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Ýermeýa pygamberiň kitaby
Giriş

Ýer me ýa py gam ber Ýa hu da ýur-
dun da, Iýe ru sa li miň de mir ga zyk 
ta ra pyn da ýer leş ýän Ana tot oba syn da 
ru ha ny nyň maş ga la syn da do gul-
ýar. Ys ra ýyl ýur dy ikä bö lü nen den 
soň, Ýa hu da Gün or ta pa ty şa ly gy na 
de giş li di.

Ýer me ýa b. e. öň 626-njy ýyl da py-
gam ber lik edip baş la ýar. Onuň ady 
«Reb beý geld ýär», «Reb ber ka rar 
ed ýär», «Reb aý lap taş la ýar» diý me gi 
aň lad ýar. «Aý lap taş la ýar» – bu ýer-
de duş man çy lyk ly dün ýä py gam be ri 
taş la ýar ýa-da mil let le ri gü nä le ri ze-
rar ly ýe re pyl çap ur ýar di ýen ma ny da 
ulan yl ýar.

Reb Ýa hu da ýur du nyň üs tün den 
je za in der jek bo la ny üçin, Ýer me-
ýa py gam be re öý len me gi we ça ga 
edin me gi ga da gan ed ýär. Şol je za-
lan dy ry ly şyň do wa myn da in di ki ne sil 
bü tin leý ýok edil me li di. Ýer me ýa 
ýa hu dy hal ky je za lan dy ry lyp, Ba by la 
sür gün edil jek di gi ba ra da py gam ber-
lik ede ni üçin, öz dö wür deş le ri niň 
ara syn da ha la nyl ma ýar dy. Ýö ne şeý le 
bo lan dy gy na ga ra maz dan, Ba ruk at ly 
adam onuň sa dyk ýol da şy na öw rü lip, 
py gam be riň äh li aý dan la ry ny ýaz ga 
ge çir ýär. Ýer me ýa öm rü niň ahyr ky 
gün le ri ni Ba byl da däl-de, Mü sür de 
ge çir ýär. Alym la ryň çak la ma la ry na 
gö rä, ol hut şol ýer de ara dan çyk ýar 
ýa-da öl dü ril ýär.

Ýer me ýa nyň py gam ber lik le ri 
kä wagt, aý ra tyn hem Ba byl sür gün-
li gin de ruh dan dü şen hal ka te sel li 
ber ýär di. Reb ola ra Ba byl ýur dun-
da or naş ma gy buý rup, şeý le diý ýär: 
«Öý ler gu rup, olar da ýa şaň; bag lar 
ekip, mi we si ni iýiň. Öý le niň, ogul-
la ry ňyz hem gyz la ry ňyz bol sun. 
Ogul la ry ňy zy öý len di riň, gyz la ry-
ňy zy dur mu şa çy ka ryň. Olar dan-da 
ogul lar we gyz lar dün ýä in sin. Ol 
ýer de azal maň-da, gaý tam kö pe liň. 
Si zi ýe sir edip ge ti ren şä he ri miň pa-
ra hat ly gy ny ga zan mak ly ga çal şyň. Ol 
şä her üçin Reb be di leg ediň, çün ki 
si ziň pa ra hat ly gy ňyz onuň pa ra hat-
ly gy na bag ly dyr» (29:5-7). Şeý le 
py gam ber lik ýa hu da hal ky ny geň gal-
dyr ýar, se bä bi olar ata-ba ba la ry nyň 
ýur du na do lan ma gy küý se ýär di ler. 
Em ma Reb sö zü ni do wam edip, ýa-
hu dy la ra şeý le diý ýär: «Si ziň üçin 
ni ýet län me ýil le ri mi Özüm bil ýä rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Bu lar si ze ýa-
man lyk et mek däl-de, umyt ly gel jek 
ber mek üçin pa ra hat lyk ni ýet le ri dir». 
(29:11).

Ki tap da Reb biň hal ky nyň gal-
ky ny şy, Onuň ge le jek de olar bi len 
bag la nyş jak tä ze äh ti ba ra da hem 
py gam ber lik ler bar dyr. Bu py gam ber-
lik ler ki ta byň 30 – 33-nji bap la ryn da, 
aý ra tyn-da 31-nji ba byn da be ýan 
edil ýär.
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1‑nji bap
1 Bu lar ben ýa min top ra gyn da ky Ana-

tot oba syn da ýa şa ýan ru ha ny la ryň bi ri 
bo lan Hil ki ýa nyň og ly Ýer me ýa nyň 
söz le ri dir. 2  Amon og ly Ýo şy ýa nyň Ýa-
hu da da pa ty şa ly gy nyň on üçün ji ýyl yn da 
Ýer me ýa Reb biň sö zi aýan bol dy. 3 Ýo şy-
ýa nyň og ly Ýe ho ýa ky myň döw rün den, 
onuň beý le ki og ly Sid ki ýa nyň şa ly gy nyň 
on bi rin ji ýy ly nyň bä şin ji aýy na çen li, 
ýag ny Iýe ru sa lim hal ky nyň ýe sir edi lip 
äki di len wag ty na çen li Ýer me ýa Reb biň 
sö zü niň gel me gi do wam et di.

Reb Ýermeýany çagyrýar
4  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy:

 5 «Men seni eneňiň göwresinde
şekil bermezimden öň tanadym.

Eneden dogulmazyňdan öň
seni Özüme bagyş etdim,
milletlere pygamber belledim».

6  Şon da men: «Wah, Hök mü ro wan 
Reb bim! Men dü züw li gep le mä ni-de 

oňa ra mok. Men en tek ýaş og lan ahy ry» 
diý dim. 7 Em ma Reb ma ňa şeý le diý di:

«Sen özüňe ýaş oglan diýme.
Kimiň ýanyna ibersem, gidersiň;
näme buýursam, şony aýdarsyň.

 8 Olardan gorkma,
seni halas etmek üçin
Men seniň bilendirin».

Muny Reb aýdýandyr.

9 Soň ra Reb eli ni uza dyp, ag zy ma de gir di 
we ma ňa şeý le diý di:

«Ine, Men sözlerimi seniň agzyňa 
saldym.

 10 Bu gün Men saňa milletleri hem 
şalyklary

sogrup taşlamagy we ýykmagy,
ýok etmegi we ýer bilen ýegsan 

etmegi,
gurmagy we bina etmegi 

tabşyrýaryn».

11 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
«Ýer me ýa, sen nä me gör ýär siň?» di ýip 
so ra dy. Men: «Ba dam aga jy nyň şa ha sy ny 

Ki ta byň ahyr ky bap la ryn da Ba byl 
we Mü sür ýa ly daş-tö we rek de ýer leş-
ýän ýurt lar da ýa şa ýan halk la ra gar şy 
aý dy lan py gam ber lik ler be ýan edil ýär 
(46 – 51-nji bap lar). Bu py gam ber lik ler 
Reb biň tu tuş dün ýä ni gö zeg çi lik de 
sak la ýan dy gy na şa ýat lyk ed ýär. Ki tap 
Ýer me ýa nyň äh li py gam ber lik le ri aý-

dy lyp bol nan dan soň söz so ňy, ýag ny 
Iýe ru sa li miň ýy kyl jak dy gy ba ra da-
ky py gam ber li gi bi len ta mam lan ýar. 
Bu gö zel şä he riň weý ran edil jek di gi 
hem Ýer me ýa py gam ber ta ra pyn dan 
aý dy lyp dy.

Ýer me ýa py gam ber «Ýer me ýa nyň 
agy sy» at ly ki ta byň hem aw to ry dyr.

Mazmuny
Reb Ýermeýa pygamberi çagyrýar ......................................................1:119
Ýoşyýa, Ýehoýakym, Ýehoýakyn we Sidkiýa patyşalaryň  

şalyk süren döwründe aýdylan pygamberlikler......................... 2:1–25:38
Ýermeýanyň durmuşynda bolan wakalar ...................................... 26:1–45:5
Milletlere garşy aýdylan pygamberlikler .................................... 46:1–51:64
Iýerusalimiň ýykylmagy ...................................................................52:134
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a 1:12 Gö zeg çi lik ed ýä rin – ýew reý çe ba dam we gö zeg çi lik ed ýä rin söz le riň aý dy ly şy 
meň zeş dir. Bu söz oý nat ma dyr.

gör ýä rin» diý dim. 12  On soň Reb ma ňa: 
«Dog ry gör düň, çün ki Men her bir sö zü-
miň ama la aş ma gy na gö zeg çi lik ed ýä rin a» 
diý di. 13 Ma ňa ýe ne Reb biň sö zi ge lip, Ol: 
«Nä me gör ýär siň?» di ýip so ra dy. Men: 
«De mir ga zyk da biz ta ra pa gy şa ryp gaý-
nap du ran ga za ny gör ýä rin» di ýip jo gap 
ber dim. 14 Reb ma ňa şeý le diý di: «Ýur duň 
äh li ila ty nyň üs tü ne de mir ga zyk dan bet-
bagt lyk iner. 15 Ine, Men de mir ga zyk da ky 
äh li mil let le ri ça gyr ýa ryn, mu ny Men – 
Reb aýd ýan dy ryn. Ola ryň pa ty şa la ry nyň 
äh li si ge lip, öz le ri niň tag ty ny Iýe ru sa lim 
der we ze le ri niň gi rel ge sin de, onuň daş-tö-
we re gin dä ki di war la ry nyň we Ýa hu da nyň 
äh li şä her le ri niň gar şy syn da gu rar lar. 
16  Ola ryň Men den ýüz öw rüp eden äh li 
pis lik le ri üçin, baş ga hu daý la ra sa da ka lar 
be rip, öz el le ri niň ýa san iş le ri ne sež de 
eden dik le ri üçin, Men ola ryň gar şy sy na 
Öz hö kü mi mi yg lan ede rin. 17 Em ma sen 
we lin, bi li ňi berk gu şa. Tur-da, bu ýur ýan 
äh li zat la ry my ola ra aýt. Olar dan gork ma, 
ýog sam Men-de se ni ola ryň gö zü niň al-
nyn da gor ka sa la ryn. 18  Ine, bu gün Men 
se ni tu tuş ýur duň gar şy sy na – Ýa hu da 
pa ty şa la ry na, onuň ýol baş çy la ry na, ru-
ha ny la ry na, ýur duň hal ky na gar şy berk 
ga la, de mir sü tün we bü rünç di war et dim. 
19 Olar se niň gar şy ňa sö we şer ler, em ma 
sen den üs tün çyk maz lar. Çün ki se ni ha las 
et mek üçin Men se niň bi len di rin». Mu ny 
Reb aýd ýan dyr.

2‑nji bap

Ysraýyl halky Rebden ýüz öwürýär
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Git-de, şu la ry Iýe ru sa lim hal ky na jar 
et. Reb şeý le diý ýär diý:

„Men seniň ýaşlygyňdaky wepaňy,
gelin wagtyňdaky söýgiňi 

ýatlaýan,
çölde – ekin bitmeýän ýerde,

Meniň yzyma eýerişiňi ýatlaýan.
 3 Ysraýyl Reb üçin mukaddes 

halkdyr,
Onuň hasylynyň ilkinji 

miwesidir.
Ondan iýenleriň ählisi ýazykly 

bolup,
üstlerinden betbagtlyk indi“.

Muny Reb aýdýandyr.
 4 Rebbiň sözüne gulak asyň,

eý, Ýakup nesli,
Ysraýylyň ähli kowumlary!

 5 Reb şeýle diýýär:
„Menden uzaklaşar ýaly,

ata-babalaryňyz Menden
näme ýamanlyk gördüler?

Biderek zatlaryň yzyna eýerip,
özleri-de biderek boldular.

 6 Olar: ‘Bizi Müsürden çykaran,
çölde, çukurlykda hem çolalykda,

gurak hem tüm garaňkylykda,
hiç kimiň aýak basmadyk,

hiç kimiň ýaşamadyk ýerinde
bize ýol görkezen Reb nirede?’
diýip soramadylar.

 7 Miwesidir näz-nygmatyndan 
iýsin diýip,

getirdim Men sizi bereketli ýere.
Emma gireniňizde ol ýere,

haram etdiňiz siz ülkämi,
nejis zada öwürdiňiz mülkümi.

 8 Ruhanylar: ‘Reb hany?’ diýip 
soramadylar.

Kazylar Meni tanamadylar,
ýolbaşçylar Maňa garşy pitne 

turuzdylar,

 Ýermeýa 1 ,  2  
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pygamberler Bagal butunyň 
adyndan

pygamberlik edip,
biderek zatlaryň yzyna 

eýerdiler.
 9 Şonuň üçin hem Men ýene bir 

gezek sizi ýazgarýaryn.
Muny Reb aýdýandyr.

Men siziň çagalaryňyzyň 
çagalaryny hem ýazgarýaryn.

 10 Kipriň kenarýakalaryna gidip 
görüň,

Kedara adam ýollap, üns bilen 
gözden geçiriň.

Ser salyň, heý, öň bolupmy 
şeýle zatlar?

 11 Öz hudaýlaryny çalşan millet 
barmy?

Ýogsam olaryň hudaýlary 
Hudaýam däl.

Emma Meniň halkym öz şöhratly 
Hudaýyny

çalyşdy biderek zada.
 12 Eý, gökler, muňa aňk-taňk boluň,

gorkudan titreşiň.
Muny Reb aýdýandyr.

 13 Çünki Meniň halkym iki sany pis 
iş etdi:

akar suwlaryň gözbaşy bolan 
Meni terk etdiler,

özlerine howdanlar, gyrasy çat 
açan,

suw saklamaýan howdanlar 
gazdylar.

 14 Ysraýyl gulmy näme?
Ol dogabitdi hyzmatkärmi?
Onda neçün ol olja boldy?

 15 Arslanlar oňa garşy arladylar,
seslerine bat berdiler.

Ysraýyl ýurduny weýran etdiler,
şäherlerini haraba öwürdiler,
ol ýerde bir adam-da galmady.

 16 Memfis we Tahpanhes halky

pytratdy kelleçanagyňy.
 17 Terk etdiň ýol görkezýän 

Hudaýyň Rebbi,
inderdiň şeýdip öz başyňdan 

bulary.
 18 Indi näme üçin Niliň suwundan 

içmäge
gidýärsiňiz Müsüre?

Ýewfrat derýasyndan ganmaga
gidýärsiňiz Aşura?

 19 Sizi öz pisligiňiz jezalandyrar,
dönükligiňiz paş eder.

Öz Hudaýyňyz Rebbi terk 
etmegiň,

Ondan gorkmazlygyň 
pislikdigini,

ajydygyny biliň hem görüň.
Muny Gudratygüýçli–Hökmürowan 

Reb aýdýandyr.

20  Sen bi reý ýäm bo ýun ty ry gy ňy 
dö wüp,

diýdiň tanaplaryňy üzüp:
‘Saňa gulluk etmerin’.

Her bir beýik baýyrlykda butlara 
sežde etdiň,

gür ýaprakly her bir agajyň 
astynda

zyna etdiň serlip ýatyp.
 21 Ekipdim seni iň oňat tohumdan

saýlama üzüm agajy hökmünde.
Eýsem nädip sen azyp,

öwrüldiň ýabany üzüm agajyna?
 22 Ýuwsaň-da aşgar bilen özüňi, 

sürtseň-de köp sabyny,
durandyr huzurymda 

ýazygyňyň tagmasy.
Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

 23 Sen nädip: ‘Men haram däl.
Bagal butunyň yzyna 

eýermedim’ diýip bilýärsiň?
Jülgede eden günäňe seret, näme 

edeniňi gör!

 Ýermeýa 2  
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Sen özüni ol ýere, bu ýere urýan 
ýyldam maýasyň.

 24 Sen çöle öwrenişen,
gyzgyn demi bilen şemala

pyşgyran gulansyň.
Esrän wagty ony kim saklap 

biler?
Ýadamaz ony gözleýänleň hijisi,

esrän wagty taparlar ony.
 25 Aýagyňy ýalaňaçlykdan,

bogazyňy suwsuzlykdan gora.
Emma sen: ‘Tamakin bolma!

Men keseki hudaýlary söýdüm,
olaryň yzyna eýererin!’ diýdiň.

 26 Tutulanynda ogrynyň utanyşy dek,
ysraýyl halky-da, onuň 

patyşalary-da,
ýolbaşçylarydyr ruhanylary-da,

pygamberleri-de utandylar.
 27 Olar bir agaja ‘Sen meniň 

atamsyň’,
bir daşa ‘Meni sen dogurdyň’ 

diýýärler.
Olar Maňa ýüzlerini däl-de, 

ýeňselerini öwürdiler.
Emma başlaryndan bela inende,

‘Gel-de, bizi halas et!’ diýýärler.
 28 Hany, özüňize ýasan 

hudaýlaryňyz nirede?
Başyňyzdan bela inende,

sizi halas edip bilýän bolsalar, 
goý, gelsinler.

Eý, ýahuda halky, şäherleriň 
sany näçe bolsa,

hudaýlaryňyň sany hem 
şonçadyr.

 29 Neçün siz Maňa şikaýat edýäňiz?
Baryňyz Maňa garşy baş 

galdyrdyňyz.
Muny Reb aýdýandyr.

 30 Perzentleriňize nähak temmi 
beren ekenim,

barybir olar ýola gelmediler.

Öz gylyjyňyz ýyrtyjy arslan deý
pygamberleriňizi ýuwutdy.

 31 Eý, bu döwrüň nesilleri,
Rebbiň sözüne gulak goýuň.

Men Ysraýyl üçin bir çöllük,
boldummy tüm garaňky ýurt?

Neçün diýýär halkym: ‘Biz erkin,
barmarys ýanyňa gaýdyp’?

 32 Heý-de gyz öz şaý-seplerini,
gelin öz kürtesini unudarmy?
Emma halkym Meni sansyz 

günläp unutdy.
 33 Sen oýnaşlaryňy gözläniňde,

ýoluňy tapmaga nähili ussat!
Hatda pis aýala-da ýollaryňy 

öwretdiň.
 34 Etegiň-de bigünä garybyň ganyna 

boýalan,
ony sen ogurlykda tutmadyň 

ýogsam.
Bu zatlaryň baryna garamazdan,

 35 sen diýýäň: ‘Men günäsiz, elbetde,
Rebbiň gahary sowuldy 

menden’.
Ine, ‘Men günä etmedim’ diýeniň 

üçin,
Men seniň üstüňden höküm 

çykararyn.
 36 Neçün yzly-yzyna edýärsiň sen 

dönüklik?
Aşurda masgara bolşuň dek,
masgara bolarsyň Müsürde hem.

 37 Reb ret etdi bil baglaýan 
halklaryňy,

indi rowaçlyk gazanmarsyň 
olaň üsti bilen.

Çykarsyň eliňi ýüzüňe tutup, ol 
ýerden hem“».

3‑nji bap
1 «Aý da ly, bir adam aýa ly nyň ta la-

gy ny ber ýär, ol aýal hem onuň bi len 
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a 3:14 Si on – bu Iýe ru sa li miň beý le ki ady. Söz lü ge se ret.

aý ry ly şyp, baş ga bi ri ne bar ýar. Mun dan 
soň ýaň ky adam bu aýa ly ikin ji ge zek 
alar my? Beý le et se ýurt bü tin leý ha ram 
bol maz my? Sen bol sa, eý, Ys ra ýyl, köp 
oý naş lar bi len zy na et diň. In di bir Ma ňa 
ta rap öw rü ler siň mi? Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 2  Se ret, ýa la ňaç ga ýa la ra na zar sal!

Heý, seniň zyna etmedik ýeriň 
barmy?

Çöldäki garakçylar ýaly
ýollaryň gyrasynda oturyp,

oýnaşlaryňa garaşdyň.
Loluçylygyň hem pisligiň bilen

ýurdy harama çykardyň.
 3 Şonuň üçin ýagmyrlaryň yzy 

kesildi,
ýaz ýagşy ýagmady.

Sen bihaýa lola meňzediň,
utanjyň nämedigini bilmediň.

 4 Indi sen Maňa: „Atam,
ýaşlygymdan Sen dostumsyň!

 5 Sen ömürlik gaharlanjakmy?
Öýke-kinäňi baky saklajakmy?“ 

diýip aýtdyň.
Ine, sen şu zatlary aýtsaň-da,

edip bilen ýamanlyklaryňy 
etdiň».

Biwepa Ysraýyl we Ýahuda
6  Ýo şy ýa pa ty şa nyň döw rün de Reb 

ma ňa şeý le diý di: «Sen bi we pa Ys ra-
ýy lyň eden zat la ry ny gör düň mi? Her 
bir be ýik ba ýyr da, gür ýap rak ly her 
bir aga jyň as tyn da zy na et di. 7 Men ol 
bu zat la ry eden den soň, Ma ňa ta rap 
öw rü ler öýt düm, em ma ol öw rül me di; 
mu ny onuň ha ýyn uýa sy gör di. 8  Men äh li 
eden zy na la ry üçin bi we pa Ys ra ýy lyň 
ta la gy ny be rip, ko wup goý be re nim de 
hem onuň ha ýyn uýa sy Ýa hu da nyň hiç 

gork man dy gy ny, gaý tam onuň hem lo ly 
bo lup, zy na eden di gi ni gör düm. 9 Ys ra ýyl 
hiç äh mi ýet ber me di, daş la ra we agaç la ra 
sež de et mek bi len, zy na et di we ýur-
dy bü tin leý ha ra ma çy kar dy. 10 Bu äh li 
zat la ra ga ra maz dan, onuň ha ýyn uýa sy 
Ýa hu da Ma ňa çyn ýü rek den däl-de, ýa-
lan dan do lan dy». Mu ny Reb aýd ýan dyr.

11 Reb ma ňa şeý le diý di: «Bi we pa Ys-
ra ýyl ha ýyn Ýa hu da ga ran da adyl bo lup 
çyk dy. 12  Git-de, bu söz le ri de mir ga zy ga 
jar edip, şeý le diý: „Eý, bi we pa Ys ra ýyl, 
Ma ňa do lan! Mu ny Reb aýd ýan dyr. Men 
mer he met li di rin, in di Men sa ňa ga zap ly 
bak ma ryn, ga ha ry my ba ky sak la ma ryn. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 13 Em ma sen öz 
ýa zy gy ňy bo ýun al: öz Hu da ýyň Reb biň 
gar şy sy na baş gal dyr dyň, gür ýap rak ly her 
bir aga jyň as tyn da ke se ki hu daý la ra kö ňül 
ber diň, Ma ňa gu lak as ma dyň. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 14 Eý, bi we pa halk, Ma ňa do lan, 
mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn, çün ki 
si ziň ho ja ýy ny ňyz Men di rin. Men si zi 
bir-bir den şä her den, iki-iki den urug dan 
çy ka ryp, Si o na a ge ti re rin. 15 Men si ze Öz 
göw nüm dä ki ýa ly ço pan la ry ber jek, olar 
si zi bi lim we dü şün je bi len ba kar lar. 16 Siz 
ýurt da kö pe lip, san-sa jak syz bo la ny ňyz-
da, olar gaý dyp Reb biň Äht san dy gy ny 
ag za maz lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr. Ol 
kel lä gel mez ýa-da ýat la nyl maz, ony küý-
se mez ler, baş ga sy ny-da ýa sa maz lar. 17 Şol 
dö wür Iýe ru sa lim Reb biň tag ty diý lip 
at lan dy ry lar we äh li mil let ler şol ýer de, 
Iýe ru sa lim de Reb biň hu zu ry na üý şer ler. 
Mun dan beý läk olar ke sir lik bi len ýa man 
ni ýet le ri ne ko wa laş maz lar. 18 Şol gün ler de 
ýa hu da hal ky ys ra ýyl hal ky bi len bir le şer. 
Iki si bir lik de de mir ga zyk ýurt dan çy kyp, 
Me niň ata-ba ba la ry na mülk edip be ren 
ýur du ma ge ler.
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 19 Sizi çagalarymyň arasynda 
ornaşdyryp,

size gözel ýurdy –
ähli milletleriň iň ajaýyp 

mirasyny bermekçidim.
Siz Meni Atam diýip 

çagyrarsyňyz,
Menden ýüz öwürmersiňiz 

öýtdüm.
 20 Emma bir aýalyň öz ärine 

biwepalyk edişi ýaly,
siz hem Maňa biwepalyk 

etdiňiz, eý, ysraýyl halky!“»
Muny Reb aýdýandyr.

21 Ýa la ňaç ga ýa lar dan bir ses eşi dil ýär,
bu ysraýyl halkynyň agysy hem 

ahy-nalasydyr.
Çünki olar ýollaryny urdurdylar,

özleriniň Hudaýy Rebbi 
unutdylar.

22  «Do la nyň, eý, bi we pa per zent ler,
Men biwepalygyňyza şypa 

bererin».
Halk diýer: «Ine, biz Seniň 

ýanyňa gelýäris,
çünki Hudaýymyz Reb Sensiň!»

 23 Dogrudan-da, depelerden, 
daglardan gelýän

gykylykdyr gowgalar ýalandyr.
Hakykatdan hem Hudaýymyz Reb 

Ysraýyly halas edýär.
24  Ýaş ly gy myz dan bä ri ata-ba ba la ry-
my zyň bar zäh me ti ni, ola ryň sy gyr dyr 
go ýun sü rü le ri ni, ogul dyr gyz la ry ny 
bi ha ýa but lar ýu wu dyp-ýal map gel ýär-
ler. 25  Utan jy myz da ýa ta lyň, rys wa lyk 
ýor ga ny myz bol sun; çün ki ata-ba ba-
la ry myz we biz ýaş ly gy myz dan tä şu 
gü ne çen li Hu da ýy myz Reb be gar şy 
gü nä edip gel dik. Hu da ýy myz Reb be 
gu lak as ma dyk.

4‑nji bap
 1‑2 «Eý, Ysraýyl! Eger dolanmak 

isleseň,
Maňa tarap dolan.

Eger azaşmasaň,
ýigrenji butlaryňy

huzurymdan aýyrsaň,
hakykatda, adyllykda we 

dogrulykda
„Diri Rebden ant içýärin!“ diýseň,

onda milletler Rebden pata 
alarlar,

Onuň bilen magtanarlar».
Muny Reb aýdýandyr.

 3 Şonuň üçin Reb ýahuda halkyna 
we Iýerusalim ilatyna şeýle 
diýýär:

«Sürülmedik ýeriňizi sürüň,
tikenleriň arasyna ekin ekmäň.

 4 Eý, ýahuda halky we Iýerusalim 
ilaty,

Men-Reb üçin ýüregiňizi 
sünnetläp,

özüňizi Maňa bütinleý bagyş 
ediň.

Ýogsam pis işleriňiz sebäpli
Men gazabymy ot kimin 

lowladaryn,
ony hiç kim söndürip bilmez».

Demirgazykdan betbagtlyk gelýär
5  Şu ny Ýa hu da da yg lan et, Iýe ru sa-

lim de jar et:
«Ýurtda surnaý çalyň!

Batly gygyryp diýiň:
„Geliň, üýşüp, berk galalara 

gireliň!“.
 6 Siona tarap ýoly görkezýän bir 

nyşan goýuň,
gaçyp gutulyň, eglenmäň!

Çünki Men demirgazykdan bela,
äpet betbagtlyk indererin.
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 7 Arslan süreninden çykdy,
milletleri heläkleýji ýola düşdi.

Ýurduňyzy weýran etmek üçin,
Ol mekanyndan çykdy.

Şäherleriňiz ýer bilen ýegsan bolup,
ilatsyz haraba döner.

 8 Munuň üçin jul geýniň,
zarynlap aglaň.

Çünki Rebbiň gahar-gazaby
bizden sowulmady».

9 «Şol gün pa ty şa nyň we baş tu tan la ryň 
ýü re gi ho pu gar. Ru ha ny lar aňk-taňk bo-
lar lar, py gam ber ler geň ga lar lar». Mu ny 
Reb aýd ýan dyr.

10  On soň men şeý le diý dim: «Wah, 
Hök mü ro wan Reb! Bu hal ky we Iýe-
ru sa li mi bü tin leý al dap, si ziň üçin 
sag-sa la mat lyk bol jak diý diň. Em ma 
gy lyç bo ga zy my za go ýul dy!» 11 Şol wagt 
bu hal ka we Iýe ru sa li me şeý le diý ler: 
«Säh ra da ky ýa la ňaç ga ýa lar dan eziz 
hal ky myň üs tü ne gyz gyn ep gek öw ser, 
bu har man so wur mak ýa-da aras sa la mak 
üçin däl dir. 12  Men den ge len bu ep gek 
bu la r dan has güýç li bo lar. Ola ra gar şy 
hö küm eden Men-Reb di rin.
 13 Ine, duşman bulut kimin gelýär,

söweş arabalary harasat 
kimindir.

Onuň atlary bürgütden 
ýyldamdyr.

Dat günümize, biz weýran 
bolduk!

 14 Ýüregiňi tämizläp päkle pislikden,
eý, Iýerusalim, halas bolarsyň 

şonda.
Erbet niýetleriňi ýene

näçe wagt saklajak içiňde?
 15 Çünki Dandan bir ses eşidilýär,

Efraýym dagyndan ölüm 
habary gelýär».

16  Mil let le re yg lan ediň, Iýe ru sa li me jar 
ediň: «Ine, olar gel di ler! Uzak ýurt dan 

ga baw çy lar ge lip, Ýa hu da şä her le ri ne 
gar şy sö weş nag ra la ry ny çe ker ler. 17 Olar 
ekin sak çy la ry ýa ly onuň daş-tö we re-
gi ni ga bar lar, çün ki Iýe ru sa lim Ma ňa 
gar şy baş gal dyr dy. Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 18  Bu la ry se niň ba şy ňa ge ti ren öz 
ýol la ryň we iş le riň dir. Bu se niň je zaň! 
Nä hi li ajy! Bu se niň ýü re gi ňiň tö rü ne 
ýet di».
 19 Wah janym, wah janym! 

Agyryma çydamok!
Wah, kalbymyň aýnasy! 

Ýüregim hasrat çekýär,
ümsüm bolup bilemok, çünki sen, 

eý, janym,
eşitdiň surnaý sesin, söweş 

nagrasyn.
 20 Betbagtlyk üstüne betbagtlyk geldi,

tutuş ýurt wes-weýran boldy,
ýok boldy birdenkä çadyrlarym,

bir demde perdelerim.
 21 Haçana çenli men söweş tuguny 

görüp,
surnaý sesini eşitmelikäm?

 22 «Meniň halkym akmak,
olar Meni tanamaýarlar.

Olar kemakyl çagalar, olarda 
düşünje ýok.

Olar ýamanlyk etmegi 
başarýarlar-da,

ýagşylyk etmegiň nämedigini 
bilenok».

 23 Men–Ýermeýa ýere syn etdim,
ine, ol şekilsiz boşlukdy.
Asmana bakdym, onda yşyk 

ýokdy.
 24 Daglara seretdim, olar titreýärdi,

ähli depeler ikiýana yraň 
atýardy.

 25 Seretdim, hiç bir ynsan ýokdy,
gökdäki ähli guşlar uçup 

gidipdir.
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a 4:31 Si on gy zy – bu Iýe ru sa lim hal ky diý mek dir. Söz lü ge se ret.

 26 Seretdim, ine, Rebbiň 
huzuryndan,

Onuň lowlaýan gazabyndan ýaňa
hasylly toprak çöle dönüpdir,

ähli şäherler weýran bolupdyr.
27 Mu nuň üçin Reb şeý le diý ýär: «Tu tuş 
ýurt ha ra ba dö ner, ýö ne Men onuň bü-
tin leý so ňu na çyk ma ryn.
 28 Şonuň üçin ýurt ýas tutar, asman 

garalar.
Men sözledim, Men karar etdim,
gaýtmyşym etmerin, 

pikirimden dänmerin».
29 Äh li şä he riň hal ky at ly la ryň we ýaý-
çy la ryň gü pür di sin den gaç ýar. Kim si 
jeň ňe le süm ýär, kim si ga ýa la ra dyr maş-
ýar. Şä her le riň äh li si terk edil di, olar da 
hiç kim ýa şa ma ýar. 30 Eý, sen, weý ran 
bo lan şä her! Sen gyr my zy eşik ler geý-
seň-de, al tyn şaý-sep ler da kyn saň-da, 
gö zü ňe sür me çek seň-de, ga za nan za dyň 
bol maz. Özü ňi bi de rek ýe re be ze ýär siň. 
Oý naş la ryň se ni ýig ren ýär ler, olar se niň 
ja ny ňyň kas ty na çyk dy lar. 31 Men bur gu
sy tut ýan aýa lyň se si ni, il kin ji ça ga sy ny 
do gur ýa nyň iň ňil di si ni, el le ri ni uza dyp: 
«Waý ha ly ma! Gan hor la ryň öňün de ja-
nym tap dan düş ýär-le!» di ýip, so ja ýan 
Si on gyzy nyň a agy sy ny eşit dim.

5‑nji bap

Hudaýyň tutuş halky bihaýalyk edýär
1 «Iýe ru sa li miň kö çe le ri ne aý la nyň,

daş-töweregiňizi synlaň, belläň!
Şäher meýdançalarynda agtaryň.

Eger adalaty berjaý edip,
hakykaty gözleýän bir adam 

tapsaňyz,
onda Men bu şäheri bagyşlaýyn.

 2 „Rebden ant içýärin“ diýseler-de,

olar aslynda ýalan ýere ant 
içýärler».

 3 Ýa Reb, Seniň nazaryň hakykata 
dikilen dälmidir?

Olary urduň, emma olar agyry 
duýmadylar.

Olary heläk etdiň, emma olar
ýüz öwürdiler dogry ýoldan.

Olar ýüzlerini gaýadan-da 
gataldyp,

yzlaryna dolanmak islemediler.
 4 Men şeýle diýdim:

«Bular bir garyp hem akmaklar;
çünki olar Rebbiň ýoluny,

öz Hudaýynyň kanunyny 
bilmeýär.

 5 Men atly-abraýly adamlaryň 
ýanyna gidip,

olar bilen gepleşeýin. Olar 
Rebbiň ýoluny,

öz Hudaýynyň kanunyny 
bilýändirler».

Emma olaryň bary birmeňzeş 
bolup,

boýuntyrygy döwdüler, ýüpleri 
gyrdylar.

 6 Şonuň üçin olaryň ýazyklarynyň 
sansyzdygy,

dönükliginiň çökderdigi üçin 
tokaýdan arslan çykyp,

olary parçalar, çölden bir möjek 
çykyp, olary heläklär.

Şäherleriniň gapdalynda bir 
gaplaň bukuda ýatyp,

kim ol ýerden daşa çyksa, 
bölek-bölek eder.

 7 «Mundan soň Men seni nädip 
bagyşlaýyn?

Çagalaryň Meni terk etdiler,
olar hudaýlaryndan ant içdiler,

ýogsam olar Hudaýam däl.
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Olary doýranymda zyna etdiler,
toparlanyşyp, lolularyň öýlerine 

gitdiler.
 8 Olar esrän aýgyr atlar ýaly bolup,

hersi öz goňşusynyň aýalyna 
kişňeýär.

 9 Bu zatlar üçin Men olary jezasyz 
galdyrarynmy?

Janym beýle milletden öç 
almazmy?»

Muny Reb aýdýandyr.

 10 «Üzümçiligiň içinden geçip, ony 
weýran ediň,

emma bütinleý ýok etmäň.
Şahalaryny döwüp taşlaň,

olar Rebbe degişli däldir.
 11 Ysraýyl we ýahuda halklary

Maňa bütinleý biwepalyk etdiler».
Muny Reb aýdýandyr.

 12 «Olar Rebbiň aýdanyny ret edip, 
şeýle diýdiler:

„Ol hiç zat etmez.
Bela-beter başymyzdan inmez,

biz uruş ýa-da açlyk görmeris.
 13 Pygamberler şemal ýalydyr,

Rebbiň sözi olara aýan däldir.
Bu külpetler olaň öz başyndan 

insin!“».
14  Mu nuň üçin Hök mü ro wan Be ýik Hu-
daý şeý le diý ýär:

«Şeýle sözleri aýdandyklary üçin,
sözlerimi agzyňda alawa 

öwrerin.
Bu halky bolsa odun ederin,

ot olary ýandyryp ýok eder».
 15 «Eý, ysraýyl halky, siziň üstüňize

uzak ýurtdan bir milleti 
çozdurjak.

Ol güýçli hem gadymy milletdir.
Sen ol milletiň dilini bilmersiň,
näme aýdýanyna düşünmersiň.

Muny Reb aýdýandyr.

 16 Olaryň sagdagy açyk gabyr 
ýalydyr,

barysy batyr söweşijilerdir.
 17 Olar siziň hasylyňyzy we 

iýmitiňizi,
ogul-gyzlaryňyzy 

ýuwudyp-ýalmarlar.
Goýunlaryňyzdyr sygyrlaryňyzy,

üzümleriňizdir injirleriňizi 
iýerler.

Siziň bil baglaýan berk 
galalaryňyzy

gylyç bilen weýran ederler.
18  Men hat da şol gün ler de-de se ni bü tin-
leý ýok et me rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr». 
19 «Halk sen den: „Nä me üçin Hu da ýy-
myz Reb bi ze bu zat la ry et di?“ di ýip 
so ra sa, sen ola ra şeý le jo gap ber: „Siz 
Ony terk edip, ýur du ňyz da ky ke se ki 
hu daý la ra gul luk et di ňiz. In di siz hem 
özü ňi ze de giş li bol ma dyk bir ýurt da 
ke se ki le re gul luk eder si ňiz“.

 20 Muny Ýakubyň nesline jar et,
ýahuda halkyna yglan et.

 21 Eý, gözli bolup görmeýän,
gulakly bolup eşitmeýän

nadan hem düşünjesiz halk,
indi muňa gulak as:

 22 Menden gorkmarsyňyzmy? Muny 
Reb aýdýandyr.

Huzurymda titreşmersiňizmi?
Men çägäni deňze araçäk etdim,

bu ebedilik araçäk bolar, hiç 
haçan bozulmaz.

Tolkunlar daşsa-da, üstün 
çykmaz,

güwwüldese-de, ondan aşmaz».
 23 Emma bu halk tekepbir we pitneçi.

Olar azdylar, ýoldan çykdylar.
 24 Olar muny ýürekden diýmeýärler:

«Geliň, güýz hem ýaz ýagyşlaryny
öz möwsüminde ýagdyrýan,
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biz üçin orak-ýygym 
hepdelerini saklaýan

Hudaýymyz Rebden gorkalyň».
 25 Etmişleriňiz bulary sizden 

uzaklaşdyrdy,
günäleriňiz sizi ýagşylykdan 

mahrum etdi.

 26 «Meniň halkymyň arasynda erbet 
adamlar bar.

Olar guş awlamak üçin, bukuda 
ýatýanlar ýaly

duzak gurup, ynsanlary tutýarlar.
 27 Guşlardan doly kapasa ýaly,

olaryň öýleri-de hileden doly.
Şeýdip, olar beýgeldiler, baýadylar,

 28 semrediler, ýognadylar.
Hetden aşdy olaryň betpälligi,

çözmediler adalatly ýetimiň 
dawasyny,

goramadylar garybyň hiç bir 
hukugyny.

 29 Bu zatlar üçin Men olary 
jezalandyrmarynmy?

Munuň ýaly milletden, heý-de, 
öç almarynmy?

Muny Reb aýdýandyr.
 30 Ýurtda geň hem elhenç zat boldy:
 31 pygamberler galp pygamberlik 

edýärler,
ruhanylar olaryň görkezmesi 

bilen dolandyrýarlar.
Meniň halkym bolsa muny 

söýýär.
Emma bu zatlaryň soňy gelende 

näme edersiňiz?»

6‑njy bap

Duşmanlar Iýerusalimi gabaýarlar
1 «Eý, ben ýa min hal ky, ja ny ňy zy ha las 

et mek üçin
Iýerusalimden gaçyň!

Tekowada surnaý çalyň,
Beýthakeremde bir nyşan dikiň,

çünki demirgazykdan bir 
betbagtlyk,

äpet weýrançylyk ýetip gelýär.
 2 Sion gyzy – owadan hem näzik 

gyzy heläk ederin.
 3 Çopanlar sürüleri bilen onuň 

ýanyna gelerler.
Çadyrlaryny onuň daş- 

-töwereginde dikip,
her kim özüniň öri meýdanynda 

otlar.
 4 Iýerusalime garşy söweşmäge 

taýýarlanyň.
Turuň, gündiziň güni çozalyň!

Işimiz gaýtdy!
Gün ýaşyp barýar,
öýlän kölegeler uzalýar!

 5 Turuň, gije çozalyň,
galalaryny weýran edeliň!»

 6 Munuň üçin Hökmürowan Reb 
şeýle diýýär:

«Iýerusalimiň agaçlaryny kesiň,
diwaryna çykmak üçin ýapgyt 

guruň.
Bu şäher jezalandyrylmalydyr,
munuň içinde zulumdan başga 

zat ýokdur.
 7 Çeşmeden suw nähili joşýan bolsa,

bu şäherden-de pislik şeýle 
joşýandyr.

Içinde eşidilýär zorluk hem zulum,
hassalyk hem ýaralar bar 

görýänim.
 8 Eý, Iýerusalim, akylyňa aýlan,

ýogsam Men senden ýüz öwrerin.
Seni harabaçylyga,

ilatsyz bir ýurda öwrerin».

 9 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:
«Üzümiň soňky salkymynyň 

ýygnalyşy ýaly,
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Ysraýylyň aman galanlary hem
soňkusyna çenli ýygnalar.

Şonuň üçin üzüm ýygýançy deý
eliňi soňky gezek şaha uzat».

 10 «Olar eşider ýaly men kime 
aýdaýyn,

kime duýduryş bereýin?
Serediň, olaryň gulaklary gapyk,

eşitmeýärler.
Olar Rebbiň sözünden hoşal 

bolmaýarlar,
gaýtam, ony ýaňsylaýarlar.

 11 Munuň üçin men Rebbiň 
gazabyndan doludyryn,

gaharymy saklamakdan halys 
irdim».

«Ony köçedäki çagalaryň,
toplanan ýigitleriň üstüne dök.

Är-aýalyň ikisini-de tutup 
äkiderler,

garrydyr goja-da olardan 
sypmaz.

 12 Olar öýleridir mellekleri bilen
aýallary berler başgalara,

Men elimi galdyraryn
bu ýurduň ilatyna».

Muny Reb aýdýandyr.
 13 «Uludan-kiçä ählisi haram 

gazanjyň yşkynda,
pygamberden ruhana çenli
her kes gün görýär hile bilen.

 14 Sag-salamatlyk bolmasa hem
„sag-salamatlyk, sag-salamatlyk“ 

diýip,
halkymyň ýarasyny ýüzleý 

bejerdiler.
 15 Olar özlerini bihaýa alyp baryp,

nejis işler etdiler, emma muňa 
utanmadylar.

Utanyp gyzarmagyň nämedigini 
bilmediler.

Şonuň üçin olar-da heläk bolup,
ýykylanlaryň arasyna 

ýykylarlar,
jezalandyranymda, ýer bilen 

ýegsan bolarlar».
Muny Reb aýdýandyr.

 16 Reb şeýle diýýär:
«Ýoluň çatrygynda durup 

serediň,
owalky ýodalar hakda sorap,

ýagşy ýoluň nirededigini 
öwreniň;

ondan ýöräň, janyňyz rahatlyk 
tapar.

