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1‑nji bap

Reb halkyny Özüne 
öwrülmäge çagyrýar

1 Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň ikin ji ýy-
ly nyň se ki zin ji aýyn da Ydo nyň ag ty gy, 
Be rek ýa nyň og ly Za kar ýa py gam be riň 
üs ti bi len Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
2  «Men – Reb biň si ziň ata-ba ba la ry ňy-
za ga ty ga ha ry gel di. 3 Şo nuň üçin hem 
ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Ma ňa ta rap öw rül sin ler. Şon da 
Me nem si ze ta rap öw rü le rin. Mu ny 
Men – Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy ryn. 
4  Ata-ba ba la ry ňyz ýa ly bol maň. Öň ki py-
gam ber ler ola ra ýüz le nip, şu ny jar et di ler: 

Hök mü ro wan Reb ýa man ýol la ryň yz dan, 
pis iş le ri ňiz den el çe kiň diý ýär. Ýö ne 
olar mu ny diň le me di ler, Ma ňa gu lak 
as ma dy lar. Mu ny Men – Reb aýd ýan dy-
ryn. 5 Ha ny ata-ba ba la ry ňyz, olar ni re de? 
Py gam ber ler, nä me, ba ky gel di ler mi? 
6  Em ma gul la rym bo lan py gam ber le re 
buý ran söz le rim dir be ren duý du ryş la ry-
my, nä me, ata-ba ba la ry ňyz ýe ri ne ýe ti ren 
däl dir öýd ýä ňiz mi? Olar to ba edip, Hök-
mü ro wan Reb öz tu tan ýo lu my za hem 
et miş le ri mi ze gö rä bi ze nä me et me gi 
ni ýet län bol sa, şo ny hem et di diý di ler“».

Ilkinji alamat: atly adam
7 Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň ikin ji ýy-

ly nyň on bi rin ji aýy nyň – Şe bat aýy nyň 

Zakarýa pygamberiň kitaby
Giriş

Za kar ýa py gam be riň ki ta by iki 
bö lüm den yba rat. Onuň bi rin ji bö lü-
min de Za kar ýa py gam be riň b. e. öň 
520 – 518-nji ýyl la ry ara ly gyn da gö ren 
gör nüş le ri be ýan edil ýär. Py gam ber 
Iýe ru sa li miň di kel dil me gi, yba dat ha-
na nyň gaý ta dan bi na edil me gi, Hu daý 
hal ky nyň gü nä ler den päk len me gi, 
se çip-saý la nan Me sihiň gel jek di gi ba-
ra da gör nüş le ri gör ýär (1 – 8-nji bap lar).

Ki ta byň ikin ji bö lü min de umyt bi-
len ga ra şyl ýan Ha las gär we iň soň ky 
hö küm edil me ba ra da ky gör nüş ler 
be ýan edil ýär (9 – 14-nji bap lar).

Şeý le-de, ki tap da ahyr za man ba ra-
da ky py gam ber lik ler be ýan edil ýär. 
Bu py gam ber lik ler öz bo luş ly dyr, se-
bä bi olar is len dik döw rüň oky jy sy na 
örän ýa kyn, ýag ny ti za ra ber jaý bol jak 
py gam ber lik ýa ly gö rün ýär.

Mazmuny
Duýduryş we umyt baradaky görnüşler ..........................................1:1–8:23
Ysraýylyň duşmanlary jezalandyrylýar ................................................ 9:18
Gelejekki abadançylyk we parahatlyk ........................................... 9:9–14:21
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a 1:7 Şe bat aýy nyň ýig ri mi bi rin ji gü ni – bu 15-nji few ral dyr.

ýig ri mi bi rin ji gü ni a Ydo nyň ag ty gy 
Be rek ýa nyň og ly bo lan men – Za kar ýa 
py gam be re Reb biň şu sö zi aýan bol-
dy. 8  Ag şam jül ge dä ki mirt agaç la ryň 
ara syn da du ran bir dor at ly ada my gör-
düm. Onuň ýeň se sin de dor, gyr hem-de 
ak at lar bar dy. 9 Men: «Je na bym, bu lar 
nä me?» di ýip so ra dym. Me niň bi len 
gep le şip du ran pe riş de ma ňa: «Ola ryň 
nä me di gi ni men sa ňa gör ke ze rin» diý-
di. 10  On soň mirt agaç la ryň ara syn da 
du ran: «Olar Reb biň dün ýä ni aý la nyp 
çyk mak üçin ibe ren le ri» di ýip jo gap 
ber di. 11 Soň ra olar Reb biň mirt agaç-
la ry nyň ara syn da du ran pe riş de si ne: 
«Biz dün ýä ni aý lan dyk, ha wa, tu tuş 
dün ýä pa ra hat eken» diý di ler. 12  Reb biň 
pe riş de si: «Eý, Hök mü ro wan Reb, Sen 
ýet miş ýyl lap Iýe ru sa lim bi len Ýa hu da 
ga har et diň, ýe ne-de nä çe wagt lap ola ryň 
şä her le rin den Öz rähmetiňi gaý gyr jak?» 
diý di. 13  Soň ra Reb me niň bi len gep-
le şen pe riş dä mä hir li hem kö şeş di ri ji 
söz ler bi len jo gap ber di. 14  Me niň bi len 
gep le şen pe riş de ma ňa şeý le diý di: «Şu 
ha ba ry jar et we Hök mü ro wan Reb şeý-
le diý ýär diý: „Men Iýe ru sa li mi, ha wa, 
Si o ny ju da ga ban ýa ryn. 15 Men Öz hal-
ky my di ňe ýe ňil je za lan dyr mak çy dym, 
em ma asu da lyk da bi per waý otu ran bu 
halk lar ola ryň ba şy na dü şen kül pe ti 
has hem art dyr dy lar. In di bu halk la ra 
Me niň ga ty ga ha rym gel ýär“». 16  Şo ňa 
gö rä, Reb şeý le diý ýär: «Men duý gu daş-
lyk bi len Iýe ru sa li me ta rap öw rü le rin. 
Me niň yba dat ha nam şol ýer de gur lar 
we Iýe ru sa li mi di kelt mek üçin öl çeg 
ýü pi çe ki ler. Mu ny Men – Hök mü ro-
wan Reb aýd ýan dy ryn». 17 Şu ny-da jar 
edip, Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: «Me niň şä her le rim ýe ne bo le lin li ge 

ýe ter. Men-Reb Si o ny ýe ne kö şeş di re rin 
we Iýe ru sa li mi ýe ne saý la ryn».

Ikinji alamat: şahlar we ussalar
18  Soň ra men se re dip dur kam, dört 

sa ny şah gör düm. 19 Özüm bi len gep le-
şen pe riş de den: «Bu lar nä me?» di ýip 
so ra dym. Ol: «Bu lar Ýa hu da ny, Ys ra ýy ly 
hem-de Iýe ru sa li mi dar ga dan şah lar» 
di ýip jo gap ber di.

