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Şamuwel pygamber
Ikinji kitap

Giriş
Şa mu wel py gam ber baradaky ikin ji 

ki tap da Da wut py gam be riň pa ty şa lyk 
sü ren ýyl la ry be ýan edi lip, Şa mu wel 
py gam ber bi rin ji ki tap do wam ed ýär. 
Da wut py gam ber ys ra ýyl hal ky nyň 
ta ry hyn da öç me jek yz gal dy ran pa-
ty şa dyr. Ol öz şa lyk sü ren döw rün de 
ys ra ýyl go şu ny na ser ker de lik edip, 
Iýe ru sa lim şä he ri ni eýe le ýär. Bu şä-
her soň ra Ýa hu da we la ýa ty nyň we 
tu tuş Ys ra ýyl döw le ti niň paý tag ty 
bol ýar.

Da wut py gam be riň sa dyk ýü re gi, 
Hu da ýyň buý ruk la ry na yh las bi len 
ýa pyş ma gy Ony hoş nut ed ýär di. Şo-
nuň üçin-de, Hu daý Da wu da onuň 
nes li niň hiç wagt şa lyk tag tyn dan 
düş me jek di gi ni wa da ber ýär.

Ki ta byň ikin ji bö lü min de Da wut 
pa ty şa nyň dur muş kyn çy lyk la ry be-
ýan edil ýär. Ol in di mil li go şu nyň 

gaý duw syz ýaş ser ker de si däl. Ol 
ys ra ýyl hal ky üçin köp ýer le ri eýe läp, 
in di tap dan dü şen pa ty şa hök mün de 
su rat lan dy rylýar. Da wut kä wagt re-
him siz lik edip, öz gö wün is leg le ri ne 
we bäh bit le ri ne ko wa la şyp, Hu da ýyň 
na za ryn da pis lik sa ýyl ýan gü nä le ri 
ed ýär. Şeý le gü nä le ri üçin Hu daý ony 
berk je za lan dyr ýar. Em ma Da wu dyň 
bir üýt ge şik hä si ýe ti bar: ol eden 
gü nä si ne dü şü nen ba dy na to ba edip, 
Hu daý dan ötünç so ra ýar, Onuň bi len 
gat na şy gy di kelt jek bo lup jan-ten den 
yh las ed ýär.

Da wut py gam ber öm rü niň ahy-
ryn da el den gi de ren şa ly gy ny do ly 
di kel dip bil me ýär. Em ma mu ňa ga-
ra maz dan, on dan soň onuň tag ty na 
og ly Sü leý man çyk ýar. Pa ty şa lar 
bi rin ji ki tap da Sü leý ma nyň şa lyk 
sü ren döw ri be ýan edil ýär.
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Dawudyň patyşalygyndaky betbagtçylyklar ............................... 15:1–20:26
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1‑nji bap

Şawulyň öldi habary
1 Şa wul ölen den soň, ama lek le ri ýe ňip, 

do la nyp ge len Da wut iki gün Zik la g da 
gal dy. 2  Üçün ji gün diý len de Şa wu lyň dü-
şel ge sin den ýa ka sy ny ýyr typ, ba şyn dan 
gum sow ran bir adam Da wu dyň ýa ny na 
gel di. Ol Da wu dyň öňün de ýe re ýü zin 
dü şüp tag zym et di. 3 Da wut on dan: «Ni-
re den gel ýär siň?» di ýip so ra dy. Ol: «Men 
Ys ra ýyl dü şel ge sin den ga çyp gaýt dym» 
diý di. 4 Da wut oňa: «Aýt, nä me bol dy?» 
diý di. Ol: «Go şun ýeň lip gaç dy, adam la-
ryň kö pü si gy ryl dy. Şa wul bi len onuň og ly 
Ýo na tan hem öl di» diý di. 5 Da wut bu ha ba
ry ge ti ren ýaş ýi git den: «Şa wul bi len onuň 
og ly Ýo na ta nyň öle ni ni ni re den bil ýäň?» 
di ýip so ra dy. 6  Ýaş ýi git Da wu da şeý le 
jo gap ber di: «Edil şol wagt men Gil bo ga 
da gyn da dym. Men Şa wu lyň naý za sy-
na sö ýe nip du ra ny ny, duş ma nyň sö weş 
ara ba la ry nyň we ola ry sür ýän es ger le riň 
bol sa oňa go laý la şyp bar ýan dyk la ry ny 
gör düm. 7 Şa wul ýeň se si ne se re den de me-
ni gö rüp, ýa ny na ça gyr dy. Men: „Nä me 
agam?“ diý dim. 8  Ol: „Sen kim?“ di ýip 
so ra dy. „Men ama lek ti re sin den“ di ýip 
jo gap ber dim. 9 Soň ra ol ma ňa: „Gel-de, 
me ni öl dür, çün ki en tek içim de ja nym 
bol sa-da, aja lym gör nüp dur“ diý di. 10 Me
nem bar dym-da, ony öl dür dim. Se bä bi 
men onuň in di di ri gal ma jak dy gy na göz 
ýe ti rip dim. Ba şyn da ky tä ji bi len elin dä ki 
bi le zi gi ni je na by ma alyp gaýt dym, ine, 
olar je na bym». 11 Mu ny eşi den Da wut ýa-
ka sy ny tu tup, ge ýim le ri ni ýyrt dy, onuň 
ýa nyn da ky lar hem şeýt di ler. 12  Olar gy-
lyç dan ge çi ri len Şa wul üçin, onuň og ly 
Ýo na tan üçin, Reb biň go şu ny we ys ra ýyl 
hal ky üçin ag şa ma çen li agyz bek läp, ýas 
tu tup ag laş dy lar. 13 Da wut ha bar ge ti ren 

ýaş ýi git den: «Sen ni re li?» di ýip so ra dy. 
Ol: «Men gel mi şek bir ama le giň og ly» di-
ýip jo gap ber di. 14 Da wut oňa: «Gork man, 
Reb biň se çip-saý lan ada my ny öl dür mä ge 
nä dip milt et diň?» diý di. 15 Soň ra Da wut 
ýaş ýi git le riň bi ri ni ýa ny na ça gy ryp: «Gel, 
şu ny öl dür!» diý di. Ýi git ony urup öl dür di. 
16 Da wut ama le ge: «Dö ken ga nyň öz ba şy-
ňa bar syn. Çün ki sen Reb biň se çip-saý lan 
ada my ny öl dü ren di gi ňe öz di liň bi len 
şa ýat lyk et diň» diý di.

17 Şa wul we onuň og ly Ýo na tan üçin, 
Da wut şu agy ny aýt dy. 18  (Da wut bu 
«Peý kam aý dy my ny» ýa hu da hal ky na 
öw ren me gi bu ýur dy. Bu Dogruçyllyk 
ki ta byn da ýa zy lan dyr.) Ol şeý le diý di:
 19 «Eý, Ysraýyl, şöhratyň dem- 

-düýtsüz ýatyr depeleriňde!
Gerçekler nädip ýere ýazyldy?!

 20 Gatlylara aýtmaň muny,
Aşkelonyň köçelerinde ýaýmaň.

Ýogsam piliştlileriň gyzlary joşar,
sünnetsizleriň gyzlary heşelle 

kakar.
 21 Eý, Gilboga daglary!

Üstüňize çyg-da, ygal-da 
düşmesin!

Sizden hasyl önmesin!
Çünki gerçegiň galkany,

Şawulyň gaýdyp ýaglanmajak 
galkany

siziň üstüňizde syndy.

 22 Ýonatanyň ýaýy sowa geçmezdi
öldürilenleriň teninden,

Şawulyň gylyjy boş geçmezdi
gerçekleriň ýaýyndan.

 23 Söýgülidi, ezizdi
Şawul bilen Ýonatan.

Dirilikde, ölümde olar jyda düşmedi.
Çalasyndylar bürgütden,
güýçlüdiler arslandan.
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a 2:16 Hel kat has su rym – bu söz gy lyç meý da ny diý me gi aň lad ýar.

 24 Eý, Ysraýyl gyzlary,
aglaň, Şawul üçin aglaň!

Al-elwan geýdiren üçin,
geýimiňizi zer bilen nagyşlan 

üçin aglaň!

 25 Gerçekler nädip ýere ýazyldy jeň 
meýdanynda!

Ýonatan dem-düýtsüz ýatyr 
depäňde.

 26 Seniň üçin halym teňdir, eý, 
Ýonatan dogan!

Juda eziz bolupdyň maňa.
Zenan söýgüsinden-de

artykdy söýgiň maňa.

 27 Gerçekler nädip ýere ýazyldy?!
Ok-ýaraglar döwüldi!»

2‑nji bap

Dawut Ýahudanyň patyşasy bolýar
1 Şon dan soň Da wut: «Ýa hu da ga la la-

ry nyň bi ri ne gi de ýin mi?» di ýip, Reb be 
ýüz tut dy. Reb: «Ha wa, git!» di ýip jo-
gap ber di. Da wut: «Haý sy na gi de ýin?» 
di ýip so ra dy. Reb: «Heb ro na» diý di. 
2  Şun luk da, Da wut özi bi len iki aýa ly ny – 
ýiz re gel li Ahy no ga my hem-de kar mel li 
Na ba lyň dul ga lan aýa ly Aby ga ýyly alyp, 
Heb ro na git di. 3 Da wut adam la ry ny-da 
öz maş ga la la ry bi len bi le äkit di. Şeý dip, 
olar Heb ron ga la sy nyň oba la ryn da or-
naş dy lar. 4 Ýa hu da nyň adam la ry gel di ler 
we Da wu dyň ba şy na ýag gu ýup, ony 
ýa hu da ti re si ne pa ty şa bel le di ler.

Olar Şa wu ly Gil gat da ky ýa beş li le riň 
jaý lan dy gy ny Da wu da ha bar be ren-
le rin de, 5  Da wut ça par la ryň üs ti bi len 
ýa beş li le re şeý le ha bar ýol la dy: «Öz 

je na by ňyz Şa wu ly jaý lap, oňa we pa ly lyk 
gör ke zen di gi ňiz üçin, Reb si zi ýal ka syn! 
6 Reb si ze mer he met et sin hem we pa ly lyk 
gör kez sin! Bu eden işi ňiz üçin me nem 
si ze ýag şy lyk ede rin. 7 Gol la ry ňyz kuw-
wat ly bol sun, özü ňi zem mert bo luň! 
Je na by ňyz Şa wul öl di, ýa hu da hal ky 
me ni pa ty şa ly ga bel le di».

Abner Yşboşedi Ysraýylyň 
patyşasy edýär

8  Ne riň og ly Ab ner Şa wu lyň go şun-
ba şy sy dy. Ol Şa wu lyň og ly Yş bo şe di 
Ma ha na ýy ma ge tir di. 9 Ab ner ony Gil
ga dyň, Aşu ryň, Ýiz re ge liň, Ef ra ýy myň, 
Ben ýa mi niň hem-de tu tuş Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy et di. 10‑11 Ys ra ýy la pa ty şa lyk 
edip baş lan da, Şa wu lyň og ly Yş bo şet 
kyrk ýa şyn da dy. Ol iki ýyl pa ty şa lyk et di.

Em ma ýa hu da ti re si Da wu dyň yzy na 
eýer di. Heb ron da ýa hu da ti re si ne Da wut 
ýe di ýyl al ty aý bä ri pa ty şa lyk ed ýär di.

12 Ne riň og ly Ab ner Şa wu lyň og ly Yş bo-
şe diň adam la ry bi len bi le Ma ha na ýym dan 
Gib go na git di. 13 Se ru ýa nyň og ly Ýo wap 
bol sa Da wu dyň adam la ry bi len çy kyp, 
Gib gon how da ny nyň ýa nyn da olar bi len 
ga bat laş dy. Bu iki to pa ryň her si how da nyň 
bir ta ra pyn da ýer leş di. 14  Ab ner Ýo wa ba: 
«Goý, ýaş ýi git ler öňe çyk syn lar-da, ba şa-
-baş güýç sy na nyş syn lar» diý di. Ýo wap 
hem: «Goý, çyk syn lar» diý di. 15 Olar öňe 
çyk dy lar. Ben ýa min ti re sin den Şa wu lyň 
og ly Yş bo şet ta rap dan on iki adam, Da-
wu dyň adam la ryn dan hem on iki adam 
öňe saý lan dy. 16  Olar bi ri-bi ri niň kel le-
sin den tu tup, gar şy da şy nyň böw rün den 
gy lyç la ry ny ge çir di ler. Şeý dip, ola ryň 
äh li si niň lä şi se ril di. Şo ňa gö rä-de Gib-
gon da ky ol ýe re Hel kat has su rym a di ýen 
at be ril di. 17 Şeý dip, ol gün ju da ýo wuz 
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sö weş baş lan dy. Ab ner bi len ys ra ýyl lar 
Da wu dyň adam la ryn dan ýe ňil di ler.

18  Se ru ýa nyň üç og ly Ýo wap, Aby-
şaý, Asa hel da gy şol ýer de di. Asa hel 
edil ke ýik ýa ly ýyl dam dy. 19 Ol Ab ne ri 
yzar la dy. Ol hiç ta ra pa so wul man, gö ni 
onuň yz yn dan bar ýar dy. 20 Ab ner yzy na 
se re dip: «Asa hel, bu sen mi?» diý di. Ol: 
«Ha wa, men» di ýip jo gap ber di. 21 Ab
ner oňa: «Sa gy ňa ýa so lu ňa sow lup, ýaş 
es ger le riň bi ri ni tut-da, onuň zat la ry ny 
ta la» diý di. Ýö ne Asa hel onuň yz yn-
dan gal ma dy. 22  Ab ner Asa he le ýe ne: 
«Me ni ko wa la ma ňy bes et! Bir den se ni 
ýe re pyl çap uraý ma ýyn! On soň men 
se niň do ga nyň Ýo wa byň ýü zü ne nä hi li 
se re de rin?» diý di. 23 Ýö ne Asa hel yza 
gaýt mak is le me di. Şun luk da, Ab ner 
naý za sy nyň uju ny onuň için den ge çir di. 
Asa hel ýy kyl dy, ýy ky lan ýe rin de-de jan 
ber di. Onuň ölen ýe rin den ge çen le riň 
hem me si ol ýer de aýak çek di ler.