Emma olar: „Ol ýoldan 
ýöremeris“ diýdiler.

 17 Men siziň üstüňizden gözegçi 
goýup:

„Surnaýyň sesine gulak asyň!“ 
diýdim.

Emma olar: „Gulak asmarys“ 
diýdiler.

 18 Şonuň üçin hem, eý, milletler 
gulak goýuň.

Olaryň başyndan näme injegini, 
eý, şaýatlar biliň.

 19 Diňle, eý, ýer ýüzi.
Bu halkyň başyndan betbagtlyk 

indererin.
Bu olaryň eden niýetleriniň 

miwesi bolar,
sebäbi Meniň sözlerime gulak 

asmadylar,
taglymatymy bolsa ret etdiler.

 20 Näme üçin Maňa Şebadan 
ýakymly ysly tütetgi,

uzak ýurtdan hoşboý ysly 
gamyş getirilýär?

Ýakma gurbanlyklaryňyzy kabul 
etmerin,

sadakalaryňyz-da turmaýar 
göwnümden».
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 21 Şonuň üçin hem Men-Reb şeýle 
diýýärin:

«Ine, Men bu halkyň öňüne 
büdreme daşyny goýaryn,

ata-eneler çagalary bilen büdräp 
ýykylar,

goňşusy dosty bilen birlikde 
heläk bolar».

 22 Reb şeýle diýýär:
«Ine, demirgazyk ýurtdan bir 

halk gelýär,
ýeriň ujundan bir beýik millet 

aýaga galýar.
 23 Olar ýaýdyr naýza bilen 

ýaraglanan,
özleri-de rehimsiz hem 

zalymdyrlar.
Sesleri deňiz ýaly güwwüldeýär.

Eý, Sion gyzy! Olar atlara 
atlanyp,

bir adam ýaly söweşe taýýarlanyp,
seniň garşyňa nyzama 

durdular».

 24 «Olar hakdaky habary 
eşidenimizde,

ellerimiziň ysgyny gaçdy.
Dogurýan aýal kimin

çekýäris dert-azaplary.
 25 Daşary çykmaň, ýoldan ýöremäň,

çünki duşmanyň elinde  
gylyç bar,

ähli tarapdan howp abanýar.
 26 Eý, Meniň eziz halkym!

Jul geýnip, kül üstünde otur.
Ýalňyz çagaň üçin ýas tutýan dek 

ajy gözýaş dök,
çünki üstümize duýdansyz 

heläkleýji geler».

 27 «Men seni halkymyň arasynda
barlagçy hem derňewçi goýdum,

eden işlerini barlarsyň, 
derňärsiň.

 28 Olaryň bary tekepbir 
pitneçidirler,

gybatdyr töhmet bilen 
ýaşaýarlar.

Ýüregi bürünç, demir deý gatap,
hemmesi ýoldan çykandyr.

 29 Körük gyzdyrylýar, otda gurşun 
ereýär,

emma zergäriň bu eden işi 
puçdur,

şonda-da pislik hiç aýrylmaýar.
 30 Olara „ýalan kümüş“ diýler,

çünki Reb olary ret etdi».

7‑nji bap

Ýermeýa ybadathanada wagyz edýär
1 Ýer me ýa Reb biň sö zi aýan bol dy: 

2  «Reb biň öýü niň der we ze sin de du-
rup, şu sö zi jar et: „Eý, Reb be yba dat 
et mek üçin, bu der we ze ler den gir ýän 
tu tuş Ýa hu da! Reb biň sö zü ne gu lak 
as“. 3 Ys ra ýy lyň Hu da ýy, Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Ýol la ry ňy zy hem 
iş le ri ňi zi dü ze diň, şon da Men si zi bu 
ýer de ýa şa da ryn. 4  ‘Bu Reb biň yba dat-
ha na sy! Reb biň yba dat ha na sy! Reb biň 
yba dat ha na sy bu ýer de!’ di ýen söz le re 
bil bag la maň.

5 Eger ýol la ry ňyzdyr iş le ri ňi zi çyn dan 
dü zet se ňiz, bi ri-bi ri ňi ze ha ky kat dan 
hem ada lat ly ga ra sa ňyz, 6  gel mi şe ge, 
ýe tim bi len dul ha ty na zu lum et me se ňiz, 
bu ýer de nä hak gan dök me se ňiz, özü-
ňi ze zy ýan ýe tir ýän baş ga hu daý la ryň 
yzy na düş me se ňiz, 7 on da Men si zi bu 
ýer de, owal dan ata-ba ba la ry ňy za ba ky 
hem ebe di lik be ren ýur dum da ýa şa da-
ryn. 8  Ine, siz de rek siz ýa lan söz le re bil 
bag la ýar sy ňyz. 9 Siz ogur lyk ed ýär si ňiz, 
adam öl dür ýär si ňiz, zy na ed ýär si ňiz, 
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ýa lan dan ant iç ýär si ňiz, Ba gal bu tu na 
sa da ka hö dür ed ýär si ňiz, ta na ma ýan 
baş ga hu daý la ry ňy zyň yzy na eýer-
ýär si ňiz. 10 Soň ra şu ne jis iş le ri et mek 
üçin Me niň adym da ky lan öýe ge lip, 
hu zu rym da du rup, ‘Biz ha las bol duk!’ 
diý ýär si ňiz mi? 11 Me niň adym da ky lan 
bu öý si ziň üçin ga rak çy la ryň sü re ni ne 
öw rül di mi? Em ma Men nä me ed ýä ni ňi zi 
gör ýä rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 12  In di 
Şi lo da ky il kin ji ge zek ady my da kan ýe-
ri me gi diň we ys ra ýyl hal ky myň pis li gi 
üçin, oňa nä me eden di gi mi gö rüň. 13 Bu 
ne jis zat la ryň äh li si ni et di ňiz; mu ny 
Reb aýd ýan dyr. Men si ze öw ran-öw ran 
aý da nym da gu lak as ma dy ňyz, si zi ça-
gy ra nym da jo gap ber me di ňiz. 14  Mu nuň 
üçin Me niň adym da ky lan, si ziň bil 
bag lan bu öýü ňi zi – si ze we ata-ba ba-
la ry ňy za be ren bu ýe ri mi Şi lo ny nä hi li 
ýok eden bol sam, şeý le ede rin. 15  Äh li 
ga ryn daş la ry ňy zy, tu tuş ef ra ýym ne sil le-
ri ni kow şum ýa ly, si zi hem hu zu rym dan 
ko wa ryn“.

Halkyň boýnuýogynlygy
16  Eý, Ýer me ýa, sen bu halk üçin di leg 

et me, olar üçin per ýat et me, ýal bar ma, 
hu zu rym da ola ra tö wel la çy bol ma, ba-
ry bir Men se ni diň le me rin. 17 Ýa hu da nyň 
ga la la ryn da, Iýe ru sa li miň kö çe le rin de 
ola ryň nä me ed ýän dik le ri ni gör me-
ýär siň mi? 18  Ça ga la ry odun ýyg na ýar, 
ata la ry ot ýak ýar, aýal la ry ha myr ýug rup, 
as man me li ke si üçin kö ke bi şir ýär. Bu 
halk baş ga hu daý la ra iç gi sa da ka sy ny 
hö dür le ýär. Bu zat lar Me niň ga ha ry my 
ge tir ýär. 19 Olar Me ni yn jad ýar lar my? 
Ýok, öz le ri ni yn ja dyp, utan ja gal ýar lar. 
Mu ny Men-Reb aýd ýan dy ryn. 20  Mu
nuň üçin Men – Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýä rin: „Ine, Men ga har-ga za-
by my bu ýe riň, yn san dyr haý wan la ryň, 

meý dan da ky agaç la ryň, top ra gyň ha sy-
ly nyň üs tü ne dö ke rin. Ol ot bo lup tu ta şar 
we sön dü ril mez“.

21 Ys ra ýy lyň Hu da ýy, Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Ýak ma gur ban ly-
gy ňy zy beý le ki sa da ka la ry ňy za go şup, 
iki si niň hem eti ni iýi be riň. 22  Çün ki Men 
ata-ba ba la ry ňy zy Mü sür den çy ka ryp 
ge ti re nim de, ola ra ýak ma gur ban ly gy 
bi len beý le ki gur ban lyk lar hak da hiç 
zat aýt man dym ýa-da buý ruk ber män-
dim. 23 Ola ra di ňe şu buý ru gy be rip dim: 

‘Ma ňa gu lak asyň. Men si ziň Hu da ýy-
ňyz, siz hem Me niň hal kym sy ňyz. Di ňe 
Me niň gör ke zen ýo lum dan ýö räň, şon da 
go wy gün ler gö rer si ňiz’. 24  Em ma olar 
diň le me di ler, gu lak as ma dy lar, gaý tam, 
ke sir lik bi len öz ýa man ni ýet le ri ne ko-
wa la şyp, pis ýü rek le ri ne gö rä he re ket 
et di ler. Iler le me giň de re gi ne gaý ra tes-
di ler. 25  Ata-ba ba la ry ňy zyň Mü sür den 
çy kan gü nün den tä şu gü ne çen li Men 
si ziň ýa ny ňy za gul la rym bo lan py gam-
ber le ri miň äh li si ni her gün yz ly-yzy na 
iber dim. 26  Em ma halk Me ni diň le me di, 
Ma ňa gu lak as ma dy, gaý tam boý nu-
ýo gyn lyk edip, ata-ba ba la ryn dan hem 
be ter pis lik et di“.

27 Sen ola ra şu söz le riň ba ry ny aý dar-
syň, em ma olar se ni-de diň le mez ler. 
Sen ola ry ça gy rar syň, em ma olar jo gap 
ber mez ler. 28  Mu nuň üçin sen ola ra şeý le 
diý: „Bu öz le ri niň Hu da ýy Reb be gu lak 
as ma ýan, dog ry ýo la gel me ýän mil let dir. 
Hiç kim ha ky ka ty aýt ma ýar, ol hak da 
dil hem ýar ma ýar.

29 Eý, ýa hu da hal ky, sa çy ňy syr-da, 
ýa la ňaç ga ýa lar da agy aýt. Çün ki Reb ga-
za by ny üs tü ne dö ken bu nes li ni terk edip, 
ony taş la dy. 30 Ýa hu da hal ky Me niň na za-
rym da er bet iş le ri et di, mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn. Olar Me niň adym da ky lan 
öý de ne jis zat la ry ny go ýup, ony mur dar 
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et di ler. 31 Ogul-gyz la ry ny oda ýa kyp, gur-
ban lyk et mek üçin, Ben hin nom de re sin de 
To pet sež de gäh le ri ni gur du lar. Beý le 
işi Men ola ra bu ýur ma dym, beýt mek 
kel lä me-de gel me di. 32  Şo nuň üçin hem 
şeý le gün ler ge ler, mu ny Reb aýd ýan dyr, 
ol ýe re To pet ýa-da Ben hin nom de re si 
di ýil män, Ölüm jül ge si diý ler. To pet de 
ölü le ri jaý la mak üçin ýer gal maz. 33 Bu 
hal kyň je set le ri guş la ra we ýyr ty jy haý-
wan la ra şam bo lar, ola ry hiç kim kow maz. 
34 Ýur duň ha ra ba çy ly ga öw rü len di gi üçin, 
Ýa hu da nyň şä her le rin de, Iýe ru sa li miň 
kö çe le rin de şat lyk dyr gül ki se si ni, ýi git 
bi len gel niň toý se si ni ke se rin“».

8‑nji bap
1 «Şol wagt Ýa hu da pa ty şa la ry nyň, 

ýol baş çy la ry nyň, ru ha ny la ry nyň, py-
gam ber le ri niň süňk le ri, Iýe ru sa li miň 
ila ty nyň süňk le ri ga byr la ryn dan çy ka-
ry lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 2  Bu süňk ler 
ola ryň öz sö ýen, gul luk eden, yz la ry na 
eýe ren, mas la hat so rap sež de eden zat la-
ry nyň, ýag ny Gü nüň, Aýyň, tu tuş as man 
ji sim le ri niň as ty na ser ler. Olar ýyg na lyp 
jaý la nyl maz, top ra gyň ýü zün de ders 
ýa ly ýa tar. 3 Bu pis ko wum dan aman 
ga lan la ryň hem me si dar ga dan ýer le rim-
de ýa şaý şy däl-de, ölü mi saý lar». Mu ny 
Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr.

Halkda utanç ýok
4  Sen ola ra Reb şeý le diý ýär diý:

«Ýykylan ynsan galmazmy gaýdyp?
Ýolundan azaşanlar gelmezmi 

ýola?
 5 Näme üçin bu halk ýoldan çykdy?

Iýerusalim dyngysyz dönüklik 
edýär.

Olar ýalana berk ýapyşyp,
yza dolanmakdan boýun towlaýar.

 6 Men üns berip diňledim,

dogrusyny aýtmaýar olar.
Hijisi: „Bu edenim näme?“ diýip,

öz pisligine toba etmeýär.
Söweşde çapýan at kimin

hersi öz ýoluna ýortýar.
 7 Hatda leglek hem öz möwsümini 

bilýär.
Gumry, garlawaç, durna-da

göçmeli pursadyny bilýär.
Emma halkym Men-Rebbiň 

parzlaryny bilmeýär.
 8 Nädip siz muny aýdyp bilýäňiz:

„Biz akylly, Rebbiň kanuny 
bizdedir“?

Hakykatda, bu kanuny ýalana 
öwren

hilegär kanunçylaryň galamydyr.
 9 Akyldarlar utanja galdylar,

howp içinde duzaga düşdüler.
Olar Rebbiň sözüni ret etdiler.

Olarda näme pähim bar?
 10 Uludan-kiçä ählisi

haram gazanjyň yşkynda,
pygamberden ruhana çenli

her kes hile bilen gün görýär.
Şonuň üçin aýallaryny başgalara,

melleklerini talaňçylara bererin.
 11 Sag-salamatlyk bolmasa hem

„sag-salamatlyk, sag-salamatlyk“ 
diýip,

halkymyň ýarasyny ýüzleý 
bejerdiler.

 12 Nejis işleri edenlerinde 
utandylarmy?

Ýok, asla utanmadylar.
Ýüz gyzarmanyň nämedigini hem 

bilmediler.
Şonuň üçin hem olar-da heläk 

bolup,
ýykylanlaryň arasyna ýykylarlar,

jezalandyranymda ýer bilen 
ýegsan bolarlar.

Muny Reb aýdýandyr.
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 13 Olaň hasylyny wes-weýran 
ederin,

üzüm şahalary-da,
injir agajy-da miwe bermez,

hatda ýapraklary-da gurar.
Olara näme beren bolsam,

ellerinden alnar».
Muny Reb aýdýandyr.

 14 Näme üçin biz entek hem bu 
ýerde otyrys?

Geliň, üýşüp, berk galalara 
çozalyň-da,

ol ýerde heläk bolalyň.
Rebbe garşy günä edendigimiz 

üçin,
Hudaýymyz Reb zäherli suw 

berip,
bizi ölüme sezewar etdi.

 15 Sag-salamatlyga garaşdyk,
emma hiç gowulyk ýok.

Şypa pursadyna garaşdyk,
emma oňa derek howp abandy.

 16 Duşman atlarynyň horruldysy 
Dandan eşidilýär,

bedewleriniň kişňemesinden 
tutuş ýer ýüzi titreýär.

Olar bu ýurdy, onuň içindäki ähli 
zatlary,

şäheri hem onda ýaşaýanlary 
ýok etmäge geldiler.

 17 «Ine, Men üstüňize zäherli 
ýylanlary,

alahöwrenleri ibererin,
olar sizi çakarlar».

Muny Reb aýdýandyr.

Pygamber halk üçin ýas tutýar
18  Der di me şypa ýok dur,

ýüregim ýaralydyr meniň.
 19 Ine, eziz halkymyň perýady

ýeriň aňry ujundan eşidilýär:
«Reb Sionda dälmidir?

Onuň Patyşasy ol ýerde dälmi?»

«Näme üçin olar özleriniň 
ýigrenji zatlary,

özge nejislikleri bilen gaharymy 
getirdiler?»

 20 Halk: «Orak döwri ötdi, tomus 
gutardy,

emma biz halas bolmadyk» 
diýýär.

 21 Biçäre halkymyň ýarasyndan ötri 
men-de ýaraly,

ýas tutýaryn, üstüme howp 
abandy.

 22 Gilgatda melhem ýokmudyr?
Ol ýerde tebip ýokmudyr?

Onda näme üçin biçäre 
halkymyň

ýarasyna em edilmeýär?

9‑njy bap
1 Wah, käş ge ba şym bir bu lak,

gözlerim gözýaş çeşmesi 
bolsady!

Biçäre halkymyň öldürilenleri 
üçin

aglasadym men gije-gündiz!
 2 Käşge halkymy taşlap,

olardan uzakda bolarym ýaly
çölde bir kerwensaraý tapsadym!

Çünki olaryň hemmesi
zynahor, birtopar haýyn.

 3 «Ýalan üçin dillerini ýaý kimin 
egreldýärler.

Ýurtda olaryň güýji nädogrulyk 
bilen güýçlenýär,

çünki pislik üstüne pislik 
edýärler,

Meni asla tanamaýarlar».
Muny Reb aýdýandyr.
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 4 Her kes öz dostundan ägä bolsun,
hiç bir dogana ynam etmäň.

Çünki her bir dogan ýalançydyr,
her bir dost ýalan gep gezdirýär.

 5 Her kim öz dostuny aldaýar,
hiç kim hakykaty sözlemeýär.

Dillerine ýalan sözlemegi 
öwretdiler,

şer işler edip, toba etmegi 
bilmediler.

 6 Zulum üstüne zulum, ýalan 
üstüne ýalan ýagýar!

Olar Meni tanamakdan ýüz 
öwürýärler.

Muny Reb aýdýandyr.
 7 Munuň üçin Hökmürowan Reb 

şeýle diýýär:
«Men olary eredip, synagdan 

geçirerin.
Biçäre halkymy başga näme 

edip bilerin?
 8 Dilleri öldüriji peýkamdyr,

hile bilen sözleýärler.
Goňşularyna hoş sözler aýdýarlar,

ýüreginde bolsa duzak 
gurýarlar.

 9 Bu zatlar üçin Men olary, heý-de, 
jezalandyrmarynmy?

Beýle milletden öç 
almarynmy?»

Muny Reb aýdýandyr.
 10 Men daglar üçin aglaýaryn, ahy-

-nala çekýärin,
çölüň örüleri üçin ýas tutýaryn,

sebäbi olar harabalyga öwrüldi,
ol ýerden geçýän ýok.

Mal-garalaryň sesi eşidilmeýär,
guşlar-da, haýwanlar-da gaçyp 

gitdiler.
 11 Men Iýerusalimi weýran edip,

şagallar sürenine öwrerin.
Ýahuda şäherlerini ilatsyz goýup,

harabaçylyga öwrerin.

12  Mu ňa dü şü ner ýa ly paý has ly bi ri 
bar my dyr? Mu ny yg lan eder ýa ly Reb-
biň söz län ki şi si kim? Nä me üçin ýurt 
weý ran bo lup, için den hiç kim geç mez 
ýa ly, çöl ki min bo şap ýa tyr? 13 Reb şeý le 
diý ýär: «Olar öz le ri ne be ren ka nu ny my 
ret et di ler, sö zü me gu lak as ma dy lar, ol 
bo ýun ça he re ket et me di ler. 14  Gaý tam, 
ke sir lik bi len ni ýet le ri ni ýa ma na dü wüp, 
ata-ba ba la ry nyň öw re di şi ýa ly, Ba gal 
bu tu nyň yzy na eýer di ler». 15 Şo nuň üçin 
hem Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Men bu hal ka ajy ýow şan 
iý di re rin, zä her li suw içi re rin. 16  Men 
ola ry öz le ri niň hem, ata-ba ba la ry nyň 
hem ta na ma dyk mil le ti niň ara sy na pyt-
ra da ryn. Ola ry ýok ed ýän çäm, yz la ry na 
gy lyç sa la ryn».

Halk jezasy üçin ýas tutýar
17 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:

«Ýagşy oýlanyp görüň, agyçy 
aýallary çagyryň, gelsinler.

Iň ezberlerini çagyrdyň, 
gelsinler.

 18 Derrew gelip, biziň üçin agy 
aýtsynlar.

Goý, gözlerimiziň ýaşy 
kepemesin,

gabaklarymyzdan sil bolup 
aksyn».

 19 Ine, Siondan perýat eşidilýär:
«Bizi, gör, nähili weýran etdiler!

Gaty utanja galdyk,
çünki ýurdumyzy terk etdik,
öýlerimiz ýer bilen ýegsan 

boldy».
 20 Eý, aýallar, Rebbiň sözüni eşidiň,

agzyndan çykýan söze gulak 
asyň.

Gyzlaryňyza ýas tutmagy,
goňşyňyza agy aýtmagy 

öwrediň.
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 21 Köçelerden çagalary,
meýdançalardan ýaş ýigitleri

gyryp taşlamak üçin,
ölüm penjirelerimize dyrmaşyp,
galalarymyza girdi.

 22 Reb şeýle aýdýar diý:
«Ynsan jesetleri ekin 

meýdanyna sepilen ders deý,
orakçynyň yzyndaky desseler deý 

topraga serler.
Olary hiç kim ýygnamaz».

23 Reb şeý le diý ýär: «Paý has ly paý ha-
sy na, güýç li güý jü ne mag tan ma syn, 
baý baý ly gy na öwün me sin. 24  Öwün ýän 
di ňe Ma ňa dü şün ýän li gi we ta na ýan ly-
gy bi len öwün sin, ýer ýü zün de sa dyk 
söý gi, ada lat we dog ru çyl lyk bi len he-
re ket ed ýän Men – Reb di rin. Çün ki 
Men bu la r dan lez zet al ýa ryn. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr. 25  Şeý le gün ler ge ler, 
te ni sün net li bo lup-da, ýü re gi sün net siz 
adam la ry je za lan dy ra ryn. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 26  Mü sü ri, Ýa hu da ny, Edo my, 
am mon la ry, Mo wa by we çöl de ýa şa-
ýan gyr çuw sak gal ly la ryň hem me si ni 
je za lan dy ra ryn. Çün ki bu mil let le riň 
äh li si sün net siz, tu tuş ys ra ýyl hal ky nyň 
ýü re gi-de sün net siz».

10‑njy bap

Butlardan gorkmaň!
1 Eý, ys ra ýyl hal ky, Reb biň si ze aýd-

ýan sö zü ni diň läň. 2  Reb şeý le diý ýär:
«Gögüň alamatlaryndan gorkmaň,

olardan diňe milletler 
gorkýandyr.

Milletleriň ýolundan görelde 
almaň.

 3 Halklaryň däp-dessurlary boşdur,
tokaýdan kesilen agaja
ussanyň guraly şekil berýär.

 4 Ony altyn-kümüş bilen bezäp,

gymyldamaz ýaly,
çekiç bilen çüýläp berkidýärler.

 5 Olaryň butlary ekin garantgasy 
ýaly,

gepläp bilýän däldirler.
Ýöräp bilmeýändikleri üçin

olary göterip äkitmelidir.
Olardan gorkmaň:

Çünki olar ne ýamanlyk ederler,
ne-de ýagşylyk».

 6 Saňa meňzeş ýokdur, ýa Reb.
Sen beýiksiň, gudratda adyň 

beýikdir.
 7 Senden gorkmajak barmy, eý, 

milletler Şasy?!
Çünki bu diňe Saňa 

ýaraşýandyr.
Milletleriň ähli akyldarlarynyň,

bar patyşalyklarynyň arasynda
Seniň ýalysy ýokdur.

 8 Olaryň bary akmak hem 
akylsyzdyr.

Biderek butlardan tälim alýarlar,
olar guran agaçdan ýasalandyr!

 9 Tarşyşdan – ýenjilen kümüş,
Upazdan altyn getirilýär.

Ussanyň hem zergäriň hünäridir 
butlar,

gök hem gyrmyzy eşik 
geýdirerler olara,

barysy hem ökde 
hünärmentleriň işidir.

 10 Emma Reb hakyky Hudaýdyr,
Ol diri Hudaý hem baky 

Patyşadyr.
Onuň gaharyndan titreýär tutuş 

ýer,
gazabyna garşy durup bilmez 

milletler.

11 «Ola ra şeý le diý: „Gö gi hem ýe ri ýa-
rat ma dyk hu daý lar ýer ýü zün den we 
gö güň as tyn dan ýok bo lar lar“».
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 12 Ýeri Öz gudraty bilen ýaradan 
Rebdir.

Ol paýhasy bilen dünýäni 
berkarar etdi,

akyly bilen gökleri ýaýdy.
 13 Ol gürlände, şaglaýar gökdäki 

suwlar,
göterilýär ýeriň uçlaryndan 

bulutlar.
Ýagyş üçin ýyldyrymlar 

çakdyrýar,
ammarlaryndan şemal 

öwüsdirýär.
 14 Her bir adam akmak hem 

nadandyr,
her zergär ýasan butlaryndan 

uýada galar,
olar ýasalandyr, olarda jan 

ýokdur.
 15 Bular biderekdir, masgarabazlaň 

işidir;
jezalandyranymda olar ýok 

bolarlar.
 16 Emma Ýakubyň paýy beýle däldir,

çünki ähli zatlary ýaradan 
Hudaýdyr,

Ysraýyl tiresi Onuň mirasydyr,
Onuň ady Hökmürowan Rebdir.

Betbagtlyk gelýär
 17 Eý, gabawda oturanlar,

şaýyňyzy tutuň!
 18 Çünki Reb şeýle diýýär:

«Ine, bu gezek Men bu ýurduň 
ilatyny

uzaklara taşlaryn.
Görsünler diýip,
üstlerine bela indererin».

 19 Çekýän hasratymdan ýaňa dat 
günüme!

Ýaram agyr, emma men:
«Dogrudanam, bu meniň derdim,

muny çekmegim gerek» diýdim.

 20 Çadyrym ýykyldy, üzüldi ähli 
tanaplary.

Çagalarym taşlap gitdiler meni, 
ýok olar indi.

Çadyrymy täzeden dikmäge,
hiç kim ýok perdelerimi asmaga.

 21 Çünki azaşdylar çopanlar 
akylyndan,

Rebbi agtarmadylar.
Şonuň üçin bolmady ugruna işleri,

dargady ähli sürüleri.
 22 Diňläň, bir habar gelýär!

Ýahuda şäherlerini harabalyga,
şagallar sürenine öwürmek üçin

demirgazyk ýurtdan uly 
gopgun gelýär.

 23 Ýa Reb, men ynsanyň ýolunyň öz 
elinde däldigini,

dogry ädim basmagyň 
ygtyýarynda däldigini 
bilýärin.

 24 Gazabyň bilen däl-de, adalatyň 
bilen,

ýa Reb, meni terbiýele!
Ýogsam meni hiç edersiň.

 25 Gazabyňy dök Seni tanamaýan 
milletleriň,

adyňy çagyrmaýan halklaryň 
üstünden.

Çünki olar Ýakubyň neslini 
ýalmadylar,

ony ýuwudyp, ýok etdiler,
mekanyny weýran etdiler.

11‑nji bap

Ysraýyl we ýahuda halky ähti bozýar
1 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Bu äh tiň şert le ri ne gu lak goý. Ýa hu da 
hal ky bi len Iýe ru sa lim ila ty na be ýan et. 
3 Ola ra Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär 
diý: „Bu äh tiň şert le ri ne gu lak as ma dyk 
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ada ma nä let bol sun! 4  Men ataba ba la
ry ňy zy Mü sür den – de mir oja gyn dan 
çy ka ran gü nüm ola ra şeý le buý ruk ber-
dim: ‘Me niň sö zü me gu lak asyp, Me niň 
buý ran äh li tab şy ryk la ry my ýe ri ne ýe ti-
riň. Şon da siz Me niň hal kym, Men hem 
si ziň Hu da ýy ňyz bo la ryn. 5  Şeýt se ňiz, 
Men ata-ba ba la ry ňy za süýt we bal ak ýan 
ýur dy ber me gi ant içip, be ren sö zü-
mi ýe ri ne ýe ti re rin’. Ine, gör şü ňiz ýa ly, 
ony si ze ber dim“». On soň men: «Goý, 
şeý le bol sun, ýa Reb!» di ýip jo gap ber-
dim. 6  Reb ma ňa bu söz le riň hem me si ni 
Ýa hu da nyň şä her le rin de, Iýe ru sa li miň 
kö çe le rin de jar et-de, şu ny aýt diý di: «Bu 
äh tiň söz le ri ne gu lak asyň, ola ry ber jaý 
ediň. 7 Çün ki Men si ziň ata-ba ba la ry-
ňy zy Mü sür den çy ka ran gü nüm den tä 
şu gü ne çen li dyn gy syz „Sö zü me gu lak 
asyň“ di ýip, berk duý du ryş be rip gel dim. 
8  Em ma olar diň le me di ler, gu lak as ma-
dy lar, gaý tam, ke sir lik bi len öz ýa man 
ni ýet le ri ne eýe rip, her si özü çe he re ket 
et di. Mu nuň üçin Men bu äh tiň äh li söz-
le ri ni ola ryň baş la ryn dan in der dim. Men 
ola ra bu la ry ber jaý et me gi buý rup dym, 
em ma olar et me di ler».

9 Reb ma ňa şeý le diý di: «Ýa hu da hal ky 
bi len Iýe ru sa li miň ila ty nyň ara syn da ky 
dil düw şü giň üs ti açyl dy. 10 Olar ýe ne-de 
söz le ri me gu lak as mak is le me dik ata-ba-
ba la ry nyň et miş le ri ne ta rap do lan dy lar. 
Baş ga hu daý la ryň yzy na dü şüp, ola ra 
gul luk et di ler. Ys ra ýyl we ýa hu da hal-
ky öz le ri niň ata-ba ba la ry bi len eden 
äh ti mi boz du lar. 11 Şo nuň üçin hem Reb 
şeý le diý ýär: „Men ola ryň ba şyn dan 
be la in de re rin, olar ga çyp, gu tu lyp bil-
mez ler. Olar Ma ňa da dy-per ýat eder ler, 
em ma Men ola ry diň le me rin. 12  On soň 
Iýe ru sa li miň we Ýa hu da şä her le ri niň 
ila ty gi dip, öz le ri niň sa da ka be ren hu-
daý la ry na da dy-per ýat eder ler, em ma 

bet bagt lyk ge len de, bu hu daý lar ola ry 
as la ha las et mez. 13 Çün ki hu daý la ryň 
sa ny şä her le riň sa ny bi len deň dir, eý, 
Ýa hu da! Siz Iýe ru sa li miň kö çe le ri niň 
sa ny na gö rä utanç ly zat lar üçin gur ban lyk 
sy pa la ry ny, Ba gal bu tu na gur ban lyk lar 
hö dür et mek üçin gur ban lyk sy pa la ry ny 
gur du ňyz. 14 Eý, Ýer me ýa, sen-de bu halk 
üçin di leg et me, olar üçin da dy-per ýat et-
me, ýal bar ma, çün ki bet bagt çy ly ga uç rap, 
Me ni ça gy ran la ryn da, ola ry diň le me rin. 
15 Köp pis iş ler ede nin den soň, söý gü li 
hal ky myň Me niň öýüm de nä me işi bar-
ka? Hat da Reb be ba gyş edi len et kö mek 
et mez. Siz pis lik et mek de şat lan ýar sy ňyz. 
16 Reb sa ňa ‘Mi we si dat ly, ýa şyl ýap rak ly 
zeý tun aga jy’ di ýip at ber di. Em ma güýç li 
gal ma gal ly gop gun bi len ony oda be rer, 
onuň şa ha la ry ýa nyp kül bo lar. 17 Ys ra ýyl 
bi len ýa hu da hal ky pis lik et di, olar Ba gal 
bu tu na sa da ka lar hö dür edip, Me niň ga-
ha ry my ge tir di ler. Şo nuň üçin se ni ekip 
otur dan Men Hök mü ro wan Reb ba şyň-
dan bet bagt lyk in der me gi ka rar et dim“».

Halk Ýermeýa garşy hile guraýar
18  Şol wagt Reb hal kyň eden pis lik le-

ri ni ma ňa gör kez di.
Ol muny maňa äşgär etdi.

Ýa Reb, olaryň eden işlerini 
maňa aýan etdiň.

 19 Men bolsam damagy çalynmaga 
äkidilen

ýuwaş bir guzy kimindim.
Olaryň: «Geliň, agajy miwesi 

bilen ýok edeliň,
mundan beýläk onuň ady 

ýatlanmaz ýaly,
ony dirileriň ýurdundan kesip 

taşlalyň» diýip,
meniň garşyma hile 

gurýandyklaryny bilmedim.
 20 Emma, eý, adalatly höküm edýän,

 Ýermeýa 11  



 958  

ýürekleri we pikirleri synaýan 
Hökmürowan Reb!

Dawamy Saňa aýan edýärin,
olardan aljak öjüňi göreýin!

21 Şo nuň üçin hem se niň ja ny ňyň kas ty na 
çy kyp: «Sen Reb biň adyn dan py gam ber-
lik et me li däl siň, ýog sam bi ziň eli miz den 
öler siň» diý ýän ana tot hal ky ha kyn da 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýän dir. 22  Ha
wa, Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Men ola ry je za lan dy ra ryn. Ola ryň ýaş 
ýi git le ri gy lyç dan ge çi ri ler, ogul dyr-gyz-
la ry aç lyk dan öler ler. 23 Olar dan aman 
ga la ny bol maz. Çün ki wag ty ge len de, 
Men ana tot hal ky nyň ba şyn dan bet-
bagt lyk in de re rin».

12‑nji bap

Ýermeýa Rebbe nalyş edýär
1 Ýa Reb, Se niň bi len da wa laş sam,

Sen hemişe hakly çykýarsyň.
Emma ýene-de adalat barada

Seniň bilen gürleşmek isleýärin.
Näme üçin erbetleň ýoly 

rowaçlanýar?
Näme üçin haýynlar asuda 

ýaşaýar?
 2 Olary Sen oturtdyň, kök urdular.

Ösüp-ulalyp, miwe berdiler.
Seniň adyň dillerinden düşmeýär,

emma ýürekleri Senden uzakdyr.
 3 Meni bolsa, ýa Reb, Sen 

tanaýarsyň,
meni görýärsiň, Özüň hakdaky

pikirlerimi synaýarsyň.
Olary soýulmaly goýun kimin 

çykar-da,
soýuljak güni üçin taýýarla.

 4 Haçana çenli ýurt ýas tutup,
otlar saralyp solar?

Ol ýerde ýaşaýanlaň pis 
işlerinden ýaňa

haýwanlar bilen guşlar ýitip 
gitdiler.

Çünki bu halk diýýär:
«Ol bize näme boljagyny 

görmeýär».

Reb Ýermeýa jogap berýär
5 Eý, Ýer me ýa, py ýa da lar bi len yl gap 

ýa da ýan bol saň,
onda atlylar bilen nädip ýaryşjak?

Eger howpsuz ýurtda büdreýän 
bolsaň,

onda Iordan jeňňelinden nädip 
çykjak?

 6 Saňa hatda dogan-garyndaşlaryň,
öz maşgalaň-da haýynlyk etdi.

Ýeňsäňden seslerine bat berdiler.
Ýüzüňe ýagşy sözler aýtsalar-da,
ynanmaweri sen olara.

 7 Men hal ky my terk et dim,
mirasymy taşladym,

jandan söýýän halkymy
duşmanlarynyň eline berdim.

 8 Mirasym Meniň üçin
tokaýdaky arslan kimin boldy.

Maňa tarap nagra çekdi,
şonuň üçin Men ony 

ýigrenýärin.
 9 Mirasym nazarymda gyrgy deý 

boldumy?
Her tarapdan wagşy guşlar 

üstüne çozdy.
Gidiň-de, ähli ýabany haýwanlary 

toplaň,
goý, olar mirasymy 

ýuwudyp-ýalmasynlar.
 10 Köp çopanlar üzüm bagymy 

weýran etdiler,
ekin meýdanymy depeläp 

tozdurdylar,
ajaýyp mellegimi takyr çöle 

öwürdiler.
 11 Ony harabaçylyga dönderdiler,
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haraba içinde huzurymda 
aglaýar.

Tutuş ýurt weýran boldy,
emma hiç kimiň piňine-de däl.

 12 Çöldäki ähli depelere
talaňçylar geldiler.

Çünki ýurduň bir çetinden 
beýlekisine çenli

Rebbiň gylyjy heläk eder, hiç 
kim aman galmaz.

 13 Olar bugdaý ekip, tiken ordular,
gara zähmet çekip, haýyr 

görmediler.
Rebbiň gahar-gazabyndan ýaňa

alan hasyllaryna utansynlar.
14  «Ys ra ýyl hal kym üçin be ren mül-
kü me el uran äh li er bet goň şu la ry my 
ýurt la ryn dan sog rup taş la ryn. Ýa hu da 
hal ky ny-da ola ryň ara syn dan sog rup 
taş la ryn. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 15 Hem-
me si ni sog rup taş la nym dan soň, ola ra 
ýe ne ýü re gim awar. Ola ryň her bi ri ni 
öz mül kü ne, öz top ra gy na gaý ta ryp 
ge ti re rin. 16  Hal ky ma Ba ga lyň adyn dan 
ant iç me gi öw re diş le ri ýa ly, öz le ri-de 
hal ky myň ýol la ry ny yh las bi len öw re-
nip: „Reb den ant iç ýä rin“ di ýip, Me niň 
adym dan ant iç me gi öw ren se ler, on da 
olar-da hal ky myň ara syn da or na şar lar. 
17 Em ma gu lak as ma dyk her bir mil le ti 
kö ki bi len bü tin leý go pa ryp taş la ryn 
we ýok ede rin».

13‑nji bap

Zygyr matadan tikilen guşak
1 Reb ma ňa: «Git-de, özü ňe ne pis zy-

gyr ma ta dan ti ki len gu şak sa tyn alyp, 
ony bi li ňe gu şa, ýö ne ony su wa ba tyr-
ma» diý di. 2  Şeý le lik de, men Reb biň 
sö zi bo ýun ça bir gu şak sa tyn alyp, ony 
bi li me gu şa dym. 3 Ma ňa ýe ne Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 4  «Bi liň dä ki sa tyn 

alan gu şa gy ňy al-da, Ýew frat oba sy na 
git. Ony ol ýer de bir ga ýa nyň jaý ry gyn-
da giz le». 5  Reb biň buý ru gy bo ýun ça 
men gi dip, gu şa gy Ýew frat oba syn da 
giz le dim. 6  Köp gün ge çen den soň, Reb 
ma ňa: «Tur, Ýew frat oba sy na git-de, 
giz le me gi buý ran gu şa gy my al» diý di. 
7 On soň men Ýew frat oba sy na git dim, 
giz län ýe rim den ga zyp, gu şa gy al dym. 
Em ma gu şak çüý räp za ýa la nan eken. Ol 
hiç za da ýa ra jak däl di. 8  Ma ňa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 9 «Reb şeý le diý-
ýär: „Men Ýa hu da nyň te kep bir li gi ni 
we Iýe ru sa li miň aşa ge dem li gi ni hut 
şo nuň ýa ly edip çüý re de rin. 10  Bu pis 
halk ke sir lik bi len öz is leg le ri ne ko wa-
la şyp, sö zü me gu lak as mak is le me ýär. 
Olar baş ga hu daý la ryň yzy na dü şüp, 
ola ra gul luk we sež de ed ýär ler. Şo nuň 
üçin olar hem hiç der de ýa ra ma ýan şu 
gu şak ýa ly bo lar lar. 11 Gu şak yn sa nyň 
bi li ne nä hi li ýa pyş ýan bol sa, Men hem 
tu tuş ys ra ýyl we ýa hu da halk la ry ny 
Özü me şeý le ýa pyş dy ra ryn. Ola ryň 
Ma ňa at-ab raý, öw gi we şöh rat ge tir jek 
Öz hal kym bol ma gy ny is le dim, em-
ma olar gu lak as ma dy lar. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr“.

Şeraply küýze
12  Ola ra şu sö zi ýe tir, Ys ra ýyl Hu da ýy 

Reb: „Äh li küý ze ler şe rap dan do lar“ 
diý ýär diý. Olar sa ňa: „Äh li küý zä niň 
şe rap dan dol ja gy ny biz nä me bil ýän 
däl di ris öýd ýäň mi?“ di ýer ler. 13 Şon da 
ola ra Reb şeý le diý ýär diý: „Bu ýurt da 
ýa şa ýan la ryň äh li si ni: Da wu dyň tag-
tyn da otu ran pa ty şa la ry, ru ha ny la ry, 
py gam ber le ri, Iýe ru sa li miň tu tuş ila ty ny 
ser hoş bol ýan ça lar şe rap dan doý ra ryn. 
14  Men ola ry ata-ene le ri we ça ga la ry 
bi len bir lik de bi ri-bi ri ni gyr lyş dy ra ryn. 
Ola ry ýok ede nim de, gö züm gaý gyr maz, 
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haý pym gel mez, ýü re gim awa maz. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr“.

Iýerusalim jezalandyrylar
15  Eşi diň, gu lak go ýuň, te kep bir lik 

et mäň,
çünki Reb gepleýär.

 16 Garaňkylyk düşürmezden öň,
zulmat daglarynda

aýaklaryňyzy büdretmezden öň,
Hudaýyňyz Rebbi 

şöhratlandyryň.
Siz yşyga garaşýarsyňyz,

emma Reb ony ölüm kölegesine 
öwrüp,

tüm garaňkylyga gaplar.
 17 Emma siz muňa gulak asmasaňyz,

tekepbirligiňiz üçin gizlinlikde 
aglaryn;

Rebbiň sürüsiniň ýesir edilendigi 
üçin,

gözlerimiň ýaşy dökülip, sil 
bolup akar.

 18 Patyşa bilen onuň ejesine aýt:
„Tagtyňyzdan düşüp, aşakda 

oturyň,
çünki şöhrat täjiňiz başyňyzdan 

aýryldy“.
 19 Negebiň şäherleri ýapyldy,

olary açjak ýokdur.
Bütin Ýahuda sürgün edildi,

tutuşlygyna sürgün edildi.
 20 Başyňyzy galdyryp,

demirgazykdan gelýänleri 
görüň.

Saňa berlen süri,
ajaýyp süriň nirede?

 21 Ýolbaşçy edip ýetişdiren 
adamlaryňy

Reb özüňe hojaýyn etse, näme 
diýersiň?

Dogurýan aýalyň burgusy ýaly
seni-de sanjy tutmazmy?

 22 Eger içiňden: „Näme üçin bu 
zatlar

meniň başyma düşdükä?“ 
diýýän bolsaň,

bu etmişleriňiň köplügi sebäpli
etegiň açyldy we namysyňa 

degildi.
 23 Efiopiýaly öz teniniň reňkini,

gaplaň meneklerini üýtgedip 
bilermi?

Siz hem şonuň ýaly şer işleriňize 
uýgunlaşansyňyz

ýagşylyk etmegi asla 
bilmeýärsiňiz.

 24 Men olary çöl ýeli bilen 
sowrulýan

saman külkesi kimin dargadaryn.
 25 Seniň nesibäň, saňa ölçäp beren 

paýym budur.
Muny Men – Reb aýdýandyryn,

çünki sen Meni unutdyň,
ýalana bil bagladyň.