20 Soň ra Reb ma ňa dört us sa ny gör kez-
di. 21 Men: «Olar nä me üçin gel di ler?» 
di ýip so ra dym. Reb ma ňa: «Bu şah lar 
ýa hu da hal ky nyň için den ýe ke je si-de 
baş gal dyr maz ýa ly, ola ry dar gat dy lar. 
Ýö ne bu us sa lar şah la ra howp sa lyp, ola-
ry döw mä ge gel di ler. Se bä bi bu şah lar 
Ýa hu da nyň gar şy sy na hü jüm edip, onuň 
hal ky ny dar gat dy lar» di ýip jo gap ber di.

2‑nji bap

Üçünji alamat: ölçeg ýüpi
1 Soň ra men se re dip dur kam, eli öl çeg 

ýüp li bir ada my gör düm. 2  Men on dan: 
«Ni rä bar ýar syň?» di ýip so ra dym. Ol 
ma ňa: «Iýe ru sa li mi öl çäp, onuň ini niň 
hem-de uzyn ly gy nyň nä çe di gi ni bil mä-
ge bar ýa ryn» di ýip jo gap ber di. 3 Me niň 
bi len gep le şen pe riş de men den daş la şan-
da, baş ga bir pe riş de ony gar şy la ma ga 
çyk dy. 4  Ol: «Bar, yl ga-da şol ýi gi de 
aýt: „Ol ýer de ýer leş jek san-sa jak syz 
adam lar dyr mal-ga ra dan ýa ňa Iýe ru-
sa lim di war syz bir şä her bo lar. 5  Men 
onuň da şy nyň ot ly di wa ry, içi niň şöh-
ra ty bo la ryn. Mu ny Reb diý ýär“» diý di.

6  Reb şeý le diý ýär: «Haý daň, haý daň! 
De mir ga zyk ýur dun dan ga çyň. Çün ki 
Men si zi gö güň dört ta ra py na öwüs ýän 
ýel ki min dar gat dym, mu ny Men – Reb 
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a 2:7 Si on – bu Ys ra ýyl hal ky diý mek dir. Söz lü ge se ret.
b 2:10 Si on gyz – bu Ys ra ýyl hal ky diý mek dir. Söz lü ge se ret.
ç 3:1 Ýe şu wa – se ret: Ezr 3:2; 5:2. Bu at ha las gär diý me gi aň lad ýar. Söz lük de «ha las gär» 
sö zü ne se ret.

aýd ýan dy ryn. 7 Haý da, Ba byl da ýa şa ýan 
Si on a, gaç!» 8  Çün ki Hök mü ro wan Reb 
me ni Öz şöh ra ty üçin iber di. Si zi ta lan 
halk lar ba bat da Ol şeý le diý ýär: «Si o na 
de gen hut Me niň gö re ji me deg ýän dir. 
9 In di Men ola ryň gar şy sy na el gö ter jek; 
ola ry öz gul la ry ta la ňa sa lar». Şon da 
ýa ny ňy za me ni Hök mü ro wan Reb biň 
ibe ren di gi ni bi ler si ňiz. 10 «Aý dym aýt, 
şat lan, eý, Si on gyz b! Men ge lip, si-
ziň ara ňyz da me kan tut jak. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 11 Şol gün köp halk lar Men-
Reb be bil bag lar lar we Me niň hal kym 
bo lar lar. Men si ziň ara ňyz da me kan 
tu ta ryn». Şon da ýa ny ňy za me ni Hök-
mü ro wan Reb biň ibe ren di gi ni bi ler si ňiz. 
12  Reb mu kad des top rak da Öz pa ýy hök-
mün de Ýa hu da ny mülk edip alar we ýe ne 
Iýe ru sa li mi saý lar.

13 Äh li jan ly-jan dar lar, Reb biň öňün-
de üm süm bo luň; Ol tu rup, mu kad des 
me ka nyn dan çy kyp gel ýär.

3‑nji bap

Dördünji alamat: Ýeşuwa we şeýtan
1 Men Reb biň pe riş de si niň öňün de 

du ran baş ru ha ny Ýe şu wa ny ç hem-de 
ony gü nä kär le mek üçin sa gyn da du ran 
şeý ta ny gör düm. 2  Reb şeý ta na şeý le 
diý di: «Reb sa ňa kä ýe ýär, eý, şeý tan, 
Iýe ru sa li mi saý lan Reb sa ňa kä ýe ýär! 
Bu adam ot dan çy ka ry lan ke sin di däl-
mi nä me?» 3 Pe riş dä niň öňün de du ran 
Ýe şu wa nyň eg nin dä ki ge ýi mi kir li di. 
4  Pe riş de öňün de du ran la ra: «Onuň kir li 
ge ýim le ri ni çy ka ryň» diý di. Ol Ýe şu wa 
ýüz le nip: «Se ret, gü nä ňi aý ryp taş la dym, 

men sa ňa toý ly ba sy ny geý dir ýän» diý di. 
5  On soň men – Za kar ýa: «Ýe şu wa nyň 
ba şy na tä miz sel le ora syn lar» diý dim. 
Olar onuň ba şy na tä miz sel le ora dy lar, 
ony ge ýin dir di ler. Reb biň pe riş de si-de 
onuň ýa nyn da dur dy.

6  Reb biň pe riş de si Ýe şu wa şeý le gü wä 
geç di: 7 «Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Eger Me niň ýo lum dan ýö räp, tab şy-
ryk la ry my ýe ri ne ýe tir seň, sen Me niň 
yba dat ha na my do lan dy rar syň, how lu-
la ry ma gö zeg çi lik eder siň. Men sa ňa 
şu ýer de du ran la ryň ara syn da gez mek 
hu ku gy ny be re rin. 8  In di gu lak sa lyň, eý, 
baş ru ha ny Ýe şu wa, sen we öň ýa nyň da 
otu ran ru ha ny lar – si ziň hem mä ňiz gel-
jek de bol jak iş le riň ala ma ty sy ňyz. Men 
Şa ha di ýen gu lu my or ta çy kar jak dy ryn. 
9 Ine, Ýe şu wa nyň öňün de go ýan ýe di 
göz li da şym. Men onuň ýü zü ne oýup 
hat ýaz jak. Men bir gü nüň için de şu 
ýur duň gü nä si ni aý ryp taş la ryn. Mu-
ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr. 10 Şol 
gün siz bi ri-bi ri ňi zi üzüm hem-de in jir 
agaç la ry ňy zyň aşa gy na otur ma ga ça-
gy rar sy ňyz. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
aýd ýan dyr“».

4‑nji bap

Bäşinji alamat: çyradan 
we zeýtun agaçlary

1 Me niň bi len gep le şen pe riş de ýe ne 
gel di-de, me ni uku dan oýa ran ýa ly edip 
tu ruz dy. 2  Ol men den: «Nä me gör ýäň?» 
di ýip so ra dy. Men: «Guý ma al tyn dan 
edi len çy ra da ny gör ýä rin; onuň de pe-
sin de ýag ga by, üs tün de ýe di çy ra, ýe di 
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a 5:6 Bu tu tuş ýur duň et mi şi dir – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Ol bü tin dün ýä bo ýun ça 
şeý le dir di ýip duş gel ýär.

