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Patyşalar
Ikinji kitap

Giriş
Pa ty şa lar baradaky ikin ji ki tap da 

Ys ra ýy lyň De mir ga zyk we Gün or ta 
pa ty şa lyk la ry nyň ta ry hy be ýan edil-
ýär. Bu ki tap iki bö lüm den yba rat dyr. 
Onuň bi rin ji bö lü min de b. e. öň IX 
asy ryň or ta la ryn dan tä b. e. öň 722-nji 
ýyl da De mir ga zyk pa ty şa ly gy nyň 
paý tag ty Sa ma ri ýa nyň syn ma gy na 
çen li bo lan ta ry hy wa ka lar be ýan 
edil ýär. Ki ta byň ikin ji bö lü min de 
ys ra ýyl hal ky nyň ýe sir li ge al nyp, b. 
e. öň 586-njy ýyl da Gün or ta pa ty-
şa ly gy nyň paý tag ty Iýe ru sa li miň 
Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar ta-
ra pyn dan weý ran edil me gi ne çen li 
bo lup ge çen wa ka lar be ýan edil ýär. 

Ki tap Ge dal ýa nyň ba byl ly la ryň gol 
as tyn da ky ýa hu da hal ky na hä kim lik 
edi şi ba ra da ky we Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe ho ýa ky nyň Ba byl tür me sin den 
bo şa dy ly şy ba ra da ky wa ka lar bi len 
ta mam lan ýar.

Ki tap da be ýan edi len bet bagt çy lyk-
lar Ys ra ýyl, Ýa hu da pa ty şa la ry nyň we 
hal kyň Hu da ýy ret edip, but la ra sež-
de eden dik le ri ze rar ly bol dy. Em ma 
Iýe ru sa li miň weý ran edi lip, ýa hu da-
la ryň Ba by la sür gün edil me gi soň ra 
Ys ra ýyl ta ry hyn da uly öz ge riş lik le riň 
we ru hy gal ky nyş la ryň bol ma gy na 
ýar dam ber di.
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1‑nji bap

Reb Ahazýa patyşany jezalandyrýar
1 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ahap ölen den soň, 

Mo wap ýur dy Ys ra ýy lyň gar şy sy na 
goz ga laň tu ruz dy.

2 Bir gün Ahaz ýa Sa ma ri ýa şä he rin dä ki 
köş gü niň ýo kar ky ga tyn da ky pen ji re den 
ýy ky lyp, şi kes len di. On soň ol: «Gi diň-
de, Ek ron hu da ýy Ba gal ze bup dan so raň, 
men bu şi kes den gu tu lyp bi le rin mi?» 
di ýip ça par lar ýol la dy. 3 Em ma Reb biň 
pe riş de si tiş be li Yl ýas py gam be re şeý le 
diý di: «Git-de, Sa ma ri ýa nyň pa ty şa sy-
nyň ça par la ry nyň öňün den çy kyp, ola ra: 

„Siz Pi liş tiň Ek ron ga la sy nyň hu da ýy 
Ba gal ze bup dan pa ty şa ňyz ba ra da so-
ra ma ga gi der ýa ly Ys ra ýyl da Hu daý 
ýok my nä me?“ diý. 4  Bu eden işiň üçin 
Reb şeý le diý ýär: „Sen ýa tan dü şe giň den 
gal mar syň, hök man öler siň“». Şeý dip, 
Yl ýas py gam ber özü ne ber len tab şy ry-
gy ber jaý et di.

5 Ça par lar pa ty şa nyň ýa ny na do la nyp 
gel di ler. Pa ty şa olar dan: «Siz nä me üçin 
yzy ňy za do la nyp gel di ňiz?» di ýip so ra dy. 
6  Olar şeý le jo gap ber di ler: «Öňü miz den 
bir adam çy kyp, bi ze Reb şeý le diý ýär 
diý di: „Si zi ibe ren pa ty şa ňy zyň ýa ny na 
ba ryň-da, oňa sen Ek ron hu da ýy Ba gal-
ze bup dan so ra ma ga adam ibe rer ýa ly, 
Ys ra ýyl da Hu daý ýok my nä me? Mu nuň 
üçin sen ýa tan dü şe giň den gal mar syň, 
hök man öler siň“ di ýiň». 7 Pa ty şa ça-
par lar dan: «Öňü ňiz den çy kyp, si ze bu 
söz le ri di ýen ada myň sy pa ty nä hi li di?» 
di ýip so ra dy. 8  Olar pa ty şa: «Ol dü ýe 
ýü ňün den ti ki len don lu dy we bi li ne-de 
ga ýyş gu şak gu şa lan dy» di ýip jo gap ber-
di ler. Pa ty şa: «Ol tiş be li Yl ýas dyr» diý di.

9 On soň pa ty şa el li ba şy ny ýa ny nyň el li 
ada my bi len Yl ýa syň ýa ny na ýol la dy. 

El li ba şy bir baý ryň üs tün de otu ran Yl-
ýa syň ýa ny na ge lip, oňa: «Eý, Hu da ýyň 
ada my, pa ty şa sa ňa aşak düş me gi bu ýur-
ýar» diý di. 10 Yl ýas el li ba şa: «Eger men 
Hu da ýyň ada my bol sam, goý, Hu daý 
gök den ot in de rip, se ni we se niň el li 
ada my ňy ýa kyp kül et sin» diý di. On soň 
gök den ot inip, el li ba şy ny we onuň el li 
ada my ny ýa kyp kül et di.

11 Pa ty şa ýa ny nyň el li ada my bi len 
ikin ji el li ba şy ny Yl ýa syň ýa ny na ýol-
la dy. Ol hem Yl ýas py gam be riň ýa ny na 
ge lip, oňa: «Eý, Hu da ýyň ada my, pa ty şa 
sa ňa tiz aşak düş me gi bu ýur ýar» diý di. 
12 Yl ýas oňa: «Eger men Hu da ýyň ada my 
bol sam, goý, Hu daý gök den ot in de rip, 
se ni we se niň el li ada my ňy ýa kyp kül 
et sin» diý di. On soň gök den Hu da ýyň 
ody inip, ol el li ba şy ny we onuň el li 
ada my ny ýa kyp kül et di.

13 Pa ty şa ýa ny nyň el li ada my bi len 
üçün ji el li ba şy ny Yl ýa syň ýa ny na ýol-
la dy. Şeý dip, üçün ji el li ba şy Yl ýa syň 
ýa ny na ge lip, öňün de dy za çö küp, ýal-
ba ryp: «Eý, Hu da ýyň ada my, me niň we 
bu el li gu lu ňyň ja ny na haý pyň gel sin. 
14  Öň ki iki el li ba şy el li ada my bi len 
gök den inen oda ýa nyp kül bol dy, em ma 
in di se niň me niň ja ny ma haý pyň gel sin» 
diý di. 15 On soň Reb biň pe riş de si Yl ýa sa: 
«Onuň bi len aşak düş, on dan gork ma» 
diý di. Şeý dip, Yl ýas aşak dü şüp, el li ba şy 
bi len pa ty şa nyň ýa ny na git di. 16  Yl ýas 
pa ty şa: «Reb şeý le diý ýär: „Sen Ek ron 
ga la sy nyň hu da ýy Ba gal ze bup dan gu-
tu ly şyň ba ra da so ra ma ga adam ibe rer 
ýa ly Ys ra ýyl da Hu daý ýok my nä me? 
Mu nuň üçin sen ýa tan dü şe giň den gal-
mar syň, hök man öler siň“» diý di.

17 Şeý dip, Reb biň Yl ýa syň üs ti bi len 
aý dan sö zü ne gö rä, Ahaz ýa pa ty şa dün-
ýä den öt di. Ahaz ýa pa ty şa ölen den soň, 
ýe ri ne do ga ny Ýo ram pa ty şa bol dy, se bä-
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bi onuň og ly ýok dy. Ol Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe ho şa pa dyň og ly Ýehoramyň pa ty şa-
ly gy nyň ikin ji ýyl yn da Ys ra ýy la pa ty şa 
bol dy. 18  Ahaz ýa nyň beý le ki eden iş le ri 
ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr.

2‑nji bap

Ylýas pygamber göge göterilýär
1 Reb Yl ýas py gam be ri ha ra sat için de 

gö ge gö ter mek çi bo lan da, ol El ýa şa bi-
len Gil gal dan gaý dyp gel ýär di. 2  Yl ýas 
py gam ber El ýa şa: «Sen şu ýer de gal, 
çün ki Reb ma ňa Beý te le git me gi bu ýur-
dy» diý di. Em ma El ýa şa: «Reb den we 
se niň adyň dan ant iç ýä rin, men sen den 
gal ma ryn» di ýip jo gap ber di. Şeý dip, 
ola ryň iki si bi le tir ke şip, Beý te le git di ler. 
3 Beý tel dä ki py gam ber ler to pa ry El ýa şa-
nyň ýa ny na ge lip, on dan: «Sen Reb biň 
şu gün je na by ňy ýa nyň dan äkit jek di gi-
ni bil ýär siň mi?» di ýip so ra dy. El ýa şa: 
«Ha wa, men bil ýä rin, ýö ne bu ba ra da 
gep le mek is lä mok» di ýip jo gap ber di.

4  Yl ýas py gam ber El ýa şa: «Sen şu ýer-
de gal, çün ki Reb ma ňa Ýe ri ho git me gi 
bu ýur dy» diý di. Em ma El ýa şa: «Reb biň 
we se niň adyň dan ant iç ýä rin, men sen-
den gal ma ryn» di ýip jo gap ber di. Şeý dip, 
ola ryň iki si bi le tir ke şip, Ýe ri ho git di ler.

5  Ýe ri ho da ky py gam ber ler to pa ry El-
ýa şa go laý ge lip, on dan: «Sen Reb biň şu 
gün je na by ňy ýa nyň dan äkit jek di gi ni 
bil ýär siň mi?» di ýip so ra dy lar. El ýa şa: 
«Ha wa, bil ýä rin, ýö ne bu ba ra da gep le-
mek is lä mok» di ýip jo gap ber di.

6  Yl ýas El ýa şa: «Sen şu ýer de gal, çün-
ki Reb ma ňa Ior dan der ýa sy na git me gi 
bu ýur dy» diý di. Em ma El ýa şa: «Reb den 
we se niň adyň dan ant iç ýä rin, men sen-
den gal ma ryn» di ýip jo gap ber di. Şeý dip, 
ola ryň iki si-de bi le tir ke şip, ýol la ry ny 

do wam et dir di ler. 7 El li ada ma ba ra bar 
bo lan py gam ber ler to pa ry-da bu lar bi len 
bi le gi dip, uzag rak da ola ryň gar şy syn-
da dur du lar. Yl ýas bi len El ýa şa hem 
Ior da nyň ke nar ýa ka syn da dur dular. 
8  Yl ýas do nu ny alyp düýr le di-de, onuň 
bi len su wa ur dy. Suw bö lü nip, iki ta ra-
pa çe kil di. Olar der ýa nyň için dä ki gu ry 
ýer den ýö räp ke na ra çyk dy lar.

9 Ior dan der ýa syn dan ge çen le rin den 
soň, Yl ýas py gam ber El ýa şa: «Hu da-
ýyň me ni ýa nyň dan alyp git me zin den 
öň, men den is län za dy ňy so ra» diý di. 
El ýa şa: «Se niň yzy ňy ýö re de rim ýa ly, 
ma ňa öz ru huň dan iki es se ar tyk ruh 
ber» diý di.

10 Yl ýas py gam ber: «Kyn zat di le diň. 
Em ma mu ňa ga ra maz dan, eger sen me-
niň öz ýa nyň dan gö te ri lip bar ýa ny my 
gör seň, di ňe şon da di le giň ka bul bo lar. 
Eger-de me ni gö rüp bil me seň, on da 
di le giň bit mez» diý di.

11 Olar gür le şip gi dip bar ýar ka lar, 
bir den kä alaw at la ry na tir ke len alaw 
sö weş ara ba sy ola ry bi ri-bi rin den aýyr-
ýar. Yl ýas ha ra sat bi len gö ge gö te ril ýär. 
12  El ýa şa Yl ýas py gam be re se re dip: «Eý, 
atam, atam! Ys ra ýy lyň sö weş ara ba la ry 
bi len sö weş ara ba ly es ger le ri!» di ýip, 
bar se si bi len gy gyr ýar. Şon dan soň 
El ýa şa Yl ýas py gam be ri hiç ha çan gör-
me di. El ýa şa öz eşik le ri ni ýyr typ, ikä 
böl di. 13 On soň El ýa şa Yl ýas dan ga çyp 
ga lan do ny alyp, yzy na gi dip, Ior da nyň 
ke na ryn da dur dy. 14  Ol Yl ýas dan ga çyp 
ga lan do ny al dy-da, su wa urup: «Ha ny, 
Yl ýa syň Hu da ýy Reb ni re de?» di ýip 
gy gyr dy. El ýa şa do ny su wa uran ba dy-
na, suw bö lü nip, iki ta ra pa çe kil di we 
El ýa şa ke na ryň beý le ki ta ra py na geç di.

15  Ýe ri ho da ky py gam ber ler to pa ry 
El ýa şa ny bir men zil ýer den gö rüp: «Yl-
ýa syň ru hy El ýa şa da» di ýiş di ler. On soň 
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olar El ýa şa nyň öňün den çy kyp, oňa 
tag zym et di ler. 16  Olar El ýa şa: «Ine, gul-
la ryň ara syn da el li sa ny güýç li adam bar. 
Goý, olar gi dip, se niň je na byň Yl ýa sy 
göz le sin ler. Bel ki, Reb biň Ru hy ony 
äki dip, dag dyr jül ge le riň bi ri ne taş lan-
dyr» diý di ler. El ýa şa ola ra: «Ýok, ola ry 
iber mäň» diý di.

17 Em ma py gam ber ler oňa ýal ba ryp, 
ony mej bur eden soň lar, El ýa şa: «Bol-
ýar, ibe riň» diý di. Şeý dip, el li adam 
Yl ýa syň göz le gi ne çyk dy lar. Olar ony 
üç gün läp göz le di ler, ýö ne ta pyp bil me-
di ler. 18  Olar El ýa şa nyň ýa ny na do la nyp 
gel di ler. Şol wagt lar El ýa şa Ýe ri ho da dy. 
Ol py gam ber ler to pa ry na: «Men si ze 
git mäň diý me dim mi nä me?» diý di.

Elýaşa pygamberiň gudratlary
19 Ga la adam la ry El ýa şa: «Je na bym, 

gör şü ňiz ýa ly ga la nyň ýer leş ýän ýe ri go-
wy, ýö ne onuň su wu nyň er bet di gi ze rar ly 
ýer ha syl syz ly ga se ze war bol dy» diý di ler. 
20 El ýa şa: «Ma ňa içi ne duz sal nan tä ze 
gap ge ti rip be riň» diý di. Olar oňa içi 
duz ly ga by ge ti rip ber di ler. 21 El ýa şa suw 
çeş me si niň ba şy na bar dy-da, du zy onuň 
içi ne ok lap: «Reb şeý le diý ýär: „Men 
bu su wy tä miz le ýä rin. Mun dan beý läk 
ölüm-de, ha syl syz lyk-da bol maz“» diý di. 
22  El ýa şa nyň aý dy şy ýa ly şol suw tä şu 
gü ne çen li hem tä miz dir.

23 El ýa şa ol ýer den Beý te le git di. Ol 
gi dip bar ýar ka, ga la dan ýaş og lan lar 
çy kyp, ony mas ga ra lap: «Heý, kel, güm 
bol şu ýer den! Heý, kel, güm bol şu 
ýer den!» di ýip gy gy ryş dy lar. 24  El ýa şa 
yzy na öw rü lip, og lan la ra se re dip, ola ra 
Reb biň adyn dan gar ga dy. Bi raz wagt dan 
soň, jeň ňel lik den iki sa ny aýy çy kyp, 
kyrk iki og la ny par ça la dy. 25  El ýa şa ol 
ýer den Kar mel da gy na gi dip, dag dan 
Sa ma ri ýa ga la sy na do la nyp gel di.

3‑nji bap

Ysraýyl Mowap bilen uruşýar
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pa dyň pa ty-

şa ly gy nyň on se ki zin ji ýyl yn da Aha byň 
og ly Ýo ram Ys ra ýy la pa ty şa bol dy. Ol 
Sa ma ri ýa da on iki ýyl pa ty şa lyk et-
di. 2  Ýo ram Reb biň na za ryn da ýig ren ji 
iş le ri et di. Em ma ol ka ka sy, eje si ýa ly 
däl di, çün ki ol ka ka sy nyň Ba ga la di ken 
da şy ny aýyr dy. 3  Mu ňa ga ra maz dan, 
Ýo ram Ne ba dyň og ly Ýa rob gam ýa ly 
Ys ra ýy la gü nä et di rip, pis iş le ri et mek-
den el çek me di.

4 Mo wap pa ty şa sy Me şa nyň go ýun la ry 
san-sa jak syz dy. Ol Ys ra ýyl pa ty şa sy na 
ýüz müň gu zy bi len ýüz müň go çuň 
ýü ňü ni iber me li di. 5 Ahap ölen den soň 
Mo wap pa ty şa sy Ys ra ýyl pa ty şa sy na 
gar şy goz ga laň tu ruz dy. 6  On soň Ýo-
ram des si ne Sa ma ri ýa dan gi dip, bü tin 
ys ra ýyl hal ky ny ýyg na dy. 7 Ýo ram Ýa-
hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pa da ha bar ýol lap, 
on dan: «Mo wap pa ty şa sy ma ňa gar şy 
uruş tu ruz dy. Sen me niň bi len Mo wa-
byň gar şy sy na ur şa gi der siň mi?» di ýip 
so ra dy. Ýe ho şa pat Ys ra ýyl pa ty şa sy na: 
«Me nem, es ger le ri mem, at ly go şu ny-
mam se niň hyz ma tyň da dy rys» di ýip 
jo gap ber di. 8  On soň Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe ho şa pat Ýo ram dan: «Haý sy ta rap dan 
hü jüm ede li?» di ýip so ra dy. Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ýo ram: «Edom çö lü niň ýo ly 
bi len hü jüm ede ris» di ýip jo gap ber di.

9 Şeý dip, Ys ra ýyl, Ýa hu da we Edom 
pa ty şa la ry bi le ýo la düş dü ler. Olar ýe-
di gün lük aý law ly ýo ly ge çen le rin den 
soň, py ýa da go şun we ola ryň ýa nyn da ky 
mal lar üçin hiç hi li suw la ry gal ma dy. 
10 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýo ram: «Wah, Reb 
bi zi, üç pa ty şa ny Mo wa byň eli ne ber mek 
üçin bir ýe re ýyg nan eken» diý di. 11 Em ma 
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Ýe ho şa pat: «Reb den so rap gö rer ýa ly bu 
ýer de Reb biň py gam be ri ýok my?» diý di. 
On soň Ys ra ýyl pa ty şa sy nyň emel dar la ry-
nyň bi ri: «Şa pa dyň og ly El ýa şa şu ýer de. 
Ol Yl ýa syň eli ne suw aky dar dy» di ýip 
jo gap ber di. 12  Ýe ho şa pat: «On da Reb biň 
sö zi bar» diý di. Şeý dip, Ys ra ýyl, Ýa hu da 
hem-de Edom pa ty şa la ry bi le tir ke şip, El-
ýa şa nyň ýa ny na git di ler.

13 El ýa şa Ys ra ýyl pa ty şa sy na: «Sen 
nä me üçin me niň ýa ny ma gel ýär siň? 
Sen ka ka ňyň, eje ňiň py gam ber le ri niň 
ýa ny na git» diý di. Em ma Ys ra ýyl pa ty-
şa sy Ýo ram oňa: «Ýok, Reb biň hut özi 
bi zi, üç pa ty şa ny di ňe Mo wa byň eli ne 
ber mek üçin bir ýe re ýyg nan eken» diý di. 
14 El ýa şa Ys ra ýyl pa ty şa sy na şeý le diý di: 
«Hyz mat ed ýän Hök mü ro wan Reb bi miň 
adyn dan ant iç ýä rin, men Ýa hu da pa ty-
şa sy na sar pa goý ýan ly gym üçin se niň 
bi len gep leş ýä rin, ýog sam men se niň 
ýü zü ňe-de se ret mez dim. 15  In di ma ňa 
bir sa zan da ge ti riň».

Sa zan da saz ça lyp otyr ka, El ýa şa nyň 
kal by na Reb biň güý ji gel di. 16  El ýa şa 
şeý le diý di: «Reb şeý le diý ýär: „Şu gu ry 
jar hen dek ler den do lar. 17 Siz hiç hi li ýel, 
ýa gyş gör me se ňiz-de, bu jar suw dan do-
lup, äh li ňiz mal-ga ra la ry ňyz bi len bi le 
şol suw dan içer si ňiz“. 18  Bu zat lar Reb 
üçin ga ty aň sat dyr. Ol Mo wa by-da si ziň 
eli ňi ze be rer. 19 Siz mo wap ly la ryň äh li 
ga la la ry ny, saý la ma ga la la ry ny ba syp 
alyp, äh li mi we li agaç la ry ny ça par sy ňyz, 
ola ryň äh li suw çeş me le ri ni bent läp, äh li 
oňat eke ran çy lyk ýer le ri ni daş lar dan 
dol du ryp weý ran eder si ňiz». 20  Er te si 
gün ga la gur ban ly gyň be ril me li wag-
ty, bir den kä Edom ta rap dan suw akyp 
baş lap, ol ýer tu tuş ly gy na suw dan dol dy.

21 Üç pa ty şa nyň öz le ri ne gar şy uruş-
ma ga çy ka ny ny eşi den mo wap ly lar eli 
ýa rag tu tan ýaş la ryn dan baş lap, tä iň 

gar ry la ry na çen li ba ry ny ýyg nap, ola ry 
ser het de ny za ma du ruz dy lar. 22  Mo wap-
ly lar er te si ir bi len tu ran la ryn da, Gün 
su wuň ýü zü ne şöh le saç ýar dy. Olar 
gar şy la ryn da ky su wuň gan ýa ly gy zyl-
dy gy ny gör dü ler. 23 Olar: «Bu gan dyr. 
Pa ty şa lar öz ara la ryn da ur şup, bi ri-bir-
le ri ni öl dü ren dir ler. Eý, mo wap ly lar, 
ge liň, ola ryň ol ja sy ny ta la lyň!» di ýip 
gy gy ryş dy lar. 24 Mo wap ly lar ys ra ýyl la ryň 
dü şel ge si ne ge len de, ys ra ýyl lar aýa ga 
ga lyp, ola ryň gar şy sy na hü jü me geç di ler. 
Ys ra ýyl lar mo wap ly la ry yzy na ko wup çy-
kar dy lar. Olar Mo wa ba ço zup gi rip, ur şy 
ol ýer de hem do wam et dir di ler. 25 Ys ra ýyl
lar bü tin Mo wa byň ga la la ry ny ýer bi len 
ýeg san edip, ola ryň äh li oňat eke ran çy lyk 
ýer le ri ni daş dan dol du ryp weý ran et di ler, 
äh li suw çeş me le ri ni bent läp, äh li mi we-
li agaç la ry ny çap dy lar. Di ňe Mo wa byň 
paý tag ty Kir ha ra se diň ker piç di war la ry 
ýy kyl man gal dy, ýö ne sa pan ly es ger ler 
ony hem ga bap, ga la nyň üs tü ne hü jüm et-
di ler. 26 Mo wap pa ty şa sy duş man la ry nyň 
özün den üs tün çy kyp bar ýa ny ny gö ren de, 
ýa ny na ýe di ýüz sa ny gy lyç ly es ger alyp, 
Edom pa ty şa sy nyň go şun la ry nyň için den 
böw süp geç mek çi bol dy, em ma bu ba şa 
bar ma dy. 27 On soň Mo wap pa ty şa sy öz 
or nu na pa ty şa bol jak now ba har og lu ny 
ga la nyň di wa ryn da ýak ma gur ban ly gy 
hök mün de hö dür le di. Ys ra ýy la gar şy 
ga har-ga zap möw je di. Şo nuň üçin hem 
ys ra ýyl lar Mo wap da ky sö we şi bes edip, 
öz ýurt la ry na do lan dy lar.

4‑nji bap

Elýaşa pygamber garyp 
dul aýala kömek edýär

1 Py gam ber ler den bo lan bir ada myň 
aýa ly El ýa şa: «Gu luň ärim öl di. Sen 
bil ýär siň, gu luň Reb bi sy lap, on dan 
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gork ýar dy. Al gy da ry myz iki ça ga my 
özü ne gul edin mek üçin alyp git mä ge 
ge lip dir» di ýip ag la dy. 2  El ýa şa on dan: 
«Sa ňa nä hi li kö mek edip bi le rin? Ma ňa 
aýt, öýü ňiz de nä me bar?» di ýip so ra dy. 
Ol aýal: «Se niň gyr na gy ňyň öýün de bir 
gol ça ýa gyn dan baş ga za dy ýok» di ýip 
jo gap ber di. 3 El ýa şa şeý le diý di: «Bar, 
da şa ry çyk-da, äh li goň şu la ryň dan boş 
gap di le, nä çe köp ýyg nap bil seň, şon-
ça-da go wy. 4  On soň ogul la ryň bi len 
bi le içe ri gi rip, ga py ny ýap-da, ýyg nan 
gap la ry ňa ýag gu ýup baş la, do lan la ry ny 
bir gap da la aýyr-da go ýy ber». 5 Ol aýal 
El ýa şa nyň ýa nyn dan gaýt dy. Ol öýü ne 
gel di-de, ga py ny için den ýap dy. Ogul la ry 
gap la ry oňa ge ti rip ber ýär di ler, ol dol-
dur ýar dy. 6  Gap lar do lan da, aýal og lu na: 
«Ma ňa ýe ne bir gap ge ti rip ber» diý ýär di. 
Og ly oňa: «Baş ga gap ýok» di ýip jo gap 
ber di. Şon dan soň ýag gel me si ke sil di. 
7 Ol aýal Hu da ýyň ada my nyň ýa ny na 
ge lip, oňa bar bo lan za dy gür rüň ber di. 
El ýa şa: «Bar ýag la ry sat-da, kar zy ňy 
üz, ga la ny hem ogul la ryň bi len gü ze ran 
aý la ma gy ňy za ýe ter» diý di.

Elýaşa pygamber şunemli 
gurply aýala kömek edýär

8  Gün le riň bi rin de El ýa şa Şu ne miň 
üs tün den ge çip bar ýar dy. Ol ýer de bir 
gurp ly aýal onuň çö re ge gel me gi ni ha-
ýyş et di. Şeý dip, El ýa şa her sa par şol 
ýer den ge çen de, şol aýa lyň öýü ne çö re ge 
ba rar dy. 9 Ol aýal adam sy na şeý le diý di: 
«He mi şe ýa ny myz dan geç ýän bu ada myň 
Hu da ýyň mu kad des ada my dy gy na göz 
ýe tir dim. 10 Gel, oňa üçek de bir ki çi jik 
otag sa lyp, onuň üçin ýor gan-dü şek, sa-
çak, otur gyç we çy ra go ýa ly. On soň ol her 
sa par bi ze ge len de, şol ýer de bo lup bi ler».