 26 Men-de uýat ýeriň açylsyn diýip,
etegiňi ýüzüňe çenli galdyraryn.

 27 Meýdanda we depeleriň üstünde
seniň eden nejis işleriňi: 

zynahorlygyňy,
esräp kişňeýşiňi, haýasyz 

loluçylygyňy gördüm.
Dat günüňe, eý, Iýerusalim!

Tämizlenmegiň üçin,
ýene näçe wagt gerek saňa?!»

14‑nji bap

Gurakçylyk we gylyç
1 Gu rak çy lyk ba ra da Ýer me ýa Reb biň 

şu sö zi aýan bol dy:
 2 «Ýahuda ýas tutýar,

onuň şäherleri perýat edýär.
Halky hasratdan ýaňa ýere çökdi,

Iýerusalimiň perýady barha 
güýjeýär.
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 3 Han-begleri hyzmatkärlerini
suw getirmäge iberýärler.

Olar guýa gelip, suw tapmaýarlar,
yzlaryna boş küýzeli 

dolanýarlar.
Olar aljyraňňylyga düşüp,

utanç içinde başlaryny 
büreýärler.

 4 Ýurtda ýagyş ýagmansoň,
toprak çat açdy.

Muňa daýhanlar utanyp,
başlaryny büreýärler.

 5 Hatda çöldäki keýik hem
iýmäge ot bolmansoň,
taşlaýar ýaňy guzlan owlagyny.

 6 Gulanlar ýalaňaç gaýalarda durup,
edil şagallar ýaly haşlap dem 

alýarlar.
Otly ýaýla bolmansoň,

öçdi olaryň gözleriniň nury».
 7 Etmişlerimiz bize garşy şaýatlyk 

etse-de,
Öz adyňyň hatyrasyna bir zat 

edäý, ýa Reb!
Biziň dönükligimiz çökderdir 

juda,
çünki biz Saňa garşy etdik günä.

 8 Eý, Ysraýylyň Umydy,
hasratly wagtyndaky Halasgäri!

Neçün bolýaň bu ýurtda gelmişek 
ýaly,

gijäni geçirmek üçin düşlän 
ötegçi ýaly?

 9 Neçün Sen çaşan adam ýaly,
halas etmäge güýji ýetmeýän

batyr söweşiji ýaly bolýaň?
Emma Sen biziň aramyzdasyň,

biz Seniň adyň bilen çagyryldyk,
bizi terk etme, ýa Reb!

 10 Bu halk hakda Reb şeýle diýýär:
«Olar, hakykatdan-da, aýlanyp 

gezmegi haladylar,
aýaklaryna dynçlyk bermediler.

Şonuň üçin Men-Reb olardan 
hoşal däldirin.

Indi olaryň etmişlerini ýatlaryn,
günäleri üçin jezalandyraryn».

Ýalan pygamberler
11 On soň Reb ma ňa şeý le diý di: «Bu 

hal kyň aba dan çy ly gy üçin di leg et me. 
12  Olar agyz bek le se ler-de, ola ryň per-
ýa dy na gu lak as ma ryn. Olar ýak ma 
gur ban ly gy ny, gal la sa da ka sy ny hö-
dür le se ler-de, Men ola ry ka bul et me rin. 
Ter si ne, gy lyç, aç lyk we mer gi bi len 
ola ry ýok ede rin». 13 On soň men Reb be: 
«Wah, Hök mü ro wan Reb bim! Py gam-
ber ler ola ra gy lyç ýü zü ni gör mer si ňiz, 
aç lyk be la sy ny çek mer si ňiz, bu ýer de 
ha ky kat dan-da sag-sa la mat ýa şar sy ňyz 
diý ýär ler» diý dim. 14  Reb ma ňa şeý-
le jo gap ber di: «Py gam ber ler Me niň 
adym dan ýa lan dan py gam ber lik ed ýär ler. 
Ola ry Men ýol la ma dym. Ola ra Men ne 
buý ruk ber dim, ne-de olar bi len gep leş-
dim. Ola ryň si ze ed ýän py gam ber lik le ri 
galp gör nüş, bi de rek pal çy lyk bi len öz 
ýü rek le ri niň hi le si dir». 15  Şo nuň üçin 
hem bu py gam ber ler ba ra da Reb şeý le 
diý ýär: «Men ýol la ma sam hem Me niň 
adym dan py gam ber lik edip, „Bu ýur da 
gy lyç we aç lyk gel mez“ diý ýär ler. Em ma 
bu py gam ber le riň öz le ri gy lyç dan we 
aç lyk dan he läk bo lar lar. 16  Ola ryň py-
gam ber lik eden hal ky-da aç lyk we gy lyç 
se bäp li Iýe ru sa li miň kö çe le ri ne taş la nar. 
Ola ryň öz le ri ni, aýal la ry ny we ogul-

-gyz la ry ny jaý lan bol maz. Çün ki eden 
pis lik le ri ni Men ola ryň öz baş la ryn dan 
in de re rin. 17 Sen ola ra şu sö zi ýe tir: „Goý, 
göz le ri miň ýa şy gi je-gün diz ke pe me sin, 
çün ki boý gy zym – eziz hal kym agyr 
ýa ra lan dy, güýç li zar ba se ze war bol dy. 
18  Meý da na çyk sam, gy lyç dan ge çi ri len-
le ri gör ýä rin! Şä he re gir sem, aç lyk dan 
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he läk bo lan la ry gör ýä rin! Py gam ber-de, 
ru ha ny-da hiç za da dü şün män, ýurt da 
en te şip ýör ler“».
 19 Ýa hu da ny bü tin leý ret et diň mi?

Siony ýürekden ýigrenýärsiňmi?
Näme üçin şypa tapmaz ýaly,

bizi beýle ýaraladyň?
Biz parahatlyk gözledik,

emma haýyr tapmadyk.
Şypa wagtyna garaşdyk,

emma howp abanýar.
 20 Ýa Reb, biz öz pisligimizi,

ata-babalarymyzyň ýazygyny 
boýun alýarys.

Çünki biz Saňa garşy günä 
etdik.

 21 Öz adyňyň hatyrasyna bizden 
ýüz öwürme.

Öz şöhratly tagtyňy peseltme.
Biziň bilen eden ähtiňi ýada sal,

ony bozma.
 22 Milletleriň butlarynyň arasynda

ýagyş ýagdyryp bilýäni barmy?
Asman çabga ýagdyryp bilermi?

Muny diňe Sen edip bilýärsiň,
ýa Beýik Hudaýymyz!

Bularyň baryny edýän Sensiň.
Sendedir umydymyz!

15‑nji bap

Reb rehimdarlyk etmeýär
1 Soň ra Reb ma ňa şeý le diý di: «Hat da 

Mu sa bi len Şa mu wel hu zu rym da du-
rup ýal bar sa lar-da, ýü re gim bu hal ka 
ta rap öw rül mez. Hal ky my hu zu rym dan 
kow, goý, git sin! 2  Olar sen den: „Biz 
ni rä gi de li?“ di ýip so ra sa lar, sen ola ra 
Reb şeý le diý ýär diý: „Gyr gy na hö küm 
edi len le ri gyr gy na, gy ly ja hö küm edi-
len le ri gy ly ja, aç ly ga hö küm edi len le ri 
aç ly ga, sür gü ne hö küm edi len le ri sür-
gü ne ibe re rin“». 3 «Ola ryň ba şyn dan 

dört hi li bet bagt lyk in de re rin: öl dür mek 
üçin – gy ly jy, düýt-müýt et mek üçin – 
it le ri, iýip ýok et mek üçin – wag şy 
guş lar bi len ýyr ty jy haý wan la ry ibe-
re rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 4  Ýa hu da 
pa ty şa sy Hiz ki ýa nyň og ly Ma na şa nyň 
Iýe ru sa lim de eden iş le rin den ýa ňa bü-
tin dün ýä niň pa ty şa lyk la ry ny howp 
as ty na sa la ryn.

5  Eý, Iýe ru sa lim, ki miň sa ňa ýü re gi 
awar?

Seniň üçin kim aglar?
Hal-ýagdaýyňy soramak üçin 

ýolundan sowlup,
kim seniň ýanyňa geler?»

 6 «Sen Meni ret etdiň, yza tesdiň.
Men hem elimi saňa garşy 

galdyryp,
seni ýok ederin.

Merhemet etmekden halys 
ýadadym.

Muny Reb aýdýandyr.
 7 Ýurduň derwezelerinde

halkymy çarşak bilen sowraryn.
Perzentsiz goýup, olary heläk 

ederin,
çünki olar pis ýollaryndan 

dänmediler.
 8 Olaryň dul aýallaryny

deňiz çägesinden-de köpelderin.
Ýigitleriň hem ejeleriniň üstüne

günorta çagy heläkleýji ibererin.
Ejelerini duýdansyz gorky

we howp astyna salaryn.
 9 Ýedi çagaly aýal

demi-demine ýetmän jan berdi.
Onuň güneşi gündiziň güni 

ýaşdy,
ol utanja galyp, masgara boldy.

Galanlaryny bolsa 
duşmanlarynyň

öňünde gylyja tabşyraryn».
Muny Reb aýdýandyr.
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a 15:14 Ýurduňda duşmanlaryňa gul ederin – bu jümle käbir golýazmalarda ýurduňa 
duşmanlaryň bilen göndererin diýip duş gelýär.

Ýermeýa Rebbe şikaýat edýär
10  «Waý me niň ha ly ma! Wah, ejem, 

sen me ni bü tin dün ýä bi len je del leş sin 
hem da wa et sin di ýip dog rup syň! Men 
hiç ki me karz ber me dim hem, al ma-
dym hem. Şon da-da hem me ler ma ňa 
nä let oka ýar lar».

11 Reb şeý le diý di:
«Men ysraýyl halkyny diňe

ýagşylyk üçin goýbererin.
Betbagtlyk we hasrat döwründe

duşmanyňy saňa tabyn ederin.
 12 Hiç kim demir, onda-da 

demirgazyk demri bilen
bürünji döwüp bilmez.

 13 Ýurduň ähli ýerinde eden günäleň 
üçin

talaňa bererin baýlygyňy we 
hazynaňy.

 14 Men seni tanamaýan ýurduňda
duşmanlaryňa gul ederin a,
gazabym size garşy ot bolup 

tutaşyp, ebedilik ýanar».

 15 «Ýa Reb, Özüň bilýärsiň.
Meni ýada sal, ýardam et maňa.

Meni yzarlanlardan arymy 
alaýyn.

Olara sabyr-takatly bolma,
meni öldürmeklerine ýol berme.

Bu kemsidilmelere Seniň hatyraň 
üçin

çydaýandygymy bilgin.
 16 Seniň sözleriňi tapyp iýdim.

Sözleriň maňa şatlyk, ýüregime 
begenç berdi.

Çünki men Seniň adyň bilen 
tutuldym,

eý, Reb Hökmürowan Hudaý!

 17 Keýp çekýänleriň meýlisinde 
oturmadym,

şatlanmadym men.
Seniň eliň üstümde bolup,

meni gazapdan dolduranyň üçin
ýalňyz özüm oturdym,

 18 Neçün meniň agyrym dyngysyz?
Neçün ýaralaryma şypa ýok?

Neçün olary bejerip bolmaýar?
Sen meniň üçin suwy 

ygtybarsyz bulak,
aldawçy bir çeşme boljakmy?»

 19 Munuň üçin Reb şeýle diýýär:
«Eger toba etseň, seni ýene 

kabul edip,
huzurymda durzaryn.

Eger biderek sözleri däl-de,
gymmatly sözleri aýtsaň,

Meniň dilim bilen geplärsiň.
Bu halkyň özi saňa tarap öwrüler,

emma sen olara tarap 
öwrülmersiň.

 20 Men seni bu halk üçin
bürünçden berk diwar ederin.

Olar seniň garşyňa söweşerler,
emma ýeňip bilmezler.

Halas etmek, ölümden gutarmak 
üçin

Men seniň bilendirin.
Muny Reb aýdýandyr.

 21 Seni erbetleriň elinden azat 
ederin,

rehimsizleriň penjesinden halas 
ederin».

16‑njy bap

Rebbiň Ýermeýa beren tabşyryklary
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Özü ňe aýal al ma, bu ýer de ogul la ryň, 
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gyz la ryň bol ma syn. 3 Bu ýurt da dog lan 
ogul lar we gyz lar, ola ry dün ýä in de ren 
ene-ata lar hak da Men-Reb şeý le diý ýä-
rin: 4  Olar agyr ke sel ler den öler ler, olar 
üçin ýas tu tul maz, je set le ri jaý la nyl maz, 
top ra gyň ýü zün de ders ýa ly bo lup ýa-
tar lar. Olar gy lyç dan we aç lyk dan he läk 
bo lar lar. Je set le ri guş la ra we ýyr ty-
jy haý wan la ra şam bo lar. 5 Çün ki Reb 
şeý le diý ýär: „Ýas tu tu l ýan öýe gir me, 
ma tam tut mak, ag la mak üçin git me. 
Çün ki Men bu halk dan sag-sa la mat ly-
gy my, söý gi mi we re him-şe pa ga ty my 
aýyr dym. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 6  Bu 
ýurt da ulu dan-ki çä hem me ler öler. Ola-
ry jaý la maz lar, hiç kim olar üçin ýas 
tut maz, öz be de ni ni ýa ra la maz ýa-da 
sa çy ny syr maz. 7 Ýas tut ýa ny kö şeş dir-
mek üçin hiç kim onuň bi len çö rek iý mez. 
Ene-ata sy ny ýi ti re ne te sel li kä se sin den 
içir mez ler. 8  Meý lis edil ýän öýe gir me, 
olar bi len otur ma, iýip-iç me“. 9 Ys ra
ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Si ziň gün le ri ňiz de gö zü ňi ziň 
al nyn da bu ýer den şat lyk dyr gül ki se si ni, 
öý len ýän ýi git bi len gel niň toý se si ni 
ke se rin“. 10  Bu söz le riň äh li si ni hal ka 
ýe ti re niň de, olar sa ňa: „Nä me üçin Reb 
bi ziň üs tü miz den bu el henç bet bagt ly gy 
in der je gi ni aýt dy ka? Bi ziň ýazy gy myz 
nä me? Hu da ýy myz Reb be gar şy biz 
nä me gü nä et dik käk?“ di ýer ler. 11 Şon-
da sen ola ra Reb, ine, şeý le aýd ýar diý: 

„Bu si ziň ata-ba ba la ry ňy zyň Me ni terk 
eden dik le ri üçin dir. Olar baş ga hu daý-
la ryň yzy na düş dü ler, ola ra gul luk hem 
sež de et di ler. Men den ýüz öwür di ler, 
ka nu ny my ýe ri ne ýe tir me di ler. 12  Siz 
bol sa ata-ba ba la ry ňyz dan-da be ter pis lik 
et di ňiz. Ma ňa gu lak as man, her bi ri ňiz 
ke sir lik bi len öz er bet ni ýet le ri ňi ziň 
yzy na düş dü ňiz. 13 Mu nuň üçin Men 
si zi bu ýurt dan çy ka ryp, özü ňi ziň-de, 

ata-ba ba la ry ňy zyň-da ta na ma ýan ýur-
du na taş la ryn. Ol ýer de gi je-gün diz 
baş ga hu daý la ra gul luk eder si ňiz, Men 
si ze mer he met et me rin“.

Halk sürgünden gaýdyp gelýär
14 Mu nuň üçin Reb şeý le diý ýär: „Şeý-

le gün ler ge ler, adam lar gaý dyp ys ra ýyl 
hal ky ny Mü sür den çy ka ran Reb den ant 
iç ýä rin diý mez ler. 15 Mu nuň de re gi ne 
ys ra ýyl hal ky ny de mir ga zyk ýurt dan, 
dar ga dy lan beý le ki ýurt lar dan çy ka ran 
Reb den ant iç ýä rin diý jek gün le ri ge ler. 
Çün ki Men ola ry ata-ba ba la ry na be ren 
top ra gy ma gaý ta ryp ge ti re rin“. 16 Reb şeý-
le diý ýär: „Men köp ba lyk çy la ry ýol la ryn, 
ola ry tu tar lar. On dan soň ra Men köp aw-
çy la ry ýol la ryn. Her da gyň, her de pä niň 
üs tün den we her ga ýa nyň go wa gyn dan 
ola ry aw lar lar. 17 Çün ki Me niň göz le rim 
ola ryň ed ýän pis iş le rin de dir. Olar Me niň 
hu zu rym dan giz le nip bil mez, et miş le ri 
na za rym dan syp maz. 18  Olar ýig ren ji 
mas lyk but la ry bi len ýur du my ha ra ma 
çy kar dy lar, mül kü mi ne jis zat la ryn dan 
dol dur dy lar. Şo nuň üçin Men ola ra et miş-
le ri dir gü nä le ri üçin iki es se tö le de rin“».
 19 Reb me niň güý jüm hem ga lam dyr,

betbagtlyk gününde 
Penakärimdir!

Dünýäniň dört künjünden milletler
Seniň huzuryňa gelip:

«Biziň ata-babalarymyz diňe 
ýalan zatlary,

özlerine birjik-de peýdasy 
bolmadyk

biderek butlary miras aldylar» 
diýerler.

 20 Heý, ynsan özüne hudaýlar 
ýasarmy?

Olar hudaý däl ahyryn!
21 «Şo nuň üçin hem, Men-Reb bu ge zek 

ola ra güý jü mi we gud ra ty my hök man 
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a 17:3 Gü nä le ri ňiň tö le gi hök mün de – ýa-da gü nä le riň we sež de gäh le riň se bäp li.

gör ke ze rin. Şon da olar Me niň ady myň 
Reb di gi ni bi ler ler».

17‑nji bap

Ýahudanyň günäsi
1 «Ýa hu da nyň gü nä si de mir ga lam 

bi len ýa zyl dy. Bu ola ryň ýü rek le ri niň 
ga ty na, gur ban lyk sy pa la ry nyň şah la-
ry na çak mak da şy bi len oýu lyp ýa zyl dy. 
2  Her gür ýap rak ly aga jyň ýa nyn da ky 
we be ýik ba ýyr da ky gur ban lyk sy pa-
la ry, Aşe ra but la ry ola ryň ça ga la ry nyň 
ýa dyn da dyr. 3 Se niň baý ly gy ňy we tu tuş 
ha zy na la ry ňy ýur duň da eden gü nä le ri-
ňiň tö le gi hök mün de a ol ja edip paý la ryn. 
4  Sa ňa be ren mül kü mi öz gü näň bi len 
ýi tir diň. Men se ni ta na ma ýan ýur duň-
da duş man la ry ňa gul ede rin, çün ki siz 
Me niň ga za by my tu taş dyr dy ňyz, ol 
ebe di lik low lar».

Rebbe bil bagla!
5 Reb şeý le diý ýär:

«Ynsana bil baglan,
ynsanyň güýjüne daýanan,

ýüregi Rebden daşlaşan
adama nälet bolsun!

 6 Ol çöldäki bir çaly ýalydyr,
ýagşylyk gelende ony görmez.
Gurak çölde, ilatsyz şorlukda 

ýaşar.
 7 Rebbe bil baglan,

Rebbe daýanan adam nähili 
bagtly!

 8 Ol suwuň ýakasynda oturdylan 
agaç kimindir,

çeşmäniň boýunda köküni 
ýaýradar.

Yssydan gorkýan däldir,
ýapragy hemişe ýaşyldyr.

Ýyl gurak gelende hem gaýga 
batmaz,

miwe bermekden asla galmaz».
 9 Ynsan ýüregi ähli zatdan 

hilegärdir,
halys ýoldan çykandyr.
Oňa kim düşünip biler?

 10 «Men-Reb her ynsana tutan 
ýoluna,

eden işlerine görä jeza bermek 
üçin,

ynsanyň ýüregini barlaýaryn,
pikirlerini synaýaryn».

 11 Haram baýlyk toplan öz 
guzlamadyk

ýumurtgalarynyň üstünde 
oturan käkilik kimindir.

Ömri ýarpy bolanda, ol baýlyk 
elden gider,

ömrüniň ahyrynda bolsa ol 
akmak bolup çykar.

 12 Mukaddes öýümiz owal-başdan
belende göterilen
şöhratly tagt kimindir.

 13 Ýa Reb! Eý, Ysraýylyň Umydy!
Seni terk edenleriň bary utanja 

galar.
«Menden ýüz öwrenler toz-

-topraga siňip giderler,
çünki olar Men Rebbi – diri 

suwlar çeşmesini, terk 
etdiler».

 14 Ýa Reb, maňa şypa ber, sagalaýyn.
Meni halas et, halas bolaýyn,
çünki öwgim diňe Sensiň.

 15 Ine, olar maňa: «Rebbiň sözi 
nirede?

Hany, ol amala aşsyn-da!» 
diýýärler.

 16 Men hyzmatyňda çopan 
bolmakdan gaçmadym.
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Betbagtlyk gününiň gelmegini-
de islemedim.

Agzymdan çykýan her bir sözi 
Özüň bilýänsiň,

ýa Reb, ol söz huzuryňda 
aýandyr.

 17 Meni howp astyna salma,
betbagtlyk güni penakärim 

Sensiň.
 18 Goý, meni yzarlaýanlar utanja 

galsyn,
emma meni utanja goýma.

Goý, olar gorka düşsün,
emma meni gorka salma.

Başlaryndan betbagtlyk gününi 
inderip,

goşa gyrgynçylyk bilen ýok et 
olary.

19 Reb ma ňa şeý le diý di: «Ýa hu da pa ty-
şa la ry nyň gi rip-çyk ýan Halk der we ze si 
bi len Iýe ru sa li miň äh li der we ze le ri ne 
git-de, ol ýer de dur. 20 On soň hal ka şeý-
le diý: „Eý, Ýa hu da pa ty şa la ry, tu tuş 
Ýa hu da we bu der we ze ler den gir ýän 
äh li Iýe ru sa lim ila ty, Reb biň sö zü ne 
gu lak asyň!“». 21 Reb şeý le diý ýär: «Öz 
ja ny ňy zyň ha ty ra sy na Sa bat gü ni ýük 
gö ter mäň, Iýe ru sa li miň der we ze le rin den 
içe ri ýük sal maň. 22  Sa bat gü ni öýü ňiz-
den ýük çy kar maň, hiç bir iş et mäň. 
Me niň ata-ba ba la ry ňy za buý ru şym ýa-
ly, Sa bat gü nü ni mu kad des ha sap laň. 
23 Em ma olar Me ni diň le me di ler, gu lak 
as ma dy lar. Boý nu ýo gyn lyk edip, Me-
ni diň le me di ler, ter bi ýä mi al ma dy lar». 
24  Reb ýe ne şu ny aýd ýan dyr: «Eger siz 
Ma ňa gu lak asyp, Sa bat gü ni bu şä he riň 
der we ze le rin den ýük sal ma sa ňyz, hiç 
bir iş et män, Sa bat gü nü ni mu kad des 
ha sap la sa ňyz, 25 on da Da wut tag tyn da 
otur jak pa ty şa lar öz emel dar la ry bi len 
sö weş ara ba la ry na, at la ra mü nüp, ýa-
hu da hal ky we Iýe ru sa li miň ila ty bi len 

bir lik de bu şä he riň der we ze le rin den 
gi rer ler. Bu şä her ebe di ilat ly bo lar. 
26  Ýa hu da şä her le rin den, Iýe ru sa li miň 
et rap la ryn dan, ben ýa min top ra gyn dan, 
gün ba tar ba ýyr lyk dan, dag lyk dan we 
Ne gep den adam lar ge ler ler. Olar Reb-
biň öýü ne ýak ma gur ban lyk la ry bi len 
beý le ki gur ban lyk la ry, gal la sa da ka-
sy ny, ýa kym ly ys ly tü tet gi bi len şü kür 
sa da ka sy ny ge ti rer ler. 27 Em ma Me ni 
diň le me se ňiz, Sa bat gü ni Iýe ru sa li miň 
der we ze le rin den ýük li gi rip, Sa bat gü-
nü ni mu kad des ha sap la ma sa ňyz, on da 
Men şä he riň der we ze le ri ni oda be re rin. 
Ot Iýe ru sa li miň iç ki ga la la ry ny ýa kyp 
ýan dy rar, ol hiç wagt sön mez».

18‑nji bap

Ýermeýa küýzegäriň öýünde
1 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Tur, küý ze gä riň öýü ne gir, söz le ri-
mi şol ýer de sa ňa aýan ede rin». 3 Men 
küý ze gä riň öýü ne git dim. Men onuň 
çar hyň ba şyn da iş läp otu ra ny ny gör-
düm. 4  Küý ze gä riň to ýun dan ýa sa ýan 
küý ze si elin de döw len de, ol öz is leý şi 
ýa ly pal çyk dan baş ga bir küý ze ýa sa dy. 
5 On soň ma ňa ýe ne Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: 6  «Eý, ys ra ýyl hal ky, Men-de 
si zi bu küý ze gä riň ýa saý şy ýa ly ýa sap 
bil me rin mi? Mu ny Men-Reb aýd ýan-
dy ryn. Edil küý ze gä riň elin de to ýun 
nä hi li bol sa, siz hem Me niň elim de 
şeý le si ňiz, eý, ys ra ýyl hal ky! 7 Men bir 
mil le ti ýa-da pa ty şa ly gy sog rup taş-
la mak, ýum rup ýok et mek ba ra da jar 
et sem, 8  em ma gür rü ňi ni eden bu mil-
le tim şon da er bet li gin den dön se, onuň 
ba şyn dan in der jek bet bagt ly gym dan el 
çe ke rin. 9 Aý da ly, Men bir mil le ti ýa-da 
pa ty şa ly gy ber ka rar edip, bi na et mek 
ha kyn da jar eden bol sam, 10 em ma bu 
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mil let me niň na za rym da pis iş ler edip, 
sö zü me gu lak as ma sa, on da Men oňa 
et jek ýag şy ly gym dan el çe ke rin. 11 Şo nuň 
üçin hem in di ýa hu da hal ky bi len Iýe ru-
sa lim ila ty na Reb şeý le diý ýär diý: „Men 
si ze gar şy er bet pi kir ler dü züp, ba şy ňy za 
be la-be ter ge ti re rin. In di her bi ri ňiz pis 
ýol la ryň yz dan dö nüň, ýa şaý şy ňy zy we 
he re ket le ri ňi zi dü ze diň“. 12  Em ma olar: 

„Bi de rek lik! Biz öz pi kir le ri mi ze eýe re ris, 
ke sir lik bi len öz er bet ni ýet le ri mi ze gö rä 
he re ket ede ris“ di ýer ler. 13 Mu nuň üçin 
Reb şeý le diý ýär: „Mil let ler ara syn da 
so raň, bu lar ýa ly za dy kim eşi dip dir? 
Ys ra ýyl boý gy zy örän el henç iş et di. 
14  Li wa nyň ga ry onuň be ýik ga ýa la ry-
ny, heý, terk eder mi? Onuň uzak dan 
ak ýan so wuk bu lak la ry heý ke si ler
mi? 15  Em ma hal kym bol sa Me ni terk 
et di, bi de rek hu daý la ra tü tet gi ýak dy. 
Bu hu daý lar ola ryň git jek ýol la ryn da, 
owal ky ýol lar da büd re mek le ri ne se bäp 
bol du lar. Olar çar kan dak ly ýol dan ýö räp, 
dog ry ýo ly terk et di ler. 16  Olar bu ýur-
dy el henç li ge, ebe di lik mas ga ra çy ly ga 
öwür di ler. On dan geç ýän le riň ba ry ny 
gor ky ba sar, olar geň ga lyp, baş la ry-
ny ýaý kar lar. 17 Ola ry duş man la ry nyň 
öňün de gün do gar şe ma ly ki min pyt ra da-
ryn. Baş la ryn dan bet bagt lyk inen gü ni 
ýü zü mi däl-de, ýeň sä mi gör ke ze rin“». 
18  Şon da halk: «Ge liň, Ýer me ýa gar şy 
dil düw şe liň. Ru ha ny la ryň öw ret jek 
ka nu ny-da, akyl dar la ryň ber jek mas-
la ha ty-da, py gam ber le riň aýan et jek 
sö zi-de ýe ter lik ahy ryn. Ge liň, oňa di-
li miz bi len hü jüm ede liň, hiç bir sö zü ne 
gu lak as ma lyň» diý di.
 19 Ýa Reb, Sen ma ňa gu lak goý,

garşydaşlarymyň sesini eşit!
 20 Ýagşylyga ýamanlyk edilermi?

Emma olar janymy almak üçin 
çukur gazdylar.

Gazabyňy olardan sowmak,
olara ýagşylyk dilemek üçin,
huzuryňda nähili duranymy 

ýadyňa sal.
 21 Munuň üçin çagalaryny açlyga 

ber,
kesgir gylyja tabşyr.

Aýallary perzentsiz dul galsyn,
erkeklerini ajal alsyn,
ýaş ýigitleri söweşde gylyçdan 

ölsün.
 22 Üstlerine garakçylary duýdansyz 

dökeniňde,
öýlerinden dady-perýat eşidilsin.

Çünki meni tutmak üçin çukur 
gazdylar,

aýagymyň astyna gizlin duzak 
gurdular.

 23 Ýa Reb, Sen meni öldürmek üçin 
edilen

bu dildüwşükleriň baryny 
bilýänsiň.

Olaryň ýazygyny bagyşlama,
günälerini nazaryňdan düşürme.

Goý, olar huzuryňda ýykylsynlar,
olara garşy gazabyňda hereket et.

19‑njy bap

Döwlen küýze
1 Reb şeý le diý di: «Git-de, küý ze gä riň 

to ýun dan ýa san bir küý ze si ni sa tyn al. 
Hal kyň we ru ha ny la ryň ýa şu lu la ryn dan 
bir nä çe si ni ýa nyň bi len alyp, 2  Küý ze 
dö wü gi di ýen der we zä niň go la ýyn da ky 
Ben hin nom de re si ne git. Sa ňa aýt jak 
söz le ri mi şol ýer de yg lan et. 3 Ola ra: 

„Eý, Ýa hu da pa ty şa la ry bi len Iýe ru sa-
lim ila ty, Reb biň sö zü ne gu lak asyň“ 
diý. Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Men bu ýe riň üs tün den 
şeý le bir bet bagt lyk in de re rin we lin, ony 
eşi den le riň gu lak la ry şaň lar. 4  Çün ki 
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a 20:3 Ma gor Mi sa byp – bu söz ler äh li ta rap dan howp diý me gi aň lad ýar.

bu halk Me ni terk et di, bu ýe ri ha ra-
ma çy kar dy. Olar ata-ba ba la ry nyň hem, 
Ýa hu da pa ty şa la ry nyň hem ta na ma ýan 
baş ga hu daý la ry na sa da ka lar hö dür et-
di ler, bu ýe ri bi gü nä dö kü len gan dan 
dol dur dy lar. 5  Ça ga la ry ny ot da ýa kyp, 
Ba gal bu tu na ýak ma gur ban lyk hök-
mün de hö dür le mek üçin sež de gäh ler 
gur du lar. Men ola ra beý le işi bu ýur man-
dym, aýt man dym, beý le zat kel lä me-de 
gel män di. 6  Şo nuň üçin hem in di ol ýe re 

‘To pet’ ýa-da ‘Ben hin nom de re si’ di-
ýil män, ‘Ölüm jül ge si’ di ýil jek gün ler 
ge ler. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 7 Bu ýer de 
Ýa hu da bi len Iýe ru sa li miň ni ýet le ri ni pu-
ja çy ka ra ryn. Ola ry jan la ry nyň kas ty na 
çy kan la ryň eli ne be rip, duş man la ry nyň 
öňün de gy lyç dan he läk ede rin. Je set le-
ri ni guş la ra we ýyr ty jy haý wan la ra şam 
ede rin. 8  Men bu şä he ri ha ra ba çy ly ga 
öw rüp, rys wa ede rin. Ol ýer den geç-
ýän le riň ba ry ny gor ky ba sar we onuň 
ba şyn dan inen äh li be la-be ter ler se bäp li 
oňa sy ky lyk ça lar lar. 9 Ogul la ry nyň we 
gyz la ry nyň eti ni öz le ri ne iý di re rin. Jan-
la ry nyň kas ty na çy kan duş man la ry ola ry 
ga ba wa sa lan da, çek ýän has rat la ryn dan 
ýa ňa bi ri-bi ri niň eti ni iýer ler“.

10  On soň sen özüň bi len gi den le riň 
gö zü niň al nyn da küý zä ni döw. 11 Ola-
ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: 

„Küý ze gä riň küý ze si niň döw lü şi ýa ly, 
ony tä ze den be je rip bol maý şy ýa ly, Men 
hem bu hal ky we şä he ri şeý dip dö we rin. 
To pet de ölü le ri jaý la mak üçin ýer gal maz. 
12  Men bu ýe ri hem, onuň ila ty ny hem 
şeý le ede rin. Bu şä he ri edil To pet ýa ly 
ede rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 13 Iýe ru sa li
miň öý le ri-de, Ýa hu da nyň pa ty şa la ry nyň 
köşk le ri-de To pet ýa ly mur dar sa ýy lar. 
Çün ki bu öý le riň äh li si niň üçe gin de 

as man ji sim le ri ne ýa kym ly ys ly tü tet gi ler 
ýak dy lar, baş ga hu daý la ra iç gi sa da ka sy-
ny hö dür le di ler“».

14  On soň Ýer me ýa özü ni Reb biň py-
gam ber lik et mek üçin ibe ren ýe ri bo lan 
To pet den gel di. Ol Reb biň öýü niň how-
lu syn da du rup, tu tuş hal ka şeý le diý di: 
15 «Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Ola ryň boý nu ýo gyn lyk 
edip, Ma ňa gu lak as mak dan ýüz öw-
ren dik le ri üçin, in di Men bu şä he riň 
we onuň äh li oba la ry nyň gar şy sy na 
aý dan äh li be la-be ter le ri mi üst le rin den 
in de re rin“».

20‑nji bap

Immeriň ogly Paşhur ruhany
1 Reb biň öýü niň baş gö zeg çi si Im me riň 

og ly Paş hur ru ha ny Ýer me ýa nyň bu söz-
le ri py gam ber lik ede ni ni eşit di. 2  On soň 
Paş hur Ýer me ýa py gam be ri ur dy we 
Reb biň öýün dä ki ýo kar ky Ben ýa min 
der we ze sin de aýak la ry na kün de sal dy. 
3 Er te si sä her bi len Paş hur Ýer me ýa ny 
kün de den bo şa dan da, Ýer me ýa oňa şeý le 
diý di: «Reb se ni Paş hur däl-de, Ma gor 
Mi sa byp a di ýip at lan dyr dy. 4  Çün ki Reb 
şeý le diý ýär: „Men se niň özü ňi we dost-

-ýar la ryň ba ry ny howp as ty na sa la ryn. 
Ola ryň duş man gyly jyn dan he läk bol-
şu ny öz göz le riň bi len gö rer siň. Men 
tu tuş Ýa hu da ny Ba byl pa ty şa sy nyň eli ne 
be re rin. Bu pa ty şa ola ry Ba by la äki der 
we gy lyç dan ge çi rer. 5  Men bu şä he riň 
äh li baý ly gyny, mal-mül kü ni, gym mat-
ba ha zat la ry bi len Ýa hu da pa ty şa la ry nyň 
äh li gen ji-ha zy na la ry ny duş man la ry nyň 
eli ne be re rin. Ola ra ta laň sa lyp, äh li 
zat la ry ny Ba by la äki der ler. 6  Eý, Paş hur, 
sen bi len se niň öýüň de ýa şa ýan la ryň 
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ba ry Ba by la sür gün edi ler. Sen-de, se-
ni söý ýän ler-de, ýag ny se niň ýa lan dan 
py gam ber lik eden adam la ryň-da şol 
ýer de ölüp, şol ýer de jaý la nar sy ňyz“».

Ýermeýa Rebbe şikaýat edýär
 7 Ýa Reb, Sen me ni al da dyň,

men-de aldandym.
Sen menden güýçlüsiň,

Sen meni ýeňdiň.
Bütin gün men boldum gülki,

ýaňsylaýar her kim meni.
 8 Çünki geplesem, perýat edýärin,

«Zorluk we zulum!» diýip 
gygyrýaryn.

Rebbiň sözünden ýaňa bütin gün
kemsidildim we masgara 

boldum.
 9 Men: «Indi Ol hakda dil ýarmaryn,

Onuň adyndan geplemerin» 
diýsem,

Onuň sözi süýeklerime ornaşyp,
ýüregime ot berdi.

Ony içimde saklamakdan irdim,
mundan artyk çydap bilmeýärin.

 10 Men: «Ähli tarapdan howp 
abanýar!

Üstünden arz ediň! Bizem arz 
edeliň!»

diýen pyşyrdylary eşitdim.
Ähli ýakyn dostlarym

büdremegime göz dikip:
«Belki, aldanar, şonda ýeňeris 

ony,
ondan alarys arymyzy» 

diýýärler.
 11 Emma Reb batyr söweşiji kimin 

meniň bilendir,
şonuň üçin meni yzarlaýanlar 

büdrärler,
ýeňip bilmezler.

Üstünlik gazanyp bilmändikleri 
üçin,

olar erbet utanja galarlar.
Olaryň utanjy ebedilik bolar,
hiç wagt unudylmaz.

 12 Eý, Hökmürowan Reb, dogry 
adamlary synaýan,

ýürekleri görýän we pikirleri 
okaýan Sensiň!

Dawamy Saňa mälim edýärin,
olardan aljak öjüňi göreýin!

 13 Rebbe nagma aýdyň,
Rebbe alkyş okaň!

Çünki garybyň janyny
ýaramazlaryň elinden
Ol halas etdi.

 14 Meniň doglan günüme nälet bolsun!
Enemiň meni dogran gününe 

alkyş bolmasyn!
 15 «Ogluň boldy!» diýip,

kakamy begendiren
buşlukça nälet bolsun!

 16 Goý, ol adam Rebbiň gaýgyrman
ýumran şäherleri kimin bolsun!

Säher dady-perýat,
günortan ahy-nala eşidilsin!

 17 Çünki ol adam ýatgydakam 
öldürmedi,

ýogsam enem meniň mazarym 
bolardy,

onuň ýatgysy ebedilik göwreli 
bolardy.

 18 Men näme üçin eneden 
doguldymkam?

Gaýgy-hasrat çekip,
ömrümi ryswalykda geçirmek 

üçinmi?

21‑nji bap

Reb Sidkiýanyň haýyşyny ret edýär
1 Pa ty şa Sid ki ýa Mal ky ýa nyň og ly 

Paş hur bi len Ma ga se ýa nyň og ly Se pan ýa 
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ru ha ny ny Ýer me ýa nyň ýa ny na ibe ren de, 
Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy. Paş-
hur bi len Se pan ýa oňa: 2  «Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň gar şy my za uruş ýan dy-
gy se bäp li bi ziň üçin Reb be ýal bar sa na. 
Bel ki, Reb bi ziň üçin Öz aja ýyp gud rat-
la ry nyň bi ri ni gör ke zip, Ne bu kad ne sa ry 
ýur du myz dan ko war» diý di. 3 Ýer me ýa 
ola ra Sid ki ýa şu ny aý dyň diý di: 4  «Ys-
ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Si ziň 
daş ky di war la ry ňy zy ga ba ýan Ba byl 
pa ty şa sy bi len ba byl ly la ryň gar şy sy na 
ulan ýan eli ňiz dä ki ýa rag la ry ňy zy yzy na 
öw re rin. Ola ryň hem me si ni bu şä he riň 
or ta sy na üý şü re rin. 5  Güýç-gud ra tym 
bi len, güýç li ga ha rym bi len ga zap aty na 
at la nyp, Me niň Özüm si ziň gar şy ňy za 
ur şa ryn. 6  Men bu şä her dä ki le riň ba ry-
ny: yn san dyr haý wa ny ny he läk ede rin. 
Olar aýyl ganç mer gi den öler ler. 7 Mun
dan soň Ýa hu da nyň pa ty şa sy Sid ki ýa ny, 
onuň emel dar la ry ny, bu şä he riň ila ty ny 
uruş dan, aç lyk dan we mer gi den aman 
ga lan la ryň ba ry ny Ba byl pa ty şa sy Ne-
bu kad ne sa ryň, öz jan la ry nyň kas ty na 
çy kan duş man la ry nyň eli ne be re rin. 
Ne bu kad ne sar ola ry gy lyç dan ge çi rer, 
ola ry gaý gyr maz, ola ra haý py gel mez we 
ýü re gi awa maz. Mu ny Reb aýd ýan dyr“.

8  Bu hal ka hem Reb şeý le diý ýär diý: 
„Ine, Men ýa şa ýyş ýo ly bi len ölüm ýo lu ny 
si ziň öňü ňiz de goý ýa ryn. 9 Bu şä her de 
ga lan gy lyç dan, aç lyk dan we mer gi den 
öler, em ma da şa ry çy kyp, öz le ri ni ga-
ban ba byl ly la ryň eli ne dü şen öz ja ny ny 
gu ta ryp aman ga lar. 10 Men bu şä he re 
ýag şy lyk däl-de, bet bagt lyk in der mek 
ka ra ry na gel dim. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
Bu Ba byl pa ty şa sy nyň eli ne ber ler we 
ol hem mu ny oda ýa kar“. 11 Ýa hu da pa-
ty şa sy nyň nes li ne aýt, Reb biň sö zü ne 
gu lak asyň diý: 12  „Eý, Da wu dyň nes li! 
Reb şeý le diý ýär:

‘Ertirine adalaty berjaý ediň,
talanany zalymyň elinden halas 

ediň.
Ýogsam pis işleriňiz zerarly

gazabym ot kimin lowlap 
ýandyraýmasyn,

ony hiç kim söndürip bilmez.
 13 Men saňa garşydyryn,

eý, özüni düzde gaýa saýýan
jülge ilaty!’.

Muny Reb aýdýandyr.
Siz diýýäňiz: ‘Bize kim garşy 

çykyp biler?
Mesgenimize kim girip biler?’

 14 Men sizi eden işleriňize
görä jezalandyraryn,

tokaýyňyza ot bererin,
ot töweregiňizdäki zatlary 

ýakyp ýandyrar“».
Muny Reb aýdýandyr.

22‑nji bap
1 On soň Reb ma ňa Ýa hu da pa ty şa sy-

nyň öýü ne bar-da, ol ýer de şu sö zi aýan 
et diý di: 2  «Eý, Da wut tag tyn da otu ran 
Ýa hu da pa ty şa sy, se niň özüň, emel dar-
la ryň we bu der we ze den gir ýän hal kyň 
bi len bir lik de Reb biň sö zü ni eşi diň! 3 Reb 
şeý le diý ýär: „Ada la ty we dog ru çyl ly gy 
ber jaý ediň, ezi le ni za ly myň elin den 
ha las ediň; gel mi şe ge, ýe tim bi len dul 
aýa la azar ber mäň, zor luk et mäň, bu 
ýer de nä hak gan dök mäň. 4  Eger siz bu 
işi ha ky kat dan et se ňiz, on da Da wut 
tag tyn da otur jak pa ty şa lar at la ra we 
sö weş ara ba la ra mü nüp, ola ryň öz le-
ri, hyz mat kär le ri hem hal ky bu öýüň 
der we ze le rin den gi rer ler. 5  Eger-de bu 
söz le ri diň le me se ňiz, Öz bar ly gym dan 
ant iç ýä rin, bu öý ha ra ba dö ner. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr“.

