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1‑nji bap

Reb halky ybadathanany 
täzeden gurmaga çagyrýar

1 Dar ýuş pa ty şa nyň şa ly gy nyň ikin ji 
ýy ly nyň al tyn jy aýy nyň bi rin ji gü ni Ha-
gaý py gam be riň üs ti bi len Ýa hu da nyň 
hä ki mi Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba by-
la we Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny 
Ýe şu wa a Reb biň şu sö zi aýan bol dy. 
2  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Bu 
halk Reb biň öýü ni tä ze den gur ma gyň 
wag ty en tek ge le nok diý ýär». 3 On soň 
Ha gaý py gam be riň üs ti bi len Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy: 4  «Bu öý ha ra ba bo lup 
ýa tyr ka, özü ňi ziň ka şaň jaý lar da ýa şa-
ma gy ňy zyň wag ty my? 5 Şo nuň üçin in di 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Öz 

ýa şan ýyl la ry ňy za ser sa lyp pi kir ediň. 
6  Siz köp ekip, az ha syl al ýar sy ňyz, iýip 
doý ma ýar sy ňyz, içip gan ma ýar sy ňyz, 
ge ýin ýär si ňiz, ýö ne ýy lyn ma ýar sy ňyz, 
ga zan jy ňyz düý bi de şik pul tor ba düş-
ýär“». 7 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Öz ýa şan ýyl la ry ňy za ser sa lyp pi kir 
ediň. 8  Dag ly ga gi diň-de, agaç ge ti riň 
we Me niň öýü mi gu ruň. Şon da Men 
ho şal bo la ryn, şöh rat la na ryn, mu ny 
Reb diý ýär. 9 Siz köp ha sy la ga raş ýar-
dy ňyz, ýö ne ol ha syl az bo lup çyk dy. 
Ony öýe ge ti re ni ňiz de, Men ony ýe le 
so wur dym. Nä me üçin? Me niň öýü miň 
ha ra ba öw rü lip ýa ta ny üçin! Men mu ny 
si ziň äh li ňi ziň di ňe öz öý le ri ňiz bi len 
güm ra dy gy ňyz üçin şeý le et dim. Mu ny 
Men – Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy-
ryn. 10 Şo nuň üçin-de as man yga ly, ýer 

Hagaý pygamberiň kitaby
Giriş

Ha gaý py gam be riň ki ta by b. e. öň 
520-nji ýyl da Hu daý ta ra pyn dan ge len 
gys ga yl ham la ryň be ýa ny dyr. Ys ra ýyl 
hal ky Ba byl sür gün li gin den do la nyp, 
eý ýäm bir nä çe ýyl bä ri Iýe ru sa lim de 
ýa şa ýar. Em ma duş man la ryň weý ran 

eden yba dat ha na sy he niz-de ha ra ba 
bo lup ýa tyr. Hu daý dan ge len yl ham-
lar hal ky yba dat ha na ny di kelt mä ge 
ruh lan dyr ýar. Öz ge rip, özü ni päk län 
hal ka Reb ge le jek de aba dan ly gy we 
pa ra hat ly gy wa da ber ýär.
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a 1:1 Ýa hu da nyň hä ki mi Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba by la we Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny 
Ýe şu wa – se ret: Ezr 3:2; 5:1.
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ha sy ly siz den gys gan ýar. 11 Şeý le hem 
Men ýur da we onuň dag la ry na, gal la 
meý dan la ry na, üzüm çi lik le ri ne, zeý tun 
bag la ry na, ýer den ön ýän äh li önüm le re, 
yn san dyr haý wan la ryň üs tü ne, çek ýän 
äh li zäh me ti ňi ziň üs tü ne gu rak çy lyk 
je za sy ny in der dim».

12  Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl bi len 
Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe şu wa 
we hal kyň aman ga lan la ry nyň äh li-
si Reb den gor kup, öz le ri niň Hu da ýy 
Reb biň sö zü ne we Ha gaý py gam be riň 
aý dan la ry na gu lak as dy lar. Çün ki Ha-
gaý py gam be ri Be ýik Hu daý ibe rip di. 
13 On soň Reb biň we ki li Ha gaý Reb biň 
şu ha ba ry ny hal ka ýe ti rip, şeý le diý di: 
«Reb: „Men si ziň bi len di rin“ diý ýär. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr». 14  Reb Ýa hu da nyň 
hä ki mi Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba by lyň, 
Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe şu-
wa nyň we hal kyň aman ga lan la ry nyň 
äh li si niň kal by ny oýar dy. On soň olar 
ge lip, öz le ri niň Hu da ýy Hök mü ro wan 
Reb biň öýü ni gur ma ga baş la dy lar. 15 Bu 
wa ka pa ty şa Dar ýu şyň şa ly gy nyň ikin ji 
ýy ly nyň al tyn jy aýy nyň ýig ri mi dör dü ne 
bo lup geç di.

2‑nji bap

Ybadathananyň şöhraty
1 Bu ýy lyň ýe din ji aýy nyň ýig ri mi bi ri 

gü ni Ha gaý py gam be riň üs ti bi len Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «In di Ýa hu da nyň 
hä ki mi Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba by la, 
Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe şu wa 
we hal kyň aman ga lan la ry nyň äh li-
si ne ýüz le nip, şeý le diý: 3 „Ara ňyz da 
bu öýüň öň ki şöh ra ty ny gö ren ler den 
kim bar? In di ol si ze nä hi li gö rün ýär? 
Si ziň na za ry ňyz da ol hiç zat ça gö rün-
ýän-ä däl dir? 4  Eý, Ze ru ba byl, ruh dan 
düş me, mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn. 

