Patyşalar
Ikinji kitap
Giriş
Pat yşalar baradaky ikinji kitapda
Ysraý ylyň Demirgazyk we Günorta
pat yşalyklar ynyň tar yhy beýan edil
ýär. Bu kitap iki bölümden ybaratdyr.
Onuň birinji bölüminde b. e. öň IX
asyryň ortalaryndan tä b. e. öň 722‑nji
ýylda Demirgaz yk pat yşalyg ynyň
paýtagt y Samariýanyň synmagyna
çenli bolan tar yhy wakalar beýan
edilýär. Kit abyň ikinji bölüminde
ysraý yl halkynyň ýesirlige alnyp, b.
e. öň 586-njy ýylda Günort a pat y
şalyg ynyň paýt agt y Iýer usalim iň
Babyl pat yşasy Nebukadnesar ta
rapyndan weýran edilmegine çenli
bolup geçen wakalar beýan edilýär.

Kitap Gedalýanyň babyllylar yň gol
astyndaky ýahuda halkyna häkimlik
edişi baradaky we Ýahuda pat yşasy
Ýehoýak ynyň Babyl türmesinden
boşadylyşy baradaky wakalar bilen
tamamlanýar.
Kitapda beýan edilen betbagtçylyk
lar Ysraýyl, Ýahuda patyşalarynyň we
halkyň Hudaý y ret edip, butlara sež
de edendikleri zerarly boldy. Emma
Iýer usalimiň weýran edilip, ýahuda
lar yň Babyla sürg ün edilmegi soňra
Ysraýyl tar yhynda uly özgerişlikleriň
we ruhy galkynyşlar yň bolmagyna
ýardam berdi.
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2 Patyşalar 1
1‑nji bap
Reb Ahazýa patyşany jezalandyrýar
Ysraý yl pat yşasy Ahap ölenden soň,
Mowap ýurdy Ysraý ylyň garşysyna
gozgalaň tur uzdy.
2 Bir gün Ahazýa Samariýa şäherindäki
köşgüniň ýokarky gatyndaky penjireden
ýykylyp, şikeslendi. Onsoň ol: «Gidiňde, Ekron hudaýy Bagalzebupdan soraň,
men bu şikesden gut ulyp biler inmi?»
diýip çaparlar ýollady. 3 Emma Rebbiň
perişdesi tişbeli Ylýas pygambere şeýle
diýdi: «Git-de, Samariýanyň pat yşasy
nyň çaparlar ynyň öňünden çykyp, olara:
„Siz Piliştiň Ekron galasynyň hudaý y
Bagalzebupdan pat yşaňyz barada so
ramaga gider ýaly Ysraý yld a Hud aý
ýokmy näme?“ diý. 4 Bu eden işiň üçin
Reb şeýle diýýär: „Sen ýatan düşegiňden
galmarsyň, hökman ölersiň“». Şeýdip,
Ylýas pygamber özüne berlen tabşyr y
gy berjaý etdi.
5 Çaparlar pat yşanyň ýanyna dolanyp
geldiler. Patyşa olardan: «Siz näme üçin
yzyňyza dolanyp geldiňiz?» diýip sorady.
6 Olar şeýle jogap berdiler: «Öňümizden
bir adam çykyp, bize Reb şeýle diýýär
diýdi: „Sizi iberen patyşaňyzyň ýanyna
bar yň-da, oňa sen Ekron hudaý y Bagal
zebupdan soramaga adam iberer ýaly,
Ysraý ylda Hudaý ýokmy näme? Munuň
üçin sen ýatan düşegiňden galmarsyň,
hökman ölersiň“ diý iň». 7 Pat yşa ça
parlardan: «Öňüňizden çykyp, size bu
sözleri diýen adamyň sypat y nähilidi?»
diýip sorady. 8 Olar pat yşa: «Ol düýe
ýüňünden tikilen donludy we biline-de
gaýyş guşak guşalandy» diýip jogap ber
diler. Patyşa: «Ol tişbeli Ylýasdyr» diýdi.
9 Onsoň pat yşa ellibaşyny ýanynyň elli
adamy bilen Ylýasyň ýanyna ýollady.
1

Ellibaşy bir baýr yň üst ünde oturan Yl
ýasyň ýanyna gelip, oňa: «Eý, Hudaý yň
adamy, patyşa saňa aşak düşmegi buý ur
ýar» diýdi. 10 Ylýas ellibaşa: «Eger men
Hudaý yň adamy bolsam, goý, Hudaý
gökden ot inder ip, seni we seniň elli
adamyňy ýakyp kül etsin» diýdi. Onsoň
gökden ot inip, ellibaşyny we onuň elli
adamyny ýakyp kül etdi.
11 Pat yşa ýanynyň ell i adamy bilen
ikinji ellibaşyny Ylýasyň ýanyna ýol
lady. Ol hem Ylýas pygamberiň ýanyna
gelip, oňa: «Eý, Hudaýyň adamy, patyşa
saňa tiz aşak düşmegi buý urýar» diýdi.
12 Ylýas oňa: «Eger men Hudaý yň adamy
bolsam, goý, Hudaý gökden ot inderip,
seni we seniň elli adamyňy ýakyp kül
etsin» diýdi. Onsoň gökden Hudaý yň
ody inip, ol ellibaşyny we onuň elli
adamyny ýakyp kül etdi.
13 Pat yşa ýanynyň ell i adamy bilen
üçünji ellibaşyny Ylýasyň ýanyna ýol
lady. Şeýdip, üçünji ellibaşy Ylýasyň
ýanyna gelip, öňünde dyza çök üp, ýal
bar yp: «Eý, Hudaý yň adamy, meniň we
bu elli guluňyň janyna haýpyň gelsin.
14 Öňk i iki ell ibaş y ell i adamy bilen
gökden inen oda ýanyp kül boldy, emma
indi seniň meniň janyma haýpyň gelsin»
diýdi. 15 Onsoň Rebbiň perişdesi Ylýasa:
«Onuň bilen aşak düş, ondan gorkma»
diýdi. Şeýdip, Ylýas aşak düşüp, ellibaşy
bilen pat yşanyň ýanyna gitdi. 16 Ylýas
pat yşa: «Reb şeýle diýýär: „Sen Ekron
galasynyň hudaý y Bagalzebupdan gu
tulyşyň barada soramaga adam iberer
ýaly Ysraý ylda Hudaý ýokmy näme?
Munuň üçin sen ýatan düşegiňden gal
marsyň, hökman ölersiň“» diýdi.
17 Şeýdip, Rebbiň Ylýasyň üst i bilen
aýdan söz üne görä, Ahazýa pat yşa dün
ýäden ötdi. Ahazýa pat yşa ölenden soň,
ýerine dogany Ýoram patyşa boldy, sebä
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bi onuň ogly ýokdy. Ol Ýahuda patyşasy
Ýehoşapadyň ogly Ýehoramyň pat yşa
lygynyň ikinji ýylynda Ysraý yla patyşa
boldy. 18 Ahazýanyň beýleki eden işleri
ysraýyl patyşalar ynyň ýyl ýazgylar ynda
ýazylandyr.
2‑nji bap
Ylýas pygamber göge göterilýär
Reb Ylýas pygamberi harasat içinde
göge götermekçi bolanda, ol Elýaşa bi
len Gilgaldan gaýdyp gelýärdi. 2 Ylýas
pygamber Elýaşa: «Sen şu ýerde gal,
çünki Reb maňa Beýtele gitmegi buý ur
dy» diýdi. Emma Elýaşa: «Rebden we
seniň adyňdan ant içýärin, men senden
galmar yn» diýip jogap berdi. Şeýdip,
olar yň ikisi bile tirkeşip, Beýtele gitdiler.
3 Beýteldäk i pygamberler topar y Elýaşa
nyň ýanyna gelip, ondan: «Sen Rebbiň
şu gün jenabyňy ýanyňdan äkitjekdigi
ni bilýärsiňmi?» diýip sorady. Elýaşa:
«Hawa, men bilýärin, ýöne bu barada
geplemek islämok» diýip jogap berdi.
4 Ylýas pygamber Elýaşa: «Sen şu ýer
de gal, çünki Reb maňa Ýeriho gitmegi
buý urdy» diýdi. Emma Elýaşa: «Rebbiň
we seniň adyňdan ant içýärin, men sen
den galmar yn» diýip jogap berdi. Şeýdip,
olar yň ikisi bile tirkeşip, Ýeriho gitdiler.
5 Ýer ihod ak y pygamberler topar y El
ýaşa golaý gelip, ondan: «Sen Rebbiň şu
gün jenabyňy ýanyňdan äkitjekdigini
bilýärsiňmi?» diýip soradylar. Elýaşa:
«Hawa, bilýärin, ýöne bu barada geple
mek islämok» diýip jogap berdi.
6 Ylýas Elýaşa: «Sen şu ýerde gal, çün
ki Reb maňa Iordan derýasyna gitmegi
buýurdy» diýdi. Emma Elýaşa: «Rebden
we seniň adyňdan ant içýärin, men sen
den galmar yn» diýip jogap berdi. Şeýdip,
olar yň ikisi-de bile tirkeşip, ýollar yny
1

dowam etdirdiler. 7 Elli adama barabar
bolan pygamberler topar y-da bular bilen
bile gidip, uzagrakda olar yň garşysyn
da durdular. Ylýas bilen Elýaşa hem
Iord anyň kenar ýakasynd a durdular.
8 Ylýas donuny alyp düýrledi-de, onuň
bilen suwa urdy. Suw bölünip, iki tara
pa çekildi. Olar derýanyň içindäki gur y
ýerden ýöräp kenara çykdylar.
9 Iord an derýasynd an geçenler inden
soň, Ylýas pygamber Elýaşa: «Huda
ýyň meni ýanyňdan alyp gitmezinden
öň, menden islän zadyňy sora» diýdi.
Elýaşa: «Seniň yzyňy ýörederim ýaly,
maňa öz ruhuňdan iki esse art yk ruh
ber» diýdi.
10 Ylýas pygamber: «Kyn zat dilediň.
Emma muňa garamazdan, eger sen me
niň öz ýanyňdan göterilip barýanymy
görseň, diňe şonda dilegiň kabul bolar.
Eger-de men i gör üp bilmeseň, ond a
dilegiň bitmez» diýdi.
11 Olar gürleşip gid ip barý ark al ar,
birdenkä alaw atlar yna tirkelen alaw
söweş arabasy olar y biri-birinden aýyr
ýar. Ylýas harasat bilen göge göterilýär.
12 Elýaşa Ylýas pygambere seredip: «Eý,
atam, atam! Ysraý ylyň söweş arabalar y
bilen söweş arabaly esgerler i!» diýip,
bar sesi bilen gyg yrýar. Şond an soň
Elýaşa Ylýas pygamberi hiç haçan gör
medi. Elýaşa öz eşiklerini ýyrt yp, ikä
böldi. 13 Onsoň Elýaşa Ylýasdan gaçyp
galan dony alyp, yzyna gidip, Iordanyň
kenar ynda durdy. 14 Ol Ylýasdan gaçyp
galan dony aldy-da, suwa urup: «Hany,
Ylýasyň Hudaý y Reb nirede?» diýip
gygyrdy. Elýaşa dony suwa uran bady
na, suw bölünip, iki tarapa çekildi we
Elýaşa kenar yň beýleki tarapyna geçdi.
15 Ýer ihod ak y pyg amb erler top ar y
Elýaşany bir menzil ýerden gör üp: «Yl
ýasyň ruhy Elýaşada» diýişdiler. Onsoň
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olar Elýaşanyň öňünden çyk yp, oňa
tagzym etdiler. 16 Olar Elýaşa: «Ine, gul
lar yň arasynda elli sany güýçli adam bar.
Goý, olar gidip, seniň jenabyň Ylýasy
gözlesinler. Belk i, Rebbiň Ruhy ony
äkidip, dagdyr jülgeleriň birine taşlan
dyr» diýdiler. Elýaşa olara: «Ýok, olar y
ibermäň» diýdi.
17 Emma pygamberler oňa ýalbar yp,
ony mejbur edensoňlar, Elýaşa: «Bol
ýar, iber iň» diýdi. Şeýdip, elli adam
Ylýasyň gözlegine çykdylar. Olar ony
üç günläp gözlediler, ýöne tapyp bilme
diler. 18 Olar Elýaşanyň ýanyna dolanyp
geldiler. Şol wagtlar Elýaşa Ýerihodady.
Ol pygamberler topar yna: «Men size
gitmäň diýmedimmi näme?» diýdi.
Elýaşa pygamberiň gudratlary
Gala adamlar y Elýaşa: «Jenabym,
görşüňiz ýaly galanyň ýerleşýän ýeri go
wy, ýöne onuň suwunyň erbetdigi zerarly
ýer hasylsyzlyga sezewar boldy» diýdiler.
20 Elýaşa: «Maňa içine duz salnan täze
gap getir ip ber iň» diýdi. Olar oňa içi
duzly gaby getirip berdiler. 21 Elýaşa suw
çeşmesiniň başyna bardy-da, duzy onuň
içine oklap: «Reb şeýle diýýär: „Men
bu suw y tämizleýärin. Mundan beýläk
ölüm-de, hasylsyzlyk-da bolmaz“» diýdi.
22 Elýaşanyň aýdyşy ýaly şol suw tä şu
güne çenli hem tämizdir.
23 Elýaşa ol ýerden Beýtele gitdi. Ol
gidip barýarka, galadan ýaş oglanlar
çykyp, ony masgaralap: «Heý, kel, güm
bol şu ýerden! Heý, kel, güm bol şu
ýerden!» diýip gygyr yşdylar. 24 Elýaşa
yzyna öwr ülip, oglanlara seredip, olara
Rebbiň adyndan gargady. Biraz wagtdan
soň, jeňňellikden iki sany aýy çyk yp,
kyrk iki oglany parçalady. 25 Elýaşa ol
ýerden Karmel dag yna gidip, dagdan
Samariýa galasyna dolanyp geldi.
19

3‑nji bap
Ysraýyl Mowap bilen uruşýar
Ýahuda pat yşasy Ýehoşapadyň pat y
şalygynyň on sekizinji ýylynda Ahabyň
ogly Ýoram Ysraý yla pat yşa boldy. Ol
Samar iýad a on iki ýyl pat yşalyk et
di. 2 Ýoram Rebbiň nazar ynda ýigrenji
işleri etdi. Emma ol kakasy, ejesi ýaly
däldi, çünki ol kakasynyň Bagala diken
daşyny aýyrdy. 3 Muňa garamazd an,
Ýoram Nebadyň ogly Ýarobgam ýaly
Ysraý yla günä etdirip, pis işleri etmek
den el çekmedi.
4 Mowap pat yşasy Meşanyň goý unlar y
san-sajaksyzdy. Ol Ysraý yl pat yşasyna
ýüz müň guz y bilen ýüz müň goçuň
ýüňüni ibermelidi. 5 Ahap ölenden soň
Mowap pat yşasy Ysraý yl pat yşasyna
garşy gozgalaň tur uzdy. 6 Onsoň Ýo
ram dessine Samariýadan gidip, bütin
ysraý yl halkyny ýygnady. 7 Ýoram Ýa
huda patyşasy Ýehoşapada habar ýollap,
ondan: «Mowap pat yşasy maňa garşy
uruş tur uzdy. Sen meniň bilen Mowa
byň garşysyna urşa gidersiňmi?» diýip
sorady. Ýehoşapat Ysraý yl pat yşasyna:
«Menem, esgerler imem, atly goşuny
mam seniň hyzmat yňdadyr ys» diýip
jogap berdi. 8 Onsoň Ýahuda pat yşasy
Ýehoşapat Ýoramdan: «Haýsy tarapdan
hüjüm edeli?» diýip sorady. Ysraý yl
pat yşasy Ýoram: «Edom çölüniň ýoly
bilen hüjüm ederis» diýip jogap berdi.
9 Şeýdip, Ysraý yl, Ýahud a we Edom
patyşalar y bile ýola düşdüler. Olar ýe
di günlük aýlawly ýoly geçenlerinden
soň, pyýada goşun we olar yň ýanyndaky
mallar üçin hiç hili suwlar y galmady.
10 Ysraý yl pat yşasy Ýoram: «Wah, Reb
bizi, üç patyşany Mowabyň eline bermek
üçin bir ýere ýygnan eken» diýdi. 11 Emma
1
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Ýehoşapat: «Rebden sorap görer ýaly bu
ýerde Rebbiň pygamberi ýokmy?» diýdi.
Onsoň Ysraýyl patyşasynyň emeldarlar y
nyň biri: «Şapadyň ogly Elýaşa şu ýerde.
Ol Ylýasyň eline suw akydardy» diýip
jogap berdi. 12 Ýehoşapat: «Onda Rebbiň
sözi bar» diýdi. Şeýdip, Ysraýyl, Ýahuda
hem-de Edom patyşalar y bile tirkeşip, El
ýaşanyň ýanyna gitdiler.
13 Elýaşa Ysr aý yl pat yşasyna: «Sen
näme üçin meniň ýanyma gelýärsiň?
Sen kakaňyň, ejeňiň pygamberler iniň
ýanyna git» diýdi. Emma Ysraý yl pat y
şasy Ýoram oňa: «Ýok, Rebbiň hut özi
bizi, üç pat yşany diňe Mowabyň eline
bermek üçin bir ýere ýygnan eken» diýdi.
14 Elýaşa Ysraý yl pat yşasyna şeýle diýdi:
«Hyzmat edýän Hökmürowan Rebbimiň
adyndan ant içýärin, men Ýahuda pat y
şasyna sarpa goýýanlygym üçin seniň
bilen gepleşýär in, ýogsam men seniň
ýüz üňe-de seretmezdim. 15 Indi maňa
bir sazanda getiriň».
Sazanda saz çalyp otyrka, Elýaşanyň
kalbyna Rebbiň güýji geldi. 16 Elýaşa
şeýle diýdi: «Reb şeýle diýýär: „Şu gur y
jar hendeklerden dolar. 17 Siz hiç hili ýel,
ýagyş görmeseňiz-de, bu jar suwdan do
lup, ähliňiz mal-garalar yňyz bilen bile
şol suwdan içersiňiz“. 18 Bu zatlar Reb
üçin gaty aňsatdyr. Ol Mowaby-da siziň
eliňize berer. 19 Siz mowaplylar yň ähli
galalar yny, saýlama galalar yny basyp
alyp, ähli miweli agaçlar yny çaparsyňyz,
olar yň ähli suw çeşmelerini bentläp, ähli
oňat ekerançylyk ýerler ini daşlardan
doldur yp weýran edersiňiz». 20 Ertesi
gün gala gurbanlyg yň ber ilmeli wag
ty, birdenkä Edom tarapdan suw akyp
başlap, ol ýer tutuşlygyna suwdan doldy.
21 Üç pat yşanyň özler ine garşy uruş
maga çykanyny eşiden mowaplylar eli
ýarag tutan ýaşlar yndan başlap, tä iň

garr ylar yna çenli bar yny ýygnap, olar y
serhetde nyzama dur uzdylar. 22 Mowap
lylar ertesi ir bilen turanlar ynda, Gün
suw uň ýüz üne şöhle saçýardy. Olar
garşylar yndaky suw uň gan ýaly gyzyl
dyg yny gördüler. 23 Olar: «Bu gandyr.
Patyşalar öz aralar ynda urşup, biri-bir
ler in i öldürendirler. Eý, mowaplylar,
geliň, olar yň oljasyny talalyň!» diýip
gygyryşdylar. 24 Mowaplylar ysraýyllaryň
düşelgesine gelende, ysraý yllar aýaga
galyp, olar yň garşysyna hüjüme geçdiler.
Ysraýyllar mowaplylary yzyna kowup çy
kardylar. Olar Mowaba çozup girip, urşy
ol ýerde hem dowam etdirdiler. 25 Ysraýyl
lar bütin Mowabyň galalar yny ýer bilen
ýegsan edip, olaryň ähli oňat ekerançylyk
ýerlerini daşdan dolduryp weýran etdiler,
ähli suw çeşmelerini bentläp, ähli miwe
li agaçlar yny çapdylar. Diňe Mowabyň
paýtagty Kirharasediň kerpiç diwarlar y
ýykylman galdy, ýöne sapanly esgerler
ony hem gabap, galanyň üstüne hüjüm et
diler. 26 Mowap patyşasy duşmanlarynyň
özünden üstün çykyp barýanyny görende,
ýanyna ýedi ýüz sany gylyçly esger alyp,
Edom patyşasynyň goşunlarynyň içinden
böwsüp geçmekçi boldy, emma bu başa
barmady. 27 Onsoň Mowap patyşasy öz
ornuna patyşa boljak nowbahar ogluny
galanyň diwar ynda ýakma gurbanlygy
hökmünde hödürledi. Ysraý yla garşy
gahar-gazap möwjedi. Şonuň üçin hem
ysraýyllar Mowapdaky söweşi bes edip,
öz ýurtlar yna dolandylar.
4‑nji bap
Elýaşa pygamber garyp
dul aýala kömek edýär
1 Pygamberlerden bolan bir adamyň
aýaly Elýaşa: «Guluň ärim öldi. Sen
bilýärsiň, guluň Rebbi sylap, ond an
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gorkýardy. Alg ydar ymyz iki çagamy ýatdy. 12 Elýaşa hyzmatkär i Geýhaza
özüne gul edinmek üçin alyp gitmäge ýüzlenip: «Şunemli aýaly çag yr» diý
gelipdir» diýip aglady. 2 Elýaşa ondan: di. Hyzmatkär i ony çag yrdy. Bu aýal
«Saňa nähili kömek edip bilerin? Maňa gelip, hyzmatkäriň öňünde durdy. 13 El
aýt, öýüňizde näme bar?» diýip sorady. ýaşa hyzmatkärine ýüzlenip: «Aýaldan:
Ol aýal: «Seniň gyrnagyňyň öýünde bir „Sen biziň üçin şunça zähmet çekipsiň.
golça ýagyndan başga zady ýok» diýip Saňa nähili kömek edip bileris? Seniň
jogap berdi. 3 Elýaşa şeýle diýdi: «Bar, adyňdan patyşa ýa-da serkerde bilen gep
daşar y çyk-da, ähli goňşular yňdan boş leşeýinmi?“ diýip sora» diýdi. Aýal hem:
gap dile, näçe köp ýygnap bilseň, şon «Men öz halkymyň arasynda ýaşaýaryn»
ça-da gow y. 4 Onsoň ogullar yň bilen
diýip jogap berdi. 14 Elýaşa hyzmatkä
bile içeri girip, gapyny ýap-da, ýygnan
rinden: «Men onuň üçin başga näme
gaplar yňa ýag guý up başla, dolanlar yny edip biler in?» diýip sorady. Geýhaz y
bir gapdala aýyr-da goý yber». 5 Ol aýal
oňa: «Dogr udanam, onuň ogly ýok, äri
Elýaşanyň ýanyndan gaýtdy. Ol öýüne
hem garr y» diýip jogap berdi. 15 Elýaşa:
geldi-de, gapyny içinden ýapdy. Ogullary «Aýaly çagyr» diýdi. Hyzmatkäri ony
gaplar y oňa getirip berýärdiler, ol dol çagyrdy, aýal gelip, gapynyň agzynda
durýardy. 6 Gaplar dolanda, aýal ogluna: durdy. 16 Elýaşa aýala ýüzlenip: «Ýene
«Maňa ýene bir gap getirip ber» diýýärdi. bir ýyldan, edil şu wagt gujagyňda ogluň
Ogly oňa: «Başga gap ýok» diýip jogap
bolar» diýdi. Aýal: «Ýok, jenabym, eý,
berdi. Şondan soň ýag gelmesi kesildi. Hudaý yň adamy, gyrnag yňy aldama»
7 Ol aýal Hud aý yň adamynyň ýanyna
diýdi. 17 Emma ol aýal göwreli bolup,
gelip, oňa bar bolan zady gürr üň berdi. Elýaşanyň oňa aýdyşy ýaly, bir ýyldan,
Elýaşa: «Bar ýaglar y sat-da, karz yňy edil şol wagtda bir ogul dogurdy. 18 Oglan
üz, galany hem ogullar yň bilen güzeran
ulalyp, günleriň birinde orakçylar yň ara
aýlamagyňyza ýeter» diýdi.
syndaky kakasynyň ýanyna gitdi. 19 Ol
kakasyna: «Waý, kelläm, kelläm!» diýip
Elýaşa pygamber şunemli
gygyransoň, kakasy hyzmatkärine: «Ony
gurply aýala kömek edýär
ejesiniň ýanyna äkit» diýdi. 20 Hyzmat
8 Günler iň bir inde Elýaşa Şunem iň
kär ony göterip, ejesiniň ýanyna getirdi.
üst ünden geçip barýardy. Ol ýerde bir Çaga günortana çenli ejesiniň dyzynda
gurply aýal onuň çörege gelmegini ha oturyp, onsoň öldi. 21 Ejesi ony göterdi-de,
ýyş etdi. Şeýdip, Elýaşa her sapar şol ýokar y çykar yp, Hudaý yň adamynyň
düşeginde ýat yrdy. Onsoň ol gapyny
ýerden geçende, şol aýalyň öýüne çörege
barardy. 9 Ol aýal adamsyna şeýle diýdi: ýapdy-da, çykyp gitdi. 22 Aýal adamsyny
«Hemişe ýanymyzdan geçýän bu adamyň çagyr yp: «Gaýrat edip, hyzmatkärleriň
bir ini eşegi bilen bile meniň ýanyma
Hudaýyň mukaddes adamydygyna göz
ýetirdim. 10 Gel, oňa üçekde bir kiçijik iber. Men tiz Hudaý yň adamynyň ýa
otag salyp, onuň üçin ýorgan-düşek, sa nyna gidip geleýin» diýdi. 23 Adamsy
çak, oturgyç we çyra goýaly. Onsoň ol her ondan: «Bu gün aýyň başy däl ýa-da
sapar bize gelende, şol ýerde bolup biler». Sabat güni däl. Sen näme üçin onuň
11 Bir gün Elý aş a olar a geld i we
ýanyna şu gün gitjek?» diýip sorady.
ýaňk y kiçijik otaga çyk yp, şol ýerde Aýaly hem: «Hemme zat gow y, alada
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etme» diýip jogap berdi. 24 Aýal eşegi
gaňňalap, hyzmatkärine: «Ýör, gaty sür,
özüm aýdýançam eşegi haýallatma»
diýdi. 25 Şeýdip, aýal Karmel dag yna,
Hudaý yň adamynyň ýanyna geldi. Hu
daýyň adamy aýaly bir menzilden gör üp,
hyzmatkäri Geýhaza: «Seret, şunemli
aýal gelýär! 26 Sen tiz ylgap, aýalyň öňün
den çyk-da, ondan: „Sag-salamatmysyň,
adamyň sag-salamatmy? Çagaň sag-sa
lamatmy?“ diýip sora» diýdi. Aýal hem:
«Sag-salamatlykdyr» diýip jogap berdi.
27 Aýal dagd ak y Hud aý yň adamynyň
ýanyna bar yp, onuň aýagyna ýapyşdy.
Geýhazy ony aýyrjak bolup, oňa golaý
geldi, ýöne Hudaýyň adamy oňa: «Aýala
degme, çünki onuň kalby ajy hasratdan
doludyr. Reb muny menden ýaşyrdy,
maňa bu barada hiç zat aýtmady» diý
di. 28 Onsoň aýal oňa: «Jenabym, men
senden ogul diledimmi näme? Men saňa
meni aldama diýmedimmi näme?» diýdi.
29 Elýaşa Geýhaza şeýle diýd i: «Biliň i
guşa-da, eliňe meniň hasamy alyp, ýola
düş. Eger sen ýolda kimdir birine duşaý
saň, oňa salam berme, biri saňa salam
berse, onuň salamyny alma. Sen meniň
hasamy çaganyň ýüzüne goý». 30 Onsoň
çaganyň ejesi: «Rebden hem-de seniň
adyňdan ant içýärin. Men sensiz hiç ýere
gymyldamar yn» diýdi. Şondan soň El
ýaşa ýerinden tur up, ol aýalyň yzy bilen
gitdi. 31 Geýhazy olardan öňinçä bar yp,
hasany çaganyň ýüz üne goýdy, ýöne
çaga demsiz-düýtsüz ýatyrdy. Geýhazy
Elýaşanyň öňünden çykmaga gitdi. Ol
oňa: «Çaga entek hem oýa däl» diýip
habar berdi.
32 Elýaşa öýe girende, düşeg inde ýa
tan öli çagany gördi. 33 Şeýdip, ol içeri
girip, gapyny ýapdy-da, Rebbiň adyna
dileg etdi. 34 Onsoň ol düşege, çaganyň
ýatan ýerine gelip, agzyny onuň agzyna,