6  Çün ki Ýa hu da pa ty şa sy nyň köş gi 
ba ra da Reb şeý le diý ýär:
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a 22:11 Şal lum – bu Ýe ho ga ha zyň beý le ki ady.

„Sen gözüme gözel Gilgat tokaýy 
deý,

Liwan agaçlaryna bürenen dag 
deý bolsaň-da,

Men seni hökman çöllüge,
ilatsyz şähere öwrerin.

 7 Garşyňa elleri ýaragly
heläkleýjileri bellärin.

Olar saýlama kedrleriňi çapyp,
olary oda atarlar.

8  Köp mil let ler bu şä he riň ýa nyn dan ge-
çen de, bi ri-bi ri ne: ‘Bu be ýik şä he ri Reb 
nä me üçin beýt di kä?’ di ýer ler. 9 Ola ra 
şeý le jo gap be rer ler: ‘Olar öz le ri niň 
Hu da ýy Reb biň äh ti ni terk et di ler, baş-
ga hu daý la ra sež de we gul luk et di ler’“.

Ýahudanyň patyşalary 
jezalandyrylýar
 10 Ölen üçin aglaman, oňa ýas 

tutman,
eýsem sürgüne giden üçin  

zar-zar aglaň,
çünki ol indi öwrülip gelmez,

dogduk mekanyny görmez.

11 Ka ka sy Ýo şy ýa nyň ýe ri ne Ýa hu da nyň 
pa ty şa sy bo lan we ol ýer den çy kyp gaý-
dan Şal lum a ha kyn da Reb şeý le diý ýär: 

„Ol bu ýe re in di öw rü lip gel mez. 12  Ýe sir 
edi lip äki di len ýe rin de öler we bu ýur dy 
gaý dyp gör mez“.

Ýehoýakym patyşa 
hakyndaky pygamberlik

13 Öýü ni nä dog ru lyk bi len gur ýa nyň,
eýwanyny adalatsyzlyk bilen 

giňeldýäniň,
başga birini mugt işledip,

onuň hakyny bermeýäniň dat 
gününe!

 14 „Özüme ýokarky gatda giň
otaglary bolan ajaýyp köşk 

salnaryn“
diýýäniň halyna waý!

Ol köşgüne beýik penjireler 
goýar,

kedr agajy bilen örtüp,
ony gyrmyzy reňke boýar.

 15 Kedr agajyny başgalardan
köp ulananyň bilen näme,

patyşa bolaýarmyň?
Ataň hem doýýança bol 

iýip-içýärdi,
ýöne ol adalatlydy hem 

dogruçyldy.
Şonuň üçinem onuň işleri 

ugruna boldy.
 16 Ol garybyň, mätäjiň hakyny alyp 

berdi;
munuň üçin onuňky ugruna boldy.
Bu Meni tanamagyň manysy 

dälmidir?
Muny Reb aýdýandyr.

 17 Emma seniň gözüň we ýüregiň
haram gazanja, bigünä gan 

dökmäge,
zulum hem zorluk etmäge 

dikilipdir.
18  Mu nuň üçin Ýa hu da pa ty şa sy Ýo-
şy ýa nyň og ly Ýe ho ýa kym hak da Reb 
şeý le diý ýär:

„Onuň üçin: ‘Waý, gardaşym!’
ýa-da ‘Waý, jigerim!’ diýip ýas 

tutmazlar.
‘Waý, aga!’ ýa-da ‘Waý, onuň 

alyhezretleri!’ diýip,
onuň üçin ýas tutup aglamazlar.

 19 Maslygyny süýräp,
Iýerusalim derwezesinden 

çykaryp zyňarlar,
eşek gömen ýaly edip gömerler“.
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Iýerusalim hakyndaky pygamberlik
 20 Liwana çyk-da, perýat et.

Başanda sesiňi gatalt,
Abarymdan perýat et,

çünki ähli oýnaşlaryň gyryldy.
 21 Işiň rowaçka, Men saňa 

ýüzlendim,
ýöne sen: „Diňlemerin“ diýdiň;

ýaşlygyňdan bäri ýoluň şu boldy,
sözüme hiç gulak asmaýardyň.

 22 Ähli ýolbaşçylaryňy ýel äkider,
oýnaşlaryň sürgün ediler.

Şonda eden pislikleriňden ýaňa,
utanja galyp, bolarsyň ryswa.

 23 Eý, Liwanda mesgen tutan,
kedr agaçlarynda höwürtge 

ýasan!
Seni çaga dogurýanyňky ýaly 

burgydyr
sanjy gurşanda, çekersiň 

ahy-nala!
24  Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, mu ny 
Men – Reb aýd ýan dy ryn. Eý, Ýa hu da 
pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň og ly Ýe ho ýa kyn, 
sag elim dä ki mö hür ýü zü gi bo la ýa-
nam bol saň, Men se ni çy ka ryp taş la ryn. 
25  Se ni ja ny ňyň kas tyn da ky la ryň, gork-
ýan adam la ry ňyň eli ne, Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sar bi len ba byl ly la ryň eli ne 
be re rin. 26  Sen bi len se ni dog ran eje ňi 
özü ňi ziň do gul ma dyk ýe ri ňiz bo lan 
baş ga ýur da zy ňa ryn, şol ýer de-de öler-
si ňiz. 27 Si ziň şu ýur da ýe ne do la na sy ňyz 
ge ler, ýö ne oňa hiç wagt ýü zü ňiz düş-
mez». 28  Bu Ýe ho ýa kyn di ýen adam 
äs ge ril me ýän dö wük küý ze bo lup, hiç 
ki me ge rek me jek gap dyr. Ol nes li bi len 
bir lik de öz le ri niň ta na ma ýan ýur du na 
taş lan dy. 29 Eý, ýurt, ýurt, ýurt! Reb biň 
sö zü ni eşit! 30  Reb şeý le diý ýär: «Bu 
ada my zür ýat syz, öm rün de işi oňu na 
bol ma jak adam di ýip ýa zyň. Çün ki in di 

onuň nes lin den hiç ki miň işi oňu na bol-
maz, hiç bi ri Da wut tag tyn da otur maz 
we Ýa hu da da hö küm sür mez».

23‑nji bap

Dogruçyl Şaha
1 «Me niň öri miň go ýun la ry ny ýok edip, 

dar gad ýan ço pan la ryň waý ha ly na! Mu-
ny Reb aýd ýan dyr. 2  Şo nuň üçin Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb hal ky my bak ýan ço pan lar 
hak da şeý le diý ýär: „Siz Me niň sü ri mi 
dar gat dy ňyz, kow du ňyz, ola ry idet me-
di ňiz. Ine, Men ýa ra maz iş le ri ňiz ze rar ly 
si zi je za lan dy ra ryn. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
3 Sü ri miň ga lan la ry ny ola ry dar ga dan äh li 
ýurt la rym dan ýyg na ryn, ola ry gaý ta dan 
agyl la ry na ge ti re rin; olar kö pe ler ler, ör-
ňär ler. 4 Ola ra ço pan lar go ýa ryn, olar in di 
gork maz lar, he der et mez ler we ýi ti rim 
bol maz lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr.

5 Ine, Me niň Da wu dyň nes lin den bir 
dog ru çyl Şa ha çy kar jak gün le rim gel-
ýär; mu ny Reb aýd ýan dyr. Ol şa tag ty na 
çy kyp, paý has ly hö küm sü rer, ýurt da 
ada lat we dog ru çyl lyk bi len he re ket eder. 
6  Onuň döw rün de Ýa hu da ha las bo lar, Ys-
ra ýyl howp suz ýa şar. Ony: ‘Reb – bi ziň 
Hak per we ri miz dir!’ di ýip at lan dy rar lar.

7 Şo nuň üçin hem şeý le gün ler ge ler, 
mun dan beý läk ‘Ys ra ýyl hal ky ny Mü sür 
ýur dun dan çy ka ran Reb biň bar ly gyn dan 
ant iç ýä rin’ di ýil mez. Mu ny Reb aýd-
ýan dyr. 8  Mu ňa de rek: ‘Ys ra ýyl hal ky nyň 
to hum-ti ji ni de mir ga zyk ýur dun dan we 
dar ga dan ýurt la ryn dan çy ka ryp ge ti ren 
Reb biň bar ly gyn dan ant iç ýä rin’ di ýil-
jek gün ler ge ler. Olar öz ýurt la ryn da 
ýa şar lar“».

Galp pygamberler
 9 Py gam ber ler ha kyn da:

Ýüregim içimde syndy,
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ähli süňklerim sandyraýar.
Reb sebäpli,

Onuň mukaddes sözleri sebäpli
men serhoş adam kimin,
şerabyň ýesiri kimin boldum.

 10 Çünki ýurt zynahorlykdan 
doludyr,

ýurt nälet zerarly ýas tutýar,
çölüň örüleri guraýar.

Adamlar pis ýola düşüp,
güýçlerini zorluga sarp edýär.

 11 «Pygamber-de, ruhany-da 
hudaýsyzdyr,

olaryň pisligini hatda Öz 
öýümde-de gördüm.

Muny Reb aýdýandyr.
 12 Munuň üçin ýöreýän ýollary olara

garaňkydaky sürçek ýer kimin 
bolar,

ol ýerde büdräp ýykylarlar.
Çünki jeza ýyly
olaryň başyna bela getirerin.

Muny Reb aýdýandyr.
 13 Samariýa pygamberleriniň 

arasynda
Men bu nejis işi gördüm:

Bagalyň adyndan pygamberlik 
edip,

olar Meniň halkym ysraýyly 
azdyrdylar.

 14 Iýerusalimiň pygamberleriniň 
arasynda-da

aýylganç zat gördüm:
olar zyna edýärler, ýalana 

eýerýärler,
ýamanlyk edýänleri 

güýçlendirýärler,
şeýdip, hiç kim erbetlikden el 

çekmeýär.
Meniň üçin olaryň ählisi Sodom 

kimin,
boldy Iýerusalimiň ilaty 

Gomora kimin.

 15 Şonuň üçin pygamberler hakynda 
Hökmürowan Reb şeýle 
diýýär:

„Men olara ajy ýowşan iýdirjek,
zäherli suw içirjek.

Çünki Iýerusalim 
pygamberleriniň

hudaýsyzlygy tutuş ýurda 
ýaýrady“.

16  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Özü-
ňi ze py gam ber lik ed ýän py gam ber le riň 
söz le ri ni diň le mäň, olar si ze bi de rek zat-
lar öw red ýär ler. Olar Reb biň ag zyn dan 
çy kan söz le ri däl-de, öz ýü rek le ri niň 
hy ýa ly ny söz le ýär ler. 17 Olar Me ni ýig-
ren ýän le re he mi şe ‘Reb si ze pa ra hat lyk 
bo lar diý di’ diý ýär ler. Ke sir lik bi len öz 
ýa man ni ýet le ri ne eýer ýän le re ‘Ba şy ňy-
za bet bagt lyk gel mez’ diý ýär ler.

18  Reb biň sö zü ni eşi dip, gör mek üçin,
kim Onuň maslahatynda boldy?

Onuň sözüni ýerine ýetirmek üçin,
kim Oňa gulak asdy?

 19 Ine, Rebbiň gyzgyn gazaby, 
harasady gopup,

gazaply lowlaýan harasady 
erbetleriň başyna iner.

 20 Ýüreginiň niýetini amala 
aşyrýança,

Rebbiň gahar ody ýatyşmaz.
Siz muňa ahyrky günlerde 

düşünersiňiz.
 21 Bu pygamberleri Men 

ýollamadym,
olaryň özleri ylgadylar.

Olar bilen gepleşmedim,
özlerinden pygamberlik etdiler.

 22 Emma olar maslahatymy alsadylar,
halkyma sözlerimi eşitdirerdiler,

şonda halky ýaman ýollaryndan,
şer işlerinden gaýtarardylar.

23 Eý sem Men di ňe ýa kyn da ky Hu daý-
my? Uzak da ky Hu daý däl mi? Mu ny 
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a 23:34 Py gam ber lik sö zi – ýew reý çe mas sa di ýen söz py gam ber lik sö zi, şeý le hem ýük 
diý me gi aň lad ýar. Bu söz oý nat ma dyr.
b 24:1 Ýe kon ýa – bu at 2Pat 24 we 25-de Ýe ho ýa kyn di ýip duş gel ýär.

Reb aýd ýan dyr. 24  Giz lin ýer ler de bu ku-
la ny Me niň gör me jek gü ma nym bar my? 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. As ma ny hem ýe ri 
Men dol dur ma ýa ryn my? Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 25 Me niň adym dan galp py-
gam ber lik ed ýän py gam ber le riň ‘Düýş 
gör düm, düýş gör düm!’ di ýiş le ri ni eşit-
dim. 26 Ýa lan söz le ýän, öz ýü rek hi le le ri ni 
be ýan ed ýän py gam ber le riň kal byn da 
bu ha ça na çen li do wam eder? 27 Ba gal 
se bäp li ata-ba ba lar Me niň ady my unut dy-
lar. In di bu py gam ber ler hem bi ri-bi ri ne 
gür rüň ber ýän düýş le ri ar ka ly hal ky ma 
Me niň ady my unut dyr jak bol ýar lar. 28  Py
gam ber öz gö ren boş düýş le ri ni gür rüň 
be ri ber sin, em ma Me niň sö zü mi eşi-
den her kes sö zü mi ha ky ky be ýan et sin. 
Heý-de, bug da ýy sa man bi len de ňäp 
bo lar my? Mu ny Reb aýd ýan dyr. 29 Me niň 
sö züm ot ki min, ga ýa ny bö lek-bö lek ed-
ýän tok mak ki min däl mi dir? Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 30 Mu nuň üçin Men bi ri-bir-
le rin den sö zü mi ogur la ýan py gam ber le re 
gar şy dy ryn. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 31 ‘Reb 
şeý le diý ýär’ di ýip, öz bi len le ri ni aýd ýan 
py gam ber le re Men gar şy dy ryn“. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr. 32 Reb şeý le diý ýär: „Men 
ýa lan düýş ler bi len py gam ber lik ed ýän-
le re gar şy dy ryn. Olar bu düýş le ri aý dyp, 
ýa lan söz le ri we boş öwün me le ri bi len 
Me niň hal ky my az dyr ýar lar. Ola ry Men 
ýol la ma dym, ola ra Men tab şy ryk ber me-
dim. Ola ryň bu hal ka as la peý da sy ýok“. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 33 Bu halk ýa-da bir 
py gam ber, ýa bol ma sa bir ru ha ny sen den: 

„Reb den ge len py gam ber lik ýü ki nä me?“ 
di ýip so ra sa, sen ola ra: „Si ziň özü ňiz 
ýük ahy ryn. Men si zi terk ede rin“ di ýip 
jo gap ber. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 34  Eger 

bir py gam ber, ru ha ny ýa-da hal kyň için-
den bi ri „Bu Reb den ge len py gam ber lik 
sö zi a“ diý se, ol ada my hem, onuň tu tuş 
ho ja ly gy ny hem je za lan dy ra ryn. 35 Siz 
öz ara ňyz da bi ri-bi ri ňiz den: „Reb nä me 
jo gap ber di? Reb nä me diý di?“ di ýip 
so ra ma ly sy ňyz. 36  Em ma mun dan beý-
läk Reb den ge len py gam ber lik sö zü ni 
ag za mar sy ňyz, çün ki her kes öz sö zü ni 
py gam ber lik sö zi di ýip saý ýar. Şeý dip, 
siz di ri Hu da ýyň, Hök mü ro wan Hu da-
ýy myz Reb biň söz le ri ni ýoý du ňyz. 37 Siz 
py gam ber den: „Reb sa ňa nä me jo gap ber-
di? Nä me diý di?“ di ýip so ra ma ly sy ňyz. 
38  Em ma siz: „Reb den ge len py gam ber lik 
sö zi“ diý ýär si ňiz. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
Men si ze bu söz le ri aýt maň di ýip ha bar 
ibe ren hem bol sam, siz „Reb den ge len 
py gam ber lik sö zi“ di ýen söz le ri ýe ne 
aýt dy ňyz. 39 Şo nuň üçin hem Men si zi 
terk edip, si zi-de, özü ňi ze we ata-ba ba-
la ry ňy za be ren şä he ri mi-de hu zu rym dan 
aý ryp taş la ryn. 40 Üs tü ňi ze hiç wagt unu-
dyl ma jak ebe di lik utanç we tü ke nik siz 
rys wa lyk ge ti re rin».

24‑nji bap

Iki sebet injir
1 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar Ýa-

hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň og ly 
Ýe kon ýa ny b, Ýa hu da nyň ýol baş çy la ry ny, 
hü när ment ler bi len de mir çi le ri Iýe ru-
sa lim den Ba by la ýe sir edip äkit di. Bu 
wa ka dan soň Reb ma ňa Özü niň yba-
dat ha na sy nyň öňün de goý lan iki se bet 
in ji ri gör kez di. 2  Bir se bet de ir ýe tiş ýän 
in jir ler bar dy. Olar diý seň go wu dy. Beý-
le ki se bet de bol sa iý mä ge ýa ra ma ýan 
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ga ty er bet in jir ler bar dy. 3 On soň Reb 
men den: «Ýer me ýa, nä me gör ýär siň?» 
di ýip so ra dy. Men: «In jir. Go wu la ry ga ty 
go wy, er bet le ri bol sa ga ty er bet, çüý rük-
li gin den ýa ňa ola ry iýer ýa ly däl» diý dim.

4  On soň ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol-
dy: 5 «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 

„Bu ýer den ba byl ly la ryň ýur du na sür-
gün edi len Ýa hu da ýe sir le ri ni bu go wy 
in jir ler ýa ly ýag şy sa ýa ryn. 6  Na za rym 
ýag şy lyk üçin olar da bo lar, ola ry ýe ne 
bu ýur da ge ti re rin. Ola ry bi na ede rin, 
ýyk ma ryn; ola ry eke rin, sog rup taş la ma-
ryn. 7 Ola ryň ýü rek le ri ne Me ni ta na mak 
is le gi ni sa la ryn, şon da olar Me niň Reb-
di gi mi bi ler ler. Olar Me niň hal kym bo lar, 
Men-de ola ryň Hu da ýy bo la ryn, çün ki 
olar tu tuş kal by bi len Ma ňa öw rü ler ler“.

8  Reb şeý le diý ýär: „Em ma Ýa hu da 
pa ty şa sy Sid ki ýa ny, onuň ýol baş çy-
la ry ny, bu ýurt da Iýe ru sa li miň aman 
ga lan la ry bi len Mü sür de ýa şa ýan la ry 
edil ýa ram syz çüý rük in jir ýa ly ede rin. 
9 Men ola ry ýer ýü zü niň äh li pa ty şa lyk-
la ry üçin how pa we ýa man ly ga öw re rin. 
Sür gün eden her bir ýe rim de bol sa, olar 
mas ga ra, gep-gür rüň, gül ki bo lup nä let-
le ner ler. 10 Öz le ri ne hem ata-ba ba la ry na 
be ren ýur dum dan do ly ýok bol ýan ça lar 
üst le ri ne gy lyç, aç lyk, mer gi ibe re rin“».

25‑nji bap

Ýetmiş ýyl
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly Ýe-

ho ýa ky myň şa ly gy nyň dör dün ji ýyl yn da 
(bu Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň pa-
ty şa ly gy nyň bi rin ji ýy ly dy) Ýer me ýa 
bü tin ýa hu da hal ky ha kyn da Reb biň sö zi 
aýan bol dy. 2  Ýer me ýa py gam ber mu ny 
bü tin ýa hu da hal ky na we tu tuş Iýe ru-
sa lim ila ty na ýe ti rip, şeý le diý di: 3 «Ine, 
ýig ri mi üç ýyl bä ri, Ýa hu da pa ty şa sy 

Amo nyň og ly Ýo şy ýa nyň şa ly gy nyň on 
üçün ji ýyl yn dan tä şu gü ne çen li Reb biň 
sö zi ma ňa aýan bo lup gel ýär. Men-de her 
gün ony si ze dyn gy syz aýt dym, ýö ne siz 
diň le me di ňiz. 4 Reb Özü niň gul la ry bo lan 
py gam ber le ri gaý ta-gaý ta si ze ýol la dy, 
em ma siz diň le me di ňiz, gu lak as ma dy-
ňyz. 5 Olar si ze şeý le diý di ler: „In di her 
bi ri ňiz öz ýa man ýo lu ňyz dan, pis iş le ri-
ňiz den dö nüp, Men-Reb biň owal-baş dan 
özü ňi ze we ata-ba ba la ry ňy za ebe di lik 
be ren ýur dum da mes gen tu tuň. 6  Baş ga 
hu daý la ra gul luk we sež de et jek bo lup, 
ola ryň yzy na düş mäň. El le ri ňi ziň işi bi len 
Me niň ga ha ry my ge tir mäň, Men-de si ze 
zy ýan ýe tir mä ýin“. 7 Ýö ne siz Me ni diň le-
me di ňiz. Mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn. 
Öz el le ri ňi ziň iş le ri bi len ga ha ry my ge-
ti rip, özü ňi ze ze per ýe tir di ňiz. 8  Mu nuň 
üçin Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Me niň söz le ri me gu lak as man dy gy ňyz 
üçin, 9 Men-de bü tin de mir ga zyk ti re le-
ri bi len Ba byl pa ty şa sy bo lan ben däm 
Ne bu kad ne sa ry ça gy ra ryn. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. Ola ry bu ýur duň, onuň ila-
ty nyň, daş-tö we rek dä ki äh li mil let le riň 
üs tü ne alyp ge le rin. Bu halk la ry bü tin leý 
ýok edip, bu ýur dy how pa, rys wa çy ly ga 
we ebe di lik ha ra ba çy ly ga öw re rin. 10 Şat-
lyk dyr gül ki se si ni, öý len ýän ýi git bi len 
gel niň toý se si ni, de gir men daş la ry nyň se-
si ni we çy ra nyň yşy gy ny olar dan aý ra ryn. 
11 Bu ýurt tu tuş ly gy na ha ra ba çy ly ga we 
gor kunç ýe re öw rü ler. Bu mil let ler ýet miş 
ýyl lap Ba byl pa ty şa sy na gul luk eder ler. 
12  Ýet miş ýyl dan soň, Men Ba byl pa ty-
şa sy ny, onuň mil le ti ni we ba byl ly la ryň 
ýur du ny et miş le ri üçin je za lan dy ra ryn, 
ony ebe di lik ha ra ba çy ly ga öw re rin. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr. 13 Onuň gar şy sy na aý dan 
äh li söz le ri mi, Ýer me ýa nyň äh li mil let ler 
ba ra da eden py gam ber li gi ni, bu ki tap da 
ýa zy lan zat la ryň ba ry ny ol ýur duň ba şy na 
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a 25:26 Şe şak – bu Ba by lyň beý le ki ady.

ge ti re rin. 14 Çün ki köp mil let ler we be ýik 
pa ty şa lar ola ry gu la öw rer ler. Men ola ra 
et miş le ri ne gö rä, el le ri niň işi ne gö rä al-
myt la ry ny be re rin“».

Rebbiň gazap käsesi
15  Ys ra ýyl Hu da ýy Reb ma ňa şeý le 

diý di: «Ga zap dan pü re pür bu kä sä ni 
Me niň elim den al-da, se ni ýan la ry na 
iber jek äh li mil let le ri me ony şe rap dek 
içir. 16  Olar ony içip, iki ýa na yra nar lar we 
ara la ry na iber jek gy ly jym dan dä li rär ler».

17 On soň men kä sä ni Reb biň elin den 
al dym, ony Reb biň me ni ibe ren äh li 
mil let le ri ne içir dim. 18  Bu gün ki bol şy 
ýa ly ha ra ba çy lyk, howp, rys wa çy lyk, 
nä let le nen ýer bol sun di ýip, on dan Iýe-
ru sa li me, Ýa hu da şä her le ri ne, pa ty şa la ry 
bi len ýol baş çy la ry na içir dim. 19 Baş ga-da 
Mü sür pa ty şa sy fa ra ona, onuň emel dar-
la ry na, ýol baş çy la ry na, tu tuş hal ky na; 
20 äh li ke se ki hal ka, Us ýur du nyň hem me 
pa ty şa la ry na, bü tin pi lişt li ler ýur du nyň 
pa ty şa la ry na: Aş ke lo na, Ga za, Ek ro na, 
Aş do dyň aman ga lan la ry na; 21 Edo ma, 
Mo wa ba, am mon la ra; 22  äh li Sur hem 
Si don pa ty şa la ry bi len deň ziň aňyr syn-
da ky halk la ryň pa ty şa la ry na; 23 De da na, 
Teý ma, Bü ze hem-de saç-sak gal la ry ny 
gyr kan äh li halk la ra; 24  Ara bys ta nyň 
we çöl de ýa şa ýan ke se ki halk la ryň äh-
li pa ty şa la ry na; 25  bü tin Zim ri, Eý lam, 
Ma daý pa ty şa la ry na; 26  de mir ga zy gyň 
ýa ky nu-uzak pa ty şa la ry nyň hem me si-
ne we ýer ýü zün dä ki äh li pa ty şa lyk la ra 
no bat ma-no bat içir dim. Iň soň ky bo lup 
on dan Şe şak a pa ty şa sy iç jek dir.

27 «Soň ra sen ola ra Ys ra ýyl Hu da ýy 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: „Içip, 
ser hoş bo luň, gu suň we ara ňy za iber jek 
gy ly jym dan ýy ky lyň, gaý dyp ýe ri ňiz den 

gal maň“. 28  Eger olar eliň dä ki kä sä ni 
al man, iç mek den ýüz öw räý se ler, ola-
ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: 

„Hök man içer si ňiz! 29 Ine, Men Öz adym 
da ky lan şä he riň üs tün den bet bagt lyk in-
der mä ge baş la ýa ryn. Siz je za syz ga la rys 
öýd ýär si ňiz mi? Je za syz gal mar sy ňyz, 
çün ki Men ýer ýü zün de ýa şa ýan her 
bir yn sa nyň üs tün den gy lyç in de re rin“. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr.

30 Şo nuň üçin hem ola ra gar şy bu söz le-
riň ba ry ny py gam ber lik et-de, şeý le diý:

„Reb ýokardan nagra çeker,
mukaddes mekanyndan seslener,

agylyna garşy güňleç arlar.
Bütin dünýäniň ilatyna garşy
üzüm sykýanlar kimin gygyrar.

 31 Arryldysy ýer ýüzüniň uçlaryna 
ýeter,

çünki Rebbiň milletler bilen 
dawasy bar.

Ol ähli adamzada höküm çykarar,
erbetleri gylyçdan geçirer“.

Muny Reb aýdýandyr.
 32 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:

„Ine, bela milletden-millete 
ýaýraýar,

ýeriň aňry ujundan uly harasat 
gopar“.

33 Ol gün Reb biň öl dü ren le ri ýe riň bir 
ujun dan beý le ki uju na ýe ter. Olar üçin 
ýas tu tul maz, ýyg na lyp jaý la nyl maz. 
Olar zir-zi bil ýa ly ça şyp ýa tar lar.
 34 Möňňüriň, eý, çopanlar! Dady- 

-perýat ediň!
Eý, süriniň baştutanlary, küle 

togalanyň!
Çünki geldi öldüriljek, 

dargadyljak günüňiz,
ýykylyp parçalanarsyňyz 

gymmatly gap kimin.
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 35 Çopanlar gaçyp bilmezler,
süri baştutanlary gutulyp 

bilmezler.
 36 Eşit çopanlaryň perýat edýän 

sesini,
süri baştutanlarynyň 

uwwuldysyny!
Çünki Reb weýran edýär olaň 

örüsini.
 37 Rebbiň gahar-gazabyndan ýaňa

parahat agyllar dargady.
 38 Reb arslan deý süreninden çykdy.

Onuň lowlaýan gazabyndan 
ýaňa,

zalymlaryň gaharyndan ýaňa,
olaň ýurdy harabalyga döndi».

26‑njy bap

Halk Ýermeýany öldürmek isleýär
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly 

Ýe ho ýa ky myň pa ty şa ly gy nyň ba şyn da 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Reb şeý-
le diý ýär: Reb biň öýü niň how lu syn da 
dur-da, sež de et mek üçin Ýa hu da şä-
her le rin den ol ýe re ge len her ke se aýt. 
Sa ňa aýt ma gy buý ran söz le ri miň ýe ke-
je si ni-de ga çyr man, ba ry ny ola ra ýe tir. 
3 Bel ki, diň lär ler we ýa man ýol la ryn dan 
dö ner ler. Şon da Men hem ola ryň pis 
iş le ri ze rar ly baş la ryn dan bet bagt lyk 
in der mek ni ýe tim den el çe ke rin. 4  Ola ra 
Reb şeý le diý ýär diý: „Eger siz Ma ňa 
gu lak goý ma sa ňyz, be ren ka nu ny ma 
gö rä ýö re me se ňiz, 5  si ze gaý ta-gaý ta 
ýol lan gul la rym py gam ber le riň söz le ri ni 
öň ki ýa ly ýe ne-de diň le me se ňiz, 6  on da 
Men bu öýi Şi lo ki min ýok ede rin. Bu 
şä he ri bol sa ýer ýü zü niň äh li mil let le-
ri niň ara syn da nä le te du çar ede rin“».

7 Ru ha ny lar, py gam ber ler we äh li halk 
Reb biň öýün de Ýer me ýa nyň aý dan bu 
söz le ri ni eşit di ler. 8  Ýer me ýa Reb biň äh li 

hal ka aýt di ýip, özü ne buý ran zat la ry nyň 
ba ry ny aý dyp bo la nyn da, ru ha ny lar, py-
gam ber ler we äh li halk ony tu tup: «Sen 
hök man öler siň! 9 Nä me üçin sen: „Bu 
öý Şi lo ki min bo lar we bu şä her ilat syz 
ha ra ba çy ly ga öw rü ler“ di ýip, Reb biň 
adyn dan py gam ber lik et diň?» diý di ler. 
Reb biň öýün de äh li halk Ýer me ýa nyň 
da şy ny ga ba dy.

10 Ýa hu da nyň ýol baş çy la ry bu zat la ry 
eşi den le rin de, pa ty şa nyň köş gün den 
çy kyp, Reb biň öýü ne gel di ler we Tä-
ze der we zä niň gi rel ge sin de otur dy lar. 
11 On soň ru ha ny lar, py gam ber ler ýol-
baş çy lar bi len äh li hal ka ýüz le nip: «Öz 
gu lak la ry ňyz bi len eşi di şi ňiz ýa ly, ol 
ada my bu şä he re gar şy py gam ber lik 
eden di gi üçin, ölüm je za sy na hö küm 
et me li» diý di ler. 12  Şon da Ýer me ýa äh li 
ýol baş çy la ra we tu tuş hal ka ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Bu öý bi len şä her hak da 
ýaň ky eşi den söz le ri ňi zi py gam ber lik 
et me gim üçin me ni Reb ýol la dy. 13 In di 
ýol la ry ňy zy we iş le ri ňi zi dü ze diň, Hu da-
ýy ňyz Reb be gu lak asyň. Şon da Reb-de 
si ziň gar şy ňy za aý dan bet bagt çy ly gy ny 
goý bol sun eder. 14  Men bol sa, ine, si ziň 
eli ňiz de. Nä mä ni go wy hem dog ry gör-
se ňiz, ma ňa şo ny ediň. 15  Em ma şu ny 
berk bi lip go ýuň, eger me ni öl dür se ňiz, 
bu şä her-de, mun da ýa şa ýan ilat bi len 
siz-de dö kü len bi gü nä gan üçin jo gap kär 
bo lar sy ňyz. Ha ky kat dan hem, bu söz le-
riň ba ry ny si ziň gu la gy ňy za ýe tir me gim 
üçin me ni Reb ýol la dy».

16  On soň ýol baş çy lar bi len äh li halk 
ru ha ny la ra: «Bu adam bi ze Hu da ýy myz 
Reb biň adyn dan gep län di gi üçin, ol 
ölü me hö küm edil me li däl dir» diý di ler. 
17 On soň ýur duň bir nä çe ýa şu lu sy öňe 
çy kyp, ol ýer de ýyg na nan hal ka şeý le 
diý di: 18  «Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa nyň 
döw rün de mo re şet li Mi ka py gam ber lik 
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b 27:1 Sid ki ýa – kä bir gol ýaz ma lar da Ýe ho ýa kym.

edip, ol äh li hal ka Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär di ýip ýüz len di:

„Sion ekin meýdany kimin sürler.
Iýerusalim harabaçylyga 

öwrülip,
dag depesindäki ybadathanany

jeňňellik basar“ a.
19 Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa we tu tuş Ýa-
hu da Mi ka ny öl dür di mi? Ýok, Hiz ki ýa 
Reb den gor kup, Oňa ýal bar dy. Reb-de 
hal kyň gar şy sy na aý dan bet bagt çy-
ly gy ny goý bol sun et di. Biz bol sak öz 
ja ny my za el henç bet bagt lyk ge tir ýä ris!» 
20  Reb biň adyn dan py gam ber lik eden 
ýe ne bir adam bar dy, ol kir ýat ýe ga rym-
ly Şe mag ýa nyň og ly Ury ýa dy. Ol hem 
edil Ýer me ýa ýa ly söz läp, bu şä her bi len 
ýur duň gar şy sy na py gam ber lik et di.

21 Ýe ho ýa kym pa ty şa bi len onuň äh li 
eder men ur şu jy la ry, emel dar la ry onuň 
söz le ri ni eşi den le rin de, pa ty şa ony öl-
dür jek bol dy. Em ma Ury ýa mu ny eşi den 
ba dy na, gor kup, Mü sü re ga çyp git di. 
22  Ýe ho ýa kym pa ty şa Ak bo ryň og ly El-
na ta ny we onuň bi len bir nä çe ada my 
Mü sü re iber di. 23 Olar Ury ýa ny Mü sür-
den çy ka ryp, Ýe ho ýa kym pa ty şa nyň 
ýa ny na ge tir di ler. Ol ony gy lyç bi len 
öl dü rip, je se di ni hem ýö ne keý hal kyň 
go nam çy ly gy na zyň dyr dy.

24  Em ma Şa pa nyň og ly Ahy ka myň 
Ýer me ýa ny go ra ýan dy gy se bäp li, ol öl-
dü ril mä ge hal kyň eli ne be ril me di.

27‑nji bap

Ýermeýa boýuntyryk dakynýar
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly 

Sid ki ýa nyň b şa ly gy nyň baş lan gy jyn da 
Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy. 2 Reb 

ma ňa şeý le diý di: «Agaç dan bir bo ýun ty-
ryk ýa sap, ta nap bi len ony boý nu ňa dak. 
3 Soň ra Iýe ru sa lim dä ki Ýa hu da pa ty şa sy 
Sid ki ýa nyň ýa ny na ge len ça par la ryň üs ti 
bi len Edom, Mo wap, Am mon, Sur we 
Si don pa ty şa la ry na bo ýun ty ryk lar iber. 
4  Ça par la ra öz ho ja ýyn la ry na Ys ra ýyl 
Hu da ýy Hök mü ro wan Reb biň şeý le 
diý ýän di gi ni bu ýur: 5 „Men dün ýä ni, ýer 
ýü zün de ýa şa ýan yn san lar dyr haý wan-
la ry be ýik gud ra tym hem güý jüm bi len 
ýa rat dym. Ola ry göw nü miň is län ki şi-
si ne be re rin. 6  In di bu ýurt la ryň ba ry ny 
Ba byl pa ty şa sy ben däm Ne bu kad ne sa ra 
ber dim. Hyz mat et sin ler di ýip, ýa ba ny 
haý wan la ry-da oňa ber dim. 7 Ýur du nyň 
so ňy gel ýän çä, äh li mil let ler onuň özü-
ne, og lu na we ag ty gy na gul luk eder ler. 
Soň ra bol sa, köp mil let ler we be ýik 
pa ty şa lar ony öz le ri ne gul eder ler.

8  Em ma haý sy hem bol sa bir mil let 
ýa-da pa ty şa lyk Ba byl pa ty şa sy Ne-
bu kad ne sa ra gul luk et me se, onuň 
bo ýun ty ry gy ny da kyn ma sa, Men ola ry 
bu pa ty şa nyň eli bi len do ly ýok ed ýän-
çäm, şol mil le ti gy lyç, aç lyk we mer gi 
bi len je za lan dy ra ryn. Mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn“. 9 „Şo nuň üçin hem siz 

‘Ba byl pa ty şa sy na gul luk et mäň’ diý-
ýän py gam ber le ri ňi zi, pal çy la ry ňy zy, 
düýş ýo ru jy la ry ňy zy, ja dy göý le ri ňi zi, 
mü neç jim le ri ňi zi diň le mäň. 10 Olar si ze 
ýa lan dan py gam ber lik ed ýär ler. Mu nuň 
ne ti je sin de Men si zi ýur du ňyz dan aý ryp, 
sür gün ede rin we siz he läk bo lar sy ňyz. 
11 Em ma Ba byl pa ty şa sy nyň bo ýun ty ry-
gy ny da ky nyp, oňa gul luk eden mil le ti 
öz top ra gyn da go ýa ryn. Olar top ra gy 
be je rip, ol ýer de ýa şar lar. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr“».

 Ýermeýa 26 ,  27  



 979  

12  Men Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa 
hem hut şol söz le ri aý dyp, şeý le diý-
dim: «Boý nu ňy za Ba byl pa ty şa sy nyň 
bo ýun ty ry gy ny da ky nyp, onuň özü ne 
hem hal ky na gul luk ediň we di ri ga lyň. 
13 Reb Ba byl pa ty şa sy na gul luk et me jek 
her bir mil le tiň öl jek di gi ni aýt dy ahy ryn. 
Nä me, sen hem öz hal kyň bi len gy lyç dan, 
aç lyk dan, mer gi den öl mek çi mi? 14  Siz: 

„Ba byl pa ty şa sy na gul luk et mäň“ diý-
ýän py gam ber le riň söz le ri ni diň le mäň, 
çün ki olar si ze ýa lan dan py gam ber lik 
ed ýär ler. 15 Ola ry Men ýol la ma dym, olar 
si ze Me niň adym dan galp py gam ber lik 
ed ýär ler. Mu nuň ne ti je sin de Men si zi-de, 
si ze py gam ber lik ed ýän bu py gam ber le-
ri-de ko wup çy ka ra ryn, si ziň ba ry ňyz 
he läk bo lar sy ňyz. Mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn».

16 Soň ra men ru ha ny la ra we tu tuş hal ka 
Reb şeý le diý ýär di ýip ýüz len dim: «Siz 
özü ňi ze: „Reb biň yba dat ha na syn da ky 
gap-gaç lar ba sym Ba byl dan yzy na ge ti-
ri ler“ diý ýän py gam ber le ri ňi ziň söz le ri ni 
diň le mäň. Olar si ze ýa lan dan py gam ber-
lik ed ýär ler. 17 Ola ry diň le mäň, Ba byl 
pa ty şa sy na gul luk edip, di ri ga lyň. Bu 
şä her nä me üçin weý ran bol sun? 18  Eger 
olar py gam ber bol ýan bol sa lar, Reb biň 
sö zi olar da bol sa, on da Reb biň yba dat ha-
na syn da, Ýa hu da pa ty şa sy nyň köş gün de 
we Iýe ru sa lim de ga lan gap-gaç lar Ba by la 
äki dil me sin di ýip, Hök mü ro wan Reb be 
ýal bar syn lar.

19‑20 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň og ly 
Ýe kon ýa we Ýa hu da nyň, Iýe ru sa li miň 
beg za da la ry ny Iýe ru sa lim den Ba by-
la ýe sir edip äki den de alyp git me dik 
zat la ry: sü tün ler, ho wuz, ara ba we 
beý le ki gap-gaç lar bar. Hök mü ro wan 
Reb olar hak da söz aç ýar. 21 Ha wa, Ys
ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb Öz 

yba dat ha na syn da, Ýa hu da pa ty şa sy nyň 
köş gün de we Iýe ru sa lim de ga lan şol 
gap-gaç lar hak da şeý le diý ýär: 22  „Olar 
Ba by la äki di ler, ola ra gaý ta dan na zar 
sal jak gü nü me çen li, şol ýer de ga lar. 
On soň Men ola ry çy ka ryp, bu ýe re gaý-
ta ryp ge ti re rin“. Mu ny Reb aýd ýan dyr».

28‑nji bap

Azuryň ogly Hananýa galp pygamber
1 Şol ýy lyň, ýag ny dör dün ji ýy lyň bä-

şin ji aýyn da Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň 
pa ty şa ly gy nyň baş lan gy jyn da gib gon ly 
Azu ryň og ly Ha nan ýa py gam ber Reb-
biň yba dat ha na syn da ky ru ha ny lar bi len 
äh li hal kyň öňün de ma ňa şeý le diý di: 
2  «Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Ba byl pa ty şa sy nyň bo-
ýun ty ry gy ny döw düm. 3 Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň bu ýer den alyp, Ba-
by la äki den Reb biň yba dat ha na sy nyň 
äh li gap-gaç la ry ny iki ýy lyň için de bu 
ýe re yzy na ge ti re rin. 4  Ýa hu da pa ty şa-
sy Ýe ho ýa ky myň og ly Ýe kon ýa bi len 
Ýa hu da dan Ba by la sür gün edi len le riň 
äh li si ni yzy na bu ýe re ge ti re rin, çün ki 
Ba byl pa ty şa sy nyň bo ýun ty ry gy ny dö-
we rin“. Mu ny Reb aýd ýan dyr».

5 On soň Ýer me ýa py gam ber ru ha ny la-
ryň we Reb biň yba dat ha na syn da du ran 
äh li hal kyň göz le ri niň al nyn da Ha nan ýa 
py gam ber bi len gep leş di. 6  Ýer me ýa py-
gam ber şeý le diý di: «Omyn! Aý da nyň 
gel sin! Goý, Reb Öz yba dat ha na sy nyň 
gap-gaç la ry ny we sür gü ne gi den le riň 
ba ry ny Ba byl dan bu ýe re yzy na ge ti rip, 
se niň py gam ber lik edip aý dan söz le ri ňi 
ama la aşyr syn! 7 In di bol sa sa ňa we äh li 
hal ka eşit di rip aýt jak bu sö zü mi diň le. 
8  Men de nem, sen de nem öň ýa şap ge-
çen py gam ber ler köp ýurt la ra we be ýik 
pa ty şa lyk la ra gar şy ur şy, bet bagt ly gy, 
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mer gi ni owal dan bä ri py gam ber lik 
edip di ler. 9 Em ma sag-sa la mat ly gy py-
gam ber lik ed ýä niň sö zi ha ky kat dan-da 
ama la aşan da, di ňe şon da ol py gam be ri 
Reb biň ýol lan dy gy bel li bo lar».