Eý, Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe-
şu wa, ruh dan düş me! Eý, ýur duň äh li 
hal ky, ruh dan düş me. Mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn. Iş läň, çün ki Men si ziň 
bi len di rin, mu ny Men – Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dy ryn. 5  Mü sür den çy ka-
ny ňyz da, si ze söz ber şim ýa ly, Ru hum 
ara ňyz da dyr, gork maň!“» 6  Çün ki Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Men az 
sa lym dan ýe ne bir ge zek gö gi we ýe ri, 
deň zi we gu ry ýe ri sars dy ra ryn. 7 Men 
äh li mil let le ri-de sars dy ra ryn, şon da äh li 
mil let le riň ha zy na la ry şu ýe re ge ler we 
Men bu öýi şan-şöh rat dan dol du ra ryn. 
Mu ny diý ýän Men – Hök mü ro wan Reb-
dir. 8  Kü müş-de, al tyn-da Me niň ki dir. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr. 
9 Men ýe ne: „Bu öýüň soň ky şöh ra ty 
onuň öň ki şöh ra tyn dan hem has be lent 
bo lar“ diý ýä rin. Bu ýe re aba dan çy lyk 
be re rin. Mu ny Men – Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dy ryn».

Pygamberiň ruhanylara 
beren görkezmesi

10 Dar ýuş pa ty şa nyň şa ly gy nyň ikin-
ji ýy ly nyň do ku zyn jy aýy nyň ýig ri mi 
dör di gü ni Ha gaý py gam be re Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy: 11 «Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Ru ha ny lar dan ka nun ha-
kyn da so ra. 12 Eger bir adam Reb be ba gyş 
edi len eti ete gi ne sa lyp äki den de, onuň 
ete gi çö re ge, çor ba, şe ra ba, ýa ga ýa-da 
baş ga bir iý mi te gal taş sa, şo lar mu kad-
des bo lar my?“». Ru ha ny lar bu so ra ga: 
«Ýok» di ýip jo gap ber di ler. 13  On soň 
Ha gaý: «Eger ölä gal ta şyp, ha ram bo lan 
adam bu zat lar dan bi ri ne eli ni de gir se, 
şol zat mur dar bo lar my?» di ýip so ra dy. 
Ru ha ny lar mu ňa: «Ha wa, ol mur dar 
bo lar» di ýip jo gap gaý tar dy lar. 14  On soň 
Ha gaý şeý le diý di: «Reb: „Bu halk, bu 
mil let hem Me niň na za rym da şeý le dir“ 
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diý ýär. „Ola ryň ed ýän äh li iş le ri-de 
şeý le dir, şo nuň üçin ola ryň hö dür ed ýän 
zat la ry nyň hem me si mur dar dyr. 15  In di 
şu gün den beý läk öz ýag daý la ry ňyz hak-
da pi kir ediň. Reb biň yba dat ha na syn da 
daş üs tü ne daş go ýul maz dan öň 16  nä hi li 
ýa şap dy ňyz?! Bi ri ýig ri mi bat man lyk 
har ma ny ýyg na ma ga ge len de, ol on 
bat man çy kar dy. Ol şe rap ly çe lek den 
el li küý ze şe rap al jak bo lan da, di ňe 
ýig ri mi küý ze çy kar dy. 17 Men el zäh me-
ti ňiz bi len ön dür ýän äh li önüm le ri ňi ziň 
üs tün den ep gek öwüs di rip, heň we do ly 
bi len ha rap la dym. Em ma siz şon da-da 
Ma ňa ta rap öw rül me di ňiz. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 18  Şu gün den, ýag ny do ku-
zyn jy aýyň ýig ri mi dör dün den – Reb biň 
yba dat ha na sy nyň düý bi tu tu lan gü nün-
den beý läk öz ýag daý la ry ňyz hak da 
ma za ly oý la nyň. 19 Am mar da to hum 
gal dy my? Gal ma dy. Üzüm, in jir, nar 

we zeý tun agaç la ry en tek hem ha syl 
ber ýär mi? Ber me ýär. Em ma Men si ze 
şu gün den beý läk be re ket ýag dy ra ryn“».

Reb Zerubabyla wada berýär
20 Şol gün – aýyň ýig ri mi dör di gü ni 

Ha gaý py gam be re ikin ji ge zek Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 21 «Ýa hu da nyň 
hä ki mi Ze ru ba by la Me niň Ýe ri we 
Gö gi tit ret jek di gi mi aýt. 22  Pa ty şa la ryň 
tagt la ry ny ag da ra ryn, Men mil let le riň 
pa ty şa lyk la ry nyň güý jü ni ýok ede rin. 
Sö weş ara ba lary dyr ola ryň üs tün dä ki le ri 
ag da ra ryn, at lar dyr ola ryň ça pyk su war-
la ry ny ýy ka ryn, her kim öz ýol da şy nyň 
gyly jyn dan he läk bo lar». 23 Hök mü ro wan 
Reb ýe ne şeý le diý ýär: «Eý, gu lum, Şe-
ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl, şol gün Men 
se ni ge ti rip, mö hür ýü zü gim deý ede rin, 
çün ki Men se ni saý la dym. Mu ny Men – 
Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy ryn». 
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