gözlerini onuň gözlerine, ellerini onuň
ellerine goý up, çaganyň üstüne ýazylyp
ýatdy. Şond an soň çaganyň end amy
ýylap başlady. 35 Elýaşa ýerinden tur up,
otagda eýläk-beýläk gezmeledi. Onsoň
ol ýene-de düşege geçip, ýatan çaganyň
üst üne ýazylyp ýatdy. Çaga ýedi gezek
asgyr yp, gözlerini açdy. 36 Elýaşa Geý
hazyny çagyr yp: «Şunemli aýaly çagyr»
diýdi. Geýhazy ony çagyrdy. Aýal Elýa
şanyň ýanyna geldi. Elýaşa oňa: «Ogluňy
al» diýdi. 37 Ol aýal gelip, tagzym edip,
Elýaşanyň aýagyna ýykyldy. Onsoň ol
ogluny alyp, çykyp gaýtdy.
Zäherli çorba
Elýaşa Gilgala dolanyp barand a,
ýurtda açlyk hök üm sürýärdi. Pygam
berler topary onuň öňünde otyrdy. Elýaşa
hyzmatkär ine ýüzlenip: «Uly gazany
atar-da, pygamberlere çorba bişirip ber»
diýdi. 39 Pygamberleriň biri ot ýygmak
üçin çöle gitdi. Ol ýabany üzüm aga
jyny tapdy. Ol şol agajyň miwesinden
donuny doldur yp ýygdy. Ol ýabany mi
weler iň nämedigini bilmese-de, olar y
dograp, gazandaky çorbanyň içine atdy.
40 Çorbad an adamlar a guý up berd iler.
Adamlar çorbany dadyp gör üp: «Eý,
Hudaý yň adamy, gazandaky çorbadan
iýsek öleris» diýip gygyr yşdylar. Adam
lar ony iýip bilmediler. 41 Elýaşa: «Maňa
un getirip beriň» diýdi. Onsoň ol uny
gazana atyp: «Adamlara çorba guý up
ber, goý, olar iýsinler» diýdi. Şondan
soň gazandaky çorbanyň zäheri aýr yldy.
38

Elýaşa pygamber ýüz
adamy doýurýar
42 Bagalşalyşad an bir adam geldi. Ol
Hudaý yň adamy üçin hasylynyň ilkinji
ýetişen miwesinden oňa azyk getirdi. Ol
Elýaşa öz haltasynda ýigrimi sany arpa
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çöregi bilen täze bugdaý sümmüllerini
getirip berdi. Elýaşa: «Bular y halka ber,
goý, adamlar iýsinler» diýdi. 43 Emma
hyzmatkär i oňa: «Bujagaz y men ýüz
adamyň öňünde nädip goýaý yn?» diýdi.
Emma Elýaşa ýene-de gaýtalap: «Muny
halka ber, goý, adamlar iýsinler, çünki
Reb şeýle diýýär: „Hemmeler iýip do
ýarlar we nahar artyp hem galar“» diýdi.
44 Şeýdip, hyzmatkär barja zatlar y adam
lar yň öňünde goýdy. Olar nahardan iýip
doýdular we Rebbiň aýdyşy ýaly nahar
art yp hem galdy.
5‑nji bap
Nagaman ýokançly deri
keselinden saplanýar
Siriýa patyşasynyň Nagaman atly bir
serkerdesi bardy. Ol jenabynyň öňünde
iň abraýly hem-de iň uly hormata eýe
bolan adamdy, çünki Reb Nagamanyň
üsti bilen Sir iýa ýeňiş ber ipdi. Bu ba
tyr ýigit ýokançly deri keselinden ejir
çekýärdi. 2 Sir iýalylar Ysraý yla çoz uş
lar ynyň birinde bir ysraý ylly gyzjagazy
ýesir alypdylar. Bu gyzjagaz Nagamanyň
aýalynyň hyzmatyna berlendi. 3 Bir gün
şol gyzjagaz bikesine: «Wah, men iň
jenabym Samariýa şäherindäki pygam
ber iň ýanyna gitsedi! Ol Nagamanyň
deri keselini bejererdi» diýdi. 4 Onsoň
Nagaman pat yşanyň ýanyna gidip, oňa
ysraý ylly gyzjagazyň aýdan zatlar yny
gürr üň berdi. 5 Siriýa patyşasy oňa: «Bar,
git, men Ysraý yl patyşasyna seniň bilen
hat hem ýollaý yn» diýdi.
Nagaman on ýedi batman a kümüş,
alt y müň alt yn teňňe hem-de on laý
egin-eşik alyp, Ysraý yl pat yşasynyň
ýanyna gitdi. 6 Nagaman hat y Ysraý yl
1

a

pat yşasyna getir ip berdi. Hatda şeýle
diýlip ýazylandy: «Şu haty okap, meniň
hyzmatkär im Nagamany seniň ýany
ňa iberendigimi bilersiň. Sen ony deri
keselinden bejer». 7 Ysraý yl pat yşasy
bu hat y okap: «Jan alyp, jan berer ýaly
men Hudaýmy? Näme üçin bu adam
ýanyma adam ýollap, ony der i kese
linden gut ult diýýär? Ol meniň bilen
dawalaşmaga bahana gözleýär» diýip,
ýakasyny ýyrt yp gygyrdy.
8 Hud aý yň adamy Elýaşa Ysraý yl pa
tyşasynyň ýakasyny ýyrtanyny eşidip,
onuň ýanyna bir habarçy ýollap: «Sen
näme ýak aňy ýyrt an bolýaň? Naga
man meniň ýanyma gelip, Ysraý ylda
bir pygamberiň bardygyny bilsin» diý
di. 9 Şeýdip, Nagaman atlar y we söweş
arabalar y bilen gelip, Elýaşanyň öýüniň
işiginde durdy. 10 Elýaşa onuň ýanyna bir
habarçy ýollap: «Git-de, Iordan derýa
synyň suwuna ýedi gezek ýuwun, şonda
sen keseliňden saplanyp täm izlener
siň» diýdi. 11 Emma Nagamanyň muňa
gahar y gelip, şeýle diýdi: «Ol meniň
üçin hökman daşar y çykyp, ýanymda
dur up, öz Hud aý y Rebbe dileg edip,
elini ýokançly deri keselli ýeriň üst üne
goý up, ony bejerer öýtdüm. 12 Damas
kyň Abana we Parpar derýalar y Ysraýyl
suwlar ynyň bar yndan oňat dälmi näme?
Men şol derýalarda ýuwnup, tämizlenip
bilmeýär inmi näme?» Nagaman yzy
na öwr üldi-de, gaharly gitdi. 13 Emma
Nagamanyň hyzmatkärleri onuň ýany
na gelip: «Eý, atamyz, eger pygamber
saňa bir kyn iş buýran bolsa, sen ony
etmezmidiň? Onuň saňa bar aýdan zady:
„Ýuw un-da, tämiz bol“. Bu dagy näme
jik?!» diýdiler. 14 Şeýdip, Nagaman gidip,
Hudaý yň adamynyň aýdyşy ýaly ýedi

5:5 On ýedi batman – ýewreýçe on kikkar. Bu takm. 340 kg deňdir.
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gezek Iordan derýasyna çümüp çykdy.
Şondan soň onuň teni ýaş oglanyň teni
ýaly bolup, ol keselinden saplandy we
tämiz boldy.
15 Onsoň Nagaman ýanyndak ylar bilen
bile Hudaý yň adamynyň ýanyna dola
nyp bardy. Ol gelip, Elýaşanyň öňünde
dur up: «Men indi tut uş ýer ýüz ünde
Ysraý ylyň Hudaý yndan başga hiç bir
hudaýyň ýokdugyna göz ýetirdim. Haýyş
edýärin, bu guluň peşgeşini kabul edäý»
diýdi. 16 Elýaşa: «Huz ur ynda hyzmat
edýän Rebbimden ant içýärin, men hiç
zat aljak däl» diýdi. Nagaman Elýaşa
peşgeşi al diýip näçe ýalbarsa-da, ol
almakdan boý un gaçyrdy. 17 Onsoň Na
gaman şeýle diýdi: «Eger peşgeşi kabul
etmejek bolsaňyz, onda, goý, bu guluňa
Ysraý yldan iki gat yr ýüki toprak beril
sin, çünki bu guluň mundan beýläk diňe
Rebbe sadakalar we ýakma gurbanlyk
lar yny hödürlär. 18 Emma Reb meni şu
işde bagyşlasyn: jenabym sežde etmek
üçin Rimmon buthanasyna girende, me
niň elimden ýapyşýar. Şonda men hem
Rimmon buthanasynda onuň bilen sežde
etmeli bolýar yn. Men ol ýerde sežde
edenimde, goý, Reb men–guluňy bu iş
üçin bagyşlasyn». 19 Elýaşa pygamber:
«Arkaý yn gidiber» diýip, Nagamany
ugratdy.
Nagaman Elýaşanyň ýanyndan gaýdyp,
biraz ýol geçipdi. 20 Hudaý yň adamy El
ýaşanyň hyzmatkäri Geýhazy: «Meniň
jenabym bu siriýaly Nagamana rehim
edip, onuň özüne getiren peşgeşini kabul
etmedi. Rebden ant içýärin, men onuň
yzy ndan ylgap gidip, ondan bir zatlar
alaý yn» diýen pik ire geldi. 21 Şeýdip,
Geýhaz y Nagamanyň yzy nd an gitdi.
a
b

Nagaman kimdir bir iniň yzy ndan yl
gap gelýänini gör üp, ony garşylamak
üçin arabad an bök üp düşdi-de: «Eý
gilikmidir?» diýip sorady. 22 Geýhaz y
şeýle jogap berdi: «Eýgilikdir. Meniň
jenabym: „Efraý ym daglyk ýurdundan
pygamberler topar yndan iki sanysy edil
şu wagt meniň ýanyma geldi. Şolara
gaýrat edip bir ýar ym batman töweregi a
kümüş bilen iki laý eşik beräý“ diýip,
men i sen iň ýanyňa iberd i». 23 Naga
man: «Üç batmandan art yk edip alaý»
diýip, Geýhaza öz diýenini etdirdi. Na
gaman üç batmandan gowrak b kümşi
iki halta salyp, haltanyň agzyny daňdy.
Ol olar y iki laý eşigi bilen öz iki hyz
matkäriniň eline tutdurdy. Nagamanyň
hyzmatkärleri bu haltalar y göterip, Geý
hazynyň öňünden ýöräp gitdiler. 24 Olar
gala ýetenler inde, Geýhaz y haltalar y
Nagamanyň hyzmatkärleriniň elinden
alyp, öýde gizledi. Geýhaz y hyzmat
kärler bilen hoşlaşyp, olar y yzlar yna
ugratdy.
25 Geýhaz y jenabynyň ýanyna bar yp,
onuň öňünde durdy. Elýaşa ondan: «Geý
hazy, sen nirede bolduň?» diýip sorady.
Geýhazy hem: «Guluň hiç ýere-de git
medi» diýip jogap berdi. 26 Emma Elýaşa
gaharlanyp: «Nagaman seni garşylamak
üçin arabasyndan düşende, men ruh
da seniň bilen dälmidim? Bu kümüş,
egin-eşik, zeýt undyr üzüm baglar y, go
ýunlar, öküzler we gullardyr gyrnaklar
alynýan wagt ymy näme? 27 Şonuň üçin
hem Nagamanyň deri keseli senden we
seniň nesliňden hiç haçan aýr ylmasyn»
diýdi. Şeýdip, Geýhazy gar ýaly duw-ak
deri keseli bilen Elýaşanyň ýanyndan
çykyp gaýtdy.

5:22 Bir ýar ym batman töweregi – ýewreýçe bir kikkar. Bu takm. 34 kg deňdir.
5:23 Üç batmandan gowrak – ýewreýçe iki kikkar. Bu takm. 70 kg deňdir.
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6-njy bap
Palta suwuň ýüzüne çykýar
Pygamberler topar y Elýaşa şeýle
diýd iler: «Görşüň ýaly sen iň başt u
tanlygyňda ýaşaýan ýerimiz bize gat y
darlyk edýär. 2 Iordan derýasyna gidip,
her birimiz ol ýerden pürs ýygnap, şo
taýd a ýaşar ymyz ýaly, jaý gurmaga
bize rugsat et». Elýaşa pygamber olara
gitmäge rugsat berdi. 3 Onsoň pygam
berler iň içinden bir i oňa: «Sen hem
öz gullar yň bilen gidäý» diýip ýalbar
dy. Elýaşa hem: «Bolýar» diýip jogap
berdi. 4 Şeýdip, Elýaşa pygamber olar
bilen gitdi. Olar Iordan derýasyna gelip,
agaç çapmaga başladylar. 5 Olardan biri
agaç çapyp ýörkä, paltasy uçup gidip,
suwa gaçdy. Ol hem bar sesine gyg y
ryp: «Wah, jenabym, ol amanat zatdy»
diýdi. 6 Onsoň Hud aý yň adamy: «Ol
nirä gaçdy?» diýip sorady. Ol Elýaşa
pygambere paltanyň gaçan ýer ini gör
kezende, Elýaşa bir çybyk kesip alyp,
ony edil paltanyň gaçan ýer ine oklap,
demir paltany suw uň ýüz üne çykartdy.
7 Elýaşa: «Al ony» diýdi. Ol adam elin i
uzadyp, paltany aldy.
1

Elýaşa pygamber we Siriýa goşuny
8 Sir iýa pat yşasy Ysraý ylyň garşysyna
uruşýarka öz nökerler i bilen geňeşip,
olara düşelgesiniň nirede boljakdygyny
aýtdy. 9 Emma Hudaý yň adamy Ysraý yl
pat yşasyna şol ýerden geçmän, ägä bol
magyny duýdur yp habar ýollady, çünki
siriýalylar şol ýerde buk uda otyrdylar.
10 Ysraý yl pat yşasy Hudaý yň adamynyň
duýduran ýerinde ýaşaýan adamlara ha
bar ýollady we olar habardar boldular.
Elýaşa şol ýer barada diňe birki gezek
däl-de, birnäçe gezek duýdur yş berdi.

11 Sir iýa pat yşasynyň muňa gat y ga
har y geldi. Ol öz nökerlerini çagyr yp,
olard an: «Hany, maňa aýdyň, biziň
kilerden kim Ysraý yl pat yşasy bilen
aragatnaşyk saklaýar?» diýip sorady.
12 Onsoň onuň nökerler in iň bir i şeýle
diýdi: «Hiç kim, jenap pat yşam. Ysra
ýylda Elýaşa pygamber bar. Ol hatda
seniň ýatýan otagyňda sözleýän her bir
sözüňi-de Ysraýyl patyşasyna ýetirýär».
13 Pat yşa: «Gid iň-de, ony tapyň. Men
adam iber ip, ony ele salar yn» diýdi.
Pat yşa: «Elýaşa Dotanda» diýip habar
berildi. 14 Şeýlelik bilen pat yşa ol ýere
atlar, söweş arabalar y bilen uly goşun
iberdi. Olar gije gelip, galanyň daşyny
gabadylar.
15 Hud aý yň adamynyň hyzm atk är i
irden tur up, daşar y çykdy. Görse, atlar
we söweş arabalar y bilen gelen Siriýa
goşuny galanyň daş-töweregini gabap
dyr. Hyzmatkäri oňa: «Wah, jenabym,
biz indi näme ederis?» diýip gygyrdy.
16 Elýaş a: «Gorkm a, çünk i biz iň ýa
nymyzd ak ylar yň sany olar yňk yd an
köpdür» diý ip jogap berd i. 17 Onsoň
Elýaşa dileg edip: «Eý, Reb, men iň
hyzmatk är im iň gözler in i açaý, goý,
ol görsün» diýdi. Reb Elýaşanyň hyz
matkäriniň gözlerini açdy. Hyzmatkär
dagda Elýaşanyň töwereginiň atlardyr
söweş arabalar y sypat yndaky otdan do
ludygyny gördi. 18 Siriýalylar Elýaşanyň
üst üne hüjüm edenler inde, ol Rebbe
dileg edip: «Bu halk yň gözler ini kör
et» diýdi. Reb Elýaşanyň dileg edişi
ýaly olar yň gözlerini kör etdi. 19 Elýaşa
olara: «Gözleýän adamyňyzy bu ýerden
tapyp bilmersiňiz, çünki siz ýalňyşlyk
bilen şu ýere gelipsiňiz. Meniň yzyma
düşüň, men sizi gözleýän adamyňyzyň
ýanyna äkideýin» diýdi. Şeýdip, Elýaşa
siriýalylar y Samariýa getirdi.
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20 Olar Samar iýa giren badyna, Elýaşa
dileg edip: «Eý, Reb, bular yň gözlerini
aç, goý, olar görsünler» diýdi. Reb olaryň
gözlerini açdy. Olar özleriniň Samariýa
dadygyny gördüler. 21 Ysraý yl pat yşasy
siriýalylary gör üp, Elýaşadan: «Jenabym,
bular y gyr yp ýok edeýinmi? Bular y öl
düreýinmi?» diýip sorady. 22 Elýaşa şeýle
jogap berdi: «Ýok, bular y gyrma! Sen
gyrjak bolýan adamlar yňy öz gylyjyň,
öz ýaý yň bilen basyp aldyňmy näme?
Olar yň öňlerinde iýip-içerleri ýaly çörek
we suw goý. Şondan soň olar öz hök üm
darlar ynyň ýanyna gitsinler». 23 Şeýdip,
pat yşa olar üçin gat y köp nahar taýýar
lady. Siriýalylar iýip-içip bolanlar yndan
soňra patyşa olar y öz ýollar yna ugratdy.
Siriýalylar öz hökümdarlar ynyň ýanyna
gitdiler. Şondan soň olar uzak wagtlap
Ysraý ylyň üst üne hüjüm etmediler.