10 Şon da Ha nan ýa py gam ber Ýer me ýa-
nyň boý nun da ky bo ýun ty ry gy çy ka ryp, 
ony döw di. 11 On soň Ha nan ýa äh li hal kyň 
öňün de söz söz läp: «Reb şeý le diý ýär: 

„Men iki ýy lyň için de Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň bo ýun ty ry gy ny äh li 
mil let le riň boý nun dan aý ryp, şeý le dö-
we rin“» diý di. Ýer me ýa py gam ber bol sa 
öz ýo lu na git di. 12  Ha nan ýa py gam ber 
Ýer me ýa py gam be riň boý nun da ky bo-
ýun ty ry gy dö we nin den soň ra, Ýer me ýa 
Reb biň sö zi aýan bol dy: 13 «Bar, Ha nan ýa 
Reb şeý le diý ýär di ýip aýt: „Sen agaç 
bo ýun ty ry gy döw düň, em ma onuň ýe ri-
ne de mir bo ýun ty ryk ýa sar syň! 14  Çün ki 
Ys ra ýyl Hu da ýy Men Hök mü ro wan Reb 
bu mil let le riň hem me si Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ra gul luk et sin ler di ýip, 
boý nu na de mir bo ýun ty ryk sal dym, olar 
oňa gul luk eder ler. Onuň yg ty ýa ry na 
hat da ýa ba ny haý wan la ry-da ber dim“». 
15  On soň Ýer me ýa py gam ber Ha nan ýa 
py gam be re şeý le diý di: «Eý, Ha nan ýa, 
in di eşit! Se ni Reb ýol la ma dy, em ma 
sen bu hal ky ýa lan gep le re ynan dyr dyň. 
16  Mu nuň üçin Reb şeý le diý ýär: „Ine, 
Men se ni ýer ýü zün den sog rup taş la ryn. 
Şu ýyl öler siň, çün ki sen Reb biň gar şy-
sy na gep le diň“». 17 Şeý le lik de, Ha nan ýa 
py gam ber şol ýy lyň ýe din ji aýyn da öl di.

29‑njy bap

Ýermeýanyň sürgündäkilere 
ýazan haty

1 Ýer me ýa py gam ber sür gün dä ki le riň 
ara syn da aman ga lan ýa şu lu la ra, ru ha ny-
la ra, py gam ber le re we Ne bu kad ne sa ryň 

Iýe ru sa lim den Ba by la äki den äh li hal-
ky na Iýe ru sa lim den bir hat ýol la dy. 2  Bu 
hat Ýe kon ýa pa ty şa bi len onuň eje si, 
köşk emel dar la ry, Ýa hu da nyň we Iýe-
ru sa li miň ýol baş çy la ry, hü när ment ler 
hem-de de mir çi ler Iýe ru sa lim den sür-
gün edi len den soň ibe ril di. 3 Bu Ýa hu da 
pa ty şa sy Sid ki ýa nyň Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň ýa ny na ibe ren Şa pa-
nyň og ly Ela sa nyň we Hil ki ýa nyň og ly 
Ge mar ýa nyň eli bi len gow şu ryl dy. On da 
şeý le di ýil ýär:

4  «Ys ra ýyl Hu da ýy Men Hök mü ro wan 
Reb Iýe ru sa lim den Ba by la ýe sir edip 
äki den äh li adam la ry ma şeý le diý ýä rin: 
5 „Öý ler gu rup, olar da ýa şaň; bag lar ekip, 
mi we si ni iýiň. 6  Öý le niň, ogul la ry ňyz 
hem gyz la ry ňyz bol sun. Ogul la ry ňy-
zy öý len di riň, gyz la ry ňy zy dur mu şa 
çy ka ryň. Olar dan-da ogul lar we gyz-
lar dün ýä in sin. Ol ýer de azal maň-da, 
gaý tam kö pe liň. 7 Si zi ýe sir edip ge ti ren 
şä he ri miň pa ra hat ly gy ny ga zan mak-
ly ga çal şyň. Ol şä her üçin Reb be di leg 
ediň, çün ki si ziň pa ra hat ly gy ňyz onuň 
pa ra hat ly gy na bag ly dyr“. 8  Ys ra ýyl Hu
da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Ara ňyz da ky py gam ber le ri ňi ze, pal man-
la ry ňy za özü ňi zi al dat maň, si ziň üçin 
gör ýän düýş le ri ne gu lak as maň. 9 Olar 
si ze Me niň adym dan ýa lan py gam ber lik 
ed ýär ler. Ola ry Men ýol la ma dym, mu ny 
Reb aýd ýan dyr“.

10 Çün ki Reb şeý le diý ýär: „Ba byl da-
ky sür gün li gi ňi ziň ýet miş ýy ly do lan da, 
Men si ze na zar sa la ryn. Si zi bu ýe re 
gaý ta ryp ge tir mek li ge be ren hoş sö zü-
mi Men ama la aşy ra ryn. 11 Çün ki si ziň 
üçin ni ýet län me ýil le ri mi Özüm bil ýä rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Bu lar si ze ýa man-
lyk et mek däl-de, umyt ly gel jek ber mek 
üçin pa ra hat lyk ni ýet le ri dir. 12  On soň 
Me ni ça gy rar sy ňyz, ge lip, Ma ňa do ga 
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okar sy ňyz, Men-de si zi eşi de rin. 13 Me
ni ag ta rar sy ňyz; bü tin ýü re gi ňiz bi len 
ag ta ran ma ha ly ňyz Me ni ta par sy ňyz. 
14  Şon da siz Me ni ta par sy ňyz, mu ny 
Men – Reb aýd ýan dy ryn. Men si ze öň-
ki aba dan çy ly gy ňy zy gaý ta ryp be re rin, 
si zi ko wan ýer le ri miň ba ryn dan, äh li 
mil let le riň ara syn dan yzy ňy za ýyg na-
ryn. Mu ny Reb aýd ýan dyr. Men si zi 
ni re den sür gün eden bol sam, şol ýe re 
hem gaý ta ryp ge ti re rin. 15  Em ma siz: 

‘Reb Ba byl da bi ziň üçin py gam ber ler 
bel le di’ diý ýär si ňiz. 16  Reb Da wu dyň 
tag tyn da otu ran pa ty şa hak da, bu şä her-
de ýa şa ýan äh li halk, ýag ny si ziň bi len 
sür gü ne git me dik do gan la ry ňyz hak da 
şeý le diý ýän dir“. 17 Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Men ola ryň üs tü ne gy ly-
jy, aç ly gy, mer gi ni ýol la ryn. Ola ry iýip 
bol ma ýan çüý rük in jir ler ki min ede rin. 
18  Ola ry gy lyç, aç lyk, mer gi bi len ko wa-
lap, ýer ýü zün dä ki äh li pa ty şa lyk lar üçin 
howp sa la ryn. Dar ga dyp goý be ren äh li 
mil let le ri miň ara syn da ola ry gar gy şa, 
how pa, rys wa çy ly ga we kä ýin je öw re rin. 
19 Çün ki olar Me niň söz le ri mi we gaý-
ta-gaý ta öz le ri ne ýol lan gul la rym bo lan 
py gam ber le riň söz le ri ni diň le me di ler. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Eý, sür gün dä ki ler, 
siz hem gu lak as ma dy ňyz. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 20 Şo nuň üçin hem, Iýe ru sa-
lim den Ba by la sür gün edi len ba ry ňyz 
Men-Reb biň sö zü ni diň läň“.

21 Me niň adym bi len si ze ýa lan dan 
py gam ber lik ed ýän Ko la ýa nyň og ly 
Ahap bi len Ma ga se ýa nyň og ly Sid ki ýa 
hak da Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Men ola ry Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň eli ne tab şy-
ra ryn. Ol hem gö zü ňi ziň al nyn da ola ry 
öl dü rer. 22  Ýa hu da dan Ba by la sür gün 
edi len le riň ba ry ola ryň ady ny gar gyş 
hök mün de ula nyp: ‘Goý, Reb se ni Ba byl 

pa ty şa sy nyň di ri li gi ne oda ýa kan Sid-
ki ýa we Ahap ki min et sin!’ di ýer ler. 
23  Olar Ys ra ýyl da ýa ra maz iş le re baş 
goş du lar, goň şu la ry nyň aýal la ry bi len 
zy na et di ler, öz le ri ne bu ýur ma sam hem 
Me niň adym dan ýa lan söz le ri aýt dy lar. 
Bil ýän hem gü wä geç ýän Men di rin“. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr».

24‑25  «Ne he lam ly Şe mag ýa Ys ra ýyl 
Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Sen Iýe ru sa lim dä ki äh li hal ka, 
Ma ga se ýa nyň og ly Se pan ýa ru ha na we 
äh li ru ha ny la ra öz adyň dan hat lar ýol lap, 
şeý le diý diň:

26  ‘Ru ha ny Ýe ho ýa da nyň de re gi ne 
se ni Reb biň Özi ru ha ny edip bel le-
di. Reb biň öýü niň baş gö zeg çi le ri 
ol ýer de özü ni py gam ber edip gör-
kez ýän her bir dä li ada my kün de läp, 
de mir zyn jy ra bag la syn lar. 27 On da 
nä me üçin si ze py gam ber lik ed ýän 
ana tot ly Ýer me ýa çä re gör me ýär-
si ňiz? 28  Ol bi ze ýe sir li giň uza ga 
çek jek di gi, öý ler gu rup, olar da ýa-
şa ma gy my zy, bag lar ekip, ola ryň 
mi we si ni iý me gi mi zi aý dyp, bu ýe-
re – Ba by la ha bar ýol la dy ahy ryn’“».

29 Se pan ýa ru ha ny bu ha ty Ýer me-
ýa eşit di rip oka dy. 30  On soň Ýer me ýa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 31 «Äh li sür-
gün dä ki le re ha bar ýol lap, Reb ne he lam ly 
Şe mag ýa hak da şeý le diý ýär diý: „Men 
ony ýol la ma dyk hem bol sam, Şe mag ýa 
si ze py gam ber lik edip, ýa la na bil bag-
lad ýar“. 32  Şo nuň üçin hem, Reb şeý le 
diý ýär: „Ne he lam ly Şe mag ýa Men-Reb-
biň gar şy sy na gep län di gi üçin ony we 
onuň nes li ni je za lan dy ra ryn. Bu hal kyň 
ara syn da onuň nes lin den ýe ke je ki şi 
hem aman gal maz, Me niň Öz hal ky ma 
et jek ýag şy lygy my gör mez. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr“».
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a 30:17 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

30‑njy bap

Rebbiň Öz halkyna beren wadasy
1 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 
„Sa ňa aý dan äh li söz le ri mi bir ki ta ba 
ýaz. 3 Çün ki hal kym Ys ra ýyl bi len Ýa-
hu da nyň öň ki aba dan çy ly gy ny di kelt jek 
gün le rim ýe tip gel ýär. Mu ny Reb aýd-
ýan dyr. Men ola ry ata-ba ba la ry na be ren 
ýur du ma gaý ta ryp ge ti re rin, olar hem ol 
ýe ri eýe lär ler. Mu ny Reb aýd ýan dyr“».

4  Reb biň Ys ra ýyl bi len Ýa hu da ha kyn-
da aý dan söz le ri şu lar dyr. 5  Reb şeý le 
diý ýär:

«Siz: „Biz sag-salamatlyk däl-de, 
howp hem howsala sesini 
eşitdik“ diýýäňiz.

 6 Indi soraň, görüň,
heý, erkegem çaga dograrmy?

Näme üçin çaga dogurýan aýal 
ýaly

erkekleriň ellerini bilinde 
görýärin?

Näme üçin hemmäniň ýüzi 
soluk?

 7 Wah, bu nähili gorkunç gün,
onuň ýaly gün başga ýokdur.

Bu Ýakup üçin aladaly döwürdir,
emma ol ondan ýene-de gutular».

8‑9 «Ol gün şeý le bo lar, Men se niň 
boý nuň da ky bo ýun ty ry gy ňy dö we rin, 
ta nap la ry ňy gy ra ryn. In di ke se ki ler se ni 
öz le ri ne gul et mez ler. Mu ňa de rek sen 
öz Hu da ýyň Reb be we Onuň Da wu dyň 
nes lin den tagt da oturt jak pa ty şa la ry na 
hyz mat eder siň». Mu ny Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dyr.
 10 «Gorkma, eý, gulum Ýakup,

howatyrlanma, eý, Ysraýyl!

Çünki Men seni uzak ýerlerden,
nesliňi sürgün bolan ýurtdan 

halas ederin.
Ýakup yzyna dolanyp,

dynçlykda hem asudalykda bolar,
indi ony hiç kim gorkuzmaz.

Muny Reb aýdýandyr.
 11 Men seniň bilendirin,

Men seni halas ederin.
Seni aralaryna dargadan 

milletlerimiň
baryny ýok etsem-de,

seniň soňuňa çykmaryn.
Saňa adalatly temmi bererin,
emma jezasyz-da galdyrmaryn».

Muny Reb aýdýandyr.
 12 Reb şeýle diýýär:

«Seniň ýaraňy bejerip bolmaz,
derdiň gutulgysyzdyr.

 13 Seniň dawaňy çözüp berjek ýok;
ýaraňa şypa berjek melhem ýok.

 14 Ähli oýnaşlaryň seni unutdy,
olar seni sorap agtarmaýarlar,

ýazygyňyň çökderdigi sebäpli,
günäleriňiň san-sajaksyzdygy 

üçin
seni duşman zarbasy bilen urdum,

saňa rehimsizlik bilen jeza 
berdim.

 15 Näme ýaraň üçin perýat edýärsiň?
Derdiňe şypa tapylmaz.

Ýazygyňyň çökderdigi zerarly,
günäleriňiň sansyzdygy sebäpli
seni şu güne saldym.

 16 Emma seni iýenleriň ählisi iýler,
ähli duşmanlaryň sürgün ediler,

seni talanlar talanarlar,
olja alanlar olja bolarlar.

 17 Saňa „Taşlanan“ diýen ady dakyp:
„Bu Sion a, halyny soraýan ýok“ 

diýdiler.
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Emma Men seni ýene-de 
sagaldaryn,

ýaralaryňa şypa bererin».
Muny Reb aýdýandyr.

 18 Reb şeýle diýýär:
«Ýakubyň çadyrlarynyň 

abadançylygyny dikelderin,
onuň ýaşaýan mesgenlerine 

rehim ederin.
Şäher öz depelerinde bina ediler,
berk gala öz ýerinde oturdylar.

 19 Olardan şükür hem şatlyk sesleri 
geler.

Men olary köpelderin, olar 
azalmaz,

olara hormat goýduraryn, olar 
peselmez.

 20 Çagalary öňküsi ýaly bolar,
jemagaty huzurymda berkarar 

bolar,
olara sütem edýänleri 

jezalandyraryn.
 21 Baştutany olaryň özünden bolar,

hökümdary öz aralaryndan 
çykar.

Men ony Özüme 
ýakynlaşdyraryn,

ol hem Maňa ýakynlaşar.
Men çagyrmasam,

ýakynlaşmaga kim milt edip biler?
Muny Reb aýdýandyr.

 22 Siz Meniň halkym bolarsyňyz,
Men-de siziň Hudaýyňyz 

bolaryn».
 23 Ine, Rebbiň gyzgyn gazaby, 

harasady gopup,
gazaply lowlaýan harasady 

erbetleriň başyna iner
 24 Ýüreginiň niýetini amala 

aşyrýança,
Rebbiň gahar-gazaby ýatyşmaz.
Siz muňa ahyrky günlerde 

düşünersiňiz.

31‑nji bap
1 «Şol dö wür de Men äh li Ys ra ýyl ti re-

le ri niň Hu da ýy bo la ryn, olar-da Me niň 
hal kym bo lar».

Muny Reb aýdýandyr.
2  Reb şeý le diý ýär:

«Özlerine rahatlyk gözläp, uzak 
ýol sökenlerinde,

gylyçdan gutulan halk çölde 
merhemet tapar».

 3 Reb uzakdan maňa görnüp, şeýle 
diýdi:

«Men seni tükeniksiz söýgi 
bilen söýdüm,

şeýdip, saňa sadyklygymy 
görkezdim.

 4 Men seni ýene dikelderin,
sen täzeden dikelersiň,

eý, Ysraýyl boý gyzy!
Sen ýene deprekleriňi alyp,
şadyýan tans edýänlere 

goşularsyň.
 5 Samariýa daglarynda ýene-de

üzüm agaçlaryny ekersiň.
Bag ekenler miwesinden-de 

iýerler.
 6 Gözegçileriň Efraýym daglarynda:

„Turuň, Hudaýymyz Rebbiň 
ýanyna,

Siona çykalyň“ –
diýip gygyrjak günleri geler».

 7 Çünki Reb şeýle diýýär:
«Ýakup üçin begençli aýdym 

aýdyň,
milletleriň baştutany üçin batly 

gygyryň.
Jar ediň, öwgüler aýdyp, şeýle 

diýiň:
„Ýa Reb, halas et halkyňy,

Ysraýylyň aman galanlaryny“.
 8 Ine, Men olary demirgazyk 

ýurdundan getirerin,
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dünýäniň aňry uçlaryndan 
ýygnaryn;

olaryň arasynda kör, agsak,
göwreli we çaga dogurýan hem 

bolar;
olar uly mähelle bolup bu ýere 

dolanar.
 9 Olar aglaý-aglaý gelerler,

yzlaryna getirenimde doga 
okarlar.

Olary akar suwlaryň boýy bilen,
taýmazlar ýaly tekiz ýoldan 

ýörederin.
Çünki Men Ysraýylyň 

Atasydyryn,
Efraýym-da Meniň 

nowbaharymdyr.
 10 Rebbiň sözüni diňläň, eý, milletler,

ony uzakdaky kenarlarda yglan 
edip diýiň:

„Ysraýyly dargadan Hudaý ony 
ýygnar,

çopanyň öz sürüsini goraýşy 
ýaly gorar“.

 11 Çünki Reb Ýakuby halas eýledi,
ony özünden güýçliniň elinden 

azat etdi.
 12 Olar gelip, Sionyň belent 

depesinde aýdym aýdarlar,
Rebbiň beren bereketlerine: 

bugdaýa, şeraba, ýaga,
owlak-guza we gölelere begenip, 

göwnühoş bolarlar.
Olar suwarylan bag kimin 

bolarlar, asla solmazlar.
 13 Şonda ýaş gyzlar tans edip 

bökjekleşerler,
gojalardyr ýaş ýigitler birlikde 

şatlanarlar.
Çünki Men olaryň ýasyny şatlyga 

öwrerin,
gaýgylaryna teselli berip, olary 

şatlandyraryn.

 14 Ruhanylary doýraryn bol 
iýmitden,

halkym hem doýar 
näz-nygmatdan».

Muny Reb aýdýandyr.
 15 Reb şeýle diýýär:

«Ramadan bir ses eşidildi,
agy we ajy perýat sesleri,

Rahel çagalary üçin aglaýar,
teselli berilmegini islemeýär,

çünki indi olar ýok».
 16 Reb şeýle diýýär:

«Sesiňi agydan, gözleriňi 
ýaşdan sakla,

çünki çekýän zähmetiňiň öwezi 
tölener,

çagalaň duşman ýurdundan 
yzyna geler.

Muny Reb aýdýandyr.
 17 Seniň geljegiň üçin umyt bardyr,

çagalaň öz dogduk mekanyna 
dolanar.

Muny Reb aýdýandyr.
 18 Men Efraýymyň nalaýan sesini 

eşitdim:
„Men baş öwredilmedik öküz 

ýalydym.
Sen maňa terbiýe berdiň,

men sapak aldym.
Meni dogry ýola sal, ýola 

geleýin,
çünki meniň Hudaýym Reb 

Sensiň.
 19 Ýolumy urduramdan soň puşman 

eýledim,
akylyma aýlananymda dyzyma 

urdum.
Ýaşlygymda eden aýyp 

işlerimden ýaňa
utandym hem ile ryswa 

boldum“.
 20 Efraýym Meniň eziz oglum 

dälmidir?
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Ol Meniň hoşal bolan balam 
dälmidir?

Onuň adyny agzan çagymda,
ony söýgi bilen ýatlaýaryn Men.

Şonuň üçin ýüregim ony küýseýär,
oňa, elbetde, rehim ederin.

Muny Reb aýdýandyr.
 21 Özüň üçin çelgiler goý,

ýol görkezýän sütünler dik,
ýoluňy, ýörän şaýoluňy gowuja 

anykla.
Yzyňa dolan, eý, Ysraýyl boý 

gyzy,
öz şäherleriňe tarap öwrül!

 22 Sen haçana çenli ikirjiňlenip 
ýörjek,

eý, biwepa gyz?
Reb dünýäde täze zat ýaratdy:

aýal goraýar erkegi».
23 Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Men ola ra öň ki aba dan çy-
ly gy ny gaý ta ryp be re nim de, olar Ýa hu da 
ýur dun da we onuň şä her le rin de ýe ne-de 
şu söz le ri aý dar lar:

„Reb seni ýalkasyn, eý, dogrulyk 
mekany,

eý, mukaddes dag!“
24  Daý han lar bi len sü rü le ri ni bak ýan ço-
pan lar Ýa hu da da we onuň şä her le rin de 
bi le ýa şar lar.
 25 Argyn jana dynçlyk bererin,

ähli mejalsyzlary doýraryn».
26  Şol pur sat men oýa nyp se ret dim we lin, 
ukym şeý le süý ji eken.

27 Reb şeý le aýd ýan dyr: «Ys ra ýyl da we 
Ýa hu da da yn sa nu-haý wa ny kö pelt jek 
gün le rim hök man ge ler. 28  Men ola ry 
sog rup taş la ma gyň we ýyk ma gyň, ýer 
bi len ýeg san edip, ýok et me giň, üst le-
rin den bet bagt lyk in der me giň çe mi ni 
nä hi li aň tan bol sam, gu rup, bi na et me gi 
hem şon ça aň ta ryn. Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 29 Şol gün ler adam lar: „Ata lar tur şy 

üzüm iý di ler, ogul la ryň di şi ga maş dy“ 
di ýip, mun dan beý läk bu na ky ly aýt-
maz lar. 30 Ýö ne her kim öz ýa zy gy üçin 
öler, tur şy üzüm iýen her ada myň öz 
di şi ga ma şar».

Täze äht wadasy
31 Reb şeý le diý ýär: «Ys ra ýyl we ýa hu-

da hal ky bi len Me niň tä ze äht bag laş jak 
gün le rim hök man ge ler. 32  Bu äht Me niň 
ola ryň ata-ba ba la ry nyň el le rin den tu tup, 
Mü sür den çy ka ran gü nüm bag la şan äh-
tim ýa ly däl dir. Men ola ryň Ho ja ýy ny 
bol sam-da, olar şol äh ti mi boz du lar». 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 33 Reb şu ny aýd-
ýan dyr: «Ine, ol gün ler den soň, Me niň 
ys ra ýyl hal ky bi len bag laş jak äh tim 
şu dur: Men ka nu ny my ola ryň aňy na 
sa lyp, ýü rek le ri ne ýa za ryn. Men ola-
ryň Hu da ýy bo la ryn, olar-da Me niň 
hal kym bo lar. 34  Mun dan beý läk hiç kim 
öz ga ryn da şy na ýa-da dost-ýar la ry na: 

„Reb bi ta naň!“ di ýip öw ret mez, se bä bi 
ola ryň ulu dan-ki çä hem me si Me ni ta nar. 
Men ola ryň et miş le ri ni ba gyş la ryn, in di 
gü nä le ri ni ýat la ma ryn». Mu ny Reb aýd-
ýan dyr. 35 Gün di zi ne yşyk bol sun di ýip, 
Gü ni be ren, gi je si ne yşyk bol sun di ýip, 
Aýyň we ýyl dyz la ryň ka nun la ry ny dü-
zen, tol kun lar güw wül de şer ýa ly, deň zi 
öjük di ren Reb, ady Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: 36  «Eger bu ka nun lar Me-
niň hu zu rym da ýa ty ryl sa, on da Ys ra ýyl 
nes li-de hu zu rym da mil let bol mak dan 
ebe di lik aý ry lar». Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 37 Reb şeý le diý ýär: «Eger ýo kar da 
gök le ri öl çäp bol ýan bol sa, aşak da ýe riň 
bin ýat la ry ny bar lap bol ýan bol sa, on da 
eden äh li iş le ri üçin Men hem bü tin 
Ys ra ýyl nes li ni ret ede rin». Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 38  Reb şu ny aýd ýan dyr: «Ha-
na nel di ňin den Burç der we ze si ne çen li 
Iýe ru sa lim şä he ri niň Men-Reb üçin 
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a 32:9 Otuz bäş mys gal – ýew reý çe on ýe di şe kel. Bu takm. 200 gr deň dir.

tä ze den gu rul jak gün le ri hök man ge ler. 
39 Bu ýer den öl çeg ýü pi Ga rep de pe si ne 
çen li dog ry uza lyp gi der we Go wa ta rap 
öw rü ler. 40 Je set ler we kül ler taş la nan 
jül ge le riň hem me si, Kid ron de re si ne 
çen li bo lan äh li ýer ler, gün do gar da-
ky At der we ze si niň çe ti ne çen li Ma ňa 
mu kad des bo lar. Şä her in di ýe rin den 
sö kül mez, in di hiç ha çan ýy kyl maz».

32‑nji bap

Ýermeýa ekin meýdanyny satyn alýar
1 Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň şa ly gy-

nyň onun jy ýyl yn da Ýer me ýa Reb biň 
sö zi aýan bol dy. Şol ýyl Ne bu kad ne sa ryň 
şa ly gy nyň on se ki zin ji ýy ly dy. 2  Şol wagt 
Ba byl pa ty şa sy nyň go şu ny Iýe ru sa li mi 
ga bap dy. Ýer me ýa py gam ber Ýa hu da 
pa ty şa sy nyň köş gün dä ki ga ra wul ha na da 
tus sag lyk da sak lan ýar dy. 3 Ýa hu da pa ty-
şa sy Sid ki ýa ony tus sag edip, şeý le diý di: 
«Sen nä me üçin beý le py gam ber lik et diň? 
Sen Reb şu la ry aýd ýar diý diň: „Men bu 
şä he ri Ba byl pa ty şa sy nyň eli ne be re rin, 
ol ony ba syp alar. 4  Ýa hu da pa ty şa sy Sid-
ki ýa ba byl ly la ryň elin den ga çyp gu tu lyp 
bil mez, gaý tam, ol Ba byl pa ty şa sy nyň 
eli ne tab şy ry lar we ony öz göz le ri bi len 
gö rüp, onuň bi len ýüz be-ýüz gep le şer. 
5 Ol Sid ki ýa ny Ba by la äki der. Men Sid-
ki ýa bi len Özüm ha sap laş ýan çam, ol şol 
ýer de bo lar. Ba byl ly la ryň gar şy sy na 
sö weş se ňiz hem ýe ňiş ga zan mar sy ňyz“. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr». 6 Ýer me ýa özü ne 
Reb biň şu sö zü niň ge len di gi ni aýt dy: 
7 «Da ýyň Şal lu myň og ly Ha na mel ge lip, 
sa ňa şeý le di ýer: „Me niň Ana tot da ky 
ekin meý da ny my sa tyn al, se bä bi iň ýa-
kyn ga ryn da şym bo la nyň üçin, ony sa tyn 
al ma ga sen borç lu syň“». 8  Şeý le lik de, 

Reb biň sö zü ne gö rä da ýy myň og ly Ha na-
mel ga ra wul ha na, me niň ýa ny ma ge lip: 
«Ben ýa min top ra gyn da ýer leş ýän Ana tot 
oba syn da ky me niň ekin meý da ny my 
sa tyn al sa na, se bä bi mi ras hu ku gy bo-
ýun ça ony sa tyn al ma ga sen borç lu syň. 
Ony özüň üçin sa tyn al» diý di. Şon da 
men bu sö züň Reb biň ki di gi ni bil dim. 
9 On soň men Ana tot da ky ekin meý da-
ny ny da ýy myň og ly Ha na mel den sa tyn 
al dym. Ekin meý da ny üçin oňa otuz bäş 
mys gal a kü müş çe kip ber dim. 10 Şa ýat lar 
ça gy ryp, şert na ma ýa zyp mö hür le dim 
we küm şi te re zi de çek dim. 11 Men ka
da-ka nun lar ýa zy lan mö hür li we açyk 
nus ga ly sa tuw şert na ma sy ny al dym. 
12  Men sa tuw şert na ma sy ny da ýy myň 
og ly Ha na me liň, oňa gol çe ken şa ýat-
la ryň we ga ra wul ha na da otu ran äh li 
ýa hu da la ryň göz le ri niň al nyn da Mah-
se ýa nyň ag ty gy, Ne ri ýa nyň og ly Ba ru ga 
ber dim. 13 Ola ryň göz le ri niň al nyn da Ba-
ru ga tab şy ryp, şeý le diý dim: 14  «Ys ra ýyl 
Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Bu iki şert na ma ny – mö hür le nen sa tuw 
şert na ma sy bi len açyk şert na ma ny al-da, 
uzak wagt lap sak la nar ýa ly, bir to ýun 
ga ba sa lyp goý“. 15  Çün ki Ys ra ýyl Hu-
da ýy Hök mü ro wan Reb: „Bu ýurt da 
ýe ne öý ler, ekin meý dan la ry we üzüm 
bag la ry sa tyn al nar“ diý ýär». 16  Sa tuw 
şert na ma sy ny Ne ri ýa nyň og ly Ba ru ga 
be re nim den soň, Reb be di leg edip, şeý le 
diý dim: 17 «Eý, Hök mü ro wan Reb! Be ýik 
gud ra tyň we güý jüň bi len ýe ri we gö gi 
ýa rat dyň. Se niň üçin hiç bir kyn zat 
ýok. 18  Sen müň ler çe yn san la ra sa dyk 
söý gi ňi gör kez ýär siň, em ma ata la ryň 
et mi şi niň je za sy ny ola ryň ça ga la ry na 
çek dir ýär siň. Eý, be ýik we gud rat ly Hu-
daý! Se niň adyň Hök mü ro wan Reb dir. 
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19 Se niň tag ly ma tyň ne neň si be ýik, iş le-
riň nä hi li gud rat ly! Göz le riň yn san la ryň 
ed ýän äh li iş le ri ni gör ýän dir. Her ke se öz 
tu tan ýo lu na gö rä, işi niň mi we si ne gö rä 
sy lag la ýar syň. 20 Sen Mü sür ýur dun da 
ala mat lar, mug jy za lar gör kez diň. Bu 
ala mat la ry Ys ra ýyl da we tu tuş adam zat 
ara syn da hem gör ke zip, şu gü ne çen li 
Özü ňe at ga zan dyň. 21 Sen ala mat lar dyr 
mug jy za lar bi len, güýç-gud rat we äpet 
el henç lik le riň güý ji bi len Öz hal kyň 
Ys ra ýy ly Mü sür ýur dun dan çy kar dyň. 
22  Ata-ba ba la ry na wa da eden bu süýt 
we bal ak ýan ýur dy ola ra ber diň. 23 Olar 
ge lip, ony eýe le di ler, em ma Sa ňa gu lak 
as ma dy lar. Se niň ka nu ny ňa eýer me di ler, 
ber jaý et mek le ri üçin buý ran tab şy ryk-
la ry ňyň hiç bi ri ni ýe ri ne ýe tir me di ler. 
Şo nuň üçin hem, Sen bu bet bagt çy lyk-
la ryň äh li si ni ola ryň ba şyn dan in der diň.

24  Ine, duş man lar şä he ri ele sal mak 
üçin ýap gyt lar gur du lar. Gy lyç, aç lyk 
we mer gi se bäp li şä her öz gar şy sy na 
sö weş ýän ba byl ly la ryň eli ne be ril di. Öz 
gör şüň ýa ly, Se niň aý dan la ryň äh li si 
ber jaý bol dy. 25  Ýa Hök mü ro wan Reb! 
Şä her ba byl ly la ryň eli ne be ril se-de, Sen 
ma ňa: „Şa ýat la ryň gat naş ma gyn da ekin 
meý da ny ny kü müş be rip, özü ňe sa tyn 
al“ diý diň».

26  On soň Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: 27 «Ine, bü tin adam za dyň Hu da ýy 
Reb Men di rin. Me niň üçin kyn zat bar-
my? 28  Şo nuň üçin hem Men-Reb şeý le 
diý ýä rin: „Men bu şä he ri ba byl ly la ryň 
we Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
eli ne be re rin, ol ony ba syp alar. 29 Bu 
şä he riň gar şy sy na sö weş ýän ba byl ly lar 
ge lip, ony ot lar lar. Me niň ga ha ry my ge-
ti rip, üçek le rin de Ba gal bu tu na hoş boý 
ys ly tü tet gi ler ýa kan we baş ga hu daý la ra 
iç gi sa da ka la ry ny hö dür län hal ky myň 
öý le ri ni oda ýa kar lar. 30 Çün ki ys ra ýyl 

we ýa hu da halk la ry ýaş ly gyn dan bä ri 
Me niň na za rym da di ňe er bet iş le ri et-
di ler. Ys ra ýyl hal ky el le ri niň işi bi len 
he mi şe Me niň ga ha ry my ge tir di. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr. 31‑32  Ýa hu da nyň we 
Iýe ru sa li miň ila ty, ola ryň pa ty şa la ry, 
han-beg le ri, ru ha ny la ry, py gam ber le ri, 
ýag ny ys ra ýyl we ýa hu da halk la ry nyň 
ba ry di ňe pis lik edip, Me niň ga ha ry my 
ge tir di. Bu şä he riň bi na edi len gü nün den 
tä şu gü ne çen li Me niň ga ha ry my ge ti-
ren di gi üçin, ony na za rym dan ýok edip 
taş la jak. 33 Olar Ma ňa ýüz le ri ni däl-de, 
ýeň se le ri ni öwür di ler. Me niň gaý ta-gaý-
ta öw re den le ri me olar gu lak as ma dy lar, 
dog ry ýo la gel me di ler. 34  Me niň adym 
da ky lan öý de öz ne jis zat la ry ny go ýup, 
öýü mi mur dar et di ler. 35 Ogul-gyz la ry ny 
Mo lek hu da ýy na ýak ma gur ban lyk edip 
ber mek üçin, olar Ben hin nom de re sin-
de Ba gal bu tu na sež de gäh ler gur du lar. 
Şeý le ne jis iş ler edip, Ýa hu da nyň gü nä 
ga zan ma gy ny Men bu ýur ma dym, bu lar 
ýa ly zat lar kel lä me-de gel me di“.

36  Şo nuň üçin hem, si ziň „Gy lyç, aç-
lyk, mer gi bi len Ba byl pa ty şa sy nyň 
eli ne be ril di“ diý ýän bu şä he ri ňiz hak-
da Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 
37 „Men hal ky my ga har-ga za bym, ot ly 
ga za bym bi len dar ga dan ýurt la rym-
dan ýyg na ryn. Ola ry bu ýe re yz la ry na 
ge ti re rin we howp suz lyk da ýa şa da ryn. 
38  Olar Me niň hal kym bo lar, Men-de 
ola ryň Hu da ýy bo la ryn. 39 Olar he mi şe 
Men den gor kar ýa ly, bir ýü rek we bir 
ýol be re rin. Bu ola ryň öz le ri üçin hem, 
öz le rin den soň ky ça ga la ry üçin hem 
ýag şy lyk bo lar. 40  Ýag şy lyk et mek den 
ýüz dön der me jek di gi me olar bi len ebe di 
äht bag la şa ryn. Men den hiç ýüz öw rüp 
git mez lik le ri üçin, ýü rek le ri ne Men den 
gork ma gy sa la ryn. 41 Men ola ra ýag şy lyk 
et mek den şat la na ryn we ha ky kat dan 
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hem tu tuş ja nym-te nim bi len ola ry bu 
ýurt da or naş dy ra ryn“.

42  Çün ki Reb şeý le diý ýär: „Bu hal kyň 
ba şy na şu el henç bet bagt ly gy nä hi li 
ge ti ren bol sam, ola ra hä zir ki söz be ren 
äh li ýag şy lyk la ry my-da şeý le ge ti re rin. 
43 Si ziň: ‘Ba byl ly la ryň eli ne ber lip, adam-
syz we haý wan syz ha ra ba ly ga öw rü len’ 
diý ýän bu ýur du ňyz da ýe ne-de ekin 
meý dan la ry sa tyn al nar. 44  Ben ýa min 
top ra gyn da, Iýe ru sa li miň tö we re gin dä ki 
ýer ler de, Ýa hu da ga la la ryn da, dag lyk 
ga la lar da, gün ba tar ba ýyr lyk da we Ne-
gep ga la la ryn da ekin meý dan la ry küm şe 
sa tyn al nyp, şert na ma la ra gol çe ki ler, 
mö hür le nip, şa ýat lar ça gy ry lar. Çün ki 
Men ola ryň öň ki aba dan çy ly gy ny gaý-
ta ryp be re rin“. Mu ny Reb aýd ýan dyr».

33‑nji bap

Reb ýurduň öňki 
abadançylygyny dikelder

1 Ýer me ýa ga ra wul ha na da he ni zem 
tus sag lyk da sak lan ýar ka, oňa ikin ji ge zek 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Ýe ri ýa ra-
dan, oňa şe kil be rip, ber ka rar eden, ady 
Reb Bo lan şeý le diý ýär: 3 „Me ni ça gyr, 
sa ňa jo gap be re ýin, se niň bil me ýän be ýik 
hem pyn han zat la ry ňyň sy ry ny aý da ýyn“. 
4  Ýap gyt lar bi len ço zu jy lar dan go ran-
mak üçin ýy ky lan bu şä he riň öý le ri dir 
Ýa hu da nyň pa ty şa la ry nyň köşk le ri ha-
kyn da Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 
5 „Es ger ler ba byl ly lar bi len sö weş mä ge çy-
kar lar, em ma olar öý le ri ga har-ga za bym da 
he läk eden yn san la ry myň je set le rin den 
dol du rar lar. Şol yn san la ryň eden äh li er-
bet lik le ri üçin, Men bu şä her den ýü zü mi 
giz le dim. 6  Em ma Men ol şä he re ýe ne 
sag lyk we şypa be re rin, ola ry sa gal da ryn, 
ola ra aba dan çy lyk we pa ra hat lyk eçi le-
rin. 7 Men Ýa hu da nyň we Ys ra ýy lyň öň ki 

aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp be re rin, ola ry 
öň kü si ýa ly edip bi na ede rin.
 8 Olary Maňa garşy eden ähli

günälerinden saplaryn;
Maňa garşy eden ähli günälerini,

bar eden etmişlerini bagyşlaryn.
9 Dün ýä dä ki hem me mil let ler ola ra et-
jek äh li ýag şy lyk la ry my eşi der ler. Bu 
şä her ola ryň öňün de Me niň üçin at-ab-
raý, şat lyk, öw gi hem şöh rat bo lar. Äh li 
mil let ler Iýe ru sa li miň hal ky na eden 
ýag şy lyk la rym we eçi len pa ra hat ly gym 
se bäp li gor kup tit re şer ler“.

10 Reb şeý le diý ýär: „Siz bu şä her weý-
ran bo lup, yn san syz we haý wan syz çöl 
bo lar diý di ňiz. Em ma ila ty gal man, yn-
san syz we haý wan syz ço la ran Ýa hu da 
şä her le rin de, Iýe ru sa lim kö çe le rin de 
ýe ne-de 11 şat lyk dyr gül ki se si, öý len ýän 
ýi git bi len gel niň toý se si, Reb biň öýü ne 
şü kür sa da ka la ry ny ge ti rip, şu aý dy my 
aýd ýan la ryň se si ýaň la nar:

‘Hökmürowan Rebbe alkyş bolsun!
Çünki Reb ýagşydyr,
sadyk söýgüsi bakydyr!’

Men ýur duň öň ki aba dan çy ly gy ny ozal-
ky sy ýa ly gaý ta ryp be re rin. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr“.

12  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Yn-
san syz we haý wan syz ha ra ba bo lup ga lan 
bu ýer de, onuň äh li şä her le rin de ýe ne 
ço pan la ryň öz sü rü le ri ni bak jak ýaý la-
la ry bo lar. 13 Dag lyk, gün ba tar ba ýyr lyk, 
Ne gep we Ben ýa min ga la la ry bi len Iýe-
ru sa li miň tö we re gin dä ki ýer ler de we 
Ýa hu da ga la la ryn da ço pan lar ýe ne-de 
go ýun sa nar lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr“.

14  Reb şu ny aýd ýan dyr: „Me niň ys ra-
ýyl bi len ýa hu da hal ky ha kyn da be ren 
mer he met li sö zü mi ýe ri ne ýe tir jek gün-
le rim ge ler. 15  Şol gün ler de, şol wagt da 
Men Da wu dyň nes lin den bir dog ru çyl 
Şa ha çy ka ra ryn. Ol ýurt da ada la ty hem 
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dog ru çyl ly gy ber jaý eder. 16 Şol gün ler de 
Ýa hu da ha las bo lar, Iýe ru sa lim howp suz 
ýa şar. Ony: ‘Reb – bi ziň Hak per we ri-
miz dir!’ di ýip at lan dy rar lar“.

17 Çün ki Reb şeý le diý ýär: „Da wu-
dyň nes li Ys ra ýyl tag tyn da ba ky otu rar. 
18  Me niň hu zu rym da ýak ma gur ban-
lyk la ry ny, gal la sa da ka sy ny, beý le ki 
gur ban lyk la ry ber mek de le wi ru ha ny-
la ry hiç wagt kem lik et mez“».

19 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
20 «Reb şeý le diý ýär: „Gün diz bi len gi je 
öz wag tyn da bol maz ýa ly, Me niň gi je-

-gün diz ba ra da ky äh ti mi bo zup bil se ňiz, 
21 on da tag tyn da pa ty şa lyk et jek og ly 
bol ma syn di ýip, gu lum Da wut bi len 
we Ma ňa hyz mat eden le wi ru ha ny la-
rym bi len eden äh ti mi-de bo zup bo lar. 
22  Gu lum Da wu dyň nes li ni we Ma ňa 
hyz mat ed ýän le wi le ri san-sa jak syz 
as man ji sim le ri ki min, öl çäp bol ma ýan 
deň ziň çä ge si ki min kö pel de rin“».

23 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol-
dy: 24  «Bu hal kyň: „Reb Öz saý lan iki 
taý pa sy ny-da ret et di“ di ýip aýd ýa ny ny 
gö re ňok my? Olar in di Me niň hal ky my 
kem sid ýär ler, ony mil let ha sap et me ýär ler. 
25 Reb şeý le diý ýär: „Gi je-gün diz bi len äht 
bag la şyp, gö güň we ýe riň düz gün le ri ni 
Men ber ka rar et dim. 26  Hut şu nuň ýa ly, 
Ýa ku byň nes li bi len gu lum Da wu dyň 
nes li ni-de ret et me dim. Yb ra ýy myň, Ys-
ha gyň we Ýa ku byň nes li niň üs tün den 
Da wu dyň ogul la ryn dan bi ri ni hö küm-
dar lyk et mek üçin saý la dym. Çün ki Men 
ola ryň öň ki aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp 
be re rin we ola ra re him dar lyk ede rin“».