çy ra nyň her bi ri niň ýe di tur ba jy gy bar. 
3 Ola ryň ýa nyn da iki sa ny zeý tun aga jy 
bar. Ola ryň bi ri ýag ga by nyň sag ta ra pyn-
da, beý le ki si çep ta ra pyn da» di ýip jo gap 
ber dim. 4  Men pe riş de den: «Je na bym, 
bu lar nä me?» di ýip so ra dym. 5 Me niň 
bi len gep le şen pe riş de: «Bu la ryň nä me-
di gi ni bi le ňok my?» di ýip so ra dy. Men: 
«Ýok, je na bym» diý dim. 6  Ol ma ňa şeý le 
diý di: «Bu Reb biň Ze ru ba by la: „Güýç 
we zor luk bi len däl-de, di ňe Me niň Ru-
hum bi len iş bi ti rer siň“ di ýen sö zi. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär. 7 Sen kim mi şiň, 
eý, be ýik dag? Sen Ze ru ba by lyň öňün de 
tep-te kiz bo lar syň. Ol yba dat ha na nyň iň 
soň ky da şy ny goý ýar ka, halk „Ne gö zel, 
ne ajap!“ di ýip gy gy rar».

8  Şeý le hem ma ňa Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 9 «Şu yba dat ha na nyň bin-
ýa dy ny Ze ru ba by lyň el le ri tut dy. Ony 
ahy ry na çen li alyp git jek hem şo nuň 
el le ri dir». Şon da me ni si ziň ýa ny ňy za 
Hök mü ro wan Reb biň ibe ren di gi ni, sen – 
Ze ru ba byl bi ler siň. 10 «Ýe ňil iş ler eden 
gü nü ni äh mi ýet siz ha sap lan lar Ze ru ba-
by lyň elin dä ki şu gu ly gö rüp şat la nar lar.

Bu ýe di çy ra Reb biň gö zü dir, olar 
dün ýä ni aý la nyp ýö ren dir». 11 Men ol 
pe riş de den: «On da çy ra da nyň sa gyn-
da ky hem çe pin dä ki iki düýp zeý tun 
aga jy nä mä ni aň lad ýar?» di ýip so ra dym. 
12  On dan ýe ne-de: «Iki al tyn tur ba jy gyň 
üs ti bi len al tyn reňk li ýag çy ka ryp du-
ran zeý tun aga jy nyň iki şa ha sy nä mä ni 
aň lad ýar?» di ýip so ra dym. 13 Ol men den: 
«Bu la ryň nä me di gi ni bi le ňok my?» di ýip 
so ra dy. Men: «Ýok, je na bym» diý dim. 
14 Ol: «Bu lar ba şy na ýag çal nyp saý la nyp, 
bü tin ýer ýü zü niň Taň ry sy na gul luk ed-
ýän iki ki şi dir» di ýip jo gap ber di.

5‑nji bap

Altynjy alamat: uçýan kagyz
1 On soň se re dip dur kam, uçup ýö ren bir 

ýaz gy ly ka gy za gö züm düş di. 2  Pe riş de 
ma ňa: «Nä me gör ýäň?» diý di. Men: «Bir 
ka gyz-a uçup ýör; onuň bo ýy ýig ri mi 
tir sek, ini on tir sek» di ýip jo gap ber-
dim. 3 Ol ma ňa şeý le diý di: «Bu bü tin 
dün ýä siň ýän nä let dir. Bu ka gy zyň bir 
ta ra pyn da ýa zy ly şy ýa ly, ogur lyk eden 
sog ru lyp taş lan jak dyr, beý le ki ta ra pyn-
da ýa zy ly şy ýa ly bol sa, ýa lan dan ant 
içen kow lup çy ka ryl jak dyr. 4  Men ony 
ýol la dym. Ol og ry nyň hem-de Me niň 
adym dan ýa lan dan ant iç ýä niň öýü ne 
gi rer we şol öý de-de ga lar; agaç-tag-
ta sy dyr daş la ry bi len bi le öýi ýu wu dar. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr».

Ýedinji alamat: içi aýally küýze
5 Soň ra me niň bi len gep le şen pe riş de 

öňü me geç di-de: «Ýo ka ry ňa se ret, şol 
gel ýän za dyň nä me di gi ni gör» diý di. 
6  Men: «Ol nä me?» di ýip so ra dym. Ol 
ma ňa: «Ol gel ýän küý ze dir. Bu tu tuş 
ýur duň et mi şi dir a» diý di. 7 Soň ra gur şun 
ga pak ýo ka ry gö te ril di: küý zä niň için de 
bir aýal otyr dy. 8  Pe riş de: «Bu şer dir» 
diý di. Aýa ly küý zä niň içi ne itek läp goý-
ber di-de, gur şun ga pa gy mä käm ýe ri ne 
ýap dy. 9 Soň ra men se re dip dur kam, iki 
aýa lyň gel ýän di gi ni gör düm. Olar şe ma-
la ga nat la ry ny ýa ýyp, uçup gel ýär di ler. 
Ola ryň ga na ty leg le giň ga na ty ýa ly dy. 
Olar ýer bi len gö güň ara ly gyn da küý zä-
ni gö te rip äkit di ler. 10 Men pe riş de den: 
«Olar küý zä ni ni rä alyp bar ýar lar?» di ýip 
so ra dym. 11 Ol ma ňa: «Şin gar ýur du na; 
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a 7:1 Kis lew aýy nyň dör dü ne – bu 7-nji de kabr dyr.
b 7:3 Bä şin ji aý – se ret: 2Pat 25:8-9.
ç 7:5 Ýe din ji aý – se ret: Ýrm 41:1-2.

şol ýer de oňa öý gur jak lar. Öý taý ýar 
bo lan da, olar küý zä ni şo nuň için de öz 
ýe rin de go ýar lar» diý di.

6‑njy bap

Sekizinji alamat: dört söweş arabasy
1 Men ýe ne-de se re dip dur kam, iki 

da gyň ara syn dan çy kyp gel ýän dört 
sö weş ara ba sy ny gör düm. Ol dag lar bü-
rünç den di. 2  Ara ba la ryň bi ri ne dor at lar, 
beý le ki si ne ga ra at lar, 3 üçün ji bi ri ne ak 
at lar, soň ku sy na bol sa güýç li gyr at lar 
go şu lan dy. 4  Me niň bi len gep le şen pe-
riş de den: «Eý, je na bym, bu lar nä me?» 
di ýip so ra dym. 5 Pe riş de: «Bu lar bü tin 
ýer ýü zü niň Taň ry sy nyň hu zu ryn dan 
çyk ýan gö güň dört ru hu dyr. 6 Ga ra at la ra 
go şu lan ara ba ýur duň de mir ga zy gy na, 
ak at la ra go şu lan ara ba ola ryň yz yn dan 
gid ýär, gyr at la ra go şu lan ara ba bol sa 
gün or ta gid ýär» diý di. 7 Gyr at lar gi dip, 
ýer ýü zü ni aý lan mak is le ýär di ler. Pe riş-
de: «Ba ryň, ýer ýü zü ni aý la nyň» diý di. 
Olar ýer ýü zü ne aý lan dy lar. 8  Soň ra ol 
me ni ça gy ryp: «Se ret, de mir ga zyk ýur-
da gi den at lar ol ýer de Me niň ga ha ry my 
kö şeş dir di ler» diý di.