24  Soň ra Ýo wap bi len Aby şaý Ab ne riň 
yz yn dan ko wa la dy lar. Gün ýa şan da, olar 
Gi ýa nyň gar şy syn da ky, Gib gon çö lü ne 
ta rap gid ýän ýo luň ýa ka syn da ky Omah 
de pe si ne ýet di ler. 25 Ben ýa min ler Ab ne-
riň da şy na top lan dy lar-da, bir leş di ler; 
olar bir de pä niň üs tü ne çy kyp dur du lar. 
26  Ab ner Ýo wa ba gy gy ryp şeý le diý di: 
«Adam la ryň gy lyç dan ge çi ril me gi niň, 
heý, so ňy gel mez mi? Mu nuň so ňu nyň 
pa jy ga ly bol ja gy ny bi le ňok my? Ga-
ryn daş la ry ny ko wa la ma gy bes et me gi 
üçin adam la ry ňa ha çan buý ruk ber jek?» 
27 Ýo wap Ab ne re: «Di ri Hu daý dan ant 
iç ýän! Eger özüň ses len me dik bol saň, 
me niň adam la rym öz ga ryn daş la ry ny 
tä daň da na çen li ko wa lar dy lar» diý di. 
28  Ýo wap şah dan edi len sur naý çal dy; 
adam lar sak lan dy lar. Şon dan soň olar 
ys ra ýyl la ry ko wa la ma gy, olar bi len uruş-
ma gy bes et di ler.

29 Ab ner adam la ry bi len uzak gi je 
Ior dan de re sin den ýö re di. Olar Ior dan 
der ýa syn dan geç di ler; er te si ir den hem 
ýö räp, Ma ha na ýy ma gel di ler. 30 Ýo wap 
Ab ne ri ko wa la ma gy bes eden den soň, 
adam la ry ny top la dy. Da wu dyň adam la-
ryn dan Asa hel den baş ga-da on do ku zy 
kem di. 31 Da wu dyň adam la ry Ab ne re 
go şu lan ben ýa min ler den üç ýüz alt myş 
ada my öl dür di. 32  Olar Asa he li äki dip, 
Beý tul la ham da – onuň öz ka ka sy nyň 
gub ry goý lan güm me ziň için de jaý la dy-
lar. Soň ra Ýo wap adam la ry bi len uzak 
gi je ýol ýö räp, daň aga ran da Heb ro na 
gel di.

3‑nji bap
1 Şa wu lyň adam la ry bi len Da wu dyň 

adam la ry nyň ara syn da ky uruş uza ga 
çek di. Da wut git di gi sa ýy güýç len ýär di, 
Şa wu lyň ky lar bol sa bar ha ejiz le ýär di ler.

Dawudyň Hebronda doglan ogullary
2  Ine, şu lar Da wu dyň Heb ron da dog lan 

ogul la ry dyr: onuň now ba har og ly ýiz-
re gel li Ahy no gam dan bo lan Am non dy. 
3 Ikin ji si kar mel li Na ba lyň dul ga lan aýa-
ly Aby ga ýyl dan bo lan Ki lap dy, üçün ji si 
Ge şur pa ty şa sy Tal ma ýyň gy zy Ma ga-
ka dan bo lan Ab şa lom dy. 4  Dör dün ji si 
Ha gyt dan bo lan Ado ny ýa dy, bä şin ji si 
Aby tal dan bo lan Şe pat ýa dy. 5  Al tyn jy 
og ly Eg la dan bo lan Ýit re gam dy. Da wu-
dyň bu ogul la ry nyň hem me si Heb ron da 
do gul dy lar.

Abner Dawuda goşulýar
6  Şa wul bi len Da wu dyň ko wum-ga-

ryn daş la ry nyň ara syn da ky uruş do wam 
ed ýär di. Şa wu lyň kowu myn dan Ab ner 
bar ha güýç len ýär di. 7 Şa wu lyň Ris pa 
at ly bir gyr na gy bar dy. Ris pa nyň ata-
sy na Aýa diý ýär di ler. Bir gün Yş bo şet 
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Ab ne re: «Nä me üçin ka ka myň gyr na gy 
bi len ýat dyň?» diý di. 8  Yş bo şe diň söz-
le ri ne Ab ne riň ju da ga ha ry ge lip, oňa 
şeý le diý di: «Nä me sen me ni Ýa hu da nyň 
ta ra py na ge çen bir kö pek ha sap la ýaň-
my? Men bu gün ki gü ne çen li ataň 
Şa wu lyň nes li ne, onuň do gan la ry na, 
dost-ýar la ry na we pa ly bo lup, se ni Da-
wu dyň eli ne düş mek den sak lap gez dim. 
Şu aýal se bäp li bu gün sen ma ňa ga ra 
ýöň ke jek bol ýar myň? 9‑10 Reb Şa wu lyň 
elin den pa ty şa ly gy al jak dy gy na, Dan-
dan Be ýer şe ba çen li uzal ýan Ys ra ýyl da 
hem Ýa hu da da Da wu dyň pa ty şa ly gy ny 
ber ka rar et jek di gi ne ant iç di. In di ol 
hak da aý dy la ny ýe ri ne ýe tir me sem, goý, 
Hu daý ma ňa-da şo ny, hat da on da nam 
be te ri ni gör kez sin». 11 Yş bo şet Ab ner den 
gor kan soň, oňa jo gap gaý ta ryp bil me di.

12  Ab ner Heb ron da otu ran Da wu da 
ça par ibe rip: «Ýurt ki miň ki? Gel, äht 
bag la şa ly, tu tuş Ys ra ýy lyň se niň ta ra py-
ňa geç me gi ne me nem gol daw be re ýin» 
diý di. 13 Da wut: «Bol ýar, men se niň bi len 
äht edi şe ýin, ýö ne bir şert bi len: me niň 
bi len gör me-gör şe ge le niň de, Şa wu lyň 
gy zy Mi ka ly-da ge ti rer siň, eger ge tir-
me seň, me ni gör mer siň» diý di. 14  Soň ra 
Da wut: «Ýüz pi lişt li niň pür çü gi ni be rip 
alan aýa lym Mi ka ly özü me gaý ta ryp 
ber» di ýen ha bar bi len Şa wu lyň og ly Yş-
bo şe de ça par gön der di. 15 Yş bo şet adam 
ibe rip, Mi ka ly onuň adam sy Pal ty ýel den 
yzy na al dy. Pal ty ýel La ýy şyň og lu dy. 
16  Adam sy ýol bo ýy ag lap-eň räp, Mi ka ly 
Ba hu ry ma çen li ug rat dy. Ab ner «Öýü ňe 
gaýt!» di ýen soň, Pal ty ýel yzy na do lan dy.

17 Ab ner ys ra ýyl ýa şu lu la ry na şeý le 
söz ler bi len ýüz len di: «Köp wagt dan bä ri 
siz Da wu dyň özü ňi ze pa ty şa bol ma gy-
ny is le ýär si ňiz. 18  In di is le gi ňi zi ama la 
aşy ryň, se bä bi Reb: „Men Öz hal kym 
Ys ra ýy ly gu lum Da wu dyň üs ti bi len 

pi lişt li ler den hem onuň äh li duş man-
la ryn dan ha las ede rin“ di ýip, Da wu da 
aý dyp dy». 19 Ab ner ben ýa min ti re si bi len 
hem gep leş di. Soň ra äh li ys ra ýyl la ryň 
hem-de ben ýa min le riň is le gi ni Da wu da 
ýe tir mek üçin, ol Heb ro na git di.

Abneriň ölümi
20 Ab ner ýig ri mi adam bi len bi le Heb-

ro na Da wu dyň ýa ny na bar dy. Da wut olar 
üçin meý lis gu ra dy. 21 Ab ner Da wu da: 
«Men gi de ýin-de, tu tuş Ys ra ýy ly şa hez-
ret le ri niň ýa ny na ýyg na ýyn. Se niň öz 
gö wün is le gi ňe gö rä şa lyk sür me giň üçin, 
goý, olar se niň bi len äht bag laş syn lar» 
diý di. Da wut Ab ne ri goý ber di, ol sag-sa-
la mat çy kyp git di. 22  Ýo wap Da wu dyň 
adam la ry bi len ta laň çy lyk dan ýa ňy ja 
gaý dyp ge lip di. Olar köp ol ja alyp dy lar. 
Em ma Ab ner Heb ron da – Da wu dyň ýa-
nyn da däl di, Da wut ony goý be rip di, ol 
sag-sa la mat çy kyp gaý dyp dy. 23 Ýo wap 
tu tuş go şun bi len bi le gel di. Ne riň og ly 
Ab ne riň pa ty şa nyň ýa ny na ge len di gi ni, 
pa ty şa nyň ony goý be ren di gi ni, onu ňam 
sag-sa la mat çy kyp gi den di gi ni Ýo wa ba 
ha bar ber di ler. 24  Ýo wap pa ty şa nyň ýa-
ny na ba ryp: «Eden za dyň nä me?! Öz 
aýa gy bi len ýa ny ňa ge len Ab ne ri nä me 
üçin goý ber diň? 25 Sen Ne riň og ly Ab ne ri 
ta na ýaň ahy ryn! Ol se ni al da mak üçin, 
ni rä gi dip-gel ýä ni ňi, nä me iş ed ýä ni ňi 
bil mek üçin ge len dir» diý di. 26  Ýo wap 
Da wu dyň ýa nyn dan çy kan soň, Ab ne riň 
yz yn dan ça par lar iber di we ony Si ra gu-
ýu syn dan yzy na ge tirt di. Em ma Da wut 
mun dan bi ha bar dy. 27 Ab ner Heb ro na 
gaý dyp ge len de, Ýo wap onuň bi len iki-
çäk gep leş jek bol ýan ki şi bo lup, ony 
der we zä niň iç ta ra py na çek di-de, içi ne 
urup öl dür di. Şeý dip, Ab ner Ýo wa byň 
do ga ny Asa he liň ga ny na ga lan dy gy üçin 
öl dü ril di. 28  Da wut bu ha ba ry eşi dip: 
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«Özü mem, pa ty şa ly gy mam Ne riň og ly 
Ab ne riň ga ny üçin Reb biň öňün de hiç 
wagt gü nä kär bol ma rys. 29 Gü nä, goý, 
Ýo wa byň hem onuň nes li niň boý nu na 
düş sün. Ýo wa byň nes li niň ara syn da 
iriň ýyg na ýan ýa ra ly, pis açan ýa-da 
gol tu gy pi şek li, gy lyç dan öl ýän ýa-da 
na na zar adam lar, goý, he mi şe bol sun 
dur sun» diý di. 30 Şeý dip, Ýo wap we onuň 
do ga ny Aby şaý Gib gon da bo lan uruş da 
öz do gan la ry Asa he li öl dü ren Ab ne riň 
ja ny na kast et di ler.

31 Da wut Ýo wap bi len onuň ýa nyn da ky 
äh li hal ka: «Ýa ka ňy zy ýyr typ, jul geý-
niň-de, Ab ne riň ýa sy ny tu tuň» diý di. 
Da wut pa ty şa onuň ta by dy nyň yz yn dan 
ýö re di. 32  Ab ne ri Heb ron da jaý la dy lar. 
Onuň gubrynyň ba şyn da pa ty şa ses 
edip ag la dy, tu tuş halk-da oňa go şul dy. 
33 Pa ty şa Ab ner üçin agy aýt dy:

«Akmaklarça ölmeli däldiň, 
Abner!

 34 Gollaryň bagly däldi,
aýaklaryň gandally däldi!
Emma zalymlaryň goluna 

düşen biri kimin heläk 
bolduň!»

Ab ner üçin tu tuş halk ýe ne-de ag la-
dy. 35 Soň ra äh li halk Da wu dyň ýa ny na 
ge lip, Gün bat maz dan öň bir zat lar gar-
ban ma gy tekl ip et di ler. Em ma Da wut: 
«Eger Gün ýaş ýan ça çö rek iý sem ýa-da 
baş ga bir zat dat sam, Hu daý ma ňa-da 
şo ny, hat da on dan-da be te ri ni gör kez sin» 
di ýip ant iç di. 36  Tu tuş halk Da wu dyň 
bu bol şu ny gö rüp, ony ma kul la dy. Pa-
ty şa nyň ed ýän äh li işin den ho şal bol şy 
ýa ly, halk bu ge zek hem on dan ho şal 
bol dy. 37 Ne riň og ly Ab ne riň ölü min-
de Da wu dyň eli niň ýok du gy na tu tuş 
go şun we äh li ys ra ýyl hal ky şol gün 
göz ýe tir di. 38  Pa ty şa adam la ry na ýüz le-
nip: «Bu gün Ys ra ýy lyň bir be gi niň, bir 

be ýik ada my nyň ölen di gi ni bil ýä ňiz mi? 
39 Hu da ýyň ba şy ma ýag guý lup saý lan 
pa ty şa sy bol sa mam, men de bu gün güýç-
gur bat ýok. Se ru ýa nyň ogul la ry men den 
has güýç li. Ýa man lyk ede niň özü ne-de 
Reb ýa man lyk gör kez sin» diý di.

4‑nji bap

Yşboşet öldürilýär
1 Heb ron da Ab ne riň öl dü ril en di gi ni 

eşi dip, Şa wu lyň og ly Yş bo şe diň es si 
aýyl dy, tu tuş ys ra ýyl hal ky na how sa-
la ara laş dy. 2  Şa wu lyň og ly Yş bo şe diň 
hyz ma tyn da Ba ga na hem Re kap at ly 
iki do gan bar dy. Olar ga rak çy to par-
la ryň ser ker de le ri di ler. Olar ben ýa min 
ti re sin den be ýe rot ly Rim mo nyň ogul la-
ry dy lar. (Be ýe rot Ben ýa min top ra gy nyň 
bir bö le gi ha sap edil ýär di. 3 Bir wagt lar 
öz top rak la ry ny taş lap, Gi ta ýy ma ga çyp 
ba ran be ýe rot ly lar hä zi re çen li hem ol 
ýer de gel mi şek bo lup ýa şap ýör ler.)

4  Şa wu lyň og ly Ýo na ta nyň Me pi bo şet 
di ýen iki aýa gy-da ag sak bir og ly bar-
dy. Ýiz re gel den Şa wul bi len Ýo na ta nyň 
öl di ha ba ry ge len de, ol bäş ýa şyn da dy. 
Ene ke si ju da how luk maç lyk bi len alyp 
ga çyp bar ýar ka, ony elin den ga çy ryp dy. 
Şeý dip, ça ga nyň aýa gy na şi kes ýe tip di.

5 Yş bo şet gün or tan dynç al ýar ka, Rim-
mo nyň ogul la ry Re kap bi len Ba ga na 
gün or ta nyň ys sy syn da onuň öýü ne gel di-
ler. 6‑7 Bu iki do gan bug daý al ma ga ge len 
ki şi ler bo lup, Yş bo şe diň içi ne ur du lar. 
Bu, ine, şeý le bo lup dy: olar öýe gi ren le-
rin de, Yş bo şet öz ýat ýan ota gyn da uk lap 
ýa tyr dy. Olar onuň üs tü ne to pul dy lar-da, 
ony öl dü rip, kel le si ni ke sip al dy lar we ol 
ýer den çy kyp gaç dy lar. Soň ra olar Ior dan 
de re si niň ýo ly bi len uzak gi je ýö re di ler.