34‑nji bap

Sidkiýa gelen habar
1 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar äh-

li go şu ny, öz gol as tyn da bo lan bü tin 

dün ýä dä ki pa ty şa lyk lar we halk lar bo lup, 
Iýe ru sa lim bi len onuň şä her le ri niň gar-
şy sy na ur şup ýör kä ler, Ýer me ýa Reb den 
şu söz gel di: 2 «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le 
diý ýär: „Git-de, Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki-
ýa ýüz le nip, oňa Reb şeý le diý ýär diý: 
‘Men bu şä he ri Ba byl pa ty şa sy nyň eli ne 
be re rin, ol ony oda ýa kar. 3 Sen, Sid ki ýa, 
onuň elin den ga çyp gu tu lyp bil mer siň, 
adam lar se ni tu tup, onuň eli ne tab şy rar-
lar. Ba byl pa ty şa sy ny öz göz le riň bi len 
gö rüp, onuň bi len ýüz be-ýüz gep le şer siň. 
Soň ra Ba by la äki di ler siň. 4  Ýö ne, eý, Ýa
hu da pa ty şa sy Sid ki ýa, Reb biň sö zü ni 
eşit! Reb se niň gy lyç dan öl me jik di gi ňi 
aýd ýar. 5 Sen sag-sa la mat lyk da öler siň. 
Sen den öň pa ty şa bo lan ata-ba ba la ryň 
üçin hoş boý ys ly tü tet gi ler ýa kyş la ry 
ýa ly, se niň üçin-de mu ny ýa kar lar we 
sa ňa: ‘Waý, aga!’ di ýip ag la şar lar. Çün ki 
mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn’“».

6  Şeý dip, Ýer me ýa py gam ber bu 
söz le riň ba ry ny Iýe ru sa lim de Ýa hu-
da pa ty şa sy Sid ki ýa ýe tir di. 7 Şol wagt 
Ba byl pa ty şa sy nyň go şu ny Iýe ru sa li-
miň gar şy sy na we Ýa hu da nyň en tek 
ele sa lyn ma dyk ga la la ry nyň: La ky şyň 
we Aze ka nyň gar şy sy na ur şup ýör di. 
Ýa hu da nyň berk ga la la ryn dan di ňe şu-
lar ga lyp dy.

Gullar aldanylýar
8  Sid ki ýa pa ty şa Iýe ru sa lim dä ki äh li 

halk bi len äht bag la şyp, gul la ra azat lyk 
yg lan ede nin den soň, Ýer me ýa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy. 9 Bu äh te gö rä her 
kim öz ýew reý gu lu ny we gyr na gy ny 
azat et me li di, ola ryň hiç bi ri baş ga bir 
ýa hu dy ly ny gul et me li däl di. 10  Äh li 
ýol baş çy lar bi len tu tuş halk bu äh te 
gu lak as dy lar. Her kim öz gu lu ny we 
gyr na gy ny azat et mek, mun dan beý läk 
ola ry gul et mez lik äh ti bo ýun ça he re ket 
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et di ler. Olar mu ňa bo ýun bo lup, ola ry 
azat ly ga goý ber di ler. 11 Em ma soň ra söz-
le rin den dä nip, azat eden gul la ry ny we 
gyr nak la ry ny yz la ry na ge tir di ler, ola ry 
ýe ne-de zor bi len gul we gyr nak et di ler.

12  Şon da Ýer me ýa Reb biň sö zi ge lip, 
13 Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär diý di: 
«Men ata-ba ba la ry ňy zy Mü sür ýur dun-
dan, ýag ny gul bo lup ýa şan ýur dun dan 
çy ka ran gü nüm olar bi len äht bag la şyp, 
şeý le di ýip dim: 14  „Öz le ri ni gul edip 
sa typ, si ze al ty ýyl gul luk eden ýew-
reý do ga ny ňy zy ýe din ji ýyl da azat ly ga 
goý be riň“. Ýö ne si ziň ata-ba ba la ry ňyz 
Me ni diň le me di ler, gu lak as ma dy lar. 
15  In di bol sa siz to ba edip, Me niň na za-
rym da dog ry iş le ri et di ňiz. Her bi ri ňiz öz 
ýew reý do ga ny ňy zyň azat ly gy ny yg lan 
et di ňiz. Hu zu rym da, adym da ky lan öý-
de bu ba ra da äht bag laş dy ňyz. 16  Em ma 
soň ra sö zü ňiz den dä nip, Me niň ady ma 
ys nat ge tir di ňiz. Öz is län ýer le ri ne gi den 
gul dur gyr na gy äh li ňiz yzy na ge tir di ňiz, 
ola ry ýe ne-de zor bi len gul we gyr nak 
edin di ňiz. 17 Şo nuň üçin hem, Reb şeý le 
diý ýär: „Gul bo lan öz ga ryn daş la ry ňy zy, 
dost-ýar la ry ňy zy bo şat mak ba ra da siz 
Ma ňa gu lak as ma dy ňyz. In di Men-de 
si zi gy lyç, mer gi, aç lyk be la la ryn dan 
go ra mak dan boş. Si zi dün ýä niň äh li 
pa ty şa lyk la ry üçin how pa dön de re rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 18  Äht bag la şy lan-
da gö lä ni ikä bö lüp, onuň bö lek le ri niň 
ara syn dan geç ýär ler. Men hem äh ti mi 
bo zup, hu zu rym da bag la şy lan äh tiň 
şert le ri ni ber jaý et me dik le ri edil şol 
gö le ki min ikä bö le rin. 19 Gö lä niň bö lek-
le ri niň ara syn dan ge çen Ýa hu da bi len 
Iýe ru sa lim ýol baş çy la ry ny, köşk emel-
dar la ry ny, ru ha ny la ry we ýur duň tu tuş 
hal ky ny 20  jan la ry nyň kas ty na çy kan 
duş man la ry nyň eli ne be re rin. Ola ryň 
je set le ri guş la ra we ýyr ty jy haý wan la ra 

şam bo lar. 21 Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa ny 
öz emel dar la ry bi len bir lik de jan la ry nyň 
kas ty na çy kan duş man la ry nyň eli ne, 
siz den hä zir lik çe yza çe ki len Ba byl 
pa ty şa sy nyň go şu ny nyň eli ne be re rin. 
22  Men buý ruk be rip, ba byl ly la ry bu 
şä he re gaý ta ryp ge ti re rin. Olar şä he re 
gar şy hü jüm edip, ony ba syp alar lar we 
oda ýa kar lar. Men Ýa hu da şä her le ri ni 
ilat syz ha ra ba çy ly ga öw re rin“. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr».

35‑nji bap

Rekaplaryň göreldesi
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly Ýe-

ho ýa ky myň döw rün de Ýer me ýa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 2  «Re ka byň ko wum-
la ry nyň ýa ny na gi dip, olar bi len gep leş 
we ola ry Reb biň öýü niň otag la ry nyň 
bi ri ne ge tir-de, şe rap içir». 3 On soň men 
Ha ba syn ýa nyň ag ty gy, Ýer me ýa nyň 
og ly Ýa ga zan ýa ny, onuň do gan la ry ny, 
ogul la ry ny we Re ka byň äh li ko wum la-
ry ny alyp, 4 ola ry Hu da ýyň ada my bo lan 
Ýyg dal ýa nyň og ly Ha na nyň ogul la ry-
nyň Reb biň öýün dä ki ota gy na ge tir dim. 
Bu otag ýol baş çy la ryň ota gy nyň gap-
da lyn da, ga py sak çy sy Şal lu myň og ly 
Ma ga se ýa nyň ota gy nyň ýo kar syn da dy. 
5 On soň men Re ka byň ko wum la ry nyň 
öňün de şe rap dan do ly küý ze ler bi len kä-
se ler go ýup, ola ra: «Şe rap içiň» diý dim. 
6  Em ma olar şeý le jo gap ber di ler: «Ýok, 
biz iç jek däl, çün ki ata myz Re ka byň 
og ly Ýo na dap bi ze şeý le buý ruk ber di: 

„Si ziň özü ňiz-de, ça ga la ry ňyz-da hiç 
wagt şe rap iç me li däl si ňiz. 7 Özü ňiz 
üçin öý gur maň, ekin ek mäň, üzüm 
agaç la ry ny oturt maň, bu zat la ry edin-
mäň. Eý sem bü tin öm rü ňi ze ça dyr lar da 
ýa şaň. Şon da gel mi şek bo lup ýa şa ýan 
ýur du ňyz da uzak ömür sü rer si ňiz“. 8  Biz 
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ata myz Re ka byň og ly Ýo na da byň özü-
mi ze tab şy ran äh li buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe tir dik. Bi ziň özü miz-de, aýal la ry-
myz-da, ogul-gyz la ry myz-da hiç wagt 
şe rap iç me dik. 9 Için de ýa şar ýa ly öý ler 
gur ma dyk, bag lar, üzüm çi lik ler, ekin-
ler ek me dik. 10 Biz ça dyr lar da ýa şa dyk. 
Ata myz Ýo na da ba gu lak asyp, özü mi-
ze tab şy ran äh li buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe tir dik. 11 Em ma Ba byl pa ty şa sy Ne bu-
kad ne sar bu ýur da hü jüm eden de, biz: 

„Ge liň, ba byl ly la ryň we si ri ýa ly la ryň 
go şu nyn dan ga çyp, Iýe ru sa li me gi de liň“ 
diý dik. Şo nuň üçin hem biz Iýe ru sa lim de 
ýa şap ýö rüs».

12  On soň Ýer me ýa Reb biň sö zi ge lip, 
13 Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý di: «Git-de, ýa hu da hal ky 
bi len Iýe ru sa li miň ila ty na şeý le diý: „Siz 
Me niň söz le ri mi diň läp, hiç bir sa pak 
al jak däl mi si ňiz? Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
14  Re ka byň og ly Ýo na da byň öz ne sil le ri-
ne şe rap iç mäň di ýen tab şy ry gy ber jaý 
edil ýär. Olar tä şu gü ne çen li şe rap iç män, 
ata-ba ba la ry nyň tab şy ry gy na gu lak as-
ýar lar. Men bol sam si ze ir gin siz aýt dym, 
em ma Me ni diň le me di ňiz. 15  Men si ziň 
ýa ny ňy za yz ly-yzy na gul la rym bo lan 
py gam ber le ri miň äh li si ni ibe rip: ‘In di 
her bi ri ňiz pis ýol la ryň yz dan dö nüp, 
ýag şy lyk ediň, baş ga hu daý la ra gul luk 
et mek üçin ola ryň yzy na düş mäň, şon da 
siz özü ňi ze hem ata-ba ba la ry ňy za be ren 
ýur dum da ýa şar sy ňyz’ diý dim. Em ma 
siz Me ni diň le me di ňiz, Ma ňa gu lak 
as ma dy ňyz. 16  Re ka byň og ly Ýo na da-
byň ne sil le ri öz ata-ba ba la ry nyň be ren 
tab şy ry gy ny ber jaý et di ler, em ma bu 
halk Me ni diň le me di“. 17 Şo nuň üçin 
hem, Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Men Öz aý dan äh li 
be la-be ter le ri mi Ýa hu da bi len Iýe ru sa-
lim de ýa şa ýan her bir ada myň ba şyn dan 

in de re rin. Çün ki Men ola ra aýt dym, 
ýö ne olar diň le me di ler, ola ry ça gyr dym, 
ýö ne jo gap ber me di ler“».

18  Ýer me ýa Re ka byň ko wum la ry na 
Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý di: «Siz ata ňyz Ýo na da byň 
buý ru gy na gu lak as dy ňyz, onuň äh-
li tab şy ryk la ry ny ber jaý et di ňiz, si ze 
buý ran äh li zat la ry ny ýe ri ne ýe tir di ňiz. 
19 Mu nuň üçin Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär: „Re ka byň og ly 
Ýo na da byň nes lin den Me niň hu zu rym da 
hyz mat et jek adam la ryň sa ny hiç wagt 
ke mel mez“».

36‑njy bap

Baruk kagyza ýazylan sözleri 
ybadathanada okaýar

1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og-
ly Ýe ho ýa ky myň şa ly gy nyň dör dün ji 
ýyl yn da Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: 2  «Özü ňe düýr le nen ka gyz al-
da, Ýo şy ýa nyň döw rün de se niň bi len 
gep le şen gü nüm den tä şu gü ne çen li 
Ys ra ýyl, Ýa hu da we äh li mil let ler ha-
kyn da sa ňa aý dan la ry myň ba ry ny ýaz. 
3 Bel ki, ýa hu da hal ky ba şyn dan in der-
me gi ni ýet eden äh li be la-be ter le rim 
ha kyn da eşi den de, öz ýa man ýo lun dan 
dö ner, Men-de ola ryň et miş le ri ni we 
gü nä le ri ni ba gyş la ryn».

4  On soň Ýer me ýa Ne ri ýa nyň og ly 
Ba ru gy ça gyr dy. Ba ruk hem Reb biň 
Ýer me ýa aý dan äh li söz le ri ni onuň di lin-
den bir ka gy za ýaz dy. 5 Ýer me ýa Ba ru ga 
şeý le buý ruk ber di: «Ma ňa Reb biň öýü ne 
bar mak ga da gan. 6  Ýö ne sen git-de, me-
niň di lim den ýa zyp alan Reb biň söz le ri ni 
agyz bek le me gü ni Reb biň öýün de hal ka 
okap ber. Ony Ýa hu da şä her le rin den ge-
len äh li hal ka eşit di rip okap ber. 7 Bel ki, 
olar Hu da ýyň hu zu ryn da ýal ba rar lar 
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a 36:22 Do ku zyn jy aý – bu aý gyş möw sü mi ne de giş li dir.

we öz ýa man ýo lun dan dö ner ler. Çün-
ki Reb biň bu hal kyň gar şy sy na aý dan 
sö zi ga har-ga zap dan do lu dyr». 8  Reb biň 
öýün de Ne ri ýa nyň og ly Ba ruk düýr le nen 
gol ýaz ma dan Reb biň söz le ri ni oka dy. 
Ol Ýer me ýa py gam be riň tab şy ran äh li 
za dy ny ber jaý et di.

9 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly 
Ýe ho ýa ky myň şa ly gy nyň bä şin ji ýy ly-
nyň do ku zyn jy aýyn da Iýe ru sa lim bi len 
Ýa hu da şä her le rin den ge len äh li halk 
Reb biň öýün de agyz bek le me gi yg lan 
et di. 10 Şon da Ba ruk ýo kar ky how lu da, 
Reb biň öýü niň Tä ze der we ze si niň gi-
rel ge sin de ýer leş ýän Şa pa nyň og ly kä tip 
Ge mar ýa nyň ota gyn da Ýer me ýa nyň 
söz le ri ni äh li hal ka eşit di rip oka dy.

11 Şa pa nyň ag ty gy, Ge mar ýa nyň og ly 
Mi ka ýa düýr le nen gol ýaz ma dan oka lan 
Reb biň söz le ri ni eşi den de, 12  pa ty şa-
nyň köş gün dä ki kä ti biň ota gy na git di. 
Äh li ýol baş çy lar, Eli şa ma kä tip, Şe-
mag ýa nyň og ly De la ýa, Ak bo ryň og ly 
El na tan, Şa pa nyň og ly Ge mar ýa we 
Ha nan ýa nyň og ly Sid ki ýa hem-de äh li 
köşk emel dar la ry ol ýer de otyr dy lar. 
13  Ba ru gyň gol ýaz ma dan hal ka okap 
be ren äh li söz le ri ni Mi ka ýa ola ra aý dyp 
ber di. 14  On soň äh li köşk emel dar la ry: 
«Hal ka oka lyp ber len gol ýaz ma ny al-da, 
ýa ny my za gel» di ýip, Ku şy nyň çow lu gy, 
Şe lem ýa nyň ag ty gy, Ne tan ýa nyň og ly 
Ýe gu dy ny Ba ru gyň ýa ny na ýol la dy lar. 
Ne ri ýa nyň og ly Ba ruk-da gol ýaz ma ny 
alyp, ola ryň ýa ny na gel di. 15  Olar oňa: 
«In di otur-da, ony bi ze okap ber» diý-
di ler. Şeý le lik de, Ba ruk ony ola ra okap 
ber di. 16  Olar bu söz le ri eşi den le rin de, 
gor ku dan ýa ňa bi ri-bir le ri ne ba ky şyp, 
Ba ru ga: «Biz bu söz le riň äh li si ni hök-
man pa ty şa aý da rys» diý di ler. 17 On soň 

olar Ba ruk dan: «In di bi ze aýt, sen bu 
söz le ri nä dip ýaz dyň? Ýer me ýa nyň öz di-
lin den mi?» di ýip so ra dy lar. 18  Ba ruk: «Ol 
bu söz le riň ba ry ny ma ňa dil den aýt dy, 
men hem sy ýa bi len ka gy za ge çir dim» 
di ýip jo gap ber di. 19 On soň köşk emel-
dar la ry Ba ru ga: «Gi diň-de, Ýer me ýa 
iki ňi zem giz le niň, ni re de di gi ňi zi hiç 
kim bil me sin» diý di ler. 20 Olar gol ýaz ma-
ny kä tip Eli şa ma nyň ota gyn da goý du lar, 
öz le ri bol sa, köşk dä ki pa ty şa nyň ýa ny na 
gi dip, äh li söz le ri oňa ýe tir di ler. 21 Pa
ty şa gol ýaz ma ny ge tir mä ge Ýe gu dy ny 
iber di. Ol hem ony kä tip Eli şa ma nyň 
ota gyn dan alyp gel di. Soň ra Ýe gu dy ony 
pa ty şa we onuň hu zu ryn da ky emel dar-
la ra eşit di rip oka dy.

Ýehoýakym patyşa 
golýazmany oda ýakýar

22  Do ku zyn jy aý dy a, pa ty şa gyş köş-
gün de otyr dy. Öňün dä ki ojak da bol sa, 
ot ýa nyp dur dy. 23 Ýe gu dy her par ça ny 
okan da, pa ty şa kä ti biň py ça gy bi len 
düýr le nen gol ýaz ma nyň şol bö le gi ni 
ke sip, ýa nyp du ran oja ga taş la ýar dy, 
ol gol ýaz ma nyň hem me si ni ot da ýa-
kyp bol ýan ça, şeý le et di. 24  Ýö ne bu 
söz le riň hem me si ni eşi den pa ty şa dyr 
onuň äh li hyz mat kär le ri gork ma dy lar, 
egin baş la ry nam ýyrt ma dy lar. 25 El na tan, 
De la ýa we Ge mar ýa pa ty şa dan gol ýaz-
ma ny ýak maz ly gy ny ýal ba ryp ha ýyş 
et se ler-de, pa ty şa ola ra gu lak as ma dy. 
26  Pa ty şa Ýe rah me ýel şa za da, Az ry ýe liň 
og ly Se ra ýa we Ab de ýe liň og ly Şe lem ýa 
da gy Ba ruk kä ti bi we Ýer me ýa py gam-
be ri tus sag et me gi bu ýur dy. Em ma Reb 
ola ry giz läp di.

27 Ba ru gyň Ýer me ýa nyň di lin den ýa-
zyp alan ka gy zy ny pa ty şa ýa kan yn dan 
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soň, Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol-
dy: 28  «Baş ga bir düýr le nen ka gyz al-da, 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň ýa kan 
gol ýaz ma syn da ky söz le riň äh li si ni oňa 
ýaz. 29 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky ma 
bol sa, Reb şeý le diý ýär diý: „Sen gol-
ýaz ma ny ýak dyň. Ba byl pa ty şa sy nyň 
ge lip, bu ýur dy weý ran et jek di gi, on dan 
yn sany-da, haý wa ny-da ýok edip taş la-
jak dy gy ha kyn da nä me üçin bu ka gyz da 
ýaz dyň di ýip, Ýer me ýa dan so ra dyň?“. 
30  Mu nuň üçin Reb Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe ho ýa kym ba ra da şeý le diý ýär: „Onuň 
nes lin den hiç kim Da wut tag tyn da otur-
maz. Je se di gün di ziň ys sy sy na, gi jä niň 
aýa zy na taş la nar. 31 Et miş le ri üçin onuň 
özü ni, nes li ni we hyz mat kär le ri ni je-
za lan dy ra ryn. Olar hak da aý dan äh li 
be la-be ter le ri mi ola ryň öz le ri niň, Iýe-
ru sa lim ila ty bi len ýa hu da hal ky nyň 
ba şyn dan in de re rin, se bä bi olar Ma ňa 
gu lak as ma dy lar“». 32  On soň Ýer me ýa 
baş ga bir düýr le nen ka gy zy Ne ri ýa nyň 
og ly Ba ruk kä ti be ber di. Ba ruk hem Ýa-
hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň oda ýa kan 
ka gy zy nyň äh li söz le ri ni Ýer me ýa nyň 
di lin den oňa ýaz dy. Bu düýr le nen ka-
gy za baş ga-da köp py gam ber lik söz le ri 
ýa zyl dy.

37‑nji bap

Ýermeýa bilen Sidkiýa patyşa
1 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar Ýo-

şy ýa nyň og ly Sid ki ýa ny Ýe ho ýa ky myň 
og ly Ýe ho ýa ky nyň or nu na Ýa hu da ýur-
du na pa ty şa edip bel le di. 2  Em ma ne 
onuň özi, ne hyz mat kär le ri, ne-de ýur-
duň hal ky Reb biň Ýer me ýa py gam be riň 
üs ti bi len aý dan söz le ri ne gu lak as dy lar. 
3 Sid ki ýa pa ty şa Şe lem ýa nyň og ly Ýe hu-
ka ly ny we Ma ga se ýa nyň og ly Se pan ýa 
ru ha ny ny şeý le ha bar bi len Ýer me ýa 

py gam be riň ýa ny na iber di: «Bi ziň üçin 
Hu da ýy myz Reb be ýal bar sa na!» 4  Ýer
me ýa he niz tus sag edil män di, ol hal kyň 
ara sy na ar ka ýyn çyk ýar dy. 5 Şol ara da 
fa ra o nyň go şu ny Mü sür den çy kyp dy. 
Iýe ru sa li miň da şy ny ga ban ba byl ly lar 
olar hak da ky ha ba ry eşi dip, Iýe ru sa-
lim den çe ki lip di ler.

6  Şon da Ýer me ýa py gam be re Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 7 «Men den me det 
so ra mak üçin si zi Me niň ýa ny ma ibe ren 
Ýa hu da pa ty şa sy na Ys ra ýyl Hu da ýy Reb 
şeý le diý ýär di ýiň: „Ine, si ze ýar dam 
ber mek üçin, Mü sür den çy kan fa ra o-
nyň go şu ny öz ýur du na Mü sü re do la nar. 
8  Ba byl ly lar bol sa ýe ne ge lip, bu şä he re 
ço zar lar we ony eýe läp ýa kar lar“. 9 Reb 
şeý le diý ýär: „‘Ba byl ly lar hök man üs-
tü miz den aý ry lyp gi der’ di ýip, özü ňi zi 
al da maň; olar git mez ler! 10 Özü ňi ze gar şy 
sö weş ýän ba byl ly la ryň tu tuş go şu ny ny 
der bi-da gyn et se ňiz-de, ara la ryn da di ňe 
ýa ra ly adam lar gal sa-da, olar ýe ne öz 
ça dyr la ryn da aýa ga ga lyp, bu şä he ri 
ýa kar lar“».

Ýermeýa tussag edilýär
11 Fa ra o nyň go şu ny ze rar ly ba byl-

ly la ryň go şu ny Iýe ru sa lim den yza 
çe ki len de, 12  Ýer me ýa ben ýa min top ra-
gy na ba ryp, hal kyň ara syn da öz pa ýy na 
dü şen mül kü ni al mak üçin Iýe ru sa-
lim den git mek is le di. 13 Ol Ben ýa min 
der we ze si ne ýe ten de, Ha nan ýa nyň 
ag ty gy, Şe lem ýa nyň og ly Ýi ri ýaý at ly 
baş gö zeg çi Ýer me ýa py gam be re: «Sen 
ba byl ly la ryň ta ra py na geç jek bol ýar syň» 
di ýip, ony tus sag et di. 14  Ýer me ýa bol-
sa: «Ýa lan! Men ba byl ly la ryň ta ra py na 
geç jek bo la mok» diý di. Ýö ne Ýi ri ýaý 
oňa gu lak as ma dy we Ýer me ýa ny tus-
sag edip, ýol baş çy la ryň ýa ny na ge tir di. 
15  Ýer me ýa ga har la ry ge len ýol baş çy lar, 
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ony ýen jip, tus sag ha na taş la dy lar. Bu 
zyn dan öň Ýo na tan kä ti biň öýü di. 16  Ýer
me ýa ny zyn dan da ky çu ku ra ga ba dy lar, 
ol en çe me gün läp, ol ýer de gal dy.

17 On soň Sid ki ýa pa ty şa adam ýol lap, 
Ýer me ýa ny öz köş gü ne ge tirt di. Pa ty şa 
giz lin lik de on dan: «Reb den, heý, söz 
bar my?» di ýip so ra dy. Ýer me ýa-da: 
«Ha wa, bar. Sen Ba byl pa ty şa sy nyň 
eli ne tab şy ry lar syň» diý di. 18  Ýer me-
ýa ýe ne-de Sid ki ýa pa ty şa şeý le diý di: 
«Me ni tus sag ha na sa lar ýa ly, men sa ňa, 
hyz mat kär le riň dir bu hal ka gar şy nä me 
gü nä et dim? 19 „Ba byl pa ty şa sy si ziň 
üs tü ňi ze, bu ýur duň üs tü ne çoz maz“ 
di ýip, si ze we li lik eden py gam ber le-
ri ňiz ha ny ni re de? 20  In di ma ňa gu lak 
goý, eý, je na bym pa ty şa! Bu ha ýy şy my 
ber jaý et me gi ňi to wak ga ed ýä rin, me ni 
gaý dyp Ýo na tan kä ti biň öýü ne iber me, 
ol ýer de öl mä ýin». 21 On soň Sid ki ýa 
pa ty şa Ýer me ýa ny ga ra wul ha na da ga-
bap sak la mak la ry ny bu ýur dy. Şä her de 
çö rek bü tin leý gu tar ýan ça, her gün oňa 
çö rek çi le riň kö çe sin den bir çö rek ge ti rip 
ber mek le ri ni bu ýur dy. Şeý dip, Ýer me ýa 
ga ra wul ha na da gal dy.

38‑nji bap

Ýermeýa gurruk guýa taşlanýar
1 Mat ta nyň og ly Şe pat ýa, Paş hu ryň 

og ly Ge dal ýa, Şe lem ýa nyň og ly Ýe hu kal 
we Mal ky ýa nyň og ly Paş hur Ýer me-
ýa nyň äh li hal ka aý dan bu söz le ri ni 
eşit di ler: 2  «Reb şeý le diý ýär: „Bu şä-
her de ga lan adam gy lyç dan, aç lyk dan 
we mer gi den öler, em ma ba byl ly la ryň 
ta ra py na ge çen adam di ri ga lar, öz ja-
ny ny gu ta ryp aman ga lar“. 3 Reb şeý le 
diý ýär: „Bu şä her, el bet de, Ba byl pa ty-
şa sy nyň go şu ny nyň eli ne ber ler, ol ony 
ba syp alar“». 4  Mu nuň üçin ýol baş çy lar 

pa ty şa şeý le diý di ler: «Bu adam öl dü-
ril sin, se bä bi ol şeý le söz le ri aý dyp, bu 
şä her de aman ga lan ur şu jy lar bi len äh li 
hal ky ruh dan dü şür ýär. Çün ki bu adam 
bu hal ka ýag şy lyk däl-de, ýa man lyk 
is le ýär». 5 Sid ki ýa pa ty şa: «Ine, ol si ziň 
eli ňiz de, pa ty şa si ze gar şy hiç bir zat 
edip bil mez» diý di. 6  On soň Ýer me ýa-
ny tu tup, pa ty şa nyň og ly Mal ky ýa nyň 
gur ruk gu ýu sy na taş la dy lar, ol gu ýy 
ga ra wul la ryň how lu syn da ýer leş ýär di. 
Ony ta nap bi len aşak sal la dy lar. Gu ýu da 
suw ýok dy, di ňe lä bik bar dy. Ýer me ýa 
lä bi ge bat dy. 7 Pa ty şa nyň efi opi ýa ly köşk 
emel da ry Ebet me lek Ýer me ýa nyň gu ýa 
taş la na ny ny eşit di. Şol wagt pa ty şa Ben-
ýa min der we ze sin de otyr dy. 8  Ebet me lek 
pa ty şa nyň köş gün den çy kyp, pa ty şa ýüz-
le nip: 9 «Eý, je na bym pa ty şa! Bu adam lar 
Ýer me ýa py gam be ri gur ruk gu ýa taş lap 
pis lik et di ler. Ol aç lyk dan öler, se bä bi 
in di şä her de çö rek ýok» diý di. 10 On soň 
pa ty şa efi opi ýa ly Ebet me le ge: «Ýa ny ňa 
otuz adam al-da, Ýer me ýa py gam ber 
öl män kä, ony gu ýu dan çy kar» di ýip 
buý ruk ber di. 11 Şeý le lik de, Ebet me lek 
adam la ry ýa ny na alyp, pa ty şa nyň köş-
gün dä ki ýer ze mi ne gir di we ol ýer den 
ýyr tyk egin baş la ry, kö ne-sö ne es gi le ri 
al dy. Ola ry ta nap bi len gu ýy nyň içi ne – 
Ýer me ýa sal la dy. 12  Efi opi ýa ly Ebet me lek 
Ýer me ýa: «In di ýyr tyk egin baş lar bi len 
es gi le ri gol tu gy ňyň aşa gy na goý-da, 
ta na py ge çir» diý di. Ýer me ýa-da aý-
dy ly şy ýa ly et di. 13 Şeý dip, Ýer me ýa ny 
ta nap bi len çe kip, gu ýu dan çy kar dy lar. 
Ýer me ýa ga ra wul ha na da gal dy.

Sidkiýa patyşa Ýermeýadan 
ýene maslahat soraýar

14  On soň Sid ki ýa pa ty şa adam ibe rip, 
Ýer me ýa py gam be ri Reb biň öýü niň üçün-
ji gi rel ge si ne ge tirt di. Pa ty şa Ýer me ýa: 
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«Men sen den bir zat so ra jak, ýö ne men-
den hiç za dy giz le me» diý di. 15 Ýer me ýa 
Sid ki ýa: «Eger sa ňa aýt sam, me ni öl dü-
rer siň. Eger-de sa ňa mas la hat ber sem, 
me ni diň le mer siň» diý di. 16  Sid ki ýa pa-
ty şa giz lin lik de ant içip, Ýer me ýa: «Bi ze 
bu ja ny be ren di ri Reb den ant iç ýä rin, 
se ni öl dür me rin we ja ny ňyň kas ty na 
çy kan la ryň eli ne se ni ber me rin» diý di. 
17 On soň Ýer me ýa Sid ki ýa şeý le diý di: 
«Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Eger Ba byl pa ty şa sy nyň 
ýol baş çy la ry nyň ýa ny na bar saň, ja nyň 
di ri ga lar we bu şä her oda ýa kyl maz, 
öý-içe riň bi len bi le di ri ga lar syň. 18  Em-
ma Ba byl pa ty şa sy nyň ýol baş çy la ry nyň 
ýa ny na bar ma saň, bu şä her ba byl ly la ryň 
eli ne ber ler. Olar ony ýa kar lar, sen-de 
ola ryň elin den ga çyp gu tul mar syň“». 
19 Sid ki ýa pa ty şa Ýer me ýa: «Men ba-
byl ly la ryň ta ra py na ge çen ýa hu da la ryň 
eli ne ber le rin, olar ma ňa azar be rer ler 
di ýip gork ýa ryn» diý di. 20 Ýer me ýa şeý le 
diý di: «Eli ne ber mez ler. Özü ňe aý dan 
zat la rym ba bat da sen Reb be gu lak goý 
ahy ry. Şon da özüň üçin ýag şy bo lar, 
di ri ga lar syň. 21 Em ma bo ýun eg me seň, 
Reb ma ňa şu ny gör kez di: 22  Ine, Ýa hu da 
pa ty şa sy nyň köş gün de ga lan äh li aýal-
lar Ba byl pa ty şa sy nyň ýol baş çy la ry na 
ge ti ri ler. Ol aýal lar sa ňa:

„Ynamdar dostlaň seni aldawa 
saldy,

olar seni ýeňlişe sezewar etdi;
batga batdy seniň aýaklaryň,

ynamdarlaň senden gaçyp gitdi“.
23 Se niň äh li aýal la ryň bi len ogul la ry ňy 
ba byl ly la ryň eli ne be rer ler. Sen ola ryň 
elin den ga çyp gu tul mar syň, Ba byl pa-
ty şa sy nyň eli ne dü şer siň. Bu şä her bol sa 
oda ýa ky lar».

24  On soň Sid ki ýa Ýer me ýa şeý le diý-
di: «Bu gür rü ňi mi zi hiç kim bil me sin, 

ýog sam öler siň. 25 Eger ýol baş çy lar me niň 
se niň bi len gep le şen di gi mi eşi dip, ýa ny-
ňa ge lip: „Pa ty şa bi len ara ňyz da nä me 
gür rüň bo lan bol sa, hiç za dy ýa şyr man 
bi ze aý dyp ber, ýog sam se niň ýo gu ňa 
ýa na rys“ diý se ler, 26  ola ra: „Me ni yzy ma 
Ýo na ta nyň öýü ne iber me, ýog sam men 
ol ýer de öle rin di ýip pa ty şa ýal bar dym“ 
di ýip aýt». 27 On soň äh li ýol baş çy lar Ýer-
me ýa nyň ýa ny na ge lip, ony so rag et di ler. 
Ol hem pa ty şa nyň buý ran söz le ri ne gö rä 
jo gap ber di. Edi len gür rüň bi lin män 
ga lan soň, olar oňa hiç zat diý me di ler. 
28  Ýer me ýa Iýe ru sa li miň ba sy lyp al nan 
gü nü ne çen li ga ra wul ha na da gal dy.

39‑njy bap
1 Iýe ru sa lim ba sy lyp al nan da, Ýer me ýa 

he niz-de şol ýer de di.

Iýerusalimiň synmagy
Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň şa ly gy-

nyň do ku zyn jy ýy ly nyň onun jy aýyn da 
Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar äh li go-
şu ny bi len Iýe ru sa li miň üs tü ne ýö riş 
edip, onuň da şy ny ga ba dy. 2  Sid ki ýa nyň 
şa ly gy nyň on bi rin ji ýy ly nyň dör dün ji 
aýy nyň do ku zy gü ni şä he riň di wa ry 
böw sül di. 3 Ba byl pa ty şa sy nyň äh li ýol-
baş çy la ry içe rik gi rip, Or ta ky der we ze de 
otur dy lar. Olar: sam gar ly Ner gal Şa re-
ser, köşk emel da ry Ne bo sar se kim, baş 
ge ňeş çi Ner gal Şa re ser we pa ty şa nyň 
äh li beý le ki ýol baş çy la ry dy. 4  Ýa hu da 
pa ty şa sy Sid ki ýa we onuň äh li es ger le ri 
diýerler gö ren le rin de, gi je pa ty şa nyň ba-
gy nyň ýo lun dan, iki di wa ryň ara syn da ky 
der we ze den çy kyp, Ara ba düz lü gi ne 
ta rap ga çyp git di ler. 5  Em ma ba byl ly-
la ryň go şu ny ola ryň yz yn dan kow dy 
we Ýe ri ho düz lü gin de yz la ryn dan ýe tip, 
Sid ki ýa ny tut dy. On soň ba byl ly lar ony 
tu tup, Ha mat ýur du nyň Rib la ga la syn da 
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bo lan Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
ýa ny na ge tir di ler, ol hem Sid ki ýa ba-
ra da hö küm çy kar dy. 6  Ba byl pa ty şa sy 
Rib la da Sid ki ýa nyň ogul la ry ny öz gö-
zü niň al nyn da öl dürt di. Şeý le-de, ol 
Ýa hu da nyň äh li ýol baş çy la ry ny öl dürt di. 
7 Ol Sid ki ýa nyň göz le ri ni oý dur dy, ony 
zyn jyr bi len da ňyp, Ba by la alyp git di. 
8  Ba byl ly lar pa ty şa nyň köş gü ni, hal-
kyň öý le ri ni ýak dy lar we Iýe ru sa li miň 
di war la ry ny ýyk dy lar. 9 Jan pe na la ryň 
baş tu ta ny Ne bu za ra don hal kyň şä her de 
aman ga lan la ry nyň, Ba byl pa ty şa sy nyň 
ta ra py na ge çen gaç gak lar bi len beý le ki 
ga lan ila tyň ba ry ny ýe sir edip äkit di. 
10  Em ma jan pe na la ryň baş tu ta ny şol 
wagt ýurt da ky hiç bir em lä gi bol ma dyk 
ga ryp-ga sar la ra üzüm bag la ry bi len ekin 
meý dan la ry ny ber di.

11 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar jan-
pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu za ra do na 
Ýer me ýa ba ra da şeý le buý ruk ber di: 
12  «Ony al-da, oňa go wu ja göz-gu lak 
bol, hiç bir ze per ýe tir me, nä me so ra sa, 
şo ny et». 13 Jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne-
bu za ra don, köşk emel da ry Ne bu şaz ban, 
baş ge ňeş çi Ner gal Şa re ser we Ba byl 
pa ty şa sy nyň äh li beý le ki ýol baş çy la ry 
14  adam ýol lap, Ýer me ýa ny ga ra wul ha-
na dan ge tirt di ler. Olar Şa pa nyň ag ty gy, 
Ahy ka myň og ly Ge dal ýa ony öýü ne 
äkit me gi tab şyr dy lar. Şeý dip, Ýer me ýa 
öz hal ky nyň ara syn da gal dy.

15  Ga ra wul ha na da tus sag lyk da ka, 
Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
16  «Git-de, efi opi ýa ly Ebet me le ge Ys-
ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: „Men bu şä he re gar şy aý dan 
söz le ri mi ýag şy lyk bi len däl-de, ýa man-
lyk üs ti bi len ama la aşy ra ryn. Bu lar şol 
gün se niň göz le ri ňiň al nyn da ama la 
aşar. 17 Em ma ol gün Men se ni ha las 
ede rin, mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn. 

Sen gor kup ýö ren adam la ry ňyň eli ne 
düş mer siň. 18  Men se ni hök man ha las 
ede rin. Sen gy lyç dan öl mer siň, Ma ňa 
bil bag lan dy gyň üçin, sen öz ja ny ňy 
gu ta ryp aman ga lar syň“. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr».

40‑njy bap

Ýermeýa ikinji gezek boşadylýar
1 Ba by la sür gün edi len äh li Iýe ru sa lim 

we Ýa hu da ýe sir le ri bi len bir lik de Ýer-
me ýa hem zyn jyr bi len bag la nyp, Ra ma 
äki dil di. Ol ýer de jan pe na la ryň baş tu ta ny 
Ne bu za ra don Ýer me ýa ny ta nap, ony bo-
şat dy. Soň ra Ýer me ýa Reb biň sö zi aýan 
bol dy. 2 Jan pe na la ryň baş tu ta ny Ýer me ýa-
ny ýa ny na ça gy ryp, oňa şeý le diý di: «Bu 
ýur duň üs tün den bet bagt lyk in der jek di gi 
ha kyn da Hu da ýyň Reb aý dyp dy. 3 Ine, ony 
in de rip, aý dy şy ýa ly hem et di. Bu zat la-
ryň ba ry Reb be gar şy gü nä eden di gi ňiz 
we Oňa gu lak as man dy gy ňyz üçin si ziň 
ba şy ňyz dan in di. 4 In di men se ni el le ri ňi 
zyn jyr dan bo şa da ýyn. Eger me niň bi len 
Ba by la git mek is le seň, ýör, gi de li, men sa-
ňa göz-gu lak bo la ryn. Em ma me niň bi len 
Ba by la git mek is le me seň, on da gal. Ine, 
öňüň de tu tuş ýurt ýa tyr! Ni rä git mek gö-
zü ňe hoş ýak sa we dog ry bol sa, şo ňa git». 
5 Ýer me ýa en tek jo gap gaý tar man ka, ol 
ýe ne sö zü ni do wam et di: «Ba byl pa ty şa-
sy ta ra pyn dan Ýa hu da şä her le ri ne hä kim 
goý lan Şa pa nyň ag ty gy, Ahy ka myň og ly 
Ge dal ýa nyň ýa ny na git-de, onuň bi len 
bi le hal kyň ara syn da ýa şa ber ýa-da ni rä 
git me gi dog ry ha sap la saň, şo ňa-da git». 
Şeý le lik de, jan pe na la ryň baş tu ta ny oňa 
azyk-ow kat we peş geş ler be rip, ony ýo la 
sal dy. 6 On soň Ýer me ýa Mis pa da ky Ahy-
ka myň og ly Ge dal ýa nyň ýa ny na git di. 
Mis pa ba ryp, onuň bi len bir lik de ýurt da 
ga lan hal kyň ara syn da ýa şa dy.
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Ýahudanyň häkimi Gedalýa 
(2 Patyşalar 25:2324)

7 Sö weş meý da nyn da ky äh li go şun 
ser ker de le ri bi len ola ryň adam la ry 
Ba byl pa ty şa sy nyň Ahy ka myň og ly 
Ge dal ýa ny hä kim edip bel län di gi we 
Ba by la sür gün edil me dik ga ryp er kek le-
ri, aýal la ry, ça ga la ry oňa tab şy ran dy gy 
ba ra da eşit di ler. 8  Ne tan ýa nyň og ly Ys-
ma ýyl, Ka re ýa nyň ogul la ry Ýo ha nan 
hem Ýo na tan, ne to pa ly Tan hu me tiň og ly 
Se ra ýa we ma ga kat ly nyň og ly Ýa zan ýa 
da gy öz go şun la ry bi len Mis pa da ky 
Ge dal ýa nyň ýa ny na gel di ler. 9 Ahy ka
myň og ly, Şa pa nyň ag ty gy Ge dal ýa 
ola ra we ola ryň go şu ny na ant içip, şeý le 
diý di: «Ba byl ly la ra gul luk et mek den 
gork maň. Ýurt da ga lyp, Ba byl pa ty şa-
sy na gul luk ediň. Şon da özü ňi ze oňat 
bo lar. 10 Men bol sam bu ýe re gel jek ba-
byl ly la ryň öňün de si ze we kil çi lik eder 
ýa ly, Mis pa da gal jak. Em ma siz mi we ler 
ýy gyp, şe rap, ýag ýyg naň. Ola ry am ma-
ry ňyz da go ýuň-da, eýe län şä her le ri ňiz de 
ýa şa be riň». 11 Mo wap da, am mon la ryň 
ara syn da, Edom da we baş ga ýurt lar da 
ýa şa ýan äh li ýa hu da lar-da Ba byl pa ty-
şa sy nyň Ýa hu da ýur dun da bir to pa ry 
aman gal dy ran dy gy ny, ola ryň üst le rin-
den Şa pa nyň ag ty gy, Ahy ka myň og ly 
Ge dal ýa ny hä kim bel län di gi ni eşit di ler. 
12  Ýa hu da la ryň äh li si dar ga dy lan ýer le-
rin den yz la ry na do lan dy lar. Olar Ýa hu da 
ýur du na, Mis pa da ýa şa ýan Ge dal ýa nyň 
ýa ny na gel di ler. Ga ty köp mi we ýyg nap, 
bo le lin şe rap ön dür di ler.

13 Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan bi len sö weş 
meý da nyn da ky äh li go şun ser ker de-
le ri Mis pa da ky Ge dal ýa nyň ýa ny na 
ge lip, 14  oňa: «Am mon la ryň pa ty şa sy 
Ba ga ly syň se ni öl dürt mek üçin, Ne-
tan ýa nyň og ly Ys ma ýy ly ibe ren di gi ni 

bil ýär siň mi?» diý di ler. Em ma Ahy-
ka myň og ly Ge dal ýa ola ra ynan ma dy. 
15 On soň Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan Mis-
pa da Ge dal ýa bi len giz lin lik de gep le şip: 
«Gel, men gi dip, Ne tan ýa nyň og ly Ys-
ma ýy ly öl dü re ýin, mu ny hiç kim bil mez. 
Bol ma sa, ol se ni öl dü rer we ýa ny ňa ýyg-
na nan äh li ýa hu da lar dar gar. Ýa hu da da 
aman ga lan lar hem he läk bol sun my?» 
diý di. 16  Em ma Ahy ka myň og ly Ge dal-
ýa Ka re ýa nyň og ly Ýo ha na na: «Sen 
Ys ma ýyl hak da ýa lan söz le ýär siň. Bu 
işi et me!» diý di.