Samariýadaky ýowuz açlyk
Biraz wagt geçenden soň, Sir iýa
nyň pat yşasy Benhad at ähli goşuny
toplap, Samariýanyň garşysyna ýörişe
çykyp, onuň daşyny gabady. 25 Gabaw
edilen Samariýada elhenç açlyk başlan
dy. Samariýa halky bir eşegiň kellesini
segsen kümüş teňňä, bir şakäse a kepderi
der isini bolsa bäş kümüş teňňä satdy.
26 Ysraý yl pat yşasy galanyň diwar ynyň
üst ünden geçip barýarka, bir aýal: «Eý,
jenap patyşam, kömek et» diýip gygyrdy.
27 Patyşa hem: «Ýok, goý, Reb saňa kömek
etsin. Men saňa nähili kömek edeýin?
Mende ne bugdaý bar, ne-de şerap» diýdi.
28 Pat yşa ond an: «Näme arz-şikaýat yň
bar?» diýip sorady. Aýal şeýle jogap
berdi: «Bu aýal maňa: „Sen öz ogluňy
ber, biz şu gün ony iýer is, ertir bolsa
24

a
b

meniň oglumy iýer is“ diýdi. 29 Şeýdip,
biz meniň oglumy bişirip iýdik. Ertesi
gün men oňa: „Ogluňy ber, iýeli“ diýdim.
Emma ol ogluny gizläpdir». 30 Patyşa bu
aýalyň aýdan zatlar yny eşidip, ýakasy
ny ýyrtdy. Pat yşa galanyň diwar ynyň
üst ünden geçip barýarka, halk onuň
eşikler iniň ast ynd an jul geýendigini
gördi. 31 Pat yşa ant içip: «Eger men şu
gün Şapadyň ogly Elýaşanyň kellesini
almasam, goý, Hudaý maňa-da muny
we mundan hem beter ini görkezsin»
diýdi. 32 Şeýdip, pat yşa öz huz ur yndan
bir çapar y Elýaşanyň ýanyna ýollady.
Elýaşa öz öýünde otyrdy. Ýaşulular
hem onuň bilen bile otyrdylar. Çapar ge
lip ýetmänkä, Elýaşa ýaşululara ýüzlenip,
şeýle diýdi: «Bu ganhoryň meniň kellämi
almaga bir çapar y şu ýere ýollanyndan
habar yňyz barmy? Seredip dur uň, şol
çapar gelende, gapyny ýapyň-da, ony
içer i gir izmäň. Anha, onuň yzy ndan
jenabynyň aýak sesem-ä eşidilýär». 33 El
ýaşa olar bilen gürleşip otyrka, pat yşa
onuň ýanyna gelip: «Men näme üçin
mundan art yk Rebbe bil baglaý yn? Bu
betbagtçylygy biziň başymyzdan inde
ren hut Rebbiň Özüdir!» diýdi.
7‑nji bap
Elýaşa şeýle jogap berdi: «Rebbiň
söz üni eşit. Ol şeýle diýýär: „Ertir şu
wagtlar Samariýanyň derwezesiniň ag
zynda bir kersen saýlama un adaty baha,
ýagny üç mysgala b golaý kümşe, iki
kersen arpa-da adat y baha, ýagny üç
mysgala golaý kümşe satylar“». 2 Onsoň
pat yşanyň iň ýak yn nökerler iniň bir i
Hudaýyň adamyna: «Hatda Reb gökden
penjireler açaýanda-da, heý, şeýle-de bir
1

6:25 Bir şakäse – ýewreýçe kabyň dörtden biri. Bu takm. 0,3 litre deňdir.
7:1 Üç mysgal – ýewreýçe bir şekel. Bir şekel 11,6 gr deňdir.
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zat bolup bilermi?» diýdi. Emma Elýa
şa: «Sen muny öz göz üň bilen görersiň,
ýöne ondan iýmersiň» diýdi.
Siriýalylar gaçýarlar
Samar iýa galasynyň derwezesiniň
daşynda dört sany ýokanç deri keselli
adam bardy. Olar bir i-birler ine şeýle
diýişdiler: «Näme üçin biz ölýänçäk,
şu ýerde oturmaly? 4 Gala gireli diý
sek, galada elhenç açlyk hök üm sürýär,
biz ol ýerde öleris. Emma biz bu ýerde
otursagam öleris. Gel, indi siriýalylar yň
düşelgesine gaçyp gideli. Eger olar bizi
dir i galdyrsalar-a, ýaşar ys, öldürselerde öler is». 5 Şeýdip, olar sir iýalylar yň
düşelgesine gitmek üçin alagaraňkyda
tur up, olar yň düşelgesiniň gyrasyndan
bardylar. Ol ýerde hiç kim ýokdy. 6 Çünki
Taňr y Sir iýa goşunyna söweş arabala
rynyňdyr atlar ynyň sesini we ägirt uly
goşunyň goh-galmagalyny eşitdir ipdi.
Olar biri-birlerine: «Ysraý yl patyşasy bi
ze garşy uruşmak üçin Het patyşalar yny,
Müsür pat yşalar yny hakyna tutandyr»
diýişdiler. 7 Şeýdip, sir iýalylar gork up,
çadyrlar yny, atlar ydyr eşekler ini we
düşelgedäki bar zatlar yny şol durşuna
taşlap, öz janlar yny halas etmek üçin
alagaraňkyda yzlar yna gaçyp gidipdiler.
8 Bu ýokanç der i keselli adamlar düşel
gäniň gyrasyna gelip, bir çadyra girip
iýip-içdiler. Onsoň ol ýerden kümüş,
alt yn, egin-eşik äkidip, olar y gizlediler.
Soňra olar ýene-de yzlar yna öwr ülip
gelip, başga bir çadyra girdiler. Ol ýer
däki bar bolan zatlar y äkidip, olar y-da
gizlediler.
9 Onsoň olar bir i-birler ine şeýle di
ýişdiler: «Biziň bu edişimiz dogr y däl.
Bu gün hoş habar günüdir. Eger biz
dymyp, ertir daň atara garaşsak, biziň
başymyza bela geler. Şonuň üçin hem
3

ýör üň, gideliň-de, patyşanyň köşgündä
kileriň bar yna habar bereliň». 10 Şeýdip,
olar gelip, şäher iň derwezebanlar yny
çag yrdylar we gyg yr yp: «Biz sir iýa
lylar yň düşelgesine gitdik. Emma ol
ýerde diňe daňylgy duran atlardyr eşek
lerden we taşlap gidişler i ýaly duran
çadyrlardan başga ne adam bar, ne-de
ses-üýn» diýip habar berdiler. 11 Ondan
soň derwezebanlar gygyr yp, patyşanyň
köşg ündäkilere jar etdiler. 12 Pat yşa gi
je tur up, hyzmatkärler ine şeýle diýdi:
«Siriýalylar yň bize näme etjek bolýan
dyklar yny men size aýdyp bereýin. Olar
biziň açlykdan ýaňa ölüp barýanymyzy
bilip, çölde gizlenmek üçin düşelgäni
taşlap giden bolmalydyrlar. Siriýalylar:
„Ysraý yllar şäherden çykanlar ynda, biz
olar y dir i tut ar ys-da, şähere girer is“
diýen pikirdedirler». 13 Pat yşanyň hyz
matkärleriniň biri: «Goý, birnäçe adam
şäherde galan bäş aty alsyn-da, gidip,
siriýalylar yň düşelgesini barlap gelsin.
Çünki şäherde galanlaryň ykbaly-da edil
öňki ölen ysraý yllar yňk y ýaly bolar»
diýdi. 14 Şeýdip, olar iki adamy saýlady
lar, pat yşa olar y iki sany at we iki sany
söweş arabasy bilen Siriýa goşunynyň
yzyndan iberdi. Patyşa olara: «Gidiň-de,
bar zady anyklaň» diýip buýr uk berdi.
15 Şeýd ip, olar sir iýalylar yň yzy nd an
Iord an derýasyna çenli gitd iler. Ýol
boý y olar yň howlug yp, taşlap giden
egin-eşikler inden we beýlek i goş-go
lamlar yndan doludy. Onsoň çaparlar
yzlar yna dolanyp gelip, muny pat yşa
habar berdiler.
16 Soň halk gidip, sir iýalylar yň düşelge
sini talady. Şeýdip, Rebbiň aýdyşy ýaly
bir kersen saýlama un üç mysgala golaý
kümşe, iki okara arpa-da üç mysgala
golaý kümşe çalşyldy. 17 Pat yşa özüne
iň ýak yn bolan nöker ini derwezäniň
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agzynda goýdy. Halk ony derwezäniň
agz ynda basalady we ol öldi. Pat yşa
Hudaý yň adamynyň ýanyna gelende,
nöker Hudaý yň adamynyň aýdyşy ýaly
ölüpdi. 18-19 Çünki Hudaý yň adamynyň
pat yşa: «Ertir şu wagtlar Samariýanyň
derwezesiniň agzynda iki okara arpa üç
mysgala golaý kümşe, bir okara saýlama
un üç mysgala golaý kümşe çalşylar»
diýende, pat yşanyň iň ýak yn nöker i
Elýaşa pygambere: «Eger Reb gökden
penjireler açyp, däne ýagdyraýanda-da,
heý, şeýle zat bolup bilermi?» diýipdi.
Elýaşa pygamber hem: «Sen ony öz
gözler iň bilen görersiň, ýöne sen on
dan iýmersiň» diýip jogap beripdi. 20 Ol
nöker babatda hak ykatdan hem şeýle
boldy. Halk ony derwezäniň agz ynda
basalady we ol öldi.
8‑nji bap
Şunemli aýal ýerini yzyna alýar
Elýaşa ogluny direlden aýala şeýle
diýipdi: «Tur-da, öý-içeriň bilen gidip,
ýaşap biljek ýeriňde mesgen tut, çünki
Reb bu ýurduň başyna ýedi ýyllyk açlyk
getirjek». 2 Bu aýal Hudaý yň adamynyň
tabşyr yşy ýaly hem etdi. Ol öz öý-içe
risi bilen piliştlileriň ýurduna gidip, şol
ýerde ýedi ýyl ýaşady. 3 Ýedi ýyld an
soň bu aýal piliştlileriň ýurdundan gaý
dyp geldi. Ol öýüniň we ýeriniň yzyna
gaýtar ylyp ber ilmegini soramak üçin,
pat yşanyň huz ur yna gitdi. 4 Şol wagt
patyşa Hudaý yň adamynyň hyzmatkäri
Geýhazy bilen gepleşip otyrdy. Pat yşa
Geýhaza ýüzlenip: «Hany, onda maňa
Elýaşanyň görkezen beýik gudratlar y
hakda aýdyp ber» diýdi. 5 Geýhazy El
ýaşanyň ölüni direldişi barada gürr üň
ber ip otyrka, Elýaşa tarapyndan ogly
direldilen aýal pat yşadan öýüniň we
1

ýeriniň yzyna gaýtar ylyp berilmegini
soramaga geldi. Geýhazy hem: «Eý, je
nap pat yşam, ine, bu şol diýen aýalym
bilen Elýaşanyň direlden oglany» diýdi.
6 Pat yşa bu aýald an sorand a, ol pat yşa
bolup geçen zatlar barada jikme-jik gür
rüň berdi. Şeýdip, patyşa emeldarlarynyň
birini çagyr yp, şeýle buýr uk berdi: «Bu
aýalyň bar zadyny gaýtar yp ber, ýurdy
taşlap giden gününden tä şu güne çenli
melleginiň bar girdejisini hem yzyna
ber» diýip emr etdi.
Elýaşa pygamber we Hazaýyl
Elýaşa Damaska geldi. Şol wagt Siri
ýa pat yşasy Benhadat hassady. Pat yşa:
«Hudaýyň adamy şu ýere gelipdir» diýip
habar berdiler. 8 Pat yşa emeldar y Haza
ýyla şeýle diýdi: «Ýanyň bilen sowgatlar
al-da, Hudaý yň adamyny garşylamaga
git. Onsoň onuň üsti bilen Rebden sora:
„Men şu hassalykdan sagalarmykam?“».
9 Şeýdip, Hazaý yl özi bilen Damask yň
dürli-dümen har ytlar yndan kyrk düýe
ýüki sowgatlar alyp, Hudaýyň adamyny
garşylamaga gitdi. Ol bar yp, Elýaşanyň
öňünde dur up: «Siriýa pat yşasy guluň
Benhadat: „Men bu hassalykdan saga
larmykam?“ diýip soramak üçin meni
seniň ýanyňa iberdi» diýdi. 10 Elýaşa
Hazaýyla: «Bar-da patyşa: „Sen hökman
sagalarsyň“ diý, emma Reb maňa onuň
hökman öljekdigin i görkezdi» diýdi.
11 Elýaşa Hazaý yla göz ün i aýyrmazd an
seretdi welin, Hazaý yl utanyp gyzardy.
Onsoň Hudaý yň adamy aglady. 12 Haza
ýyl ondan: «Jenabym, sen näme üçin
aglaýarsyň?» diýip sorady. Elýaşa şeýle
jogap berdi: «Men seniň ysraý yl halky
nyň başyna ýowuz günleri getirjekdigiňi
bilip aglaýar yn. Sen olar yň galalar yna ot
berip, söweşde olar yň iň oňat esgerlerini
gylyçdan geçirersiň, olar yň çagalar ynyň
7

473

2 Patyşalar 8, 9
kellelerini ýenjip, göwreli aýallar ynyň
gar ynlar yny dilersiň». 13 Hazaý yl: «Kö
pekden parhy bolmadyk bu guluň beýle
uly işleri eder ýaly kim bolupdyr?» diýdi.
Elýaşa: «Reb maňa seniň Siriýa pat yşa
boljagyňy görkezdi» diýip jogap berdi.
14 Onsoň Hazaý yl Elýaşanyň ýanynd an
gaýdyp, öz jenaby Benhadadyň ýanyna
geldi. Benhadat ondan: «Elýaşa saňa
näme diýdi?» diýip sorady. Hazaý yl:
«Ol sen hökman gutularsyň diýdi» diýip
jogap berdi. 15 Emma ertesi gün Haza
ýyl bir örtgi alyp, ony suwa bat yrdy-da,
pat yşanyň ýüz üne ýapyp, ony bog up
öldürdi. Onsoň onuň ýerine Hazaý ylyň
özi pat yşa boldy.
Ýahuda patyşasy Ýehoram
(2 Ýyl ýazgylary 21:1-20)
Ysr aý yl pat yş as y Ahabyň ogly
Ýoramyň şalyg ynyň bäşinji ýyly nd a,
Ýahud a pat yşasy Ýehoşapadyň ogly
Ýehoram Ýahuda pat yşalyk edip başla
dy. 17 Ýehoram pat yşa bolanda otuz iki
ýaşyndady. Ol Iýer usalime sek iz ýyl
pat yşalyk etdi. 18 Ahabyň nesiller iniň
edişi ýaly, Ýehoram-da Ysraý yl pat y
şalar ynyň ýollar yndan ýöredi, çünk i
Ahabyň gyz y onuň aýalydy. Ýehoram
Rebbiň nazar ynda ýigrenji işler i etdi.
19 Emma Reb Daw uda onuň nesillerinden
bir iniň ömürlik tagtda oturjakdygyny
wada berendigi we Öz guly Dawut bilen
äht edendigi üçin Ýahudany derbi-dagyn
etmek islemedi.
20 Ýehoramyň döwr ünde edomlylar
gozgalaň turz up, Ýahud anyň gol as
tyndan çykdylar we özlerine bir pat yşa
goýdular. 21 Onsoň Ýehoram söweş araba
ly goşuny bilen Sagyra gitdi. Edomlylar
Ýehoram bilen onuň serkerdeler in iň
daşyny gabadylar, ýöne Ýehoram gije
edomlylar yň gabaw yny böwsüp geçdi.
16

Onuň goşuny-da öýli-öýler ine gaçyp
gaýtdy. 22 Şeýdip, Edom şu güne çenli
hem Ýahuda garşy gozgalaň turzup, oňa
garaşsyz bolup gelýär. Edil şol wagtda
Libna galasy hem Ýahudanyň garşysyna
uruş tur uzdy. 23 Ýehoramyň beýleki işleri,
onuň ähli eden işleri ýahuda pat yşala
rynyň ýyl ýazg ylar ynd a ýaz ylandyr.
24 Ýehoram ata-babalar yna gow uşdy. Ol
Daw ut galasynda, atalar ynyň ýanyn
da jaýlandy. Onsoň onuň ornuna ogly
Ahazýa pat yşa boldy.
Ýahuda patyşasy Ahazýa
(2 Ýyl ýazgylary 22:1-6)
Ysraýyl patyşasy Ahabyň ogly Ýora
myň şalygynyň on ikinji ýylynda Ýahuda
patyşasy Ýehoramyň ogly Ahazýa patyşa
boldy. 26 Ahazýa patyşa bolanda ýigrimi
iki ýaşyndady. Ol Iýer usalime bir ýyl pa
tyşalyk etdi. Onuň ejesi Atalýa Ysraýylyň
patyşasy Omr ynyň agtygydy. 27 Ahazýa
hem Ahabyň maşgalasynyň pis ýolun
dan ýöredi. Ol hem Ahabyň maşgalasy
ýaly Rebbiň nazar ynda ýigrenji işler i
etdi, çünki Ahazýa olar yň giýewsidi.
28 Ahazýa Ahabyň ogly Ýor am bi
len Siriýanyň pat yşasy Hazaý yla garşy
uruşmak üçin Ramotgilgada gitdi. Si
riýalylar şol ýerde Ýoramy ýaraladylar.
29 Ysr aý yl pat yş asy Ýehor am Ramot
gilgatda Hazaý yla garşy urşup ýörkä,
sir iýalylar yň özüne salan ýaralar yny
bejertmek üçin Ýizregele gaýdyp geldi.
Ýahuda patyşasy Ýoramyň ogly Ahazýa
ýaralanan Ahabyň ogly Ýoramy görmek
üçin Ýizregele gitdi.
25

9-njy bap
Ýehu Ysraýyla patyşa bellenýär
1 Elýaşa pygamberler topar yndan birini
çagyryp, şeýle diýdi: «Biliňi guşap, eliňe
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şu zeýt un ýagly golçany alyp, Ramot
gilgada git. 2 Ol ýere bar yp, Nimşiniň
agt yg y, Ýehoşapadyň ogly Ýehuw y
gözläp tap. Onuň ýanyna bar-da, ony
ýoldaşlarynyň arasyndan alyp, içki otaga
äkit. 3 Onsoň ýagly golçany al-da, ony
Ýehuw yň depesinden guý up, Reb şeýle
diýýär diý: „Men seni Ysraý yla pat yşa
edip belleýärin“. Onsoň sen ol ýerde hiç
hili eglenme-de, tiz gaç».
4 Şeýd ip, ýaňk y ýaş pyg amb er Ra
motg ilg ad a gitd i. 5 Ýaş pyg amb er
Ramotgilgada gelende, bu ýerde goşun
serkerdeleri geňeş edip oturan ekenler.
Ýaňky ýaş pygamber olar yň birine: «Eý,
serkerde, men saňa bir habar getirdim»
diýdi. Ýehu: «Haýsymyz üçin?» diýip
sorady. Ýaş pygamber hem: «Seniň üçin,
serkerde» diýip jogap berdi. 6 Şeýdip, Ýe
hu tur up, ýaş pygamber bilen bile içeri
girdi. Ýaş pygamber hem onuň depe
sinden ýag guý up, şeýle diýdi: «Ysraý yl
Hudaý y Reb şeýle diýýär: „Men seni
Öz halkym bolan Ysraý yla pat yşalyga
belleýärin. 7 Sen jenabyň Ahabyň maşga
lasyny gyrarsyň. Meniň gullar ym bolan
pygamberleriň we hemme gullar ymyň
gany üçin Izebelden öç alar yn. 8 Çünki
Ahabyň maşgalasynyň ýekejesi-de diri
galmaz. Men Ysraý ylda isle gul bolsun,
isle azat – Ahapdan bolan ähli erkekleriň
bar yny gyrar yn. 9 Men Ahabyň maş
galasyny Nebadyň ogly Ýarobgamyň
nesilleri we Ahyýanyň ogly Bagşanyň
nesilleri ýaly ederin. 10 Izebeli Ýizregel
galasynyň golaý ynda itler iýer, ony hiç
kim jaýlamaz“». Onsoň ýaş pygamber
şeýle diýdi-de, dessine öýden çyk yp
gaçdy.
11 Ýehu daşa çyk yp, pat yşanyň serker
deleriniň ýanyna gelende, olar ondan:
«Eýgilikmidir? Bu däli seniň ýanyňa
näme üçin gelipdir?» diýip soradylar.

Ýehu: «Bu adamyň kimdigini we onuň
gürr üňlerini özüňiz bilýäňiz-ä!» diýip
jogap berdi. 12 Olar: «Ýok, bu ýalan. Bi
ze hakykaty aýt» diýdiler. Onsoň Ýehu:
«Onuň maňa bar diýen zady Reb şeýle
diýýär: „Men seni Ysraýyla patyşa etmek
üçin başyňa ýag guý up saýlaýar yn“»
diýdi. 13 Onsoň olar yň bar y dessine don
lar yny çykar yp, basgançaklar yň üstüne
Ýehuw yň aýag ynyň ast yna ýazdylar.
Soňra surnaý çalyp: «Ýaşasyn Ýehu
pat yşa!» diýip jar etdiler.
Ysraýyl patyşasy Ýoram öldürilýär
Şeýlelik bilen Nimşiniň agt ygy, Ýe
hoşapadyň ogly Ýehu Ysraý yl pat yşasy
Ýorama garşy dildüwşük gurady. Şol
wagt Ýoram bütin ysraý yl halky bilen
birlikde Ramotgilgady Sir iýa pat yşa
sy Hazaý ylyň hüjüminden goraýardy.
15 Emm a Ýor am pat yş a Ramotg ilgat
dak y Sir iýa pat yşasy Hazaý yla garşy
uruşda siriýalylar yň özüne salan ýara
lar yny bejertmek üçin Ýizregele gaýdyp
gelipdi. Şeýdip, Ýehu beýlek i goşun
serkerdelerine: «Eger meniň bilen yla
laşsaňyz, Ýizregeldäki Ýorama habar
ýetirilmez ýaly, ýekeje adamy-da Ramot
galasyndan çykarmaň» diýdi. 16 Ýehu
şeýle diýdi-de, özüniň söweş arabasyna
münüp, Ýizregele gitdi, çünki Ýoram
şol ýerde ýaralanyp ýat yrdy. Ýahuda
pat yşasy Ahazýa hem Ýoramy görmek
üçin Ýizregele gelipdi.
17 Ýizregelde diň iň üst ünde duran bir
garaw ul bardy. Ol garaw ul Ýehuw yň
ýak ynlaşyp gelýän goşunyny gör üp:
«Men bize tarap gelýän bir topar esge
ri görýärin» diýdi. Ýoram pat yşa hem:
«Bir atlyny olar yň öňünden iber. Ol
bar yp olardan: „Eýgilikmidir?“ diýip
sorasyn» diý ip buýr uk berd i. 18 Şeý
dip, bir atly Ýehuw yň öňünden çykyp:
14
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«Patyşa: „Eýgilikmidir?“ diýip soraýar»
diýdi. Ýehu oňa: «Eýgiligi näme etjek?
Düş meniň yzyma!» diýip jogap berdi.
Garaw ul hem: «Çapar olar yň ýanyna
bardy, ýöne yzyna dolananok» diýip
habar berdi. 19 Onsoň Ýoram ikinji bir
atlyny Ýehuwyň ýanyna ýollady. Ol hem
olar yň ýanyna bar yp: «Pat yşa: „Eýgi
likmidir?“ diýip soraýar» diýdi. Ýehu
oňa: «Eýgiligi näme etjek? Düş meniň
yzyma!» diýip jogap berdi. 20 Garaw ul
ýene-de: «Çapar olar yň ýanyna bar
dy, ýöne yzyna dolananok. Gelýäniň at
çapdyr yşy Nimşiniň agt ygy Ýehuw yň
at çapdyr yşyna meňzeýär, çünki Ýehu
aty aýagaldygyna çapdyrýandyr» diýip
habar berdi.
21 Ýor am: «Söweş arabasyny taýýar
laň» diýdi. Olar onuň söweş arabasyny
taýýarladylar. Ysraý yl pat yşasy Ýoram
bilen Ýahuda pat yşasy Ahazýa hersi öz
söweş arabasynda ýola düşdüler. Olar
Ýehuw yň öňünden çykmaga gitdiler.
Olar ýizregelli Nabodyň melleginde
Ýehuwa sataşdylar. 22 Ýoram Ýehuwy gö
rüp: «Ýehu, eýgilikmidir?» diýip sorady.
Ýehu: «Ejeň Izebeliň edýän köp zyna
gärligi, jadygöýligi bilen eýgilik nireden
bolsun?!» diýip jogap berdi. 23 Onsoň
Ýoram Ahazýa: «Bu haýynlykdyr, Ahaz
ýa!» diýip gygyr yp, at arabasyny yzyna
öwürdi-de gaçdy. 24 Ýehu bar güýji bilen
ýaýyny çekip, Ýoramyň iki egniniň orta
syndan urdy. Ok onuň ýüreginden geçip,
ol öz söweş arabasyna ýykyldy. 25 Ýehu
öz serkerdesi Bidkara şeýle diýdi: «Ony
galdyr-da, ýizregelli Nabodyň mellegine
taşla. Biz ata atlanyp, seniň bilen bile
Ýoramyň kakasy Ahabyň yzy ndan gel
ýärkäk, Rebbiň oňa garşy aýdan söz üni
ýadyňa sal: 26 „Düýn Men Nabodyň we
onuň ogullar ynyň ganyny Öz göz üm
bilen gördüm. Men – Reb almytyňy edil

