ber di, çün ki Onuň Öz hal ky-
na we mes ge ni ne re hi mi in di. 16  Em ma 
olar Hu da ýyň ça par la ry ny mas ga ra lap, 
Hu da ýyň söz le ri ni äs ger mez lik et di ler, 
Onuň py gam ber le ri ni kem sit di ler. On-
soň Reb biň Öz hal ky na gar şy ga za by 
şeý le bir low la dy we lin, on dan gu tu lar 
ýa ly bol ma dy.

17 On soň Reb Iýe ru sa li miň gar şy sy na 
Ba byl pa ty şa sy ny çoz dur dy. Ba byl ly lar 
mu kad des öýün de ýaş la ry ny gy lyç dan 
ge çir di ler; ýi git ler dir gyz la ra, go ja lar dyr 
sa çy aga ran la ra olar re him et me di ler. 
Reb ola ryň ba ry ny Ba byl pa ty şa sy nyň 
eli ne ber di. 18  Ne bu kad ne sar Hu da ýyň 
öýün dä ki äh li ulu ly-ki çi li gap-gaç la ry, 
Reb biň öýün dä ki ha zy na la ry, pa ty şa nyň 
we onuň emel dar la ry nyň ha zy na la-
ry ny Ba by la alyp git di. 19 Ba byl ly lar 
Hu da ýyň öýü ni ýa kyp, Iýe ru sa li miň 
di wa ry ny ýy kyp, on da ky äh li köşk le-
re ot be rip, äh li gym mat ba ha zat la ry 
ýok et di ler. 20  Ba byl pa ty şa sy gy lyç-
dan aman ga lan la ry Ba by la ýe sir edip 
äkit di. Ýe sir edi lip äki di len ler Pars 
pa ty şa ly gy hä ki mi ýet ba şy na geç ýän çä, 
Ba byl pa ty şa sy na we onuň ogul la ry na 
gul bol du lar.

21 Şeý dip, Reb biň Ýer me ýa nyň üs ti 
bi len aý dan sö zi ama la aş dy. Ýurt weý-
ran çy lyk da bo lan gün le ri niň do wa myn da 
do ly ýet miş ýyl lap dynç lyk da bol dy.

Kureş patyşanyň permany 
(Ezra 1:14)

22  Pars pa ty şa sy Ku re şiň pa ty şa ly gy-
nyň bi rin ji ýyl yn da Reb biň Ýer me ýa nyň 
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üs ti bi len aý dan sö zi ama la aşar ýa ly, Reb 
Ku reş pa ty şa nyň ulan ýan ýa zu wyn da 
per man çy ka ryp, ony tu tuş pa ty şa ly-
gy na ça par üs ti bi len jar et me gi onuň 
kal by na sal dy. 23 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 ybadathana gur ma gy maňa emr 
et di. Ara ňyz da Hu da ýyň hal kyn dan bo-
la ny ňyz bar bol sa, ýur du ňy za do la nyň. 
Hu da ýy ňyz Reb si ze ýar bol sun!» 
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