11  Bir gün El ýa şa ola ra gel di we 
ýaň ky ki çi jik ota ga çy kyp, şol ýer de 

ýat dy. 12  El ýa şa hyz mat kä ri Geý ha za 
ýüz le nip: «Şu nem li aýa ly ça gyr» diý-
di. Hyz mat kä ri ony ça gyr dy. Bu aýal 
ge lip, hyz mat kä riň öňün de dur dy. 13 El
ýa şa hyz mat kä ri ne ýüz le nip: «Aýal dan: 

„Sen bi ziň üçin şun ça zäh met çe kip siň. 
Sa ňa nä hi li kö mek edip bi le ris? Se niň 
adyň dan pa ty şa ýa-da ser ker de bi len gep-
le şe ýin mi?“ di ýip so ra» diý di. Aýal hem: 
«Men öz hal ky myň ara syn da ýa şa ýa ryn» 
di ýip jo gap ber di. 14  El ýa şa hyz mat kä-
rin den: «Men onuň üçin baş ga nä me 
edip bi le rin?» di ýip so ra dy. Geý ha zy 
oňa: «Dog ru da nam, onuň og ly ýok, äri 
hem gar ry» di ýip jo gap ber di. 15 El ýa şa: 
«Aýa ly ça gyr» diý di. Hyz mat kä ri ony 
ça gyr dy, aýal ge lip, ga py nyň ag zyn da 
dur dy. 16  El ýa şa aýa la ýüz le nip: «Ýe ne 
bir ýyl dan, edil şu wagt gu ja gyň da og luň 
bo lar» diý di. Aýal: «Ýok, je na bym, eý, 
Hu da ýyň ada my, gyr na gy ňy al da ma» 
diý di. 17 Em ma ol aýal göw re li bo lup, 
El ýa şa nyň oňa aý dy şy ýa ly, bir ýyl dan, 
edil şol wagt da bir ogul do gur dy. 18 Og lan 
ula lyp, gün le riň bi rin de orak çy la ryň ara-
syn da ky ka ka sy nyň ýa ny na git di. 19 Ol 
ka ka sy na: «Waý, kel läm, kel läm!» di ýip 
gy gy ran soň, ka ka sy hyz mat kä ri ne: «Ony 
eje si niň ýa ny na äkit» diý di. 20 Hyz mat-
kär ony gö te rip, eje si niň ýa ny na ge tir di. 
Ça ga gün or ta na çen li eje si niň dy zyn da 
otu ryp, on soň öl di. 21 Eje si ony gö ter di-de, 
ýo ka ry çy ka ryp, Hu da ýyň ada my nyň 
dü şe gin de ýa tyr dy. On soň ol ga py ny 
ýap dy-da, çy kyp git di. 22  Aýal adam sy ny 
ça gy ryp: «Gaý rat edip, hyz mat kär le riň 
bi ri ni eşe gi bi len bi le me niň ýa ny ma 
iber. Men tiz Hu da ýyň ada my nyň ýa-
ny na gi dip ge le ýin» diý di. 23 Adam sy 
on dan: «Bu gün aýyň ba şy däl ýa-da 
Sa bat gü ni däl. Sen nä me üçin onuň 
ýa ny na şu gün git jek?» di ýip so ra dy. 
Aýa ly hem: «Hem me zat go wy, ala da 

 2 Patyşalar 4  



 467  

et me» di ýip jo gap ber di. 24  Aýal eşe gi 
gaň ňa lap, hyz mat kä ri ne: «Ýör, ga ty sür, 
özüm aýd ýan çam eşe gi ha ýal lat ma» 
diý di. 25  Şeý dip, aýal Kar mel da gy na, 
Hu da ýyň ada my nyň ýa ny na gel di. Hu-
da ýyň ada my aýa ly bir men zil den gö rüp, 
hyz mat kä ri Geý ha za: «Se ret, şu nem li 
aýal gel ýär! 26  Sen tiz yl gap, aýa lyň öňün-
den çyk-da, on dan: „Sag-sa la mat my syň, 
ada myň sag-sa la mat my? Ça gaň sag-sa-
la mat my?“ di ýip so ra» diý di. Aýal hem: 
«Sag-sa la mat ly k dyr» di ýip jo gap ber di. 
27 Aýal dag da ky Hu da ýyň ada my nyň 
ýa ny na ba ryp, onuň aýa gy na ýa pyş dy. 
Geý ha zy ony aýyr jak bo lup, oňa go laý 
gel di, ýö ne Hu da ýyň ada my oňa: «Aýa la 
deg me, çün ki onuň kal by ajy has rat dan 
do lu dyr. Reb mu ny men den ýa şyr dy, 
ma ňa bu ba ra da hiç zat aýt ma dy» diý-
di. 28  On soň aýal oňa: «Je na bym, men 
sen den ogul di le dim mi nä me? Men sa ňa 
me ni al da ma diý me dim mi nä me?» diý di. 
29 El ýa şa Geý ha za şeý le diý di: «Bi li ňi 
gu şa-da, eli ňe me niň ha sa my alyp, ýo la 
düş. Eger sen ýol da kim dir bi ri ne du şaý-
saň, oňa sa lam ber me, bi ri sa ňa sa lam 
ber se, onuň sa la my ny al ma. Sen me niň 
ha sa my ça ga nyň ýü zü ne goý». 30 On soň 
ça ga nyň eje si: «Reb den hem-de se niň 
adyň dan ant iç ýä rin. Men sen siz hiç ýe re 
gy myl da ma ryn» diý di. Şon dan soň El-
ýa şa ýe rin den tu rup, ol aýa lyň yzy bi len 
git di. 31 Geý ha zy olar dan öňin çä ba ryp, 
ha sa ny ça ga nyň ýü zü ne goý dy, ýö ne 
ça ga dem siz-düýt süz ýa tyr dy. Geý ha zy 
El ýa şa nyň öňün den çyk ma ga git di. Ol 
oňa: «Ça ga en tek hem oýa däl» di ýip 
ha bar ber di.

32  El ýa şa öýe gi ren de, dü şe gin de ýa-
tan öli ça ga ny gör di. 33 Şeý dip, ol içe ri 
gi rip, ga py ny ýap dy-da, Reb biň ady na 
di leg et di. 34  On soň ol dü şe ge, ça ga nyň 
ýa tan ýe ri ne ge lip, ag zy ny onuň ag zy na, 

göz le ri ni onuň göz le ri ne, el le ri ni onuň 
el le ri ne go ýup, ça ga nyň üs tü ne ýa zy lyp 
ýat dy. Şon dan soň ça ga nyň en da my 
ýy lap baş la dy. 35 El ýa şa ýe rin den tu rup, 
otag da eý läk-beý läk gez me le di. On soň 
ol ýe ne-de dü şe ge ge çip, ýa tan ça ga nyň 
üs tü ne ýa zy lyp ýat dy. Ça ga ýe di ge zek 
as gy ryp, göz le ri ni aç dy. 36  El ýa şa Geý-
ha zy ny ça gy ryp: «Şu nem li aýa ly ça gyr» 
diý di. Geý ha zy ony ça gyr dy. Aýal El ýa-
şa nyň ýa ny na gel di. El ýa şa oňa: «Og lu ňy 
al» diý di. 37 Ol aýal ge lip, tag zym edip, 
El ýa şa nyň aýa gy na ýy kyl dy. On soň ol 
og lu ny alyp, çy kyp gaýt dy.

Zäherli çorba
38  El ýa şa Gil ga la do la nyp ba ran da, 

ýurt da aç lyk hö küm sür ýär di. Py gam-
ber ler to pa ry onuň öňün de otyr dy. El ýa şa 
hyz mat kä ri ne ýüz le nip: «Uly ga za ny 
atar-da, py gam ber le re çor ba bi şi rip ber» 
diý di. 39 Py gam ber le riň bi ri ot ýyg mak 
üçin çö le git di. Ol ýa ba ny üzüm aga-
jy ny tap dy. Ol şol aga jyň mi we sin den 
do nu ny dol du ryp ýyg dy. Ol ýa ba ny mi-
we le riň nä me di gi ni bil me se-de, ola ry 
dog rap, ga zan da ky çor ba nyň içi ne at dy. 
40  Çor ba dan adam la ra gu ýup ber di ler. 
Adam lar çor ba ny da dyp gö rüp: «Eý, 
Hu da ýyň ada my, ga zan da ky çor ba dan 
iý sek öle ris» di ýip gy gy ryş dy lar. Adam-
lar ony iýip bil me di ler. 41 El ýa şa: «Ma ňa 
un ge ti rip be riň» diý di. On soň ol uny 
ga za na atyp: «Adam la ra çor ba gu ýup 
ber, goý, olar iý sin ler» diý di. Şon dan 
soň ga zan da ky çor ba nyň zä he ri aý ryl dy.

Elýaşa pygamber ýüz 
adamy doýurýar

42  Ba gal şa ly şa dan bir adam gel di. Ol 
Hu da ýyň ada my üçin ha sy ly nyň il kin ji 
ýe ti şen mi we sin den oňa azyk ge tir di. Ol 
El ýa şa öz hal ta syn da ýig ri mi sa ny ar pa 
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a 5:5 On ýe di bat man – ýew reý çe on kik kar. Bu takm. 340 kg deň dir.

çö re gi bi len tä ze bug daý süm mül le ri ni 
ge ti rip ber di. El ýa şa: «Bu la ry hal ka ber, 
goý, adam lar iý sin ler» diý di. 43 Em ma 
hyz mat kä ri oňa: «Bu ja ga zy men ýüz 
ada myň öňün de nä dip go ýa ýyn?» diý di. 
Em ma El ýa şa ýe ne-de gaý ta lap: «Mu ny 
hal ka ber, goý, adam lar iý sin ler, çün ki 
Reb şeý le diý ýär: „Hem me ler iýip do-
ýar lar we na har ar typ hem ga lar“» diý di. 
44  Şeý dip, hyz mat kär bar ja zat la ry adam-
la ryň öňün de goý dy. Olar na har dan iýip 
doý du lar we Reb biň aý dy şy ýa ly na har 
ar typ hem gal dy.

5‑nji bap

Nagaman ýokançly deri 
keselinden saplanýar

1 Si ri ýa pa ty şa sy nyň Na ga man at ly bir 
ser ker de si bar dy. Ol je na by nyň öňün de 
iň ab raý ly hem-de iň uly hor ma ta eýe 
bo lan adam dy, çün ki Reb Na ga ma nyň 
üs ti bi len Si ri ýa ýe ňiş be rip di. Bu ba-
tyr ýi git ýo kanç ly de ri ke se lin den ejir 
çek ýär di. 2  Si ri ýa ly lar Ys ra ýy la ço zuş-
la ry nyň bi rin de bir ys ra ýyl ly gyz ja ga zy 
ýe sir alyp dy lar. Bu gyz ja gaz Na ga ma nyň 
aýa ly nyň hyz ma ty na ber len di. 3 Bir gün 
şol gyz ja gaz bi ke si ne: «Wah, me niň 
je na bym Sa ma ri ýa şä he rin dä ki py gam-
be riň ýa ny na git se di! Ol Na ga ma nyň 
de ri ke se li ni be je rer di» diý di. 4  On soň 
Na ga man pa ty şa nyň ýa ny na gi dip, oňa 
ys ra ýyl ly gyz ja ga zyň aý dan zat la ry ny 
gür rüň ber di. 5 Si ri ýa pa ty şa sy oňa: «Bar, 
git, men Ys ra ýyl pa ty şa sy na se niň bi len 
hat hem ýol la ýyn» diý di.

Na ga man on ýe di bat man a kü müş, 
al ty müň al tyn teň ňe hem-de on laý 
egin-eşik alyp, Ys ra ýyl pa ty şa sy nyň 
ýa ny na git di. 6  Na ga man ha ty Ys ra ýyl 

pa ty şa sy na ge ti rip ber di. Hat da şeý le 
diý lip ýa zy lan dy: «Şu ha ty okap, me niň 
hyz mat kä rim Na ga ma ny se niň ýa ny-
ňa ibe ren di gi mi bi ler siň. Sen ony de ri 
ke se lin den be jer». 7 Ys ra ýyl pa ty şa sy 
bu ha ty okap: «Jan alyp, jan be rer ýa ly 
men Hu daý my? Nä me üçin bu adam 
ýa ny ma adam ýol lap, ony de ri ke se-
lin den gu tult diý ýär? Ol me niň bi len 
da wa laş ma ga ba ha na göz le ýär» di ýip, 
ýa ka sy ny ýyr typ gy gyr dy.

8  Hu da ýyň ada my El ýa şa Ys ra ýyl pa-
ty şa sy nyň ýa ka sy ny ýyr ta ny ny eşi dip, 
onuň ýa ny na bir ha bar çy ýol lap: «Sen 
nä me ýa ka ňy ýyr tan bol ýaň? Na ga-
man me niň ýa ny ma ge lip, Ys ra ýyl da 
bir py gam be riň bar dy gy ny bil sin» diý-
di. 9 Şeý dip, Na ga man at la ry we sö weş 
ara ba la ry bi len ge lip, El ýa şa nyň öýü niň 
işi gin de dur dy. 10 El ýa şa onuň ýa ny na bir 
ha bar çy ýol lap: «Git-de, Ior dan der ýa-
sy nyň su wu na ýe di ge zek ýu wun, şon da 
sen ke se liň den sap la nyp tä miz le ner-
siň» diý di. 11 Em ma Na ga ma nyň mu ňa 
ga ha ry ge lip, şeý le diý di: «Ol me niň 
üçin hök man da şa ry çy kyp, ýa nym da 
du rup, öz Hu da ýy Reb be di leg edip, 
eli ni ýo kanç ly de ri ke sel li ýe riň üs tü ne 
go ýup, ony be je rer öýt düm. 12  Da mas-
kyň Aba na we Par par der ýa la ry Ys ra ýyl 
suw la ry nyň ba ryn dan oňat däl mi nä me? 
Men şol der ýa lar da ýuw nup, tä miz le nip 
bil me ýä rin mi nä me?» Na ga man yzy-
na öw rül di-de, ga har ly git di. 13 Em ma 
Na ga ma nyň hyz mat kär le ri onuň ýa ny-
na ge lip: «Eý, ata myz, eger py gam ber 
sa ňa bir kyn iş buý ran bol sa, sen ony 
et mez mi diň? Onuň sa ňa bar aý dan za dy: 

„Ýu wun-da, tä miz bol“. Bu da gy nä me-
jik?!» diý di ler. 14 Şeý dip, Na ga man gi dip, 
Hu da ýyň ada my nyň aý dy şy ýa ly ýe di 
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a 5:22 Bir ýa rym bat man tö we re gi – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.
b 5:23 Üç bat man dan gow rak – ýew reý çe iki kik kar. Bu takm. 70 kg deň dir.

ge zek Ior dan der ýa sy na çü müp çyk dy. 
Şon dan soň onuň te ni ýaş og la nyň te ni 
ýa ly bo lup, ol ke se lin den sap lan dy we 
tä miz bol dy.

15 On soň Na ga man ýa nyn da ky lar bi len 
bi le Hu da ýyň ada my nyň ýa ny na do la-
nyp bar dy. Ol ge lip, El ýa şa nyň öňün de 
du rup: «Men in di tu tuş ýer ýü zün de 
Ys ra ýy lyň Hu da ýyn dan baş ga hiç bir 
hu da ýyň ýok du gy na göz ýe tir dim. Ha ýyş 
ed ýä rin, bu gu luň peş ge şi ni ka bul edäý» 
diý di. 16  El ýa şa: «Hu zu ryn da hyz mat 
ed ýän Reb bim den ant iç ýä rin, men hiç 
zat al jak däl» diý di. Na ga man El ýa şa 
peş ge şi al di ýip nä çe ýal bar sa-da, ol 
al mak dan bo ýun ga çyr dy. 17 On soň Na-
ga man şeý le diý di: «Eger peş ge şi ka bul 
et me jek bol sa ňyz, on da, goý, bu gu lu ňa 
Ys ra ýyl dan iki ga tyr ýü ki top rak be ril-
sin, çün ki bu gu luň mun dan beý läk di ňe 
Reb be sa da ka lar we ýak ma gur ban lyk-
la ry ny hö dür lär. 18  Em ma Reb me ni şu 
iş de ba gyş la syn: je na bym sež de et mek 
üçin Rim mon but ha na sy na gi ren de, me-
niň elim den ýa pyş ýar. Şon da men hem 
Rim mon but ha na syn da onuň bi len sež de 
et me li bol ýa ryn. Men ol ýer de sež de 
ede nim de, goý, Reb men–gu lu ňy bu iş 
üçin ba gyş la syn». 19 El ýa şa py gam ber: 
«Ar ka ýyn gi di ber» di ýip, Na ga ma ny 
ug rat dy.

Na ga man El ýa şa nyň ýa nyn dan gaý dyp, 
bi raz ýol ge çip di. 20 Hu da ýyň ada my El-
ýa şa nyň hyz mat kä ri Geý ha zy: «Me niň 
je na bym bu si ri ýa ly Na ga ma na re him 
edip, onuň özü ne ge ti ren peş ge şi ni ka bul 
et me di. Reb den ant iç ýä rin, men onuň 
yz yn dan yl gap gi dip, on dan bir zat lar 
ala ýyn» di ýen pi ki re gel di. 21 Şeý dip, 
Geý ha zy Na ga ma nyň yz yn dan git di. 

Na ga man kim dir bi ri niň yz yn dan yl-
gap gel ýä ni ni gö rüp, ony gar şy la mak 
üçin ara ba dan bö küp düş di-de: «Eý-
gi lik mi dir?» di ýip so ra dy. 22  Geý ha zy 
şeý le jo gap ber di: «Eý gi lik dir. Me niň 
je na bym: „Ef ra ýym dag lyk ýur dun dan 
py gam ber ler to pa ryn dan iki sa ny sy edil 
şu wagt me niň ýa ny ma gel di. Şo la ra 
gaý rat edip bir ýa rym bat man tö we re gi a 
kü müş bi len iki laý eşik be räý“ di ýip, 
me ni se niň ýa ny ňa iber di». 23  Na ga
man: «Üç bat man dan ar tyk edip alaý» 
di ýip, Geý ha za öz di ýe ni ni et dir di. Na-
ga man üç bat man dan gow rak b küm şi 
iki hal ta sa lyp, hal ta nyň ag zy ny daň dy. 
Ol ola ry iki laý eşi gi bi len öz iki hyz-
mat kä ri niň eli ne tut dur dy. Na ga ma nyň 
hyz mat kär le ri bu hal ta la ry gö te rip, Geý-
ha zy nyň öňün den ýö räp git di ler. 24  Olar 
ga la ýe ten le rin de, Geý ha zy hal ta la ry 
Na ga ma nyň hyz mat kär le ri niň elin den 
alyp, öý de giz le di. Geý ha zy hyz mat-
kär ler bi len hoş la şyp, ola ry yz la ry na 
ug rat dy.

25 Geý ha zy je na by nyň ýa ny na ba ryp, 
onuň öňün de dur dy. El ýa şa on dan: «Geý-
ha zy, sen ni re de bol duň?» di ýip so ra dy. 
Geý ha zy hem: «Gu luň hiç ýe re-de git-
me di» di ýip jo gap ber di. 26 Em ma El ýa şa 
ga har la nyp: «Na ga man se ni gar şy la mak 
üçin ara ba syn dan dü şen de, men ruh-
da se niň bi len däl mi dim? Bu kü müş, 
egin-eşik, zeý tun dyr üzüm bag la ry, go-
ýun lar, öküz ler we gul lar dyr gyr nak lar 
alyn ýan wag ty my nä me? 27 Şo nuň üçin 
hem Na ga ma nyň de ri ke se li sen den we 
se niň nes liň den hiç ha çan aý ryl ma syn» 
diý di. Şeý dip, Geý ha zy gar ýa ly duw-ak 
de ri ke se li bi len El ýa şa nyň ýa nyn dan 
çy kyp gaýt dy.
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6‑njy bap

Palta suwuň ýüzüne çykýar
1 Py gam ber ler to pa ry El ýa şa şeý le 

diý di ler: «Gör şüň ýa ly se niň baş tu-
tan ly gyň da ýa şa ýan ýe ri miz bi ze ga ty 
dar lyk ed ýär. 2  Ior dan der ýa sy na gi dip, 
her bi ri miz ol ýer den pürs ýyg nap, şo 
taý da ýa şa ry myz ýa ly, jaý gur ma ga 
bi ze rug sat et». El ýa şa py gam ber ola ra 
git mä ge rug sat ber di. 3 On soň py gam-
ber le riň için den bi ri oňa: «Sen hem 
öz gul la ryň bi len gi däý» di ýip ýal bar-
dy. El ýa şa hem: «Bol ýar» di ýip jo gap 
ber di. 4  Şeý dip, El ýa şa py gam ber olar 
bi len git di. Olar Ior dan der ýa sy na ge lip, 
agaç çap ma ga baş la dy lar. 5 Olar dan bi ri 
agaç ça pyp ýör kä, pal ta sy uçup gi dip, 
su wa gaç dy. Ol hem bar se si ne gy gy-
ryp: «Wah, je na bym, ol ama nat zat dy» 
diý di. 6  On soň Hu da ýyň ada my: «Ol 
ni rä gaç dy?» di ýip so ra dy. Ol El ýa şa 
py gam be re pal ta nyň ga çan ýe ri ni gör-
ke zen de, El ýa şa bir çy byk ke sip alyp, 
ony edil pal ta nyň ga çan ýe ri ne ok lap, 
de mir pal ta ny su wuň ýü zü ne çy kart dy. 
7 El ýa şa: «Al ony» diý di. Ol adam eli ni 
uza dyp, pal ta ny al dy.

Elýaşa pygamber we Siriýa goşuny
8  Si ri ýa pa ty şa sy Ys ra ýy lyň gar şy sy na 

uruş ýar ka öz nö ker le ri bi len ge ňe şip, 
ola ra dü şel ge si niň ni re de bol jak dy gy ny 
aýt dy. 9 Em ma Hu da ýyň ada my Ys ra ýyl 
pa ty şa sy na şol ýer den geç män, ägä bol-
ma gy ny duý du ryp ha bar ýol la dy, çün ki 
si ri ýa ly lar şol ýer de bu ku da otyr dy lar. 
10 Ys ra ýyl pa ty şa sy Hu da ýyň ada my nyň 
duý du ran ýe rin de ýa şa ýan adam la ra ha-
bar ýol la dy we olar ha bar dar bol du lar. 
El ýa şa şol ýer ba ra da di ňe bir ki ge zek 
däl-de, bir nä çe ge zek duý du ryş ber di.

11 Si ri ýa pa ty şa sy nyň mu ňa ga ty ga-
ha ry gel di. Ol öz nö ker le ri ni ça gy ryp, 
olar dan: «Ha ny, ma ňa aý dyň, bi ziň-
ki ler den kim Ys ra ýyl pa ty şa sy bi len 
ara gat na şyk sak la ýar?» di ýip so ra dy. 
12  On soň onuň nö ker le ri niň bi ri şeý le 
diý di: «Hiç kim, je nap pa ty şam. Ys ra-
ýyl da El ýa şa py gam ber bar. Ol hat da 
se niň ýat ýan ota gyň da söz le ýän her bir 
sö zü ňi-de Ys ra ýyl pa ty şa sy na ýe tir ýär». 
13 Pa ty şa: «Gi diň-de, ony ta pyň. Men 
adam ibe rip, ony ele sa la ryn» diý di. 
Pa ty şa: «El ýa şa Do tan da» di ýip ha bar 
be ril di. 14  Şeý le lik bi len pa ty şa ol ýe re 
at lar, sö weş ara ba la ry bi len uly go şun 
iber di. Olar gi je ge lip, ga la nyň da şy ny 
ga ba dy lar.

15  Hu da ýyň ada my nyň hyz mat kä ri 
ir den tu rup, da şa ry çyk dy. Gör se, at lar 
we sö weş ara ba la ry bi len ge len Si ri ýa 
go şu ny ga la nyň daş-tö we re gi ni ga bap-
dyr. Hyz mat kä ri oňa: «Wah, je na bym, 
biz in di nä me ede ris?» di ýip gy gyr dy. 
16  El ýa şa: «Gork ma, çün ki bi ziň ýa-
ny myz da ky la ryň sa ny ola ryň ky dan 
köp dür» di ýip jo gap ber di. 17 On soň 
El ýa şa di leg edip: «Eý, Reb, me niň 
hyz mat kä ri miň göz le ri ni aç aý, goý, 
ol gör sün» diý di. Reb El ýa şa nyň hyz-
mat kä ri niň göz le ri ni aç dy. Hyz mat kär 
dag da El ýa şa nyň tö we re gi niň at lar dyr 
sö weş ara ba la ry sy pa tyn da ky ot dan do-
lu dy gy ny gör di. 18  Si ri ýa ly lar El ýa şa nyň 
üs tü ne hü jüm eden le rin de, ol Reb be 
di leg edip: «Bu hal kyň göz le ri ni kör 
et» diý di. Reb El ýa şa nyň di leg edi şi 
ýa ly ola ryň göz le ri ni kör et di. 19 El ýa şa 
ola ra: «Göz le ýän ada my ňy zy bu ýer den 
ta pyp bil mer si ňiz, çün ki siz ýal ňyş lyk 
bi len şu ýe re ge lip si ňiz. Me niň yzy ma 
dü şüň, men si zi göz le ýän ada my ňy zyň 
ýa ny na äki de ýin» diý di. Şeý dip, El ýa şa 
si ri ýa ly la ry Sa ma ri ýa ge tir di.
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a 6:25 Bir şa kä se – ýew reý çe ka byň dört den bi ri. Bu takm. 0,3 lit re deň dir.
b 7:1 Üç mys gal – ýew reý çe bir şe kel. Bir şe kel 11,6 gr deň dir.

20 Olar Sa ma ri ýa gi ren ba dy na, El ýa şa 
di leg edip: «Eý, Reb, bu la ryň göz le ri ni 
aç, goý, olar gör sün ler» diý di. Reb ola ryň 
göz le ri ni aç dy. Olar öz le ri niň Sa ma ri ýa-
da dy gy ny gör dü ler. 21 Ys ra ýyl pa ty şa sy 
si ri ýa ly la ry gö rüp, El ýa şa dan: «Je na bym, 
bu la ry gy ryp ýok ede ýin mi? Bu la ry öl-
dü re ýin mi?» di ýip so ra dy. 22 El ýa şa şeý le 
jo gap ber di: «Ýok, bu la ry gyr ma! Sen 
gyr jak bol ýan adam la ry ňy öz gy ly jyň, 
öz ýa ýyň bi len ba syp al dyň my nä me? 
Ola ryň öň le rin de iýip-içer le ri ýa ly çö rek 
we suw goý. Şon dan soň olar öz hö küm-
dar la ry nyň ýa ny na git sin ler». 23 Şeý dip, 
pa ty şa olar üçin ga ty köp na har taý ýar-
la dy. Si ri ýa ly lar iýip-içip bo lan la ryn dan 
soň ra pa ty şa ola ry öz ýol la ry na ug rat dy. 
Si ri ýa ly lar öz hö küm dar la ry nyň ýa ny na 
git di ler. Şon dan soň olar uzak wagt lap 
Ys ra ýy lyň üs tü ne hü jüm et me di ler.