şu mellekde berjekdigimi aýdýandyr yn“.
Şonuň üçin hem ony häzir Rebbiň aýdyşy
ýaly mellege taşla».
Ýehu Ýahuda patyşasy Ahazýany
we şa aýaly Izebeli öldürýär
Ýahuda pat yşasy Ahazýa muny gö
rüp, Beýthagana tarap gaçdy. Ýehu onuň
yzy ndan kow up: «Ahazýany-da atyň»
diýd i. Olar Iblegam galasynyň gola
ýyndak y Gur ýapg ydynda Ahazýany
arabasynyň üst ünde atyp ýaraladylar.
Onsoň Ahazýa Megido gaçyp bar yp,
şol ýerde öldi. 28 Ahazýanyň hyzmatkär
leri onuň jesedini arabada Iýer usalime
getir ip, ony şol ýerde Daw ut galasyn
da öz guburynda, atalar ynyň ýanynda
jaýladylar.
29 Ahabyň ogly Ýoramyň pat yşalyg y
nyň on birinji ýyly nda Ahazýa Ýahuda
pat yşa bolupdy.
30 Ýehu Ýizregele gelende, muny Izebel
eşidip, gözlerine sürme çekdi, saçlar yna
timar berip, penjireden daşar y seredip
durdy. 31 Ýehu derwezeden girende, Ize
bel: «Sen hem öz jenabyny öldüren Zimri
ýalysyň! Eýgilige geldiňmi?» diýip so
rady. 32 Ýehu başyny galdyr yp, penjirä
tarap seredip: «Kim meniň tarapymda?
Kim bar?» diýip gygyrdy. Onsoň iki-üç
sany köşk agtasy ýokardan Ýehuwa se
retdi. 33 Ýehu olara: «Izebeli ýere taşlaň»
diýip gygyrdy. Şeýdip, olar Izebeli ýere
taşladylar. Onuň gany diwar yň, atlar yň
ýüz üne syçrady. Atlar onuň jesedini
basgyladylar. 34 Onsoň Ýehu içeri girip,
iýip-içip: «Bu näletlenen aýalyň ugr una
çykyp, ony jaýlaň, çünki ol pat yşanyň
gyzydyr» diýdi. 35 Olar ony jaýlamaga
gidenlerinde, onuň diňe kelle süňkünden,
aýaklar yndan, eliniň penjelerinden baş
ga hiç zat tapmadylar. 36 Olar yzlar yna
gelip, gören zatlar yny Ýehuwa gürr üň
27
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berdiler. Ýehu hem: «Ine, Rebbiň guly
tişbeli Ylýas arkaly aýdan sözi şudur:
„Izebeliň maslyg yny Ýizregelde itler
iýer. 37 Izebeliň jesedi Ýizregelde ekin
meýdanlar yna ders bolar. Şonuň üçin
hem hiç kim ony ‘Bu Izebeldir’ diýip
tanap bilmez“» diýdi.
10-njy bap
Ýehu Ahabyň nesillerini öldürýär
Ahabyň Samar iýada ýetmiş ogly
we ogul agt yklar y bardy. Ýehu Sama
riýadak y Ýizregel başt utanlar y bolan
ýaşululara we Ahabyň nesillerine hos
sarlyk edýänlere şeýle mazmunly hat
ýazyp iberdi: «Jenabyňyzyň ogullar ydyr
ogul agtyklar y siziň ýanyňyzdadyr, şeý
le hem atlar, söweş arabalar y, gala we
ýaraglar siziň hyzmatyňyzdadyr. 3 Haty
alan dessiňize patyşaňyzyň ogullar ydyr
ogul agt yklar ynd an iň mynasybyny
saýlap, ony atasynyň tagt ynda oturdyp,
jenabyňyzyň ogullar ydyr agtyklar y üçin
uruş ediň». 4 Samar iýanyň başt utanla
rynyň we Ahabyň nesillerine hossarlyk
edýänler iň gork ud an ýaňa ýürekler i
ýar yldy. Olar: «Seret, Ysraý yl pat yşasy
Ýoram bilen Ýahuda pat yşasy Ahazýa
Ýehuwa garşy dur up bilmediler, onsoň
biz nädip oňa garşy duraly» diýişdiler.
5 Şeýd ip, köşg i dolandyr yjy, şäher hä
kimi, ýaşulular we Ahabyň nesillerine
hossarlyk edýänler Ýehuwa habar ýollap:
«Biz seniň gullar yň, biz seniň diýeniň
bilen bolar ys. Biz hiç kimi pat yşalyga
bellemeris. Özüň nämäni mak ul bilseň,
şony-da et» diýdiler. 6 Onsoň Ýehu Sa
mariýa ikinji hat yny ýollap şeýle diýdi:
«Eger siz meniň tarapymda bolup, meniň
diýenlerime boý un bolsaňyz, onda siz
patyşaňyzyň ogullar ydyr agtyklar ynyň
bar ynyň kellesini alyp, ertir şu wagt
1-2

meniň ýanyma Ýizregele geliň». Aha
byň ýetmiş ogludyr agt yklar y özlerini
terbiýeläp ýetişdiren şäher baştutanlar y
nyň ýanyndadylar. 7 Olar haty alyp, onda
aýdylyşy ýaly pat yşanyň ogullar ydyr
agt yklar ynyň ýetm işisin i hem tut up,
olar yň kellelerini kesdiler. Olar pat yşa
ogullarynyňdyr agtyklarynyň kellelerini
sebede salyp, Ýizregele Ýehuw yň ýany
na iberdiler. 8 Çapar gelip: «Pat yşanyň
ogullar ynyňdyr agt yklar ynyň kelleleri
getirildi» diýip habar berdi. Ýehu: «Olary
iki üýşmek ediň-de, ertire çenli derwe
zäniň agzynda goý uň» diýip tabşyr yk
berdi. 9 Ertesi ir bilen Ýehu halkyň öňüne
çykyp, şeýle diýdi: «Siz ýazyksyz adam
lar. Jenabym Ýorama garşy dildüwşük
gur up, ony öldüren men. Emma bu ýa
tanlar y öldüren kim? 10 Onda şuny bilip
goýuň. Rebbiň Ahabyň ogullar ydyr ogul
agt yklar yna garşy aýdan sözleriniň hiç
biri hem ýerde galmaz, çünki Reb Öz
guly Ylýas arkaly diýen sözlerini berjaý
etdi». 11 Şeýdip, Ýehu Ahabyň Ýizregelde
ýaşaýan gar yndaşlar ynyň bar yny, onuň
ähli başt utanlar yny, ýakyn dostlar yny,
ruhanylar yny gyr yp, ýekeje adamy hem
diri galdyrmady.
12-13 Onsoň Ýehu Samar iýa tarap ýola
düşdi. Ol ýolda çopanlar yň Beýteket
diýen düşelgesinde Ýahuda pat yşasy
Ahazýanyň gar ynd aşlar yna sat aşyp,
olardan: «Siz kim bolarsyňyz?» diýip
sorady. Olar: «Biz Ahazýanyň gar yn
daşlar ydyr ys. Biz şazadalar bilen, şa
aýalynyň ogullar y bilen görme-görşe
barýardyk» diýip jogap berdiler. 14 Ýe
hu öz adamlar yna: «Bular y diri tut uň»
diýdi. Olar Ahazýanyň gar yndaşlar yny
dir i tut up, şol ýerdäki Beýteket guý y
nyň ýanynda olar yň kyrk ikisini hem
öldürdiler. Ýehu olardan ýekejesini hem
diri galdyrmady.
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15 Ýehu ol ýerden gaýdyp, özüni garşy
lamaga gelýän Rekabyň ogly Ýonadaba
sataşdy. Ýehu oňa salam berip, ondan:
«Men iň ýüregim iň sen iňk i bilen bir
bolşy ýaly, seniň ýüregiň-de meniňki
bilen birmi?» diýip sorady. Ýonadap
hem: «Birdir» diýip jogap berdi. Ýehu:
«Eger şeýle bolsa, onda eliňi uzat» diýdi.
Ýonadap Ýehuwa tarap elini uzatdy. Ýehu
ony araba mündürdi. 16 Ýehu oňa: «Me
niň bilen git-de, Rebbe wepalydygymy
gör» diýdi. Şeýdip, Ýehuw yň adamla
ry Ýehonadaby onuň söweş arabasyna
mündürdiler. 17 Ýehu Samar iýa gelip,
Rebbiň Ylýas arkaly aýdan sözüne görä
Ahabyň galan tohum-tijiniň bar yny iň
soňk usyna çenli gyr yp ýok etdi.

Ýehu Bagala sežde
edýänleri ýok edýär
Onsoň Ýehu bütin halk y ýygnap,
olara ýüzlenip şeýle diýdi: «Siz Ahap
Bagala wepaly boldy diýip pikir edýän
siňiz, emma meniň – Ýehuw yň Bagala
Ahapdan has wepalydyg ymy görersi
ňiz. 19 Şonuň üçin hem şu wagt Bagalyň
pygamberleriniň, Bagala sežde edýänle
riň, onuň ruhanylar ynyň bar yny meniň
ýanyma çag yr yň. Olar yň ýekejesin i
hem galdyrmaň, çünki men Bagala uly
gurbanlyk hödür etjek. Olar yň içinden
ýekejesi gelmän galaýsa, ol diri galmaz».
Emma bu Ýehuw yň Bagala sežde ed
ýänleri ýok etmek üçin guran hilesidi.
20 Ýehu öz adamlar yna: «Bagalyň hat yra
syna oňa sežde etmek üçin ýygnanyşyk
gününi yglan ediň» diýip buýr uk berdi.
Ýehuw yň adamlar y Bagala sežde edil
meli güni yglan etdiler. 21 Ýehu tut uş
Ysraý yla habar ýollady. Bagala sežde
edýän ähli kişiler geldi, gelmän galan
ýekeje adam hem ýokdy. Gelen adam
lar yň bar y Bagalyň buthanasyna girdi.
18

Buthana tä bosagasyna çenli adamdan
doldy. 22 Ýehu Bagala sežde edilende
geýilýän mukaddes donlar y saklaýan
ruhana: «Bagala sežde edýänler iň ba
ryna don getir ip ber» diýdi. Ol sakçy
hem olar yň bar yna don getir ip berdi.
23 Onsoň Ýehu Rekabyň ogly Ýonad ap
bilen Bagalyň buthanasyna girdi. Ýe
hu Bagala sežde edýänlere ýüzlenip:
«Töweregiňize seredip gör üň, araňyz
da Rebbe sežde edýänlerden hiç kim
bolmasyn, diňe Bagala sežde edýänler
bolsun» diýdi. 24 Ond an soň Ýehu bi
len Ýonadap gurbanlyklar y we ýakma
gurbanlyklar y hödürlemek üçin içer i
girdiler. Ýehu buthananyň daşynda seg
sen adamy goý up, olara: «Siziň eliňize
berýän bu adamlarymdan ýekejesi gaçyp
gut ulaýsa, olar üçin öz kelläňiz bilen
jogap berersiňiz» diýdi.
25 Ýehu ýakma gurbanlyg yny ber ip
gutaran badyna, esgerlere we olar yň ser
kerdelerine ýüzlenip: «Buthana giriň-de,
olar yň bar yny gyr yň, ýekejesini hem
gaçyraýmaň» diýdi. Şeýdip, olar Bagalyň
gullar ynyň bar yny gylyçdan geçirdiler.
Esgerler we serkerdeler olar yň jesetleri
ni daşar y çykar yp taşladylar. Soňra olar
Bagalyň buthanasyna ybadat edilýän
içki otaga girdiler. 26 Şol ýerde olar Baga
lyň buthanasyndaky dikme daşy daşar y
çykar yp, ony kül-owram etdiler. 27 Olar
Bagalyň dikme daşyny ýykdylar. Baga
lyň buthanasyny ýykyp, ony hajathana
öwürdiler. Ol şu güne çenli hem şeýledir.
28 Şeýdip, Ýehu Ysraý yld a Bagala sež
de edilmeginiň soňuna çykdy. 29 Emma
Ýehu Nebadyň ogly Ýarobgamyň gü
näli işlerinden el çekmedi. Ýarobgam
Beýteldäki we Dandaky alt yn gölelere
sežde edip, ysraýyl halkyna günä etdirdi.
30 Reb Ýehuwa: «Sen Meniň nazar ymda
dogry iş edip, Ahabyň tohum-tiji babatda
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Meniň ýüregimiň islegini ýerine ýetirdiň.
Şonuň üçin hem seniň nesliň dördünji
arka çenli Ysraý yla pat yşa bolar» diýdi.
31 Emma Ýehu Ysraý yl Hud aý y Rebbiň
kanunlar yny bütin kalby bilen berjaý
etmedi. Ol ysraýyl halkyna günä etdiren
Ýarobgamyň günälerinden el çekmedi.
Ýehuwyň ölümi
Şol döw ürd e Reb Ysr aý ylyň
çäkler in i kiçeltmäge başlady. Sir iýa
pat yşasy Hazaý yl Iordan derýasynyň
gündogar ynd an gatlylara, rubenlile
re we manaşalylara çenli bolan bütin
Gilgat topr ag yny, Arnon jülgesin iň
ýakasyndak y Arogerden Gilgada we
Başana çenli bolan tut uş ýurdy basyp
aldy. 34 Ýehuw yň galan işleri, ähli eden
işleri we edermenlikleri barada ysraý yl
pat yşalar ynyň ýyl ýazgylar ynda ýazy
landyr. 35 Şeýdip, Ýehu ata-babalar yna
gow uşdy. Ol Samar iýada atalar ynyň
ýanynda jaýlandy. Onsoň onuň ornuna
Ýehuw yň ogly Ýehogahaz pat yşa boldy.
36 Ýehu Samar iýad a Ysr aý yla ýigr im i
sekiz ýyl pat yşalyk etdi.
32-33

11‑nji bap
Ýahuda şa aýaly Atalýa
(2 Ýyl ýazgylary 22:10–23:15)
1 Ýahud a pat yşasy Ahazýanyň ejesi
Atalýa oglunyň öldürilendigini eşiden
badyna, Ahazýa patyşanyň tohum-tiji
niň bar yny öldürtdi. 2 Emma Ýehoram
patyşanyň gyzy, Ahazýa patyşanyň aýal
dogany Ýehoşeba patyşanyň öldürilmeli
ogullarynyň içinden Ýowaşy ogurlap, ony
enekesi bilen ýatylýan otagda goýdy. Şeý
dip, Ýehoşeba Ýowaşy Atalýadan gizledi
we ol ölmän galdy. 3 Ol Ýehoşeba bilen
alty ýyllap Rebbiň öýünde gizlenip gezdi.
Şol döwürde Atalýa ýurtda şalyk edýärdi.

4 Ýedinji ýylda Ýehoýada ruhany Kar i
goşunynyň ýüzbaşylar yny we köşk ga
raw ullar yny öz ýanyna Rebbiň öýüne
çagyrdy. Onsoň Ýehoýada şol ýerde olar
bilen äht edişdi we olara ant içirip, soň
Ahazýa patyşanyň ogly Ýowaşy olara
görkezdi. 5 Ýehoýada baştutanlara şeýle
buýruk berdi: «Siz şeýle ediň: „Sabat güni
nobatçylyga geleniňiziň üçden biri paty
şanyň köşgüni garaw ullasyn. 6 Beýleki
üçden biriňiz Sur derwezesini garawul
laň. Üçünji bölegiňiz bolsa derwezede
beýleki garawullar yň arka tarapynda no
batma-nobat garawulçylyk ediň. 7 Siziň
Sabat güni nobatçylykdan boşaýan iki
topar yňyz Rebbiň öýüni garaw ullama
lydyr. 8 Ähliňiziň eliňiz ýaragly bolsun,
siz patyşanyň daşyny gabarsyňyz. Size
ýakynlaşan adam öldürilsin. Patyşa gir
se-çyksa ýanynda boluň“».
9 Serkerdeler Ýehoýad a ruh anynyň
tabşyran zatlar yny onuň aýdyşy ýaly
ýerine ýetirdiler. Olar yň hersi öz adamla
ryny Sabat güni nobatçylyk edenleri we
nobatçylyk etmedikleri alyp, Ýehoýada
ruhanynyň ýanyna geldiler. 10 Ýehoýa
da ruhany Daw ut pat yşanyň Rebbiň
öýündäk i naýzalar yny, galkanlar yny
serkerdelere berdi. 11 Garawullar yň hersi
eller i ýaragly pat yşany goramak üçin
Rebbiň öýüniň günortadan demirgazyk
tarapyna çenli gurbanlyk sypasynyň we
öýüň töwereginde durdular. 12 Onsoň Ýe
hoýada Ahazýa patyşanyň ogly Ýowaşy
daşary çykaryp, başyna täç geýdirip, oňa
patyşalyk ähtiň nusgasyny berdi. Ýowa
şyň başyna ýag guý up, ony pat yşalyga
bellediler. Garaw ullar Ýowaşy pat yşa
diýip yglan etdiler. Olar el çarpyşyp:
«Ýaşasyn pat yşa!» diýip gygyr yşdylar.
13 Atalýa garaw ullar yň we adamlar yň
sesini eşidip, halkyň ýanyna Rebbiň öýü
ne geldi. 14 Görse, ine, patyşa adata görä
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süt üniň ýanynda durdy. Serkerdelerdir
surnaýçylar-da patyşanyň ýanyndadylar.
Ýurduň bütin halk y şatlanyp, surnaý
çalýardy. Atalýa ýak asyny ýyrt yp:
«Haý ynlyk! Haý ynlyk!» diýip gygyrdy.
15 Onsoň Ýehoýada ruhany goşun ýüzba
şylar yna: «Atalýany bu ýerden çykar yň.
Onuň yzyna eýereni gylyçdan geçiriň»
diýip buýr uk berdi. Çünki ruhany: «Goý,
ol Rebbiň öýünde öldürilmesin» diýipdi.
16 Şeýd ip, olar Atalýany tutdular. Ony
At derwezesinden pat yşanyň köşg üne
getirip, şol ýerde öldürdiler.
17 Halk Rebbiň halk y bolar ýaly, Ýe
hoýada Rebbiň, pat yşanyň we halkyň
arasynda äht etdi. Şeýle hem patyşa bilen
halkyň arasynda-da äht etdi. 18 Onsoň
ýurduň bütin halky Bagalyň buthanasy
na bar yp, ony ýykdy. Ondaky gurbanlyk
sypalar yny, butlar y döwüp, bölek-bölek
edip taşladylar. Olar Bagalyň ruhanysy
Mattany gurbanlyk sypalar ynyň öňünde
öldürdiler. Onsoň Ýehoýad a ruhany
Rebbiň öýüne garawullar goýdy. 19 Ol ýüz
başylar y, karileri, garaw ullar y, ýurduň
bütin halkyny özi bilen alyp gitdi. Olar
patyşany Rebbiň öýünden garawullar yň
derwezesiniň ýoly bilen köşge getirdi
ler. Ýowaş şa tagtynda oturdy. 20 Şeýdip,
ýurduň bütin ilaty şat boldy. Atalýa paty
şanyň öýünde gylyç bilen öldürileninden
soň, şäherde ümsümlik boldy.
21 Ýowaş a pat yşalyk edip başland a,
ýedi ýaşyndady.
12‑nji bap
Ýahuda patyşasy Ýowaş
1 Ysraý yl pat yşasy Ýehuw yň şalygynyň
ýedinji ýyly nda Ýowaş pat yşalyk edip
başlady. Ol kyrk ýyllap Iýer usalimde

a

patyşalyk etdi. Onuň ejesi Beýerşebadan
bolup, ady Sibýady. 2 Ýowaş ömürbo
ýy Rebbiň nazar ynda dogr y işleri etdi,
çünki Ýehoýada ruhany oňa şeýle tälim
beripdi. 3 Muňa garamazdan, seždegähler
ýykylmandy. Halk entek-enteklerem şol
seždegählerde gurbanlyk berip, ýakymly
ysly tütetgi ýakýardy.
4 Ýowaş ruhanylara şeýle diýdi: «Siz
mukaddes sadaka hökmünde Rebbiň
öýüne bagyş edilen kümşüň, ilat sana
wynda toplanan kümşüň, her kimiň öz
başyna düşen kesgitli möçberdäki beren
kümşüniň we her adamyň Rebbiň öýüne
meýletinlik bilen beren kümşüniň baryny
ýygnaň. 5 Goý, her bir ruhany şu hazyna
darlar yň birinden kümüş alsyn-da, ony
Rebbiň öýüniň bejerdilmeli ýeri bar bolsa,
şony bejertmek üçin ulansyn». 6 Emma
Ýowaşyň patyşalygynyň ýigrimi üçünji
ýyly nda-da ruhanylar Rebbiň öýüniň
bejerilmeli ýerlerini bejermändiler. 7 Şo
nuň üçin hem Ýowaş patyşa Ýehoýada
ruhany bilen birlikde beýleki ruhanyla
ry hem çagyr yp, olara: «Siz näme üçin
Rebbiň öýüni bejermeýärsiňiz? Mundan
beýläk siz kümüş ýygnamaň. Ýygnalan
kümşi Rebbiň öýüni bejermäge beriň»
diýdi. 8 Şeýdip, ruhanylar halkdan kümüş
almazlyga we Rebbiň öýüni-de özleri
bejermezlige razylaşdylar.
9 Onsoň Ýehoýada ruhany bir sandyg y
alyp, onuň gapagyndan bir deşik açdy-da,
ony gurbanlyk sypasynyň ýanynda, Reb
biň öýüne girilýän ýeriň sag tarapynda
goýdy. Gapyny garaw ullaýan ruhanylar
Rebbiň öýüne getirilýän bar kümüşleri
şol sandygyň içine salardylar. 10 Sandykda
köp kümşüň toplanandygyny görenle
rinde, patyşanyň kätibi bilen baş ruhany
gelip, Rebbiň öýündäki bar kümşi sanap,

11:21 Ýowaş – ýewreýçe Ýehowaş. Bu Ýowaşyň beýleki adydyr.
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torbalara salyp çekerdiler. 11-12 Onsoň olar
çekilen kümşi Rebbiň öýünde işleýän
işçilere gözegçilik edýän başt utanlara
bererdiler. Olar hem şol kümüşden neç
jarlara, Rebbiň öýünde işleýän ussalara,
daş örüjilere, daş ýonujylara iş hakyny
tölärdiler. Şonuň ýaly hem olar kümşi
Rebbiň öýüni bejertmek üçin agajy, ýo
nulan daşlar y satyn almaga we bejeriş
üçin zer ur bolan başga zatlara harçlar
dylar. 13 Emma Rebbiň öýüne getirilen
kümüşden Rebbiň öýi üçin hiç hili kümüş
legenler, müçenekler, şakäseler, surnaýlar
ýa-da altyndan, kümüşden başga hiç hili
gap-çanaklar ýasalmandy. 14 Çünki ol
kümüş Rebbiň öýüni bejerýän işçilere
berilýärdi. 15 Işçilere iş hakyny tölemek
üçin ellerine kümüş berlen adamlardan
kümşüň hetdi-hasaby soralmaýardy, çün
ki ol adamlar sadyklyk bilen işleýärdiler.
16 Emma ýaz yk sadakasy bilen günä sa
dakasyna berlen kümüş Rebbiň öýüne
getirilmedi, çünki ol ruhanylar yňkydy.
17 Şol döw ürde Sir iýa pat yş asy Ha
zaý yl Gat yň üst üne çoz up, ony basyp
aldy. Soňra ol Iýer usalime hüjüm etme
gi ýüregine düwdi. 18 Ýahuda pat yşasy
Ýowaş atalar y bolan Ýahuda pat yşalar y
Ýehoşapadyň, Ýehoramyň, Ahazýanyň
Rebbe bagyş eden bar zatlar yny, özüniň
Rebbe bagyş eden bar zatlar yny, Rebbiň
öýüniň we pat yşanyň öýüniň haz yna
lar yndaky alt ynyň bar yny alyp, Siriýa
pat yşasy Hazaý yla iberdi. Şondan soň
Hazaý yl Iýer usalimden el çekdi.
19 Ýow aş yň beýlek i işler i we ähl i
eden işler i ýahuda pat yşalar ynyň ýyl
ýazg yl ar ynd a ýaz yl and yr. 20 Ýowa
şyň emeldarlar y oňa garşy dildüwşük
gurdular we ony Silla gidýän ýolda, Mil
lonyň öýünde öldürdiler. 21 Bu işi eden
Ýowaşyň emeldarlar y Şimgat yň ogly
Ýozabat bilen Şomeriň ogly Ýehozabatdy.