8  Ol iki si Yş bo şe diň kel le si ni Heb ro na 
Da wu dyň ýa ny na ge ti rip, oňa: «Ine, şu 
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a 5:9 Mil lo – top rak bi len dol du ry lan jaý ryk ýa-da boş luk ýer bol ma gy ah mal. Söz lü ge se ret.

se niň ja ny ňa kast et mek çi bo lan duş ma-
nyň Şa wu lyň og ly Yş bo şe diň kel le si! Bu 
gün Reb Şa wul dan we onuň nes lin den 
şa hez ret le ri niň ary ny al dy» diý di ler. 
9‑10 Da wut be ýe rot ly Rim mo nyň ogul la ry 
Re kap bi len Ba ga na ýüz le nip: «Me-
ni äh li be la-be ter ler den go ran Reb den 
ant iç ýä rin, ma ňa bi ri Şa wu lyň öl di 
ha ba ry ny ge ti rip di we ol go wy ha bar 
ge ti ren di rin öý düp di. Ýö ne men ony 
Zik la g da öl dür dim. Ge ti ren buş lu gy üçin 
oňa şeý le „ser paý“ ýa py lyp dy. 11 Heý, 
on soň siz – za lym lar bir bi gü nä ni öz 
öýün de, öz dü şe gin de öl dü rer si ňiz-de, 
si zi ýer ýü zün den ýok edip, onuň hu nu-
ny siz den al ma ryn my?» diý di. 12  Soň ra 
Da wut nö ker le ri ne emr et di; nö ker ler 
ola ry öl dür di ler we el-a ýak la ry ny ke-
sip, göw re le ri ni Heb ron da ky how da nyň 
üs tün den as dy lar. Yş bo şe diň kel le si ni 
bol sa äki dip, Heb ron da Ab ne riň gub ry 
goý lan güm mez de jaý la dy lar.

5‑nji bap

Dawut tutuş Ysraýyla patyşa bolýar 
(1 Ýyl ýazgylary 11:19)

1 Ys ra ýy lyň äh li ti re le ri Heb ro na Da-
wu dyň ýa ny na ba ryp, oňa: «Biz se niň 
öz sü ýe giň den we te niň den di ris. 2  Öň le-
rem – Şa wul pa ty şa myz ka-da sen ys ra ýyl 
go şu ny na ser ker de diň. Reb sa ňa: „Me niň 
hal kym Ys ra ýy lyň ço pa ny sen bo lar syň, 
Ys ra ýy la sen hö küm dar lyk eder siň“ di-
ýip di» diý di ler. 3 Şeý dip, Ys ra ýy lyň äh li 
ýa şu lu la ry Heb ro na Da wu dyň ýa ny na 
ýyg nan dy lar. Şol ýer de Reb biň hu zu ryn da 
Da wut pa ty şa olar bi len äht ediş di. Ys ra-
ýy lyň ýa şu lu la ry Da wu dyň ba şy na ýag 
gu ýup, Ys ra ýy la pa ty şa bel le di ler. 4 Da wut 
pa ty şa bel le nen de, otuz ýa şyn da dy; ol 

kyrk ýyl pa ty şa lyk et di. 5 Da wut Heb ron
da Ýa hu da nyň üs tün den ýe di ýyl, al ty aý, 
Iýe ru sa lim de otu ryp, tu tuş Ys ra ýyl bi len 
Ýa hu da otuz üç ýyl pa ty şa lyk et di.

6  Da wut pa ty şa adam la ry ny alyp, Iýe-
ru sa lim de ýa şa ýan ýa bus la ryň üs tü ne 
ýö riş et di. Ýa bus lar Da wu da: «Sen bu 
ýe re gi rip bil mer siň, hat da kör ler dir ag-
sak la ram se ni yzy ňa ser pik di rip bi ler ler» 
diý ýär di ler. Olar Da wut bu ýe re gi rip 
bil mez di ýip pi kir ed ýär di ler. 7 Em ma 
Da wut Si on ga la sy ny ba syp al dy. Ol hä-
zir «Da wut ga la sy» diý lip at lan dy ryl ýar. 
8  Da wut şol gün: «Kim de-kim ýa bus la ry 
öl dür mek çi bol sa, kä ri ziň için den ge çip, 
Da wu dy ýig ren ýän kör ler dir agsak la-
ryň üs tü ne çoz sun» diý di. («Kör ler dir 
ag sak lar Hu da ýyň öýü ne gi rip bil mez-
ler» di ýen gep şon dan gal dy.) 9 Da wut 
ga la ny eýe le di we ony «Da wut ga la sy» 
di ýip at lan dyr dy. Ol Mil lo dan a baş lap, 
ga la nyň tu tuş tö we re gi ni tä ze den gur dy.

10  Da wut git di gi sa ýy güýç len ýär di, 
se bä bi Hök mü ro wan Hu daý Reb onuň 
bi len di.

11  Sur pa ty şa sy Hi ram Da wu dyň 
ýa ny na il çi ler bi len kedr agaç la ry ny, 
agaç us sa la ry dyr köşk gu ru jy us sa la ry 
iber di. Olar Da wut üçin köşk gur du lar. 
12  Şeý le lik de, Da wut özü ni Reb biň tu tuş 
Ys ra ýy lyň pa ty şa sy hök mün de ber ka rar 
eden di gi ne hem-de Öz hal ky Ys ra ýy lyň 
ha ty ra sy na öz pa ty şa ly gy ny beý gel den-
di gi ne dü şün di.

13 Da wut Heb ron dan ge len den soň, Iýe-
ru sa lim de ýe ne-de gyr nak lar dyr aýal lar 
al dy. Olar dan hem Da wu dyň ogul-gyz la ry 
bol dy. 14 Onuň Iýe ru sa lim de dog lan ça ga-
la ry nyň at la ry şu lar dyr: Şam mu wa, Şo bap, 
Na tan, Sü leý man, 15 Ýyb har, Eli şu wa, Ne-
pek, Ýa py ýa, 16 Eli şa ma, El ýa da, Eli pe let.
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a 5:20 Ba gal pe ra sym – bu söz zar ba ur ýan je nap diý me gi aň lad ýar.
b 6:4 Uza Hu da ýyň san dy gy nyň gap da lyn dan – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Hu da ýyň 
san dy gy ny Aby na da byň ba ýyr lyk da ky öýün den alyp çyk dy lar di ýip duş gel ýär.
ç 6:8 Pe res Uza – bu söz Uza gar şy ga zap diý me gi aň lad ýar.

17 Da wu dyň tu tuş Ys ra ýy la pa ty şa ly ga 
bel le ni len di gi ni eşi den de, äh li pi lişt li ler 
aýa ga ga lyp, onuň göz le gi ne çyk dy lar. 
Da wut mu ny eşi dip, çöl dä ki ga la git di. 
18  Pi lişt li ler ge lip, Ra pa jül ge si ne ýaý-
ra dy lar. 19 «Men pi lişt li le riň gar şy sy na 
çy ka ýyn my? Sen ola ry me niň eli me 
be rer miň?» di ýip, Da wut Reb be ýüz 
tut dy. Reb oňa: «Bar, pi lişt li le ri şüb-
he siz se niň eli ňe ber jek di rin» diý di. 
20  Şeý le lik de, Da wut Ba gal pe ra sy ma 
ge lip, ola ry şol ýer de der bi-da gyn et di. 
Ol: «Sil bent le ri niň böw sü li şi ki min, 
Reb-de duş man la ry ma me niň elim bi len 
zar ba ur dy» diý di. Şol se bäp den hem bu 
ýe re Ba gal pe ra sym a di ýen at da kyl dy. 
21 Da wut bi len onuň adam la ry pi lişt li le riň 
taş lap gi den but la ry ny al dy lar.

22  Pi lişt li ler ýe ne ge lip, Ra pa jül ge si ne 
ýaý ra dy lar. 23 Da wut Reb be ýüz tu tan-
da, Reb şeý le diý di: «Ola ryň öňün den 
çyk ma. Bal zam agaç la ry ta rap dan ge-
lip, ola ryň ýeň se sin den ur. 24  Bal zam 
agaç la ry nyň baş la ryn dan aýak ses le ri ni 
eşi de niň de, taý ýar bol, se bä bi bu pi lişt li-
le riň go şu ny ny der bi-da gyn et mek üçin, 
Men – Reb biň se niň öňü ňe düş dü gim dir». 
25 Da wut Reb biň buý ru şy ýa ly et di. Ol 
Ge ba dan Ge ze re çen li bo lan ara lyk da 
pi lişt li le ri gyr dy.

6‑njy bap

Dawut Äht sandygyny Iýerusalime 
getirdýär 
(1 Ýyl ýazgylary 13:114; 15:1–16.3,43)

1 Da wut ýe ne-de Ys ra ýy lyň men di ýen 
adam la ryn dan otuz mü ňü si ni top la dy. 

2  Ol Hu da ýyň Äht san dy gy ny ge tir mek 
üçin, adam la ry bi len bi le Ba ga la Ýa hu-
da ga la sy na git di. San dyk ke rup la ryň 
ara syn da tagt gu ran Hök mü ro wan Reb 
di ýip at lan dy ryl ýar. 3 Olar Hu da ýyň san-
dy gy ny tä ze ara ba ýük läp, ba ýyr lyk da 
ýer leş ýän Aby na da byň öýün den alyp 
çyk dy lar. Tä ze ara ba ny Aby na da byň 
ogul la ry Uza bi len Ah ýo sü rüp bar-
ýar dy lar. 4  Uza Hu da ýyň san dy gy nyň 
gap da lyn dan b, Ah ýo bol sa san dy gyň 
öňün den ýö räp bar ýar dy. 5  Da wut we 
tu tuş ys ra ýyl hal ky Reb biň hu zu ryn-
da bar güýç le ri bi len ser wi aga jyn dan 
edi len dür li saz gu ral la ry ny: li ra, ar fa, 
dep rek, kim wal dyr kas ta net ça lyp tans 
ed ýär di ler.

6  Na ko nyň har man ja ýy na ýe ten le rin-
de, ola ryň öküz le ri büd re di, Uza eli ni 
uza dyp, Hu da ýyň san dy gyn dan tut dy. 
7 Uza gar şy Reb biň ga ha ry gel di. Bi-
per waý lyk eden di gi üçin, Hu daý ony 
şol ýer de öl dür di. Uza edil Hu da ýyň 
san dy gy nyň ýa nyn da jan ber di. 8  Da wut 
Reb biň Uza ny öl dü ren di gi üçin ga har-
lan dy. (Ol ýer şu gü ne çen li Pe res Uza ç 
diý lip at lan dy ryl ýar.) 9 Da wut şol gün 
Reb den gor kup: «Reb biň san dy gy ny 
nä dip me niň ýa ny ma ge ti rip bo lar ka?» 
diý di. 10 Şun luk da, Da wut Reb biň san dy-
gy ny Da wut ga la sy na äkit mek is le me di. 
Ol san dy gy Gat ga la syn dan bo lan Obe-
de do myň öýün de go ýup git di. 11 Reb biň 
san dy gy üç aý lap Obe de do myň öýün de 
dur dy. Reb Obe de do my we onuň tu tuş 
ho ja ly gy ny ýal ka dy.

12  «Reb Obe de do myň ho ja ly gy ny 
hem-de oňa de giş li bo lan la ryň äh li si ni 
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Hu da ýyň san dy gy üçin ýal ka dy» di ýip, 
Da wut pa ty şa ha bar ber di ler. Da wut gi-
dip, Hu da ýyň san dy gy ny uly şat lyk bi len 
Obe de do myň öýün den Da wut ga la sy na 
ge tir di. 13 Reb biň san dy gy ny gö te ri ji ler 
al ty ädim ýö rän den soň, Da wut bir öküz 
bi len se miz gö lä ni gur ban lyk ber di. 14 Da
wut ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len efot 
ge ýip, Reb biň hu zu ryn da bar güý ji bi len 
jo şup tans ed ýär di. 15  Şun luk da, Da wut 
hem-de tu tuş ys ra ýyl hal ky şat lyk bi len 
gy gy ry şyp, şah dan edi len sur naý ça lyp, 
Reb biň san dy gy ny ge tir ýär di ler.

16  Reb biň san dy gy Da wut ga la sy na 
ge ti ri len de, Şa wu lyň gy zy Mi kal pen ji re-
den se ret di. Da wu dyň Reb biň hu zu ryn da 
bök jek läp tans edi şi ni gö rüp, ol öz ýa-
nyn dan Da wu da göw nü ýet mez çi lik bi len 
se ret di. 17 Olar Reb biň san dy gy ny ge ti rip, 
Da wu dyň onuň üçin ýö ri te gu ran ça dy-
ry nyň için de öz ýe rin de goý du lar. Soň ra 
Da wut Reb biň hu zu ryn da ýak ma hem 
sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny ber di. 18  Ol 
ýak ma hem sa la mat lyk gur ban lyk la ry-
ny be rip bo lan dan soň, Hök mü ro wan 
Reb biň adyn dan hal ka pa ta ber di. 19 Aýal

-er kek diý män, ys ra ýyl hal ky nyň her si ne 
bir çö rek, bir bö lek et hem-de kiş miş 
paý la dy. Şon dan soň tu tuş je ma gat öýü-
ne dar ga dy.

20 Da wut öz maş ga la sy na pa ta ber mek 
üçin gaý dyp gel ýär kä, Şa wu lyň gy zy 
Mi kal öňün den çy kyp, oňa şeý le diý-
di: «Bir bol gu sy zyň utanç syz lyk bi len 
ýa la ňaç la ny şy ýa ly, öz emel dar la ry nyň 
gyr nak la ry nyň öňün de ýa rym-ýa la-
ňaç la nyp, gör, bu gün ys ra ýyl pa ty şa sy 
özü ne nä hi li hor mat ga zan dy!» 21 Da wut 
Mi ka la şeý le diý di: «Bu se niň ata ňyň 
hem onuň nes li niň ýe ri ne me ni saý lan, 
me ni Öz hal ky Ys ra ýy la hö küm dar eden 
Reb biň hu zu ryn da bol dy. Ha wa, men 
Reb biň hu zu ryn da tans et jek. 22  Men 

özü mi öň kü de nem has ki çel dip, mer-
te bä mi pe selt jek. Em ma se niň diý ýän 
gyr nak la ryň me ni şöh ra ta bes lär ler».

23 Şa wu lyň gy zy Mi kal dün ýä den per-
zent siz öt di.