Ýeşuwanyň başyna täç geýdirilýär
9 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

10  «Şu gün Se pan ýa nyň og ly Ýo şy ýa-
nyň öýü ne git-de, Ba byl sür gü nin den 
gaý dyp ge len Hel daý dan, To by ýa dan 
hem-de Ýe da ýa dan al tyn-kü müş ýyg na. 
11 Ýyg nan al tyn-küm şüň den bir täç ýa sap, 
ony Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe-
şu wa nyň ba şy na geý dir. 12  Hök mü ro wan 
Reb şu ny jar ed ýär diý: „Ine, Şa ha di ýen 

adam. Ol öz or nun dan şa ha lar çy ka rar 
we Reb be yba dat ha na gu rar. 13 Ha wa, 
Reb be yba dat ha na gur jak şol dur. Ol şa-
lyk şöh ra ty ny ga za nar, tag tyn da otu ryp 
şa lyk sü rer. Onuň tag ty nyň ýa nyn da 
ru ha ny bo lar we ol iki si niň ara syn da 
yla la şyk ly mas la hat bo lar. 14  Bu täç-
ler Hel da ýyň, To by ýa nyň, Ýe da ýa nyň 
ha ty ra sy na hem-de Se pan ýa nyň og ly 
Ýo şy ýa nyň sa hy lygy nyň ha ty ra sy na 
Reb biň yba dat ha na syn da goý lar.

15 Uzak da ýa şa ýan lar hem ge lip, Reb biň 
yba dat ha na sy nyň gur lu şy gy na kö mek 
eder ler“». Şeý le lik de, si ziň ýa ny ňy za 
me ni Hök mü ro wan Reb biň ibe ren di gi ni 
bi ler si ňiz. Eger siz Hu da ýy ňyz Reb biň 
sö zü ni berk tut sa ňyz, gur lu şyk ba bat da 
bu aý dy lan lar ama la aşar.

7‑nji bap

Reb galp agyz beklemäni ýazgarýar
1 Dar ýu şyň şa ly gy nyň dör dün ji ýy ly-

nyň do ku zyn jy aýy nyň, ýag ny Kis lew 
aýy nyň dör dü ne a Za kar ýa Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy. 2  Beý te liň hal ky bol sa 
Reb be ýal bar mak üçin, Sa re se ri we Re-
gem me le gi adam la ry bi len bi le ibe rip di. 
3 Şeý le hem olar Hök mü ro wan Reb biň 
yba dat ha na syn da ky ru ha ny la ry dyr py-
gam ber le rin den: «Ýyl lar bo ýy edi şi miz 
ýa ly, bä şin ji aý da b agyz bek läp ag la-
ly my?» di ýip so ra ma ly dy lar. 4  Şon da 
Hök mü ro wan Reb ma ňa şeý le diý di: 
5  «Ýur duň äh li hal ky na hem-de ru ha-
ny la ry na aýt: „Ýet miş ýyl lap bä şin ji 
hem ýe din ji aý lar da ç ýas tu tup, agyz 
bek lä ni ňiz de, siz mu ny Me niň üçin edip-
mi di ňiz? 6  Iýip-içe ni ňiz de, di ňe özü ňiz 
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üçin iýip-iç me ýär si ňiz mi? 7 Reb biň öň ki 
py gam ber le riň üs ti bi len aý dan söz le ri-
de şu lar däl mi di? Şol wagt lar Iýe ru sa lim 
we onuň daş-tö we re gin dä ki ga la lar he-
niz ilat ly dy, pa ra hat dy. Ne gep çö li bi len 
gün ba tar ba ýyr lyk-da ilat ly dy“».

8  Za kar ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
9 «Hök mü ro wan Reb şeý le diý di: „Ada-
lat ly hö küm çy ka ryň, bi ri-bi ri ňi zi sö ýüň 
we re him-şe pa gat ly bo luň; 10 dul aýa la, 
ýe ti me, gel mi şe ge ýa-da ga ryp-ga sa ra 
sü tem et mäň; bi ri-bi ri ňi ze gar şy pis lik 
et mäň. 11 Ýö ne Me niň hal kym boý nu ýo-
gyn lyk edip, bu söz le re gu lak as ma dy lar, 
eşit me jek bo lup gu lak la ry ny dyk dy lar. 
12  Hök mü ro wan Reb biň Öz ru hy ar ka ly 
öň ki py gam ber le riň üs ti bi len ibe ren 
ka nun dyr ne si hat la ry ny eşit mez ýa ly, 
olar doň ýü rek bol du lar. Şol se bäp den 
Hök mü ro wan Reb biň ola ra ga ty ga ha ry 
gel di. 13 Şeý le lik de, Men ça gy ra nym da, 
olar gu lak as ma dy lar, olar ça gy ran da 
Men hem ola ra jo gap ber me dim. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär. 14 Şeý dip, Men 
ola ry ta na ma ýan-bil me ýän mil let le riň 
ara sy na ha ra sat bi len dar gat dym. Ola-
ryň taş lap gi den ýur du ny ha ra ba çy ly ga 
öwür dim. Ol ýer de jan ly-je men de gal-
ma dy; ne gö zel ýurt to zap gal dy“».

8‑nji bap

Reb Iýerusalimi dikeltmäge 
söz berýär

1 Hök mü ro wan Reb biň ma ňa şu sö zi 
aýan bol dy: 2  «Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Men Si o ny ju da ga ban ýa ryn, 
ony ga har-ga zap bi len ga ban ýa ryn“». 
3 Reb şeý le diý ýär: «Men Si o na ta rap 
öw rü le rin we Iýe ru sa lim de me kan tu-
ta ryn. Iýe ru sa lim „We pa ly şä her“ diý lip 
at lan dy ry lar. Hök mü ro wan Reb biň da gy 

„Mu kad des dag“ diý lip at lan dy ry lar». 

4 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «El le ri 
ha sa ly go ja lar dyr kem pir ler ýe ne-de Iýe-
ru sa li miň kö çe le rin de otu rar lar. 5 Şä he riň 
kö çe le ri oý nap ýö ren og lan-gyz lar dan 
do lar». 6  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Şol gün ler de hal kyň aman ga lan la ry nyň 
gö zü ne bu müm kin däl ýa ly gö rün se, 
Ma ňa-da şeý le gö rün me li mi? Mu ny 
Hök mü ro wan Reb – Men aýd ýan dy ryn». 
7 Hök mü ro wan Reb: «Men Öz hal ky my 
gün do gar hem gün ba tar ýurt la ryn dan 
ha las ede rin. 8  Men ola ry ýe ne Iýe ru sa
li me ýa şa ma ga ge ti re rin. Olar Me niň 
hal kym bo lar, Men ola ryň we pa ly hem 
ada lat ly Hu da ýy bo la ryn» diý ýär.