Ýowaş dünýäden ötdi we Dawut galasyn
da, atalar ynyň ýanynda jaýlandy. Onsoň
onuň ýerine ogly Amazýa pat yşa boldy.
13‑nji bap
Ysraýyl patyşasy Ýehogahaz
Ýahuda pat yşasy Ahazýanyň ogly
Ýowaşyň patyşalygynyň ýigrimi üçünji
ýylynda Ýehuwyň ogly Ýehogahaz Ysra
ýyla pat yşa bolup, Samariýada on ýedi
ýyl şalyk sürdi. 2 Ýehogahaz Rebbiň na
zar ynda ýigrenji işleri etdi. Ol Nebadyň
ogly Ýarobgamyň Ysraý yla etdiren gü
näli ýollar yndan ýöräp, günä etmekden
el çekmedi. 3 Reb Ysraýyla garşy gahar y
geldi. Ol ysraý yllar y gaýta-gaýta Siriýa
patyşasy Hazaýylyň we Hazaýylyň ogly
Benhadadyň eline berdi. 4 Ýehogahaz
Rebbe ýalbardy, Reb hem ony eşitdi,
çünki Reb Ysraý ylyň çekýän sütemini,
Siriýa patyşasynyň olara berýän ezýetini
gördi. 5 Şonuň üçin hem Reb Ysraý yla
bir halasgär berdi. Şondan soň olar Si
riýanyň golast yndan çykdylar. Şeýdip,
ysraý yl halk y öňk üsi ýaly öz öýünde
asudalykda ýaşady. 6 Muňa garamazdan
ysraý yl halky Ýarobgamyň nesilleriniň
Ysraýyla etdiren günälerinden el çekmän,
gaýt am günä gazanmag yny dowam
etdirdi. Aşera but y hem Samar iýada
galdy. 7 Şeýdip, Ýehogahazyň diňe elli
sany söweş arabaly esgerinden, on söweş
arabasyndan we on müň pyýada goşu
nyndan başga goşuny galmady, çünki
Siriýa patyşasy olar y harman tozy kimin
ýok edipdi. 8 Ýehogahazyň beýleki işleri,
ähli eden işleri we edermenligi barada
ysraýyl patyşalar ynyň ýyl ýazgylar ynda
ýaz ylandyr. 9 Şeýdip, Ýehogahaz atababalar yna gow uşdy. Ol Samar iýada
atalar ynyň ýanynda jaýlandy. Onsoň
onuň ýerine ogly Ýehowaş patyşa boldy.
1
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Ysraýyl patyşasy Ýehowaş
Ýahuda patyşasy Ýowaşyň şalygynyň
otuz ýedinji ýylynda Ýehogahazyň ogly
Ýehowaş Ysraý yla patyşa bolup, Sama
riýada on alty ýyl şalyk sürdi. 11 Ýehowaş
Rebbiň nazar ynda ýigrenji işleri etdi. Ol
Nebadyň ogly Ýarobgamyň Ysraý yla
etdiren günäler inden el çekmän, gaý
tam ony dowam etdirdi. 12 Ýehowaşyň
beýleki işleri we ähli eden işleri, Ýahuda
patyşasy Amazýa garşy eden uruşlar yn
da görkezen edermenligi barada ysraýyl
patyşalarynyň ýyl ýazgylarynda ýazylan
dyr. 13 Şeýdip, Ýehowaş ata-babalar yna
gow uşdy. Ol Samar iýada Ysraý yl pa
tyşalar ynyň ýanynda jaýlandy. Onsoň
onuň ýerine ogly Ýarobgam tagta çykdy.
10

Elýaşa pygamberiň ölümi
Elýaşa agyr keselläp ýat yrdy. Onuň
ölmeli pursady golaýland a, Ysr aý yl
pat yşasy Ýehowaş Elýaşanyň halyny
soramaga geldi. Ol: «Eý, atam, atam!
Ysraý ylyň söweş arabalar y bilen söweş
arabaly esgerler i!» diýip, sesli aglady.
15 Elýaşa Ýehowaşa: «Ýaý y hem oklar y
al» diýdi. Ýehowaş ýaý bilen oklar y al
dy. 16 Elýaşa Ysraý yl pat yşasyna: «Ýaý y
çek» diýdi. Ýehowaş onuň aýdyşy ýaly
ýaý y çekdi. Elýaşa eller ini pat yşanyň
elleriniň üst ünde goýdy. 17 Soňra ol Ýe
howaşa: «Gündogar tarapdaky penjiräni
aç» diýdi. Ýehowaş ol penjiräni açdy.
Elýaşa Ýehowaşa: «At» diýdi. Ýehowaş
atdy. Onsoň Elýaşa Ýehowaşa ýüzlenip,
şeýle diýdi: «Bu Rebbiň ýeňiş okudyr,
Siriýanyň üst ünden ýeňiş okudyr! Sen
Apekde siriýalylara garşy urşup, olar y iň
soňk usyna çenli gyr yp ýok etmelisiň».
18 Elýaşa dowam edip, Ýehowaşa: «Okla
ry al» diýdi. Ol hem oklar y aldy. Elýaşa
Ysraý yl pat yşasyna: «Oklar y ýere ur»
14

diýdi. Ýehowaş hem oklar y ýere üç ge
zek urdy-da saklandy. 19 Onsoň Hudaýyň
adamynyň oňa gahar y gelip: «Sen bäş
ýa-da alt y gezek urmalydyň, şonda siri
ýalylar y soňuna çenli gyrardyň. Indi sen
Siriýany diňe üç gezek ýeňersiň» diýdi.
20 Şeýd ip, Elýaşa dünýäden ötd i we
ony jaýladylar. Mowaplylar yň leşgerleri
her baharda Ysraý yl topragyna çoz up
girerdiler. 21 Bir sapar ysraý yllar ölüsini
jaýlap durkalar, leşgerler iň gelýänini
gör üp, ýaňk y ölini Elýaşanyň gabr y
na taşladylar-da gaçdylar. Ol öli adam
Elýaşanyň süňklerine galtaşan badyna
direlip, aýaga galdy.
Ysraýyl Siriýany ýeňýär
Siriýa pat yşasy Hazaý yl Ýehogaha
zyň bütin ömr üne Ysraý yla sütem edip
gelipdi. 23 Emma Reb Ybraý ym, Yshak
we Ýak up bilen eden äht i üçin ysra
ýyllara merhemet edip, rehim-şepagat
görkezdi we olar y goldady. Reb olar y
heläk etmek islemedi. Şu wagta çenli
hem olar y Öz huz ur yndan kowmady.
24 Sir iýa pat yşasy Hazaý yl dünýäden
ötdi we onuň ýerine ogly Benhadat paty
şa boldy. 25 Ýehogahazyň ogly Ýehowaş
Hazaýylyň ogly Benhadada garşy urşup,
onuň kakasy Ýehogahaza garşy urşup
alan galalar ynyň bar yny Benhadadyň
elinden aldy. Ýehowaş Benhadady üç
gezek ýeňlişe sezewar edip, Ysraý ylyň
galalar yny yzyna gaýtar yp aldy.
22

14‑nji bap
Ýahuda patyşasy Amazýa
(2 Ýyl ýazgylary 25:1-24)
1 Ýehogahaz yň ogly Ysraý yl pat yşasy
Ýehowaşyň şalyg ynyň ikinji ýyly nda
Ýowaşyň ogly Amazýa Ýahuda patyşa
boldy. 2 Ol patyşa bolan wagty ýigrimi
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bäş ýaşyndady. Ol Iýer usalimde ýigri
mi dokuz ýyl patyşalyk etdi. Onuň ejesi
Iýer usalimden bolup, ady Ýehogadyndy.
3 Amazýa Rebbiň nazar ynda dogr y işler i
etse-de, atasy Daw ut ýaly däldi. Ol ka
kasy Ýowaşyň eden işleri ýaly işler etdi.
4 Emma seždegähler aýr ylmady. Adamlar
entek-enteklerem şol ýerlerde gurbanlyk
berip, ýakymly ysly tütetgi ýakýardylar.
5 Amazýa öz pat yşalyg yny kuwwatlan
dyr yp, patyşa wagty kakasyny öldüren
hyzmatkärleri öldürdi. 6 Ýöne Musanyň
Töwratda berlen tabşyr yklar yny berjaý
edip, Amazýa kakasyny öldüren hyzmat
kärler iň ogullar yny öldürmedi, çünki
Reb şol kitapda: «Atalar ogullar y üçin
ölüme höküm edilmesin. Ogullar hem
atalary üçin ölüme höküm edilmesin. Her
kim diňe öz eden jenaýatyna görä ölüme
höküm edilsin» diýip tabşyr yk beripdi a.
7 Amazýa Duz jülgesinde on müň sany
edomlyny gyr yp, Sela galasyny basyp
aldy. Ol Sela galasyny Ýokteýel diýip
atlandyrdy. Ol şu güne çenli hem şeýle
atlandyr ylyp gelýär.
8 Onsoň Amazýa Ýehogah az yň og
ly, Ýehuw yň agt yg y Ysraý yl pat yşasy
Ýehowaşa çaparlar ýollap: «Gel, ýüzbe-ýüz gör üşeli» diýdi. 9 Ysraý yl pat yşasy
Ýehowaş Ýahuda pat yşasy Amazýanyň
ýanyna adam iberip, şeýle diýdi: «Liwan
daky ýandak Liwandaky kedr agajyna
sawçy ýollap: „Gyzyňy ogluma aýallyga
ber“ diýip sorapdyr. Emma Liwandaky
bir wagşy haýwan geçip barýarka ýanda
gy depeläpdir. 10 Elbetde, sen edomlylar y
gyrdyň we muňa seniň göwnüň galk
dy. Şu ýeňşiňe guwan-da, öýüňde otur.
Sen näme üçin uruşmaga bahana ag
tarýarsyň? Sen özüňiň we Ýahudanyň
halkynyň başyna bela getirersiň».
a

11 Emma Amazýa muňa gulak asmady.
Şeýdip, Ysraý yl pat yşasy Ýehowaş öz
goşuny bilen Ýahuda pat yşasy Amaz
ýanyň üstüne gitdi. Ýehowaş Ýahudanyň
Beýtşemeş diýen ýerinde Amazýa garşy
uruşda onuň bilen ýüzbe-ýüz boldy. 12 Ýa
hudalar ysraý yl halk yndan ýeňlip, öz
çadyrlar yna tarap gaçyp gitdiler. 13 Ysra
ýyl patyşasy Ýehowaş Ahazýanyň agtygy,
Ýowaşyň ogly Ýahuda patyşasy Amazýa
ny Beýtşemeşde tutdy. Onsoň Ýehowaş
Iýer usalime gelip, Iýer usalimiň diwa
rynyň Efraý ym derwezesinden Künç
derwezesine çenli bolan dört ýüz tirsek
aralyg yny ýykdy. 14 Ýehowaş Rebbiň
öýüniň we pat yşanyň öýüniň haz yna
lar yndaky altyn-kümşüň, gap-gaçlar yň
bar yny, bulardan daşar y-da ýesir alnan
adamlar y alyp, Samariýa dolanyp geldi.
15 Ýehowaşyň beýlek i işler i, ähli eden
işleri, edermenligi we Ýahuda pat yşasy
Amazýa bilen eden urşy barada ysra
ýyl pat yşalar ynyň ýyl ýazg ylar ynd a
ýazylandyr. 16 Ýehowaş ata-babalar yna
gow uşdy. Ol Samar iýada Ysraý yl pa
tyşalar ynyň ýanynda jaýlandy. Onsoň
onuň ýerine ogly Ýarobgam patyşa boldy.
17 Ýowaş yň ogly Ýahud a pat yş as y
Amazýa Ýehogahaz yň ogly bolan Ys
raý yl pat yşasy Ýehowaş ölenden soňra
on bäş ýyl ýaşady. 18 Amazýanyň beýleki
işleri ýahuda patyşalar ynyň ýyl ýazgyla
rynda ýazylandyr. 19 Iýer usalimde onuň
garşysyna dildüwşük guraldy. Onsoň
Amazýa Lak yşa gaçyp gitdi. Emma
onuň yzy nd an Lak yşa adam iber ip,
olar ony şol ýerde öldürdiler. 20 Onsoň
Amazýanyň jesedini atlara ýükläp ge
tirdiler-de, ony Iýer usalimde Daw ut
galasynda, atalar ynyň ýanynda jaýlady
lar. 21 Bütin ýahuda halky Amazýanyň

14:6 Seret: Kan 24:16.
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on alty ýaşyndaky ogly Uzyýany kakasy
Amazýanyň ýerine patyşa etdi. 22 Uzyýa
kakasy Amazýa ata-babalar yna gowşan
dan soň, Eýlat galasyny täzeden dikeldip,
ony Ýahuda gaýtar yp berdi.
Ysraýyl patyşasy Ýarobgam
Ýowaşyň ogly Ýahud a pat yşasy
Amazýanyň şalyg ynyň on bäşinji ýyl
ynda Ýehowaşyň ogly Ysraýyl patyşasy
Ýarobgam Samariýa patyşa bolup, kyrk
bir ýyl şalyk sürdi. 24 Ýarobgam Rebbiň
nazar ynda ýigrenji işleri etdi. Ol Neba
dyň ogly Ýarobgamyň Ysraýyla etdiren
günälerinden el çekmedi. 25 Ýarobgam
Ysraýyl Hudaýy Rebbiň Öz guly gathe
perli Emitaý yň ogly Ýunus pygamber
arkaly aýdyşy ýaly, Ysraý yl çägini Le
bohamatdan Araba deňzine çenli bolan
aralykda täzeden dikeltdi. 26 Çünki Reb
Ysraýylyň agyr muşakgatyny gördi. Ys
raý ylda olara kömek berer ýaly gulam,
azat adamam galmandy. 27 Ýöne Reb Ys
raýylyň adyny gökleriň astyndan öçürjek
diýip aýtmandy. Reb ysraýyllar y Ýeho
waşyň ogly Ýarobgam arkaly halas etdi.
28 Ýar obg amyň beýlek i işler i, ähl i
eden işler i, edermenligi, nähili söwe
şeni we onuň öň Ýahuda degişli bolan
Damasky we Hamaty Ysraýyla gaýtar yp
berşi barada ysraý yl pat yşalar ynyň ýyl
ýazgylar ynda ýazylandyr. 29 Ýarobgam
ata-babalar yna gow uşdy. Ol atalar ynyň
hem-de Ysraýyl patyşalar ynyň ýanynda
jaýlandy. Onsoň onuň ýer ine ogly Za
karýa pat yşa boldy.
23

15‑nji bap

ogly Ýahuda pat yşasy Uzyýa pat yşalyk
edip başlady. 2 Uzyýa pat yşa bolanda
on alt y ýaşynd ady. Ol Iýer usalimde
elli iki ýyl pat yşalyk etdi. Onuň ejesi
Ýekolýa Iýer usalimdendi. 3 Uzyýa öz
kakasy Amazýa ýaly Rebbiň nazar ynda
dogr y işler i etdi. 4 Muňa garamazdan
Uzyýa seždegähler i aýyrmady. Bütin
halk entek-enteklerem şol ýerlere bar yp
gurbanlyk berip, ýakymly ysly tütetgi
ýakýardy. 5 Reb oňa ýokançly deri keseli
bilen ezýet berdi. Ol tä ölýänçä ýokançly
deri keselinden ejir çekip, aýratyn ýerde
ýaşady. Patyşanyň ogly Ýotam ýurtdaky
halka baştutanlyk edip, köşgi dolandyrdy.
6 Uzyýanyň beýlek i işler i we ähl i
eden işler i ýahuda pat yşalar ynyň ýyl
ýazgylarynda ýazylandyr. 7 Uzyýa ata-ba
balar yna gowuşdy. Ol Dawut galasynda,
atalar ynyň ýanynda jaýlandy. Onsoň
onuň ýerine ogly Ýotam patyşa boldy.
Ysraýyl patyşasy Zakarýa
Ýahuda pat yşasy Uzyýanyň şalygy
nyň otuz sekizinji ýylynda Ýarobgamyň
ogly Zakarýa Ysraý yla pat yşa bolup,
Samariýada alt y aý şalyk sürdi. 9 Zakar
ýa hem atalar y ýaly Rebbiň nazar ynda
ýigrenji işler i etdi. Ol Nebadyň ogly
Ýarobgam Ysraý yla etdiren günäler in
den el çekmedi. 10 Ýabeşiň ogly Şallum
Zakarýa garşy dildüwşük gurap, ony
halkyň öňünde urup öldürdi-de, onuň
ýerine özi pat yşa boldy.
11 Zakarýanyň beýlek i işler i ysraý yl
patyşalarynyň ýyl ýazgylarynda ýazylan
dyr. 12 Rebbiň Ýehuwa: «Seniň nesilleriň
dördünji arka çenli Ysraýyl tagtynda otu
rarlar» diýip beren wadasy berjaý boldy.
8

Ýahuda patyşasy Uzyýa
(2 Ýyl ýazgylary 26:1-23)

Ysraýyl patyşasy Şallum

1 Ysraý yl pat yşasy Ýarobgamyň şalyg y
nyň ýigrimi ýedinji ýylynda Amazýanyň

13 Ýahud a pat yşasy Uzyýanyň şalyg y
nyň otuz dok uz ynjy ýyly nd a Ýabeşiň
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ogly Şallum pat yş a bolup, Sam ar i
ýad a bir aý pat yşalyk etd i. 14 Onsoň
Gad ynyň ogly Men ahym Tirs ad an
çyk yp, Sam ar iýa geld i. Ol Sam ar i
ýad a Ýabeşiň ogly Şallumy öldür ip,
özi onuň ýer ine pat yşa boldy. 15 Şallu
myň beýlek i işler i, guran dildüwşügi
barada ysraý yl pat yşalar ynyň ýyl ýaz
gylar ynda ýaz ylandyr. 16 Şol döw ürde
Menahym Tirsad an başlap, Tipsad a
we onuň etraplar ynd a ýaşaýanlar yň
bar yny gyrd y. Özün e gal anyň der
wezesin i açmandyklar y üçin, olar yň
bar yny gyrdy we göwreli aýallar ynyň
gar ynlar yny ýardy.
Ysraýyl patyşasy Menahym
Ýahuda pat yşasy Uzyýanyň şalygy
nyň otuz dok uzynjy ýyly nda Gadynyň
ogly Menahym Ysraý yla pat yşa boldy.
Ol Samar iýada on ýyl pat yşalyk etdi.
18 Menahym Rebbiň nazar ynd a ýigrenji
işler i etdi. Ol bütin ömr üne Nebadyň
ogly Ýarobgamyň Ysraý yla etdiren gü
nälerinden el çekmedi. 19 Aşur pat yşasy
Pul a Ysraý yla hüjüm etdi. Menahym
öz pat yşalyg yny kuwwatlandyrmaga
kömek eder i ýaly, Pula bir müň ýedi
ýüz batman b kümüş berdi. 20 Menahym
Aşur pat yşasyna kümüş bermek üçin
Ysraý yldaky baýlar yň bar yna jan başy
na bir ýüz mysgaldan ç gowrak kümüş
salgyt saldy. Şondan soň Aşur pat yşasy
ýurtda galman yzyna gaýtdy.
21 Menahymyň beýlek i işler i we ähli
eden işleri barada ysraýyl patyşalar ynyň
ýyl ýazg ylar ynd a ýaz ylandyr. 22 Me
nahym ata-babalar yna gow uşdy. Ogly
Pekahýa onuň ýerine pat yşa boldy.
17

Ysraýyl patyşasy Pekahýa
Ýahuda pat yşasy Uzyýanyň şalygy
nyň ellinji ýyly nda Menahymyň ogly
Pekahýa Ysraý yla pat yşa bolup, Sama
riýada iki ýyl şalyk sürdi. 24 Pekahýa
Rebbiň nazar ynda ýigrenji işler i etdi.
Ol Nebadyň ogly Ýarobgamyň Ysra
ýyla etdiren günälerinden el çekmedi.
25 Öz serkerdesi Remalýanyň ogly Peka
elli sany gilgatly bilen Pekahýa garşy
dildüwşük gurady. Peka Samar iýada
köşg üň içki galasynda Argop we Arýe
bilen birlikde Pekahýanyň üst üne hü
jüm edip, ony öldürip, ýerine özi patyşa
boldy. 26 Pekahýanyň beýleki işleri we
ähli eden işleri ysraý yl pat yşalar ynyň
ýyl ýazgylar ynda ýazylandyr.
23

Ysraýyl patyşasy Peka
Ýahud a pat yşasy Uzyýanyň şaly
gynyň elli ikinji ýyly nda Remalýanyň
ogly Peka Ysraý yla patyşa bolup, Sama
riýada ýigrimi ýyl şalyk sürdi. 28 Peka
Rebbiň nazar ynda ýigrenji işler i etdi.
Ol Nebadyň ogly Ýarobgamyň Ysraýyla
etdiren günälerinden el çekmedi.
29 Ysraý yl pat yşasy Pekanyň döwr ünde
Aşur patyşasy Tiglatpileser gelip, Yýony,
Abelbeýtmagakany, Ýanowany, Kede
şi, Hasor y, Gilgady, Jeliläni we tut uş
Naftaly ýurduny basyp alyp, olar yň halk
lar yny Aşura ýesir edip äkitdi. 30 Onsoň
Elanyň ogly Hoşeýa Remalýanyň ogly
Peka garşy dildüwşük gurap, onuň üs
tüne hüjüm etdi we ony öldürdi. Soňra
Uzyýanyň ogly Ýotamyň patyşalygynyň
ýigr im inji ýyly nd a Hoşeýa Pekanyň
ýerine pat yşa boldy. 31 Pekanyň beýleki
27

a

15:19 Pul – Puluň beýleki ady Tiglatpileser. Seret: 2Pat 15:29.
15:19 Bir müň ýedi ýüz batman – ýewreýçe müň kikkar. Bu takm. 34 tonna deňdir.
ç 15:20 Bir ýüz mysgal – ýewreýçe elli şekel. Bu takm. 600 gr deňdir.
b
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işleri we ähli eden işleri ysraý yl pat yşa
lar ynyň ýyl ýazgylar ynda ýazylandyr.
Ýahuda patyşasy Ýotam
(2 Ýyl ýazgylary 27:1-9)
Remalýanyň ogly Ysraý yl pat yşa
sy Pekanyň şalyg ynyň ikinji ýyly nda
Uzyýanyň ogly Ýahuda patyşasy Ýotam
pat yşalyk edip başlady. 33 Ýotam pat yşa
bolan wagty ýigrimi bäş ýaşyndady. Ol
Iýer usalimde on alt y ýyl pat yşalyk etdi.
Onuň ejesi Ýer uşa Sadog yň gyz ydy.
34 Ýot am kak asy Uzyýa ýaly Rebbiň
nazar ynd a dogr y işler i etdi. 35 Muňa
garamazdan, ol seždegähleri aýyrmady.
Halk entek-enteklerem şol ýerlere bar yp,
gurbanlyk berip, ýakymly ysly tütetgi
ýakýardy. Ýotam Rebbiň öýüniň demir
gaz yk derwezesini gurdy. 36 Ýotamyň
beýlek i işler i we ähli eden işler i ýa
huda pat yşalar ynyň ýyl ýazgylar ynda
ýazylandyr. 37 Şol döw ürde Reb Siriýa
pat yşasy Resini, Remalýanyň ogly Pe
kany Ýahudanyň garşysyna goýber ip
başlady. 38 Ýot am ata-babalar yna go
wuşdy. Ol Dawut galasynda, atalar ynyň
ýanynda jaýlandy. Ogly Ahaz onuň ýe
rine pat yşa boldy.
32

16-njy bap
Ýahuda patyşasy Ahaz
(2 Ýyl ýazgylary 28:1-27)
1 Remalýanyň ogly Pek anyň şalyg y
nyň on ýedinji ýyly nda Ýotamyň ogly
Ahaz Ýahuda patyşa boldy. 2 Ahaz patyşa
bolan mahaly ýigr imi ýaşyndady. Ol
Iýer usalimde on alt y ýyl pat yşalyk etdi.
Ahaz atasy Daw udyň yzyna eýermän,
öz Hudaý y Rebbiň nazar ynda nädogr y
işleri etdi. 3 Ahaz Ysraýyl patyşalar ynyň
ýoly bilen ýöräp, Rebbiň ysraý yllar yň
ýurdundan kowup çykaran milletleriniň