7‑nji bap

Rebbiň Dawuda beren wadasy 
(1 Ýyl ýazgylary 17:115)

1 Da wut pa ty şa nyň öz köş gün de or-
na şan, Reb biň ony daş-tö we re gin dä ki 
äh li duş man la ryn dan go rap, oňa ra hat 
dur muş be ren döw rü di. 2  Şol gün ler de 
pa ty şa Na tan py gam be re: «Se ret, men-ä 
kedr aga jyn dan gur lan köşk de ýa şa ýa ryn, 
Hu da ýyň san dy gy bol sa bir ça dyr da dur» 
diý di. 3 Na tan Da wu da: «Is län za dy ňy 
edi ber, se bä bi Reb se niň bi len dir» diý di.

4 Em ma hut şol gi je Na ta na Reb biň sö zi 
aýan bol dy: 5 «Bar, gu lum Da wu da Reb 
şeý le diý ýär diý: „Ma ňa mes gen tu tar 
ýa ly öý gur jak sen mi? 6  Men ys ra ýyl hal
ky ny Mü sür den alyp çy kan gü nüm den 
bä ri öý de mes gen tut ma dym; ça dy ry my 
on dan-oňa gö çü rip ýa şap ýör düm. 7 Tu tuş 
Ys ra ýyl bi len bo lan ýer le ri miň äh li sin de 
Öz hal kym Ys ra ýy la baş tu tan lyk et me gi 
buý ran ser dar la ry myň, heý, bi rin den: 

‘Nä me üçin Ma ňa kedr aga jyn dan öý 
gur ma dy ňyz?’ di ýip so ra dym my?“ 8  In di 
sen Me niň gu lum Da wu da Hök mü-
ro wan Reb ýe ne-de şeý le diý ýär diý: 

„Men se ni meý dan da go ýun ba kyp ýö ren 
ýe riň den alyp, Öz hal kym Ys ra ýy lyň 
hö küm da ry et dim. 9 Ni rä git seň ýa nyň da 
bol dum, öňüň dä ki äh li duş man la ry ňy 
gy ryp taş la dym. In di bol sa ýer ýü zün-
dä ki be ýik adam la ryň ady ki min se niň 
ady ňy be len de gö ter jek. 10 Öz hal kym 
Ys ra ýyl üçin bir ýer ta ýyn lap, ola ry şol 
ýer de ýer leş dir jek. Şeý dip, olar öz ýer-
le rin de ýa şar lar. Mun dan beý läk ola ryň 
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ra hat ly gy bo zul maz. 11 Hal kym Ys ra-
ýy la ser dar lar bel län döw rüm den bä ri 
sü tem ediş le ri ýa ly, bet gy lyk adam lar 
in di ola ra sü tem et mez ler. Men se ni 
äh li duş man la ryň dan go rap sak la jak. 
Men-Reb se niň üçin bir öý bi na et jek-
di gi mi jar ed ýä rin. 12  Peý ma nyň do lup, 
ata-ba ba la ry ňa gow şa nyň da, ýe ri ňe öz 
og lu ňy, öz bi liň den önen zür ýa dy ňy 
tag ta çy ka ryp, onuň pa ty şa ly gy ny kuw-
wat lan dy ra ryn. 13 Me niň üçin öýi ol gu rar. 
Men onuň şa lyk tag ty ny ba ky ber ka rar 
ede rin. 14  Men oňa Ata, ol bol sa Ma ňa 
ogul bo lar. Gü nä ga za naý sa we lin, ony 
ata nyň og lu ny ta ýak bi len je za lan dy ry-
şy ýa ly, Men hem ony je za lan dy ra ryn. 
15  Ýö ne Şa wu ly mah rum edi şim ýa ly, 
ony Öz sa dyk söý gim den mah rum et me-
rin. 16  Se niň nes liň hem şa ly gyň Me niň 
hu zu rym da ba ky ber ka rar bo lar. Şa lyk 
tag tyň ba ky do wam eder“». 17 Şeý le lik de, 
Na tan tu tuş bu aýan ly gy, ýag ny Reb biň 
söz le ri ni Da wu da gür rüň ber di.

Dawudyň dogasy 
(1 Ýyl ýazgylary 17:1627)

18  Soň ra Da wut ge lip, Reb biň hu-
zu ryn da otur dy-da, şeý le diý di: «Ýa 
Hök mü ro wan Reb, men kim, me ni şeý le 
de re jä ýe ti rer ýa ly me niň maş ga lam kim? 
19 Ýa Hök mü ro wan Reb, bu zat la ry hem 
az gör ýän ýa ly, Sen Öz gu luň nes li niň 
gel je gi ha kyn da hem söz ber diň. Ýa 
Hök mü ro wan Reb, Sen yn san lar bi len 
adat ça şeý le iş sa lyş ýaň my?! 20 Men Sa ňa 
baş ga nä me di ýip bi le rin?! Ýa Hök mü-
ro wan Reb, Sen Öz gu lu ňy ta na ýar syň 
ahy ryn! 21 Öz sö zü ňiň ha ty ra sy na, Öz 
gö wün is le gi ňe gö rä bu be ýik işi edip, 
gu lu ňa bil dir diň. 22  Eý, Hök mü ro wan 
Reb, Sen be ýik siň! Sa ňa taý gel jek ýok-
dur, Sen den baş ga Hu daý ýok! Mu ny 
öz gu lak la ry myz bi len eşit dik. 23 Ýer 

ýü zün de Se niň hal kyň Ys ra ýy la taý gel-
jek halk bar my ka?! Öz hal kym bol sun 
di ýip, Sen ony Mü sür gul çu ly gyn dan 
ha las et diň, be ýik hem aýyl ganç iş ler 
bi len Öz ady ňy şöh ra ta bes le mek üçin 
beý le ki mil let le ri we ola ryň hu daý la-
ry ny ola ryň öňün den ko wup çy kar dyň. 
24  He mi şe lik Öz hal kym bol sun di ýip, 
hal kyň Ys ra ýy ly Özüň üçin ebe di halk 
et diň. Ýa Reb, Sen ola ryň Hu da ýy bol-
duň. 25 In di bol sa, Sen, ýa Hu da ýy myz 
Reb, Öz gu luň hem onuň nes li hak da 
aý dan sö zü ňi ebe di sak la-da, diý şiň ýa ly 
et! 26  Goý, yn san lar „Hök mü ro wan Reb 
Ys ra ýy lyň Hu da ýy dyr“ di ýip, Se niň ady-
ňy ebe di lik be len de gö ter sin ler. Gu luň 
Da wu dyň nes li Se niň öňüň de kuw wat-
lan syn. 27 „Se bä bi, eý, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Hök mü ro wan Reb, Se niň nes li ňi ba ky 
ber ka rar ede rin“ di ýip, gu lu ňa Özüň 
aýan et diň. Şo ňa gö rä-de, gu luň Sa ňa 
ýüz le nip, şu di le gi oka ma ga milt et di. 
28  Ýa Hök mü ro wan Reb, Sen Hu daý syň, 
Se niň söz le riň hak dyr. Şu ýag şy lyk la ry 
gu lu ňa Sen wa da et diň. 29 Öz hu zu ryň da 
ebe di gal syn di ýip, gu lu ňyň nes li ne pa ta 
ber mek, goý, Sa ňa hoş gö rün sin! Se bä bi, 
ýa Hök mü ro wan Reb, mu ny Özüň söz 
ber diň. Se niň pa taň bi len, goý, gu lu ňyň 
nes li ba ky pa ta ly bol sun!»

8‑nji bap

Dawut duşmanlaryny ýeňýär 
(1 Ýyl ýazgylary 18:117)

1 Bir nä çe wagt dan soň Da wut pi lişt li-
le re zar ba urup, ola ry özü ne ta byn et di. 
Ol Me te kam ma ga la sy ny pi lişt li le riň 
elin den al dy.

2  Ol mo wap ly la ry-da ýeň di. Ola ry ýer-
de ha ta ra ýa ty ryp, öl çeg ýü pi bi len öl çäp, 
bö lek le re böl di. Her üç bö le giň bi ri ni 
di ri gal dy ryp, iki bö le gi ni öl dü rip çyk dy. 
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Şeý dip di ri ga lan mo wap ly lar Da wu da 
gul bo lup, sal gyt tö le di ler.

3 Soň ra Da wut Ýew frat der ýa sy nyň 
tö we re gin dä ki aga ly gy ny tä ze den 
di kelt mek üçin gi den So ba pa ty şa sy 
Re ho byň og ly Ha dad ge ze ri bo ýun eg-
dir di. 4  Da wut onuň bir müň ýe di ýüz 
sa ny sö weş ara ba ly es ger le ri ni hem-de 
ýig ri mi müň es ger li py ýa da go şu ny ny 
ýe sir al dy. Ol at la ryň ýüz ara ba ýe ter 
ýa ly sy ny go ýup, ga lan la ry ny ma ýyp 
et di. 5  Da mask da ýa şa ýan si ri ýa ly lar 
So ba pa ty şa sy Ha dad ge ze re kö me ge 
ge len de, Da wut si ri ýa ly la ryň ýig ri mi 
iki mü ňü si ni öl dür di. 6 Da wut Da mask da 
ýa şa ýan si ri ýa ly la ryň ara syn da go şun 
bö lüm le ri ni ýer leş dir di. Si ri ýa ly lar Da-
wu da ta byn bo lup, oňa sal gyt tö le di ler. 
Da wu dyň ba ran ýe rin de Reb oňa ýe ňiş 
ber ýär di. 7 Da wut Ha dad ge ze riň gul-
la ry nyň gö ter ýän al tyn gal kan la ry ny 
alyp, Iýe ru sa li me ge tir di. 8  Da wut pa ty şa 
Ha dad ge ze riň Be ta hem-de Be ro taý ga-
la la ryn dan ju da köp bü rünç al dy.

9 Ha mat şa sy To gy Da wu dyň Ha dad-
ge ze riň äh li go şu ny ny der bi-da gyn 
eden di gi ni eşit di. 10  Ha dad ge zer bi len 
ur şup, on dan üs tün çyk ma gy my na sy-
bet li Da wut pa ty şa ny gut la mak hem-de 
hal-ah wal so raş mak üçin, To gy öz og-
ly Ýo ra my Da wu dyň ýa ny na iber di. 
Se bä bi Ha dad ge zer To gy bi len ýy gy-
ýy gy dan uruş ýar dy. Ýo ram özi bi len 
kü müş, al tyn hem bü rünç sow gat lar 
äkit di. 11‑12  Da wut bu sow gat la ry-da äh li 
bo ýun egdirenlerinden: edom ly lar dan, 
mo wap ly lar dan, ammonlylardan, pi-
lişt li ler den, ama lek ler den hem-de So ba 
pa ty şa sy Re ho byň og ly Hadadgezerden 
alan al tyn dyr kü müş le ri bi len bir lik de 
Reb be ba gyş et di.

13  Duz jül ge sin de on se kiz müň 
edom ly ny öl dü ren den soň, Da wu dyň 

meş hur ly gy has-da art dy. 14  Ol Edo myň 
äh li ýe rin de go şun bö lüm le ri ni ýer leş-
dir di. Äh li edom ly lar Da wu da ta byn 
bol du lar. Da wu dyň gi den ýe rin de Reb 
oňa ýe ňiş ber ýär di.

15  Şeý dip, Da wut tu tuş Ys ra ýy la pa ty-
şa lyk ed ýär di. Ol tu tuş hal ky ny adyl lyk 
hem ha ky kat bi len do lan dyr ýar dy. 
16  Se ru ýa nyň og ly Ýo wap onuň go şun ba-
şy sy dy; Ahy lu dyň og ly Ýe ho şa pat – baş 
emel dar dy, 17 Ahy tu byň og ly Sa dok bi len 
Ab ýa ta ryň og ly Ahy me lek – ru ha ny dy-
lar, Se ra ýa – kä tip di, 18  Ýe ho ýa da nyň 
og ly Be na ýa – ke ret ler bi len pe let le riň 
baş tu ta ny dy, Da wu dyň ogul la ry bol sa 
ru ha ny dy lar.

9‑njy bap

Dawut we Mepiboşet
1 Da wut: «Ýo na ta nyň ha ty ra sy üçin 

ýag şy lyk ede rim ýa ly, Şa wu lyň nes-
lin den ga lan bar my ka?» di ýip so ra dy. 
2  Şa wu lyň nes lin den Si ba at ly bir hyz-
mat kär bar dy. Ony Da wu dyň ýa ny na 
ça gyr dy lar. Pa ty şa on dan: «Sen Si ba-
my?» di ýip so ra dy. Si ba: «Ha wa, men 
şol gu luň» di ýip jo gap ber di. 3 Pa ty şa 
on dan: «Şa wu lyň nes lin den aman ga-
lan bar my? Hu da ýyň ha ty ra sy na men 
oňa we pa ly lyk gör kez jek» di ýip so ra dy. 
Si ba: «Ýo na ta nyň iki aýa gy-da ag sak 
bir og ly bar» di ýip jo gap ber di. 4  Pa ty şa 
on dan: «Ol ni re de?» di ýip so ra dy. Si ba: 
«Ol Lo de bar da, Emi ýe liň og ly Ma ky-
ryň öýün de» di ýip jo gap ber di. 5 Da wut 
pa ty şa Ýo na ta nyň og lu ny Lo de bar dan, 
Emi ýe liň og ly Ma ky ryň öýün den ge tirt-
di. 6  Ýo na ta nyň og ly, Şa wu lyň ag ty gy 
Me pi bo şet Da wu dyň ýa ny na gel di. Ol 
ýe re ýü zin dü şüp, pa ty şa tag zym et di. 
Da wut: «Me pi bo şet!» diý di. Ol: «Ha-
wa, men şol gu luň!» di ýip jo gap ber di. 
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7 Da wut oňa: «Gork ma, ka kaň Ýo na-
ta nyň ha ty ra sy na men sa ňa ýag şy lyk 
et jek. Ataň Şa wu lyň äh li ýer le ri ni sa ňa 
gaý ta ryp ber jek. Sen he mi şe me niň 
sa ça gym dan na har la nar syň» diý di. 8  Me
pi bo şet oňa tag zym edip: «Men gu luň 
öli bir it ahy ryn, nä me üçin sen ma ňa 
ýag şy lyk ed ýäň?» diý di. 9 Soň ra pa ty şa 
Şa wu lyň hyz mat kä ri Si ba ny ça gy ryp, 
oňa: «Şa wu la hem onuň nes li ne de giş li 
bo lan zat la ryň äh li si ni je na by ňyň ag-
ty gy na be ren di rin. 10 Sen ogul la ryň we 
hyz mat kär le riň bi len ýe ri onuň üçin 
be je rip, ha sy ly ny ýyg nar syň, şon da ol 
je na by ňyň ag ty gy nyň ha ra ja dy bo lar, 
em ma je na by ňyň ag ty gy Me pi bo şet 
he mi şe me niň sa ça gym dan na har la-
nar» diý di.