9 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Şol 
gün ler de Hök mü ro wan Reb biň yba-
dat ha na sy nyň düý bü niň tu tul ma gy na 
gat na şan py gam ber ler den şu söz le ri 
eşi den le ri ňi ziň gol la ry kuw wat ly bol-
sun! 10 Şol gün ler den öň yn san üçi nem, 
haý wan üçi nem paç alyn maz dy, gel ýän-
gid ýä nem üçin duş man dan ýa ňa ra hat lyk 
ýok dy, se bä bi Men adam la ry bi ri-bi ri niň 
gar şy sy na öjük di rip dim. 11 Em ma in di 
Men bu hal kyň aman ga lan bö le gi ne 
beý le et me rin. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
aýd ýan dyr. 12  To hum pa ra hat lyk da se pi-
ler. Üzüm aga jy mi we be rer, top rak öz 
ha sy ly ny eçi ler, as man ýag my ry ny ýag-
dy rar. Men bu la ryň hem me si ni hal kyň 
aman ga lan bö le gi ne mülk hök mün de 
ber jek. 13 Eý, ýa hu da lar hem ys ra ýyl lar, 
siz halk lar ara syn da nä le te öw rül di ňiz. 
In di Men si zi ha las ede rin, siz ýal ka-
nyş bo lar sy ňyz. Gork maň, gol la ry ňyz 
kuw wat ly bol sun!»

14  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Ata-ba ba la ry ňy zyň ga ha ry my ge ti-
ren dik le ri üçin, Men ola ryň ba şy na 
bet bagt çy lyk ge tir me gi ýü re gi me düw-
düm we pi ki ri mi üýt get män dim. Mu ny 
Men – Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy ryn. 
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a 8:19 Dör dün ji… hem-de onun jy aý lar – se ret: 2Pat 25:1 we Ýrm 39:2.
b 9:1 Rebbe degişlidir Siriýa şäherleri we ysraýyl tireleri – ýa-da Ähli ysraýyl tireleri 
Rebbiň nazaryndadyr, bütin adamzat hem.

15 Em ma Men şu gün ler de Iýe ru sa li me 
hem-de Ýa hu da ýe ne ýag şy lyk et me gi 
ýü re gi me düw düm. Gork maň! 16  Si ziň 
et me li iş le ri ňiz, ine, şu lar dyr: bi ri-bi-
ri ňi ze di ňe ha ky ka ty aý dyň, ka zy ýet de 
ada lat ly hem pa ra hat çy lyk dö red ýän 
hö küm çy ka ryň. 17 Bi ri-bi ri ňi ze gar şy 
pis lik et mäň, ýa lan ýe re ant iç mek den 
gor kuň; bu la ryň ba ry Me niň ýig ren ýän 
zat la rym dyr. Mu ny Reb aýd ýan dyr».

18  Hök mü ro wan Reb biň ma ňa şu sö zi 
aýan bol dy: 19 «Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Dör dün ji, bä şin ji, ýe din ji hem-

-de onun jy aý lar da ky a agyz bek le ýän 
gün le ri ňiz ýa hu da hal ky üçin şat lyk-şa-
ga laň, da ba ra ly baý ram çy lyk lar bo lar. 
Şo ňa gö rä ha ky ka ty hem pa ra hat ly gy 
sö ýüň“».

20 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Ýe-
ne-de halk lar we köp şä her le riň ila ty 
ge ler. 21 Bir şä her de ýa şa ýan lar baş ga 
bir şä he re gi dip, şeý le di ýer ler: „Ge-
liň, Reb be ýal ba ra lyň, Hök mü ro wan 
Reb biň göz le gi ne çy ka lyň. Ine, men-ä 
ýo la düş düm“. 22  En çe me halk lar, güýç li 
mil let ler Hök mü ro wan Reb bi göz le mä ge 
we Reb be ýal bar ma ga Iýe ru sa li me ge ler-
ler». 23 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Şol gün ler de dür li dil ler de gep le ýän 
äh li mil let ler den on adam ýa hu dy la ryň 
ete gin den tu tup: „Özüň bi len git mä ge 
bi ze yg ty ýar et, se bä bi Hu da ýyň se niň 
bi len di gi ni eşit dik“ di ýer ler».

9‑njy bap

Ysraýylyň duşmanlary 
jezalandyrylýar

1 Py gam ber lik sö zi.

Bu Rebbiň Hadrak ýurduna 
degişli sözüdir.

Bu söz Damask şäherinde galar.
Rebbe degişlidir Siriýa şäherleri

we ysraýyl tireleri b.
 2 Bu söz Hadrak bilen araçäkdeş 

bolan Hamat ýurduna,
juda parasatly Sur bilen Sidon 

şäherlerine hem degişlidir.
 3 Sur özüne berkitme gurdy,

gum kimin kümüş,
köçe hapasy ýaly altyn üýşürdi.

 4 Emma Reb onuň bar 
ýygnanjasyny

elinden alar indi.
Deňizdäki güýjüni ýok eder,

şäheri ot ýalmap-ýuwudar.
 5 Ony görüp, Aşkelon gorkar,

Gaza yzadan ýaňa jebir çeker,
umytdan düşen Ekron-da şeýle 

eder.
Gazanyň şasy ýok ediler,
Aşkelon ilatsyz galar.

 6 Aşdotda dürli milletlerden 
garyşan halklar ýaşar,

Men piliştlileriň tekepbirliginiň 
soňuna çykaryn.

 7 Alaryn agyzlaryndan ganly 
etlerin,

dişleriniň arasyndan 
nejisliklerin.

Aman galanlar Hudaýymyza 
degişli bolar,

Ýahudanyň tiresi ýaly bolar,
Ekron ýabuslar kimin bolar.

 8 Goragçy hökmünde Öz 
mekanymda düşlärin,

ýeke adam hem eýläk-beýläk 
geçmez.
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Sütemkär aman galanlara 
aralaşmaz,

çünki indi olara hut Özüm 
nazar salaryn.

Patyşa gelýär
 9 Şatlan, eý, Sion gyz, şatlan!

Eý, Iýerusalim gyzy, belent 
owaz bilen gygyr!

Ine, Patyşaň saňa tarap gelýär.
Adyl hem ýeňijidir Ol!

Ol bir eşege,
eşegiň-de taýharyna münüp,
pes göwünlilik bilen saňa 

gelýär.
 10 Efraýymyň söweş arabalaryny,

Iýerusalimiň atlaryny ýok 
ederin,

söweş ýaýlary omrulyp taşlanar.
Ol halklara abadançylygy 

berkarar eder.
Hökümdarlygy deňizden-deňze,

derýadan ýeriň uçlaryna ýeter.
 11 Sizi bolsa gurbanlyk gany bilen 

baglaşan ähtim üçin,
tussagdakylaryňyzy gurruk 

guýudan çykararyn.
 12 Eý, umytly ýesirler, öz galaňyza 

dolanyň!
Bu gün size iki esse bereket 

berjekdigimi jar edýän.
 13 Ýahudany ýaý ýaly edip egerin,

Efraýymy bolsa şol ýaýyň oky 
ederin.