ýigrenji adaty boý unça öz ogluny otdan
geçirdi. 4 Ol seždegählerde, baý yrlyk
larda we gür ýaprakly her bir agajyň
ast ynda gurbanlyk berýärdi, ýakymly
ysly tütetgi tütedýärdi.
5 Şol wagt Sir iýa pat yşasy Resin bilen
Ysraýyl patyşasy Remalýanyň ogly Peka
Iýer usalimiň üst üne hüjüm edip, onuň
daşyny gabadylar. Emma şonda-da ony
ýeňip bilmediler. 6 Şol döw ürde Siriýa
pat yşasy Resin Eýlat y aram halk yna
gaýt ar yp berdi we ýahud alar y Eýlat
dan kow up çykardy. Edomlylar Eýlata
geldiler we olar şu güne çenli hem şol
ýerde ýaşaýarlar. 7 Ahaz Aşur pat yşasy
Tiglatpileseriň ýanyna çaparlar ýollap:
«Men seniň guluň hem-de ogluňdyr yn.
Gel-de, maňa garşy hüjüm edýän Siri
ýa pat yşasy bilen Ysraý yl pat yşasynyň
elinden meni gutar» diýdi. 8 Ahaz Rebbiň
öýündäki we pat yşanyň öýündäki ha
zynalar ynda bar bolan alt yndyr kümşi
alyp, sowgat hökmünde Aşur patyşasyna
iberdi. 9 Aşur pat yşasy Ahazyň söz üne
gulak asdy. Aşur pat yşasy Damaska
garşy hüjüm edip, ony basyp aldy-da,
ilat ynyň bar yny Kire ýesir edip äkitdi
we Resini öldürdi.
10 Ahaz pat yşa Aşur pat yşasy Tiglatpi
leseri garşylamak üçin Damaska baranda,
Damaskdaky gurbanlyk sypasyny gör üp,
onuň nusgasyny we teswirini edil bolşy
ýaly edip, Uryýa ruhana iberdi. 11 Uryýa
ruhany Ahaz pat yşanyň Damaskdan
iberen nusgasyna görä gurbanlyk sy
pasyny ýasady. Uryýa muny pat yşa
Damaskdan gelmänkä ýasap gutardy.
12-13 Ahaz pat yşa Damaskd an gelende,
gurbanlyk sypasyny gördi. Ol gurbanlyk
sypasynyň ýanyna gelip, onuň üst ün
de öz ýakma gurbanlyg yny we galla
sadakasyny hödür etdi, içgi sadakasy
ny guýdy, salamatlyk gurbanlyg ynyň
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ganyny gurbanlyk sypasyna tarap serpdi.
14 Ahaz pat yş a Rebbiň huz ur ynd ak y
öýüň öň tarapynda, öz gurbanlyk sypa
sy bilen Rebbiň öýüniň arasynda duran
bür ünçden ýasalan gurbanlyk sypasyny
aýr yp, ony öz gurbanlyk sypasynyň
demirgazyk tarapynda goýdy. 15 Ahaz pa
tyşa Uryýa ruhana şeýle tabşyr yk berdi:
«Ertiriň ýakma gurbanlygyny, agşamyň
galla sad akasyny, pat yşanyň ýakma
gurbanlygyny, galla sadakasyny ýurduň
tut uş ilat ynyň ýakma gurbanlyklar yny,
galla sadakalar yny, içgi sadakalar yny
şu uly gurbanlyk sypasynyň üst ünde
ber we ýakma gurbanlygynyň hem-de
gurbanlyklar yň ganlar yny gurbanlyk
sypasyna serp. Emma bür ünç gurbanlyk
sypasyny meniň maslahat soramagym
üçin ulanmaga goý uň». 16 Uryýa ruhanyda Ahaz patyşanyň tabşyran zatlar ynyň
bar yny aýdyşy ýaly ýerine ýetirdi.
17 Onsoň Ahaz pat yşa arabalar yň gap
dallar yny kesip, olar yň üstündäki legeni
aýyrdy. Ol howzy aşagyndaky bür ünç
öküzleriň üst ünden aýr yp, ony bir daş
sekiniň üst ünde goýdy. 18 Ahaz Sabat
güni üçin ulanylýan Rebbiň öýündäki
gurlan bassyrmany we patyşa üçin niýet
lenen daşky girelgäni aýyrdy. Ol muny
Aşur pat yşasynyň göwnünden turmak
üçin şeýle etdi. 19 Ahazyň beýleki işleri
ýahuda patyşalar ynyň ýyl ýazgylar ynda
ýazylandyr. 20 Ahaz ata-babalar yna go
wuşdy. Ol Dawut galasynda, atalar ynyň
ýanynda jaýlandy. Ogly Hizkiýa onuň
ýerine pat yşa boldy.
17‑nji bap
Ysraýyl patyşasy Hoşeýa
1 Ýahud a pat yşasy Ahaz yň şalyg ynyň
on ikinji ýyly nd a Elanyň ogly Hoşe
ýa Ysraý yla pat yşa bolup, Samariýada

dok uz ýyl pat yşalyk etdi. 2 Hoşeýa Reb
biň nazar ynda ýigrenji işleri etdi, ýöne
ol özünden ozalky Ysraý yl pat yşalar y
ýaly däldi. 3 Aşur pat yşasy Şalmane
ser Hoşeýa garşy hüjüm etdi. Hoşeýa
Şalmanesere tabyn bolup, oňa salg yt
töledi. 4 Emma Aşur patyşasy Hoşeýanyň
dönüklik edýänini gördi, çünki Hoşeýa
Müsür patyşasy Sonuň ýanyna çaparlar
ýollapdy hem-de ol her ýylk ysy ýaly
Aşur pat yşasyna tölemeli salgydyny tö
lemändi. Şonuň üçin hem Aşur patyşasy
ony tut up tussaghana saldy.
Ysraýyllar ýesir edilip äkidilýär
Soňra Aşur patyşasy tutuş ýurdy eýe
läp, Samariýa bardy we üç ýyllap onuň
daşyny gabady. 6 Hoşeýanyň şalygynyň
dok uzynjy ýyly nda Aşur pat yşasy Sa
mariýany basyp alyp, ysraýyllar y Aşura
ýesir edip äkitdi we olar y Halada, Habor
derýasynyň ýakasyndaky Gozanda we
Madaý galalar ynda ýerleşdirdi.
7 Bu ysraý yl halk ynyň özün i Müsür
pat yşasy faraonyň golast ynd an azat
edip, Müsürden çykaran Hudaý y Reb
biň garşysyna günä edendigi we başga
hud aýlara sežde edendigi üçin şeýle
boldy. 8 Olar öz ýurtlar yndan Rebbiň
kow up çykaran milletler iniň adatlar y
na we Ysraý yl pat yşalar ynyň çykaran
adatlar yna eýerdiler. 9 Ysraý yl halk y
gizlinlikde Hudaý y Rebbiň garşysyna
pis işleri etdi. Olar hemme ýerde – iň
kiçi obadan tä uly gala çenli ähli ýer
de seždegähler i gurdy. 10 Olar her bir
beýik baý yrd a hem-de gür ýaprakly
her bir agajyň ast ynda dikme daşlar y
we Aşera butlar yny dikdiler. 11 Olar şol
seždegählerde Rebbiň öz ýurtlar yn
dan kow up çykaran milletleriniň edişi
ýaly sadakalar berdiler. Olar pis işleri
edip, Rebbiň gahar yny getirdiler. 12 Olar
5

487

2 Patyşalar 17
Rebbiň: «Siz butlara sežde etmäň» di
ýip aýdan söz üne gulak asman, butlara
sežde etdiler. 13 Emma Reb şonda-da
ähli pygamberler we görg ürler arkaly
ysraýyl we ýahuda halklar yna duýdur yş
berip, şeýle diýipdi: «Siz bu pis ýolla
ryňyzdan dönüň, atalar yňyza tabşyran,
gullar ym pygamberler arkaly size ýollan
kanunyma görä Meniň tabşyr yklar y
my we parzlar ymy berjaý ediň». 14 Olar
Rebbe gulak asmadylar we öz Hudaý y
bolan Rebbe iman etmedik atalar y ýaly
boýnuýogynlyk etdiler. 15 Olar Rebbiň
parzlar yny, atalar y bilen eden ähtini,
Onuň beren duýdur yşlar yny ret etdiler.
Olar dereksiz hudaýlar yň yzyna eýerip,
özler i hem dereksiz adamlar boldular.
Olar Rebbiň: «Töweregiň izd äk i mil
letler ýaly ýaşamaň» diý ip tabşyran
milletleriniň yzlar yna eýerdiler. 16 Olar
Hudaý y Rebbiň ähli tabşyr yklar yndan
ýüz dönderdiler-de, özleri üçin iki sany
guýma göle but uny we Aşera but uny ýa
sap, asman jisimlerine sežde etdiler we
Bagala gulluk etdiler. 17 Olar ogullar yny
we gyzlar yny otdan geçirdiler, palçylyk
we jadygöýlik bilen meşgullandylar. Olar
Rebbiň nazar ynda ýigrenji işlere baş
urup, Onuň gahar yny getirdiler. 18 Reb
Ysraý yla garşy gahardan ýaňa lowlap,
olar y ret etdi. Ýahuda tiresinden başga
ýekeje adam-da galmady.
19 Ýahud a halk y hem öz Hud aý y Reb
biň tabşyr yklar yny berjaý etmedi, ol-da
ysraý yllar yň adatlar yna eýerdi. 20 Reb
bütin Ysraý yl nesillerinden ýüz dönder
di. Ol olar y jezalandyr yp, talaňçylar yň
eline berdi. Şeýdip, Reb olar yň bar yny
Öz huz ur yndan ýok etdi.
21 Reb Ysraý yly Daw udyň nesiller iniň
elinden aland an soň, ysr aý yllar Ne
badyň ogly Ýarobgamy pat yşa etdiler.
Ýarobgam ysraýyllar y Rebbiň ýolundan

azaşdyr yp, olara uly günäler etdirdi.
22-23 Ysr aý yl halk y Ýarobgamyň eden
günälerini gaýtalady. Rebbiň Öz gullar y
pygamberler arkaly aýdyşy ýaly, ysraýyl
halkyny huz ur yndan ýok edýänçä, olar
günä etmekden el çekmediler. Şeýdip,
olar öz ýurtlar yndan Aşura sürgün edil
diler we olar tä şu güne çenli hem şol
ýerdedirler.
Aşurlylar Ysraýylda mesgen tutýarlar
Aşur pat yşasy Babyldan, Kutdan,
Awadan, Hamatdan we Separwaýymdan
adamlar y getir ip, olar y ysraý yllar yň
ýer ine Samar iýanyň galalar ynda ýer
leşdirdi. Olar Samariýany eýeläp, onuň
galalar ynda mesgen tutdular. 25 Bu dürli
milletler iň halklar y Samar iýad a ilk i
ornaşan wagtlar ynda Rebbe ybadat et
mediler. Şonuň üçin hem Reb olar yň
arasyna ýolbarslar iberdi. Ýolbarslar
olar yň birnäçesini öldürdiler. 26 Onsoň
Aşur pat yşasyna şeýle habar ber ildi:
«Seniň ýesir edip, Samariýa şäherlerinde
ýerleşdiren milletleriň Ysraý yl Hudaý y
nyň adatlar yny bilmeýärler. Şonuň üçin
hem bu ýurduň Hudaý y olar yň üst üne
ýolbarslar iberdi. Ýolbarslar-da olar y öl
dürýärler». 27 Onsoň Aşur patyşasy şeýle
tabşyr yk berdi: «Samariýadan sürg ün
edilip getirilen ruhanylar yň birini boşa
dyp, yzyna iberiň. Goý, ol ruhany gidip,
Samariýada ýaşasyn hem-de şol ýerde
ýaşaýan milletlere ýurduň Hudaý ynyň
hök ümlerini öwretsin». 28 Şeýdip, Aşur
patyşasynyň Samariýadan sürgün edilip
getirilen ruhanylar yndan biri Samariýa
gelip, Beýtelde ýaşady we Samariýada
ýaşaýan milletlere Rebbe nädip ybadat
etmelidigini öwretdi.
29 Emma muňa garamazdan, her millet
öz hudaýlar yny ýasap, olar yň hersi öz ýa
şaýan galalarynda samariýalylaryň diken
24
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seždegählerinde goýdy. 30 Babyllylar Su
kotbenot butuny, kutlylar Nergal butuny,
hamatlylar Aşyma but uny, 31 awalylar
Nibhaz we Tart ag butlar yny ýasady
lar. Separwaý ymlylar Adrammelek we
Anammelek butlar y üçin çagalar yny
ýakma gurbanlyk hökmünde hödürle
diler. 32 Olar seždegählerde özleri üçin
gurbanlyk hödürlär ýaly, öz aralar ynda
ky dürli milletlerden bolan ruhanylar y
bellediler, şeýle hem olar Rebbe ybadat
etdiler. 33 Şeýdip, olar hem Rebbe, hem
aralar yndan sürgün edilen milletleriniň
adatlar yna görä öz hudaýlar yna sežde
etdiler. 34 Olar şu güne çenli hem özle
riniň ozalky adatlar yna eýerip, Rebbe
sežde etmeýärler. Rebbiň Ysraý yl diýip
atlandyran Ýak ubyň nesillerine beren
tabşyr yklar yny, kanunyny, hökümlerini
we parzlar yny berjaý etmeýärler.
35 Reb Ýak ubyň nesiller i bilen äht edip,
olara şeýle tabşyr yk beripdi: «Siz keseki
hudaýlara sežde etmäň, olar yň öňünde
dyza çöküp, olara gullugam etmäň, gur
banlygam bermäň. 36 Sizi beýik gudrat
we güýç bilen Müsür ýurdundan çykaran
Rebbe sežde ediň, Onuň öňünde dyza
çök üp, Oňa gurbanlyk beriň. 37 Rebbiň
siziň üçin ýazan tabşyr yklar yny, ka
nunyny, hök ümler in i we parzlar yny
seresaplyk bilen berjaý ediň. Siz keseki
hudaýlara sežde etmäň. 38 Meniň siziň
bilen eden ähtimi unutmaň we keseki
hudaýlara sežde etmäň. 39 Siz diňe Hu
daý yňyz Rebbe sežde ediň. Reb sizi
ähli duşmanlar yňyzyň elinden gutarar».
40 Emma olar Rebbiň söz üne gulak asman,
özleriniň ozalky adatlar yna eýerdiler.
41 Şeýdip, bu milletler hem Rebbe, hem
oýulyp ýasalan butlar yna sežde etdiler.
Ata-babalar y näme eden bolsalar, ogul
lar y-da, nesiller i-de tä şu güne çenli
şolar yň edenlerini gaýtalap gelýärler.

18‑nji bap
Ýahuda patyşasy Hizkiýa
(2 Ýyl ýazgylary 29:1-2; 31:1)
Ysraý yl pat yşasy Elanyň ogly Hoşe
ýanyň pat yşalyg ynyň üçünji ýyly nda
Ýahuda pat yşasy Ahazyň ogly Hizkiýa
Ýahuda pat yşa boldy. 2 Hizkiýa pat yşa
bolan wagty ýigrimi bäş ýaşyndady. Ol
Iýer usalimde ýigrimi dok uz ýyl pat yşa
lyk etdi. Onuň ejesiniň ady Abydy. Ol
Zakarýanyň gyzydy. 3 Hizkiýa atasy Da
wut ýaly Rebbiň nazar ynda dogr y işleri
etdi. 4 Ol seždegähleri ýok etdi, dikme
daşlar y ýykdy we Aşera butlar yny kesip
aýyrdy. Musanyň ýasan bürünç ýylanyny
parçalady, çünki ysraý yl halky şol gün
lere çenli bür ünç ýylana ýakymly ysly
tütetgi ýakyp gelipdi. Ol bür ünç ýylan
Nehuşt an diýip atlandyr yldy. 5 Hizk i
ýa Ysraý yl Hudaý y Rebbe bil baglady.
Ýahudada öňki-soňky bolan ähli pat y
şalar yň arasynda onuň ýalysy ýokdy.
6 Çünk i Hizk iýa Rebbe wepaly bolup,
hiç haçan Onuň yzyna eýermekden ýüz
döndermed i we Rebbiň Musa beren
tabşyr yklar yny berjaý etdi. 7 Reb onuň
bilendi. Hizkiýa nirä gitse-de, onuň işi
oňuna boldy. Ol Aşur pat yşasyna garşy
gozgalaň tur uzdy we oňa gulluk etmek
den boý un gaçyrdy. 8 Hizk iýa iň kiçi
obadan tä uly gala çenli bolan ýerlerde
ýaşaýan piliştlileriň bar yny, şeýle hem
Gazany we onuň çägindäkileri ýeňlişe
sezewar etdi.
9 Hizk iýanyň şalyg ynyň dördünji ýy
lynda, Elanyň ogly Ysraý yl pat yşasy
Hoşeýanyň şalygynyň ýedinji ýyly nda
Aşur pat yşasy Şalmaneser Samar iýa
nyň üst üne hüjüm edip, onuň daşyny
gabady. 10 Üçünji ýylda Şalmaneser Sa
mar iýany basyp aldy. Bu Hizkiýanyň
1
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pat yşalyg ynyň alt ynjy we Ysraý yl pa
tyşasy Hoşeýanyň şalygynyň dokuzynjy
ýyly nda bolup geçdi. 11 Aşur pat yşasy
ysraý yllar y Aşura ýesir edip äkitdi we
olar y Halada, Gozandaky Habor derýa
synyň ýakasynda we Madaý galalarynda
ýerleşdirdi. 12 Ysraýyllar Hudaýy Rebbiň
sözüne gulak asmandyklary üçin hem-de
Onuň ähtinden, Rebbiň guly Musa beren
tabşyryklaryndan ýüz öwrendikleri üçin
şeýle ýagdaýa düşdüler.
Aşurlylar Ýahuda hüjüm edýärler
(2 Ýyl ýazgylary 32:1-19;
Işaýa 36:1-22)
Hizkiýa patyşanyň şalygynyň on dör
dünji ýyly nda Aşur pat yşasy Sanherip
Ýahudanyň ähli galalar yna garşy hü
jüm edip, olar y basyp aldy. 14 Ýahuda
pat yşasy Hizkiýa Lakyş galasyndaky
Aşur patyşasynyň ýanyna habar ýollap:
«Hata etdim, meniň ýurdumdan git, ta
lap eden zadyňy bereýin» diýdi. Aşur
pat yşasy Ýahuda pat yşasy Hizkiýadan
bäş ýüz on batman a kümüş bilen elli
batman b altyn talap etdi. 15 Hizkiýa Reb
biň öýündäki we pat yşanyň öýündäki
haz ynalardan tapylan kümşüň bar yny
alyp, Aşur pat yşasyna berdi. 16 Şol dö
würde Ýahuda patyşasy Hizkiýa Rebbiň
ybadathanasynyň gapylar ynyň we söýe
leriniň üst üne çaýan alt ynyny-da alyp,
Aşur patyşasyna berdi. 17 Aşur patyşasy
serkerdebaşysyny, köşk emeld ar yny
we wez ir in i uly goşun bilen Lak yş
dan Iýer usalime Hizk iýa pat yşanyň
ýanyna iberdi. Olar Iýer usalime gelip,
ýokarky howdanyň arygynyň ýanynda
durdular. Bu aryk Çyrpyjy meýdanynyň
ýolunda ýerleşýärdi. 18 Olar pat yşany
13

a
b

çag yr anlar ynd a, köşg i dolandyr yjy
Hilkiýanyň ogly Elýak ym, Şebna kä
tip we Asaf yň ogly Ýowa – pat yşanyň
baş emeldar y olar yň ýanyna bardylar.
19 Hizk iýanyň ýanyna bar yp, beý ik
Aşur pat yşasy şeýle diýýär diýiň: «Sen
nämä bil baglaýarsyň? 20 Sen harby
ukybyň we güýç-kuwwat yň gürr üňini
edýärsiň, emma olar boş sözlerdir. Sen
kime bil baglap, meniň garşyma gozga
laň tur uzdyň? 21 Seret, ine, sen döw ük
gamyş kysymly Müsüre bil baglaýarsyň.
Emma kim şol döw ük gamşa hasa hök
münde söýense, şonuň eline batar. Müsür
pat yşasy faraon hem özüne bil bagla
ýanlar yň hemmesi üçin şeýledir. 22 Eger
sen maňa: „Biz Hudaý ymyz Rebbe bil
baglaýar ys“ diýseň, onda Hizkiýanyň
Ýahuda we Iýer usalime ýüzlenip: „Siz
Iýer usalimde şu gurbanlyk sypasynyň
öňünde sežde ediň“ diýip, onuň ýykan
seždegähler i, gurbanlyk sypalar y Hu
daý yňk y dälm i näme? 23 Indi gel-de,
men iň jenabym Aşur pat yşasy bilen
bäsleş. Eger-de men size iki müň sany at
bersem, siz olara münmäge şonça adam
tapyp bilersiňizmi? 24 Onsoň siz nädip
jenabymyň iň pes derejeli serkerdesini
ýeňip biljek? Siz söweş arabalar y we
söweş arabaly esgerleri bar diýip, Mü
süre bil baglaýarsyňyzmy? 25 Munuň
üstesine-de, siz meni Rebden rugsatsyz
bu ýurdy weýran etmäge gelendir öýd
ýärsiňizmi? Reb maňa şu ýurduň üstüne
çoz-da, ony derbi-dagyn et diýdi».
26 Onsoň Hilk iýanyň ogly Elýak ym,
Şebna we Ýowa baş wezire şeýle diýdiler:
«Haý yş edýäris, biz gullar yň bilen öz
düşünýän dilimizde – arameýçe gür
leş. Biziň bilen ýahud alar yň dilinde

18:14 Bäş ýüz on batman – ýewreýçe üç ýüz kikkar. Bu takm. 10200 kg deňdir.
18:14 Elli batman – ýewreýçe otuz kikkar. Bu takm. 1000 kg deňdir.