Samariýadaky ýowuz açlyk
24  Bi raz wagt ge çen den soň, Si ri ýa-

nyň pa ty şa sy Ben ha dat äh li go şu ny 
top lap, Sa ma ri ýa nyň gar şy sy na ýö ri şe 
çy kyp, onuň da şy ny ga ba dy. 25 Ga baw 
edi len Sa ma ri ýa da el henç aç lyk baş lan-
dy. Sa ma ri ýa hal ky bir eşe giň kel le si ni 
seg sen kü müş teň ňä, bir şa kä se a kep de ri 
de ri si ni bol sa bäş kü müş teň ňä sat dy. 
26  Ys ra ýyl pa ty şa sy ga la nyň di wa ry nyň 
üs tün den ge çip bar ýar ka, bir aýal: «Eý, 
je nap pa ty şam, kö mek et» di ýip gy gyr dy. 
27 Pa ty şa hem: «Ýok, goý, Reb sa ňa kö mek 
et sin. Men sa ňa nä hi li kö mek ede ýin? 
Men de ne bug daý bar, ne-de şe rap» diý di. 
28  Pa ty şa on dan: «Nä me arz-şi ka ýa tyň 
bar?» di ýip so ra dy. Aýal şeý le jo gap 
ber di: «Bu aýal ma ňa: „Sen öz og lu ňy 
ber, biz şu gün ony iýe ris, er tir bol sa 

me niň og lu my iýe ris“ diý di. 29 Şeý dip, 
biz me niň og lu my bi şi rip iý dik. Er te si 
gün men oňa: „Og lu ňy ber, iýe li“ diý dim. 
Em ma ol og lu ny giz läp dir». 30 Pa ty şa bu 
aýa lyň aý dan zat la ry ny eşi dip, ýa ka sy-
ny ýyrt dy. Pa ty şa ga la nyň di wa ry nyň 
üs tün den ge çip bar ýar ka, halk onuň 
eşik le ri niň as tyn dan jul ge ýen di gi ni 
gör di. 31 Pa ty şa ant içip: «Eger men şu 
gün Şa pa dyň og ly El ýa şa nyň kel le si ni 
al ma sam, goý, Hu daý ma ňa-da mu ny 
we mun dan hem be te ri ni gör kez sin» 
diý di. 32  Şeý dip, pa ty şa öz hu zu ryn dan 
bir ça pa ry El ýa şa nyň ýa ny na ýol la dy.

El ýa şa öz öýün de otyr dy. Ýa şu lu lar 
hem onuň bi len bi le otyr dy lar. Ça par ge-
lip ýet män kä, El ýa şa ýa şu lu la ra ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Bu gan ho ryň me niň kel lä mi 
al ma ga bir ça pa ry şu ýe re ýol la nyn dan 
ha ba ry ňyz bar my? Se re dip du ruň, şol 
ça par ge len de, ga py ny ýa pyň-da, ony 
içe ri gi riz mäň. An ha, onuň yz yn dan 
je na by nyň aýak se sem-ä eşi dil ýär». 33 El
ýa şa olar bi len gür le şip otyr ka, pa ty şa 
onuň ýa ny na ge lip: «Men nä me üçin 
mun dan ar tyk Reb be bil bag la ýyn? Bu 
bet bagt çy ly gy bi ziň ba şy myz dan in de-
ren hut Reb biň Özü dir!» diý di.

7‑nji bap
1 El ýa şa şeý le jo gap ber di: «Reb biň 

sö zü ni eşit. Ol şeý le diý ýär: „Er tir şu 
wagt lar Sa ma ri ýa nyň der we ze si niň ag-
zyn da bir ker sen saý la ma un ada ty ba ha, 
ýag ny üç mys ga la b go laý küm şe, iki 
ker sen ar pa-da ada ty ba ha, ýag ny üç 
mys ga la go laý küm şe sa ty lar“». 2  On soň 
pa ty şa nyň iň ýa kyn nö ker le ri niň bi ri 
Hu da ýyň ada my na: «Hat da Reb gök den 
pen ji re ler aça ýan da-da, heý, şeý le-de bir 
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zat bo lup bi ler mi?» diý di. Em ma El ýa-
şa: «Sen mu ny öz gö züň bi len gö rer siň, 
ýö ne on dan iý mer siň» diý di.

Siriýalylar gaçýarlar
3 Sa ma ri ýa ga la sy nyň der we ze si niň 

da şyn da dört sa ny ýo kanç de ri ke sel li 
adam bar dy. Olar bi ri-bir le ri ne şeý le 
di ýiş di ler: «Nä me üçin biz öl ýän çäk, 
şu ýer de otur ma ly? 4  Ga la gi re li diý-
sek, ga la da el henç aç lyk hö küm sür ýär, 
biz ol ýer de öle ris. Em ma biz bu ýer de 
otur sa gam öle ris. Gel, in di si ri ýa ly la ryň 
dü şel ge si ne ga çyp gi de li. Eger olar bi zi 
di ri gal dyr sa lar-a, ýa şa rys, öl dür se ler-
de öle ris». 5  Şeý dip, olar si ri ýa ly la ryň 
dü şel ge si ne git mek üçin ala ga raň ky da 
tu rup, ola ryň dü şel ge si niň gy ra syn dan 
bar dy lar. Ol ýer de hiç kim ýok dy. 6 Çün ki 
Taň ry Si ri ýa go şu ny na sö weş ara ba la-
ry nyň dyr at la ry nyň se si ni we ägirt uly 
go şu nyň goh-gal ma ga ly ny eşit di rip di. 
Olar bi ri-bir le ri ne: «Ys ra ýyl pa ty şa sy bi-
ze gar şy uruş mak üçin Het pa ty şa la ry ny, 
Mü sür pa ty şa la ry ny ha ky na tu tan dyr» 
di ýiş di ler. 7 Şeý dip, si ri ýa ly lar gor kup, 
ça dyr la ry ny, at la ry dyr eşek le ri ni we 
dü şel ge dä ki bar zat la ry ny şol dur şu na 
taş lap, öz jan la ry ny ha las et mek üçin 
ala ga raň ky da yz la ry na ga çyp gi dip di ler. 
8  Bu ýo kanç de ri ke sel li adam lar dü şel-
gä niň gy ra sy na ge lip, bir ça dy ra gi rip 
iýip-iç di ler. On soň ol ýer den kü müş, 
al tyn, egin-eşik äki dip, ola ry giz le di ler. 
Soň ra olar ýe ne-de yz la ry na öw rü lip 
ge lip, baş ga bir ça dy ra gir di ler. Ol ýer-
dä ki bar bo lan zat la ry äki dip, ola ry-da 
giz le di ler.

9 On soň olar bi ri-bir le ri ne şeý le di-
ýiş di ler: «Bi ziň bu edi şi miz dog ry däl. 
Bu gün hoş ha bar gü nü dir. Eger biz 
dy myp, er tir daň ata ra ga raş sak, bi ziň 
ba şy my za be la ge ler. Şo nuň üçin hem 

ýö rüň, gi de liň-de, pa ty şa nyň köş gün dä-
ki le riň ba ry na ha bar be re liň». 10 Şeý dip, 
olar ge lip, şä he riň der we ze ban la ry ny 
ça gyr dy lar we gy gy ryp: «Biz si ri ýa-
ly la ryň dü şel ge si ne git dik. Em ma ol 
ýer de di ňe da ňyl gy du ran at lar dyr eşek-
ler den we taş lap gi diş le ri ýa ly du ran 
ça dyr la r dan baş ga ne adam bar, ne-de 
ses-üýn» di ýip ha bar ber di ler. 11 On dan 
soň der we ze ban lar gy gy ryp, pa ty şa nyň 
köş gün dä ki le re jar et di ler. 12  Pa ty şa gi-
je tu rup, hyz mat kär le ri ne şeý le diý di: 
«Si ri ýa ly la ryň bi ze nä me et jek bol ýan-
dyk la ry ny men si ze aý dyp be re ýin. Olar 
bi ziň aç lyk dan ýa ňa ölüp bar ýa ny my zy 
bi lip, çöl de giz len mek üçin dü şel gä ni 
taş lap gi den bol ma ly dyr lar. Si ri ýa ly lar: 

„Ys ra ýyl lar şä her den çy kan la ryn da, biz 
ola ry di ri tu ta rys-da, şä he re gi re ris“ 
di ýen pi kir de dir ler». 13 Pa ty şa nyň hyz-
mat kär le ri niň bi ri: «Goý, bir nä çe adam 
şä her de ga lan bäş aty al syn-da, gi dip, 
si ri ýa ly la ryň dü şel ge si ni bar lap gel sin. 
Çün ki şä her de ga lan la ryň yk ba ly-da edil 
öň ki ölen ys ra ýyl la ryň ky ýa ly bo lar» 
diý di. 14  Şeý dip, olar iki ada my saý la dy-
lar, pa ty şa ola ry iki sa ny at we iki sa ny 
sö weş ara ba sy bi len Si ri ýa go şu ny nyň 
yz yn dan iber di. Pa ty şa ola ra: «Gi diň-de, 
bar za dy anyk laň» di ýip buý ruk ber di. 
15  Şeý dip, olar si ri ýa ly la ryň yz yn dan 
Ior dan der ýa sy na çen li git di ler. Ýol 
bo ýy ola ryň how lu gyp, taş lap gi den 
egin-eşik le rin den we beý le ki goş-go-
lam la ryn dan do lu dy. On soň ça par lar 
yz la ry na do la nyp ge lip, mu ny pa ty şa 
ha bar ber di ler.

16  Soň halk gi dip, si ri ýa ly la ryň dü şel ge-
si ni ta la dy. Şeý dip, Reb biň aý dy şy ýa ly 
bir ker sen saý la ma un üç mys ga la go laý 
küm şe, iki oka ra ar pa-da üç mys ga la 
go laý küm şe çal şyl dy. 17 Pa ty şa özü ne 
iň ýa kyn bo lan nö ke ri ni der we zä niň 
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ag zyn da goý dy. Halk ony der we zä niň 
ag zyn da ba sa la dy we ol öl di. Pa ty şa 
Hu da ýyň ada my nyň ýa ny na ge len de, 
nö ker Hu da ýyň ada my nyň aý dy şy ýa ly 
ölüp di. 18‑19 Çün ki Hu da ýyň ada my nyň 
pa ty şa: «Er tir şu wagt lar Sa ma ri ýa nyň 
der we ze si niň ag zyn da iki oka ra ar pa üç 
mys ga la go laý küm şe, bir oka ra saý la ma 
un üç mys ga la go laý küm şe çal şy lar» 
di ýen de, pa ty şa nyň iň ýa kyn nö ke ri 
El ýa şa py gam be re: «Eger Reb gök den 
pen ji re ler açyp, dä ne ýag dy ra ýan da-da, 
heý, şeý le zat bo lup bi ler mi?» di ýip di. 
El ýa şa py gam ber hem: «Sen ony öz 
göz le riň bi len gö rer siň, ýö ne sen on-
dan iý mer siň» di ýip jo gap be rip di. 20 Ol 
nö ker ba bat da ha ky kat dan hem şeý le 
bol dy. Halk ony der we zä niň ag zyn da 
ba sa la dy we ol öl di.

8‑nji bap

Şunemli aýal ýerini yzyna alýar
1 El ýa şa og lu ny di rel den aýa la şeý le 

di ýip di: «Tur-da, öý-içe riň bi len gi dip, 
ýa şap bil jek ýe riň de mes gen tut, çün ki 
Reb bu ýur duň ba şy na ýe di ýyl lyk aç lyk 
ge tir jek». 2  Bu aýal Hu da ýyň ada my nyň 
tab şy ry şy ýa ly hem et di. Ol öz öý-içe-
ri si bi len pi lişt li le riň ýur du na gi dip, şol 
ýer de ýe di ýyl ýa şa dy. 3 Ýe di ýyl dan 
soň bu aýal pi lişt li le riň ýur dun dan gaý-
dyp gel di. Ol öýü niň we ýe ri niň yzy na 
gaý ta ry lyp be ril me gi ni so ra mak üçin, 
pa ty şa nyň hu zu ry na git di. 4  Şol wagt 
pa ty şa Hu da ýyň ada my nyň hyz mat kä ri 
Geý ha zy bi len gep le şip otyr dy. Pa ty şa 
Geý ha za ýüz le nip: «Ha ny, on da ma ňa 
El ýa şa nyň gör ke zen be ýik gud rat la ry 
hak da aý dyp ber» diý di. 5 Geý ha zy El-
ýa şa nyň ölü ni di rel di şi ba ra da gür rüň 
be rip otyr ka, El ýa şa ta ra pyn dan og ly 
di rel di len aýal pa ty şa dan öýü niň we 

ýe ri niň yzy na gaý ta ry lyp be ril me gi ni 
so ra ma ga gel di. Geý ha zy hem: «Eý, je-
nap pa ty şam, ine, bu şol di ýen aýa lym 
bi len El ýa şa nyň di rel den og la ny» diý di. 
6  Pa ty şa bu aýal dan so ran da, ol pa ty şa 
bo lup ge çen zat lar ba ra da jik me-jik gür-
rüň ber di. Şeý dip, pa ty şa emel dar la ry nyň 
bi ri ni ça gy ryp, şeý le buý ruk ber di: «Bu 
aýa lyň bar za dy ny gaý ta ryp ber, ýur dy 
taş lap gi den gü nün den tä şu gü ne çen li 
mel le gi niň bar gir de ji si ni hem yzy na 
ber» di ýip emr et di.

Elýaşa pygamber we Hazaýyl
7 El ýa şa Da mas ka gel di. Şol wagt Si ri-

ýa pa ty şa sy Ben ha dat has sa dy. Pa ty şa: 
«Hu da ýyň ada my şu ýe re ge lip dir» di ýip 
ha bar ber di ler. 8  Pa ty şa emel da ry Ha za-
ýy la şeý le diý di: «Ýa nyň bi len sow gat lar 
al-da, Hu da ýyň ada my ny gar şy la ma ga 
git. On soň onuň üs ti bi len Reb den so ra: 

„Men şu has sa lyk dan sa ga lar my kam?“». 
9 Şeý dip, Ha za ýyl özi bi len Da mas kyň 
dür li-dü men ha ryt la ryn dan kyrk dü ýe 
ýü ki sow gat lar alyp, Hu da ýyň ada my ny 
gar şy la ma ga git di. Ol ba ryp, El ýa şa nyň 
öňün de du rup: «Si ri ýa pa ty şa sy gu luň 
Ben ha dat: „Men bu has sa lyk dan sa ga-
lar my kam?“ di ýip so ra mak üçin me ni 
se niň ýa ny ňa iber di» diý di. 10  El ýa şa 
Ha za ýy la: «Bar-da pa ty şa: „Sen hök man 
sa ga lar syň“ diý, em ma Reb ma ňa onuň 
hök man öl jek di gi ni gör kez di» diý di. 
11 El ýa şa Ha za ýy la gö zü ni aýyr maz dan 
se ret di we lin, Ha za ýyl uta nyp gy zar dy. 
On soň Hu da ýyň ada my ag la dy. 12  Ha za-
ýyl on dan: «Je na bym, sen nä me üçin 
ag la ýar syň?» di ýip so ra dy. El ýa şa şeý le 
jo gap ber di: «Men se niň ys ra ýyl hal ky-
nyň ba şy na ýo wuz gün le ri ge tir jek di gi ňi 
bi lip ag la ýa ryn. Sen ola ryň ga la la ry na ot 
be rip, sö weş de ola ryň iň oňat es ger le ri ni 
gy lyç dan ge çi rer siň, ola ryň ça ga la ry nyň 
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kel le le ri ni ýen jip, göw re li aýal la ry nyň 
ga ryn la ry ny di ler siň». 13 Ha za ýyl: «Kö-
pek den par hy bol ma dyk bu gu luň beý le 
uly iş le ri eder ýa ly kim bo lup dyr?» diý di. 
El ýa şa: «Reb ma ňa se niň Si ri ýa pa ty şa 
bol ja gy ňy gör kez di» di ýip jo gap ber di. 
14  On soň Ha za ýyl El ýa şa nyň ýa nyn dan 
gaý dyp, öz je na by Ben ha da dyň ýa ny na 
gel di. Ben ha dat on dan: «El ýa şa sa ňa 
nä me diý di?» di ýip so ra dy. Ha za ýyl: 
«Ol sen hök man gu tu lar syň diý di» di ýip 
jo gap ber di. 15  Em ma er te si gün Ha za-
ýyl bir ört gi alyp, ony su wa ba tyr dy-da, 
pa ty şa nyň ýü zü ne ýa pyp, ony bo gup 
öl dür di. On soň onuň ýe ri ne Ha za ýy lyň 
özi pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoram 
(2 Ýyl ýazgylary 21:120)

16  Ys ra ýyl pa ty şa sy Aha byň og ly 
Ýo ra myň şa ly gy nyň bä şin ji ýyl yn da, 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pa dyň og ly 
Ýehoram Ýa hu da pa ty şa lyk edip baş la-
dy. 17 Ýehoram pa ty şa bo lan da otuz iki 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa li me se kiz ýyl 
pa ty şa lyk et di. 18  Aha byň ne sil le ri niň 
edi şi ýa ly, Ýehoram-da Ys ra ýyl pa ty-
şa la ry nyň ýol la ryn dan ýö re di, çün ki 
Aha byň gy zy onuň aýa ly dy. Ýehoram 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
19 Em ma Reb Da wu da onuň ne sil le rin den 
bi ri niň ömür lik tagt da otur jak dy gy ny 
wa da be ren di gi we Öz gu ly Da wut bi len 
äht eden di gi üçin Ýa hu da ny der bi-da gyn 
et mek is le me di.

20  Ýehoramyň döw rün de edom ly lar 
goz ga laň tur zup, Ýa hu da nyň gol as-
tyn dan çyk dy lar we öz le ri ne bir pa ty şa 
goý du lar. 21 On soň Ýehoram sö weş ara ba-
ly go şu ny bi len Sa gy ra git di. Edom ly lar 
Ýehoram bi len onuň ser ker de le ri niň 
da şy ny ga ba dy lar, ýö ne Ýehoram gi je 
edom ly la ryň ga ba wy ny böw süp geç di. 

Onuň go şu ny-da öý li-öý le ri ne ga çyp 
gaýt dy. 22  Şeý dip, Edom şu gü ne çen li 
hem Ýa hu da gar şy goz ga laň tur zup, oňa 
ga raş syz bo lup gel ýär. Edil şol wagt da 
Lib na ga la sy hem Ýa hu da nyň gar şy sy na 
uruş tu ruz dy. 23 Ýehoramyň beý le ki iş le ri, 
onuň äh li eden iş le ri ýa hu da pa ty şa la-
ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 
24  Ýehoram ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol 
Da wut ga la syn da, ata la ry nyň ýa nyn-
da jaý lan dy. On soň onuň or nu na og ly 
Ahaz ýa pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Ahazýa 
(2 Ýyl ýazgylary 22:16)

25 Ys ra ýyl pa ty şa sy Aha byň og ly Ýo ra-
myň şa ly gy nyň on ikin ji ýyl yn da Ýa hu da 
pa ty şa sy Ýehoramyň og ly Ahaz ýa pa ty şa 
bol dy. 26  Ahaz ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi 
iki ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa li me bir ýyl pa-
ty şa lyk et di. Onuň eje si Atal ýa Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy Om ry nyň ag ty gy dy. 27 Ahaz ýa 
hem Aha byň maş ga la sy nyň pis ýo lun-
dan ýö re di. Ol hem Aha byň maş ga la sy 
ýa ly Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri 
et di, çün ki Ahaz ýa ola ryň gi ýew si di.

28  Ahaz ýa Aha byň og ly Ýo ram bi-
len Si ri ýa nyň pa ty şa sy Ha za ýy la gar şy 
uruş mak üçin Ra mot gil ga da git di. Si-
ri ýa ly lar şol ýer de Ýo ra my ýa ra la dy lar. 
29 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýeho ram Ra mot-
gil gat da Ha za ýy la gar şy ur şup ýör kä, 
si ri ýa ly la ryň özü ne sa lan ýa ra la ry ny 
be jert mek üçin Ýiz re ge le gaý dyp gel di. 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýo ra myň og ly Ahaz ýa 
ýa ra la nan Aha byň og ly Ýo ra my gör mek 
üçin Ýiz re ge le git di.

9‑njy bap

Ýehu Ysraýyla patyşa bellenýär
1 El ýa şa py gam ber ler to pa ryn dan bi ri ni 

ça gy ryp, şeý le diý di: «Bi li ňi gu şap, eli ňe 
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şu zeý tun ýag ly gol ça ny alyp, Ra mot-
gil ga da git. 2  Ol ýe re ba ryp, Nim şi niň 
ag ty gy, Ýe ho şa pa dyň og ly Ýe hu wy 
göz läp tap. Onuň ýa ny na bar-da, ony 
ýol daş la ry nyň ara syn dan alyp, iç ki ota ga 
äkit. 3 On soň ýag ly gol ça ny al-da, ony 
Ýe hu wyň de pe sin den gu ýup, Reb şeý le 
diý ýär diý: „Men se ni Ys ra ýy la pa ty şa 
edip bel le ýä rin“. On soň sen ol ýer de hiç 
hi li eg len me-de, tiz gaç».

4  Şeý dip, ýaň ky ýaş py gam ber Ra-
mot gil ga da git di. 5  Ýaş py gam ber 
Ra mot gil ga da ge len de, bu ýer de go şun 
ser ker de le ri ge ňeş edip otu ran eken ler. 
Ýaň ky ýaş py gam ber ola ryň bi ri ne: «Eý, 
ser ker de, men sa ňa bir ha bar ge tir dim» 
diý di. Ýe hu: «Haý sy myz üçin?» di ýip 
so ra dy. Ýaş py gam ber hem: «Se niň üçin, 
ser ker de» di ýip jo gap ber di. 6  Şeý dip, Ýe-
hu tu rup, ýaş py gam ber bi len bi le içe ri 
gir di. Ýaş py gam ber hem onuň de pe-
sin den ýag gu ýup, şeý le diý di: «Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Men se ni 
Öz hal kym bo lan Ys ra ýy la pa ty şa ly ga 
bel le ýä rin. 7 Sen je na byň Aha byň maş ga-
la sy ny gy rar syň. Me niň gul la rym bo lan 
py gam ber le riň we hem me gul la ry myň 
ga ny üçin Ize bel den öç ala ryn. 8  Çün ki 
Aha byň maş ga la sy nyň ýe ke je si-de di ri 
gal maz. Men Ys ra ýyl da is le gul bol sun, 
is le azat – Ahap dan bo lan äh li er kek le riň 
ba ry ny gy ra ryn. 9 Men Aha byň maş-
ga la sy ny Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň 
ne sil le ri we Ahy ýa nyň og ly Bag şa nyň 
ne sil le ri ýa ly ede rin. 10 Ize be li Ýiz re gel 
ga la sy nyň go la ýyn da it ler iýer, ony hiç 
kim jaý la maz“». On soň ýaş py gam ber 
şeý le diý di-de, des si ne öý den çy kyp 
gaç dy.

11 Ýe hu da şa çy kyp, pa ty şa nyň ser ker-
de le ri niň ýa ny na ge len de, olar on dan: 
«Eý gi lik mi dir? Bu dä li se niň ýa ny ňa 
nä me üçin ge lip dir?» di ýip so ra dy lar. 

Ýe hu: «Bu ada myň kim di gi ni we onuň 
gür rüň le ri ni özü ňiz bil ýä ňiz-ä!» di ýip 
jo gap ber di. 12  Olar: «Ýok, bu ýa lan. Bi-
ze ha ky ka ty aýt» diý di ler. On soň Ýe hu: 
«Onuň ma ňa bar di ýen za dy Reb şeý le 
diý ýär: „Men se ni Ys ra ýy la pa ty şa et mek 
üçin ba şy ňa ýag gu ýup saý la ýa ryn“» 
diý di. 13 On soň ola ryň ba ry des si ne don-
la ry ny çy ka ryp, bas gan çak la ryň üs tü ne 
Ýe hu wyň aýa gy nyň as ty na ýaz dy lar. 
Soň ra sur naý ça lyp: «Ýa şa syn Ýe hu 
pa ty şa!» di ýip jar et di ler.

Ysraýyl patyşasy Ýoram öldürilýär
14  Şeý le lik bi len Nim şi niň ag ty gy, Ýe-

ho şa pa dyň og ly Ýe hu Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýo ra ma gar şy dil düw şük gu ra dy. Şol 
wagt Ýo ram bü tin ys ra ýyl hal ky bi len 
bir lik de Ra mot gil ga dy Si ri ýa pa ty şa-
sy Ha za ýy lyň hü jü min den go ra ýar dy. 
15  Em ma Ýo ram pa ty şa Ra mot gil gat-
da ky Si ri ýa pa ty şa sy Ha za ýy la gar şy 
uruş da si ri ýa ly la ryň özü ne sa lan ýa ra-
la ry ny be jert mek üçin Ýiz re ge le gaý dyp 
ge lip di. Şeý dip, Ýe hu beý le ki go şun 
ser ker de le ri ne: «Eger me niň bi len yla-
laş sa ňyz, Ýiz re gel dä ki Ýo ra ma ha bar 
ýe ti ril mez ýa ly, ýe ke je ada my-da Ra mot 
ga la syn dan çy kar maň» diý di. 16  Ýe hu 
şeý le diý di-de, özü niň sö weş ara ba sy na 
mü nüp, Ýiz re ge le git di, çün ki Ýo ram 
şol ýer de ýa ra la nyp ýa tyr dy. Ýa hu da 
pa ty şa sy Ahaz ýa hem Ýo ra my gör mek 
üçin Ýiz re ge le ge lip di.

17 Ýiz re gel de di ňiň üs tün de du ran bir 
ga ra wul bar dy. Ol ga ra wul Ýe hu wyň 
ýa kyn la şyp gel ýän go şu ny ny gö rüp: 
«Men bi ze ta rap gel ýän bir to par es ge-
ri gör ýä rin» diý di. Ýo ram pa ty şa hem: 
«Bir at ly ny ola ryň öňün den iber. Ol 
ba ryp olar dan: „Eý gi lik mi dir?“ di ýip 
so ra syn» di ýip buý ruk ber di. 18  Şeý-
dip, bir at ly Ýe hu wyň öňün den çy kyp: 
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«Pa ty şa: „Eý gi lik mi dir?“ di ýip so ra ýar» 
diý di. Ýe hu oňa: «Eý gi li gi nä me et jek? 
Düş me niň yzy ma!» di ýip jo gap ber di. 
Ga ra wul hem: «Ça par ola ryň ýa ny na 
bar dy, ýö ne yzy na do la na nok» di ýip 
ha bar ber di. 19 On soň Ýo ram ikin ji bir 
at ly ny Ýe hu wyň ýa ny na ýol la dy. Ol hem 
ola ryň ýa ny na ba ryp: «Pa ty şa: „Eý gi-
lik mi dir?“ di ýip so ra ýar» diý di. Ýe hu 
oňa: «Eý gi li gi nä me et jek? Düş me niň 
yzy ma!» di ýip jo gap ber di. 20 Ga ra wul 
ýe ne-de: «Ça par ola ryň ýa ny na bar-
dy, ýö ne yzy na do la na nok. Gel ýä niň at 
çap dy ry şy Nim şi niň ag ty gy Ýe hu wyň 
at çap dy ry şy na meň ze ýär, çün ki Ýe hu 
aty aýa gal dy gy na çap dyr ýan dyr» di ýip 
ha bar ber di.