Eý, Sion, ogullaryňy greklere 
garşy galdyraryn!

Seni elimde urşujynyň gylyjy 
dek oýnaryn.

 14 Şonda Reb Öz halkynyň üstünde 
peýda bolar,

ýyldyrym deý uçar Onuň 
peýkamy.

Hökmürowan Reb surnaý çalar-da,

günortadan harasat turzup, ýola 
düşer.

 15 Hökmürowan Reb halkyny gorap 
saklar.

Halk öz duşmanlaryny ýok edip,
sapan bilen uruşýanlary depeläp 

ýenjerler.
Toýda şerap içen ýaly içip 

gygyryşarlar.
Olar gurbanlyk legeni ýaly 

gandan doly bolup,
gurbanlyk sypasynyň burçlary 

kimin gandan dolarlar.
 16 Şol gün olaryň Hudaýy Reb halas 

eder,
çünki olar çopan sürüsi 

kimindir.
Olar täjiň gymmatbaha gaşlary 

ýaly
Hudaýyň ýurdunda şöhle 

saçarlar.
 17 Nähili ajaýyp hem gözel bolarlar!

Bol bugdaý hem täze şerapdan
gyz-ýigitler gül açarlar.

10‑njy bap

Reb halas etmäge söz berýär

 1 Ýaz möwsüminde
Rebden ýagyş diläň.

Gara bulutlar getirýän Reb
olara güýçli çabgalar ýagdyrýar,
her kesiň meýdanynda otlar 

bitirýär.
 2 Butlar bimany gepleýärler,

palçylar ýalan sözleýärler,
galp düýşleri ýorýarlar,

soňy boş göwünlik berýärler.
Şol sebäpden goýun ýaly ygyp 

ýörler,
çopansyzdyklary üçin ejir 

çekýärler.
 3 Çopanlara garşy tutaşdy gaharym,
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baştutanlary jezalandyraryn.
Hökmürowan Reb Öz sürüsiniň –

Ýahuda nesliniň aladasyny eder,
olary buýsançly söweş aty 

kimin eder.
 4 Burç daşy, çadyr gazygy,

söweş ýaýy,
ähli ýolbaşçylar olardan çykar.

 5 Söweş esgerleri deý bolar olar,
depelärler duşmany köçeleriň 

palçygynda.
Rebbiň özleri bilendigi üçin 

söweşip,
olar atly goşuny uýada goýarlar.

 6 Ýahuda neslini 
kuwwatlandyraryn,

Ýusup neslini halas ederin,
Men yzyna getirerin olary,

çünki olara rehimim indi.
Men tarapdan unudylmadyk ýaly 

bolarlar.
Sebäbi olaryň Hudaýy Reb 

Mendirin;
Men olara gulak asaryn.

 7 Efraýym halky batyrlar kimin 
bolar,

şerap içen deý olaryň köňli hoş 
bolar.

Muny ogullary görüp guwanarlar;
olaryň göwünleri Rebde 

galkynar.
 8 Sykylyk çalyp, toplaryn olary,

çünki Men azat etdim olary.
Köpelerler olar hut öňküleri 

ýaly.
 9 Milletler arasyna olary tohum deý 

sepdim,
emma olar Meni uzak ýurtlarda 

ýatlarlar.
Çagalary bilen aman galyp 

dolanyp gelerler.
 10 Yzyna getirerin olary Müsürden;

Aşurdan ýygnaryn.

Getirerin Gilgada, Liwana
ýöne olar sygmazlar ol ýere.

 11 Reb jebir deňzinden geçirer,
deňiz tolkunlaryny köşeşdirer.

Niliň düýpsüz çuňluklary gurar,
Aşuryň tekepbirligi çöker,
Müsüriň şalyk hasasy elinden 

gider.
 12 Olar Men-Rebde kuwwatlanarlar,

Meniň adym bilen gezerler,
Muny Reb aýdýandyr.

11‑nji bap
1 Eý, Li wan, der we ze le ri ňi aç,

goý, ot kedr agaçlaryňy ýakyp 
ýok etsin!

 2 Eý, serwi, bagyr, çünki kedr agajy 
ýykyldy,

şöhratly agaçlar wes-weýran 
boldy!

Eý, Başanyň dublary, uwlaň,
çünki sümme tokaý ýer bilen 

ýegsan boldy!
 3 Çopanlaryň bagyryşyna gulak 

salyň;
olaryň şöhraty öçdi.

Arslanlaryň arryldysyna gulak 
goýuň;

Iordanyň etegindäki tokaý ýok 
edildi.

Iki çopan
4  Me niň Hu da ýym Reb şeý le diý ýär: 

«So ýul ýan sü rä ço pan bol. 5  Sü ri ni sa-
tyn alan lar go ýun la ry soý ýar lar, ýö ne 
je za la ry ny çek me ýär ler. Go ýun la ry 
sat ýan adam ola ra: „Reb be al kyş 
bol sun, se bä bi men ba ýa dym“ diý-
ýär. Ço pan la ryň öz go ýun la ry na haý py 
gel me ýär. 6  Mun dan beý läk ýur duň ila-
ty na haý pym gel mez, mu ny Men – Reb 
aýd ýan dyryn. Men ola ryň her bi ri ni 
goň şu sy nyň hem-de pa ty şa sy nyň eli ne 
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a 11:7 Go ýun söw da gär le ri niň ha ty ra sy na – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da esa sa nam, 
je bir gö ren sü rä di ýip duş gel ýär.

be re rin. Olar ýur dy weý ran eder ler. 
Men ýe ke ada my-da ola ryň elin den 
ha las et me rin».

7 Şeý le lik de, go ýun söw da gär le ri niň 
ha ty ra sy na a men so ýul ma ly sü rä ço-
pan bol dum. Eli me iki ta ýak al dym-da, 
ola ryň bi ri ni «Mer he met», beý le ki si ni 
bol sa «Bü te wü lik» di ýip at lan dyr dym. 
Şeý dip, sü ri ni bak dym. 8  Bir aý da üç 
ço pa ny ba şym dan sow dum. Men go-
ýun söw da gär le ri ni ýig ren dim, olar 
hem me ni ýig ren di ler. 9 Men ola ra: 
«Men si ziň üçin ço pan çy lyk et jek däl. 
Ölen – öl sün, ýum ru lan – ýum rul syn. 
Aman ga lan lar bol sa bi ri-bi ri niň eti ni 
iý sin ler» diý dim. 10  Äh li halk lar bi len 
eden äh ti mi boz mak üçin «Mer he met» 
di ýip at lan dy ran ta ýa gy my al dym-da, 
ony döw düm. 11 Hut şol gü nüň özün de 
äht bo zul dy. Je bir çe ken go ýun lar – olar 
ma ňa se re dip dur du lar – mu nuň Reb-
biň sö zü di gi ne göz ýe tir di ler. 12  Soň ra 
ola ra: «Eger mu ny dog ry ha sap la sa ňyz, 
on da muz du my be riň, eger nä dog ry 
ha sap la sa ňyz, muzd ge rek däl» diý dim. 
Şeý le lik de, olar ma ňa otuz kü müş teň ňe 
çe kip ber di ler. 13  Reb ma ňa: «Ola ryň 
Ma ňa ke sen bir şa ýa deg me ýän ba-
ha sy ny al-da, küý ze gä re taş lap ber» 
diý di. On soň men otuz kü müş teň ňä ni 
al dym-da, Reb biň yba dat ha na syn da-
ky küý ze gä re taş la dym. 14  Soň ra men 
Ýa hu da bi len Ys ra ýy lyň ara syn da ky 
do gan lyk gat na şy gy ny boz mak üçin 
«Bü te wü lik» di ýen ikin ji ta ýa gy my-
da döw düm.