490

2 Patyşalar 18, 19
gürleşme, diwar yň üst ündäki adamlar tabşyr ypdy. 37 Şeýdip, köşgi dolandyr yjy
diňläp durlar». 27 Emma baş wezir olara
Hilkiýanyň ogly Elýakym, Şebna kätip
şeýle jogap berdi: «Jenabym meni bu we Asaf yň ogly Ýowa – pat yşanyň baş
sözler i diňe jenabyňyza we size aýt emeldar y dagy ýakalar yny ýyrtyp, Hiz
mak üçin ýolladymy näme? Diwar yň
kiýanyň ýanyna gelip, oňa baş weziriň
üst ünde oturan adamlara aýtmak üçin
sözlerini aýdyp berdiler.
hem ýollamadymy eýsem? Olar hem
19-njy bap
siziň ýaly öz nejasatlar yny iýip, öz pe
şewlerini içerler».
Hizkiýa Işaýa pygambere geňeşýär
28 Onsoň baş wezir dik dur up, bar sesi
(Işaýa 37:1-38)
bilen gygyr yp, ýahuda dilinde gepledi.
1 Hizkiýa pat yşa Rabşakanyň sözler ini
Ol: «Beýik pat yşa bolan Aşur pat yşasy
29
nyň sözüni diňläň. Patyşa şeýle diýýär: eşidende, ýakasyny ýyrt yp, jul geýnip,
„Hizkiýa özüňizi aldatmaň! Ol sizi meniň Rebbiň öýüne gitdi. 2 Pat yşa köşgi do
elimden halas edip bilmez. 30 Hizkiýa: landyr yjy Elýakymy, Şebna mürzäni we
‘Reb bizi hökman halas eder we bu şäher ýaşuly ruhanylar y Amozyň ogly Işaýa
Aşur patyşasynyň eline berilmez’ diýip, pygamberiň ýanyna iberdi. Hemmesi jul
size Rebbe bil baglatmasyn. 31 Hizk i geýdiler. 3 Olar Işaýa pygambere şeýle
ýa gulak asmaň!“ Aşur pat yşasy şeýle
diýdiler: «Hizkiýa pat yşa şeýle diýýär:
diýýär: „Meniň bilen ýaraşyk ediň-de, „Şu gün biz hasrat, jeza we ryswalyk as
meniň ýanyma geliň. Şonda her kim öz
tyndadyr ys; biziň ýagdaý ymyz dünýä
üzümçiliginiň hem-de injir daragtynyň injek bolup duran balasyny dog urma
miwesinden iýip, öz guý usyndan suw ga mejaly galmadyk aýalyňky ýalydyr.
içer. 32 Soňra men gelip, sizi öz ýurdu 4 Onuň alyhezret i Aşur pat yşasynyň
ňyza meňzeş bir ýurda alyp barar yn. Ol iberen baş weziriniň diri Hudaý y mas
ýer bugdaý, şerap, çörek, üzümlik, zeý garalamak üçin aýd an ähli sözler in i,
tun ýagy we bal mekanydyr. Şeýdip, siz
belki, Hudaýyň Reb eşidendir; Hudaýyň
ölmän, aman galarsyňyz. Hizkiýanyň: Reb şol sözleri üçin olar y jezalandyrar.
‘Reb bizi halas eder’ diýip, aldamakçy Indi aman galan adamlar üçin dileg
bolýan sözler ine gulak asmaň. 33 Haý et“». 5 Hizkiýanyň hyzmatkärleri Işaýa
sy milletler iň hud aýlar y öz ýurduny pygamberiň ýanyna gelenlerinde, 6 Işaýa
Aşur pat yşasynyň elinden halas edip pygamber olara şeýle diýdi: «Jenabyňyza
dir? 34 Hamadyň we Arpadyň hudaýlar y aýdyň, Reb şeýle diýýär: „Aşur pat yşa
nirede? Separwaýymyň, Henanyň we
synyň hyzmatkärleriniň Meni kemsidip
Ywahyň hudaýlar y nirede? Samariýanyň aýdan sözler ini eşideniň üçin olardan
hudaýlar y olar y meniň elimden halas gorkma. 7 Men onuň içine bir ruh ibererin
etdilermi? 35 Rebbiň Iýer usalimi meniň welin, ol bir habar eşidip, öz ýurduna
elimden halas ederi ýaly, bu hudaýlar yň dolanar. Men ony öz ýurdunda gylyç
arasynda öz ýurtlar yny meniň elimden
bilen öldürderin“».
halas edeni barmy?“»
Aşur patyşasynyň haýbaty
36 Emma halkd an ses çykmady, oňa
8 Baş wez ir Aşur pat yş as ynyň La
jogap gaýtaran bolmady, çünki Hizkiýa
pat yşa: «Oňa jogap gaýtarmaň» diýip
kyşdan gaýdandyg yny eşidip, yzyna
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dolandy. Ol pat yşanyň Libna galasyna
garşy urşup ýörendigini gördi. 9 Pat yşa
Efiopiýa pat yşasy Tirhakanyň özi bilen
uruşmaga çykandygyny eşidip, ol Hiz
kiýanyň ýanyna çaparlar ýollady. 10 Aşur
patyşasy Ýahuda patyşasy Hizkiýa şeýle
habar iberdi: «Seniň bil baglaýan Hu
daý yň: „Iýer usalim Aşur pat yşasynyň
eline berilmez“ diýip, seni aldamasyn.
11 Aşur pat yşasynyň ähl i ýurtlar y bü
tinleý ýok edip, halklar yň başyna nä
günler i get irendigin i eşidensiň. Indi
siz halas edilermikäňiz? 12 Ata-babala
rymyň derbi-dagyn eden galalar ynyň:
Gozanyň, Haranyň, Resepiň ilat yny,
Telasarda bolan Eden halk yny öz hu
daýlar y ata-babalar yňyň elinden halas
etdimi? 13 Hamat, Arpat we Separwaýym
galalar ynyň şalar y, Hena we Ywah ga
lalar ynyň şalar y nirede?»
Hizkiýanyň dilegi
Hizk iýa hat y çaparlar yň elinden
alyp okady. Onsoň ol Rebbiň öýüne
bar yp, hat y Rebbiň öňünde açyp goýdy.
15 Hizk iýa Rebbiň huz ur ynda dileg edip,
şeýle diýdi: «Eý, ker uplar yň üst ünde
tagt guran Ysraý yl Hudaý y Reb! Bütin
dünýän iň pat yşalyklar ynyň Hud aý y
Sensiň, Sen ýeke-täksiň. Ýeri-gögi ýa
radan-da Sensiň. 16 Ýa Reb, gulak as-da,
eşit, ýa Reb, gözler iňi aç-da gör. San
heribiň diri Hudaý y masgaralap, aýdan
sözlerini eşit. 17 Ýa Reb, hakykatdanam,
Aşur patyşalar y ähli milletleri we olar yň
ýurtlar yny weýran etdiler. 18 Şol millet
ler iň hudaýlar yny oda atyp ýakdylar,
olar hud aýlar däldi. Olar adamlar yň
agaçd an we daşd an ýasan butlar ydy.
19 Indi, eý, Hud aý ymyz Reb, bizi Aşur
pat yşasynyň elinden halas et. Ýa Reb,
14

goý, bütin dünýäniň ähli pat yşalyklar y
Seniň ýeke-täk Hudaýdygyňy bilsinler».
Işaýa pygamber Aşur patyşasy
barada pygamberlik edýär
Onsoň Amozyň ogly Işaýa pygamber
şeýle sözler bilen Hizkiýanyň ýanyna
adam iberdi: «Ysraýyl Hudaýy Reb şeýle
diýýär: „Aşur patyşasy Sanherip barada
eden dilegiňi eşitdim. 21 Men – Rebbiň
ol barada aýdan sözleri şudur:
Sion boý gyzy
ýigrenç bilen seni kemsidýär,
Iýerusalim gyzy a
seniň üstüňden gülýär“.
20

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“.
22

25

„Eşitmediňmi näme sen
ozaldan şu netijä gelenimi?

a 19:21 Sion boý gyzy… Iýerusalim gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.

492

2 Patyşalar 19, 20
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.

gaýdar, ýöne bu şähere girmez. Muny
Men – Reb aýdýandyr yn. 34 Men bu şä
heri Özümiň hem-de gulum Daw udyň
hat yrasy üçin gorap, ony halas ederin».
Sanheribiň ýeňlişi we ölümi
Edil şol gije Rebbiň perişdesi gidip,
aşurlylar yň düşelgesinde ýüz segsen bäş
müň adamy öldürdi. Ertesi daňdan tu
rup görseler, ol ýeri jesetden doly eken!
36 Aşur pat yş asy Sanher ip düşelgän i
taşlap, öz ýurduna gaýtdy. Ol Ninewä
gelip, şol ýerde galdy. 37 Sanher ip öz
hud aý y Nisrok yň buthanasynd a oňa
sežde edip durka, ogullar y Adrammelek
bilen Sareser kakalar yny gylyç bilen
öldürdiler-de, Ararat ýurduna gaçyp
gitdiler. Onsoň onuň ýerine ogly Esar
hadon pat yşa boldy.
35

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“».
27

20‑nji bap
Hizkiýa syrkawlaýar
(2 Ýyl ýazgylary 32:24-26;
Işaýa 38:1-8,21-22)
Şol döw ürlerde Hizkiýa syrkawlap,
ölüm ýassygynda ýat yrdy. Amozyň og
ly Işaýa pygamber onuň ýanyna gelip:
«Reb şeýle diýýär: „Öýüňdäkilere wesýet
et, çünki sen ölersiň, sen bu keselden
gut ulmarsyň“» diýdi. 2 Onsoň Hizkiýa
ýüzüni diwara tarap öwr üp, Rebbe dileg
etdi: 3 «Saňa ýalbarýar yn, eý, Reb, meniň
Saňa wepalylyk bilen ak ýürekden hyz
mat edenimi hem-de Seniň nazar yňda
dogr y işler i edenimi ýatla». Hizk iýa
zar-zar aglady. 4 Işaýa pygamber entek
ortaky howludan çykmanka, oňa Rebbiň
şu sözi aýan boldy: 5 «Yzyňa dolanyp
bar-da, Meniň halk ymyň hök ümdar y
Hizkiýa atasy Daw udyň Hudaý y Reb
biň şeýle diýýändigini aýt: „Men seniň
dilegiň i eşitdim, seniň gözýaşlar yňy
1

Işaýa pygamber Hizkiýa şeýle diýdi:
«Seniň üçin alamat şudur: „Şu ýyl we
geljek ýyl siz özi biten zady iýersiňiz,
üçünji ýyl bolsa özüňiz ekip, hasylyny
orup alyň we üzüm baglar yny oturdyňda, şolar yň miwelerini iýiň. 30 Ýahuda
nesiller in iň gut ulyp aman galanlar y
ýene-de aşakda kök urup, ýokarda miwe
bererler. 31 Aman galanlar Iýer usalimden,
halas bolanlar Sion dag yndan çyk yp
gelerler. Bu Rebbiň yhlasy bilen amala
aşar“».
32 Reb Aşur pat yş asy bar ad a şeýle
diýýär: «Ol bu şähere girmez, ok atmaz,
bu şäheriň garşysyna galkanly çykmaz
we şäher iň diwar yna ýaplap, ýapg yt
gurmaz. 33 Ol gelen ýoly bilen yzyna
29
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gördüm. Men seni hökman sagaldar yn
we üçünji güni sen Rebbiň öýüne ba
rarsyň. 6 Men seniň ömr üňi on bäş ýyl
uzaldar yn. Men seni we bu şäheri Aşur
pat yşasynyň elinden halas ederin. Men
Iýerusalimi Özümiň we gulum Dawudyň
hat yrasy üçin gorar yn“». 7 Onsoň Işaýa
pygamber Hizkiýanyň hyzmatkärlerine:
«Ýenjilen injir getiriň-de, ony patyşanyň
çybanynyň üst üne ýapyň. Şondan soň
ol sagalar» diýdi.
8 Hizkiýa Işaýa pygamberden: «Rebbiň
meni sagaltjakdygyna we üçünji güni
meniň Rebbiň öýüne barjakdygyma nä
me alamat bolar?» diýip sorady. 9 Işaýa
Hizkiýadan: «Reb beren wadasyny ýeri
ne ýetirer. Rebden saňa alamat şudur: şu
wagt basgançakdaky kölege on basgan
çak öňe gitsinmi ýa-da on basgançak yza
gaýtsynmy?» diýip sorady. 10 Hizkiýa:
«Kölegäniň on basgançak öňe uzamagy
adaty zatdyr. Şonuň üçin-de, goý, kölege
yza süýşsün» diýip jogap berdi. 11 Işa
ýa pygamber Rebbi çagyrdy. Reb hem
Ahazyň basgançagyna düşen kölegäni
on basgançak yza süýşürdi.
Babyldan gelen çaparlar
(Işaýa 39:1-8)
12 Şol wagt Balad anyň ogly Babyl
pat yşasy Merodakbaladan Hizkiýa pa
tyşanyň syrkawlandygyny eşidip, oňa
wekillerinden hatlar bilen peşgeş ýollady.
13 Hizkiýa Babyl pat yşasynyň wekillerini
diňläp, olara hazynasyndaky kümşüni,
alt ynyny, hoşboý ysly zatlar yny, gym
matbaha ýaglar yny, ýarag gorhanasyny
hem-de ammarlar yndak y zatlar yň ba
ryny görkezdi. Ol köşg ündäki we bütin
patyşalygyndaky zatlar yň bar yny wekil
lere görkezdi. 14 Onsoň Işaýa pygamber
Hizkiýa patyşanyň ýanyna gelip, ondan:
«Bu adamlar saňa näme diýdiler? Olar

seniň ýanyňa nireden geldiler?» diýip
sorady. Hizkiýa hem: «Olar uzak ýurt
dan Babyldan geldiler» diýip jogap berdi.
15 Işaýa pygamber: «Olar seniň köşg üňde
näme zatlar y gördüler?» diýip, Hizki
ýadan sorady. Hizk iýa: «Olar meniň
köşgümde bolan zatlar yň bar yny gördü
ler. Ammarlar ymda olara görkezilmedik
hiç bir zat galmady» diýip jogap berdi.
16-17 Onsoň Işaýa pygamber Hizk iýa
şeýle diýdi: «Rebbiň söz üni eşit: „Bir
gün seniň köşgüňdäki zatlar yň hemmesi
we atalar yňyň tä şu güne çenli ýygnan
zatlar ynyň bar y Babyla äkidiler, ýekeje
zat hem galdyr ylmaz. 18 Seniň öz bag
ryňdan önen nesilleriň Babyla sürg ün
edilip, şol ýerde patyşanyň köşgünde ag
talar bolarlar“». 19 Onsoň Hizkiýa Işaýa
pygambere: «Rebbiň seniň üst üň bilen
aýdan sözi ýagşy sözdür» diýdi. Çünki
Hizkiýa: «Eger meniň döwr ümde asu
dalyk we howpsuzlyk bolsa, oňa ýetesi
näme bar?!» diýip pikir etdi.
Hizkiýanyň ölümi
Hizkiýanyň beýleki işleri, görkezen
edermenlikleri, onuň howdan we ýap ga
zyp, olardan şähere suw getirişi barada
ýahuda patyşalar ynyň ýyl ýazgylar ynda
ýaz ylandyr. 21 Hizkiýa ata-babalar yna
gow uşdy. Ogly Manaşa onuň ýer ine
pat yşa boldy.
20

21‑nji bap
Ýahuda patyşasy Manaşa
(2 Ýyl ýazgylary 33:1-25)
1 Man aşa pat yşa boland a on iki ýa
şyndady. Ol Iýer usalimde elli bäş ýyl
pat yş alyk etd i. Onuň ejesin iň ady
Hepsibady. 2 Rebbiň ysraý yllar yň ara
syndan kow up çykaran milletler iniň
eden nejis işleri ýaly Manaşa hem Rebbiň
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nazar ynda nejis işleri etdi 3 Manaşa kaka
sy Hizkiýanyň ýok eden seždegählerini
dikeltdi. Ol Ysraý yl pat yşasy Ahabyň
edişi ýaly, Bagal üçin gurbanlyk sypa
lar yny gur up, Aşera butlar yny dikdi. Ol
ähli asman jisimlerine sežde edip, şolara
gulluk etdi. 4 Ol Rebbiň: «Iýer usalimde
maňa ybadat ediler» diýen Rebbiň öýün
de butlar üçin gurbanlyk sypalar yny
bina etdi. 5 Manaşa Rebbiň öýüniň iki
howlusynda ähli asman jisimleri üçin
gurbanlyk sypalaryny bina etdi. 6 Manaşa
ogluny otdan geçirdi, gözbagçylyk we
täleýe garamaklyk bilen meşg ullandy.
Ol palçylyk, jadygöýlik bilen iş salyş
dy. Ol Rebbiň gahar yny getirip, Onuň
nazar ynda köp ýigrenji işleri etdi. 7 Ma
naşa ýasan oýma Aşera but uny Rebbiň
öýünde goýdy. Bu öý Rebbiň Daw uda
we onuň ogly Süleýmana: «Maňa şu
öýde we bütin Ysraýyl tirelerinden seçip
alan şäherim Iýer usalimde ybadat ediler.
8 Eger olar men iň ähli tabşyr yklar ymy
we gulum Musanyň olara tabşyran ka
nunyny berjaý etseler, Men mund an
beýläk ysraý yl halkyny atalar yna beren
ýurdumdan daşar y çykartmar yn» diýen
öýüdi. 9 Emma olar muňa gulak asma
dylar. Manaşa halky şeýle bir azdyrdy
welin, olar Rebbiň ysraý yl halk ynyň
öňünden kow up çykaran milletlerinden
hem köp pis işleri etdiler.
10-11 Reb Öz gullar y pygamberler arkaly
şeýle diýdi: «Ýahuda pat yşasy Manaşa
nejis işleri bilen özünden ozalky amor
lar yň eden işlerinden-de has beter pis
işleri etdi we öz butlar y bilen Ýahuda
günä etdirdi. 12 Şonuň üçin-de Ysraý yl
Hudaý y Reb şeýle diýýär: „Ine, Men
Iýer usalim iň we Ýahud anyň başyna
şeýle bir betbagtçylyk getirer in welin,
ol barada eşiden her kişiniň ýüregi ýa
rylar. 13 Men Samariýanyň we Ahabyň

nesilleriniň başyna nähili günleri salan
bolsam, Iýer usalim iň başyna-da şol
günler i salar yn. Bir kişiniň gap-çana
gy süpürip, arassalap, düňderip goýşy
ýaly, Men-de Iýer usalimi syr yp-süpürip
ýok ederin. 14 Mirasymdan – ysraý yllar
dan aman galanlar y taşlar yn-da, olar y
duşmanlar ynyň eline bererin. Olar ähli
duşmanlar yna talaň we olja bolarlar.
15 Çünk i olar Men iň ýigrenýän işler i
mi edip, atalar ynyň Müsürden çykan
gününden, tä şu güne çenli Meni ga
zaplandyr yp geldiler“».
16 Man aş a ýahud alar a gün ä etd ir ip,
olar Rebbiň nazar ynda ýigrenji işler i
etdiler. Munuň üstesine-de, Manaşa
Iýer usalimi boýdan-başa big ünä gan
dan doldurdy. 17 Manaşanyň galan işleri
we ähli eden işler i, günäler i barad a
ýahuda patyşalar ynyň ýyl ýazgylar ynda
ýaz ylandyr. 18 Manaşa ata-babalar yna
gow uşdy. Ol öz köşg üniň bag y bolan
Uza bagynda jaýlandy. Ogly Amon onuň
ýerine pat yşa boldy.
Ýahuda patyşasy Amon
19 Amon pat yşa bolan wagt y ýigr im i
iki ýaşyndady. Ol Iýer usalimde iki ýyl
pat yşalyk etdi. Onuň ejesi Meşullemet
ýotbaly Har usyň gyz ydy. 20 Amon ka
kasy Manaşa ýaly Rebbiň nazar ynda
ýigrenji işleri etdi. 21 Ol kakasynyň ýö
rän ýollar yndan ýöräp, onuň sežde eden
butlar yna sežde edip, şolara gulluk etdi.
22 Amon atalar ynyň Hud aý y Rebbi terk
edip, Onuň yzyna eýermedi. 23 Amonyň
nökerler i oňa garşy dildüwşük gurap,
ony öz köşgünde öldürdiler. 24 Emma ýur
duň ilaty Amon patyşa garşy dildüwşük
guranlar yň bar yny öldürip, onuň ýerine
ogly Ýoşyýany pat yşa etdi. 25 Amonyň
beýlek i işler i ýahud a pat yşalar ynyň
ýyl ýazgylar ynda ýazylandyr. 26 Ol Uza
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bagynda, öz guburunda jaýlandy. Onsoň
ogly Ýoşyýa onuň ýerine pat yşa boldy.
22‑nji bap
Ýahuda patyşasy Ýoşyýa
(2 Ýyl ýazgylary 34:1-2)
Ýoşyýa pat yşa bolan wagt y sek iz
ýaşyndady. Ol Iýer usalimde otuz bir
ýyl pat yşalyk etdi. Onuň ejesi Ýedida
boskatly Adaýanyň gyz ydy. 2 Ýoşyýa
Rebbiň nazar ynda dogr y işleri etdi. Ol
saga-sola sow ulman, atasy Daw udyň
ýollar yndan ýöredi.
1

Töwrat tapylýar
Ýoşyýanyň pat yşalyg ynyň on seki
zinji ýyly nda pat yşa Asalýanyň ogly,
Meşullamyň agt yg y Şapan mürzän i
şeýle tabşyr yk bilen Rebbiň öýüne iber
di: 4 «Baş ruhany Hilkiýanyň ýanyna
bar-da, oňa gapy sakçylar ynyň halkdan
ýygnap, Rebbiň öýüne getiren kümşü
niň bar yny sana diý. 5-6 Goý, ol kümüş
Rebbiň öýüniň işine bellenen başt utan
lar yň eline berilsin. Başt utanlar hem bu
kümşi Rebbiň öýüni bejerýän işçilere,
agaç ussalar yna we daş örüjilere hemde beýleki gurluşykçylara bersin. Goý,
olar bu kümşi Rebbiň öýüni bejerer ýaly
agaç we ýonulan daş sat yn almak üçin
ulansynlar. 7 Emma olar yň eline berlen
kümşüň hetdi-hasaby soralmasyn, çünki
olar sadyklyk bilen işleýärler».
8 Baş ruhany Hilk iýa Şapan mürzä:
«Men Rebbiň öýünden Töwrady tap
dym» diýdi. Hilkiýa kitaby oňa berdi,
ol hem bu kitaby okady. 9 Onsoň Şapan
mürze pat yşanyň ýanyna gelip: «Seniň
gullar yň Rebbiň öýündäki bar kümşi
boşadyp, Rebbiň öýüniň işine bellenen
başt utanlar yň eline beripdirler» diýip,
bar zady oňa habar berdi. 10 Şapan mürze
3

pat yşa ýene: «Hilkiýa ruhany maňa bir
kitap berdi» diýdi. Onsoň ol kitaby alyp,
pat yşa sesli okap berdi.
11 Pat yşa Töwr adyň sözler in i eşid ip,
ýakasyny ýyrtdy. 12 Onsoň pat yşa Hil
kiýa ruhana, Şapanyň ogly Ahykama,
Mikaýanyň ogly Akbora, Şapan mürzä
we öz hyzmatkäri Asaýa şeýle tabşyr yk
berdi: 13 «Baryň-da, tapylan bu kitapdaky
aýdylýan sözlere görä meniň üçin, me
niň halkym bolan bütin ýahuda halky
üçin Rebden soraň, çünki Rebbiň bize
garşy lowlaýan gazaby gat y güýçlüdir.
Biziň atalar ymyz bu kitabyň biziň üçin
ýazylan sözlerini berjaý etmediler».
14 Şeýd ip, Hilk iýa ruhany, Ahyk am,
Akbor, Şapan we Asaýa dagy Hulda atly
pygamber aýalyň ýanyna gitdiler. Hulda
egin-eşik sakçysy Harhasyň agtygy, Tik
wanyň ogly Şallumyň aýalydy. Ol aýal
Iýer usalimiň ikinji bölüminde ýaşaýardy.
15 Huld a olar a: «Ysr aý yl Hud aý y Reb
sizi meniň ýanyma iberen adama şeýle
diýýär: 16 Reb şeýle diýýär diýiň: „Men
Ýahuda pat yşasynyň bu kitapda okan
zatlar yna görä hökman bu ýere we bu
ýerde ýaşaýanlar yň başyna bir betbagt
çylyk indererin. 17 Olar yň Meni terk edip,
başga hudaýlara ýak ymly ysly tütetgi
ýakyp, öz pis işleri bilen Meniň gaha
rymy getirendikleri üçin Meniň bulara
bolan gahar ym has tutaşdy, ol indi hiç
haçan sönmez“. 18 Emma Ysraý yl Huda
ýy Reb Özünden soramak üçin şu ýere
ýollan Ýahuda pat yşasyna onuň eşiden
sözleri barada şeýle diýýär: 19 „Meniň bu
ýurdy weýran edip, onuň ýaşaýjylar yny
näletlemek baradak y sözler imi eşide
niňde, seniň ýüregiň ýumşady. Özüňi
Rebbiň huz ur ynda peseltdiň, ýakaňy
ýyrt yp, öňümde dady-perýat etdiň. Şo
nuň üçin Men seniň dilegiňi eşitdim.
Muny Men-Reb aýdýandyr yn. 20 Indi
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Men seni atalar yňyň ýanyna ýygnar yn,
sen asudalyk bilen öz gabr yňa girersiň.
Meniň bu ýere getirjek betbagtçylygy
my sen görmersiň“». Olar bu habar y
pat yşa ýetirdiler.
23‑nji bap
Ýoşyýa butparazçylygyň soňuna
çykýar
(2 Ýyl ýazgylary 34:3-7,29-33)
Onsoň Ýoşyýa pat yşa Ýahudanyň
we Iýer usalimiň ýaşulular ynyň bar yny
çagyrdyp, öz ýanyna toplady. 2 Ýoşyýa
pat yşa bütin ýahuda halk y, bütin Iýe
rusalim ilat y, ruhanylar, pygamberler,
ulud an-kiçä bütin halk bilen Rebbiň
öýüne gitdi. Pat yşa Rebbiň öýünden
tapylan Äht kitabyndaky sözleri olara
sesli okap berdi. 3 Ýoşyýa süt üniň gap
dalynda dur up, Rebbiň tabşyr yklar yny,
permanlar yny, parzlar yny bütin kalby
bilen, bütin jany-teni bilen berjaý edip,
Rebbiň yzyna eýerjekdigine hem-de şu
äht barada kitapda ýazylan sözleri berjaý
etjekdikler i hakda Rebbiň huz ur ynda
Onuň bilen äht edişdi. Bütin halk hem
bu ähti oňlady.
4 Bag al a, Aşer a we ähl i asm an ji
simler ine sežde etmek üçin edilen
gap-gaçlar yň bar yny Rebbiň ybad at
hanasyndan çykarmak barada Ýoşyýa
pat yşa baş ruhany Hilk iýa, ikinji de
rejeli ruhanylara we gapy sakçylar yna
tabşyr yk berdi. Onsoň şol gap-gaçlar yň
bar yny Iýer usalimiň daşynda, Kidron
deresinde ýakyp, olar yň külüni Beýtele
äkitdiler. 5 Ýahuda patyşalarynyň ýahuda
galalar ynyň we Iýer usalimiň töweregin
däki seždegählerde ýakymly ysly tütetgi
ýakmak üçin bellenen butparaz ruha
1