21 Ýo ram: «Sö weş ara ba sy ny taý ýar-
laň» diý di. Olar onuň sö weş ara ba sy ny 
taý ýar la dy lar. Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýo ram 
bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa her si öz 
sö weş ara ba syn da ýo la düş dü ler. Olar 
Ýe hu wyň öňün den çyk ma ga git di ler. 
Olar ýiz re gel li Na bo dyň mel le gin de 
Ýe hu wa sa taş dy lar. 22  Ýo ram Ýe hu wy gö-
rüp: «Ýe hu, eý gi lik mi dir?» di ýip so ra dy. 
Ýe hu: «Ejeň Ize be liň ed ýän köp zy na-
gär li gi, ja dy göý li gi bi len eý gi lik ni re den 
bol sun?!» di ýip jo gap ber di. 23 On soň 
Ýo ram Ahaz ýa: «Bu ha ýyn lyk dyr, Ahaz-
ýa!» di ýip gy gy ryp, at ara ba sy ny yzy na 
öwür di-de gaç dy. 24  Ýe hu bar güý ji bi len 
ýa ýy ny çe kip, Ýo ra myň iki eg ni niň or ta-
syn dan ur dy. Ok onuň ýü re gin den ge çip, 
ol öz sö weş ara ba sy na ýy kyl dy. 25 Ýe hu 
öz ser ker de si Bid ka ra şeý le diý di: «Ony 
gal dyr-da, ýiz re gel li Na bo dyň mel le gi ne 
taş la. Biz ata at la nyp, se niň bi len bi le 
Ýo ra myň ka ka sy Aha byň yz yn dan gel-
ýär käk, Reb biň oňa gar şy aý dan sö zü ni 
ýa dy ňa sal: 26  „Düýn Men Na bo dyň we 
onuň ogul la ry nyň ga ny ny Öz gö züm 
bi len gör düm. Men – Reb al my ty ňy edil 

şu mel lek de ber jek di gi mi aýd ýan dy ryn“. 
Şo nuň üçin hem ony hä zir Reb biň aý dy şy 
ýa ly mel le ge taş la».

Ýehu Ýahuda patyşasy Ahazýany 
we şa aýaly Izebeli öldürýär

27 Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa mu ny gö-
rüp, Beýt ha ga na ta rap gaç dy. Ýe hu onuň 
yz yn dan ko wup: «Ahaz ýa ny-da atyň» 
diý di. Olar Ib le gam ga la sy nyň go la-
ýyn da ky Gur ýap gy dyn da Ahaz ýa ny 
ara ba sy nyň üs tün de atyp ýa ra la dy lar. 
On soň Ahaz ýa Me gi do ga çyp ba ryp, 
şol ýer de öl di. 28  Ahaz ýa nyň hyz mat kär-
le ri onuň je se di ni ara ba da Iýe ru sa li me 
ge ti rip, ony şol ýer de Da wut ga la syn-
da öz guburynda, ata la ry nyň ýa nyn da 
jaý la dy lar.

29 Aha byň og ly Ýo ra myň pa ty şa ly gy-
nyň on bi rin ji ýyl yn da Ahaz ýa Ýa hu da 
pa ty şa bo lup dy.

30 Ýe hu Ýiz re ge le ge len de, mu ny Ize bel 
eşi dip, göz le ri ne sür me çek di, saç la ry na 
ti mar be rip, pen ji re den da şa ry se re dip 
dur dy. 31 Ýe hu der we ze den gi ren de, Ize-
bel: «Sen hem öz je na by ny öl dü ren Zim ri 
ýa ly syň! Eý gi li ge gel diň mi?» di ýip so-
ra dy. 32  Ýe hu ba şy ny gal dy ryp, pen ji rä 
ta rap se re dip: «Kim me niň ta ra pym da? 
Kim bar?» di ýip gy gyr dy. On soň iki-üç 
sa ny köşk ag ta sy ýo kar dan Ýe hu wa se-
ret di. 33 Ýe hu ola ra: «Ize be li ýe re taş laň» 
di ýip gy gyr dy. Şeý dip, olar Ize be li ýe re 
taş la dy lar. Onuň ga ny di wa ryň, at la ryň 
ýü zü ne syç ra dy. At lar onuň je se di ni 
bas gy la dy lar. 34  On soň Ýe hu içe ri gi rip, 
iýip-içip: «Bu nä let le nen aýa lyň ug ru na 
çy kyp, ony jaý laň, çün ki ol pa ty şa nyň 
gy zy dyr» diý di. 35 Olar ony jaý la ma ga 
gi den le rin de, onuň di ňe kel le süň kün den, 
aýak la ryn dan, eli niň pen je le rin den baş-
ga hiç zat tap ma dy lar. 36  Olar yz la ry na 
ge lip, gö ren zat la ry ny Ýe hu wa gür rüň 
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ber di ler. Ýe hu hem: «Ine, Reb biň gu ly 
tiş be li Yl ýas ar ka ly aý dan sö zi şu dur: 

„Ize be liň mas ly gy ny Ýiz re gel de it ler 
iýer. 37 Ize be liň je se di Ýiz re gel de ekin 
meý dan la ry na ders bo lar. Şo nuň üçin 
hem hiç kim ony ‘Bu Ize bel dir’ di ýip 
ta nap bil mez“» diý di.

10‑njy bap

Ýehu Ahabyň nesillerini öldürýär
1‑2  Aha byň Sa ma ri ýa da ýet miş og ly 

we ogul ag tyk la ry bar dy. Ýe hu Sa ma-
ri ýa da ky Ýiz re gel baş tu tan la ry bo lan 
ýa şu lu la ra we Aha byň ne sil le ri ne hos-
sar lyk ed ýän le re şeý le maz mun ly hat 
ýa zyp iber di: «Je na by ňy zyň ogul la ry dyr 
ogul ag tyk la ry si ziň ýa ny ňyz da dyr, şeý-
le hem at lar, sö weş ara ba la ry, ga la we 
ýa rag lar si ziň hyz ma ty ňyz da dyr. 3 Ha ty 
alan des si ňi ze pa ty şa ňy zyň ogul la ry dyr 
ogul ag tyk la ryn dan iň my na sy by ny 
saý lap, ony ata sy nyň tag tyn da otur dyp, 
je na by ňy zyň ogul la ry dyr ag tyk la ry üçin 
uruş ediň». 4  Sa ma ri ýa nyň baş tu tan la-
ry nyň we Aha byň ne sil le ri ne hos sar lyk 
ed ýän le riň gor ku dan ýa ňa ýü rek le ri 
ýa ryl dy. Olar: «Se ret, Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýo ram bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa 
Ýe hu wa gar şy du rup bil me di ler, on soň 
biz nä dip oňa gar şy du ra ly» di ýiş di ler. 
5  Şeý dip, köş gi do lan dy ry jy, şä her hä-
ki mi, ýa şu lu lar we Aha byň ne sil le ri ne 
hos sar lyk ed ýän ler Ýe hu wa ha bar ýol lap: 
«Biz se niň gul la ryň, biz se niň di ýe niň 
bi len bo la rys. Biz hiç ki mi pa ty şa ly ga 
bel le me ris. Özüň nä mä ni ma kul bil seň, 
şo ny-da et» diý di ler. 6  On soň Ýe hu Sa-
ma ri ýa ikin ji ha ty ny ýol lap şeý le diý di: 
«Eger siz me niň ta ra pym da bo lup, me niň 
di ýen le ri me bo ýun bol sa ňyz, on da siz 
pa ty şa ňy zyň ogul la ry dyr ag tyk la ry nyň 
ba ry nyň kel le si ni alyp, er tir şu wagt 

me niň ýa ny ma Ýiz re ge le ge liň». Aha-
byň ýet miş og lu dyr ag tyk la ry öz le ri ni 
ter bi ýe läp ýe tiş di ren şä her baş tu tan la ry-
nyň ýa nyn da dy lar. 7 Olar ha ty alyp, on da 
aý dy ly şy ýa ly pa ty şa nyň ogul la ry dyr 
ag tyk la ry nyň ýet mi şi si ni hem tu tup, 
ola ryň kel le le ri ni kes di ler. Olar pa ty şa 
ogul la ry nyň dyr ag tyk la ry nyň kel le le ri ni 
se be de sa lyp, Ýiz re ge le Ýe hu wyň ýa ny-
na iber di ler. 8  Ça par ge lip: «Pa ty şa nyň 
ogul la ry nyň dyr ag tyk la ry nyň kel le le ri 
ge ti ril di» di ýip ha bar ber di. Ýe hu: «Ola ry 
iki üýş mek ediň-de, er ti re çen li der we-
zä niň ag zyn da go ýuň» di ýip tab şy ryk 
ber di. 9 Er te si ir bi len Ýe hu hal kyň öňü ne 
çy kyp, şeý le diý di: «Siz ýa zyk syz adam-
lar. Je na bym Ýo ra ma gar şy dil düw şük 
gu rup, ony öl dü ren men. Em ma bu ýa-
tan la ry öl dü ren kim? 10 On da şu ny bi lip 
go ýuň. Reb biň Aha byň ogul la ry dyr ogul 
ag tyk la ry na gar şy aý dan söz le ri niň hiç 
bi ri hem ýer de gal maz, çün ki Reb Öz 
gu ly Yl ýas ar ka ly di ýen söz le ri ni ber jaý 
et di». 11 Şeý dip, Ýe hu Aha byň Ýiz re gel de 
ýa şa ýan ga ryn daş la ry nyň ba ry ny, onuň 
äh li baş tu tan la ry ny, ýa kyn dost la ry ny, 
ru ha ny la ry ny gy ryp, ýe ke je ada my hem 
di ri gal dyr ma dy.

12‑13 On soň Ýe hu Sa ma ri ýa ta rap ýo la 
düş di. Ol ýol da ço pan la ryň Beý te ket 
di ýen dü şel ge sin de Ýa hu da pa ty şa sy 
Ahaz ýa nyň ga ryn daş la ry na sa ta şyp, 
olar dan: «Siz kim bo lar sy ňyz?» di ýip 
so ra dy. Olar: «Biz Ahaz ýa nyň ga ryn-
daş la ry dy rys. Biz şa za da lar bi len, şa 
aýa ly nyň ogul la ry bi len gör me-gör şe 
bar ýar dyk» di ýip jo gap ber di ler. 14  Ýe
hu öz adam la ry na: «Bu la ry di ri tu tuň» 
diý di. Olar Ahaz ýa nyň ga ryn daş la ry ny 
di ri tu tup, şol ýer dä ki Beý te ket gu ýy-
nyň ýa nyn da ola ryň kyrk iki si ni hem 
öl dür di ler. Ýe hu olar dan ýe ke je si ni hem 
di ri gal dyr ma dy.
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15 Ýe hu ol ýer den gaý dyp, özü ni gar şy-
la ma ga gel ýän Re ka byň og ly Ýo na da ba 
sa taş dy. Ýe hu oňa sa lam be rip, on dan: 
«Me niň ýü re gi miň se niň ki bi len bir 
bol şy ýa ly, se niň ýü re giň-de me niň ki 
bi len bir mi?» di ýip so ra dy. Ýo na dap 
hem: «Bir dir» di ýip jo gap ber di. Ýe hu: 
«Eger şeý le bol sa, on da eli ňi uzat» diý di. 
Ýo na dap Ýe hu wa ta rap eli ni uzat dy. Ýe hu 
ony ara ba mün dür di. 16  Ýe hu oňa: «Me-
niň bi len git-de, Reb be we pa ly dy gy my 
gör» diý di. Şeý dip, Ýe hu wyň adam la-
ry Ýe ho na da by onuň sö weş ara ba sy na 
mün dür di ler. 17 Ýe hu Sa ma ri ýa ge lip, 
Reb biň Yl ýas ar ka ly aý dan sö zü ne gö rä 
Aha byň ga lan to hum-ti ji niň ba ry ny iň 
soň ku sy na çen li gy ryp ýok et di.

Ýehu Bagala sežde 
edýänleri ýok edýär

18  On soň Ýe hu bü tin hal ky ýyg nap, 
ola ra ýüz le nip şeý le diý di: «Siz Ahap 
Ba ga la we pa ly bol dy di ýip pi kir ed ýän-
si ňiz, em ma me niň – Ýe hu wyň Ba ga la 
Ahap dan has we pa ly dy gy my gö rer si-
ňiz. 19 Şo nuň üçin hem şu wagt Ba ga lyň 
py gam ber le ri niň, Ba ga la sež de ed ýän le-
riň, onuň ru ha ny la ry nyň ba ry ny me niň 
ýa ny ma ça gy ryň. Ola ryň ýe ke je si ni 
hem gal dyr maň, çün ki men Ba ga la uly 
gur ban lyk hö dür et jek. Ola ryň için den 
ýe ke je si gel män ga laý sa, ol di ri gal maz». 
Em ma bu Ýe hu wyň Ba ga la sež de ed-
ýän le ri ýok et mek üçin gu ran hi le si di. 
20 Ýe hu öz adam la ry na: «Ba ga lyň ha ty ra-
sy na oňa sež de et mek üçin ýyg na ny şyk 
gü nü ni yg lan ediň» di ýip buý ruk ber di. 
Ýe hu wyň adam la ry Ba ga la sež de edil-
me li gü ni yg lan et di ler. 21 Ýe hu tu tuş 
Ys ra ýy la ha bar ýol la dy. Ba ga la sež de 
ed ýän äh li ki şi ler gel di, gel män ga lan 
ýe ke je adam hem ýok dy. Ge len adam-
la ryň ba ry Ba ga lyň but ha na sy na gir di. 

But ha na tä bo sa ga sy na çen li adam dan 
dol dy. 22  Ýe hu Ba ga la sež de edi len de 
ge ýil ýän mu kad des don la ry sak la ýan 
ru ha na: «Ba ga la sež de ed ýän le riň ba-
ry na don ge ti rip ber» diý di. Ol sak çy 
hem ola ryň ba ry na don ge ti rip ber di. 
23 On soň Ýe hu Re ka byň og ly Ýo na dap 
bi len Ba ga lyň but ha na sy na gir di. Ýe-
hu Ba ga la sež de ed ýän le re ýüz le nip: 
«Tö we re gi ňi ze se re dip gö rüň, ara ňyz-
da Reb be sež de ed ýän ler den hiç kim 
bol ma syn, di ňe Ba ga la sež de ed ýän ler 
bol sun» diý di. 24  On dan soň Ýe hu bi-
len Ýo na dap gur ban lyk la ry we ýak ma 
gur ban lyk la ry hö dür le mek üçin içe ri 
gir di ler. Ýe hu but ha na nyň da şyn da seg-
sen ada my go ýup, ola ra: «Si ziň eli ňi ze 
ber ýän bu adam la rym dan ýe ke je si ga çyp 
gu tu laý sa, olar üçin öz kel lä ňiz bi len 
jo gap be rer si ňiz» diý di.

25  Ýe hu ýak ma gur ban ly gy ny be rip 
gu ta ran ba dy na, es ger le re we ola ryň ser-
ker de le ri ne ýüz le nip: «But ha na gi riň-de, 
ola ryň ba ry ny gy ryň, ýe ke je si ni hem 
ga çy raý maň» diý di. Şeý dip, olar Ba ga lyň 
gul la ry nyň ba ry ny gy lyç dan ge çir di ler. 
Es ger ler we ser ker de ler ola ryň je set le ri-
ni da şa ry çy ka ryp taş la dy lar. Soň ra olar 
Ba ga lyň but ha na sy na yba dat edil ýän 
iç ki ota ga gir di ler. 26  Şol ýer de olar Ba ga-
lyň but ha na syn da ky dik me da şy da şa ry 
çy ka ryp, ony kül-ow ram et di ler. 27 Olar 
Ba ga lyň dik me da şy ny ýyk dy lar. Ba ga-
lyň but ha na sy ny ýy kyp, ony ha jat ha na 
öwür di ler. Ol şu gü ne çen li hem şeý le dir.

28  Şeý dip, Ýe hu Ys ra ýyl da Ba ga la sež-
de edil me gi niň so ňu na çyk dy. 29 Em ma 
Ýe hu Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň gü-
nä li iş le rin den el çek me di. Ýa rob gam 
Beý tel dä ki we Dan da ky al tyn gö le le re 
sež de edip, ys ra ýyl hal ky na gü nä et dir di. 
30 Reb Ýe hu wa: «Sen Me niň na za rym da 
dog ry iş edip, Aha byň to hum-ti ji ba bat da 

 2 Patyşalar 10  



 479  

Me niň ýü re gi miň is le gi ni ýe ri ne ýe tir diň. 
Şo nuň üçin hem se niň nes liň dör dün ji 
ar ka çen li Ys ra ýy la pa ty şa bo lar» diý di. 
31 Em ma Ýe hu Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň 
ka nun la ry ny bü tin kal by bi len ber jaý 
et me di. Ol ys ra ýyl hal ky na gü nä et di ren 
Ýa rob ga myň gü nä le rin den el çek me di.

Ýehuwyň ölümi
32‑33  Şol dö wür de Reb Ys ra ýy lyň 

çäk le ri ni ki çelt mä ge baş la dy. Si ri ýa 
pa ty şa sy Ha za ýyl Ior dan der ýa sy nyň 
gün do ga ryn dan gat ly la ra, ru ben li le-
re we ma na şa ly la ra çen li bo lan bü tin 
Gil gat top ra gy ny, Ar non jül ge si niň 
ýa ka syn da ky Aro ger den Gil ga da we 
Ba şa na çen li bo lan tu tuş ýur dy ba syp 
al dy. 34  Ýe hu wyň ga lan iş le ri, äh li eden 
iş le ri we eder men lik le ri ba ra da ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy-
lan dyr. 35 Şeý dip, Ýe hu ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Sa ma ri ýa da ata la ry nyň 
ýa nyn da jaý lan dy. On soň onuň or nu na 
Ýe hu wyň og ly Ýe ho ga haz pa ty şa bol dy. 
36  Ýe hu Sa ma ri ýa da Ys ra ýy la ýig ri mi 
se kiz ýyl pa ty şa lyk et di.

11‑nji bap

Ýahuda şa aýaly Atalýa 
(2 Ýyl ýazgylary 22:10–23:15)

1 Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa nyň eje si 
Atal ýa og lu nyň öl dü ril en di gi ni eşi den 
ba dy na, Ahaz ýa pa ty şa nyň to hum-ti ji-
niň ba ry ny öl dürt di. 2  Em ma Ýehoram 
pa ty şa nyň gy zy, Ahaz ýa pa ty şa nyň aýal 
do ga ny Ýe ho şe ba pa ty şa nyň öl dü ril me li 
ogul la ry nyň için den Ýo wa şy ogur lap, ony 
ene ke si bi len ýa tyl ýan otag da goý dy. Şeý-
dip, Ýe ho şe ba Ýo wa şy Atal ýa dan giz le di 
we ol öl män gal dy. 3 Ol Ýe ho şe ba bi len 
al ty ýyl lap Reb biň öýün de giz le nip gez di. 
Şol dö wür de Atal ýa ýurt da şa lyk ed ýär di.

4 Ýe din ji ýyl da Ýe ho ýa da ru ha ny Ka ri 
go şu ny nyň ýüz ba şy la ry ny we köşk ga-
ra wul la ry ny öz ýa ny na Reb biň öýü ne 
ça gyr dy. On soň Ýe ho ýa da şol ýer de olar 
bi len äht ediş di we ola ra ant içi rip, soň 
Ahaz ýa pa ty şa nyň og ly Ýo wa şy ola ra 
gör kez di. 5 Ýe ho ýa da baş tu tan la ra şeý le 
buý ruk ber di: «Siz şeý le ediň: „Sa bat gü ni 
no bat çy ly ga ge le ni ňi ziň üç den bi ri pa ty-
şa nyň köş gü ni ga ra wul la syn. 6  Beý le ki 
üç den bi ri ňiz Sur der we ze si ni ga ra wul-
laň. Üçün ji bö le gi ňiz bol sa der we ze de 
beý le ki ga ra wul la ryň ar ka ta ra pyn da no-
bat ma-no bat ga ra wul çy lyk ediň. 7 Si ziň 
Sa bat gü ni no bat çy lyk dan bo şa ýan iki 
to pa ry ňyz Reb biň öýü ni ga ra wul la ma-
ly dyr. 8  Äh li ňi ziň eli ňiz ýa rag ly bol sun, 
siz pa ty şa nyň da şy ny ga bar sy ňyz. Si ze 
ýa kyn la şan adam öl dü ril sin. Pa ty şa gir-
se-çyk sa ýa nyn da bo luň“».

9 Ser ker de ler Ýe ho ýa da ru ha ny nyň 
tab şy ran zat la ry ny onuň aý dy şy ýa ly 
ýe ri ne ýe tir di ler. Ola ryň her si öz adam la-
ry ny Sa bat gü ni no bat çy lyk eden le ri we 
no bat çy lyk et me dik le ri alyp, Ýe ho ýa da 
ru ha ny nyň ýa ny na gel di ler. 10  Ýe ho ýa
da ru ha ny Da wut pa ty şa nyň Reb biň 
öýün dä ki naý za la ry ny, gal kan la ry ny 
ser ker de le re ber di. 11 Ga ra wul la ryň her si 
el le ri ýa rag ly pa ty şa ny go ra mak üçin 
Reb biň öýü niň gün or ta dan de mir ga zyk 
ta ra py na çen li gur ban lyk sy pa sy nyň we 
öýüň tö we re gin de dur du lar. 12  On soň Ýe-
ho ýa da Ahaz ýa pa ty şa nyň og ly Ýo wa şy 
da şa ry çy ka ryp, ba şy na täç geý di rip, oňa 
pa ty şa lyk äh tiň nus ga sy ny ber di. Ýo wa-
şyň ba şy na ýag gu ýup, ony pa ty şa ly ga 
bel le di ler. Ga ra wul lar Ýo wa şy pa ty şa 
di ýip yg lan et di ler. Olar el çar py şyp: 
«Ýa şa syn pa ty şa!» di ýip gy gy ryş dy lar.

13 Atal ýa ga ra wul la ryň we adam la ryň 
se si ni eşi dip, hal kyň ýa ny na Reb biň öýü-
ne gel di. 14  Gör se, ine, pa ty şa ada ta gö rä 
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a 11:21 Ýo waş – ýew reý çe Ýe ho waş. Bu Ýo wa şyň beý le ki ady dyr.

sü tü niň ýa nyn da dur dy. Ser ker de ler dir 
sur naý çy lar-da pa ty şa nyň ýa nyn da dy lar. 
Ýur duň bü tin hal ky şat la nyp, sur naý 
çal ýar dy. Atal ýa ýa ka sy ny ýyr typ: 
«Ha ýyn lyk! Ha ýyn lyk!» di ýip gy gyr dy. 
15 On soň Ýe ho ýa da ru ha ny go şun ýüz ba-
şy la ry na: «Atal ýa ny bu ýer den çy ka ryň. 
Onuň yzy na eýe re ni gy lyç dan ge çi riň» 
di ýip buý ruk ber di. Çün ki ru ha ny: «Goý, 
ol Reb biň öýün de öl dü ril me sin» di ýip di. 
16  Şeý dip, olar Atal ýa ny tut du lar. Ony 
At der we ze sin den pa ty şa nyň köş gü ne 
ge ti rip, şol ýer de öl dür di ler.

17 Halk Reb biň hal ky bo lar ýa ly, Ýe-
ho ýa da Reb biň, pa ty şa nyň we hal kyň 
ara syn da äht et di. Şeý le hem pa ty şa bi len 
hal kyň ara syn da-da äht et di. 18  On soň 
ýur duň bü tin hal ky Ba ga lyň but ha na sy-
na ba ryp, ony ýyk dy. On da ky gur ban lyk 
sy pa la ry ny, but la ry dö wüp, bö lek-bö lek 
edip taş la dy lar. Olar Ba ga lyň ru ha ny sy 
Mat ta ny gur ban lyk sy pa la ry nyň öňün de 
öl dür di ler. On soň Ýe ho ýa da ru ha ny 
Reb biň öýü ne ga ra wul lar goý dy. 19 Ol ýüz-
ba şy la ry, ka ri le ri, ga ra wul la ry, ýur duň 
bü tin hal ky ny özi bi len alyp git di. Olar 
pa ty şa ny Reb biň öýün den ga ra wul la ryň 
der we ze si niň ýo ly bi len köş ge ge tir di-
ler. Ýo waş şa tag tyn da otur dy. 20 Şeý dip, 
ýur duň bü tin ila ty şat bol dy. Atal ýa pa ty-
şa nyň öýün de gy lyç bi len öl dü ril e nin den 
soň, şä her de üm süm lik bol dy.

21 Ýo waş a pa ty şa lyk edip baş lan da, 
ýe di ýa şyn da dy.

12‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýowaş
1 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe hu wyň şa ly gy nyň 

ýe din ji ýyl yn da Ýo waş pa ty şa lyk edip 
baş la dy. Ol kyrk ýyl lap Iýe ru sa lim de 

pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Be ýer şe ba dan 
bo lup, ady Sib ýa dy. 2  Ýo waş ömür bo-
ýy Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri et di, 
çün ki Ýe ho ýa da ru ha ny oňa şeý le tä lim 
be rip di. 3 Mu ňa ga ra maz dan, sež de gäh ler 
ýy kyl man dy. Halk en tek-en tek le rem şol 
sež de gäh ler de gur ban lyk be rip, ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýak ýar dy.

4  Ýo waş ru ha ny la ra şeý le diý di: «Siz 
mu kad des sa da ka hök mün de Reb biň 
öýü ne ba gyş edi len küm şüň, ilat sa na-
wyn da top la nan küm şüň, her ki miň öz 
ba şy na dü şen kes git li möç ber dä ki be ren 
küm şü niň we her ada myň Reb biň öýü ne 
meý le tin lik bi len be ren küm şü niň ba ry ny 
ýyg naň. 5 Goý, her bir ru ha ny şu ha zy na-
dar la ryň bi rin den kü müş al syn-da, ony 
Reb biň öýü niň be jer dil me li ýe ri bar bol sa, 
şo ny be jert mek üçin ulan syn». 6  Em ma 
Ýo wa şyň pa ty şa ly gy nyň ýig ri mi üçün ji 
ýyl yn da-da ru ha ny lar Reb biň öýü niň 
be je ril me li ýer le ri ni be jer män di ler. 7 Şo-
nuň üçin hem Ýo waş pa ty şa Ýe ho ýa da 
ru ha ny bi len bir lik de beý le ki ru ha ny la-
ry hem ça gy ryp, ola ra: «Siz nä me üçin 
Reb biň öýü ni be jer me ýär si ňiz? Mun dan 
beý läk siz kü müş ýyg na maň. Ýyg na lan 
küm şi Reb biň öýü ni be jer mä ge be riň» 
diý di. 8  Şeý dip, ru ha ny lar halk dan kü müş 
al maz ly ga we Reb biň öýü ni-de öz le ri 
be jer mez li ge ra zy laş dy lar.