15 Soň ra Reb ma ňa şeý le diý di: «Der de 
ýa ra ma ýan ço pa nyň gu ral la ry ny ýe ne-de 
al. 16  Men şu ýur da bir ço pan goý jak-
dy ryn, ol ölüm ýas sy gyn da ýa ta nyň 

ala da sy ny et mez, ýi te ni ide mez, ma-
ýy by be jer mez, sag ada myň gar ny ny 
do ýur maz. Gaý tam ol se miz le riň eti ni 
iýip, toý nak la ry ny go pa rar.

 17 Sürini taşlaýan,
derde ýaramaýan çopanyň dat 

gününe!
Gylyç onuň elini çapsyn, sag 

gözüni oýsun.
Eli bütinleý gurasyn,
sag gözi sokur bolsun».

12‑nji bap

Iýerusalimiň ýeňşi
1 Py gam ber lik sö zi.
Bu Reb biň Ys ra ýyl ha kyn da ky sö zü-

dir. Gö gi ýa ýan, ýe ri esas lan dy ran we 
yn san ru hu ny ýa ra dan Reb şeý le diý ýär: 
2  «Men Iýe ru sa li mi daş-tö we re gin dä ki 
halk lar üçin ba şy ňy aý la ýan şe rap ly bir 
kä se ede rin. Iýe ru sa lim ga ba wa dü şen de, 
bu kä se den Ýa hu da-da içer.

3  Şol gün Men Iýe ru sa li mi äh li 
mil let ler üçin agyr daş ede rin. Ony 
gö te ren le riň äh li si öz le ri ne ze per 
ýe ti rer. Ýer ýü zü niň äh li mil let le ri 
bir le şip, Iýe ru sa li miň gar şy sy na çy-
kar lar. 4  Şol gün Men at la ryň ba ry ny 
gu duz la da ryn, üs tün dä ki le ri bol sa dä-
li re de rin. Beý le ki halk la ryň at la ry nyň 
göz le ri ni kör ede rin, em ma Ýa hu da 
nes li ni Öz na za rym da sak la ryn. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr. 5  Şon da Ýa hu da 
baş tu tan la ry öz-öz le ri ne: „Öz le ri niň 
Hu da ýy Hök mü ro wan Reb de kuw-
wat la nan Iýe ru sa li miň hal ky bi ziň 
gu jur-gaý ra ty myz dyr“ di ýer ler. 6  Şol 
gün Men ýa hu da baş tu tan la ry ny 
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oduň or ta syn da ýan ýan bir maň ňal 
ýa ly, bug daý des se si niň için de alaw-
lap ýan ýan çy ra ýa ly ede rin. Olar 
sag-so lun da ky halk la ryň äh li si ni ýa-
kyp-ýan dy rar lar. Iýe ru sa lim ýe ne-de 
özü niň öň ki ýe rin de otu rar».

7 Da wu dyň ne sil le ri niň hem-de Iýe ru-
sa li miň hal ky nyň şöh ra ty Ýa hu da dan 
öňe geç mez ýa ly, Reb il ki ýa hu da 
hal ky na ýe ňiş be rer. 8  Reb şol gün 
Iýe ru sa li miň hal ky ny go rar. Ola ryň 
iň eji zi Da wut ýa ly bo lar. Da wu dyň 
nes li Hu daý ýa ly, öňe çy kan Reb biň 
pe riş de si ýa ly bo lar.

Tutuş ýurtda ýas tutarlar
9 «Şol gün Men Iýe ru sa li miň gar-

şy sy na çyk ýan mil let le riň äh li si ni 
der bi-da gyn et mä ge gi ri şe rin. 10  Men 
Da wu dyň nes li niň hem-de Iýe ru sa li miň 
hal ky nyň üs tü ne mer he met we ýal ba ryş 
ru hu ny dö ke rin. Olar öz le ri niň de şim-

-de şim ede ni ne, ýag ny Ma ňa se re der ler, 
ýal ňyz og ly üçin ýas tut ýan ýa ly ýas 
tu tar lar, now ba har og ly üçin ahy-na la 
çek ýän ýa ly ajy göz ýaş dö ker ler. 11 Şol 
gün Iýe ru sa lim de tu tu l jak ýas Me gi do 
düz lü gin dä ki Ha dat rim mon da tu tu lan 
ýas ýa ly agyr bo lar. 12  Ýurt da her ko-
wu myň maş ga la sy öz baş dak, aýal la ry 
aý ry, er kek le ri aý ry ýas tu tar: Da wu dyň 
ko wu my nyň er kek le ri aý ry, aýal la ry 
aý ry; Na ta nyň ko wu my nyň er kek le ri 
aý ry, aýal la ry aý ry; 13 Le wi niň ko wu-
my nyň er kek le ri aý ry, aýal la ry aý ry; 
Şim gi niň ko wu my nyň er kek le ri aý ry, 
aýal la ry aý ry; 14  şeý le hem äh li ga lan 
ko wum la ryň er kek le ri aý ry, aýal la ry 
aý ry ýas tu tar».

13‑nji bap
1 Şol gün Da wu dyň nes li ni hem-de 

Iýe ru sa li miň hal ky ny gü nä den we 

ha ram lyk dan sap la mak üçin bir çeş-
me çy kar.

Butparazlygyň we ýalan 
pygamberligiň soňy

2  Şol gün Men ýurt dan but la ryň at la ry-
ny öçü rip taş la ryn. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dyr. Mun dan beý läk olar 
ýat la nyl maz. Ýa lan py gam ber le ri-de, 
er bet ru hy-da ýurt dan çy ka ra ryn. 3 Eger 
kim dir bi ri ýe ne py gam ber lik edäý se, 
ata-ene si oňa: «Sen di ri gal mar syň, se-
bä bi Reb biň adyn dan ýa lan söz le ýär siň» 
di ýer. Ol py gam ber lik eden de, ata-ene si 
ony py çak lar. 4 Şol gün her bir py gam ber 
py gam ber lik ed ýän wag tyn da gör nen 
gör nüş ler den uta nar, adam la ry al da mak 
üçin py gam ber le riň ýüň do nu ny geý mez. 
5 Ol: «Men py gam ber däl, men – daý han. 
Ýaş wag tym bi ri me ni gul edip sa tyn 
alyp dyr» di ýer. 6  Eger on dan: «Dö şüň-
dä ki ýa raň nä me?» di ýip so ra sa lar, ol: 
«Bu dost la ry myň öýün de käm bol dy» 
di ýip jo gap be rer.