a

nylar y, şeýle hem Bagala, Güne, Aýa,
ýyldyzlara we tut uş asman jisimlerine
sadakalar hödürleýän ruhanylar y wezi
pelerinden boşatdy. 6 Ol Aşera but uny
Rebbiň öýünden Iýer usalimiň daşyna,
Kidron deresine çykar yp, şol ýerde ýak
dy. Onsoň ony ýenjip, kül edip, külüni
adamlar yň gabyrlar ynyň üst üne sepdi.
7 Ýoşyýa Rebbiň öýünde bolan azg yn
erkekleriň öýlerini-de ýykdy. Ol ýerde
aýallar Aşera üçin dokma işlerini edýär
diler. 8 Ýoşyýa ýahuda galalar yndan ähli
ruhanylar y getirip, Gebadan Beýerşeba
çenli ruhanylar yň ýakymly ysly tütetgi
ýakýan seždegähler ini harama çykar
dy. Ýoşyýa şäher häk imi Ýeşuwanyň
şäher derwezesiniň çep tarapyndak y
girelgesindäk i seždegähler i ýok etdi.
9 Seždegähler iň ruhanylar yna Rebbiň
Iýer usalimdäki gurbanlyk sypasynda
Rebbe gulluk etmäge rugsat edilmesede, olar beýleki ruhanylar yň ülüşinden
petir iýip bilýärdiler. 10 Ýoşyýa patyşa hiç
kim ogluny ýa-da gyzyny Molek a üçin
otdan geçirmesin diýip, Benhinnom de
resindäki Topet diýen ýerini-de murdar
etdi. 11 Pat yşa Rebbiň öýüniň girelge
sinden Ýahuda pat yşalar y tarapyndan
Güne çok unmaga bag yşlanan atlar yň
heýkelini aýyrdy, atlar Natanmelek emel
dar yň howlusynyň ýanyndady, şeýle
hem ol Güne sežde etmek üçin ulanyl
ýan arabalar y ýakdy. 12 Ýoşyýa Ýahuda
pat yşalar y tarapyndan salnan Ahazyň
ýokarky gatdaky jaýynyň üçeginde bolan
gurbanlyk sypalar yny we Manaşanyň
Rebbiň öýüniň iki howlusynda salan
gurbanlyk sypalar yny ýykyp, olar y kül-peýek un etdi. Ol gurbanlyk sypasynyň
döw ük böleklerini Kidron deresine taş
lady. 13 Ysraý yl pat yşasy Süleýmanyň

23:10 Molek – ammonlar yň hudaý y. Sözlüge seret.
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Iýer usalimiň gündogar yndak y Heläk
dag ynyň günortasynda, sidonlylar yň
ýigrenji hudaýy Aştoret üçin, Mowabyň
ýigrenji buty Kemoş üçin, ammonlar yň
ýigrenji but y Milkom a üçin guran sež
degählerini patyşa haramlady. 14 Ýoşyýa
patyşa dikme daşlar y kül-peýekun edip,
Aşera butlar yny çapyp, olar yň ýerlerini
adam süňkleri bilen doldurdy.
15 Şeýle hem ol Ysraý yla günä etdiren
Nebadyň ogly Ýarobgamyň Beýtelde
guran gurbanlyk sypasyny seždegäh bi
len birlikde ýykdy. Ýoşyýa seždegähi
kül-peýekun edip, ony ýakdy we Aşera
butuny hem ýakdy. 16 Ýoşyýa töweregine
seredende, şol ýerdäki daglykdaky mazar
lygy gördi. Onsoň ol şol ýere adam iberip,
Rebbiň Hudaý yň adamynyň üsti bilen
aýdan sözüne görä süňkleri mazarlardan
çykartdy we olar y gurbanlyk sypasynyň
üstünde ýakyp, gurbanlyk sypasyny ha
ram etdi. 17 Onsoň Ýoşyýa patyşa gala
adamlar yndan: «Meniň bu görýän heý
kelim näme?» diýip sorady. Olar oňa:
«Bu Ýahudadan gelen hem-de seniň Beý
teldäki gurbanlyk sypasynyň garşysyna
eden işleriň barada pygamberlik eden
Hudaý yň adamynyň gabr ydyr» diýip
jogap berdiler. 18 Ýoşyýa patyşa: «Ony öz
gününe goýuň, hiç kim onuň süňklerine el
degirmesin» diýip tabşyryk berdi. Şeýdip,
adamlar Hudaý yň adamynyň süňkleri
bilen Samariýadan gelen pygamberiň
süňklerine el degirmediler. 19 Mundan
başga-da Ýoşyýa Samariýanyň galala
ryndaky ähli seždegähleri ýok etdi. Ol
ýerleri Ysraýyl patyşalar y gur up, Rebbiň
gahar yny getiripdiler. Ýoşyýa Samari
ýadaky seždegähleri-de, edil Beýteldäki
gurbanlyk sypasyny edişi ýaly etdi. 20 Ýo
şyýa patyşa ol ýerdäki ähli seždegähleriň
a

ruhanylar yny gurbanlyk sypalar ynyň
üstünde öldürip, gurbanlyk sypalar ynyň
üstünde adam süňklerini ýakdy. Şondan
soň Ýoşyýa Iýer usalime dolanyp geldi.
Ýoşyýa Pesah baýramyny belleýär
Pat yşa bütin halka tabşyr yk berip:
«Bu äht kitabynda ýazylyşy ýaly Huda
ýyňyz Rebbe bagyşlap, Pesah baýramyny
belläň» diýdi. 22 Ysraý yly dolandyran
serdarlar yň döw ürlerinden bäri Ýahuda
we Ysraý yl patyşalar ynyň bütin ömr ün
de bu Pesah baýramy ýaly baýram hiç
haçan bellenilmändi. 23 Emma Ýoşyýa
pat yşanyň şalyg ynyň on sek izinji ýy
lynda bu baýram Iýer usalimde Rebbe
bagyşlap bellenildi.
24 Şeýle hem Ýoşyýa Hilk iýa ruhany
nyň Rebbiň öýünden tapan kitabynda
ýazylan kanunda aýdylan zatlar y berjaý
etmek üçin, Ýahudada, Iýer usalimde
edilýän ähli nejis işler iň, ähli öý but
lar ynyň, beýleki butlar yň, palçylaryň,
jadygöýler iň bar ynyň soňuna çykdy.
25 Rebbe Musanyň kanunyna laý yklykda
bütin kalby, bar güýji bilen jan-tenden
gulluk eden Ýoşyýa ýaly pat yşa ondan
öň hem, soň hem bolmady.
26 Manaşanyň Rebbiň gahar yny getir ip,
eden pis işleri zerarly Onuň Ýahuda garşy
tutaşan gazaby entek hem sowamandy.
27 Reb şeýle diýdi: «Men Ysraý yly huz u
rymdan ýok edişim ýaly, Ýahudany-da
huzurymdan ýok ederin. Men saýlan şähe
rim Iýerusalimi we „Maňa şu ýerde ybadat
ediler“ diýen öýümi-de terk ederin».
21

Ýoşyýanyň ölümi
28 Ýoşyýanyň pat yşalyg y bar ad ak y
başga wakalar we ähli eden işler i ýa
huda pat yşalar ynyň ýyl ýazgylar ynda

23:13 Milkom – Molek hudaý yň beýleki ady.
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ýazylandyr. 29 Ýoşyýa patyşanyň döwr ün
de Müsüriň patyşasy faraon Neko Aşur
patyşasyna kömek bermek üçin, Ýewfrat
derýasyna tarap ýola düşdi. Ýoşyýa hem
ony garşylamaga gitdi. Emma faraon
Neko Ýoşyýa Megidoda sataşyp, ony
şol ýerde öldürdi. 30 Ýoşyýanyň hyzmat
kärleri onuň jesedini Megidodan arabaly
Iýer usalime getirip, öz guburynda jaýla
dylar. Ýurduň bütin ilaty Ýoşyýanyň ogly
Ýehogahazy getirip, başyna ýag guý up,
kakasynyň ýerine patyşa goýdular.
Ýahuda patyşasy Ýehogahaz
Ýehogahaz pat yşa bolanda ýigrimi
üç ýaşyndady. Ol Iýer usalimde üç aý
pat yşalyk etdi. Onuň ejesi Hamutal lib
naly Ýermeýanyň gyzydy. 32 Ýehogahaz
ata-babalar y ýaly Rebbiň nazar ynda
ýigrenji işleri etdi. 33 Faraon Neko Iýer u
salimde patyşalyk etmesin diýip, Hamat
ýurdunyň Ribla diýen ýerinde, Ýehoga
hazy ýesir aldy. Ol ýurduň başyna bir
ýüz ýetmiş batman a kümüş, bir ýar ym
batmana b golaý hem alt yn salgyt saldy.
34 Far aon Neko Ýoşyýanyň ogly Elýa
kymy kakasy Ýoşyýanyň ýerine patyşa
etdi we onuň adyny üýtgedip, Ýehoýa
kym goýdy. Soňra ol Ýehogahazy alyp,
Müsüre geldi. Ýehogahaz şol ýerde öldi.
35 Ýehoýak ym faraona kümüş bilen alt yn
berdi. Ol faraon Nekonyň tabşyr ygyny
ýerine ýetirmek üçin ýurda salgyt salyp,
ýahuda halkynyň her birinden baýlygyna
garap, alt yn we kümüş aldy.
31

Ýahuda patyşasy Ýehoýakym
Ýehoýakym patyşa bolanda ýigrimi
bäş ýaşyndady. Ol Iýer usalimde on bir
ýyl pat yşalyk etdi. Onuň ejesi Zebida
36

a
b

rumaly Ped aýanyň gyz ydy. 37 Ýeho
ýak ym edil ata-babalar y ýaly Rebbiň
nazar ynda ýigrenji işleri etdi.
24‑nji bap
Ýehoýak ymyň pat yşalyk eden döw
ründe Babyl pat yşasy Nebukadnesar
onuň üst üne hüjüm etdi. Ýehoýak ym
üç ýyllap Babyl pat yşasynyň hyzmat
käri bolsa-da, onuň garşysyna gozgalaň
tur uzdy. 2 Reb Öz gullar y pygamberler
arkaly aýdan söz üne görä, Ýahudanyň
halk ynyň bar yny gyrdyrmak üçin ba
byllylar yň, siriýalylar yň, mowaplylar yň
we ammonlylaryň goşunlar yny olar yň
üstüne iberdi. 3-4 Hakykatdan-da, Rebbiň
emri bilen ýahuda halkynyň başyna kül
pet indi. Manaşanyň bar eden günäleri
we pis işleri hem-de onuň döken big ünä
gany üçin Reb ýahuda halk yny huz u
ryndan kowmakçy boldy. Manaşanyň
Iýer usalimi big ünä gandan dolduran
dygy zerarly Reb onuň günäsini geçmek
islemedi. 5 Ýehoýak ymyň pat yşalyg y
baradaky beýleki wakalar we onuň ähli
eden işler i ýahuda pat yşalar ynyň ýyl
ýazgylar ynda ýazylandyr. 6 Şeýdip, Ýe
hoýakym ata-babalar yna gowuşdy. Ogly
Ýehoýak yn onuň ýer ine pat yşa boldy.
7 Müsür pat yşasy öz ýurdundan çykmady,
çünki Babyl pat yşasy Müsür serhedin
den Ýewfrat derýasyna çenli oňa degişli
bolan ýerleriň bar yny basyp alypdy.
1

Ýahuda patyşasy Ýehoýakyn
(2 Ýyl ýazgylary 36:9-10)
8 Ýehoýak yn pat yşa boland a on se
kiz ýaşyndady. Ol Iýer usalimde üç aý
patyşalyk etdi. Onuň ejesi Nehuşta iýe
rusalimli Elnatanyň gyzydy. 9 Ýehoýakyn

23:33 Bir ýüz ýetmiş batman – ýewreýçe ýüz kikkar. Bu takm. 3,4 tonna deňdir.
23:33 Bir ýar ym batmana golaý – ýewreýçe bir kikkar. Bu takm. 34 kg deňdir.
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edil kakasy Ýehoýak ym ýaly Rebbiň
nazar ynda ýigrenji işleri etdi. 10 Şol dö
würde Babyl patyşasy Nebukadnesar yň
goşunlar y Iýer usalimiň üst üne hüjüm
edip, onuň daşyny gabadylar. 11 Leş
gerleri şäheriň daşyny gabawda saklap
ýörkäler, Nebukadnesar Iýer usalime
geldi. 12 Ýahuda pat yşasy Ýehoýak yn
ejesi, hyzmatkärler i, serkerdeler i we
köşk emeldarlar y bilen birlikde Babyl
patyşasyna tabyn boldular. Babyl patyşa
sy Ýehoýakyny patyşalygynyň sekizinji
ýylynda ýesir aldy. 13 Rebbiň aýdyşy ýaly,
Babyl patyşasy Rebbiň öýündäki we pa
tyşanyň öýündäki hazynalar yň bar yny
alyp gitdi. Ol Ysraý yl pat yşasy Süleý
manyň Rebbiň öýünde ýasan ähli altyn
gap-gaçlaryny kül-peýekun etdi. 14 Babyl
patyşasy Iýerusalimiň tutuş ilatyny, onuň
ähli emeldarlar yny, ähli batyr ýigitlerini,
on müň sany adamyny, şeýle hem hünär
mentlerini we demirçi ussalar yny ýesir
edip äkitdi. Ol ýurtda gar yp-gasarlardan
başga ýekeje adam hem galdyrmady.
15 Nebukadnesar pat yşa Ýehoýak yny we
patyşanyň ejesini, onuň aýallar yny we
emeldarlar yny, ýurduň başt utanlar yny
Iýer usalimden Babyla ýesir edip äkitdi.
16 Babyl pat yşasy ýedi müň sany söweşi
jileri, müň sany hünärmentlerdir demirçi
ussalar y Babyla getirdi. Olar yň bar y-da
güýçli we urşa ukyply adamlardy. 17 Ba
byl patyşasy Ýehoýakynyň ýerine agasy
Matanýany patyşa edip, adyny üýtgedip,
ony Sidkiýa diýip atlandyrdy.
Ýahuda patyşasy Sidkiýa
(2 Ýyl ýazgylary 36:11-16;
Ýermeýa 52:1-3)
18 Sidk iýa pat yşa boland a ýigr im i bir
ýaşyndady. Ol Iýer usalimde on bir ýyl

a

pat yşalyk etdi. Onuň ejesi Hamutal lib
naly Ýermeýanyň gyz ydy. 19 Sidk iýa
hem Ýehoýakym ýaly Rebbiň nazar ynda
ýigrenji işler i etdi. 20 Rebbiň Iýer usali
me we Ýahuda halklar yna garşy bolan
gahar y tutaşýardy. Ol şonuň üçin olar y
Öz huz ur yndan kowdy. Sidkiýa Babyl
pat yşasyna garşy uruş tur uzdy.
25‑nji bap
Iýerusalimiň synmagy
(2 Ýyl ýazgylary 36:17-21;
Ýermeýa 52:3-30)
Sidk iýanyň pat yşalyg ynyň dok u
zynjy ýylynyň onunjy aýynyň onuna
Babyl pat yşasy Nebukadnesar büt in
goşuny bilen Iýer usalime hüjüm edip,
onuň garşysynda düşelge gurdy. Olar
Iýer usalime girmek üçin, onuň daş-tö
wereginde ýapg yt gurdular. 2 Şeýdip,
Sidk iýanyň pat yşalyg ynyň on bir inji
ýylyna çenli Iýer usalim gabawda durdy.
3 Dördünji aýyň a dok uz ynjy gününde şä
herde açlyk art yp, ýurduň ilat y iýmäge
çöregem tapmady. 4 Galanyň diwar ynyň
bir bölegi duşman tarapyndan ýykylyp
dy. Babyllylar galanyň daş-töweregini
gurşap alan bolsalar-da, Sidk iýa ähli
esgerleri bilen gije pat yşanyň bagynyň
gapdalyndaky iki diwar yň arasyndaky
derwezeden çykyp, Iordan deresine tarap
gaçyp gitdiler. 5 Emma babyllylar yň go
şuny patyşanyň yzyndan kowup, Ýeriho
düzlüginde yzyndan ýetdi. Patyşanyň bar
goşuny onuň ýanyndan gaçyp, dagaşyp
gitdiler. 6 Onsoň babyllylar pat yşany
tut up, Ribla getirdiler. Şol ýerde Babyl
pat yşasy oňa hök üm çykardy. 7 Olar
Sidkiýanyň ogullar yny onuň göz üniň
alnynda öldürdiler. Onsoň olar şol ýerde
1

25:3 Dördünji aýyň – bu sözler käbir golýazmalarda ýok, ýöne Ýrm 52:6-da bar.
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Sidkiýanyň gözlerini oýdular-da, zynjyr
bilen baglap, Babyla alyp gitdiler.

aýlanan narlardyr örme zynjyrlar hem
tut uş bür ünçden ýasalandy.

Ybadathana weýran edilýär

Ýahuda halky Babyla
ýesir edip äkidilýär

Babyl pat yşasy Nebukadnesar yň
pat yşalygynyň on dok uzynjy ýylynyň
bäşinji aýynyň onunjy güni şanyň jan
penalar ynyň başt utany hem emeldar y
Nebuzaradon Iýer usalime geldi. 9 Ne
buzaradon Rebbiň öýüne, pat yşanyň
öýüne we Iýer usalimiň ähli jaýlar yna
ot berdi; ol uly jaýlar yň ählisini ýakdy.
10 Babyllylar yň janpenalar yň başt ut any
bilen gelen bütin goşuny Iýer usalimiň
daş-töweregindäki diwarlar yny ýykdy.
11 Janpenalar yň başt ut any Nebuzaradon
halkyň şäherde aman galanlar y, Babyl
pat yşasynyň tarapyna geçen gaçgak
lar y we beýleki galan ilat y ýesir edip
äkitdi. 12 Emma janpenalar yň başt utany
ýurduň gar yp-gasarlar ynyň käbirlerini
üzümçilik we daýhançylyk bilen meş
gullansynlar diýip goý up gaýtdy.
13 Babyllylar Rebbiň öýündäk i bür ünç
sütünleri, şeýle hem ol ýerdäki arabalar y
we bür ünç howzy parçalap, ähli bür ünji
Babyla alyp gitdiler. 14 Olar ybadathana
hyzmat y üçin ulanylýan gazanlar y, kül
atarlar y, ätişgirleri, ýakymly ysly tütetgi
ýakmak üçin ulanylýan gaplar y we beý
leki ähli bür ünç gap-gaçlar y Babyla alyp
gitdiler. 15 Janpenalar yň baştutany bular
dan başga-da maňňallar y we legenleri
alyp gitdi. Ol alt yndan ýasalan zatlar y
alt yny üçin, kümüşden ýasalan zatlar y
hem kümşi üçin alyp gitdi. 16 Süleýma
nyň Rebbiň öýi üçin eden iki süt üniniň,
bir howz unyň, arabalar ynyň we ähli
gap-gaçlar yň bür ünjiniň agramy çäk
sizdi. 17 Bir süt üniň beýikliginiň özi on
sekiz tirsekdi. Sütüniň depesinde-de bir
sany bür ünç täç bardy. Bir täjiň beýik
ligi üç tirsekdi we täjiň daş-töweregine
8

Janpenalar yň başt utany baş ruhany
Seraýa bilen ikinji ruhany Sepanýany
hem-de üç sany gapy sakçysyny Baby
la ýesir edip äkitdi. 19 Ol şäherde galan
esgerleriň başt utany edip bellenen bir
harby serkerdäni, pat yşanyň şäherden
tapylan bäş sany maslahatçysyny, ýur
duň ilat yny goşuna ýazýan serkerde
mürzäni we ýurduň ilat ynyň şäherden
tapylan altmyş başt utanyny hemmeler
bilen alyp gitdi. 20 Janpenalar yň başt u
tany Nebuzaradon olar y tut up, Hamat
ýurdunyň Ribla galasyna, Babyl patyşa
synyň ýanyna getirdi. 21 Babyl pat yşasy
Hamat ýurdunyň Ribla galasynda olaryň
bar yny öldürdi. Şeýdip, ýahuda halky öz
ýurdundan ýesir edilip äkidildi.
18

Ýahuda häkimi Gedalýa
(Ýermeýa 40:7-9; 41:1-3)
Babyl pat yşasy Nebukadnesar Ýa
hudada galdyran halk ynyň üst ünden
Şapanyň agt yg y, Ahykamyň ogly Ge
dalýany häkimlige belledi. 23 Indi bütin
goşunbaşylar we olar yň adamlar y Babyl
pat yşasynyň Ged alýany häk im edip
belländigi barad a eşidenler inde, Ne
tanýanyň ogly Ysmaý yl, Kareýanyň
ogly Ýohanan, netopaly Tanhumetiň
ogly Seraýa we bir magakatlynyň ogly
Ýazanýa dagy öz goşunlar y bilen Mispa,
Gedalýanyň ýanyna geldiler. 24 Gedalýa
olara we olar yň goşunyna ýüzlenip, ant
içip: «Babyllylar yň hökümdarlar yndan
gorkmaň. Ýurtda mesgen tut up, Babyl
patyşasyna gulluk ediň. Şonda size oňat
bolar» diýdi. 25 Emma ýedinji aýda paty
şa neslinden bolan Elişamanyň agt ygy,
22
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Netanýanyň ogly Ysmaý yl özüniň on
adamy bilen Gedalýanyň ýanyna geldi
we olar ony öldürdiler. Şeýle hem olar
Mispada, Gedalýanyň ýanynda bolan
ýahudalar y we babyllylar y-da öldürdiler.
26 Onsoň adamlar yň uludan-kiçä bar y we
goşunbaşylar Müsüre tarap ýola düşdüler,
çünki olar babyllylardan gorkýardylar.
Ýehoýakyn ýesirlikden boşadylýar
(Ýermeýa 52:31-34)
Ýahud a pat yş as y Ýehoýak ynyň
ýesirl ig in iň otuz ýed inji ýylynyň
27

on ikinji aýynyň ýigr im i ýed isine
Ewilmer od ak Babyl a pat yş a bolup,
Ýahud a pat yş as y Ýehoýak yny ýe
sirl ikd en boş atd y. 28 Ol Ýehoýak yn
bilen mäh irl i bolup, tagt yny özi
bilen Babyl a sürg ün edilen başg a
pat yş al ar yň tagtl ar ynd an ýok ard a
goýdy. 29 Şeýd ip, Ýehoýak yn özün iň
ýesirl ikd äk i eşikler in i çalş yrdy. Ol
büt in ömr üne pat yşanyň saçag ynd an
naharlandy. 30 Onuň gündelik eklenji
ömr ün iň ahyr yna çenli hem işe pat yşa
tar apynd an ber ild i.

	