9 On soň Ýe ho ýa da ru ha ny bir san dy gy 
alyp, onuň ga pa gyn dan bir de şik aç dy-da, 
ony gur ban lyk sy pa sy nyň ýa nyn da, Reb-
biň öýü ne gi ril ýän ýe riň sag ta ra pyn da 
goý dy. Ga py ny ga ra wul la ýan ru ha ny lar 
Reb biň öýü ne ge ti ril ýän bar kü müş le ri 
şol san dy gyň içi ne sa lar dy lar. 10 San dyk da 
köp küm şüň top la nan dy gy ny gö ren le-
rin de, pa ty şa nyň kä ti bi bi len baş ru ha ny 
ge lip, Reb biň öýün dä ki bar küm şi sa nap, 
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tor ba la ra sa lyp çe ker di ler. 11‑12 On soň olar 
çe ki len küm şi Reb biň öýün de iş le ýän 
iş çi le re gö zeg çi lik ed ýän baş tu tan la ra 
be rer di ler. Olar hem şol kü müş den neç-
jar la ra, Reb biň öýün de iş le ýän us sa la ra, 
daş örü ji le re, daş ýo nu jy la ra iş ha ky ny 
tö lär di ler. Şo nuň ýa ly hem olar küm şi 
Reb biň öýü ni be jert mek üçin aga jy, ýo-
nu lan daş la ry sa tyn al ma ga we be je riş 
üçin ze rur bo lan baş ga zat la ra harç lar-
dy lar. 13 Em ma Reb biň öýü ne ge ti ri len 
kü müş den Reb biň öýi üçin hiç hi li kü müş 
le gen ler, mü çe nek ler, şa kä se ler, sur naý lar 
ýa-da al tyn dan, kü müş den baş ga hiç hi li 
gap-ça nak lar ýa sal man dy. 14  Çün ki ol 
kü müş Reb biň öýü ni be jer ýän iş çi le re 
be ril ýär di. 15 Iş çi le re iş ha ky ny tö le mek 
üçin el le ri ne kü müş ber len adam lar dan 
küm şüň het di-ha sa by so ral ma ýar dy, çün-
ki ol adam lar sa dyk lyk bi len iş le ýär di ler. 
16  Em ma ýa zyk sa da ka sy bi len gü nä sa-
da ka sy na ber len kü müş Reb biň öýü ne 
ge ti ril me di, çün ki ol ru ha ny la ryň ky dy.

17 Şol dö wür de Si ri ýa pa ty şa sy Ha-
za ýyl Ga tyň üs tü ne ço zup, ony ba syp 
al dy. Soň ra ol Iýe ru sa li me hü jüm et me-
gi ýü re gi ne düw di. 18  Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýo waş ata la ry bo lan Ýa hu da pa ty şa la ry 
Ýe ho şa pa dyň, Ýehoramyň, Ahaz ýa nyň 
Reb be ba gyş eden bar zat la ry ny, özü niň 
Reb be ba gyş eden bar zat la ry ny, Reb biň 
öýü niň we pa ty şa nyň öýü niň ha zy na-
la ryn da ky al ty nyň ba ry ny alyp, Si ri ýa 
pa ty şa sy Ha za ýy la iber di. Şon dan soň 
Ha za ýyl Iýe ru sa lim den el çek di.

19 Ýo wa şyň beý le ki iş le ri we äh li 
eden iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 20  Ýo wa
şyň emel dar la ry oňa gar şy dil düw şük 
gur du lar we ony Sil la gid ýän ýol da, Mil-
lo nyň öýün de öl dür di ler. 21 Bu işi eden 
Ýo wa şyň emel dar la ry Şim ga tyň og ly 
Ýo za bat bi len Şo me riň og ly Ýe ho za bat dy. 

Ýo waş dün ýä den öt di we Da wut ga la syn-
da, ata la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Amaz ýa pa ty şa bol dy.

13‑nji bap

Ysraýyl patyşasy Ýehogahaz
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa nyň og ly 

Ýo wa şyň pa ty şa ly gy nyň ýig ri mi üçün ji 
ýyl yn da Ýe hu wyň og ly Ýe ho ga haz Ys ra-
ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma ri ýa da on ýe di 
ýyl şa lyk sür di. 2  Ýe ho ga haz Reb biň na-
za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. Ol Ne ba dyň 
og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la et di ren gü-
nä li ýol la ryn dan ýö räp, gü nä et mek den 
el çek me di. 3 Reb Ys ra ýy la gar şy ga ha ry 
gel di. Ol ys ra ýyl la ry gaý ta-gaý ta Si ri ýa 
pa ty şa sy Ha za ýy lyň we Ha za ýy lyň og ly 
Ben ha da dyň eli ne ber di. 4  Ýe ho ga haz 
Reb be ýal bar dy, Reb hem ony eşit di, 
çün ki Reb Ys ra ýy lyň çek ýän sü te mi ni, 
Si ri ýa pa ty şa sy nyň ola ra ber ýän ez ýe ti ni 
gör di. 5 Şo nuň üçin hem Reb Ys ra ýy la 
bir ha las gär ber di. Şon dan soň olar Si-
ri ýa nyň gol as tyn dan çyk dy lar. Şeý dip, 
ys ra ýyl hal ky öň kü si ýa ly öz öýün de 
asu da lyk da ýa şa dy. 6  Mu ňa ga ra maz dan 
ys ra ýyl hal ky Ýa rob ga myň ne sil le ri niň 
Ys ra ýy la et di ren gü nä le rin den el çek män, 
gaý tam gü nä ga zan ma gy ny do wam 
et dir di. Aşe ra bu ty hem Sa ma ri ýa da 
gal dy. 7 Şeý dip, Ýe ho ga ha zyň di ňe el li 
sa ny sö weş ara ba ly es ge rin den, on sö weş 
ara ba syn dan we on müň py ýa da go şu-
nyn dan baş ga go şu ny gal ma dy, çün ki 
Si ri ýa pa ty şa sy ola ry har man to zy ki min 
ýok edip di. 8  Ýe ho ga ha zyň beý le ki iş le ri, 
äh li eden iş le ri we eder men li gi ba ra da 
ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 9 Şeý dip, Ýe ho ga haz ata-
ba ba la ry na go wuş dy. Ol Sa ma ri ýa da 
ata la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Ýe ho waş pa ty şa bol dy.
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Ysraýyl patyşasy Ýehowaş
10 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo wa şyň şa ly gy nyň 

otuz ýe din ji ýyl yn da Ýe ho ga ha zyň og ly 
Ýe ho waş Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma-
ri ýa da on al ty ýyl şa lyk sür di. 11 Ýe ho waş 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. Ol 
Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la 
et di ren gü nä le rin den el çek män, gaý-
tam ony do wam et dir di. 12  Ýe ho wa şyň 
beý le ki iş le ri we äh li eden iş le ri, Ýa hu da 
pa ty şa sy Amaz ýa gar şy eden uruş la ryn-
da gör ke zen eder men li gi ba ra da ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan-
dyr. 13 Şeý dip, Ýe ho waş ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Sa ma ri ýa da Ys ra ýyl pa-
ty şa la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Ýa rob gam tag ta çyk dy.

Elýaşa pygamberiň ölümi
14  El ýa şa agyr ke sel läp ýa tyr dy. Onuň 

öl me li pur sa dy go laý lan da, Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ýe ho waş El ýa şa nyň ha ly ny 
so ra ma ga gel di. Ol: «Eý, atam, atam! 
Ys ra ýy lyň sö weş ara ba la ry bi len sö weş 
ara ba ly es ger le ri!» di ýip, ses li ag la dy. 
15 El ýa şa Ýe ho wa şa: «Ýa ýy hem ok la ry 
al» diý di. Ýe ho waş ýaý bi len ok la ry al-
dy. 16  El ýa şa Ys ra ýyl pa ty şa sy na: «Ýa ýy 
çek» diý di. Ýe ho waş onuň aý dy şy ýa ly 
ýa ýy çek di. El ýa şa el le ri ni pa ty şa nyň 
el le ri niň üs tün de goý dy. 17 Soň ra ol Ýe-
ho wa şa: «Gün do gar ta rap da ky pen ji rä ni 
aç» diý di. Ýe ho waş ol pen ji rä ni aç dy. 
El ýa şa Ýe ho wa şa: «At» diý di. Ýe ho waş 
at dy. On soň El ýa şa Ýe ho wa şa ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Bu Reb biň ýe ňiş oku dyr, 
Si ri ýa nyň üs tün den ýe ňiş oku dyr! Sen 
Apek de si ri ýa ly la ra gar şy ur şup, ola ry iň 
soň ku sy na çen li gy ryp ýok et me li siň». 
18  El ýa şa do wam edip, Ýe ho wa şa: «Ok la-
ry al» diý di. Ol hem ok la ry al dy. El ýa şa 
Ys ra ýyl pa ty şa sy na: «Ok la ry ýe re ur» 

diý di. Ýe ho waş hem ok la ry ýe re üç ge-
zek ur dy-da sak lan dy. 19 On soň Hu da ýyň 
ada my nyň oňa ga ha ry ge lip: «Sen bäş 
ýa-da al ty ge zek ur ma ly dyň, şon da si ri-
ýa ly la ry so ňu na çen li gy rar dyň. In di sen 
Si ri ýa ny di ňe üç ge zek ýe ňer siň» diý di.

20  Şeý dip, El ýa şa dün ýä den öt di we 
ony jaý la dy lar. Mo wap ly la ryň leş ger le ri 
her ba har da Ys ra ýyl top ra gy na ço zup 
gi rer di ler. 21 Bir sa par ys ra ýyl lar ölü si ni 
jaý lap dur ka lar, leş ger le riň gel ýä ni ni 
gö rüp, ýaň ky öli ni El ýa şa nyň gab ry-
na taş la dy lar-da gaç dy lar. Ol öli adam 
El ýa şa nyň süňk le ri ne gal ta şan ba dy na 
di re lip, aýa ga gal dy.

Ysraýyl Siriýany ýeňýär
22  Si ri ýa pa ty şa sy Ha za ýyl Ýe ho ga ha-

zyň bü tin öm rü ne Ys ra ýy la sü tem edip 
ge lip di. 23 Em ma Reb Yb ra ýym, Ys hak 
we Ýa kup bi len eden äh ti üçin ys ra-
ýyl la ra mer he met edip, re him-şe pa gat 
gör kez di we ola ry gol da dy. Reb ola ry 
he läk et mek is le me di. Şu wag ta çen li 
hem ola ry Öz hu zu ryn dan kow ma dy.

24  Si ri ýa pa ty şa sy Ha za ýyl dün ýä den 
öt di we onuň ýe ri ne og ly Ben ha dat pa ty-
şa bol dy. 25 Ýe ho ga ha zyň og ly Ýeho waş 
Ha za ýy lyň og ly Ben ha da da gar şy ur şup, 
onuň ka ka sy Ýe ho ga ha za gar şy ur şup 
alan ga la la ry nyň ba ry ny Ben ha da dyň 
elin den al dy. Ýe ho waş Ben ha da dy üç 
ge zek ýeň li şe se ze war edip, Ys ra ýy lyň 
ga la la ry ny yzy na gaý ta ryp al dy.

14‑nji bap

Ýahuda patyşasy Amazýa 
(2 Ýyl ýazgylary 25:124)

1 Ýe ho ga ha zyň og ly Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýe ho wa şyň şa ly gy nyň ikin ji ýyl yn da 
Ýo wa şyň og ly Amaz ýa Ýa hu da pa ty şa 
bol dy. 2  Ol pa ty şa bo lan wag ty ýig ri mi 
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a 14:6 Se ret: Kan 24:16.

bäş ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de ýig ri-
mi do kuz ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si 
Iýe ru sa lim den bo lup, ady Ýe ho ga dyn dy. 
3 Amaz ýa Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri 
et se-de, ata sy Da wut ýa ly däl di. Ol ka-
ka sy Ýo wa şyň eden iş le ri ýa ly iş ler et di. 
4 Em ma sež de gäh ler aý ryl ma dy. Adam lar 
en tek-en tek le rem şol ýer ler de gur ban lyk 
be rip, ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak ýar dy lar. 
5 Amaz ýa öz pa ty şa ly gy ny kuw wat lan-
dy ryp, pa ty şa wag ty ka ka sy ny öl dü ren 
hyz mat kär le ri öl dür di. 6  Ýö ne Mu sa nyň 
Töw rat da ber len tab şy ryk la ry ny ber jaý 
edip, Amaz ýa ka ka sy ny öl dü ren hyz mat-
kär le riň ogul la ry ny öl dür me di, çün ki 
Reb şol ki tap da: «Ata lar ogul la ry üçin 
ölü me hö küm edil me sin. Ogul lar hem 
ata la ry üçin ölü me hö küm edil me sin. Her 
kim di ňe öz eden je na ýa ty na gö rä ölü me 
hö küm edil sin» di ýip tab şy ryk be rip di a.

7 Amaz ýa Duz jül ge sin de on müň sa ny 
edom ly ny gy ryp, Se la ga la sy ny ba syp 
al dy. Ol Se la ga la sy ny Ýok teýel di ýip 
at lan dyr dy. Ol şu gü ne çen li hem şeý le 
at lan dy ry lyp gel ýär.

8  On soň Amaz ýa Ýe ho ga ha zyň og-
ly, Ýe hu wyň ag ty gy Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýe ho wa şa ça par lar ýol lap: «Gel, ýüz be-
-ýüz gö rü şe li» diý di. 9 Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýe ho waş Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa nyň 
ýa ny na adam ibe rip, şeý le diý di: «Li wan-
da ky ýan dak Li wan da ky kedr aga jy na 
saw çy ýol lap: „Gy zy ňy og lu ma aýal ly ga 
ber“ di ýip so rap dyr. Em ma Li wan da ky 
bir wag şy haý wan ge çip bar ýar ka ýan da-
gy de pe läp dir. 10 El bet de, sen edom ly la ry 
gyr dyň we mu ňa se niň göw nüň galk-
dy. Şu ýeň şi ňe gu wan-da, öýüň de otur. 
Sen nä me üçin uruş ma ga ba ha na ag-
tar ýar syň? Sen özü ňiň we Ýa hu da nyň 
hal ky nyň ba şy na be la ge ti rer siň».

11 Em ma Amaz ýa mu ňa gu lak as ma dy. 
Şeý dip, Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho waş öz 
go şu ny bi len Ýa hu da pa ty şa sy Amaz-
ýa nyň üs tü ne git di. Ýe ho waş Ýa hu da nyň 
Beýt şe meş di ýen ýe rin de Amaz ýa gar şy 
uruş da onuň bi len ýüz be-ýüz bol dy. 12 Ýa
hu da lar ys ra ýyl hal kyn dan ýeň lip, öz 
ça dyr la ry na ta rap ga çyp git di ler. 13 Ys ra
ýyl pa ty şa sy Ýe ho waş Ahaz ýa nyň ag ty gy, 
Ýo wa şyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa-
ny Beýt şe meş de tut dy. On soň Ýe ho waş 
Iýe ru sa li me ge lip, Iýe ru sa li miň di wa-
ry nyň Ef ra ýym der we ze sin den Künç 
der we ze si ne çen li bo lan dört ýüz tir sek 
ara ly gy ny ýyk dy. 14  Ýe ho waş Reb biň 
öýü niň we pa ty şa nyň öýü niň ha zy na-
la ryn da ky al tyn-küm şüň, gap-gaç la ryň 
ba ry ny, bu la r dan da şa ry-da ýe sir al nan 
adam la ry alyp, Sa ma ri ýa do la nyp gel di.

15 Ýe ho wa şyň beý le ki iş le ri, äh li eden 
iş le ri, eder men li gi we Ýa hu da pa ty şa sy 
Amaz ýa bi len eden ur şy ba ra da ys ra-
ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 16  Ýe ho waş ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Sa ma ri ýa da Ys ra ýyl pa-
ty şa la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Ýa rob gam pa ty şa bol dy.

17 Ýo wa şyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy 
Amaz ýa Ýe ho ga ha zyň og ly bo lan Ys-
ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho waş ölen den soň ra 
on bäş ýyl ýa şa dy. 18  Amaz ýa nyň beý le ki 
iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la-
ryn da ýa zy lan dyr. 19 Iýe ru sa lim de onuň 
gar şy sy na dil düw şük gu ral dy. On soň 
Amaz ýa La ky şa ga çyp git di. Em ma 
onuň yz yn dan La ky şa adam ibe rip, 
olar ony şol ýer de öl dür di ler. 20 On soň 
Amaz ýa nyň je se di ni at la ra ýük läp ge-
tir di ler-de, ony Iýe ru sa lim de Da wut 
ga la syn da, ata la ry nyň ýa nyn da jaý la dy-
lar. 21 Bü tin ýa hu da hal ky Amaz ýa nyň 
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on al ty ýa şyn da ky og ly Uzy ýa ny ka ka sy 
Amaz ýa nyň ýe ri ne pa ty şa et di. 22  Uzy ýa 
ka ka sy Amaz ýa ata-ba ba la ry na gow şan-
dan soň, Eý lat ga la sy ny tä ze den di kel dip, 
ony Ýa hu da gaý ta ryp ber di.

Ysraýyl patyşasy Ýarobgam
23  Ýo wa şyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy 

Amaz ýa nyň şa ly gy nyň on bä şin ji ýyl-
yn da Ýe ho wa şyň og ly Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýa rob gam Sa ma ri ýa pa ty şa bo lup, kyrk 
bir ýyl şa lyk sür di. 24  Ýa rob gam Reb biň 
na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. Ol Ne ba-
dyň og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la et di ren 
gü nä le rin den el çek me di. 25 Ýa rob gam 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň Öz gu ly gat he-
per li Emi ta ýyň og ly Ýu nus py gam ber 
ar ka ly aý dy şy ýa ly, Ys ra ýyl çä gi ni Le-
bo ha mat dan Ara ba deň zi ne çen li bo lan 
ara lyk da tä ze den di kelt di. 26  Çün ki Reb 
Ys ra ýy lyň agyr mu şak ga ty ny gör di. Ys-
ra ýyl da ola ra kö mek be rer ýa ly gu lam, 
azat ada mam gal man dy. 27 Ýö ne Reb Ys
ra ýy lyň ady ny gök le riň as tyn dan öçür jek 
di ýip aýt man dy. Reb ys ra ýyl la ry Ýe ho-
wa şyň og ly Ýa rob gam ar ka ly ha las et di.

28  Ýa rob ga myň beý le ki iş le ri, äh li 
eden iş le ri, eder men li gi, nä hi li sö we-
şe ni we onuň öň Ýa hu da de giş li bo lan 
Da mas ky we Ha ma ty Ys ra ýy la gaý ta ryp 
ber şi ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 29 Ýa rob gam 
ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol ata la ry nyň 
hem-de Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýa nyn da 
jaý lan dy. On soň onuň ýe ri ne og ly Za-
kar ýa pa ty şa bol dy.

15‑nji bap

Ýahuda patyşasy Uzyýa 
(2 Ýyl ýazgylary 26:123)

1 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýa rob ga myň şa ly gy-
nyň ýig ri mi ýe din ji ýyl yn da Amaz ýa nyň 

og ly Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa pa ty şa lyk 
edip baş la dy. 2  Uzy ýa pa ty şa bo lan da 
on al ty ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de 
el li iki ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si 
Ýe kol ýa Iýe ru sa lim den di. 3 Uzy ýa öz 
ka ka sy Amaz ýa ýa ly Reb biň na za ryn da 
dog ry iş le ri et di. 4  Mu ňa ga ra maz dan 
Uzy ýa sež de gäh le ri aýyr ma dy. Bü tin 
halk en tek-en tek le rem şol ýer le re ba ryp 
gur ban lyk be rip, ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ýar dy. 5 Reb oňa ýo kanç ly de ri ke se li 
bi len ez ýet ber di. Ol tä öl ýän çä ýo kanç ly 
de ri ke se lin den ejir çe kip, aý ra tyn ýer de 
ýa şa dy. Pa ty şa nyň og ly Ýo tam ýurt da ky 
hal ka baş tu tan lyk edip, köş gi do lan dyr dy.

6  Uzy ýa nyň beý le ki iş le ri we äh li 
eden iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 7 Uzy ýa ata-ba-
ba la ry na go wuş dy. Ol Da wut ga la syn da, 
ata la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Ýo tam pa ty şa bol dy.

Ysraýyl patyşasy Zakarýa
8  Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly gy-

nyň otuz se ki zin ji ýyl yn da Ýa rob ga myň 
og ly Za kar ýa Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, 
Sa ma ri ýa da al ty aý şa lyk sür di. 9 Za kar
ýa hem ata la ry ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. Ol Ne ba dyň og ly 
Ýa rob gam Ys ra ýy la et di ren gü nä le rin-
den el çek me di. 10 Ýa be şiň og ly Şal lum 
Za kar ýa gar şy dil düw şük gu rap, ony 
hal kyň öňün de urup öl dür di-de, onuň 
ýe ri ne özi pa ty şa bol dy.

11 Za kar ýa nyň beý le ki iş le ri ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan-
dyr. 12  Reb biň Ýe hu wa: «Se niň ne sil le riň 
dör dün ji ar ka çen li Ys ra ýyl tag tyn da otu-
rar lar» di ýip be ren wa da sy ber jaý bol dy.

Ysraýyl patyşasy Şallum
13 Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly gy-

nyň otuz do ku zyn jy ýyl yn da Ýa be şiň 
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a 15:19 Pul – Pu luň beý le ki ady Tig lat pi le ser. Se ret: 2Pat 15:29.
b 15:19 Bir müň ýe di ýüz bat man – ýew reý çe müň kik kar. Bu takm. 34 ton na deň dir.
ç 15:20 Bir ýüz mys gal – ýew reý çe el li şe kel. Bu takm. 600 gr deň dir.

og ly Şal lum pa ty şa bo lup, Sa ma ri-
ýa da bir aý pa ty şa lyk et di. 14  On soň 
Ga dy nyň og ly Me na hym Tir sa dan 
çy kyp, Sa ma ri ýa gel di. Ol Sa ma ri-
ýa da Ýa be şiň og ly Şal lu my öl dü rip, 
özi onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy. 15  Şal lu-
myň beý le ki iş le ri, gu ran dil düw şü gi 
ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz-
gy la ryn da ýa zy lan dyr. 16  Şol dö wür de 
Me na hym Tir sa dan baş lap, Tip sa da 
we onuň et rap la ryn da ýa şa ýan la ryň 
ba ry ny gyr dy. Özü ne ga la nyň der-
we ze si ni aç man dyk la ry üçin, ola ryň 
ba ry ny gyr dy we göw re li aýal la ry nyň 
ga ryn la ry ny ýar dy.

Ysraýyl patyşasy Menahym
17 Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly gy-

nyň otuz do ku zyn jy ýyl yn da Ga dy nyň 
og ly Me na hym Ys ra ýy la pa ty şa bol dy. 
Ol Sa ma ri ýa da on ýyl pa ty şa lyk et di. 
18  Me na hym Reb biň na za ryn da ýig ren ji 
iş le ri et di. Ol bü tin öm rü ne Ne ba dyň 
og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la et di ren gü-
nä le rin den el çek me di. 19 Aşur pa ty şa sy 
Pul a Ys ra ýy la hü jüm et di. Me na hym 
öz pa ty şa ly gy ny kuw wat lan dyr ma ga 
kö mek ede ri ýa ly, Pu la bir müň ýe di 
ýüz bat man b kü müş ber di. 20 Me na hym 
Aşur pa ty şa sy na kü müş ber mek üçin 
Ys ra ýyl da ky baý la ryň ba ry na jan ba şy-
na bir ýüz mys gal dan ç gow rak kü müş 
sal gyt sal dy. Şon dan soň Aşur pa ty şa sy 
ýurt da gal man yzy na gaýt dy.

21 Me na hy myň beý le ki iş le ri we äh li 
eden iş le ri ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 22  Me
na hym ata-ba ba la ry na go wuş dy. Og ly 
Pe kah ýa onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

Ysraýyl patyşasy Pekahýa
23 Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly gy-

nyň el lin ji ýyl yn da Me na hy myň og ly 
Pe kah ýa Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma-
ri ýa da iki ýyl şa lyk sür di. 24  Pe kah ýa 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
Ol Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň Ys ra-
ýy la et di ren gü nä le rin den el çek me di. 
25 Öz ser ker de si Re mal ýa nyň og ly Pe ka 
el li sa ny gil gat ly bi len Pe kah ýa gar şy 
dil düw şük gu ra dy. Pe ka Sa ma ri ýa da 
köş güň iç ki ga la syn da Ar gop we Ar ýe 
bi len bir lik de Pe kah ýa nyň üs tü ne hü-
jüm edip, ony öl dü rip, ýe ri ne özi pa ty şa 
bol dy. 26  Pe kah ýa nyň beý le ki iş le ri we 
äh li eden iş le ri ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr.

Ysraýyl patyşasy Peka
27 Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly-

gy nyň el li ikin ji ýyl yn da Re mal ýa nyň 
og ly Pe ka Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma-
ri ýa da ýig ri mi ýyl şa lyk sür di. 28  Pe ka 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
Ol Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la 
et di ren gü nä le rin den el çek me di.

29 Ys ra ýyl pa ty şa sy Pe ka nyň döw rün de 
Aşur pa ty şa sy Tig lat pi le ser ge lip, Yýo ny, 
Abel beýt ma ga ka ny, Ýa no wa ny, Ke de-
şi, Ha so ry, Gil ga dy, Je li lä ni we tu tuş 
Naf ta ly ýur du ny ba syp alyp, ola ryň halk-
la ry ny Aşu ra ýe sir edip äkit di. 30 On soň 
Ela nyň og ly Ho şe ýa Re mal ýa nyň og ly 
Pe ka gar şy dil düw şük gu rap, onuň üs-
tü ne hü jüm et di we ony öl dür di. Soň ra 
Uzy ýa nyň og ly Ýo ta myň pa ty şa ly gy nyň 
ýig ri min ji ýyl yn da Ho şe ýa Pe ka nyň 
ýe ri ne pa ty şa bol dy. 31 Pe ka nyň beý le ki 
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iş le ri we äh li eden iş le ri ys ra ýyl pa ty şa-
la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr.