 7 Eý, gylyç, oýan çopanymyň 
garşysyna!

Oýan ýakynymyň garşysyna.
Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

Çopany ur, goý, dargasyn 
goýunlar.

Men elimi kiçileriň garşysyna 
galdyraryn.

 8 Tutuş ýurduň,
üçden ikisi gyrlyp heläk bolar,
üçden biri diri galar.

Muny Reb aýdýandyr.
 9 Şol galan üçden birini otdan 

geçirerin,
olary kümüş kimin saplaryn,

altynyň barlanyşy ýaly synaryn.
Olar Maňa dileg ederler,

Men olara jogap bererin,
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«Bu – Meniň halkym» diýerin;
Olar-da: «Reb – biziň 

Hudaýymyz» diýerler.

14‑nji bap

Soňky söweş
1 Ine, Reb biň gü ni gel ýär! Eý, Iýe-

ru sa lim hal ky, siz den al nan ol ja öz 
gö zü ňi ziň al nyn da paý la şy lar. 2  Men 
Iýe ru sa li miň gar şy sy na uruş mak üçin 
äh li mil let le ri ýyg na ryn. Şä her ler 
ba sy lyp al nar, öý ler ta la nar, aýal lar 
zor la nar. Şä her hal ky nyň ýa ry sy sür-
gün edi ler, ýö ne hal kyň ga lan bö le gi 
şä her den çy ka ryl maz. 3  On soň Reb 
çy kyp, sö weş gü nün dä ki ýa ly edip, 
şol halk la ryň gar şy sy na ur şar. 4  Şol 
gün Onuň aýa gy gün do gar da – Iýe-
ru sa li miň öňün dä ki Zeý tun da gyn da 
bo lar. Bu dag gün do gar dan gün ba ta ra 
ägirt uly jül ge bo lup, ikä bö lü ner; 
da gyň ýa ry sy de mir ga zy ga, ýa ry sy 
gün or ta çe ki ler. 5  Siz Reb biň da gy nyň 
jül ge si niň içi bi len ga çar sy ňyz, se bä-
bi ol jül ge Ase le çen li uza lyp gi der. 
Siz şon da Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa-
nyň döw rün de bo lan ýer tit re me den 
ga çy şy ňyz ýa ly ga çar sy ňyz. Şol wagt 
me niň Hu da ýym Reb äh li mu kad-
des ler bi len bi le ge ler. 6  Şol gün yşyk 
bol maz, as man da ky yşyk çeş me le ri 
do ňar. 7 Ol di ňe Reb be aýan bo lan 
aý ra tyn bir gün bo lar. Ol ne gün di ze 
meň zär, ne-de gi jä; ag şa my na ýag-
ty bo lar. 8  Şol gün Iýe ru sa lim de suw 
jo şar. Su wuň ýa ry sy gün do gar da ky 
deň ze, ýa ry sy gün ba tar da ky deň ze 
akar. Bu gy şy na-da, tom su na-da şeý le 
do wam eder.

9 Reb tu tuş ýer ýü zü niň Şa sy bo lar. Şol 
gün Reb ýe ke-täk Reb bo lar we Onuň 
ady ýe ke-täk at bo lar.

10  Ge ba dan Iýe ru sa li miň gün or ta-
syn da ky Rim mo na çen li tu tuş ýurt 
düz lü ge öw rü ler. Em ma Iýe ru sa lim 
Ben ýa min der we ze sin den öň ki der we zä-
niň ýer le şen ýe ri ne, Çüňk der we ze si ne 
çen li, ýag ny Ha na nel di ňin den pa ty-
şa nyň üzüm sy kyl ýan ýe ri ne çen li 
ara lyk da ky be lent lik de ga lar. 11  Iýe
ru sa lim de adam lar ýa şar, ol in di den 
beý läk ýok edil mez. Şä her howp suz 
bo lar.

12  Iýe ru sa li miň gar şy sy na ur şan 
mil let le ri Reb şu be la lar bi len je za-
lan dy rar: he niz aýak üs tün de ge zip 
ýör kä ler – ten le ri, ha na syn da ka – göz-
le ri, agyz la ryn da ka – dil le ri çüý rär. 
13 Şol gün ola ry Reb uly al jy raň ňy ly ga 
sa lar, her kim öz gap da lyn da ky nyň elin-
den tu tar, bi ri-bi ri ne ýum ruk sa lar lar. 
14  Hat da ýa hu da lar-da Iýe ru sa lim de ur-
şar lar. Daş-tö we rek dä ki äh li mil let le riň 
baý ly gy: uly möç ber de al tyn-küm şi, 
ge ýim le ri ýyg na lar. 15  At lar dyr ga tyr-
la ra, dü ýe ler dir eşek le re hem-de ola ryň 
dü şel ge le rin de bo lan beý le ki äh li haý-
wan la ra-da şu nuň ýa ly be la lar bi len 
je za ber ler.

16  Iýe ru sa li miň üs tü ne ço zan mil let-
ler den aman ga lan la ry Pa ty şa, ýag ny 
Hök mü ro wan Reb be yba dat et mek 
hem-de Çat ma baý ra my ny bel le mek 
üçin ýy lyň-ýy ly na Iýe ru sa li me gi der ler. 
17 Pa ty şa, ýag ny Hök mü ro wan Reb-
be yba dat et mek üçin ýer ýü zün dä ki 
halk lar dan Iýe ru sa li me git me dik ler 
ýa gyş ga ra sy ny gör mez. 18  Eger Mü sür 
nes li hem gi dip, şu ny ber jaý et me se, 
Reb ola ra-da Çat ma baý ra my ny bel-
le mä ge git me dik halk la ryň ba şyn dan 
in de ren be la sy ny in de rer. 19 Mü sü riň 
hem-de Çat ma baý ra my ny bel le mä ge 
git me dik mil let le riň äh li si niň je za sy 
şeý le bo lar.
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20  Şol gün hat da at la ryň jaň ja gaz-
lary na-da «Reb be ba gyş edi len» di ýip 
ýa zy lar; Reb biň yba dat ha na syn da ky ga-
zan lar hem gur ban lyk sy pa sy nyň öňün-
dä ki jam lar ýa ly bo lar. 21 Iýe ru sa lim dä ki 
hem-de Ýa hu da da ky her bir ga zan 

Hök mü ro wan Reb be ba gyş edi ler. 
Gur ban lyk ber mä ge ge len ler ola ry 
gur ban lyk eti ni bi şir mek üçin ula nar-
lar. Şol gün den beý läk Hök mü ro wan 
Reb biň yba dat ha na syn da ýe ke je-de 
söw da gär bol maz. 
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