41‑nji bap

Ysmaýyl Gedalýany öldürýär
1 Ýe din ji aý da pa ty şa nes lin den we 

pa ty şa nyň ýol baş çy la ry nyň bi ri bo lan 
Eli şa ma nyň ag ty gy, Ne tan ýa nyň og ly 
Ys ma ýyl özü niň on ada my bi len Mis-
pa da ky Ahy ka myň og ly Ge dal ýa nyň 
ýa ny na gel di. Ol ýer de bi le iýip-içip 
otyr ka lar, 2  Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl 
bi len onuň ýa nyn da ky on adam tu rup, 
Ba byl pa ty şa sy nyň ýur duň üs tün den bel-
län hä ki mi Şa pa nyň ag ty gy, Ahy ka myň 
og ly Ge dal ýa ny gy lyç bi len öl dür di. 
3 Ys ma ýyl Mis pa da Ge dal ýa bi len bi le 
bo lan äh li ýa hu da la ry-da, ol ýer dä ki 
ba byl es ger le ri ni-de öl dür di.

4  Ge dal ýa öl dü ril en den bir gün ge çen-
soň, en tek mu ny hiç kim bil me ýär kä, 
5 Şe kem den, Şi lo dan we Sa ma ri ýa dan 
seg sen adam gel di. Ola ryň sak gal la ry 
sy ryl gy dy, egin baş la ry sal-sal dy, be-
den le ri ne ýa ra sal nyp dy, el le rin de bol sa 
Reb biň öýü ne ge tir mek üçin gal la sa da-
ka sy bi len ýa kym ly ys ly tü tet gi bar dy. 
6  Ola ry gar şy la mak üçin, Mis pa dan 
Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl gel di. Ol ag-
laý-ag laý adam la ryň de ňi ne ge lip, ola ra: 
«Ahy ka myň og ly Ge dal ýa nyň ýa ny na 
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a 42:1 Ýe zan ýa – Ýe zan ýa nyň beý le ki ady Azar ýa. Ýrm 43:2 se ret.

ba ryň» diý di. 7 Olar şä he riň içi ne gi ren-
le rin de, Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl bi len 
onuň ýa nyn da ky adam lar ola ry öl dü rip, 
gur ruk gu ýa taş la dy lar. 8  Ýö ne ola ryň 
ara syn dan on adam: «Bi zi öl dür me! Bi-
ziň meý dan da giz läp go ýan bug da ýy myz, 
ar pa myz, ýa gy myz we ba ly myz bar» 
diý di. Şeý le lik de, ol pi ki rin den dä nip, 
ola ry ýol daş la ry bi len bir lik de öl dür-
me di. 9 Ys ma ýyl öl dü ren adam la ry nyň 
je set le ri niň ba ry ny gur ruk gu ýa taş la dy. 
Mu ny öň Asa pa ty şa sy Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Bag şa dan go ran mak üçin gaz dy ryp dy. 
Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl ony adam 
je se din den dol dur dy. 10 On soň Ys ma ýyl 
jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu za ra do nyň 
Mis pa da Ahy ka myň og ly Ge dal ýa be ren 
hal ky nyň äh li si ni, pa ty şa nyň gyz la ry ny, 
umu man, ol ýer de aman ga lan hal kyň 
hem me si ni ýe sir al dy. Ne tan ýa nyň og ly 
Ys ma ýyl ola ry ýe sir alyp, am mon la ryň 
ta ra py na geç mek üçin ýo la düş di.

Ýohanan halky halas edýär
11 Em ma Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan we 

onuň ýa nyn da ky äh li go şun ser ker de le ri 
Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýy lyň eden pis 
iş le ri ni eşi den le rin de, 12  adam la ry nyň 
ba ry ny alyp, Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl 
bi len uruş ma ga git di ler. Olar ony Gib-
gon da ky äpet how zuň ba şyn dan tap dy lar. 
13  Ys ma ýy lyň ýa nyn da ky adam la ryň 
hem me si Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan bi len 
onuň go şun ser ker de le ri ni gö ren le rin de 
be gen di ler. 14  Şeý le lik de, Ys ma ýy lyň 
Mis pa dan ýe sir alan adam la ry nyň ba ry 
yzy na öw rü lip, Ka re ýa nyň og ly Ýo ha-
na na go şul dy. 15 Em ma Ne tan ýa nyň og ly 
Ys ma ýyl se kiz ada my bi len Ýo ha nan-
dan ga çyp, am mon la ryň ýa ny na git di. 
16  Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan ýa nyn da ky 

go şun ser ker de le ri bi len aman ga lan la ryň 
hem me si ni: es ger le ri, aýal la ry, ça ga la ry 
we köşk ag ta la ry ny Gib gon dan yz la ry-
na ge tir di. Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl 
Mis pa da Ahy ka myň og ly Ge dal ýa ny 
öl dü re nin den soň, ola ry ýe sir alyp dy 
we Gib go na ge ti rip di. 17‑18  Ýur duň üs tün-
den Ba byl pa ty şa sy nyň bel län hä ki mi 
Ahy ka myň og ly Ge dal ýa ny Ne tan ýa nyň 
og ly Ys ma ýy lyň öl dü ren di gi üçin, olar 
ba byl ly lar dan gork ýar dy lar we olar dan 
gaç mak üçin Mü sü re ta rap ýo la düş dü-
ler. Olar Beý tul la ha myň go la ýyn da ky 
Ge rut Kim ham da sak lan dy lar.

42‑nji bap

Halk Ýermeýadan Rebbiň islegini 
bilip bermegini soraýar

1 On soň go şun ser ker de le ri, Ka re ýa-
nyň og ly Ýo ha nan, Ho şa ýa nyň og ly 
Ýe zan ýa a we ulu dan-ki çä äh li halk go-
la ýa ge lip, 2  Ýer me ýa py gam be re şeý le 
diý di ler: «Ha ýy şy my zy ber jaý et me gi ňi 
to wak ga ed ýä ris, bi ziň üçin, bu aman 
ga lan lar üçin Hu da ýyň Reb be di leg et. 
Öz gö züň bi len gör şüň ýa ly, biz köp çü-
lik dik, in di bol sa aza lyp gal dyk. 3 Ni rä 
git me li di gi mi zi, nä me iş et me li di gi mi-
zi, goý, Hu da ýyň Reb bi ze gör kez sin». 
4  Ýer me ýa py gam ber ola ra: «Bol ýar, ine, 
aý dy şy ňyz ýa ly, men Hu da ýy ňyz Reb be 
di leg ede rin we Reb nä me jo gap ber se, 
ony si ze aýan ede rin. Siz den hiç za-
dy ýa şyr ma ryn» diý di. 5 Olar Ýer me ýa 
ýe ne şeý le diý di ler: «Eger Hu da ýyň 
Reb biň bi ze bil dir mek üçin sa ňa aýan 
eden her bir sö zü ni ýe ri ne ýe tir me sek, 
goý, Reb biň Özi bi ze gar şy ha ky ky we 
we pa ly şa ýat bol sun. 6  Ýag şy bol sa-da, 
ýa man bol sa-da, se ni ýa ny na iber ýän 
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Hu da ýy myz Reb be gu lak asa rys. Işi-
miz oňu na bo lar ýa ly, biz Hu da ýy myz 
Reb be gu lak asa rys».

7 On gün den soň, Ýer me ýa Reb biň sö zi 
aýan bol dy. 8  On soň ol Ka re ýa nyň og ly 
Ýo ha na ny, onuň bi len bir lik de go şun ser-
ker de le ri ni we ulu dan-ki çä tu tuş hal ky 
ça gyr dy. 9 Ola ra şeý le diý di: «Di le gi ňi-
zi mä lim et me gim üçin me ni Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb biň hu zu ry na iber di ňiz. Ol 
hem şeý le diý ýär: 10 „Eger siz şu ýurt da 
gal sa ňyz, Men si zi gu ra ryn, ýyk ma-
ryn; bi na ede rin, sog rup taş la ma ryn. 
Çün ki Men si ziň ba şy ňyz dan in de ren 
bet bagt çy ly gy ma ökün ýä rin. 11 Ba byl 
pa ty şa syn dan gork maň. Siz on dan gork-
ýar dy ňyz, em ma in di on dan gork maň. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Çün ki si zi ha las 
et mek we onuň elin den gu tar mak üçin 
Men si ziň bi len di rin. 12  Men onuň si ze 
re hi mi iner ýa ly ede rin, şon da onuň si ze 
haý py ge lip, si zi öz ýur du ňy za ibe rer“.

13 Em ma siz: „Biz bu ýurt da ýa şa jak 
däl“ diý se ňiz we Hu da ýy ňyz Reb be gu-
lak as man, 14  „Ýok, biz Mü sür ýur du na 
git jek, ol ýer de uruş ga ra sy ny gör me ris, 
sur naý se si ni eşit me ris, çö rek siz aç lyk 
çek me ris, biz ol ýer de ýa şa rys“ diý se ňiz, 
15  Reb biň sö zü ni diň läň, eý, Ýa hu da-
nyň aman ga lan la ry! Ys ra ýyl Hu da ýy 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Eger 
siz Mü sü re gi dip, ol ýer de or naş ma gy 
ka rar et se ňiz, 16  gork ýan gy ly jy ňyz ol 
ýer de yzy ňyz dan ýe ter, gork ýan aç ly gy-
ňyz Mü sür de si ziň ýa ka ňyz dan ýa py şar 
we siz ol ýer de öler si ňiz. 17 Or naş mak 
üçin Mü sü re git me gi ka rar eden her kes 
gy lyç dan, aç lyk dan we mer gi den öler. 
Baş la ryn dan in der jek bet bagt ly gym dan 
hiç kim di ri gal maz we hiç kim ga çyp 
gu tul maz“.

18  Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Iýe ru sa lim hal ky nyň 

üs tü ne ga har-ga za by my dö kü şim ýa ly, 
Mü sü re git se ňiz, si ziň üs tü ňi ze-de ga ha-
ry my dö ke rin. Siz nä le te, how pa, utan ja 
we gar gy şa se ze war bo lar sy ňyz. Bu ýe re 
gaý dyp gel mer si ňiz“. 19 Eý, Ýa hu da nyň 
aman ga lan la ry, Reb si ze: „Mü sü re git-
mäň“ di ýip bu ýur dy. Bi lip go ýuň, bu gün 
mu ny si ze duý du ran dy ryn. 20 Me ni Hu da-
ýy ňyz Reb biň ýa ny na ibe rip: „Bi ziň üçin 
Hu da ýy myz Reb be di leg et; Hu da ýy myz 
Reb biň aý dan äh li zat la ry ny bi ze bil dir, 
biz-de ýe ri ne ýe ti re ris“ di ýe ni ňiz de, siz 
uly ha ta goý ber di ňiz. 21 Men ony si ze bu 
gün ha bar ber dim, em ma Hu da ýy ňyz 
Reb biň me niň üs tüm bi len si ze aý dan 
söz le ri niň hiç bi ri ne gu lak as ma dy ňyz. 
22  In di bol sa bi lip go ýuň, gi dip, ýa şa jak 
bol ýan ýe ri ňiz de siz gy lyç dan, aç lyk dan 
we mer gi den öler si ňiz».

43‑nji bap

Halk Müsüre gitmegi karar edýär
1 Ýer me ýa tu tuş hal ka öz le ri niň Hu-

da ýy Reb biň söz le ri ni, ola ryň Hu da ýy 
Reb biň öz üs ti bi len ibe ren söz le ri niň 
ba ry ny do ly ýe ti ren de, 2  Ho şa ýa nyň og-
ly Azar ýa, Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan 
we te kep bir adam lar Ýer me ýa şeý le 
diý di ler: «Sen ýa lan söz le ýär siň! Hu da-
ýy myz Reb se ni bi ze: „Mes gen tut ma ga 
Mü sü re git mäň“ diý mek üçin ýol la nok. 
3 Ba byl ly lar bi zi öl dür sin ler ýa-da Ba by la 
ýe sir edip äkit sin ler di ýip, bi zi ola ryň 
eli ne tab şyr mak üçin Ne ri ýa nyň og ly 
Ba ruk se ni bi ziň üs tü mi ze küş gür ýär». 
4  Şeý dip, Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan, go-
şun ser ker de le ri niň hem me si we tu tuş 
halk Ýa hu da ýur dun da ýa şa mak ba bat da 
Reb be gu lak as ma dy lar. 5  Ka re ýa nyň 
og ly Ýo ha nan we go şun ser ker de le ri 
öň äh li mil let le re dar ga dy lyp, in di Ýa-
hu da ýur du na do la nyp ge len hal kyň 

 Ýermeýa 42 ,  43  



 1000  

aman ga lan la ry nyň ba ry ny alyp git di ler. 
6  Ola ryň ara syn da jan pe na la ryň baş tu-
ta ny Ne bu za ra do nyň Şa pa nyň ag ty gy 
Ahy ka myň og ly Ge dal ýa nyň ýa nyn da 
gal dy ran er kek le ri, aýal la ry, ça ga la-
ry, pa ty şa nyň gyz la ry – äh li adam la ry, 
Ýer me ýa py gam ber we Ne ri ýa nyň og ly 
Ba ruk da gy hem bar dy. 7 Olar Reb be 
gu lak as man, Mü sür ýur du na git di ler 
we Tah pan he se gel di ler.

8  On soň Tah pan hes de Ýer me ýa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 9 «Eli ňe uly daş lar 
al-da, Tah pan hes de fa ra o nyň köş gü niň 
gi rel ge sin dä ki meý dan ça nyň ker piç le ri-
niň ara syn da göm. Mu ny ýa hu da la ryň 
göz le ri niň al nyn da et. 10  On soň ola ra 
Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: „Ine, Men Ba by lyň pa ty şa sy 
ben däm Ne bu kad ne sa ry bu ýe re ge ti rip, 
tag ty ny bu gö men daş la ry myň üs tün de 
gu ra ryn. Ne bu kad ne sar öz şa ça dy ry ny 
bu daş la ryň üs tün de di ker. 11 Ol ge lip, 
Mü sür ýur du ny weý ran eder. Ölü me 
hö küm edi len ölü me, sür gü ne hö küm 
edi len sür gü ne, gy ly ja hö küm edi len 
hem gy ly ja ber ler. 12  Men Mü sür hu-
daý la ry nyň but ha na la ry ny oda ýa ka ryn. 
Ba byl pa ty şa sy but la ryň kä bi ri ni ýan-
dy rar, kä bi ri ni-de ýa ny bi len äki der. Bir 
ço pan öz ýa pyn ja sy ny bü re ler den nä hi li 
tä miz le ýän bol sa, Mü sür ýur du ny hem 
şeý le tä miz lär. Soň ra Ba byl pa ty şa sy 
ýer den sag-aman çy kar. 13 Ol Mü sür dä ki 
Gün hu da ýy nyň but ha na sy nyň dik me 
daş la ry ny ýy kar we Mü sür hu daý la ry nyň 
äh li but ha na la ry ny oda be rer“».

44‑nji bap

Rebbiň Müsürdäki Öz 
halkyna ýollan habary

1 Mü sü riň Mig dol, Tah pan hes, Mem-
fis ga la la ryn da we Pat ros we la ýa tyn da 

ýa şa ýan äh li ýa hu da lar hak da Ýer me ýa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2‑3  «Ys ra-
ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Siz Me niň Iýe ru sa lim bi len 
tu tuş Ýa hu da şä her le ri niň ba şyn dan 
in de ren bet bagt çy lyk la ry my gör dü-
ňiz. Si ziň özü ňiz, ol şä her li ler we 
ata-ba ba la ry ňyz ta na ma ýan baş ga 
hu daý la ry ňy za ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ma ga, ola ra gul luk et mä ge gi dip, 
Me niň ga ha ry my ge tir di ňiz. Şol se bäp li, 
ine, bu gün şä her ler weý ran bol dy we 
ilat syz gal dy“. 4  Men si ziň ýa ny ňy za 
yz ly-yzy na gul la rym bo lan py gam ber-
le ri mi ibe rip: „Bu ne jis işi et mäň, Men 
ony ýig ren ýä rin“ diý dim. 5  Em ma olar 
diň le me di ler, gu lak as ma dy lar, baş ga 
hu daý la ra tü tet gi ýak dy lar, er bet lik le-
rin den hiç dön me di ler. 6  Mu nuň üçin 
ga har-ga za bym dö kü lip, Ýa hu da nyň 
şä her le rin de, Iýe ru sa lim kö çe le rin de 
low la dy; olar edil bu gün kü si ýa ly weý-
ran we ha ra ba bo lup ýa tyr lar.

7 In di bol sa Ys ra ýy lyň Hu da ýy, Hök-
mü ro wan Be ýik Hu daý şeý le diý ýär: 

„Nä me üçin siz öz ba şy ňyz dan bu 
ägirt uly bet bagt çy ly gy in der ýär si ňiz? 
Özü ňiz den soň hiç kim gal maz ýa ly, Ýa-
hu da dan er ke gi, aýa ly, ça ga-çu ga ny we 
bä be gi gy ryp taş la jak sy ňyz my? 8  Nä me 
üçin or naş ma ga bar ýan ýur du ňyz bo lan 
Mü sür de baş ga hu daý la ra tü tet gi ýa kyp, 
öz eden iş le ri ňiz bi len Me niň ga ha ry-
my ge tir ýär si ňiz? Siz öz ba şy ňyz dan 
bet bagt lyk in de rip, dün ýä niň äh li mil let-
le ri niň ara syn da özü ňi zi nä le te we utan ja 
se ze war eder si ňiz. 9 Ýa hu da ýur dun da, 
Iýe ru sa li miň kö çe le rin de ata-ba ba la ry-
ňy zyň, Ýa hu da pa ty şa la ry nyň, ola ryň 
aýal la ry nyň, özü ňi ziň we aýal la ry ňy zyň 
eden pis iş le ri ni unut dy ňyz my? 10 Olar 
bu gü ne çen li to ba et me di ler, gork ma dy-
lar, si ziň we ata-ba ba la ry ňy zyň öňün de 

 Ýermeýa 43 ,  44  



 1001  

go ýan ka nun la ry ma we parz la ry ma 
eýer me di ler“.

11 Şo nuň üçin Ys ra ýyl Hu da ýy Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Men 
üs tü ňiz den bet bagt lyk in de rip, tu tuş 
ýa hu da hal ky nyň so ňu na çyk mak ka ra-
ry na gel dim. 12  Mü sü re gi dip, ol ýer de 
or naş ma gy ýü re gi ne dü wen Ýa hu da nyň 
aman ga lan la ry ny ýok edip taş la ryn, 
ola ryň hem me si Mü sür ýur dun da he läk 
bo lar lar. Olar gy lyç dan we aç lyk dan gyr-
lar lar, ulu dan-ki çä hem me si gy lyç dan 
we aç lyk dan öler ler. Olar nä le te, how-
pa, utan ja we gar gy şa se ze war bo lar lar. 
13 Mü sür ýur dun da ýa şa ýan la ry-da Men 
gy lyç, aç lyk we mer gi bi len Iýe ru sa li mi 
je za lan dy ry şym ýa ly je za lan dy ra ryn. 
14  Ýa şa mak üçin Mü sü re gi den ýa hu da-
ly la ryň aman ga lan la ry nyň hiç bi ri-de 
ga çyp gu tul maz, di ri ga lyp, Ýa hu da 
ýur du na do la nyp bar maz. Ol ýe re do la-
nyp bar ma gy nä çe is le se ler-de, ol ýer den 
ga çan la ryň di ňe kä bi ri do la nyp ba rar“».

15 On soň aýal la ry nyň baş ga hu daý la ra 
tü tet gi ýak ýa ny ny bil ýän äh li er kek ler, 
ol ýer de du ran äh li aýal lar, uly je ma gat – 
Mü sür ýur dun da ky Pat ros da ýa şa ýan 
tu tuş halk Ýer me ýa şeý le jo gap ber di ler: 
16  «Biz se niň Reb biň adyn dan aýd ýan 
söz le ri ňe gu lak as ma rys. 17 Ter si ne, biz 
äh li za dy öz eden ka sa my my za la ýyk 
ede ris. As man me li ke si ne tü tet gi ýa ka-
rys we oňa iç gi sa da ka sy ny hö dür lä ris. 
Bi ziň özü miz, ata-ba ba la ry myz, pa ty-
şa la ry myz we ýol baş çy la ry myz Ýa hu da 
şä her le rin de, Iýe ru sa lim kö çe le rin de 
nä me eden bol sak, şo ny hem ede ris. Şol 
dö wür de biz bo le lin iýip-içer dik, gül läp 
öser dik, ýa man lyk ga ra sy ny gör mez dik. 
18  Em ma biz as man me li ke si ne tü tet gi 
ýak ma gy we oňa iç gi sa da ka sy ny hö-
dür le me gi bes ede ni miz den soň bar za da 
mä täç lik çek ýä ris, gy lyç dan we aç lyk dan 

he läk bol ýa rys». 19 Aýal lar ýe ne-de: «Ha-
wa, biz as man me li ke si ne tü tet gi ýa kyp, 
iç gi sa da ka sy ny hö dür et dik. Em ma biz 
onuň keş bin de kö ke ler bi şi rip, oňa iç gi 
sa da ka sy ny hö dür ede ni miz de är le ri miz 
mun dan bi ha bar bo lan dyr öýd ýä ňiz mi?»

20  On soň Ýer me ýa hal ka, er kek le re 
we aýal la ra, ýag ny özü ne jo gap ber ýän 
äh li hal ka şeý le diý di: 21 «Si ziň özü ňi ziň, 
ata-ba ba la ry ňy zyň, pa ty şa lary ňy zyň, 
ýol baş çy la ry ňy zyň, ýur duň hal ky nyň 
Ýa hu da şä her le rin de we Iýe ru sa li miň 
kö çe le rin de tü tet gi ýa kany ňy zy Reb 
ýa dyn dan çy kar dy my? Mun dan Onuň 
ha ba ry ýok mu dyr? 22  Reb ed ýän pis iş-
le ri ňiz den we ne jis zat la ry ňyz dan ýa ňa 
mun dan ar tyk sak la nyp bil me di. Mu nuň 
üçin ýur du ňyz bu gün ki bol şy ýa ly, ilat-
syz ha ra ba çy ly ga öw rül di, how pa we 
gar gy şa se ze war bol dy. 23  Siz tü tet gi 
ýak dy ňyz, Reb be gar şy gü nä et di ňiz, 
Reb be gu lak as ma dy ňyz, Onuň ka nun-
la ry ny, parz la ry ny we per man la ry ny 
ber jaý et me di ňiz. Şo nuň üçi nem, ine, 
ba şy ňyz dan bu gün ki be la-be ter ler in di».

24 Ýer me ýa äh li hal ka we aýal la ra ýe ne 
şeý le diý di: «Eý, Mü sür ýur dun da ky äh li 
ýa hu da ly lar, Reb biň sö zü ni diň läň! 25 Ys
ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Siz aýal la ry ňyz bi len bir lik de 
as man me li ke si ne tü tet gi ýak mak we oňa 
iç gi sa da ka sy ny hö dür le mek üçin be ren 
wa da my zy ber jaý ede ris di ýip, ag zy ňyz 
bi len aýt dy ňyz we eli ňiz bi len et di ňiz. 
Bol ýar, ha ny be ren sö zü ňi zi ýe ri ne ýe-
ti riň-dä, wa da ňy zy ber jaý ediň-dä!“. 
26  Ýö ne, eý, Mü sür ýur dun da ýa şa ýan 
äh li ýa hu da ly lar, Reb biň sö zü ni diň-
läň: „Men Öz bar ly gym dan ant iç dim, 
mun dan beý läk tu tuş Mü sür ýur dun da 
ýa hu da ly lar Me niň ady my ag za maz. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Ola ryň hiç bi ri 
di ri Hök mü ro wan Reb den ant iç ýä rin 
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diý mez. 27 Men ola ry ýag şy lyk üçin däl-
de, ýa man lyk üçin aň ta ýa ryn. Mü sür 
ýur dun da ky ýa hu da ly la ryň hem me si 
do ly gyr lyp ýok bol ýan ça, gy lyç dan 
we aç lyk dan he läk bo lar lar. 28  Gy lyç dan 
ga çyp gu tu lan di ňe az san ly adam lar 
Mü sür ýur dun dan Ýa hu da ýur du na gaý-
dyp ge ler ler. Mü sü re or naş ma ga ge len 
ýa hu da hal kyn dan aman ga lan lar şon da 
Me niň sö zü miň ýa-da ola ryň sö zü niň 
ama la aş ýan dy gy ny bi ler ler. 29 Si zi bu 
ýer de je za lan dyr ma gym, özü ňiz üçin 
bir ala mat bo lar, mu ny Reb aýd ýan dyr. 
Şon da Me niň si ziň gar şy ňy za aý dan söz-
le ri miň ama la aş jak dy gy ny bi ler si ňiz“. 
30 Reb şeý le diý ýär: „Ýa hu da pa ty şa sy 
Sid ki ýa ny ja ny nyň kas ty na çy kan duş-
ma ny Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
eli ne ber şim ýa ly, Mü sür pa ty şa sy fa ra-
on Hop ra ny-da ja ny nyň kas ty na çy kan 
duş man la ry nyň eli ne be re rin“».

45‑nji bap

Baruga gelen habar
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly 

Ýe ho ýa ky myň şa ly gy nyň dör dün ji ýyl-
yn da Ne ri ýa nyň og ly Ba ruk Ýer me ýa nyň 
di lin den şu söz le ri ki ta ba ýa zyp otyr ka, 
Ýer me ýa py gam be riň oňa aý dan sö zi: 
2  «Eý, Ba ruk! Ys ra ýyl Hu da ýy Reb sa ňa 
şeý le diý ýär: 3 Sen: „Dat gü nü me! Çün ki 
Reb der di me gaý gy-has rat goş dy, ahy-
na lam dan ýa ňa tap dan düş düm, ra hat lyk 
tap ma ýa ryn“ diý diň». 4 Reb Ba ru ga şeý le 
diý ýär di ýip aýt: «Ine, tu tuş ýer ýü zün-
de di ke ni mi ýy ka ryn, eke ni mi sog rup 
taş la ryn. 5 Ne çün sen özü ňe çen de na şa 
köp so ra ýar syň? So ra ma, çün ki Men 
bü tin adam za dyň ba şyn dan bet bagt lyk 
in de re rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr. Em ma 
ni rä git seň-de, sy lag hök mün de ja ny ňy 
aman sak la ryn».

46‑njy bap

Müsür hakyndaky pygamberlik
1 Mil let ler ha kyn da Ýer me ýa py gam-

be re Reb biň sö zi aýan bol dy. 2  Bu Mü sür 
hak da dyr. Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň 
og ly Ýe ho ýa ky myň şa ly gy nyň dör dün ji 
ýyl yn da, Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa-
ryň Ýew frat der ýa sy nyň ýa ka syn da ky 
Kar ke miş de Mü sür pa ty şa sy fa ra on 
Ne ko nyň go şu ny ny der bi-da gyn et jek-
di gi ha kyn da ky ha bar dyr: 3 Uly hem 
ki çi gal kan la ry taý ýar lap, söweşe giriň!
 4 Atlary eýerläp, münüň, eý, atlylar!

Tuwulgaňyzy geýip, ornuňyzda 
duruň,

naýzalary ýiteldiň we sowutlar 
geýiň.

 5 Men näme görýärin?
Olar gorkup, yza çekildiler.

Batyrlary ýere çalnyp,
yzlaryna garaman gaçdylar.

Ähli tarapdan howp abanýar.
Muny Reb aýdýandyr.

 6 Ýüwrük gaçyp gutulmaz,
batyr halas bolup bilmez;

demirgazykda, Ýewfradyň 
kenarynda

olar büdräp ýykylarlar.
 7 Ol nämedir Nil kimin daşyp,

suwlar kimin çaýkanýan?
 8 Ol Müsürdir, Nil deý joşup,

suwlar kimin çaýkanýan.
Ol diýdi: «Men beýgelip, ýer 

ýüzüni gaplaryn,
şäherleri ilaty bilen birlikde ýok 

ederin».
 9 Eý, atlar, ýel bolup uçuň!

Eý, söweş arabalar, däliräp 
çapyň!

Eý, batyrlar, galkanly Efiopiýa 
we Put,
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a 46:15 Näme üçin öküz hudaýyň – Apys gaçdy? – bu jümle käbir golýazmalarda Näme 
üçin batyrlar ýere serildi? diýip duş gelýär.

eý, eli ýaýly lutlar, orta söweşe 
çykyň!

 10 Bu gün Gudratygüýçli–
Hökmürowan Rebbiň günüdir;

bu gün ýagylaryndan ar 
alynýan öç günüdir;

gylyç olary iýip doýar, ganlaryny 
içip serhoş bolar;

çünki demirgazyk ýurdunda, 
Ýewfradyň kenarynda

Hökmürowan Taňry Rebbe 
gurbanlyk berilýär.

 11 Eý, biçäre Müsür halky,
Gilgada git-de, melhem al!

Dermany köp içmegiň puçdur;
seniň derdiňe şypa ýokdur.

 12 Seniň utanjyňy milletler eşitdiler,
ýer ýüzüne doldy dady-perýadyň.

Iki urşujy biri-birine büdräp,
ikisi-de birlikde ýere ýazyldy.

13 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň uruş-
mak üçin Mü sür ýur du na gel jek di gi 
ba ra da Ýer me ýa py gam be re Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy:
 14 «Müsürde yglan ediň, Migdolda 

eşitdiriň,
Memfisde we Tahpanhesde 

eşitdirip, şeýle diýiň:
„Taýýar boluň, ornuňyzda duruň,

gylyç daşyňdakylary gyryp 
gutarýar“.

 15 Näme üçin öküz hudaýyň – Apys 
gaçdy? a

Ol näme üçin durup bilmedi?
Çünki ony Reb ýer bilen ýegsan 

etdi.
 16 Köp esgerler büdredi,

biri-biriniň üstüne ýykylyp:
„Turuň, zalym gylyçdan gaçyp, öz 

halkymyza,

dogduk mekanymyza dolanalyň“ 
diýdiler.

 17 Ol ýerde: „Müsür patyşasy faraon 
bir ýaňra,

ol pursady elden sypdyrdy“ 
diýip gygyryň.

 18 Ady Hökmürowan Reb bolan 
Patyşa şeýle diýýär:

„Öz barlygymdan ant içýärin: 
biri geler –

ol daglar içinde beýik Tabor dagy 
kimindir,

deňiz ýakasyndaky Karmel 
dagy deýdir.

 19 Eý, Müsüriň ilaty,
goşuňy düw, sürgün edilersiň!

Memfis weýran bolar,
ilatsyz bir haraba döner.

 20 Müsür bir enaýyja göle bolsa-da,
demirgazykdan oňa gögeýin çozar.

 21 Hakyna tutulan esgerleri
baga bakylan öküz kimin bolsa-da,

olar-da yza dönüp, bilelikde gaçdylar.
Öz orunlarynda durup bilmediler.

Çünki başlaryna heläkçilik 
günleri,

jezalandyryljak günleri ýetip geldi.
 22 Duşman goşuny bilen hüjüm 

edende,
ol süýrenip gaçýan ýylan ýaly 

haşşyldar.
Duşman agaç çapýan deý

Müsüre garşy eli paltaly çozar.
 23 Gür bolsa-da, tokaýyny çaparlar,

muny Reb aýdýandyr.
Olar çekirtgelerden-de köpdür,

hasaby ýok, san-sajaksyzdyr.
 24 Müsür gyzlary uýada galar,

demirgazyk halkynyň eline 
berler“.
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a 48:2 Ýewreýçe Heşbon we dildüwşük gurdular diýen sözleriň aýdylyşy meňzeşdir.

25  Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Men Te bes şä he ri-
niň hu da ýy Amo ny, fa ra ony, Mü sü ri, 
onuň hu daý la ry ny, pa ty şa la ry ny je-
za lan dy ra ryn. Fa ra ona bil bag lan la ry 
26 ola ryň jan la ry nyň kas ty na çy kan Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sar bi len onuň ser-
ker de le ri niň eli ne tab şy ra ryn. Şon dan 
soň Mü sür ga dym ky sy ýa ly ýe ne ilat ly 
bo lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr“.

 27 Gorkma, eý, gulum Ýakup,
howatyrlanma, eý, Ysraýyl!

Çünki Men seni uzak ýerlerden,
nesliňi sürgün edilen 

ýurdundan gutararyn.
Ýakup yzyna dolanyp, dynç hem 

asuda bolar,
indi ony hiç kim gorkuzmaz.

 28 Gorkma, eý, gulum Ýakup,
çünki Men seniň bilendirin.

Seni aralaryna dargadan
milletlerimiň baryny ýok 

etsem-de,
seniň soňuňa çykmaryn.

Emma saňa adalatly temmi 
bererin,

seni jezasyz galdyrmaryn.
Muny Reb aýdýandyr».

47‑nji bap

Piliştliler hakyndaky pygamberlik
1 Fa ra o nyň Ga za ny ýeň me zin den öň, 

pi lişt li ler ha kyn da Ýer me ýa Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy: 2  «Reb şeý le diý ýär:

„Demirgazykdan suwlar joşup,
derýa kimin dolup-daşar-da,

ýurdy we ondaky ähli zatlary,
şäheri hem ýaşaýjylaryny basar.

Adamlar dady-perýat ederler,

ýurduň bütin halky ahy-nala 
çeker.

 3 Daýaw atlaryň toýnak sesinden,
söweş arabalarynyň 

takyrdysyndan,
tigirleriniň seslerinden ýaňa

elleri tapdan düşen atalar öwrülip,
çagalaryna ýardam bermezler.

 4 Çünki ähli piliştlileriň ýok ediljek 
güni geler.

Sura bilen Sidona kömek edip 
biljek

aman galanlaryň ählisi ýok ediler.
Reb Kaptoryň kenarynda aman 

galan
piliştlileri derbi-dagyn eder.

 5 Gaza saçyny ýolar,
Aşkelon sus bolar.

Eý, barja aman galanlar,
haçana çenli özüňizi ýaralajak?

 6 Eý, Rebbiň gylyjy!
Sen haçana çenli köşeşjek däl?
Gynyňa gir, ynjal-da, asuda bol.

 7 Reb oňa tabşyryk berensoň,
ol nädip köşeşsin?

Ol ony ol ýere – Aşkelona,
deňiz kenaryna garşy ýollady“».

48‑nji bap

Mowap hakyndaky pygamberlik
1 Mo wap ha kyn da Ys ra ýyl Hu da ýy 

Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:
«Nebonyň halyna waý!

Çünki ol haraba döndi.
Kirýataýym ryswa bolup, basylyp 

alyndy;
gala masgara bolup, weýran edildi.

 2 Indi Mowaba öwgi aýdylmaz;
Heşbonda oňa garşy dildüwşük 

gurdular a:
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a 48:2 Ýewreýçe Madmen we sesiň gapylar diýen sözleriň aýdylyşy meňzeşdir.
b 48:7 Kemoş – mowaplaryň hudaýy.

„Geliň, millet bolmaz ýaly, ony 
ýok edeliň“ diýdiler.

Eý, Madmen, seniň sesiň 
gapylar a,

gylyç seni kowalar.
 3 Horonaýymdan dady-perýat 

eşidilýär:
„Harabaçylyk, uly weýrançylyk!“

 4 Mowap derbi-dagyn boldy,
balalarynyň perýady eşidildi.

 5 Aglaý-aglaý Luhyt ýolundan 
çykýarlar,

olar Horonaýym eňňidinde
weýrançylyk perýadyny 

eşidýärler.
 6 Gaçyň! Janyňyzy halas ediň,

çöldäki ýylgyn kimin boluň.
 7 Eý, Mowap, öz eden işleriň üçin,

hazynaňa bil baglanyň üçin 
tutularsyň.

Ruhanylary hem emeldarlary 
bilen

Kemoş b sürgün ediler.
 8 Rebbiň aýdyşy ýaly,

ähli şähere heläkleýji döküler,
bir şäher-de gutulmaz,

jülge ýok bolar, düzlük berbat 
bolar.

 9 Mowap topragyna duz döküň,
ol hökman weýran ediler;

onuň şäherleri-de ýumrulyp,
ol ýerde hiç kim ýaşamaz.

 10 Nälet bolsun Rebbiň işine ýaltalyk 
edýäne,

Onuň gylyjyny gan dökmekden 
saklaýana!

 11 Mowap ýaşlygyndan rahat ýaşady,
ol hiç haçan sürgün edilmedi.
Çaýkalmadyk al-elwan şerap deý

ol gapdan-gaba boşadylmady.

Şeýdip, tagamy özünde galdy,
özüniň hoşboý ysyny ýitirmedi.

12  Em ma ony gap dan-ga ba bo şat jak 
adam la ry iber jek gün le rim ge ler. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr. Ony dö ker ler, onuň 
gap la ry ny bo şa dar lar, küý ze le ri ni bö-
lek-bö lek eder ler. 13 Ys ra ýyl hal ky bil 
bag lan Beý te lin den nä hi li uta nan bol sa, 
Mo wap-da öz hu da ýy Ke moş dan uta nar. 
14  Siz nä dip: „Biz eder men hem güýç li 
ur şu jy dy rys“ di ýip bil ýär si ňiz?
 15 Mowap weýran ediler,

şäherleri basylyp alnar.
Saýlama ýigitleri öldürilmek üçin 

iberildi.
Muny ady Hökmürowan Reb bolan 

Patyşa aýdýar.
 16 Mowabyň heläkçiligi golaýlap 

gelýär,
onuň muşakgaty gyssanyp 

gelýär.
 17 Eý, onuň töwereginde ýaşaýanlar,

onuň adyny tanaýanlar, oňa ýas 
tutup:

„Wah, gudratly hasa, şöhratly taýak
nädip döwüläýdi!“ diýiň.

 18 Eý, Dibon galasynda ýaşaýan 
halk,

şan-şöhratdan düş-de, gurak 
ýerde otur,

çünki Mowaby weýran ediji
seniň üstüňe çozup,
galalaryňy weýran eder.

 19 Eý, Arogerde mesgen tutan,
ýoluň ýakasynda dur-da, seret.

Gaçan erkekden we gutulan 
aýaldan:

„Näme boldy?“ diýip sora.
 20 Mowap masgara boldy,

ol derbi-dagyn edildi.
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Perýat et we agla!
Mowabyň weýran bolandygyny
Arnonda yglan et.

21 Te kiz lik dä ki şä her le re – Ho lo na, 
Ýah sa, Meý pa ga da; 22  Di bo na, Ne bo, 
Beýt dib la ta ýy ma; 23 Kir ýa ta ýy ma, Beýt-
ga mu la, Beýt me go na; 24 Ke ri ýo ta, Bos ra 
we Mo wa byň uzak da ky we go laý da ky 
äh li ga la la ry na hö küm gel di. 25 Mo wa byň 
güýç-kuw wa ty gaç dy, gud ra ty ke sil di. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 26 Ony ser hoş ediň, 
se bä bi ol Reb be te kep bir lik et di. Mo wap 
öz gu su gyn da to ga la nar, ol ile mas ga ra 
bo lar. 27 Siz ys ra ýyl hal ky nyň üs tün den 
gül me di ňiz mi? Eý sem, ol og ru lar bi len 
bi le tu tul dy my? Nä me ol hak da gür rüň 
ede ni ňiz de, ba şy ňy zy ýaý ka ýar sy ňyz?
 28 Eý, Mowabyň ilaty,

şäherleri taşlap, gaýada ýaşaň.
Höwürtgesini kert gaýalaň 

üstünde
ýasan gögerçin kimin boluň.

 29 Biz Mowabyň tekepbirligi,
onuň çensiz gedemligi,

badyhowalygy, buýsanjaňlygy,
kalbynyň ulumsylygy barada 

eşitdik.
 30 Men onuň bihaýadygyny 

bilýärin.
Onuň öwünmeleri boş, işleri 

puçdur.
Muny Reb aýdýandyr.

 31 Şol sebäpli Mowap üçin ahy-nala 
çekerin,

bütin Mowaba dady-perýat 
ederin,

Kirharaset halky üçin ýas 
tutaryn.

 32 Eý, Sibmanyň üzüm agajy!
Saňa Ýasere aglan agymdan-da 

köp aglaryn.
Seniň şahalaryň deňze,

Ýazer deňzine ýetdi.

Heläkleýji tomus miweleriňi,
üzüm hasylyňy weýran etdi.

 33 Mowabyň bol miweli 
baglaryndan,

ekin meýdanlaryndan
şatlyk we begenç zym-zyýat 

boldy.
Üzüm sokusyndan akýan şeraby 

kesdim.
Hiç kim şowhun bilen üzüm 

depelemez;
şowhun bar, ýöne şatlyk 

şowhuny däl.
34  Olar ses le ri ni Heş bon dan El ga la we 
Ýa ha sa çen li, So gar dan Ho ro na ýy ma we 
Eg lat Şe li şi ýa çen li eşit dir di ler; Nim rim 
suw la ry-da gu ra dy. 35 Men Mo wap da sež-
de gäh ler de gur ban lyk hö dür ede ni we öz 
hu daý la ry na tü tet gi ýa ka ny ýok ede rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 36 Bu se bäp den ýü-
re gim Mo wap üçin gar gy tüý dük ki min 
ahy-na la çek ýär. Kir ha ra set hal ky nyň 
ga za nan baý lyk la ry dar ga dy, şo nuň 
üçin hem ýü re gim tüý dük ki min iň le-
ýär. 37 Her ki miň saç-sak ga ly sy ryl dy; 
äh li el ler ýa ra la nan we äh li bil le re jul 
ora lan. 38  Mo wa byň äh li üçek le rin den we 
meý dan ça la ryn dan di ňe agy se si gel ýär. 
Çün ki Men Mo wa by ha lan ma ýan gap 
ki min döw düm. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
39 Wah, ol nä hi li weý ran bol dy! Adam lar 
per ýat ed ýär ler. Wah, Mo wap utanç dan 
yzy na öw rül ýär! Mo wap tö we re gin dä ki-
le riň ba ry sy üçin gül ki we howp bol dy.
 40 Reb şeýle diýýär:

„Serediň! Duşman bürgüt kimin 
uçup,

ganatlaryny Mowaba tarap 
ýaýýar.

 41 Şäherler ele salnar, galalar 
basylyp alnar.

Şol gün Mowabyň 
urşujylarynyň ýüregi
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dogranda sanjy tutýan aýalyň 
ýüregi kimin bolar.

 42 Mowap Rebbe garşy
baş galdyrandygy üçin,
halk bolmakdan mahrum bolar.

 43 Eý, Mowabyň ilaty,
seniň öňüňde howp,
gorp we duzak dur!

Muny Reb aýdýandyr.
 44 Howpdan gaçan gorpa ýykylar,

gorpdan çykan duzaga düşer,
çünki Meniň Mowap halkyny

jezalandyrjak günlerim gelýär.
Muny Reb aýdýandyr.