Si ba nyň on bäş og ly bi len ýig ri mi 
hyz mat kä ri bar dy. 11 Si ba Da wut pa ty şa: 
«Şa hez ret le ri niň men gu lu na emr eden 
zat la ry nyň äh li si ber jaý edi ler» diý di.

Me pi bo şet edil Da wu dyň öz ogul-
la ry nyň bi ri ýa ly onuň sa ça gyn dan 
na har lan ýar dy. 12  Me pi bo şe diň Mi ka at ly 
ýa şa jyk bir og ly bar dy. Si ba nyň öýün de 
ýa şa ýan la ryň äh li si in di Me pi bo şe diň 
hyz mat kär le ri bol du lar. 13 Me pi bo şet Iýe-
ru sa lim de ýa şa ýar dy, se bä bi ol he mi şe 
pa ty şa nyň sa ça gyn dan na har lan ýar dy. 
Onuň iki aýa gy-da ag sak dy.

10‑njy bap

Dawut Ammon hem-de amorlary 
derbi-dagyn edýär 
(1 Ýyl ýazgylary 19:119)

1 Bir nä çe wagt dan soň Am mon pa ty şa-
sy Na haş ölüp, ýe ri ne og ly Ha nun tag ta 
çyk dy. 2  Da wut: «Na haş ma ňa we pa ly 
bol dy, men hem onuň og ly Ha nu na we-
pa ly bo la ýyn» diý di. Ony ka ka sy üçin 
çek ýän has ra tyn dan kö şeş dir mek üçin, 

Da wut onuň ýa ny na bir nä çe ça par lar 
ýol la dy. Da wu dyň ça par la ry Am mon 
ýur du na ba ran da, 3 am mon beg le ri öz 
pa ty şa sy na şeý le diý di ler: «Da wut sa-
ňa kö şeş di ri ji le ri ata ňyň hor ma ty üçin 
ibe ren dir öýd ýäň mi? Ol öz ça par la ry ny 
ga la ny ba syp al mak üçin, ony göz den 
ge çir mä ge ibe ren dir». 4  Şon da Ha nun 
Da wu dyň ça par la ry ny tu tup, ola ryň 
sak gal la ry nyň deň ýa ry sy ny syr dy ryp, 
ge ýim le ri ni syrt la ry na çen li or ta syn dan 
kes di rip, yz la ry na ug rat dy. 5 Bu hak da 
Da wu da ha bar be ren le rin de, ol: «Sak ga-
ly ňyz ös ýän çä, Ýe ri ho da bo lu be riň, soň 
ge ler si ňiz» di ýen tab şy ryk bi len ola ryň 
öňün den adam iber di, çün ki olar ga ty 
utan ýar dy lar.

6  Da wu dy öz le ri ne duş man eden dik-
le ri ne dü şü nip, am mon lar Beýt re hop 
bi len So ba dan si ri ýa ly la ryň ýig ri mi 
müň es ge ri ni, Top dan on iki müň ada my 
hem-de Ma ga ka pa ty şa sy ny müň ada-
my bi len bi le ha ky na tut du lar. 7 Da wut 
mu ny eşi dip, Ýo wap bi len ba tyr es ger li 
tu tuş go şu ny ola ryň gar şy sy na sür di. 
8  Am mon lar çy kyp, ga la nyň der we ze-
si niň ag zyn da sö weş mek üçin ny za ma 
dur du lar. Em ma So ba bi len Re hop ga la-
la ryn dan ge len si ri ýa ly lar we To puň hem 
Ma ga ka nyň adam la ry açyk meý dan da 
aý ra tyn ny za ma dur du lar.

9 Özü niň hem ar ka syn da, hem öňün de 
sö we şiň ýaý baň la nan dy gy ny gö ren Ýo-
wap Ys ra ýy lyň saý la ma es ger le ri ni alyp, 
ola ry si ri ýa ly la ryň gar şy sy na ny za ma 
du ruz dy. 10 Ga lan go şu ny öz do ga ny Aby-
şa ýyň eli ne ber di we ola ry am mon la ryň 
gar şy sy na ny za ma du ruz dy. 11 Ýo wap: 
«Bar dy-gel di si ri ýa ly lar men den güýç li 
çy kaý sa lar, sen ma ňa kö me ge ýe ti şer siň; 
bar dy-gel di am mon lar sen den güýç li 
bo lup çy kaý sa lar, on da men sa ňa kö-
me ge ýe ti şe rin. 12  Mert bol, hal ky myz 
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üçin we Hu da ýy my zyň ga la la ry üçin 
dö züm li sö we şe li. Reb bol sa Öz is lä ni ni 
eder» diý di. 13 Şeý dip, Ýo wap hem onuň 
go şun la ry si ri ýa ly la ra gar şy sö we şe 
gi riş di ler; duş man lar Ýo wap dan gaç-
dy lar. 14  Si ri ýa ly la ryň ga ça ny ny gö ren 
am mon lar Aby şaý dan ga çyp, ga la gir di-
ler. Şon dan soň Ýo wap am mon lar bi len 
sö weş me si ni bes edip, yzy na gaýt dy we 
Iýe ru sa li me gel di.

15  Öz le ri niň ys ra ýyl la r dan ýeň len-
dik le ri ni gö ren si ri ýa ly lar bir ýe re 
top la nyş dy lar. 16  Ha dad ge zer Ýew fra dyň 
aňyr syn da ky si ri ýa ly la ra ha bar ýol lap, 
sö we şe çy kar dy. Olar Ha dad ge ze riň go-
şun ba şy sy Şo ba gyň baş tu tan ly gyn da 
Heý lam ga la sy na gel di ler. 17 Da wut mu ny 
eşi dip, äh li ys ra ýyl la ry top lap, Ior dan der-
ýa syn dan geç di we Heý lam ga la sy na gel di. 
Si ri ýa ly lar Da wu dyň gar şy sy na ny za ma 
dur du lar we sö we şe gi riş di ler. 18  Si ri ýa
ly lar ys ra ýyl la ryň go şu nyn dan gaç dy lar. 
Da wut ola ryň ýe di müň sö weş ara ba ly 
es ger le ri ni hem-de py ýa da go şun dan 
kyrk müň ada my öl dür di. Ol si ri ýa ly la ryň 
go şun ba şy sy Şo ba gy ýa ra la dy; Şo bak 
şol ýer de jan ber di. 19 Ha dad ge ze re ta byn 
bo lan han la ryň äh li si öz le ri niň ys ra ýyl-
la r dan ýeň len dik le ri ne göz ýe tir di ler; 
olar bi len yla la şyk bag la şyp, ola ra bo ýun 
eg di ler. Si ri ýa ly lar hem mun dan beý läk 
am mon la ra kö mek et mek den gork du lar.

11‑nji bap

Dawut bilen Batşeba
1 Ýaz pas lyn da, pa ty şa la ryň ýö ri şe 

gid ýän döw ri Da wut öz nö ker le ri ni, 
äh li ys ra ýyl go şu ny ny Ýo wa byň ýol-
baş çy ly gy as tyn da sö we şe ýol la dy. Olar 
am mon la ry kül-pe ýe kun et di ler, Ra ba 
ga la sy ny ga ba wa al dy lar. Em ma Da wut 
Iýe ru sa lim de ga lyp dy.

2  Bir gün ag şa ma ra Da wut dü şe gin den 
tu rup, köş güň üçe gi ne çyk dy-da, ge zim 
et mä ge baş la dy. Şol wagt su wa dü şü nip 
du ran bir aýa la onuň gö zi düş di. Aýal 
diý seň gör me geý di. 3 Aýa lyň kim di gi-
ni bil mek is län Da wut onuň ýa ny na 
adam iber di. Ibe ril en gi dip ge lip, onuň 
Eli ga myň gy zy, het hal kyn dan bo lan 
Ury ýa nyň aýa ly Bat şe ba dy gy ny Da-
wu da ha bar ber di. 4  Da wut adam la ry na 
aýa ly ge tir me gi bu ýur dy. Aýal Da wu dyň 
ýa ny na gel di. Da wut aý ba şy dan ýa ňy 
aras sa la nan Bat şe ba bi len ýat dy. Soň ra 
aýal öýü ne gaýt dy. 5  Aýal göw re li bol
dy we Da wu da: «Men göw re li» di ýip 
ha bar ýol la dy.

6  «Het hal kyn dan bo lan Ury ýa ny me-
niň ýa ny ma iber» di ýip, Da wut Ýo wa ba 
ha bar et di. Ýo wap Ury ýa ny Da wu dyň 
ýa ny na iber di. 7 Ury ýa ýa ny na ge len de, 
Da wut on dan Ýo wa byň we go şu nyň 
hal-ýag da ýy, ur şuň gi di şi hak da so raş-
dyr dy. 8  Soň ra ol Ury ýa: «Öýü ňe bar-da, 
dyn jy ňy al» diý di. Ury ýa pa ty şa nyň 
köş gün den çy kan da, onuň yz yn dan pa ty-
şa nyň sow ga dy ny hem äkit di ler. 9 Em ma 
Ury ýa öz je na by nyň äh li nö ker le ri bi len 
bi le şa köş gü niň ga py syn da ýat dy; öýü ne 
git me di. 10 Onuň öz öýü ne git män di gi ni 
Da wu da ha bar be ren le rin de, ol Ury ýa-
dan: «Sen ýa ňy ja ýol dan gel diň. Nä me 
üçin öýü ňe git me diň?» di ýip so ra dy. 
11 Ury ýa Da wu da: «Äht san dy gy bi len 
ys ra ýyl lar dyr ýa hu da lar ça dyr da ka lar, 
je na bym Ýo wap dyr onuň nö ker le ri meý-
dan da ka lar, men iýip-iç mek we aýa lym 
bi len ýat mak üçin öýü me gi de ýin mi? 
Se niň öm rüň den hem ja nyň dan ant iç-
ýä rin, men beý le iş edip bil me rin» diý di. 
12  Da wut Ury ýa: «Bu gü nem şu ýer de 
bol, er tir men se ni yzy ňa ug ra da ryn» 
diý di. Şun luk da, Ury ýa ol gün hem 
Iýe ru sa lim de gal dy. 13 Er te si gün Da wut 
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ony ça gy ryp, iý di rip-içi rip ser hoş et di. 
Ag şam Ury ýa ýe ne-de öz öýü ne git män, 
je na by nyň nö ker le ri bi len bi le öň ki ýat-
ýan ýe ri ne git di. 14  Er te si ir den Da wut 
Ýo wa ba hat ýa zyp, Ury ýa dan iber di. 
15 Da wut ha tyn da şeý le ýaz dy: «Ury ýa-
ny sö we şiň iň ga zap ly gid ýän ýe rin de 
goý-da, onuň ýa nyn dan aý ryl. Goý, ol 
ýa ra la nyp öl sün». 16 Ýo wap ga la ny ga baw 
as tyn da sak lap, go wy syn lan soň, gaý-
duw syz adam la ryň bar ýe ri ni bil ýär di. 
Ol Ury ýa ny şol ýer de goý dy. 17 Ga la nyň 
adam la ry çy kyp, Ýo wap bi len sö weş mä-
ge baş la dy lar. Da wu dyň nö ker le rin den 
bir nä çe si öl di. Öl dü ri len le riň ara syn da 
het hal kyn dan bo lan Ury ýa-da bar dy. 
18  Ýo wap adam ibe rip, sö weş ba ra da ky 
mag lu mat la ryň äh li si ni Da wu da ýe-
tir di. 19 Ol ça pa ra şeý le diý di: «Sö weş 
ha kyn da ky ha bar la ryň äh li si ni pa ty şa 
gür rüň be rip bo la nyň dan soň, 20 pa ty şa 
ga za ba mü nüp: „Nä me üçin ga la beý le 
go laý bar dy ňyz? Ola ryň si zi di wa ryň 
üs tün den oka tut jak dyk la ry ny bil me-
ýär mi di ňiz nä me? 21 Ýe ru ba ga lyň og ly 
Aby me le gi bir aýa lyň öl dü ren di gi ni bil-
me ýär mi di ňiz? Te bez de ol aýal di wa ryň 
üs tün den oňa de gir men da şy ny zy ňyp 
öl dür män mi di? Nä me üçin di wa ra ga ty 
go laý bar dy ňyz?“ di ýäý se, şol wagt: „Si-
ziň het hal kyn dan bo lan gu lu ňyz Ury ýa 
hem öl di“ di ýer siň».

22  Ça par gi dip, Ýo wa byň tab şy ran la ry-
nyň äh li si ni Da wu da gür rüň ber di. 23 Ol 
Da wu da şeý le gür rüň ber di: «Duş ma nyň 
güý ji bi ziň ki den ag dyk eken. Olar bi ziň 
gar şy my za meý da na çyk dy lar, em ma 
biz der we zä niň ag zy na çen li ola ryň 
yz la ryn dan kow duk. 24  Şon da ýaý çy lar 
di wa ryň üs tün den se niň adam la ry ňy 
oka tut du lar; ola ryň ara syn da ölen le ri 
hem bol dy. Het hal kyn dan bo lan gu lu-
ňyz Ury ýa hem şon da öl di». 25  Da wut 

ça pa ra: «Ýo wa ba aýt, goý, bu iş üçin ol 
köp ala da gal ma syn; gy lyç kä oňa de-
ger, kä mu ňa. Ga la nyň üs tü ne hü jü mi 
güýç len dir sin ler-de, ony ýu mur syn lar. 
Şu söz ler bi len ony ruh lan dyr» diý di.

26  Ury ýa nyň aýa ly adam sy nyň ölen-
di gi ni eşi dip, onuň ýa sy ny tut dy. 27 Ýas 
gu ta ran dan soň, Da wut adam ibe rip, ol 
aýa ly köş gü ne ge tirt di. Şeý dip, ol Da-
wu dyň aýa ly bol dy. On dan Da wu dyň 
bir og ly bol dy.

Ýö ne Da wu dyň eden bu işi Reb biň 
na za ryn da ne jis lik di.