Ýahuda patyşasy Ýotam 
(2 Ýyl ýazgylary 27:19)

32  Re mal ýa nyň og ly Ys ra ýyl pa ty şa-
sy Pe ka nyň şa ly gy nyň ikin ji ýyl yn da 
Uzy ýa nyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy Ýo tam 
pa ty şa lyk edip baş la dy. 33 Ýo tam pa ty şa 
bo lan wag ty ýig ri mi bäş ýa şyn da dy. Ol 
Iýe ru sa lim de on al ty ýyl pa ty şa lyk et di. 
Onuň eje si Ýe ru şa Sa do gyň gy zy dy. 
34  Ýo tam ka ka sy Uzy ýa ýa ly Reb biň 
na za ryn da dog ry iş le ri et di. 35  Mu ňa 
ga ra maz dan, ol sež de gäh le ri aýyr ma dy. 
Halk en tek-en tek le rem şol ýer le re ba ryp, 
gur ban lyk be rip, ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ýar dy. Ýo tam Reb biň öýü niň de mir-
ga zyk der we ze si ni gur dy. 36  Ýo ta myň 
beý le ki iş le ri we äh li eden iş le ri ýa-
hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 37 Şol dö wür de Reb Si ri ýa 
pa ty şa sy Re si ni, Re mal ýa nyň og ly Pe-
ka ny Ýa hu da nyň gar şy sy na goý be rip 
baş la dy. 38  Ýo tam ata-ba ba la ry na go-
wuş dy. Ol Da wut ga la syn da, ata la ry nyň 
ýa nyn da jaý lan dy. Og ly Ahaz onuň ýe-
ri ne pa ty şa bol dy.

16‑njy bap

Ýahuda patyşasy Ahaz 
(2 Ýyl ýazgylary 28:127)

1 Re mal ýa nyň og ly Pe ka nyň şa ly gy-
nyň on ýe din ji ýyl yn da Ýo ta myň og ly 
Ahaz Ýa hu da pa ty şa bol dy. 2  Ahaz pa ty şa 
bo lan ma ha ly ýig ri mi ýa şyn da dy. Ol 
Iýe ru sa lim de on al ty ýyl pa ty şa lyk et di. 
Ahaz ata sy Da wu dyň yzy na eýer män, 
öz Hu da ýy Reb biň na za ryn da nä dog ry 
iş le ri et di. 3 Ahaz Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ýo ly bi len ýö räp, Reb biň ys ra ýyl la ryň 
ýur dun dan ko wup çy ka ran mil let le ri niň 

ýig ren ji ada ty bo ýun ça öz og lu ny ot dan 
ge çir di. 4  Ol sež de gäh ler de, ba ýyr lyk-
lar da we gür ýap rak ly her bir aga jyň 
as tyn da gur ban lyk ber ýär di, ýa kym ly 
ys ly tü tet gi tü ted ýär di.

5 Şol wagt Si ri ýa pa ty şa sy Re sin bi len 
Ys ra ýyl pa ty şa sy Re mal ýa nyň og ly Pe ka 
Iýe ru sa li miň üs tü ne hü jüm edip, onuň 
da şy ny ga ba dy lar. Em ma şon da-da ony 
ýe ňip bil me di ler. 6  Şol dö wür de Si ri ýa 
pa ty şa sy Re sin Eý la ty aram hal ky na 
gaý ta ryp ber di we ýa hu da la ry Eý lat-
dan ko wup çy kar dy. Edom ly lar Eý la ta 
gel di ler we olar şu gü ne çen li hem şol 
ýer de ýa şa ýar lar. 7 Ahaz Aşur pa ty şa sy 
Tig lat pi le se riň ýa ny na ça par lar ýol lap: 
«Men se niň gu luň hem-de og luň dy ryn. 
Gel-de, ma ňa gar şy hü jüm ed ýän Si ri-
ýa pa ty şa sy bi len Ys ra ýyl pa ty şa sy nyň 
elin den me ni gu tar» diý di. 8  Ahaz Reb biň 
öýün dä ki we pa ty şa nyň öýün dä ki ha-
zy na la ryn da bar bo lan al tyn dyr küm şi 
alyp, sow gat hök mün de Aşur pa ty şa sy na 
iber di. 9 Aşur pa ty şa sy Aha zyň sö zü ne 
gu lak as dy. Aşur pa ty şa sy Da mas ka 
gar şy hü jüm edip, ony ba syp al dy-da, 
ila ty nyň ba ry ny Ki re ýe sir edip äkit di 
we Re si ni öl dür di.

10 Ahaz pa ty şa Aşur pa ty şa sy Tig lat pi-
le se ri gar şy la mak üçin Da mas ka ba ran da, 
Da mask da ky gur ban lyk sy pa sy ny gö rüp, 
onuň nus ga sy ny we tes wi ri ni edil bol şy 
ýa ly edip, Ury ýa ru ha na iber di. 11 Ury ýa 
ru ha ny Ahaz pa ty şa nyň Da mask dan 
ibe ren nus ga sy na gö rä gur ban lyk sy-
pa sy ny ýa sa dy. Ury ýa mu ny pa ty şa 
Da mask dan gel män kä ýa sap gu tar dy. 
12‑13 Ahaz pa ty şa Da mask dan ge len de, 
gur ban lyk sy pa sy ny gör di. Ol gur ban lyk 
sy pa sy nyň ýa ny na ge lip, onuň üs tün-
de öz ýak ma gur ban ly gy ny we gal la 
sa da ka sy ny hö dür et di, iç gi sa da ka sy-
ny guý dy, sa la mat lyk gur ban ly gy nyň 
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ga ny ny gur ban lyk sy pa sy na ta rap serp di. 
14  Ahaz pa ty şa Reb biň hu zu ryn da ky 
öýüň öň ta ra pyn da, öz gur ban lyk sy pa-
sy bi len Reb biň öýü niň ara syn da du ran 
bü rünç den ýa sa lan gur ban lyk sy pa sy ny 
aý ryp, ony öz gur ban lyk sy pa sy nyň 
de mir ga zyk ta ra pyn da goý dy. 15 Ahaz pa-
ty şa Ury ýa ru ha na şeý le tab şy ryk ber di: 
«Er ti riň ýak ma gur ban ly gy ny, ag şa myň 
gal la sa da ka sy ny, pa ty şa nyň ýak ma 
gur ban ly gy ny, gal la sa da ka sy ny ýur duň 
tu tuş ila ty nyň ýak ma gur ban lyk la ry ny, 
gal la sa da ka la ry ny, iç gi sa da ka la ry ny 
şu uly gur ban lyk sy pa sy nyň üs tün de 
ber we ýak ma gur ban ly gy nyň hem-de 
gur ban lyk la ryň gan la ry ny gur ban lyk 
sy pa sy na serp. Em ma bü rünç gur ban lyk 
sy pa sy ny me niň mas la hat so ra ma gym 
üçin ulan ma ga go ýuň». 16  Ury ýa ru ha ny
da Ahaz pa ty şa nyň tab şy ran zat la ry nyň 
ba ry ny aý dy şy ýa ly ýe ri ne ýe tir di.

17 On soň Ahaz pa ty şa ara ba la ryň gap-
dal la ry ny ke sip, ola ryň üs tün dä ki le ge ni 
aýyr dy. Ol how zy aşa gyn da ky bü rünç 
öküz le riň üs tün den aý ryp, ony bir daş 
se ki niň üs tün de goý dy. 18  Ahaz Sa bat 
gü ni üçin ula nyl ýan Reb biň öýün dä ki 
gur lan bas syr ma ny we pa ty şa üçin ni ýet-
le nen daş ky gi rel gä ni aýyr dy. Ol mu ny 
Aşur pa ty şa sy nyň göw nün den tur mak 
üçin şeý le et di. 19 Aha zyň beý le ki iş le ri 
ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 20 Ahaz ata-ba ba la ry na go-
wuş dy. Ol Da wut ga la syn da, ata la ry nyň 
ýa nyn da jaý lan dy. Og ly Hiz ki ýa onuň 
ýe ri ne pa ty şa bol dy.

17‑nji bap

Ysraýyl patyşasy Hoşeýa
1 Ýa hu da pa ty şa sy Aha zyň şa ly gy nyň 

on ikin ji ýyl yn da Ela nyň og ly Ho şe-
ýa Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma ri ýa da 

do kuz ýyl pa ty şa lyk et di. 2  Ho şe ýa Reb-
biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di, ýö ne 
ol özün den ozal ky Ys ra ýyl pa ty şa la ry 
ýa ly däl di. 3  Aşur pa ty şa sy Şal ma ne-
ser Ho şe ýa gar şy hü jüm et di. Ho şe ýa 
Şal ma ne se re ta byn bo lup, oňa sal gyt 
tö le di. 4 Em ma Aşur pa ty şa sy Ho şe ýa nyň 
dö nük lik ed ýä ni ni gör di, çün ki Ho şe ýa 
Mü sür pa ty şa sy So nuň ýa ny na ça par lar 
ýol lap dy hem-de ol her ýyl ky sy ýa ly 
Aşur pa ty şa sy na tö le me li sal gy dy ny tö-
le män di. Şo nuň üçin hem Aşur pa ty şa sy 
ony tu tup tus sag ha na sal dy.

Ysraýyllar ýesir edilip äkidilýär
5 Soň ra Aşur pa ty şa sy tu tuş ýur dy eýe-

läp, Sa ma ri ýa bar dy we üç ýyl lap onuň 
da şy ny ga ba dy. 6  Ho şe ýa nyň şa ly gy nyň 
do ku zyn jy ýyl yn da Aşur pa ty şa sy Sa-
ma ri ýa ny ba syp alyp, ys ra ýyl la ry Aşu ra 
ýe sir edip äkit di we ola ry Ha la da, Ha bor 
der ýa sy nyň ýa ka syn da ky Go zan da we 
Ma daý ga la la ryn da ýer leş dir di.

7 Bu ys ra ýyl hal ky nyň özü ni Mü sür 
pa ty şa sy fa ra o nyň gol as tyn dan azat 
edip, Mü sür den çy ka ran Hu da ýy Reb-
biň gar şy sy na gü nä eden di gi we baş ga 
hu daý la ra sež de eden di gi üçin şeý le 
bol dy. 8  Olar öz ýurt la ryn dan Reb biň 
ko wup çy ka ran mil let le ri niň adat la ry-
na we Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň çy ka ran 
adat la ry na eýer di ler. 9 Ys ra ýyl hal ky 
giz lin lik de Hu da ýy Reb biň gar şy sy na 
pis iş le ri et di. Olar hem me ýer de – iň 
ki çi oba dan tä uly ga la çen li äh li ýer-
de sež de gäh le ri gur dy. 10  Olar her bir 
be ýik ba ýyr da hem-de gür ýap rak ly 
her bir aga jyň as tyn da dik me daş la ry 
we Aşe ra but la ry ny dik di ler. 11 Olar şol 
sež de gäh ler de Reb biň öz ýurt la ryn-
dan ko wup çy ka ran mil let le ri niň edi şi 
ýa ly sa da ka lar ber di ler. Olar pis iş le ri 
edip, Reb biň ga ha ry ny ge tir di ler. 12  Olar 
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Reb biň: «Siz but la ra sež de et mäň» di-
ýip aý dan sö zü ne gu lak as man, but la ra 
sež de et di ler. 13 Em ma Reb şon da-da 
äh li py gam ber ler we gör gür ler ar ka ly 
ys ra ýyl we ýa hu da halk la ry na duý du ryş 
be rip, şeý le di ýip di: «Siz bu pis ýol la-
ryň yz dan dö nüň, ata la ry ňy za tab şy ran, 
gul la rym py gam ber ler ar ka ly si ze ýol lan 
ka nu ny ma gö rä Me niň tab şy ryk la ry-
my we parz la ry my ber jaý ediň». 14  Olar 
Reb be gu lak as ma dy lar we öz Hu da ýy 
bo lan Reb be iman et me dik ata la ry ýa ly 
boý nu ýo gyn lyk et di ler. 15 Olar Reb biň 
parz la ry ny, ata la ry bi len eden äh ti ni, 
Onuň be ren duý du ryş la ry ny ret et di ler. 
Olar de rek siz hu daý la ryň yzy na eýe rip, 
öz le ri hem de rek siz adam lar bol du lar. 
Olar Reb biň: «Tö we re gi ňiz dä ki mil-
let ler ýa ly ýa şa maň» di ýip tab şy ran 
mil let le ri niň yz la ry na eýer di ler. 16  Olar 
Hu da ýy Reb biň äh li tab şy ryk la ryn dan 
ýüz dön der di ler-de, öz le ri üçin iki sa ny 
guý ma gö le bu tu ny we Aşe ra bu tu ny ýa-
sap, as man ji si mleri ne sež de et di ler we 
Ba ga la gul luk et di ler. 17 Olar ogul la ry ny 
we gyz la ry ny ot dan ge çir di ler, pal çy lyk 
we ja dy göý lik bi len meş gul lan dy lar. Olar 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le re baş 
urup, Onuň ga ha ry ny ge tir di ler. 18  Reb 
Ys ra ýy la gar şy ga har dan ýa ňa low lap, 
ola ry ret et di. Ýa hu da ti re sin den baş ga 
ýe ke je adam-da gal ma dy.

19 Ýa hu da hal ky hem öz Hu da ýy Reb-
biň tab şy ryk la ry ny ber jaý et me di, ol-da 
ys ra ýyl la ryň adat la ry na eýer di. 20 Reb 
bü tin Ys ra ýyl ne sil le rin den ýüz dön der-
di. Ol ola ry je za lan dy ryp, ta laň çy la ryň 
eli ne ber di. Şeý dip, Reb ola ryň ba ry ny 
Öz hu zu ryn dan ýok et di.

21 Reb Ys ra ýy ly Da wu dyň ne sil le ri niň 
elin den alan dan soň, ys ra ýyl lar Ne-
ba dyň og ly Ýa rob ga my pa ty şa et di ler. 
Ýa rob gam ys ra ýyl la ry Reb biň ýo lun dan 

azaş dy ryp, ola ra uly gü nä ler et dir di. 
22‑23 Ys ra ýyl hal ky Ýa rob ga myň eden 
gü nä le ri ni gaý ta la dy. Reb biň Öz gul la ry 
py gam ber ler ar ka ly aý dy şy ýa ly, ys ra ýyl 
hal ky ny hu zu ryn dan ýok ed ýän çä, olar 
gü nä et mek den el çek me di ler. Şeý dip, 
olar öz ýurt la ryn dan Aşu ra sür gün edil-
di ler we olar tä şu gü ne çen li hem şol 
ýer de dir ler.

Aşurlylar Ysraýylda mesgen tutýarlar
24  Aşur pa ty şa sy Ba byl dan, Kut dan, 

Awa dan, Ha mat dan we Se par wa ýym dan 
adam la ry ge ti rip, ola ry ys ra ýyl la ryň 
ýe ri ne Sa ma ri ýa nyň ga la la ryn da ýer-
leş dir di. Olar Sa ma ri ýa ny eýe läp, onuň 
ga la la ryn da mes gen tut du lar. 25 Bu dür li 
mil let le riň halk la ry Sa ma ri ýa da il ki 
or na şan wagt la ryn da Reb be yba dat et-
me di ler. Şo nuň üçin hem Reb ola ryň 
ara sy na ýol bars lar iber di. Ýol bars lar 
ola ryň bir nä çe si ni öl dür di ler. 26  On soň 
Aşur pa ty şa sy na şeý le ha bar be ril di: 
«Se niň ýe sir edip, Sa ma ri ýa şä her le rin de 
ýer leş di ren mil let le riň Ys ra ýyl Hu da ýy-
nyň adat la ry ny bil me ýär ler. Şo nuň üçin 
hem bu ýur duň Hu da ýy ola ryň üs tü ne 
ýol bars lar iber di. Ýol bars lar-da ola ry öl-
dür ýär ler». 27 On soň Aşur pa ty şa sy şeý le 
tab şy ryk ber di: «Sa ma ri ýa dan sür gün 
edi lip ge ti ri len ru ha ny la ryň bi ri ni bo şa-
dyp, yzy na ibe riň. Goý, ol ru ha ny gi dip, 
Sa ma ri ýa da ýa şa syn hem-de şol ýer de 
ýa şa ýan mil let le re ýur duň Hu da ýy nyň 
hö küm le ri ni öw ret sin». 28  Şeý dip, Aşur 
pa ty şa sy nyň Sa ma ri ýa dan sür gün edi lip 
ge ti ri len ru ha ny la ryn dan bi ri Sa ma ri ýa 
ge lip, Beý tel de ýa şa dy we Sa ma ri ýa da 
ýa şa ýan mil let le re Reb be nä dip yba dat 
et me li di gi ni öw ret di.

29 Em ma mu ňa ga ra maz dan, her mil let 
öz hu daý la ry ny ýa sap, ola ryň her si öz ýa-
şa ýan ga la la ryn da sa ma ri ýa ly la ryň di ken 
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sež de gäh le rin de goý dy. 30 Ba byl ly lar Su
kot be not bu tu ny, kut ly lar Ner gal bu tu ny, 
ha mat ly lar Aşy ma bu tu ny, 31 awa ly lar 
Nib haz we Tar tag but la ry ny ýa sa dy-
lar. Se par wa ýym ly lar Ad ram me lek we 
Anam me lek but la ry üçin ça ga la ry ny 
ýak ma gur ban lyk hök mün de hö dür le-
di ler. 32  Olar sež de gäh ler de öz le ri üçin 
gur ban lyk hö dür lär ýa ly, öz ara la ryn da-
ky dür li mil let ler den bo lan ru ha ny la ry 
bel le di ler, şeý le hem olar Reb be yba dat 
et di ler. 33 Şeý dip, olar hem Reb be, hem 
ara la ryn dan sür gün edi len mil let le ri niň 
adat la ry na gö rä öz hu daý la ry na sež de 
et di ler. 34  Olar şu gü ne çen li hem öz le-
ri niň ozal ky adat la ry na eýe rip, Reb be 
sež de et me ýär ler. Reb biň Ys ra ýyl di ýip 
at lan dy ran Ýa ku byň ne sil le ri ne be ren 
tab şy ryk la ry ny, ka nu ny ny, hö küm le ri ni 
we parz la ry ny ber jaý et me ýär ler.

35 Reb Ýa ku byň ne sil le ri bi len äht edip, 
ola ra şeý le tab şy ryk be rip di: «Siz ke se ki 
hu daý la ra sež de et mäň, ola ryň öňün de 
dy za çö küp, ola ra gul lu gam et mäň, gur-
ban ly gam ber mäň. 36  Si zi be ýik gud rat 
we güýç bi len Mü sür ýur dun dan çy ka ran 
Reb be sež de ediň, Onuň öňün de dy za 
çö küp, Oňa gur ban lyk be riň. 37 Reb biň 
si ziň üçin ýa zan tab şy ryk la ry ny, ka-
nu ny ny, hö küm le ri ni we parz la ry ny 
se re sap lyk bi len ber jaý ediň. Siz ke se ki 
hu daý la ra sež de et mäň. 38  Me niň si ziň 
bi len eden äh ti mi unut maň we ke se ki 
hu daý la ra sež de et mäň. 39 Siz di ňe Hu-
da ýy ňyz Reb be sež de ediň. Reb si zi 
äh li duş man la ry ňy zyň elin den gu ta rar». 
40 Em ma olar Reb biň sö zü ne gu lak as man, 
öz le ri niň ozal ky adat la ry na eýer di ler.

41 Şeý dip, bu mil let ler hem Reb be, hem 
oýu lyp ýa sa lan but la ry na sež de et di ler. 
Ata-ba ba la ry nä me eden bol sa lar, ogul-
la ry-da, ne sil le ri-de tä şu gü ne çen li 
şo la ryň eden le ri ni gaý ta lap gel ýär ler.

18‑nji bap

Ýahuda patyşasy Hizkiýa 
(2 Ýyl ýazgylary 29:12; 31:1)

1 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ela nyň og ly Ho şe-
ýa nyň pa ty şa ly gy nyň üçün ji ýyl yn da 
Ýa hu da pa ty şa sy Aha zyň og ly Hiz ki ýa 
Ýa hu da pa ty şa bol dy. 2  Hiz ki ýa pa ty şa 
bo lan wag ty ýig ri mi bäş ýa şyn da dy. Ol 
Iýe ru sa lim de ýig ri mi do kuz ýyl pa ty şa-
lyk et di. Onuň eje si niň ady Aby dy. Ol 
Za kar ýa nyň gy zy dy. 3 Hiz ki ýa ata sy Da-
wut ýa ly Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri 
et di. 4  Ol sež de gäh le ri ýok et di, dik me 
daş la ry ýyk dy we Aşe ra but la ry ny ke sip 
aýyr dy. Mu sa nyň ýa san bü rünç ýy la ny ny 
par ça la dy, çün ki ys ra ýyl hal ky şol gün-
le re çen li bü rünç ýy la na ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýa kyp ge lip di. Ol bü rünç ýy lan 
Ne huş tan di ýip at lan dy ryl dy. 5  Hiz ki-
ýa Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be bil bag la dy. 
Ýa hu da da öň ki-soň ky bo lan äh li pa ty-
şa la ryň ara syn da onuň ýa ly sy ýok dy. 
6  Çün ki Hiz ki ýa Reb be we pa ly bo lup, 
hiç ha çan Onuň yzy na eýer mek den ýüz 
dön der me di we Reb biň Mu sa be ren 
tab şy ryk la ry ny ber jaý et di. 7 Reb onuň 
bi len di. Hiz ki ýa ni rä git se-de, onuň işi 
oňu na bol dy. Ol Aşur pa ty şa sy na gar şy 
goz ga laň tu ruz dy we oňa gul luk et mek-
den bo ýun ga çyr dy. 8  Hiz ki ýa iň ki çi 
oba dan tä uly ga la çen li bo lan ýer ler de 
ýa şa ýan pi lişt li le riň ba ry ny, şeý le hem 
Ga za ny we onuň çä gin dä ki le ri ýeň li şe 
se ze war et di.

9 Hiz ki ýa nyň şa ly gy nyň dör dün ji ýy-
lyn da, Ela nyň og ly Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ho şe ýa nyň şa ly gy nyň ýe din ji ýyl yn da 
Aşur pa ty şa sy Şal ma ne ser Sa ma ri ýa-
nyň üs tü ne hü jüm edip, onuň da şy ny 
ga ba dy. 10 Üçün ji ýyl da Şal ma ne ser Sa-
ma ri ýa ny ba syp al dy. Bu Hiz ki ýa nyň 
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a 18:14 Bäş ýüz on bat man – ýew reý çe üç ýüz kik kar. Bu takm. 10200 kg deň dir.
b 18:14 El li bat man – ýew reý çe otuz kik kar. Bu takm. 1000 kg deň dir.

pa ty şa ly gy nyň al tyn jy we Ys ra ýyl pa-
ty şa sy Ho şe ýa nyň şa ly gy nyň do ku zyn jy 
ýyl yn da bo lup geç di. 11 Aşur pa ty şa sy 
ys ra ýyl la ry Aşu ra ýe sir edip äkit di we 
ola ry Ha la da, Go zan da ky Ha bor der ýa-
sy nyň ýa ka syn da we Ma daý ga la la ryn da 
ýer leş dir di. 12  Ys ra ýyl lar Hu da ýy Reb biň 
sö zü ne gu lak as man dyk la ry üçin hem-de 
Onuň äh tin den, Reb biň gu ly Mu sa be ren 
tab şy ryk la ryn dan ýüz öw ren dik le ri üçin 
şeý le ýag da ýa düş dü ler.

Aşurlylar Ýahuda hüjüm edýärler 
(2 Ýyl ýazgylary 32:119; 
Işaýa 36:122)

13 Hiz ki ýa pa ty şa nyň şa ly gy nyň on dör-
dün ji ýyl yn da Aşur pa ty şa sy San he rip 
Ýa hu da nyň äh li ga la la ry na gar şy hü-
jüm edip, ola ry ba syp al dy. 14  Ýa hu da 
pa ty şa sy Hiz ki ýa La kyş ga la syn da ky 
Aşur pa ty şa sy nyň ýa ny na ha bar ýol lap: 
«Ha ta et dim, me niň ýur dum dan git, ta-
lap eden za dy ňy be re ýin» diý di. Aşur 
pa ty şa sy Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa dan 
bäş ýüz on bat man a kü müş bi len el li 
bat man b al tyn ta lap et di. 15 Hiz ki ýa Reb-
biň öýün dä ki we pa ty şa nyň öýün dä ki 
ha zy na lar dan ta py lan küm şüň ba ry ny 
alyp, Aşur pa ty şa sy na ber di. 16  Şol dö-
wür de Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa Reb biň 
yba dat ha na sy nyň ga py la ry nyň we sö ýe-
le ri niň üs tü ne ça ýan al ty ny ny-da alyp, 
Aşur pa ty şa sy na ber di. 17 Aşur pa ty şa sy 
ser ker de ba şy sy ny, köşk emel da ry ny 
we we zi ri ni uly go şun bi len La kyş-
dan Iýe ru sa li me Hiz ki ýa pa ty şa nyň 
ýa ny na iber di. Olar Iýe ru sa li me ge lip, 
ýo kar ky how da nyň ary gy nyň ýa nyn da 
dur du lar. Bu aryk Çyr py jy meý da ny nyň 
ýo lun da ýer leş ýär di. 18  Olar pa ty şa ny 

ça gy ran la ryn da, köş gi do lan dy ry jy 
Hil ki ýa nyň og ly El ýa kym, Şeb na kä-
tip we Asa fyň og ly Ýo wa – pa ty şa nyň 
baş emel da ry ola ryň ýa ny na bar dy lar.

19 Hiz ki ýa nyň ýa ny na ba ryp, be ýik 
Aşur pa ty şa sy şeý le diý ýär di ýiň: «Sen 
nä mä bil bag la ýar syň? 20  Sen har by 
uky byň we güýç-kuw wa tyň gür rü ňi ni 
ed ýär siň, em ma olar boş söz ler dir. Sen 
ki me bil bag lap, me niň gar şy ma goz ga-
laň tu ruz dyň? 21 Se ret, ine, sen dö wük 
ga myş kysymly Mü sü re bil bag la ýar syň. 
Em ma kim şol dö wük gam şa ha sa hök-
mün de sö ýen se, şo nuň eli ne ba tar. Mü sür 
pa ty şa sy fa ra on hem özü ne bil bag la-
ýan la ryň hem me si üçin şeý le dir. 22  Eger 
sen ma ňa: „Biz Hu da ýy myz Reb be bil 
bag la ýa rys“ diý seň, on da Hiz ki ýa nyň 
Ýa hu da we Iýe ru sa li me ýüz le nip: „Siz 
Iýe ru sa lim de şu gur ban lyk sy pa sy nyň 
öňün de sež de ediň“ di ýip, onuň ýy kan 
sež de gäh le ri, gur ban lyk sy pa la ry Hu-
da ýyň ky däl mi nä me? 23  In di gel-de, 
me niň je na bym Aşur pa ty şa sy bi len 
bäs leş. Eger-de men si ze iki müň sa ny at 
ber sem, siz ola ra mün mä ge şon ça adam 
ta pyp bi ler si ňiz mi? 24  On soň siz nä dip 
je na by myň iň pes de re je li ser ker de si ni 
ýe ňip bil jek? Siz sö weş ara ba la ry we 
sö weş ara ba ly es ger le ri bar di ýip, Mü-
sü re bil bag la ýar sy ňyz my? 25  Mu nuň 
üs te si ne-de, siz me ni Reb den rug sat syz 
bu ýur dy weý ran et mä ge ge len dir öýd-
ýär si ňiz mi? Reb ma ňa şu ýur duň üs tü ne 
çoz-da, ony der bi-da gyn et diý di».