 45 Gaçanlar Heşbon kölegesinde 
mejalsyz durdular.

Çünki Heşbondan ot, Sihon 
galasynyň ortasyndan ýalyn 
çykyp,

mowaplylaryň maňlaýyny,
pitneçileriň süýr depesini ýakyp 

ýandyrar.
 46 Dat günüňe, eý, Mowap!

Kemoş halky ýok edildi,
ogullaryň sürgün edildi,

gyzlaryň ýesir alyndy.
 47 Emma ahyrky günlerde Men 

Mowabyň
öňki abadançylygyny gaýtaryp 

bererin“.
Muny Reb aýdýandyr.

Ine, Mowabyň jezasy şu ýerde 
gutarýar».

49‑njy bap

Ammonlar hakyndaky pygamberlik
1 Reb am mon lar ba ra da şeý le diý ýär:

«Ysraýylyň ogullary ýokmy?
Onuň mirasdary ýokmy?

Onda näme üçin Milkom Gady 
eýeläp,

halky onuň şäherlerinde ýaşaýar?»

 2 Reb şeýle diýýär:
«Ammonlaryň Raba şäherine

uruş nagralaryny eşitdirjek 
günlerim geler.

Raba bir harabaçylyk üýşmegi 
bolar,

obalary oda ýakylar.
Onsoň Ysraýyl özüni eýelänleri 

eýelär.
Muny Reb aýdýandyr.

 3 Ahy-nala çek, eý, Heşbon!
Çünki Aý galasy weýran boldy!

Eý, Rabanyň obalary, perýat ediň,
jul guşanyp, ýas tutuň,

ekin meýdanlaryňyzda ikiýana 
ylgaň.

Çünki ruhanylarydyr 
ýolbaşçylary bilen

birlikde Milkom sürgün ediler.
 4 Eý, biwepa gyz, neçün güýjüňe 

buýsanýaň?
Seniň güýjüň gaçar.

Sen hazynalaryňa buýsanyp:
„Meniň üstüme kim çozar?“ diýdiň.

5 Ine, daş-tö we re giň dä ki le riň ba ryn dan 
üs tü ňe howp in de re rin. Mu ny Gud ra ty-
güýç li–Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr. Siz 
dar ga dy lar sy ňyz, her adam çem ge len 
ýe re ga çar; ga çan la ry hiç kim ýyg na maz. 
6 Em ma mun dan soň ra Men am mon la ryň 
öň ki aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp be re rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr».

Edom hakyndaky pygamberlik
7 Edom hak da Hök mü ro wan Reb şeý-

le diý ýär:
«Teýman şäherinde indi paýhas 

ýokmy?
Danalarda maslahat galmadymy?
Olaryň akyldarlygy küteldimi?

 8 Eý, Dedanyň ilaty, gaçyň,
yzyňyza öwrüliň, bukularda 

gizleniň!
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a 49:21 Gyzyl deňiz – ýewreýçe Gamyş deňzi.

Men Ysawy jezalandyran 
wagtymda,

onuň başyndan betbagtlyk 
indererin.

 9 Eger üzümçiler bagyňa girse,
birki salkym üzüm 

galdyrmazlarmy?
Gije öýüňe ogrular girse,

özlerine geregini 
ogurlamazlarmy?

 10 Emma Ysawy çuw ýalaňaç edip,
Men eşigini sypyraryn,

onuň gizlin ýerini äşgär ederin,
ol özüni gizläp bilmez.

Onuň tohum-tiji, 
dogan-garyndaşlary,

goňşulary heläk bolar, özi-de 
ýok bolar.

 11 Ýetimleriňi taşla, olary diri 
saklaryn.

Dul hatynlaryň hem Maňa bil 
baglasyn».

 12 Reb şeýle diýýär:
«Jeza käsesinden içmäge laýyk

bolmadyklar içenlerinden soň,
heý-de, sen içmän, jezasyz 

galarmyň?
Ýok, jezasyz galmarsyň,

jeza käsesinden hökman içersiň.
 13 Çünki Öz barlygymdan ant içýärin,

Bosra howpa, masgaraçylyga,
harabaçylyga, nälete sezewar 

bolar».
Muny Reb aýdýandyr.

 14 Men Rebden bir habar eşitdim,
milletler arasyna çapar ýollandy:

«Edoma çozmak üçin toplanyň,
söweşe aýaga galyň».

 15 «Men seni milletler arasynda 
kiçelderin,

ynsanlar arasynda ýigrenje 
duçar ederin.

 16 Düşen howpuň we tekepbir 
ýüregiň

seni aldawa saldy.
Eý, gaýanyň jaýrygynda ýaşaýan,

belent depeleriň çür başyny 
eýelän!

Sen höwürtgäňi bürgüt kimin
belent uçutlarda gursaň-da,
Men seni ol ýerden aşak düşürerin.

Muny Reb aýdýandyr.
17 Edom how pa öw rü ler, ol ýer den geç ýän 
her kes aňk-taňk bo lup, onuň bet bagt lyk-
la ry na sy ky lyk ça lar. 18  Edil So domyň, 
Go mo ra nyň we ola ryň goň şu la ry nyň 
ýer bi len ýeg san bol şy ýa ly, ol ýer de 
ýe ke adam gal maz, hiç yn san ýa şa maz. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr.
 19 Men arslan kimin Iordan 

jeňňelinden
ýap-ýaşyl öri meýdana çykaryn.

Edomlary duýdansyz ol 
meýdandan çykararyn.

Öz saýlanymy üstlerinden 
baştutan bellärin.

Çünki Maňa meňzeş kim bar?
Menden hasabat sorajak kim?
Garşyma çykjak çopan kim?

 20 Munuň üçin Rebbiň Edom 
hakdaky kararyny,

Teýman ilatyna niýetlän 
maksadyny eşidiň:

Hakykatdan hem sürüleriniň iň 
kiçisi-de dargadylar,

sürüleri olaryň kysmatyndan 
ýaňa dowla düşerler.

 21 Ýykylýanlaň gürpüldisinden ýaňa 
ýer ýüzi sarsar,

gykylyklarynyň sesi Gyzyl 
deňze a çenli eşidiler.
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 22 Ine, duşman bürgüt kimin ýokary 
uçar,

ganatlaryny Bosranyň üstüne 
ýaýar.

Şol gün Edom urşujylarynyň 
ýüregi

dogranda sanjy tutýan aýalyň 
ýüregi kimin bolar».

Damask hakyndaky pygamberlik
23 Da mask ha kyn da py gam ber lik:

«Hamat we Arpat utandy,
erbet habary eşidip, gorkudan 

titreşdi,
tolkun atýan deňiz kimin

ikiýana alakjap yrandylar.
 24 Damask mejalsyz galdy,

gaçjak bolup öwrülende,
ony gorky gaplady.

Çaga dogurýan aýal kimin
ony sanjy we agyry tutdy.

 25 „Wah, neçün şatlygymyň mekany 
bolan

bu şöhratly şäher abat 
galmady?!“

 26 Munuň üçin ýaş ýigitleri 
meýdançalarda heläk bolar,

onuň ähli urşujylary ol gün 
dymdyrylar.

Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.
 27 Damask diwaryny oda ýakaryn,

ot Benhadadyň galalaryny 
ýakyp ýok eder».

Kedar we Hasor hakyndaky 
pygamberlik

28  Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň ba-
syp alan Ke dar we Ha sor pa ty şa lyk la ry 
ha kyn da Reb şeý le diý ýär:

«Turuň, Kedara hüjüm ediň,
gündogar halkyny ýok ediň.

 29 Olaryň çadyrlary, sürüleri 
ellerinden alnar,

perdeleri, gap-gaçlary we 
düýeleri talanar;

halk: „Ähli tarapdan howp 
abanýar!“ diýip gygyrar».

 30 «Eý, Hasoryň ilaty!
Gaçyň, uzaklara gidiň, 

bukularda gizleniň!
Muny Reb aýdýandyr.

Çünki Babyl patyşasy 
Nebukadnesar

siziň garşyňyza karar kabul etdi,
siziň garşyňyza dildüwşük 

gurady.
 31 Turuň, asuda we howpsuz 

ýaşaýan
halkyň üstüne hüjüm ediň.

Muny Reb aýdýandyr.
Olaryň ne derwezeleri, ne-de 

kiltleri bar,
olar ýeke ýaşaýarlar.

 32 Olaryň düýeleri talanyp,
köp mallary olja alnar.

Saç-sakgallaryny gyrkan bu 
adamlary

Men çar tarapyň ýeli bilen 
dargadaryn,

her ýandan başlaryna betbagtlyk 
indererin.

Muny Reb aýdýandyr.
 33 Hasor şagallaryň sürenine

we ebedi harabaçylyga öwrüler.
Ol ýerde-de ýeke adam galmaz,

hiç bir ynsan ýaşamaz».

Eýlam hakyndaky pygamberlik
34  Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň şa-

ly gy nyň baş la ryn da Eý lam ha kyn da 
Ýer me ýa py gam be re Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 35 «Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Men Eý la myň kuw wa ty nyň 
göz ba şy bo lan ýa ýy dö we rin. 36  As ma-
nyň dört ujun dan dört ýe li Eý la myň 
ba şyn dan in de rip, ola ry bu ýel le riň çar 
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a 50:5 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

ta ra py na dar ga da ryn. Eý la myň sür gün 
edi len le ri niň aýak bas ma dyk ýur dy gal-
maz. 37 Men Eý la my duş man la ry nyň, 
ja ny nyň kas ty na çy kan la ryň öňün de 
gor ka sa la ryn. Low la ýan ga za bym bi-
len baş la ryn dan bet bagt lyk in de re rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Ola ry bü tin leý 
ýok ed ýän çäm, yz la ryn dan gy lyç sa la-
ryn. 38  Men tag ty my Eý lam da bi na edip, 
onuň pa ty şa la ry ny we ýol baş çy la ry ny ol 
ýer den ýok ede rin. Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 39 Ýö ne ahyr ky gün ler de Eý la myň 
öň ki aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp be re rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr“».

50‑nji bap

Babyl hakyndaky pygamberlik
1 Ba byl hak da, ba byl ly la ryň ýur dy 

hak da Reb biň Ýer me ýa py gam be riň üs ti 
bi len aý dan sö zi: 2  «Mil let ler ara syn da 
yg lan ediň,

olara eşitdiriň, bir baýdak dikiň.
Hiç zady gizlemän, şuny jar ediň:

„Babyl basylyp alyndy,
Bel hudaýy utanja galdy,

Merodak hudaýy bölek-bölek 
edildi.

Onuň heýkelleri masgara boldy,
nejis butlary parçalandy“.

 3 Çünki demirgazykdan bir millet 
oňa garşy çykar,

ol onuň ýurduny harabaçylyga 
öwrer,

onda hiç kim ýaşamaz.
Ynsan-da, haýwan-da ondan 

gaçyp gider».
 4 «Şol günlerde, şol döwürde

ysraýyl we ýahuda halklary bile 
gelerler,

özleriniň Hudaýy Rebbi agtaryp,

aglaýaglaý gelerler.
Muny Reb aýdýandyr.

 5 Olar ýüzlerini Siona a tarap 
öwrüp,

oňa gidýän ýoly sorarlar.
„Geliň, unudylmajak ebedi äht 

arkaly
Reb bilen birleşeliň“ diýerler.

 6 Meniň halkym ýiten goýundyr,
olary çopanlary azaşdyrdylar,

daglarda entetdiler,
olar dagdan daga çykyp,
öz agyllaryny unutdylar.

 7 Kim tapsa iýdi olary.
Duşmanlary diýdiler: „Biz 

ýazykly däl,
sebäbi olar hakykat örüsi bolan 

Rebbe garşy,
atalarynyň umydy bolan Rebbe 

garşy günä etdiler“.

 8 Babyldan gaçyp gutulyň,
babyllylaryň ýurdundan çykyň,
süriniň öňüni çekýän erkeç 

kimin boluň.
 9 Demirgazyk ýurdundan beýik 

milletler toplumyny
Men Babylyň garşysyna 

örüzerin,
olar oňa garşy nyzama durarlar,

şol ýerde ony ele salarlar.
Oklary mergen ýigidiň oky kimin 

bolar,
hiç biri boş geçmez.

 10 Babyllylaryň ýurdy talaňa salnar,
ony talanlaryň bary oljadan 

doýar.
Muny Reb aýdýandyr.

 11 Eý, mirasymy talaýan babyllylar,
siz şatlanýarsyňyz, 

galkynýarsyňyz,
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a 50:21 Merataýym – bu söz goşa gozgalaň diýmegi aňladýar.
b 50:21 Pekot – bu söz jeza diýmegi aňladýar.

otlagdaky öküzçe deý 
bökjekleýäňiz,

aýgyr atlar kimin kişňeýärsiňiz.
 12 Emma siziň ene ýurduňyz utanja 

galar,
göbek ganyňyz daman ýeri aýak 

astyna salnar.
Ine, ol milletler içinde iň 

ähmiýetsizi bolup:
çöllüge, gurak ýere we çola 

ýurda öwrüler.
 13 Ol Rebbiň gazabyndan ýaňa 

ilatsyz galyp,
bütinleý harabalyga öwrüler.

Babyldan geçenler onuň 
ýaralaryna

haýran bolup sykylyk çalarlar.
 14 Eý, kemançylar,

Babylyň daş-töwereginde 
nyzama duruň.

Oňa ok atyň, oky gaýgyrmaň,
çünki ol Rebbe garşy günä etdi.

 15 Töwerek-daşdan oňa gygyryşyň,
ol boýun egdi; onuň minaralary 

ýykyldy,
diwarlary ýer bilen ýegsan boldy.

Bu Rebbiň öjüdir, ondan öç 
alyň.

Özi näme eden bolsa, oňa hem 
şony ediň.

 16 Ekin ekeni, orak döwri orakçyny
Babyldan ýok ediň.

Zalym gylyjyň zarbyndan gaçyp,
her kim öz halkyna tarap 

öwrülsin,
her kim öz ýurduna gaçsyn.

 17 Ys ra ýyl ars lan lar ko wa lap 
dar ga dan

goýun sürüsine meňzeýär.
Ony ilki Aşur patyşasy ýuwutdy,

Babyl patyşasy Nebukadnesar
soňra onuň süňklerini gemirdi».

18  Mu nuň üçin Ys ra ýyl Hu da ýy Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Men Aşur 
pa ty şa sy ny je za lan dy ry şym ýa ly, Ba byl 
pa ty şa sy bi len onuň ýur du ny-da şeý le 
je za lan dy ra ryn.
 19 Ysraýyly ýene öz örüsine 

getirerin,
ol Karmelde, Başanda otlap,
Efraýym dagyndaky Gilgatda 

gerk-gäbe doýar.
 20 Men aman galdyranlarymy 

bagyşlaryn.
Şol günlerde, şol döwürde

Ysraýylyň ýazygy agtarylar,
ýöne onuň hiç bir ýazygy bolmaz,

Ýahudanyň günäleri agtarylar,
ýöne ondan hiç zat tapylmaz.

Muny Reb aýdýandyr.
 21 Merataýym a ýurduna we Pekot b 

halkyna hüjüm et.
Olary öldür, aman galanlary 

bütinleý ýok et,
özüňe buýruşym ýaly et.

Muny Reb aýdýandyr.
 22 Ýurtda uruş galmagaly, uly 

weýrançylyk bar!
 23 Babyl milletler arasynda nähili 

weýran boldy!
Bütin dünýäni tokmaklan nähili 

döwlüp parçalandy!
 24 Men saňa duzak gurdum, eý, 

Babyl ýurdy,
sen bilmän oňa düşdüň.

Rebbe garşy çykandygyň üçin,
sen tapyldyň hem tutuldyň.

 25 Gudratygüýçli–Hökmürowan Reb
babyllylaryň ýurdunda etmeli 

işiniň bardygy üçin,
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Reb gorhanasyny açyp,
gazap bilen ýaraglaryny 

çykardy.
 26 Babyla her tarapdan hüjüm ediň,

onuň ammarlaryny açyp,
ony galla üýşmekleri kimin 

üýşüriň,
ony bütinleý ýok ediň;
ondan hiç zat galmasyn.

 27 Öküzleriniň ählisini öldüriň, olar 
soýulmaga äkidilsin.

Waý olaryň halyna!
Çünki olaryň güni doldy, jeza 

pursady geldi.

 28 Babyldan gaçyp gutulanlar
Hudaýymyz Rebbiň öjüni,

Onuň ybadathanasynyň öjüni
Sionda yglan edýärler,
Olaryň seslerini eşidiň!

 29 Ok atýanlary, kemançylaryň 
baryny

Babylyň garşysyna çagyryň!
Onuň töwerek-daşynda düşelge 

guruň,
hiç kim ol ýerden gaçyp 

gutulmasyn.
Eden işine görä onuň almytyny 

beriň,
ähli edenlerini onuň özüne ediň.

Ol Rebbe, Ysraýyl Mukaddesine
garşy küpürlik etdi.

30 Mu nuň üçin onuň ýaş ýi git le ri meý-
dan ça lar da he läk bo lar, äh li ur şu jy la ry ol 
gün dym dy ry lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
31 Eý, te kep bir, Men sa ňa gar şy dy ryn, 
mu ny Gud ra ty güýç li–Hök mü ro wan Reb 
aýd ýan dyr. Çün ki se niň gü nüň dol dy, 
se ni je za lan dyr jak wag tym ge lip ýet di. 
32  Te kep bir büd räp ýy ky lar, ony hiç kim 
gal dyr maz. Men onuň şä her le ri ni oda 
ýa ka ryn, daş-tö we re gin dä ki äh li za dy 
ot ýa kyp ýan dy rar».

33 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:
«Ysraýyl bilen ýahuda halky-da 

ejir çekýär,
ýesir alanlaryň bary olary berk 

saklaýar,
azat etmekden boýun gaçyrýar.

 34 Emma Ysraýylyň Penakäri 
güýçlüdir,

Onuň ady Hökmürowan 
Rebdir.

Ol Ysraýylyň işini derňäp, ýurda 
rahatlyk berer,

emma Babylyň ilatyna 
biynjalyk berer».

 35 «Babyllylara garşy gylyç insin!
Babyl ilatyna, ýolbaşçylarydyr
akyldarlaryna garşy gylyç insin!

Muny Reb aýdýandyr.
 36 Galp pygamberleriň depesinden 

gylyç insin!
Olar akmak bolarlar.

Urşujylarynyň depesinden gylyç 
insin!

Olar tapdan düşerler.
 37 Atlarynyň, söweş arabalarynyň 

depesinden,
aralaryndaky ähli keseki 

esgerleriň üstünden gylyç 
insin!

Olar heleý ýaly bolarlar.
Hazynalaryna garşy gylyç 

insin!
Olar talaňa salnarlar.

 38 Babyl butlar ýurdudyr,
gorkunç butlar olary dälireder.

Goý, onuň suwlary gurasyn,
olar takyrap galsyn!

 39 Munuň üçin ol ýerde wagşy 
haýwanlar,

şagallardyr düýeguşlar mesgen 
tutarlar.

Mundan beýläk onda ynsan 
ýaşamaz,
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a 51:1 Leb ka maý – bu Ba by lyň beý le ki ady. Leb ka maý Me niň gar şy ma baş gal dyr ýan la
ryň ýü re gi diý me gi aň lad ýar.

nesiller boýy hiç kim aýak 
basmaz.

 40 Edil Sodomyň, Gomoranyň,
olaryň goňşularynyň ýer bilen 

ýegsan bolşy ýaly,
ol ýerde-de ýeke adam galmaz,

hiç bir ynsan ýaşamaz».
Muny Reb aýdýandyr.

 41 Reb şeýle diýýär:
«Ine, demirgazyk ýurtdan bir 

halk gelýär,
ýeriň aňry ujundan bir beýik millet,

köp patyşalar aýaga galýar.
 42 Olar ýaýdyr naýza bilen 

ýaraglanan,
özleri hem rehimsiz hem 

zalymdyrlar.
Olar atlara atlanan, sesleri deňiz 

ýaly güwleýär.
Olar bir adam ýaly söweşe 

taýýar bolup,
seniň garşyňa nyzama durdular, 

eý, Babyl gyzy!
 43 Babyl patyşasy olar hakdaky 

habary eşidende,
elleriniň ysgyny gaçdy.

Dogurýan aýal kimin
çekýär dert-azarlary.

 44 Men-Reb arslan kimin Iordan 
jeňňelinden

ýap-ýaşyl öri meýdana çykaryn.
Edomlary duýdansyz ol 

meýdandan çykararyn.
Öz saýlanymy üstlerinden 

baştutan bellärin.
Çünki Maňa meňzeş kim bar?

Menden hasabat sorajak kim?
Garşyma çykjak çopan kim?

 45 Munuň üçin Rebbiň Babyl 
hakdaky kararyny,

babyllylaryň ýurduna niýetlän 
maksadyny eşidiň:

Hakykatdan hem sürüleriniň iň 
kiçisi-de dargadylar,

sürüleri olaryň kysmatyndan 
ýaňa dowla düşerler.

 46 Babyl ele salnanda boljak 
galmagaldan ýer ýüzi sarsar;

gykylyklarynyň sesleri 
milletleriň arasyndan 
eşidiler».

51‑nji bap
1 Reb şeý le diý ýär: «Men Ba by lyň, 

ýag ny Leb ka ma ýyň a ila ty nyň gar şy-
sy na he läk leý ji ýel tur za ryn.
 2 Ba by la gel mi şek le ri ýol la ryn,

ony sowrup, ýurduny boş 
goýarlar.

Betbagtlyk güni ony
her tarapdan gurşarlar.

 3 Kemançy ýaýyny gursun,
sowudyny geýip taýýar bolsun.

Babylyň ýaş ýigitlerini 
gaýgyrmaň,

ähli goşunyny bütinleý ýok ediň.
 4 Öldürilenler babyllylar ýurdunda,

ýaralylar onuň köçelerinde 
ýazylsyn.

 5 Olaryň ýurdy Ysraýyl 
Mukaddesine garşy

günälerden doly bolsa-da,
özleriniň Hudaýy Hökmürowan 

Reb
Ysraýyl bilen Ýahudany terk 

etmedi.
 6 Babyldan gaçyň,

her kim janyny halas etsin!
Onuň ýazygy sebäpli heläk 

bolmaň,
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çünki bu Rebbiň öç aljak 
wagtydyr,

Babylyň almytyny berjek Oldur.
 7 Babyl Rebbiň elinde bütin 

dünýäni
serhoş edýän altyn pyýala 

kimindi.
Milletler onuň şerabyndan içdiler,

munuň üçin akylyndan 
azaşdylar.

 8 Babyl duýdansyz ýykylyp kül 
boldy,

onuň üçin perýat ediň!
Ýarasyna melhem çalyň,

belki-de, şypa tapar.
 9 Biz Babyla şypa berjek bolduk,

ýöne ol şypa tapmady!
Ony taşlaň, gideliň!

Her kim öz ýurduna gitsin!
Onuň agyr hökümi göklere ýetdi,

bulutlara çenli beýgeldi.
 10 Reb bizi aklady,

geliň, Hudaýymyz Rebbiň işini
Sionda yglan edeliň.

 11 Oklary ýiteldiň,
sagdaklary dolduryň!

Reb ma daý la ryň pa ty şa la ry nyň ru hu-
ny oýar dy; Onuň mak sa dy Ba by ly ýok 
et mek dir, Reb Öz öjü ni – yba dat ha na-
sy nyň öjü ni alar.
 12 Babyl galasyna garşy tugy 

galdyryň;
gözegçiligi güýçlendiriň, 

sakçylar goýuň,
bukulary taýynlaň; çünki Reb 

Babyl ilatyna
garşy niýetlänini we aýdanyny 

ýerine ýetirdi.
 13 Eý, bol suwlar ýakasynda,

baý hazynaly ýerde ýaşaýan 
halk!

Seniň soňuň geldi,
ömür tanapyň kesildi!»

 14 Hökmürowan Reb Özünden ant 
içdi:

«Seni çekirtge sürüsi kimin 
esgerler bilen dolduraryn,

olar saňa garşy ýeňiş nagrasyny 
çekerler».

15  Ýe ri Öz gud ra ty bi len ýa ra dan 
Reb dir.

Ol paýhasy bilen dünýäni 
berkarar etdi,

akyly bilen gökleri ýaýdy.
 16 Ol gürlände, şaglaýar gökdäki 

suwlar,
göterilýär ýeriň uçlaryndan 

bulutlar.
Ýagyş üçin ýyldyrymlar 

çakdyrýar,
ammarlaryndan şemal 

öwüsdirýär.
 17 Her bir adam akmak hem 

akylsyzdyr,
her zergär ýasan butlaryndan 

uýada galar,
olar ýasalandyr, olarda jan 

ýokdur.
 18 Bular biderekdir, masgarabazlaň 

işidir;
jezalandyranymda olar ýok 

bolarlar.
 19 Emma Ýakubyň paýy beýle däldir,

çünki ähli zatlary ýaradan 
Hudaýdyr,

Ysraýyl tiresi Onuň mirasydyr,
Onuň ady Hökmürowan Rebdir.

 20 «Sen Meniň gürzim – uruş 
ýaragymsyň,

Men seniň bilen milletleri 
gyraryn,

seniň bilen patyşalyklary 
weýran ederin.

 21 Seniň bilen atlary we 
çapyksuwarlaryny gyraryn,
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seniň bilen söweş arabalaryny 
we arabaçysyny gyraryn.

 22 Seniň bilen erkekleri hem aýallary,
garrylardyr ýaşlary,
oglanlardyr gyzlary gyraryn.

 23 Seniň bilen çopany we sürüsini,
daýhany we ýer sürýän 

öküzlerini,
ýolbaşçylary we häkimleri 

gyraryn.
24  Si on da gö zü ňi ziň al nyn da Ba byl ýur-
du nyň we äh li ba byl ly la ryň eden hem me 
ýa man lyk la ry ny öz le ri ne gaý ta ryp be-
re rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr.
 25 Men saňa garşydyryn,

eý, weýran edýän dag!
Bütin dünýäni ýykan dag!

Muny Reb aýdýandyr.
Elimi saňa garşy uzadyp,

seni gaýalardan aşak togalaryn,
seni ýanan daga öwrerin.

 26 Senden burç daşyny,
binýat daşyny almazlar,
sen ebedilik haraba bolarsyň».

Muny Reb aýdýandyr.
 27 Ýurtda baýdak dikiň,

milletler arasynda surnaý çalyň,
milletleri Babyl bilen uruşmaga 

taýýarlaň.
Ararat, Minni we Aşkenaz 

patyşalyklaryny
Babylyň garşysyna çagyryň,

onuň garşysyna serkerde belläň,
üstüne çekirtge sürüsi kimin 

atlar ýollaň.
 28 Milletleri, ýolbaşçylary, 

häkimleri bilen birlikde
madaý patyşalaryny we olaryň 

gol astyndaky ähli ýurtlary
Babylyň garşysyna söweşe toplaň.

 29 Ýurt titräp, lerzana gelýär!
Çünki Babyl ýurduny ilatsyz 

haraba öwürmek baradaky

Rebbiň niýeti amala aşýar.
 30 Babylyň batyrlary söweşmekden 

el çekdi,
öz berkitmelerinde otyrlar, 

olaryň güýji gaçyp,
heleý ýaly boldular, ýaşaýan 

ýerlerine ot berildi,
derwezeleriniň kiltleri döwüldi.

 31 Çapar üstüne çapar,
habarçy üstüne habarçy ylgaşyp,

Babyl patyşasyna şu habary 
ýetirdiler:

«Şäher doly basylyp alyndy,
 32 geçelgeler ele salyndy,

gamyşly batgalyklara ot berildi,
urşujylara gorky aralaşdy».

 33 Ysraýyl Hudaýy Hökmürowan 
Reb şeýle diýýär:

«Döwek wagty harman ýeri 
nähili tapbatlanýan bolsa,

Babyl gyzy-da şeýle ediler.
Ýene az salymdan onuň oruljak 

wagty geler.
 34 Babyl patyşasy Nebukadnesar 

bizi çeýnedi,
bizi owradyp ýenjip,

boş gaba öwürdi.
Aždarha kimin ýuwutdy bizi,

garnyny näz-nygmatdan doýrup,
soňra bizi gusup taşlady.

 35 Sionyň ilaty: „Maňa we ysraýyl 
doganlaryma

edilen zorluk Babylyň başyna 
gelsin!“ diýer.

Iýerusalim: „Dökülen ganymyzyň 
huny,

goý, babyllylardan soralsyn!“ 
diýer».

36  Munuň üçin Reb şeýle diýýär:
«Men seniň hakyňy alyp bererin,

seniň öjüňi alaryn,
Babyl deňzini takyradaryn,

çeşmesini guradaryn.
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a 51:41 Şeşak – bu Babylyň beýleki ady.

 37 Babyl daş üýşmeklerine,
şagallar sürenine öwrüler,

howp we ryswaçylyga dönüp,
ol ýerde hiç kim ýaşamaz.

 38 Ba byl hal ky ars lan deý ar lar,
arslan çagasy kimin hyňranar.

 39 Işdäleri açylan wagty bolsa,
Men olara meýlis guraryn.

Şatlanyp, ebedi uka gitsinler,
hiç wagt oýanmasynlar diýip,

olary serhoş ederin.
Muny Reb aýdýandyr.

 40 Olary guzy, goç, geçi kimin
soýulmaga ibererin.

 41 Wah! Şeşak a basylyp alyndy!
Wah! Bütin dünýäniň şöhraty 

ele salyndy!
Babyl milletler arasynda howpa 

öwrüldi!
 42 Babyly deňiz basdy;

äpet tolkunlar ony büredi.
 43 Onuň şäherleri weýran boldy,

ýurdy hiç kim ýaşamaýan,
hiç bir ynsan geçmeýän

gurak bir çöle döndi.
 44 Babyl hudaýy Beli jezalandyraryn,

ýuwudanyny gusduraryn,
milletler gaýdyp oňa tarap 

eňmezler,
Babylyň diwary ýykylar.

 45 Eý, halkym, ol ýerden çyk,
Rebbiň gahar-gazabyndan
hemmäňiz janyňyzy halas ediň.

 46 Ýurtda eşidiljek myş-myşlara
ýüregiňiz tapdan düşmesin, 

gorkmaň.
Bir ýyl bir habar geler,

soňraky ýyl başga bir habar.
Ýurtda zorluk höküm sürüp,

bir şanyň başga bir şa 
garşydygy hakda

gep-gürrüňler ýaýrar.
 47 Munuň üçin Meniň Babylyň 

butlaryny
jezalandyrjak günlerim geler.

Onuň tutuş ýurdy utanja galar,
jesetleri ýurduň ortasynda ýere 

serler.
 48 Onsoň demirgazykdan gelen

ýok ediji oňa hüjüm edende,
asman, ýer we olardaky ähli zat

Babylyň başyna gelen zatlara 
şatlanyp gygyryşar.

Muny Reb aýdýandyr.
 49 Eý, Ysraýylyň öldürilenleri!

Tutuş ýer ýüzüniň öldürilenleri 
üçin

Babyl-da öz gezeginde heläk 
bolar.

 50 Eý, gylyçdan gaçyp gutulanlar,
gidiň, saklanmaň!

Rebbi uzak ýurtda ýatlaň
Iýerusalim hakda oýlanyň.

 51 Biz käýinç eşidenimizde utandyk.
Gelmişekler Rebbiň öýüniň

mukaddes ýerlerine girdiler,
şonda ýüzümizi ryswalyk örtdi».

 52 «Onuň butlaryny jezalandyrjak 
günlerim geler,

onuň bütin ýurdunda ýaralylar 
iňlär.

Muny Reb aýdýandyr.
 53 Babyl göklere çyksa-da,

galasyny belent ýerde 
berkitse-de,

Men üstüne ýok edijini 
ýollaryn».

 54 Babyldan gykylyk sesi eşidilýär,
ol ýerden weýrançylyk sesi 

gelýär!
 55 Çünki Reb Babyly weýran edýär,

şowhunyny basyp ýatyrýar.
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Tolkunlary bol suw deý güwleýär,
galmagally sesleri eşidilýär.

 56 Babylyň garşysyna heläkleýji 
çykdy,

onuň batyr ýigitleri ele salyndy,
ýaýlary bölek-bölek boldy,

çünki Reb öç alýan Hudaýdyr;
onuň etmişiniň almytyny berer.

 57 Men onuň ýolbaşçylaryny, 
akyldarlaryny,

häkimlerini, serkerdelerini,
urşujylaryny serhoş ederin.

Olar ebedi uka gidip 
oýanmazlar.

Muny ady Hökmürowan Reb bolan 
Patyşa aýdýar.

58  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:
«Babylyň galyň diwarlary ýer 

bilen ýegsan bolar,
onuň belent derwezeleri ýakylar,

halklar biderek ýere zähmet 
çekerler,

milletleriň der döken zähmeti 
oda taşlanar».

59 Bu Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň pa ty-
şa ly gy nyň dör dün ji ýy ly dy. Mah se ýa nyň 
ag ty gy, Ne ri ýa nyň og ly Se ra ýa pa ty şa-
nyň baş do lan dy ry jy sy dy. Ol Sid ki ýa 
bi len bi le Ba by la bar ýar ka, Ýer me-
ýa py gam ber oňa şu sö zi tab şy ryp dy. 
60 Ýer me ýa Ba by lyň ba şy na gel jek äh li 
bet bagt lyk la ry, Ba by la de giş li bu söz le-
riň ba ry ny bir ka gy za ýaz dy. 61 Ýer me ýa 
Se ra ýa şeý le diý di: «Ba by la ba ra nyň da, 
bu söz le riň äh li si ni hal ka okap ber me-
gi unut ma. 62  On soň şeý le diý: „Ýa Reb, 
bu ýe ri ýok et jek di gi ňi, on da yn san-da, 
haý wan-da ýa şa ma jak dy gy ny, ýur duň 
ebe di lik ha ra ba çy ly ga öw rül jek di gi ni 
Özüň aýt dyň“. 63 Bu ka gyz da ky ýa zy lan-
la ry okap bo la nyň dan soň, ony bir da şa 
bag lap, Ýew frat der ýa sy nyň or ta sy na 
at. 64  Soň ra şeý le diý: „Ba byl-da şeý dip 

su wa ba tar, onuň ba şyn dan in der jek bet-
bagt ly gym dan ýa ňa, in di ol hiç ha çan 
ga lyp bil mez“».

Ýer me ýa nyň söz le ri şu ýer de gu tar ýar.

52‑nji bap

Iýerusalimiň synmagy 
(2 Patyşalar 24:1820; 25:117)

1 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. Onuň eje si Ha mu tal 
lib na ly Ýer me ýa nyň gy zy dy. 2  Sid ki ýa 
hem Ýe ho ýa kym ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. 3 Reb biň Iýe ru sa li me 
we ýa hu da hal ky na gar şy bo lan ga ha ry 
tu taş ýar dy. Ol şo nuň üçin ola ry Öz hu-
zu ryn dan kow dy.

Sid ki ýa Ba byl pa ty şa sy na gar şy uruş 
tu ruz dy. 4  Sid ki ýa nyň pa ty şa ly gy nyň 
do ku zyn jy ýy ly nyň onun jy aýy nyň onu-
na Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar tu tuş 
go şu ny bi len Iýe ru sa li me hü jüm edip, 
onuň gar şy syn da dü şel ge gur dy. Olar 
Iýe ru sa li me gir mek üçin, daş-tö we re gin-
de ýap gyt gur du lar. 5 Şeý dip, Sid ki ýa nyň 
pa ty şa ly gy nyň on bi rin ji ýy ly na çen li 
Iýe ru sa lim ga baw da dur dy. 6  Dör dün ji 
aýyň do ku zy na şä her de aç lyk güý jäp, 
ýur duň ila ty iý mä ge çö rek tap ma dy. 
7 Ga la nyň di wa ry nyň bir bö le gi duş man 
ta ra pyn dan ýy kyl dy. Ba byl ly lar ga la nyň 
daş-tö we re gi ni ga ba sa lar-da, äh li es ger-
ler gi je pa ty şa nyň ba gy nyň ýo lun dan, iki 
di wa ryň ara syn da ky der we ze den çy kyp, 
Ara ba düz lü gi ne ta rap ga çyp git di ler. 
8  Em ma ba byl ly la ryň go şu ny pa ty şa nyň 
yz yn dan ko wup, Ýe ri ho düz lü gin de 
yz yn dan ýet di. Pa ty şa nyň äh li go şu ny 
onuň ýa nyn dan ga çyp, da ga şyp git di ler. 
9 On soň ba byl ly lar pa ty şa ny tu tup, Ha mat 
ýur dun da ky Rib la ge tir di ler. Şol ýer de 
Ba byl pa ty şa sy oňa hö küm çy kar dy. 
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10 Ba byl pa ty şa sy Sid ki ýa nyň ogul la ry ny 
onuň gö zü niň al nyn da öl dür di. Rib la da 
Ýa hu da nyň äh li ýol baş çy la ry ny-da öl-
dür di. 11 Ol Sid ki ýa nyň göz le ri ni oý dur dy 
we zyn jyr bi len bag lap, Ba by la alyp 
git di. Ol ony öl ýän çä zyn dan da sak la dy.

12  Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
pa ty şa ly gy nyň on do ku zyn jy ýy-
ly nyň bä şin ji aýy nyň onu na şa nyň 
jan pe na la ry nyň baş tu ta ny hem emel-
da ry Ne bu za ra don Iýe ru sa li me gel di. 
13 Ne bu za ra don Reb biň öýü ni, pa ty şa nyň 
köş gü ni we Iýe ru sa li miň äh li jaý la ry ny 
oda ber di, ol uly jaý la ryň äh li si ni ýak dy. 
14  Ba byl ly la ryň jan pe na la ry nyň baş tu-
ta ny bi len ge len go şun Iýe ru sa li miň 
daş-tö we re gin dä ki di war la ryň äh li si ni 
ýyk dy. 15  Jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu-
za ra don hal kyň ga ryp la ry ny, şä her de 
aman ga lan la ry, Ba byl pa ty şa sy nyň ta-
ra py na ge çen gaç gak la ry we aman ga lan 
se net kär le ri ýe sir edip äkit di. 16  Em ma 
jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu za ra don 
ýur duň ga ryp-ga sar la ry nyň kä bir le ri ni 
üzüm çi lik we daý han çy lyk bi len meş-
gul lan syn lar di ýip go ýup gaýt dy.

17 Ba byl ly lar Reb biň öýün dä ki bü rünç 
sü tün le ri, şeý le hem ol ýer dä ki ara ba la ry 
we bü rünç how zy par ça lap, äh li bü rün ji 
Ba by la alyp git di ler. 18  Olar yba dat ha na 
hyz ma ty üçin ula nyl ýan ga zan la ry, pil-
çe le ri, ätiş gir le ri, le gen le ri, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýak mak üçin ula nyl ýan gap la ry 
we beý le ki bü rünç gap-gaç la ryň ba ry ny 
alyp git di ler. 19 Jan pe na la ryň baş tu ta ny 
bu la r dan baş ga-da oka ra la ry, maň ňal-
la ry, le gen le ri, ga zan la ry, çy ra dan la ry, 
gap la ry, kä se le ri alyp git di. Ol al tyn dan 
ýa sa lan zat la ry al ty ny üçin, kü müş den 
ýa sa lan zat la ry hem küm şi üçin alyp 
git di. 20  Sü leý man pa ty şa nyň Reb biň 
öýi üçin ýa san iki sü tü ni, bir how zy we 
how zuň aşa gyn da ky on iki sa ny bü rünç 

ökü zi üçin sarp edi len bü rün jiň ag ra my 
çäk siz di. 21 Bir sü tü niň be ýik li gi on se-
kiz tir sek di. Tö we re gi niň aý la wy on iki 
tir sek di. Ga lyň ly gy dört bar mak bo lup, 
içi boş dy. 22  Sü tü niň de pe sin de-de bir 
sa ny bü rünç täç bar dy. Bir tä jiň be ýik-
li gi bäş tir sek di we tä jiň daş-tö we re gi ne 
aý la nan nar lar dyr ör me zyn jyr lar hem 
tu tuş bü rünç den ýa sa lan dy. Beý le ki 
ikin ji sü tün-de nar lar bi len be ze lip, edil 
bi rin jä meň zeş di. 23 Her ha ta ryň tö we-
re gin de je mi ýüz nar bar dy we ýer den 
di ňe tog san al ty sy gör nüp dur dy.

Ýahuda halky Babyla sürgün edilýär 
(2 Patyşalar 25:1821)

24  Baş ru ha ny Se ra ýa bi len ikin ji ru-
ha ny Se pan ýa ny hem-de üç sa ny ga py 
sak çy sy ny jan pe na la ryň baş tu ta ny Ba-
by la ýe sir edip äkit di. 25 Ol şä her de ga lan 
es ger le riň baş tu ta ny edip bel le nen bir 
har by ser ker dä ni, şä her den ta py lan pa ty-
şa nyň ýe di sa ny mas la hat çy sy ny, ýur duň 
ila ty ny go şu na ýaz ýan ser ker dä niň mür-
ze si ni we ýur duň ila ty nyň alt myş sa ny 
baş tu ta ny ny alyp git di. 26  Jan pe na la-
ryň baş tu ta ny Ne bu za ra don ola ry tu tup, 
Rib la ga la syn da ky Ba byl pa ty şa sy nyň 
ýa ny na ge tir di. 27 Ha mat ýur du nyň Rib la 
ga la syn da Ba byl pa ty şa sy ola ry öl dür di. 
Şeý dip, ýa hu da hal ky öz ýur dun dan 
sür gün edil di.

28  Ne bu kad ne sa ryň ýe sir edip ge ti ren 
hal ky, ine, şu la r dan yba rat: pa ty şa ly-
gy nyň ýe din ji ýyl yn da üç müň ýig ri mi 
üç ýa hu da ny; 29 Ne bu kad ne sa ryň pa-
ty şa ly gy nyň on se ki zin ji ýyl yn da 
Iýe ru sa lim den se kiz ýüz otuz iki ada my; 
30 ýig ri mi üçün ji ýyl yn da jan pe na la ryň 
baş tu ta ny Ne bu za ra don ýa hu da lar dan 
ýe di ýüz kyrk bäş ada my ýe sir edip 
äkit di. Olar je mi dört müň al ty ýüz 
adam dyr.
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Ýehoýakynyň ýesirlikden 
boşadylmagy 
(2 Patyşalar 25:2730)

31  Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky nyň 
sür gün li gi niň otuz ýe din ji ýyl yn da 
Ewil me ro dak Ba by la pa ty şa bol dy. Ol 
şol ýy lyň on ikin ji aýy nyň ýig ri mi bä-
şin de Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky na 

ýag şy lyk edip, ony tus sag lyk dan bo şat dy. 
32  Ol Ýe ho ýa kyn bi len mä hir li söh bet et-
di we ony Ba by la sür gün edi len beý le ki 
şa lar dan ile ri tut dy. 33 Şeý dip, Ýe ho ýa kyn 
tus sag lyk da ky ge ýim le ri ni çy kar dy. Ol 
ga lan öm rü niň äh li gün le rin de pa ty şa-
nyň sa ça gyn dan na har lan dy. 34  Onuň 
gün de lik ek len ji tä öl ýän çä Ba byl pa-
ty şa sy ta ra pyn dan be ril di. 
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