12‑nji bap

Natan pygamber Dawuda käýeýär
1 Reb Da wu dyň ýa ny na Na tan py gam-

be ri iber di. Ol Da wu dyň ýa ny na ba ryp, 
oňa şeý le diý di: «Ga la la ryň bi rin de bi ri si 
baý, beý le ki si ga ryp bo lan iki sa ny adam 
ýa şap dyr. 2  Ba ýyň sü ri-sü ri goý nu dyr 
syg ry bo lup dyr. 3  Ga ry byň bol sa bar 
baý ly gy ýe ke-täk gu zu jy gy eken. Ol 
ony sa tyn alyp, öz ýa nyn da ça ga la ry 
bi len bi le ulal dyp dyr. Ol öz eýe si bi len 
bir ta bak dan iýip, bir kä se den suw içip-
dir. Ga ryp ony öz gu ja gyn da ýa tyr ýan 
eken. Ol oňa edil öz gy zy ýa ly se re dip dir. 
4  Gün ler de bir gün ýaň ky baý ada myň 
öýü ne myh man ge lip dir. Myh man üçin 
öz go ýun la ryn dan ýa-da sy gyr la ryn dan 
alyp soý ma ga onuň gö zi gyý man, häl ki 
ga ry byň gu zu sy ny alyp, şon dan na har 
taý ýar lap dyr». 5 Ba ýa ju da ga ha ry ge lip, 
Da wut Na ta na: «Reb den ant iç ýä rin, bu 
ada myň ba şy ölüm li dir. 6  Şeý le eden-
di gi hem re him siz li gi üçin, ol gu zy ny 
dört es se edip gaý ta rar» diý di. 7 Na tan 
Da wu da şeý le diý di: «Şol adam – sen! 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Se ni 
Ys ra ýy la pa ty şa ly ga saýlanam, Şa wu-
lyň elin den ha las ede nem Men. 8  Men 
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sa ňa ho ja ýy ny ňyň ho ja ly gy ny ber dim, 
aýal la ry ny gu ja gy ňa sal dym. Sa ňa ys-
ra ýyl bi len ýa hu da hal ky ny hem ber dim. 
Bu la ry az gö ren bol saň, on da ýe ne-de 
köp zat la ry be rer dim. 9 Nä me üçin sen 
Men-Reb biň ýig ren ýän iş le ri ni et mek 
bi len, Me niň sö zü mi äs ger me diň? Het 
hal kyn dan bo lan Ury ýa ny sö weş de gy-
lyç dan ge çir dip, onuň aýa ly ny özü ňe aýal 
edin diň. Ony am mon la ryň gy ly jy bi len 
öl dür diň. 10 Mun dan beý läk gy lyç mü di-
mi lik se niň nes li ňiň de pe sin den düş mez. 
Se bä bi sen Me ni äs ger me diň we het hal-
kyn dan bo lan Ury ýa nyň aýa ly ny özü ňe 
aýal edin diň“». 11 Reb şeý le diý ýär: «Sa ňa 
er bet li gi öz öýüň den dö re de rin. Aýal la-
ry ňy öz gö zü ňiň al nyn da eliň den alyp, 
ýa ky ny ňa be re rin. Ol ýa ky nyň gün di ziň 
gün or ta ny aýal la ryň bi len ýa tar. 12 Sen bu 
işi giz lin et diň, em ma Men mu ny tu tuş 
Ys ra ýy lyň gö zü niň al nyn da, gün di ziň 
gün or ta ny ede rin». 13 Da wut Na ta na: 
«Men Reb biň öňün de gü nä ga zan dym» 
diý di. Na tan Da wu da: «Reb se niň gü nä ňi 
geç di; sen öl mer siň. 14  Ýö ne bu işi et mek 
bi len, sen Reb bi do ly äs ger mez lik et diň, 
şol se bäp li sen den do gul jak ça ga öler» 
diý di. 15 Şon dan soň Na tan öýü ne git di.

Dawudyň ogly ölýär
Reb Da wu dyň Ury ýa nyň aýa lyn dan 

dog lan og lu ny ur dy; ça ga agyr ke sel le-
di. 16  Da wut ça ga üçin Hu da ýa ýal bar dy, 
agyz bek le di, ota gy na gi rip, bü tin gi je-
ler ýa ny ny ýe re be rip ýat dy. 17 Köş güň 
ýa şu lu la ry ge lip, ony ýer den gal dyr mak 
is le di ler. Em ma ol ne ýe rin den tur dy, 
ne-de olar bi len bi le na har iý di. 18  Ýe din ji 
gün diý len de, ça ga ýo gal dy. Da wu dyň 
adam la ry bu hak da oňa ha bar ber mek den 
gork du lar. Olar: «Ça ga he niz di ri kä, ol 

bi ziň ge pi mi ze gu lak as ma dy. In di ça-
ga nyň ölen di gi ni biz oňa nä hi li aý da rys? 
Özü ne bir zat eder» di ýip oý lan dy lar. 
19 Ýö ne Da wut adam la ry nyň ara syn da 
bir hy şy-wy şy nyň bar dy gy ny gö rüp, 
ça ga nyň ýo ga lan dy gy na dü şün di. Ol 
adam la ry na: «Ça ga ýo gal dy my?» diý di. 
Olar: «Ha wa, ýo gal dy» diý di ler.

20 Da wut ýe rin den gal dy, ýu wun dy, üs-
tü ne atyr sep di we ge ýim le ri ni çal şyr dy. 
Soň ra Reb biň öýü ne gi dip yba dat et di. 
Soň öýü ne gaý dyp gel di we na har lan jak-
dy gy ny aýt dy. Öňün de na har goý du lar, 
ol na har lan dy. 21 Adam la ry oňa: «Ça ga 
di ri kä, agyz bek le diň we ag la dyň. Ol 
ýo ga lan dan soň bol sa, tu rup na har lan-
dyň. Bu nä me et di giň bol dy?» diý di ler. 
22  Da wut: «Ça ga di ri kä, agyz bek le dim, 
ag la dym. Se bä bi men: „Kim bil ýär, bel-
ki, Reb ma ňa re him eder, ça ga gu tu lar“ 
di ýip oý la nyp dym. 23  Em ma ol ýo ga-
lan soň, men nä me üçin agyz bek lä ýin? 
Men ony yzy na ge ti rip bi le rin mi? Men 
onuň ýa ny na gi de rin we lin, ol in di me-
niň ýa ny ma gel mez» di ýip jo gap ber di.

Süleýman dogulýar
24 Da wut aýa ly Bat şe ba gö wün lik ber di 

we onuň bi len ýat dy. Bat şe ba bir ogul 
do gur dy; Da wut onuň ady na Sü leý man 
dak dy. Reb ça ga ny söý di 25 we Reb biň 
ha ty ra sy üçin, bu ça ga nyň ady na Ýe-
did ýa a da kyl ma ly dy gy hak da Na tan 
py gam be riň üs ti bi len ha bar iber di.

26  In di Ýo wap am mon la ryň Ra ba ga-
la sy nyň gar şy sy na uruş ýar dy. Ol şa 
ga la sy ny ba syp al dy. 27 Ýo wap Da wu-
da: «Men Ra ba ga la sy na hü jüm edip, 
suw çeş me le ri ni eýe le dim. 28  In di sen 
go şu nyň ga lan bö le gi ni top la we ga la-
nyň çar ta ra pyn dan ço zup, ony ba syp 
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al. Bol ma sa ga la ny özüm ba syp ala ryn 
we ol me niň adym bi len at lan dy ry lar» 
di ýip ha bar iber di. 29 Da wut äh li go şu-
ny top lap, Ra ba ga la sy na hü jüm edip, 
ony bo ýun eg dir di. 30 Da wut am mon la-
ryň pa ty şa sy nyň ba şyn dan al tyn tä ji ni 
al dy; onuň ag ra my iki put dy a, onuň 
ýü zü ne gym mat ba ha daş otur dy lan dy. 
Ony Da wu dyň kel le si ne geý dir di ler. 
Da wut ga la da nam köp muk dar da ol ja 
al dy. 31 Ga la nyň hal ky ny bol sa Da wut 
ga la dan gö çü rip byç gy, de mir kät men 
hem-de pal ta bi len iş le nil ýän iş le re ýa-da 
ker piç iş le ri ne goý dy. Ol am mon la ryň 
äh li ga la la ryn da şeý le eden den soň, äh li 
go şun bi len bi le Iýe ru sa li me do lan dy.

13‑nji bap

Amnon we Tamar
1 Ara dan es li wagt geç di. Da wu dyň 

og ly Ab şa lo myň Ta mar at ly bir owa dan 
uýa sy bar dy. Da wu dyň baş ga bir og ly 
Am non oňa aşyk bol dy. 2  Öz ene baş ga 
uýa sy Ta ma ra bo lan yşk he se rin den ýa-
ňa gus sa çe kip, ol ke sel le di. Ol boý gyz 
bo lan soň, oňa bir zat et mek Am no na 
kyn bo lup gö rün ýär di. 3 Ýö ne Am no nyň 
Ýo na dap di ýen bir dos ty bar dy. Ýo na dap 
Da wu dyň do ga ny Şim ga nyň og lu dy. Ol 
ju da me kir adam dy. 4 Ýo na dap Am no na: 
«Eý, şa za da, gün-gün den ha lyň pe ri şan 
bo lup barýar-la! Bel ki, mu nuň se bä bi ni 
ma ňa aý dar syň?!» diý di. Am non oňa: 
«Do ga nym Ab şa lo myň uýa sy Ta ma ra 
aşyk bol dum» diý di. 5  Ýo na dap oňa: 
«Ke sel län bol-da, dü şe gi ňe ge çip ýat. 
Ka kaň ha ly ňy so ra ma ga ge len de, oňa: 

„Uýam Ta mar ge lip, me ni na har la syn. Ol 
öz ýa nym da na har taý ýar la syn. Onuň öz 
ýa nym da na har taý ýar la ny ny gö rä ýe ýin 

hem-de na ha ry onuň öz elin den iýä ýe ýin“ 
di ýip aýt» diý di. 6  Şun luk da, Am non ke-
sel län ki şi bo lup, dü şe gi ne ge çip ýat dy. 
Pa ty şa ha ly ny so ra ma ga ge len de, ol: 
«Uýam Ta mar ge lip, ýa nym da ta gam ly 
kö ke ler bi şi rip ber se di, men onuň öz 
elin den iý se dim» diý di.

7 Da wut: «Do ga ny Am no nyň öýü ne 
bar syn-da, oňa na har taý ýar la syn» di ýip, 
Ta ma ryň yz yn dan adam iber di. 8  Ta mar 
do ga ny nyň öýü ne bar dy. Am non dü şek-
de ýa tyr dy. Ta mar ha myr ýug rup, ony 
ýaý dy, do ga ny nyň ýa nyn da ta gam ly kö-
ke ler bi şir di. 9 Kö ke le ri ta ba ga sal dy-da, 
ge ti rip, onuň öňün de goý dy, ýö ne ol iý-
me di. Am non: «Ýa nym da ky la ryň äh li si 
çyk syn» diý di. Hem me ler onuň ýa nyn-
dan çyk dy lar. 10 Şon da Am non Ta ma ra: 
«Kö ke le ri ýat jak ja ýy ma elt, men ony 
öz eliň den iý jek» diý di. Ta mar bi şi ren 
ta gam ly kö ke le ri ni do ga ny Am no nyň 
ýat jak ja ýy na alyp bar dy. 11 Ta mar kö ke-
le ri onuň ýa ny na alyp ge len de, Am non 
oňa ýa py şyp: «Uýam, gel, bi le ýa ta ly-la!» 
diý di. 12  Ta mar oňa şeý le diý di: «Ýok, 
do gan, na my sy ma deg me! Ys ra ýyl da 
mu nuň ýa ly zat gör len däl dir. Beý le 
ne jis iş et me! 13 Beý le mas ga ra çy lyk dan 
soň men ni rä gi de rin?! Se nem Ys ra ýy lyň 
bi na mys la ry nyň bi ri bo lup ga lar syň. Go-
wu sy, git-de, pa ty şa bi len gep leş. Ol me ni 
sen den gaý gyr maz». 14 Ýö ne Am non oňa 
gu lak as ma gam is le män, on dan güýç li 
bo lan soň, ony zor la dy. 15 Şon dan soň on-
da Ta ma ra bo lan güýç li ýig renç dö re di. 
Bu ýig renç onuň öň ki yşk he se rin den-de 
has güýç lü di. Am non oňa: «Çyk!» diý di. 
16  Em ma Ta mar: «Ýok, do gan, kow mak 
bi len ma ňa ed ýän bu ýa man ly gyň öň ki 
eden ýa man ly gyň dan hem ulu dyr» diý di. 
Em ma Am non oňa gu lak as ma dy. 17 Ol 
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hyz mat kär ýi gi di ni ça gy ryp: «Şu aýa-
ly öý den çy kar-da, ga py ny ýap» diý di. 
18  Hyz mat kär ony öý den çy ka ryp, ga py-
ny ýap dy. (Ta ma ryň eg nin de ýeň li uzyn 
köý ne gi bar dy. Ir dö wür ler de şa la ryň 
ýe ti şen gyz la ry şeý le geý ner eken ler.) 
19 Ta mar ba şyn dan kül sow rup, eg nin-
dä ki köý ne gi niň ýa ka sy ny ýyrt dy. El le ri 
bi len ba şy ny tu tup, ýol bo ýy möň ňü rip 
ag lap git di.

20  Do ga ny Ab şa lom oňa: «Sa ňa do-
ga nyň Am non el ur du my? Hä zir lik çe 
se si ňi çy kar ma, uýam, ol se niň do ga nyň. 
Mu nuň üçin özü ňi hor la ma» diý di. Şeý-
dip, Ta mar do ga ny Ab şa lo myň öýün de 
ýal ňyz ýa şa ber di.

21 Bo lan işi eşi den de, Da wut pa ty şa nyň 
ju da ga ha ry gel di. 22  Uýa sy nyň na my sy-
na de gen di gi üçin, Ab şa lom Am no ny 
ýig ren ýär di. Ýö ne ol Am no na ýag şy-
dan-ýa man dan hiç zat di ýe nok dy.

Abşalom ar alýar
23 Iki ýyl dan soň Ab şa lom Ef ra ýy ma 

go laý bo lan Ba gal ha sor da go ýun gyrk-
dyr ýar dy. Ol pa ty şa nyň äh li ogul la ry ny 
şol ýe re ça gyr dy. 24  Ab şa lom pa ty şa nyň 
ýa ny na ge lip: «Gu luň hä zir go ýun gyrk-
dyr ýar. Özü ňiz hem-de adam la ry ňyz 
men gu luň bi len bi le gi däý se ňiz» diý di. 
25 Em ma pa ty şa oňa: «Ýok, og lum, hem-
mä miz git mä li; biz sa ňa ýük bo la rys» 
diý di. Ab şa lom her nä çe ýal bar sa-da, 
Da wut git mä ge ra zy bol ma dy, ýö ne oňa 
ak pa ta ber di. 26  Ab şa lom oňa: «Bol ma sa, 
do ga nym Am non gi däý sin» diý di. Pa ty şa 
oňa: «Nä me üçin ol se niň bi len git me li?» 
di ýip so ra dy. 27 Em ma Ab şa lom ýal ba ryp, 
Am no ny we beý le ki äh li ogul la ry ny 
özi bi len iber mä ge pa ty şa ny ra zy et di. 
28  Ab şa lom hyz mat kär le ri ne şeý le buý ruk 

ber di: «Se re diň, Am non şe rap dan ser hoş 
bo lan da, men: „Am no ny uruň“ di ýe rin. 
Şon da siz ony öl dü rer si ňiz. Gork maň. Si-
ze mu ny men bu ýur ýan dy ryn. Gork maň, 
mert bo luň!» 29 Ab şa lo myň adam la ry 
Am no ny buý ru ly şy ýa ly et di ler. Şa nyň 
beý le ki ogul la ry bol sa öz ga tyr la ry na 
mü nüp gaç dy lar.