26  On soň Hil ki ýa nyň og ly El ýa kym, 
Şeb na we Ýo wa baş we zi re şeý le diý di ler: 
«Ha ýyş ed ýä ris, biz gul la ryň bi len öz 
dü şün ýän di li miz de – ara meý çe gür-
leş. Bi ziň bi len ýa hu da la ryň di lin de 
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gür leş me, di wa ryň üs tün dä ki adam lar 
diň läp dur lar». 27 Em ma baş we zir ola ra 
şeý le jo gap ber di: «Je na bym me ni bu 
söz le ri di ňe je na by ňy za we si ze aýt-
mak üçin ýol la dy my nä me? Di wa ryň 
üs tün de otu ran adam la ra aýt mak üçin 
hem ýol la ma dy my eý sem? Olar hem 
si ziň ýa ly öz ne ja sat la ry ny iýip, öz pe-
şew le ri ni içer ler».

28  On soň baş we zir dik du rup, bar se si 
bi len gy gy ryp, ýa hu da di lin de gep le di. 
Ol: «Be ýik pa ty şa bo lan Aşur pa ty şa sy-
nyň sö zü ni diň läň. 29 Pa ty şa şeý le diý ýär: 

„Hiz ki ýa özü ňi zi al dat maň! Ol si zi me niň 
elim den ha las edip bil mez. 30 Hiz ki ýa: 

‘Reb bi zi hök man ha las eder we bu şä her 
Aşur pa ty şa sy nyň eli ne be ril mez’ di ýip, 
si ze Reb be bil bag lat ma syn. 31 Hiz ki-
ýa gu lak as maň!“ Aşur pa ty şa sy şeý le 
diý ýär: „Me niň bi len ýa ra şyk ediň-de, 
me niň ýa ny ma ge liň. Şon da her kim öz 
üzüm çi li gi niň hem-de in jir da rag ty nyň 
mi we sin den iýip, öz gu ýu syn dan suw 
içer. 32  Soň ra men ge lip, si zi öz ýur du-
ňy za meň zeş bir ýur da alyp ba ra ryn. Ol 
ýer bug daý, şe rap, çö rek, üzüm lik, zeý-
tun ýa gy we bal me ka ny dyr. Şeý dip, siz 
öl män, aman ga lar sy ňyz. Hiz ki ýa nyň: 

‘Reb bi zi ha las eder’ di ýip, al da mak çy 
bol ýan söz le ri ne gu lak as maň. 33 Haý
sy mil let le riň hu daý la ry öz ýur du ny 
Aşur pa ty şa sy nyň elin den ha las edip-
dir? 34  Ha ma dyň we Ar pa dyň hu daý la ry 
ni re de? Se par waýy myň, He na nyň we 
Ywa hyň hu daý la ry ni re de? Sa ma ri ýa nyň 
hu daý la ry ola ry me niň elim den ha las 
et di ler mi? 35 Reb biň Iýe ru sa li mi me niň 
elim den ha las ede ri ýa ly, bu hu daý la ryň 
ara syn da öz ýurt la ry ny me niň elim den 
ha las ede ni bar my?“»

36  Em ma halk dan ses çyk ma dy, oňa 
jo gap gaý ta ran bol ma dy, çün ki Hiz ki ýa 
pa ty şa: «Oňa jo gap gaý tar maň» di ýip 

tab şy ryp dy. 37 Şeý dip, köş gi do lan dy ry jy 
Hil ki ýa nyň og ly El ýa kym, Şeb na kä tip 
we Asa fyň og ly Ýo wa – pa ty şa nyň baş 
emel da ry da gy ýa ka la ry ny ýyr typ, Hiz-
ki ýa nyň ýa ny na ge lip, oňa baş we zi riň 
söz le ri ni aý dyp ber di ler.

19‑njy bap

Hizkiýa Işaýa pygambere geňeşýär 
(Işaýa 37:138)

1 Hiz ki ýa pa ty şa Rab şa ka nyň söz le ri ni 
eşi den de, ýa ka sy ny ýyr typ, jul geý nip, 
Reb biň öýü ne git di. 2  Pa ty şa köş gi do-
lan dy ry jy El ýa ky my, Şeb na mür zä ni we 
ýa şu ly ru ha ny la ry Amo zyň og ly Işa ýa 
py gam be riň ýa ny na iber di. Hem me si jul 
geý di ler. 3 Olar Işa ýa py gam be re şeý le 
diý di ler: «Hiz ki ýa pa ty şa şeý le diý ýär: 

„Şu gün biz has rat, je za we rys wa lyk as-
tyn da dy rys; bi ziň ýag da ýy myz dün ýä 
in jek bo lup du ran ba la sy ny do gur ma-
ga me ja ly gal ma dyk aýa lyň ky ýa ly dyr. 
4  Onuň aly hez re ti Aşur pa ty şa sy nyň 
ibe ren baş we zi ri niň di ri Hu da ýy mas-
ga ra la mak üçin aý dan äh li söz le ri ni, 
bel ki, Hu da ýyň Reb eşi den dir; Hu da ýyň 
Reb şol söz le ri üçin ola ry je za lan dy rar. 
In di aman ga lan adam lar üçin di leg 
et“». 5 Hiz ki ýa nyň hyz mat kär le ri Işa ýa 
py gam be riň ýa ny na ge len le rin de, 6  Işa ýa 
py gam ber ola ra şeý le diý di: «Je na by ňy za 
aý dyň, Reb şeý le diý ýär: „Aşur pa ty şa-
sy nyň hyz mat kär le ri niň Me ni kem si dip 
aý dan söz le ri ni eşi de niň üçin olar dan 
gork ma. 7 Men onuň içi ne bir ruh ibe re rin 
we lin, ol bir ha bar eşi dip, öz ýur du na 
do la nar. Men ony öz ýur dun da gy lyç 
bi len öl dür de rin“».

Aşur patyşasynyň haýbaty
8  Baş we zir Aşur pa ty şa sy nyň La-

kyş dan gaý dan dy gy ny eşi dip, yzy na 
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a 19:21 Sion boý gyzy… Iýerusalim gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.

do lan dy. Ol pa ty şa nyň Lib na ga la sy na 
gar şy ur şup ýö ren di gi ni gör di. 9 Pa ty şa 
Efi opi ýa pa ty şa sy Tir ha ka nyň özi bi len 
uruş ma ga çy kan dy gy ny eşi dip, ol Hiz-
ki ýa nyň ýa ny na ça par lar ýol la dy. 10 Aşur 
pa ty şa sy Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa şeý le 
ha bar iber di: «Se niň bil bag la ýan Hu-
da ýyň: „Iýe ru sa lim Aşur pa ty şa sy nyň 
eli ne be ril mez“ di ýip, se ni al da ma syn. 
11 Aşur pa ty şa sy nyň äh li ýurt la ry bü-
tin leý ýok edip, halk la ryň ba şy na nä 
gün le ri ge ti ren di gi ni eşi den siň. In di 
siz ha las edi ler mi kä ňiz? 12  Ataba ba la
ry myň der bi-da gyn eden ga la la ry nyň: 
Go za nyň, Ha ra nyň, Re se piň ila ty ny, 
Te la sar da bo lan Eden hal ky ny öz hu-
daý la ry ata-ba ba la ry ňyň elin den ha las 
et di mi? 13 Ha mat, Ar pat we Se par wa ýym 
ga la la ry nyň şa la ry, He na we Ywah ga-
la la ry nyň şa la ry ni re de?»

Hizkiýanyň dilegi
14  Hiz ki ýa ha ty ça par la ryň elin den 

alyp oka dy. On soň ol Reb biň öýü ne 
ba ryp, ha ty Reb biň öňün de açyp goý dy. 
15 Hiz ki ýa Reb biň hu zu ryn da di leg edip, 
şeý le diý di: «Eý, ke rup la ryň üs tün de 
tagt gu ran Ys ra ýyl Hu da ýy Reb! Bü tin 
dün ýä niň pa ty şa lyk la ry nyň Hu da ýy 
Sen siň, Sen ýe ke-täk siň. Ýe ri-gö gi ýa-
ra dan-da Sen siň. 16  Ýa Reb, gu lak as-da, 
eşit, ýa Reb, göz le ri ňi aç-da gör. San-
he ri biň di ri Hu da ýy mas ga ra lap, aý dan 
söz le ri ni eşit. 17 Ýa Reb, ha ky kat da nam, 
Aşur pa ty şa la ry äh li mil let le ri we ola ryň 
ýurt la ry ny weý ran et di ler. 18  Şol mil let-
le riň hu daý la ry ny oda atyp ýak dy lar, 
olar hu daý lar däl di. Olar adam la ryň 
agaç dan we daş dan ýa san but la ry dy. 
19 In di, eý, Hu da ýy myz Reb, bi zi Aşur 
pa ty şa sy nyň elin den ha las et. Ýa Reb, 

goý, bü tin dün ýä niň äh li pa ty şa lyk la ry 
Se niň ýe ke-täk Hu daý dy gy ňy bil sin ler».

Işaýa pygamber Aşur patyşasy 
barada pygamberlik edýär

20 On soň Amo zyň og ly Işa ýa py gam ber 
şeý le söz ler bi len Hiz ki ýa nyň ýa ny na 
adam iber di: «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le 
diý ýär: „Aşur pa ty şa sy San he rip ba ra da 
eden di le gi ňi eşit dim. 21 Men – Reb biň 
ol ba ra da aý dan söz le ri şu dur:

Sion boý gyzy
ýigrenç bilen seni kemsidýär,

Iýerusalim gyzy a
seniň üstüňden gülýär“.

 22 Sen kimi masgaralap, kime dil 
ýetirdiň?

Kimiň garşysyna sesiňe bat 
berip,

kime ulumsylyk bilen gabak 
galdyrdyň?

Ysraýylyň Mukaddesine!
 23 Çaparlaryň arkaly

Taňryny masgaralap,
şeýle diýdiň:
„Birtopar söweş arabalarym 

bilen
daglaryň üstüne çykdym,

Liwanyň jümmüşine bardym,
onuň iň uzyn kedr agaçlaryny,

gözel serwi agaçlaryny çapdym.
Men onuň iň çola ýerine,

gür jeňňeline girdim.
 24 Keseki ýurtlarda guýular gazyp,

suwuny içdim.
Müsüriň ähli derýalaryny,

öz dabanym bilen guratdym“.

 25 „Eşitmediňmi näme sen
ozaldan şu netijä gelenimi?
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Gadymdan bäri muny ýüregime 
düwdüm,

indi şu gün ony amala 
aşyrýaryn,

sen galalary weýran edersiň,
harabaçylyga öwrersiň.

 26 Bu galalaryň ilaty ejizdi,
aljyrap howsala düşdüler.

Olar meýdan ösümlikleriniň,
mymyk gök maýsalyklaryň,

tamyň üstündäki otlaryň,
ösmänkä gurap ýok bolşy dek 

boldular.

 27 Emma seniň oturyp-turşuňy,
girip-çykyşyňy,
Maňa garşy dyzaýşyňy bilýärin.

 28 Meniň garşyma dyzanlygyň,
gopbamlygyň

gulagyma gelip ýetendigi üçin,
burunlygymy burnuňa,

agyzzyrygymy-da agzyňa 
dakyp,

seni gelen ýoluň bilen
yzyňa ugradaryn Men“».

29 Işa ýa py gam ber Hiz ki ýa şeý le diý di: 
«Se niň üçin ala mat şu dur: „Şu ýyl we 
gel jek ýyl siz özi bi ten za dy iýer si ňiz, 
üçün ji ýyl bol sa özü ňiz ekip, ha sy ly ny 
orup alyň we üzüm bag la ry ny otur dyň-
da, şo la ryň mi we le ri ni iýiň. 30 Ýa hu da 
ne sil le ri niň gu tu lyp aman ga lan la ry 
ýe ne-de aşak da kök urup, ýo kar da mi we 
be rer ler. 31 Aman ga lan lar Iýe ru sa lim den, 
ha las bo lan lar Si on da gyn dan çy kyp 
ge ler ler. Bu Reb biň yh la sy bi len ama la 
aşar“».

32  Reb Aşur pa ty şa sy ba ra da şeý le 
diý ýär: «Ol bu şä he re gir mez, ok at maz, 
bu şä he riň gar şy sy na gal kan ly çyk maz 
we şä he riň di wa ry na ýap lap, ýap gyt 
gur maz. 33 Ol ge len ýo ly bi len yzy na 

gaý dar, ýö ne bu şä he re gir mez. Mu ny 
Men – Reb aýd ýan dy ryn. 34  Men bu şä-
he ri Özü miň hem-de gu lum Da wu dyň 
ha ty ra sy üçin go rap, ony ha las ede rin».

Sanheribiň ýeňlişi we ölümi
35 Edil şol gi je Reb biň pe riş de si gi dip, 

aşur ly la ryň dü şel ge sin de ýüz seg sen bäş 
müň ada my öl dür di. Er te si daň dan tu-
rup gör se ler, ol ýe ri je set den do ly eken! 
36  Aşur pa ty şa sy San he rip dü şel gä ni 
taş lap, öz ýur du na gaýt dy. Ol Ni ne wä 
ge lip, şol ýer de gal dy. 37 San he rip öz 
hu da ýy Nis ro kyň but ha na syn da oňa 
sež de edip dur ka, ogul la ry Ad ram me lek 
bi len Sa re ser ka ka la ry ny gy lyç bi len 
öl dür di ler-de, Ara rat ýur du na ga çyp 
git di ler. On soň onuň ýe ri ne og ly Esar-
ha don pa ty şa bol dy.

20‑nji bap

Hizkiýa syrkawlaýar 
(2 Ýyl ýazgylary 32:2426; 
Işaýa 38:18,2122)

1 Şol dö wür ler de Hiz ki ýa syr kaw lap, 
ölüm ýas sy gyn da ýa tyr dy. Amo zyň og-
ly Işa ýa py gam ber onuň ýa ny na ge lip: 
«Reb şeý le diý ýär: „Öýüň dä ki le re wes ýet 
et, çün ki sen öler siň, sen bu ke sel den 
gu tul mar syň“» diý di. 2  On soň Hiz ki ýa 
ýü zü ni di wa ra ta rap öw rüp, Reb be di leg 
et di: 3 «Sa ňa ýal bar ýa ryn, eý, Reb, me niň 
Sa ňa we pa ly lyk bi len ak ýü rek den hyz-
mat ede ni mi hem-de Se niň na za ryň da 
dog ry iş le ri ede ni mi ýat la». Hiz ki ýa 
zar-zar ag la dy. 4  Işa ýa py gam ber en tek 
or ta ky how lu dan çyk man ka, oňa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 5  «Yzy ňa do la nyp 
bar-da, Me niň hal ky myň hö küm da ry 
Hiz ki ýa ata sy Da wu dyň Hu da ýy Reb-
biň şeý le diý ýän di gi ni aýt: „Men se niň 
di le gi ňi eşit dim, se niň göz ýaş la ry ňy 
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gör düm. Men se ni hök man sa gal da ryn 
we üçün ji gü ni sen Reb biň öýü ne ba-
rar syň. 6  Men se niň öm rü ňi on bäş ýyl 
uzal da ryn. Men se ni we bu şä he ri Aşur 
pa ty şa sy nyň elin den ha las ede rin. Men 
Iýe ru sa li mi Özü miň we gu lum Da wu dyň 
ha ty ra sy üçin go ra ryn“». 7 On soň Işa ýa 
py gam ber Hiz ki ýa nyň hyz mat kär le ri ne: 
«Ýen ji len in jir ge ti riň-de, ony pa ty şa nyň 
çy ba ny nyň üs tü ne ýa pyň. Şon dan soň 
ol sa ga lar» diý di.

8  Hiz ki ýa Işa ýa py gam ber den: «Reb biň 
me ni sa galt jak dy gy na we üçün ji gü ni 
me niň Reb biň öýü ne bar jak dy gy ma nä-
me ala mat bo lar?» di ýip so ra dy. 9 Işa ýa 
Hiz ki ýa dan: «Reb be ren wa da sy ny ýe ri-
ne ýe ti rer. Reb den sa ňa ala mat şu dur: şu 
wagt bas gan çak da ky kö le ge on bas gan-
çak öňe git sin mi ýa-da on bas gan çak yza 
gaýt syn my?» di ýip so ra dy. 10 Hiz ki ýa: 
«Kö le gä niň on bas gan çak öňe uza ma gy 
ada ty zat dyr. Şo nuň üçin-de, goý, kö le ge 
yza süýş sün» di ýip jo gap ber di. 11 Işa-
ýa py gam ber Reb bi ça gyr dy. Reb hem 
Aha zyň bas gan ça gy na dü şen kö le gä ni 
on bas gan çak yza süý şür di.

Babyldan gelen çaparlar 
(Işaýa 39:18)

12  Şol wagt Ba la da nyň og ly Ba byl 
pa ty şa sy Me ro dak ba la dan Hiz ki ýa pa-
ty şa nyň syr kaw lan dy gy ny eşi dip, oňa 
we kil le rin den hat lar bi len peş geş ýol la dy. 
13 Hiz ki ýa Ba byl pa ty şa sy nyň we kil le ri ni 
diň läp, ola ra ha zy na syn da ky küm şü ni, 
al ty ny ny, hoş boý ys ly zat la ry ny, gym-
mat ba ha ýag la ry ny, ýa rag gor ha na sy ny 
hem-de am mar la ryn da ky zat la ryň ba-
ry ny gör kez di. Ol köş gün dä ki we bü tin 
pa ty şa ly gyn da ky zat la ryň ba ry ny we kil-
le re gör kez di. 14  On soň Işa ýa py gam ber 
Hiz ki ýa pa ty şa nyň ýa ny na ge lip, on dan: 
«Bu adam lar sa ňa nä me diý di ler? Olar 

se niň ýa ny ňa ni re den gel di ler?» di ýip 
so ra dy. Hiz ki ýa hem: «Olar uzak ýurt-
dan Ba byl dan gel di ler» di ýip jo gap ber di. 
15 Işa ýa py gam ber: «Olar se niň köş güň de 
nä me zat la ry gör dü ler?» di ýip, Hiz ki-
ýa dan so ra dy. Hiz ki ýa: «Olar me niň 
köş güm de bo lan zat la ryň ba ry ny gör dü-
ler. Am mar la rym da ola ra gör ke zil me dik 
hiç bir zat gal ma dy» di ýip jo gap ber di.

16‑17 On soň Işa ýa py gam ber Hiz ki ýa 
şeý le diý di: «Reb biň sö zü ni eşit: „Bir 
gün se niň köş güň dä ki zat la ryň hem me si 
we ata la ry ňyň tä şu gü ne çen li ýyg nan 
zat la ry nyň ba ry Ba by la äki di ler, ýe ke je 
zat hem gal dy ryl maz. 18  Se niň öz bag-
ryň dan önen ne sil le riň Ba by la sür gün 
edi lip, şol ýer de pa ty şa nyň köş gün de ag-
ta lar bo lar lar“». 19 On soň Hiz ki ýa Işa ýa 
py gam be re: «Reb biň se niň üs tüň bi len 
aý dan sö zi ýag şy söz dür» diý di. Çün ki 
Hiz ki ýa: «Eger me niň döw rüm de asu-
da lyk we howp suz lyk bol sa, oňa ýe te si 
nä me bar?!» di ýip pi kir et di.

Hizkiýanyň ölümi
20 Hiz ki ýa nyň beý le ki iş le ri, gör ke zen 

eder men lik le ri, onuň how dan we ýap ga-
zyp, olar dan şä he re suw ge ti ri şi ba ra da 
ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 21 Hiz ki ýa ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Og ly Ma na şa onuň ýe ri ne 
pa ty şa bol dy.

21‑nji bap

Ýahuda patyşasy Manaşa 
(2 Ýyl ýazgylary 33:125)

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

10‑11 Reb Öz gul la ry py gam ber ler ar ka ly 
şeý le diý di: «Ýa hu da pa ty şa sy Ma na şa 
ne jis iş le ri bi len özün den ozal ky amor-
la ryň eden iş le rin den-de has be ter pis 
iş le ri et di we öz but la ry bi len Ýa hu da 
gü nä et dir di. 12  Şo nuň üçin-de Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Ine, Men 
Iýe ru sa li miň we Ýa hu da nyň ba şy na 
şeý le bir bet bagt çy lyk ge ti re rin we lin, 
ol ba ra da eşi den her ki şi niň ýü re gi ýa-
ry lar. 13 Men Sa ma ri ýa nyň we Aha byň 

ne sil le ri niň ba şy na nä hi li gün le ri sa lan 
bol sam, Iýe ru sa li miň ba şy na-da şol 
gün le ri sa la ryn. Bir ki şi niň gap-ça na-
gy sü pü rip, aras sa lap, düň de rip goý şy 
ýa ly, Men-de Iýe ru sa li mi sy ryp-sü pü rip 
ýok ede rin. 14  Mi ra sym dan – ys ra ýyl lar-
dan aman ga lan la ry taş la ryn-da, ola ry 
duş man la ry nyň eli ne be re rin. Olar äh li 
duş man la ry na ta laň we ol ja bo lar lar. 
15  Çün ki olar Me niň ýig ren ýän iş le ri-
mi edip, ata la ry nyň Mü sür den çy kan 
gü nün den, tä şu gü ne çen li Me ni ga-
zap lan dy ryp gel di ler“».

16  Ma na şa ýa hu da la ra gü nä et di rip, 
olar Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri 
et di ler. Mu nuň üs te si ne-de, Ma na şa 
Iýe ru sa li mi boý dan-ba şa bi gü nä gan-
dan dol dur dy. 17 Ma na şa nyň ga lan iş le ri 
we äh li eden iş le ri, gü nä le ri ba ra da 
ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 18  Ma na şa ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol öz köş gü niň ba gy bo lan 
Uza ba gyn da jaý lan dy. Og ly Amon onuň 
ýe ri ne pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Amon
19 Amon pa ty şa bo lan wag ty ýig ri mi 

iki ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de iki ýyl 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Me şul le met 
ýot ba ly Ha ru syň gy zy dy. 20  Amon ka-
ka sy Ma na şa ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. 21 Ol ka ka sy nyň ýö-
rän ýol la ryn dan ýö räp, onuň sež de eden 
but la ry na sež de edip, şo la ra gul luk et di. 
22  Amon ata la ry nyň Hu da ýy Reb bi terk 
edip, Onuň yzy na eýer me di. 23 Amo nyň 
nö ker le ri oňa gar şy dil düw şük gu rap, 
ony öz köş gün de öl dür di ler. 24 Em ma ýur-
duň ila ty Amon pa ty şa gar şy dil düw şük 
gu ran la ryň ba ry ny öl dü rip, onuň ýe ri ne 
og ly Ýo şy ýa ny pa ty şa et di. 25  Amo nyň 
beý le ki iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 26  Ol Uza 
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ba gyn da, öz guburunda jaý lan dy. On soň 
og ly Ýo şy ýa onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

22‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýoşyýa 
(2 Ýyl ýazgylary 34:12)

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

Töwrat tapylýar
3 Ýo şy ýa nyň pa ty şa ly gy nyň on se ki-

zin ji ýyl yn da pa ty şa Asal ýa nyň og ly, 
Me şul la myň ag ty gy Şa pan mür zä ni 
şeý le tab şy ryk bi len Reb biň öýü ne iber-
di: 4  «Baş ru ha ny Hil ki ýa nyň ýa ny na 
bar-da, oňa ga py sak çy la ry nyň halk dan 
ýyg nap, Reb biň öýü ne ge ti ren küm şü-
niň ba ry ny sa na diý. 5‑6  Goý, ol kü müş 
Reb biň öýü niň işi ne bel le nen baş tu tan-
la ryň eli ne be ril sin. Baş tu tan lar hem bu 
küm şi Reb biň öýü ni be jer ýän iş çi le re, 
agaç us sa la ry na we daş örü ji le re hem-
de beý le ki gur lu şyk çy la ra ber sin. Goý, 
olar bu küm şi Reb biň öýü ni be je rer ýa ly 
agaç we ýo nu lan daş sa tyn al mak üçin 
ulan syn lar. 7 Em ma ola ryň eli ne ber len 
küm şüň het di-ha sa by so ral ma syn, çün ki 
olar sa dyk lyk bi len iş le ýär ler».

8  Baş ru ha ny Hil ki ýa Şa pan mür zä: 
«Men Reb biň öýün den Töw ra dy tap-
dym» diý di. Hil ki ýa ki ta by oňa ber di, 
ol hem bu ki ta by oka dy. 9 On soň Şa pan 
mür ze pa ty şa nyň ýa ny na ge lip: «Se niň 
gul la ryň Reb biň öýün dä ki bar küm şi 
bo şa dyp, Reb biň öýü niň işi ne bel le nen 
baş tu tan la ryň eli ne be rip dir ler» di ýip, 
bar za dy oňa ha bar ber di. 10 Şa pan mür ze 

pa ty şa ýe ne: «Hil ki ýa ru ha ny ma ňa bir 
ki tap ber di» diý di. On soň ol ki ta by alyp, 
pa ty şa ses li okap ber di.

11 Pa ty şa Töw ra dyň söz le ri ni eşi dip, 
ýa ka sy ny ýyrt dy. 12  On soň pa ty şa Hil-
ki ýa ru ha na, Şa pa nyň og ly Ahy ka ma, 
Mi ka ýa nyň og ly Ak bo ra, Şa pan mür zä 
we öz hyz mat kä ri Asa ýa şeý le tab şy ryk 
ber di: 13 «Ba ryň-da, ta py lan bu ki tap da ky 
aý dyl ýan söz le re gö rä me niň üçin, me-
niň hal kym bo lan bü tin ýa hu da hal ky 
üçin Reb den so raň, çün ki Reb biň bi ze 
gar şy low la ýan ga za by ga ty güýç lü dir. 
Bi ziň ata la ry myz bu ki ta byň bi ziň üçin 
ýa zy lan söz le ri ni ber jaý et me di ler».