30 Olar en tek ýol da ka lar, Da wu da: «Ab-
şa lom se niň ogul la ry ňyň ýe ke si ni-de 
goý man, ba ry ny öl dü rip dir» di ýip ha-
bar ber di ler. 31 Pa ty şa tu rup, ýa ka sy ny 
ýyr typ, ýer ba gyrt la dy. Onuň ýa nyn da-
ky adam la ry-da ýa ka la ry ny ýyrt dy lar. 
32  Em ma Da wu dyň do ga ny Şim ga nyň 
og ly Ýo na dap: «Şa hez ret le ri: „Ogul la-
ry myň ba ryn dan dyn da ryp dyr lar“ di ýip 
pi kir et me sin. Öl dü ri len di ňe Am non. Bu 
Am no nyň öz uýa sy Ta ma ryň na my sy na 
de gen gü nün den bä ri Ab şa lo myň ýü re-
gi ne dü wen ni ýe ti di. 33 Şo ňa gö rä, goý, şa 
hez ret le ri ogul la ry nyň äh li si ölen ýa ly 
bo lup, özü ni hor lap otur ma syn. Di ňe 
Am non öl di» diý di.

34  Ab şa lom ga çyp gi dip di. Dag ta rap-
da ky Ho ro na ýym ýo lun dan bir to par 
ada myň gel ýän di gi ne gö zeg çi nö ke riň 
gö zi düş di. 35 Ýo na dap pa ty şa: «Han ha, 
se ret, gu lu ňyň aý dy şy ýa ly, ogul la ryň 
gel ýär» di ýip, 36 sö zü ni soň lap-soň la man-
ka, şa nyň ogul la ry ge lip ýet di ler. Olar 
ses edip ag laş dy lar. Pa ty şa bi len onuň 
adam la ry-da göz ýaş dö küp ag laş dy lar.

37 Ab şa lom ga çyp, Ge şur pa ty şa sy Emi-
hu dyň og ly Tal ma ýyň ýa ny na git di. Da wut 
bol sa uzak wagt lap og lu nyň ýa sy ny tut dy.

38  Ge şu ra ga çyp ba ran Ab şa lom ol 
ýer de üç ýyl ýa şa dy. 39 Am no nyň ölü-
min den soň, köp wag tyň geç me gi bi len 
Da wut pa ty şa kö şeş di, ol in di Ab şa lo my 
yzar la jak hem bol ma dy a.
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14‑nji bap

Abşalom Iýerusalime gaýdyp gelýär
1 Pa ty şa nyň Ab şa lom hak da pi kir et-

me si ni go ýup bil me ýän di gi ne Se ru ýa nyň 
og ly Ýo wap göz ýe tir di. 2  Ýo wap Te ko-
wa ga la sy na adam ibe rip, ol ýer den bir 
da na aýa ly ge tirt di. Ýo wap aýa la: «Ýas 
ly ba sy na gi rer siň-de, ýas tut ýan ki şi 
bo lar syň; atyr se pin mer siň, özü ňi es li 
wagt dan bä ri bir mer hu myň ýa sy ny 
tut ýan ýa ly alyp ba rar syň; 3 pa ty şa nyň 
ýa ny na ba ryp, me niň di ýen le ri mi oňa 
aý dar syň» di ýip, aýt ma ly söz le ri ni onuň 
ag zy na sa lyp ber di.

4  Te ko wa ly aýal pa ty şa nyň hu zu ry na 
bar dy-da, ýe re ýü zin dü şüp, oňa tag zym 
edip: «Kö mek ediň, eý, şa hym!» diý di. 
5 Pa ty şa: «Nä me bol dy?» di ýip so ra dy. 
Aýal şeý le diý di: «Wah, men bir äri ölen 
dul aýal. 6  Gyr na gy ňy zyň iki sa ny og ly 
bar dy. Bir gün olar meý dan da uruş dy lar. 
Ol ýer de ola ry ara la ma ga adam bol man-
soň, bi ri beý le ki si ni urup öl dür di. 7 In di 
tu tuş ti re gyr na gy ňy za gar şy çy kyp: 

„Do ga ny ny öl dü re ni bi ziň eli mi ze ber, 
onuň özü ni-de öl dü rip, on dan do ga ny nyň 
ga ny ny al jak. Şeý dip, biz mi ras da ry-da 
öl dür jek“ diý ýär ler. Şeý dip, olar oja-
gy myň ga lan ja odu ny-da sön dü rip, ýer 
ýü zün de ada mym dan nam-ny şan gal dyr-
ma jak bol ýar lar». 8  Pa ty şa aýa la: «Bol ýar, 
gi di ber, men sen hak da per man be re rin» 
diý di. 9 Te ko wa ly aýal pa ty şa ýüz le nip: 
«Eý, şa hez ret le ri, gü nä si me niň hem-de 
ata myň nes li niň boý nu na. Goý, şa hem-
de onuň tag ty gü nä den azat bol sun» 
diý di. 10 Pa ty şa: «Eger bi ri bir zat di ýäý se, 
me niň ýa ny ma alyp gel, hiç zat diý mez 
ýa ly ede rin» diý di. 11 Aýal: «Goý, şa hez-
ret le ri öz Hu da ýy Reb den ant iç sin we 
öl dü ril e niň hos sa ry mun dan beý läk adam 

öl dür me sin, me niň og lu mam di ri gal syn» 
diý di. Pa ty şa: «Reb den ant iç ýä rin, og-
lu ňa bar ma gy ny ba ty ran adam bol maz» 
diý di. 12 Aýal: «Yg ty ýar et se ňiz, şa hez ret-
le ri ne gyr na gy ňy zyň bir sö zi bar» diý di. 
Pa ty şa: «Aýt!» diý di. 13 Aýal şeý le diý di: 
«On da nä me üçin Hu da ýyň hal ky na gar-
şy beý le iş le ri kü ýü ňe ge tir ýäň? Şa nyň 
bu aýd ýan la ry onuň özü ni ýaz gar ýar, 
se bä bi siz ko wan ada my ňy zy gaý ta ryp 
ge tir me ýär si ňiz. 14 Dö kü lip, top ra ga si ňip 
gi den suw ýa ly, äh li miz dün ýä den öte ris. 
Ýö ne Hu daý ja ny al maz. Ol kow lan la ry 
Özün den uzak laş dyr maz ly gyň ala jy ny 
tap ýar. 15 Adam lar me ni gor ku zan soň, şa 
hez ret le ri ne şu la ry aýt mak üçin gel dim. 
Men gyr na gyň: „Pa ty şa ýe ti re ýin, bel ki, 
ol gyr na gy nyň di le gi ni bi ti rer, 16  me ni 
diň lär hem-de öz gyr na gy ny we onuň 
og lu ny Hu da ýyň hal ky na be ren mül kün-
den mah rum et jek bol ýan la ryň elin den 
ha las eder, 17 şa hez ret le ri niň sö zi me ni 
kö şeş di rer“ di ýip pi kir et dim. Se bä bi ol 
Hu da ýyň pe riş de si ýa ly, ýag şy ny-ýa ma ny 
sel jer ýär. Goý, Hu da ýyň Reb se niň bi len 
bol sun!» 18  Pa ty şa aýa la ba kyp: «Bir zat 
so ra jak, ýö ne men den hiç zat ýa şyr ma!» 
diý di. Aýal: «Aý dy be riň, şa hez ret le ri!» 
diý di. 19 Pa ty şa: «Şu iş ler de Ýo wa byň 
eli-hä ýok dur-da?!» diý di. Aýal: «Şa 
hez ret le ri niň öm ri uzak bol sun! Pa ty şa-
nyň aý dan za dyn dan hiç kim sa ga-so la 
sow lup bil mez. Hut şa hez ret le ri niň aý-
dy şy ýa ly, gyr na gy ňy Ýo wap iber di we 
aýt ma ly söz le ri niň äh li si ni gyr na gy ňyň 
ag zy na ol sa lyp iber di. 20 Gu luň Ýo wap 
mu ny ýag da ýy üýt get mek üçin et di. Ýö ne 
şa hez ret le ri Hu da ýyň pe riş de si ýa ly da-
na dyr; ol ýer ýü zün de bo lup geç ýän äh li 
iş le ri bil ýär» di ýip jo gap ber di.

21 Şon dan soň pa ty şa Ýo wa ba: «Bol ýar, 
men ra zy; bar, ýaş ýi gi di – Ab şa lo my 
yzy na ge tir» diý di. 22  Ýo wap ýe re ýü zin 
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dü şüp tag zym et di we pa ty şa al kyş aýt dy. 
Soň ra ol pa ty şa: «Eý, şa hez ret le ri, öz 
is le gi ni ber jaý eden di gi ňi ze gö rä, si ziň 
na za ry ňyz da re him-şe pa gat ta pan dy gy-
ny men gu lu ňyz bil ýär» diý di. 23 Şon dan 
soň Ýo wap Ge şu ra gi dip, Ab şa lo my Iýe-
ru sa li me ge tir di. 24  Pa ty şa: «Goý, ol öz 
öýü ne git sin, me niň gö zü me gö rün me-
sin» diý di. Şeý dip, Ab şa lom pa ty şa nyň 
gö zü ne gö rün män, öz öýü ne git di.

Dawut Abşalomy bagyşlaýar
25 Gör me geý lik de Ab şa lom ýa ly mag-

tal ýan adam tu tuş Ys ra ýyl da ýok dy. 
De pe sin den dyr na gy na çen li onuň ýe-
ke je-de ke mi ýok dy. 26  Sa çy ny gyr kyp, 
(kel le si ne ag ram sal ýan dy gy üçin, ol her 
ýy lyň ahy ryn da sa çy ny gyr kar dy) şa nyň 
te re zi si bi len onuň sa çy nyň ag ra my 
çe kil ip gör len de, ol bäş ýüz mys ga la a 
ýe ter di. 27 Ab şa lo myň üç og ly bi len Ta-
mar at ly bir gy zy bar dy. Ta mar ju da 
gör me geý boý gyz dy.

28  Ab şa lom Iýe ru sa lim de iki ýyl ýa şa dy, 
ýö ne şu döw rüň için de ol ýe ke ge ze gem 
pa ty şa nyň gö zü ne gö rün me di. 29 Ahyr so
ňy Ab şa lom pa ty şa nyň ýa ny na iber mek 
üçin, Ýo wa by öz ýa ny na ça gyr dy. Em-
ma Ýo wap gel me di. Ol ikin ji ýo la onuň 
yz yn dan adam iber di, ýö ne Ýo wap bu 
ge zek hem gel me di. 30 Şon dan soň Ab-
şa lom hyz mat kär le ri ne: «Ine, Ýo wa byň 
ekin meý da ny me niň ki bi len ýa na şyk; 
onuň ol ýer de ar pa sy bar. Gi diň-de, şo ny 
ot laň» diý di. Hyz mat kär ler gi dip, onuň 
ekin meý da ny ny ot la dy lar. 31 Ýo wap Ab-
şa lo myň öýü ne ba ryp, oňa: «Nä me üçin 
hyz mat kär le riň me niň ekin meý da ny my 
ot lap dyr lar?» diý di. 32  Ab şa lom oňa şeý-
le jo gap ber di: «Gel sin di ýip, yzyň dan 

adam iber dim. „Me ni Ge şur dan nä me 
üçin ge tir diň? Ol ýer den gaýt ma dyk 
bol sam, mun dan go wy bo lar dy“ di ýip 
aýt dyr mak üçin, se ni pa ty şa nyň ýa ny-
na iber jek dim. Men hä zir pa ty şa nyň 
ýa ny na gi de ýin. Eger gü nä kär ha sap-
la sa, on da, goý, ol me ni öl dü räý sin!» 
33 Şon dan soň Ýo wap pa ty şa nyň ýa ny na 
gi dip, Ab şa lo myň söz le ri ni oňa ýe tir di. 
Pa ty şa Ab şa lo my ça gyr dy. Ol pa ty şa nyň 
hu zu ry na ge lip, ýe re ýü zin dü şüp, oňa 
tag zym et di. Pa ty şa Ab şa lo my og şa dy.

15‑nji bap

Abşalom gozgalaň turuzýar
1 Şon dan soň Ab şa lom bir sö weş ara ba-

sy ny, at la ry hem-de öz öňün den ýö rär ýa ly 
el li adam taý ýar la dy. 2 Ab şa lom daň bi len 
tu rup, ga la nyň der we ze si niň go la ýyn da 
du rar dy. Eger kim dir bi ri haý sy dyr bir 
da wa ny çöz mek üçin, pa ty şa nyň hu zu-
ry na bar mak is le se, Ab şa lom ony ýa ny na 
ça gy ryp: «Haý sy ga la dan bo lar syň?» di-
ýip so rar dy. Ge len: «Gu luň Ys ra ýy lyň 
py lan ti re sin den» di ýer di. 3 Ab şa lom: 
«Sen mam la, aýd ýa nyň hak, ýö ne şa nyň 
ýa nyn da se ni diň lä re adam ýok» di ýip 
jo gap be rer di. 4 Ol: «Ýur da di ňe özüm ser-
dar bol sa dym! Men da wa ly me se le bi len 
ýa-da baş ga bir iş bi len ýa ny ma ge len le-
riň äh li si niň işi ne ada lat ly se re der dim» 
di ýer di. 5 Şeý le hem kim dir bi ri oňa tag-
zym et mek üçin go laý laş mak is le se, eli ni 
uza dyp ony bag ry na ba sar dy-da, og şar dy. 
6 Ab şa lom şa nyň ýa ny na arz-şi ka ýat bi len 
ge len her bir ys ra ýyl ly bi len şeý le eder di. 
Şeý dip, ol ys ra ýyl hal ky na özü ni al dyr dy.