14  Şeý dip, Hil ki ýa ru ha ny, Ahy kam, 
Ak bor, Şa pan we Asa ýa da gy Hul da at ly 
py gam ber aýa lyň ýa ny na git di ler. Hul da 
egin-eşik sak çy sy Har ha syň ag ty gy, Tik-
wa nyň og ly Şal lu myň aýa ly dy. Ol aýal 
Iýe ru sa li miň ikin ji bö lü min de ýa şa ýar dy. 
15  Hul da ola ra: «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb 
si zi me niň ýa ny ma ibe ren ada ma şeý le 
diý ýär: 16  Reb şeý le diý ýär di ýiň: „Men 
Ýa hu da pa ty şa sy nyň bu ki tap da okan 
zat la ry na gö rä hök man bu ýe re we bu 
ýer de ýa şa ýan la ryň ba şy na bir bet bagt-
çy lyk in de re rin. 17 Ola ryň Me ni terk edip, 
baş ga hu daý la ra ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýa kyp, öz pis iş le ri bi len Me niň ga ha-
ry my ge ti ren dik le ri üçin Me niň bu la ra 
bo lan ga ha rym has tu taş dy, ol in di hiç 
ha çan sön mez“. 18  Em ma Ys ra ýyl Hu da-
ýy Reb Özün den so ra mak üçin şu ýe re 
ýol lan Ýa hu da pa ty şa sy na onuň eşi den 
söz le ri ba ra da şeý le diý ýär: 19 „Me niň bu 
ýur dy weý ran edip, onuň ýa şaý jy la ry ny 
nä let le mek ba ra da ky söz le ri mi eşi de-
niň de, se niň ýü re giň ýum şa dy. Özü ňi 
Reb biň hu zu ryn da pe selt diň, ýa ka ňy 
ýyr typ, öňüm de da dy-per ýat et diň. Şo-
nuň üçin Men se niň di le gi ňi eşit dim. 
Mu ny Men-Reb aýd ýan dy ryn. 20  In di 
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a 23:10 Mo lek – am mon la ryň hu da ýy. Söz lü ge se ret.

Men se ni ata la ry ňyň ýa ny na ýyg na ryn, 
sen asu da lyk bi len öz gab ry ňa gi rer siň. 
Me niň bu ýe re ge tir jek bet bagt çy ly gy-
my sen gör mer siň“». Olar bu ha ba ry 
pa ty şa ýe tir di ler.

23‑nji bap

Ýoşyýa butparazçylygyň soňuna 
çykýar 
(2 Ýyl ýazgylary 34:37,2933)

1 On soň Ýo şy ýa pa ty şa Ýa hu da nyň 
we Iýe ru sa li miň ýa şu lu la ry nyň ba ry ny 
ça gyr dyp, öz ýa ny na top la dy. 2  Ýo şy ýa 
pa ty şa bü tin ýa hu da hal ky, bü tin Iýe-
ru sa lim ila ty, ru ha ny lar, py gam ber ler, 
ulu dan-ki çä bü tin halk bi len Reb biň 
öýü ne git di. Pa ty şa Reb biň öýün den 
ta py lan Äht ki ta byn da ky söz le ri ola ra 
ses li okap ber di. 3 Ýo şy ýa sü tü niň gap-
da lyn da du rup, Reb biň tab şy ryk la ry ny, 
per man la ry ny, parz la ry ny bü tin kal by 
bi len, bü tin ja ny-te ni bi len ber jaý edip, 
Reb biň yzy na eýer jek di gi ne hem-de şu 
äht ba ra da ki tap da ýa zy lan söz le ri ber jaý 
et jek dik le ri hak da Reb biň hu zu ryn da 
Onuň bi len äht ediş di. Bü tin halk hem 
bu äh ti oň la dy.

4  Ba ga la, Aşe ra we äh li as man ji-
sim le ri ne sež de et mek üçin edi len 
gap-gaç la ryň ba ry ny Reb biň yba dat-
ha na syn dan çy kar mak ba ra da Ýo şy ýa 
pa ty şa baş ru ha ny Hil ki ýa, ikin ji de-
re je li ru ha ny la ra we ga py sak çy la ry na 
tab şy ryk ber di. On soň şol gap-gaç la ryň 
ba ry ny Iýe ru sa li miň da şyn da, Kid ron 
de re sin de ýa kyp, ola ryň kü lü ni Beý te le 
äkit di ler. 5 Ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýa hu da 
ga la la ry nyň we Iýe ru sa li miň tö we re gin-
dä ki sež de gäh ler de ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak mak üçin bel le nen but pa raz ru ha-

ny la ry, şeý le hem Ba ga la, Gü ne, Aýa, 
ýyl dyz la ra we tu tuş as man ji sim le ri ne 
sa da ka lar hö dür le ýän ru ha ny la ry we zi-
pe le rin den bo şat dy. 6  Ol Aşe ra bu tu ny 
Reb biň öýün den Iýe ru sa li miň da şy na, 
Kid ron de re si ne çy ka ryp, şol ýer de ýak-
dy. On soň ony ýen jip, kül edip, kü lü ni 
adam la ryň ga byr la ry nyň üs tü ne sep di. 
7 Ýo şy ýa Reb biň öýün de bo lan az gyn 
er kek le riň öý le ri ni-de ýyk dy. Ol ýer de 
aýal lar Aşe ra üçin dok ma iş le ri ni ed ýär-
di ler. 8  Ýo şy ýa ýa hu da ga la la ryn dan äh li 
ru ha ny la ry ge ti rip, Ge ba dan Be ýer şe ba 
çen li ru ha ny la ryň ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ýan sež de gäh le ri ni ha ra ma çy kar-
dy. Ýo şy ýa şä her hä ki mi Ýe şu wa nyň 
şä her der we ze si niň çep ta ra pyn da ky 
gi rel ge sin dä ki sež de gäh le ri ýok et di. 
9 Sež de gäh le riň ru ha ny la ry na Reb biň 
Iýe ru sa lim dä ki gur ban lyk sy pa syn da 
Reb be gul luk et mä ge rug sat edil me se-
de, olar beý le ki ru ha ny la ryň ülü şin den 
pe tir iýip bil ýär di ler. 10 Ýo şy ýa pa ty şa hiç 
kim og lu ny ýa-da gy zy ny Mo lek a üçin 
ot dan ge çir me sin di ýip, Ben hin nom de-
re sin dä ki To pet di ýen ýe ri ni-de mur dar 
et di. 11 Pa ty şa Reb biň öýü niň gi rel ge-
sin den Ýa hu da pa ty şa la ry ta ra pyn dan 
Gü ne ço kun ma ga ba gyş la nan at la ryň 
heý ke li ni aýyr dy, at lar Na tan me lek emel-
da ryň how lu sy nyň ýa nyn da dy, şeý le 
hem ol Gü ne sež de et mek üçin ula nyl-
ýan ara ba la ry ýak dy. 12  Ýo şy ýa Ýa hu da 
pa ty şa la ry ta ra pyn dan sal nan Aha zyň 
ýo kar ky gat da ky ja ýy nyň üçe gin de bo lan 
gur ban lyk sy pa la ry ny we Ma na şa nyň 
Reb biň öýü niň iki how lu syn da sa lan 
gur ban lyk sy pa la ry ny ýy kyp, ola ry kül-

-pe ýe kun et di. Ol gur ban lyk sy pa sy nyň 
dö wük bö lek le ri ni Kid ron de re si ne taş-
la dy. 13 Ys ra ýyl pa ty şa sy Sü leý ma nyň 
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a 23:13 Mil kom – Mo lek hu da ýyň beý le ki ady.

Iýe ru sa li miň gün do ga ryn da ky He läk 
da gy nyň gün or ta syn da, si don ly la ryň 
ýig ren ji hu da ýy Aş to ret üçin, Mo wa byň 
ýig ren ji bu ty Ke moş üçin, am mon la ryň 
ýig ren ji bu ty Mil kom a üçin gu ran sež-
de gäh le ri ni pa ty şa ha ram la dy. 14  Ýo şy ýa 
pa ty şa dik me daş la ry kül-pe ýe kun edip, 
Aşe ra but la ry ny ça pyp, ola ryň ýer le ri ni 
adam süňk le ri bi len dol dur dy.

15 Şeý le hem ol Ys ra ýy la gü nä et di ren 
Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň Beý tel de 
gu ran gur ban lyk sy pa sy ny sež de gäh bi-
len bir lik de ýyk dy. Ýo şy ýa sež de gä hi 
kül-pe ýe kun edip, ony ýak dy we Aşe ra 
bu tu ny hem ýak dy. 16 Ýo şy ýa tö we re gi ne 
se re den de, şol ýer dä ki dag lyk da ky ma zar-
ly gy gör di. On soň ol şol ýe re adam ibe rip, 
Reb biň Hu da ýyň ada my nyň üs ti bi len 
aý dan sö zü ne gö rä süňk le ri ma zar lar dan 
çy kart dy we ola ry gur ban lyk sy pa sy nyň 
üs tün de ýa kyp, gur ban lyk sy pa sy ny ha-
ram et di. 17 On soň Ýo şy ýa pa ty şa ga la 
adam la ryn dan: «Me niň bu gör ýän heý-
ke lim nä me?» di ýip so ra dy. Olar oňa: 
«Bu Ýa hu da dan ge len hem-de se niň Beý-
tel dä ki gur ban lyk sy pa sy nyň gar şy sy na 
eden iş le riň ba ra da py gam ber lik eden 
Hu da ýyň ada my nyň gab ry dyr» di ýip 
jo gap ber di ler. 18  Ýo şy ýa pa ty şa: «Ony öz 
gü nü ne go ýuň, hiç kim onuň süňk le ri ne el 
de gir me sin» di ýip tab şy ryk ber di. Şeý dip, 
adam lar Hu da ýyň ada my nyň süňk le ri 
bi len Sa ma ri ýa dan ge len py gam be riň 
süňk le ri ne el de gir me di ler. 19 Mun dan 
baş ga-da Ýo şy ýa Sa ma ri ýa nyň ga la la-
ryn da ky äh li sež de gäh le ri ýok et di. Ol 
ýer le ri Ys ra ýyl pa ty şa la ry gu rup, Reb biň 
ga ha ry ny ge ti rip di ler. Ýo şy ýa Sa ma ri-
ýa da ky sež de gäh le ri-de, edil Beý tel dä ki 
gur ban lyk sy pa sy ny edi şi ýa ly et di. 20 Ýo
şy ýa pa ty şa ol ýer dä ki äh li sež de gäh le riň 

ru ha ny la ry ny gur ban lyk sy pa la ry nyň 
üs tün de öl dü rip, gur ban lyk sy pa la ry nyň 
üs tün de adam süňk le ri ni ýak dy. Şon dan 
soň Ýo şy ýa Iýe ru sa li me do la nyp gel di.

Ýoşyýa Pesah baýramyny belleýär
21 Pa ty şa bü tin hal ka tab şy ryk be rip: 

«Bu äht ki ta byn da ýa zy ly şy ýa ly Hu da-
ýy ňyz Reb be ba gyş lap, Pe sah baý ra my ny 
bel läň» diý di. 22  Ys ra ýy ly do lan dy ran 
ser dar la ryň dö wür le rin den bä ri Ýa hu da 
we Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň bü tin öm rün-
de bu Pe sah baý ra my ýa ly baý ram hiç 
ha çan bel le nil män di. 23 Em ma Ýo şy ýa 
pa ty şa nyň şa ly gy nyň on se ki zin ji ýy-
lyn da bu baý ram Iýe ru sa lim de Reb be 
ba gyş lap bel le nil di.

24  Şeý le hem Ýo şy ýa Hil ki ýa ru ha ny-
nyň Reb biň öýün den ta pan ki ta byn da 
ýa zy lan ka nun da aý dy lan zat la ry ber jaý 
et mek üçin, Ýa hu da da, Iýe ru sa lim de 
edil ýän äh li ne jis iş le riň, äh li öý but-
la ry nyň, beý le ki but la ryň, pal çy laryň, 
ja dy göý le riň ba ry nyň so ňu na çyk dy. 
25 Reb be Mu sa nyň ka nu ny na la ýyk lyk da 
bü tin kal by, bar güý ji bi len jan-ten den 
gul luk eden Ýo şy ýa ýa ly pa ty şa on dan 
öň hem, soň hem bol ma dy.

26 Ma na şa nyň Reb biň ga ha ry ny ge ti rip, 
eden pis iş le ri ze rar ly Onuň Ýa hu da gar şy 
tu ta şan ga za by en tek hem so wa man dy. 
27 Reb şeý le diý di: «Men Ys ra ýy ly hu zu-
rym dan ýok edi şim ýa ly, Ýa hu da ny-da 
hu zu rym dan ýok ede rin. Men saý lan şä he-
rim Iýe ru sa li mi we „Ma ňa şu ýer de yba dat 
edi ler“ di ýen öýü mi-de terk ede rin».

Ýoşyýanyň ölümi
28  Ýo şy ýa nyň pa ty şa ly gy ba ra da ky 

baş ga wa ka lar we äh li eden iş le ri ýa-
hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
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a 23:33 Bir ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3,4 ton na deň dir.
b 23:33 Bir ýa rym bat ma na go laý – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

ýa zy lan dyr. 29 Ýo şy ýa pa ty şa nyň döw rün-
de Mü sü riň pa ty şa sy fa ra on Ne ko Aşur 
pa ty şa sy na kö mek ber mek üçin, Ýew frat 
der ýa sy na ta rap ýo la düş di. Ýo şy ýa hem 
ony gar şy la ma ga git di. Em ma fa ra on 
Ne ko Ýo şy ýa Me gi do da sa ta şyp, ony 
şol ýer de öl dür di. 30 Ýo şy ýa nyň hyz mat-
kär le ri onuň je se di ni Me gi do dan ara ba ly 
Iýe ru sa li me ge ti rip, öz guburynda jaý la-
dy lar. Ýur duň bü tin ila ty Ýo şy ýa nyň og ly 
Ýe ho ga ha zy ge ti rip, ba şy na ýag gu ýup, 
ka ka sy nyň ýe ri ne pa ty şa goý du lar.

Ýahuda patyşasy Ýehogahaz
31 Ýe ho ga haz pa ty şa bo lan da ýig ri mi 

üç ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de üç aý 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ha mu tal lib-
na ly Ýer me ýa nyň gy zy dy. 32  Ýe ho ga haz 
ata-ba ba la ry ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. 33 Fa ra on Ne ko Iýe ru
sa lim de pa ty şa lyk et me sin di ýip, Ha mat 
ýur du nyň Rib la di ýen ýe rin de, Ýe ho ga-
ha zy ýe sir al dy. Ol ýur duň ba şy na bir 
ýüz ýet miş bat man a kü müş, bir ýa rym 
bat ma na b go laý hem al tyn sal gyt sal dy. 
34  Fa ra on Ne ko Ýo şy ýa nyň og ly El ýa-
ky my ka ka sy Ýo şy ýa nyň ýe ri ne pa ty şa 
et di we onuň ady ny üýt ge dip, Ýe ho ýa-
kym goý dy. Soň ra ol Ýe ho ga ha zy alyp, 
Mü sü re gel di. Ýe ho ga haz şol ýer de öl di. 
35 Ýe ho ýa kym fa ra ona kü müş bi len al tyn 
ber di. Ol fa ra on Ne ko nyň tab şy ry gy ny 
ýe ri ne ýe tir mek üçin ýur da sal gyt sa lyp, 
ýa hu da hal ky nyň her bi rin den baý ly gy na 
ga rap, al tyn we kü müş al dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoýakym
36  Ýe ho ýa kym pa ty şa bo lan da ýig ri mi 

bäş ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on bir 
ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ze bi da 

ru ma ly Pe daýa nyň gy zy dy. 37 Ýe ho
ýa kym edil ata-ba ba la ry ýa ly Reb biň 
na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di.

24‑nji bap
1 Ýe ho ýa ky myň pa ty şa lyk eden döw-

rün de Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar 
onuň üs tü ne hü jüm et di. Ýe ho ýa kym 
üç ýyl lap Ba byl pa ty şa sy nyň hyz mat-
kä ri bol sa-da, onuň gar şy sy na goz ga laň 
tu ruz dy. 2  Reb Öz gul la ry py gam ber ler 
ar ka ly aý dan sö zü ne gö rä, Ýa hu da nyň 
hal ky nyň ba ry ny gyr dyr mak üçin ba-
byl ly la ryň, si ri ýa ly la ryň, mo wap ly la ryň 
we ammonlylaryň go şun la ry ny ola ryň 
üs tü ne iber di. 3‑4 Ha ky kat dan-da, Reb biň 
em ri bi len ýa hu da hal ky nyň ba şy na kül-
pet in di. Ma na şa nyň bar eden gü nä le ri 
we pis iş le ri hem-de onuň dö ken bi gü nä 
ga ny üçin Reb ýa hu da hal ky ny hu zu-
ryn dan kow mak çy bol dy. Ma na şa nyň 
Iýe ru sa li mi bi gü nä gan dan dol du ran-
dy gy ze rar ly Reb onuň gü nä si ni geç mek 
is le me di. 5  Ýe ho ýa ky myň pa ty şa ly gy 
ba ra da ky beý le ki wa ka lar we onuň äh li 
eden iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 6  Şeý dip, Ýe-
ho ýa kym ata-ba ba la ry na go wuş dy. Og ly 
Ýe ho ýa kyn onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy. 
7 Mü sür pa ty şa sy öz ýur dun dan çyk ma dy, 
çün ki Ba byl pa ty şa sy Mü sür ser he din-
den Ýew frat der ýa sy na çen li oňa de giş li 
bo lan ýer le riň ba ry ny ba syp alyp dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoýakyn 
(2 Ýyl ýazgylary 36:910)

8  Ýe ho ýa kyn pa ty şa bo lan da on se-
kiz ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de üç aý 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ne huş ta iýe-
ru sa lim li El na ta nyň gy zy dy. 9 Ýe ho ýa kyn 
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a 25:3 Dör dün ji aýyň – bu söz ler kä bir gol ýaz ma lar da ýok, ýö ne Ýrm 52:6-da bar.

edil ka ka sy Ýe ho ýa kym ýa ly Reb biň 
na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 10 Şol dö-
wür de Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
go şun la ry Iýe ru sa li miň üs tü ne hü jüm 
edip, onuň da şy ny ga ba dy lar. 11 Leş-
ger le ri şä he riň da şy ny ga baw da sak lap 
ýör kä ler, Ne bu kad ne sar Iýe ru sa li me 
gel di. 12  Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa kyn 
eje si, hyz mat kär le ri, ser ker de le ri we 
köşk emel dar la ry bi len bir lik de Ba byl 
pa ty şa sy na ta byn bol du lar. Ba byl pa ty şa-
sy Ýe ho ýa ky ny pa ty şa ly gy nyň se ki zin ji 
ýyl yn da ýe sir al dy. 13 Reb biň aý dy şy ýa ly, 
Ba byl pa ty şa sy Reb biň öýün dä ki we pa-
ty şa nyň öýün dä ki ha zy na la ryň ba ry ny 
alyp git di. Ol Ys ra ýyl pa ty şa sy Sü leý-
ma nyň Reb biň öýün de ýa san äh li al tyn 
gap-gaç la ry ny kül-pe ýe kun et di. 14 Ba byl 
pa ty şa sy Iýe ru sa li miň tu tuş ila ty ny, onuň 
äh li emel dar la ry ny, äh li ba tyr ýi git le ri ni, 
on müň sa ny ada my ny, şeý le hem hü när-
ment le ri ni we de mir çi us sa la ry ny ýe sir 
edip äkit di. Ol ýurt da ga ryp-ga sar lar dan 
baş ga ýe ke je adam hem gal dyr ma dy. 
15 Ne bu kad ne sar pa ty şa Ýe ho ýa ky ny we 
pa ty şa nyň eje si ni, onuň aýal la ry ny we 
emel dar la ry ny, ýur duň baş tu tan la ry ny 
Iýe ru sa lim den Ba by la ýe sir edip äkit di. 
16  Ba byl pa ty şa sy ýe di müň sa ny sö we şi-
ji le ri, müň sa ny hü när ment ler dir de mir çi 
us sa la ry Ba by la ge tir di. Ola ryň ba ry-da 
güýç li we ur şa ukyp ly adam lar dy. 17 Ba
byl pa ty şa sy Ýe ho ýa ky nyň ýe ri ne aga sy 
Ma tan ýa ny pa ty şa edip, ady ny üýt ge dip, 
ony Sid ki ýa di ýip at lan dyr dy.

Ýahuda patyşasy Sidkiýa 
(2 Ýyl ýazgylary 36:1116; 
Ýermeýa 52:13)

18  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. 19 Sid ki ýa 
hem Ýe ho ýa kym ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. 20 Reb biň Iýe ru sa li-
me we Ýa hu da halk la ry 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.

25‑nji bap

Iýerusalimiň synmagy 
(2 Ýyl ýazgylary 36:1721; 
Ýermeýa 52:330)

1 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 bü tin 
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, onuň daş-tö-
we re gin de ýap gyt gur du lar. 2  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. 
3 Dör dün ji aýyň a do ku zyn jy gü nün de şä-
her de aç lyk ar typ, ýur duň ila ty iý mä ge 
çö re gem tap ma dy. 4  Ga la nyň di wa ry nyň 
bir bö le gi duş man ta ra pyn dan ýy ky lyp-
dy. Ba byl ly lar ga la nyň daş-tö we re gi ni 
gur şap alan bol sa lar-da, Sid ki ýa äh li 
es ger le ri bi len gi je pa ty şa nyň ba gy nyň 
gap da lyn da ky iki di wa ryň ara syn da ky 
der we ze den çy kyp, Ior dan de re si ne ta rap 
ga çyp git di ler. 5 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 bar 
go şu ny onuň ýa nyn dan ga çyp, da ga şyp 
git di ler. 6  On soň ba byl ly lar pa ty şa ny 
tu tup, Rib la ge tir di ler. Şol ýer de Ba byl 
pa ty şa sy oňa hö küm çy kar dy. 7 Olar 
Sid ki ýa nyň ogul la ry ny onuň gö zü niň 
al nyn da öl dür di ler. On soň olar şol ýer de 
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Sid ki ýa nyň göz le ri ni oý du lar-da, zyn jyr 
bi len bag lap, Ba by la alyp git di ler.

Ybadathana weýran edilýär
8  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 onun jy gü ni 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. 9 Ne
bu za ra don Reb biň öýü ne, pa ty şa nyň 
öýü ne we Iýe ru sa li miň äh li jaý la ry na 
ot ber di; ol uly jaý la ryň äh li si ni ýak dy. 
10 Ba byl ly la ryň jan pe na la ryň baş tu ta ny 
bi len ge len bü tin go şu ny Iýe ru sa li miň 
daş-tö we re gin dä ki di war la ry ny ýyk dy. 
11 Jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu za ra don 
hal kyň 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 beý le ki ga lan ila ty ýe sir edip 
äkit di. 12  Em ma jan pe na la ryň baş tu ta ny 
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.

13 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. 14  Olar yba dat ha na 
hyz ma ty üçin ula nyl ýan ga zan la ry, kül 
atar la ry, ätiş gir le ri, ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak mak üçin ula nyl ýan gap la ry we beý-
le ki äh li bü rünç gap-gaç la ry Ba by la alyp 
git di ler. 15 Jan pe na la ryň baş tu ta ny bu lar-
dan baş ga-da maň ňal la ry we le gen 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. 16  Sü leý ma-
nyň Reb biň öýi üçin eden iki sü tü ni niň, 
bir how zu nyň, ara ba la ry nyň we äh li 
gap-gaç la ryň bü rün ji niň ag ra my çäk-
siz di. 17 Bir sü tü niň be ýik li gi niň özi on 
se kiz tir sek di. Sü tü niň de pe sin de-de bir 
sa ny bü rünç täç bar dy. Bir tä jiň be ýik-
li gi üç 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.

Ýahuda halky Babyla 
ýesir edip äkidilýär

18  Jan pe na la ryň baş tu ta ny 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 Ba by-
la ýe sir edip äkit di. 19 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, pa ty şa nyň şä her den 
ta py lan bäş sa ny mas la hat çy sy ny, ýur-
duň ila ty ny go şu na ýaz ýan ser ker de 
mür zä ni we ýur duň ila ty nyň şä her den 
ta py lan alt myş baş tu ta ny ny hem me ler 
bi len alyp git di. 20 Jan pe na la ryň baş tu-
ta ny Ne bu za ra don ola ry tu tup, Ha mat 
ýur du nyň Rib la ga la sy na, Ba byl pa ty şa-
sy nyň ýa ny na ge tir di. 21 Ba byl pa ty şa sy 
Ha mat ýur du nyň Rib la ga la syn da ola ryň 
ba ry ny öl dür di. Şeý dip, ýa hu da hal ky öz 
ýur dun dan ýe sir edi lip äki dil di.

Ýahuda häkimi Gedalýa 
(Ýermeýa 40:79; 41:13)

22  Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar Ýa-
hu da da gal dy ran hal ky nyň üs tün den 
Şa pa nyň ag ty gy, Ahy ka myň og ly Ge-
dal ýa ny hä kim li ge bel le di. 23 In di bü tin 
go şun ba şy lar we ola ryň adam la ry Ba byl 
pa ty şa sy nyň Ge dal ýa ny hä kim edip 
bel län di gi ba ra da eşi den le rin de, Ne-
tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl, Ka re ýa nyň 
og ly Ýo ha nan, ne to pa ly Tan hu me tiň 
og ly Se ra ýa we bir ma ga kat ly nyň og ly 
Ýa zan ýa da gy öz go şun la ry bi len Mis pa, 
Ge dal ýa nyň ýa ny na gel di ler. 24  Ge dal ýa 
ola ra we ola ryň go şu ny na ýüz le nip, ant 
içip: «Ba byl ly la ryň hö küm dar la ryn dan 
gork maň. Ýurt da mes gen tu tup, Ba byl 
pa ty şa sy na gul luk ediň. Şon da si ze oňat 
bo lar» diý di. 25 Em ma ýe din ji aý da pa ty-
şa nes lin den bo lan Eli şa ma nyň ag ty gy, 
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Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl özü niň on 
ada my bi len Ge dal ýa nyň ýa ny na gel di 
we olar ony öl dür di ler. Şeý le hem olar 
Mis pa da, Ge dal ýa nyň ýa nyn da bo lan 
ýa hu da la ry we ba byl ly la ry-da öl dür di ler. 
26 On soň adam la ryň ulu dan-ki çä ba ry we 
go şun ba şy lar Mü sü re ta rap ýo la düş dü ler, 
çün ki olar ba byl ly lar dan gork ýar dy lar.

Ýehoýakyn ýesirlikden boşadylýar 
(Ýermeýa 52:3134)

27 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky nyň 
ýe sir li gi niň otuz ýe din ji ýy ly nyň 

on ikin ji aýy nyň ýig ri mi ýe di si ne 
Ewil me ro dak Ba by la pa ty şa bo lup, 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky ny ýe-
sir lik den bo şat dy. 28  Ol Ýe ho ýa kyn 
bi len mä hir li bo lup, tag ty ny özi 
bi len Ba by la sür gün edi len baş ga 
pa ty şa la ryň tagt la ryn dan ýo kar da 
goý dy. 29 Şeý dip, Ýe ho ýa kyn özü niň 
ýe sir lik dä ki eşik le ri ni çal şyr dy. Ol 
bü tin öm rü ne pa ty şa nyň sa ça gyn dan 
na har lan dy. 30  Onuň gün de lik ek len ji 
öm rü niň ahy ry na çen li he mi şe pa ty şa 
ta ra pyn dan be ril di. 
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