7 Dört ýyl dan b soň Ab şa lom Da wut 
pa ty şa: «Rug sat ber seň, Heb ro na gi dip, 
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Reb be eden ka sa my my ýe ri ne ýe ti re ýin. 
8  Men gu luň Si ri ýa ýur du nyň Ge şur ga-
la syn da ýa şa ýar kam, „Eger Reb me ni 
Iýe ru sa li me gaý ta ryp elt se, men Oňa 
Heb ron da sež de ede rin“ di ýip ka sam 
edip dim» diý di. 9 Pa ty şa oňa: «Ar ka-
ýyn gi di ber» diý di. Şeý dip, ol Heb ro na 
git di. 10  Em ma ol: «Şah dan edi len sur-
naý se si ni eşi den ba dy ňy za: „Ab şa lom 
Heb ron da pa ty şa bol dy!“ di ýip yg lan 
eder si ňiz» di ýen ha bar bi len Ys ra ýy lyň 
äh li ti re le ri niň ara sy na giz lin ça par lar 
ýol la dy. 11 Iýe ru sa lim den ça gy ry lan iki 
ýüz adam hem Ab şa lom bi len bi le git di. 
Olar bo lan iş ler den bi ha bar bo lan soň, ak 
gö wün bi len Ab şa lo myň yzy na düş dü ler. 
12  Ab şa lom gur ban lyk be ren de, adam 
ibe rip, Da wu dyň ge ňeş çi si gi lo ly Ahy to-
pe li ça gy ryp ge tirt di. Güýç li dil düw şük 
bol dy. Ab şa lo myň da şy na üýş ýän le riň 
sa ny bar ha art ýar dy.

Dawut Iýerusalimden gaçýar
13 Bir ça par ge lip: «Ys ra ýyl la ryň ýü re gi 

Ab şa lo ma bag la nyp dyr» di ýip, Da wu da 
ha bar ber di. 14  Da wut Iýe ru sa lim de özi 
bi len bi le bo lan äh li adam la ry na: «Ha ny, 
bo luň, ga ça lyň! Ýog sam, bi ze Ab şa lom-
dan gu tul ma ýok dur. How luk ma sak, ol 
yzy myz dan ýe tip, bi zi tu tar, ba şy my za 
be la ge ti rer we ga la da ky la ry gy lyç dan 
ge çi rer» diý di. 15  Pa ty şa nyň adam la ry 
oňa: «Şa hez ret le ri nä me is le se, si ziň 
gul la ry ňyz şo ňa ra zy» diý di ler. 16  Şeý dip, 
pa ty şa tu tuş maş ga la sy ny yzy na tir käp, 
ýo la çyk dy. Ol on gyr nak aýa ly ny öýe 
se ret mek üçin go ýup git di. 17 Pa ty şa 
äh li adam la ry ny alyp, ýo la düş di. Olar 
ga la nyň çe tin de sak lan dy lar. 18  Şa nyň 
äh li adam la ry onuň öňün den geç di ler. 
Äh li ke ret ler, pe let ler hem-de Gat ga-
la syn dan şa nyň yzy na dü şüp gaý dan 
al ty ýüz adam onuň öňün den geç di ler.

19 Pa ty şa gat ly Yta ýa şeý le diý di: «Sen 
nä me üçin biz den gal man gel ýär siň? 
Yzy ňa gaýt-da, tä ze pa ty şa bi len bo-
lu ber. Se bä bi sen ýur dun dan kow lan 
gel mi şek siň. 20 Se niň ge le niň düýn däl mi, 
bu gü nem men se ni özü miz bi len bi le 
ser gez dan ede ýin mi? On so ňam ni rä 
bar ýa ny my özü mem bi le mok. Sen gaýt, 
il deş le ri ňi-de özüň bi len äkit. Reb si ze 
mer he met et sin hem we pa ly lyk gör-
kez sin». 21 Em ma Ytaý Da wut pa ty şa: 
«Reb den hem-de şa hez ret le rin den ant 
iç ýä rin; ha ölüm bol sun, ha ömür – par hy 
ýok, şa hez ret le ri ni re de bol sa, gu lu ňyz 
hem şol ýer de bo lar» diý di. 22  Da wut 
Yta ýa: «Bol ýar, bar geç» diý di. Ytaý 
ýa nyn da ky äh li adam la ry dyr ba la-ça-
ga la ry bi len bi le lik de geç di. 23 Da wu dyň 
adam la ry ge çip bar ýar ka, tu tuş ýurt 
na la çe kip ag la dy. Pa ty şa tu tuş go şu ny 
bi len Kid ron de re sin den ge çip, çö le ta-
rap ýo la düş di.

24  Ab ýa tar be len de çy kyp dur dy, Sa-
dok hem äh li le wi ler bi len Hu da ýyň 
Äht san dy gy ny gö te rip alyp bar ýar dy. 
Adam la ryň ba ry ga la dan çy kyp bol-
ýan ça, olar Hu da ýyň san dy gy ny ýer de 
goý du lar. 25 Pa ty şa Sa do ga şeý le diý di: 
«Hu da ýyň san dy gy ny yzy na ga la äkit. 
Eger men Reb biň na za ryn da mer he met 
ta pan bol sam, Ol me ni ýe ne-de yzy ma 
gaý ta ryp ge ti rer; san dy gy hem onuň dur-
ýan ýe ri ni gör mek ma ňa ýe ne mi ýes ser 
eder. 26  Em ma Reb: „Men sen den ra zy 
däl“ di ýäý se, on da, ine, men; is lä ni ni 
edäý sin». 27 Pa ty şa Sa dok ru ha na şeý-
le diý di: «Sen öň den gö rü ji siň! Og luň 
Ahy ma ga sy hem-de Ab ýa ta ryň og ly 
Ýo na ta ny ýa ny ňa al-da, Ab ýa tar bi len 
bi le sag-sa la mat ga la gaýt. 28  Siz den bir 
ha bar al ýan çam, çöl de – der ýa nyň saý 
ýe rin de ga ra şa ryn». 29 Şeý dip, Sa dok bi-
len Ab ýa tar Hu da ýyň san dy gy ny gö te rip, 
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yzy na Iýe ru sa li me äkit di ler we öz le ri 
hem şol ýer de gal dy lar.

30 Da wut ag lap-eň räp Zeý tun da gy na 
çyk dy. Ba şyn da ör tü gi bar dy, aýak la ry 
ýa la ňaç dy. Onuň ýa nyn da ky la ryň-da 
äh li si niň baş la ry ör tül gi di, gi dip ba ryş-
la ry na ola ram ag la ýar dy lar. 31 «Ahy to pel 
Ab şa lo myň ýa nyn da – dil düw şü ge gat na-
şan la ryň ara syn da» di ýip, Da wu da ha bar 
ber di ler. Da wut: «Ýa Reb, Ahy to pe liň 
mas la hat la ry ny pu ja çy kar ma gy ňy di-
le ýä rin» diý di.

32  Da wut Hu da ýa sež de edil ýän be-
lent li giň üs tü ne çy kan da, onuň bi len 
du şuş mak üçin ark uru gyn dan ýa ka sy ny 
ýyr typ, ba şyn dan gum sow ran Hu şaý 
di ýen adam gel di. 33 Da wut oňa şeý le 
diý di: «Eger me niň bi len bi le git seň, 
ma ňa ýük bo lar syň. 34  Sen go wu sy ga la 
git-de, Ab şa lo myň ýa ny na ba ryp, ka ka-
sy na hyz mat edi şiň ýa ly, oňa-da hyz mat 
et jek di gi ňi aýt. Şeýt seň, Ahy to pe liň 
men ba bat da ky mas la ha ty ny pu ja çy-
ka ryp bi ler siň. 35 Ru ha ny lar Sa dok bi len 
Ab ýa tar hem şol ýer de se niň ýa nyň da 
bo lar lar. Şa köş gün den eşi den le ri ňi şo la-
ra aý dar syň. 36  Sa do gyň og ly Ahy ma gas 
bi len Ab ýa ta ryň og ly Ýo na tan hem şol 
ýer de dir. Şo la ryň üs ti bi len alan mag-
lu mat la ry ňy ma ňa ýe ti rer siň».

37 Şeý dip, Da wu dyň dos ty Hu şaý Iýe-
ru sa li me gel di. Şol wagt Ab şa lom ga la 
gi rip bar ýar dy.

16‑njy bap

Dawut bilen Siba
1 Da wut be lent lik den bi raz daş la şan da, 

Me pi bo şe diň hyz mat kä ri Si ba go şa eşek-
le re iki ýüz çö rek, ýüz go şa wuç kiş miş, 
ýüz go şa wuç in jir we bir me şik şe rap 
ýük läp, Da wu dyň öňün den çyk dy. 2  Da
wut pa ty şa oňa: «Bu zat la ry nä me üçin 

ge tir diň?» diý di. Si ba: «Eşek ler-ä pa ty şa-
nyň maş ga la sy na ulag bo lar, çö rek ler dir 
ir-iý miş ler ýi git le re iý mit bo lar, şe ra by 
bol sa çöl dä ki ar gyn adam lar içer ler» 
di ýip jo gap ber di. 3 Da wut: «Je na by ňyň 
ag ty gy ni re de?» di ýip so ra dy. Si ba: «Ol 
Iýe ru sa lim de. Ol: „Ys ra ýyl hal ky şu 
gün ata myň şa ly gy ny ma ňa gaý ta ryp 
ber me li“ diý ýär» diý di. 4  Da wut pa ty şa: 
«Me pi bo şe diň äh li za dy in di se niň ki» 
diý di. Si ba: «Sa ňa tag zym! Özü ňiz mer-
he met ediň, eý, şa hez ret le ri!» diý di.

Şimgi Dawudy näletleýär
5 Da wut pa ty şa Ba hu ry ma ge len de, Şa-

wu lyň ga ryn daş la ryn dan Ge ra nyň og ly 
Şim gi di ýen adam ol ýer den çyk dy. Ol 
gi dip bar şy na Da wu da sö gün ýär di. 6 Şim gi 
Da wut dyr onuň nö ker le ri ni daş la dy. Äh-
li es ger le ri hem pa ty şa nyň jan pe na la ry 
Da wu dyň sa gyn da hem so lun da dur du lar. 
7 Şim gi: «Güm bol! Güm bol! Gan hor, deý-
ýus! 8  Ýe ri ne şa bo lan ada myň Şa wu lyň 
ga ryn daş la ry nyň tu tuş ga ny ny Reb sen den 
al dy. Ol şa ly gy og luň Ab şa lo ma ber di. 
Gör ýäň mi, öz pis li gi ňiň pi da sy bol duň, 
se bä bi sen gan hor» di ýip gar gan ýar dy. 
9 Se ru ýa nyň og ly Aby şaý pa ty şa ga rap: 
«Bu itiň mas ly gy nä me üçin şa hez ret le-
ri ne gar gap dur? Yg ty ýar be riň, kel le si ni 
ala ýyn» diý di. 10 Pa ty şa bol sa: «Se ru ýa nyň 
ogul la ry, bu si ziň işi ňiz däl, ol gar ga ýan 
bol sa, diý mek, Reb oňa „Da wu da gar ga“ 
di ýen dir. Şeý le bol sa, onuň ede ni ne däl 
di ýip bil jek bar my?» diý di. 11 Soň ra Da wut 
Aby şa ýa hem-de äh li adam la ry na: «Öz 
bi lim den önen og lum kas ty ma çy kan-
soň, bu ben ýa min den nä me go wu ly ga 
ga raş ýa ňyz?! Goý, gar ga sa gar ga ber sin, 
oňa deg mäň, se bä bi bu Reb biň em ri dir. 
12  Bel ki, Reb çek ýän ez ýe ti mi gö rüp, şu 
gün ki gar gy şyň ýe ri ne ma ňa bäh bit li si ni 
eder» diý di. 13 Şeý dip, Da wut adam la ry 
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bi len öz ug ru na git di. Baý ryň ete gi bi len, 
Da wu dyň de ňin den bar ýan Şim gi oňa 
gar ga ýar dy, ony daş la ýar dy, ke sek le ýär di.

14  Pa ty şa bi len onuň ýa nyn da ky ýa dap 
sur nu gan go şun Ior dan der ýa sy na ge lip, 
ol ýer de dynç al dy lar.

15 Ab şa lom bi len tu tuş ys ra ýyl hal ky 
Iýe ru sa li me gel di ler; Ahy to pel hem ola-
ryň ýa nyn da dy. 16  Da wu dyň dos ty ark 
uru gyn dan bo lan Hu şaý Ab şa lo myň 
ýa ny na ba ryp: «Pa ty şa nyň öm ri uzak bol-
sun! Pa ty şa nyň öm ri uzak bol sun!» diý di. 
17 Ab şa lom oňa: «Dos tu ňa we pa ly ly gyň 
şu my se niň? Nä me üçin dos tuň bi len git-
me diň?» diý di. 18 \Hu şaý: «Ýok, Reb biň we 
şu adam la ryň, hem-de tu tuş Ys ra ýy lyň 
saý lan ada my nyň ta ra pyn da bol jak, şo nuň 
ýa nyn da gal jak. 19 Üs te si ne-de, men ki me 
hyz mat et me li? Onuň og lu na däl mi? Ka-
ka ňa nä hi li hyz mat eden bol sam, sa ňa-da 
şo nuň ýa ly hyz mat ede rin» diý di.

20 Ab şa lom Ahy to pe le ýüz le nip: «Ha ny, 
mas la hat be riň, biz nä me et me li?» diý di. 
21 Ahy to pel: «Ka ka ňyň öýe se ret mek 
üçin go ýup gi den gyr nak aýal la ry bi-
len ýat. Şeýt seň, özü ňi ka ka ňa duş man 
eden di gi ňi tu tuş Ys ra ýyl eşi der we se niň 
ta ra pyň da ky la ryň go lu na kuw wat be rer» 
diý di. 22  Şeý le lik de, üçe giň ýo kar syn da 
Ab şa lom üçin ça dyr gur du lar. Ab şa lom 
bü tin Ys ra ýy lyň gö zü niň al nyn da ka-
ka sy nyň gyr nak aýal la ry nyň ýa ny na 
gir di. 23 Şol dö wür de Ahy to pe liň ber ýän 
mas la ha ty Hu daý dan so ra lan mas la hat 
ha sap edi ler di. Ahy to pe liň äh li mas-
la ha ty Da wut bi len Ab şa lo myň iki si 
üçi nem şeý le di.

17‑nji bap

Huşaý Abşalomy aldawa salýar
1 Ahy to pel Ab şa lo ma şeý le diý di: «Yg-

ty ýar et, on iki müň ada my saý la ýyn-da, 

şu gi je Da wu dyň yz yn dan ko wa la ýyn. 
2  Ýa dap gur bat dan dü şen wag ty men 
onuň üs tü ne ço zup, ony how sa la sa la-
ýyn. Ýa nyn da ky äh li go şun ga çar, men 
di ňe pa ty şa nyň özü ni öl dü re rin. 3 Ýaş 
gel niň öz adam sy nyň öýü ne gel şi ýa ly, 
äh li hal kyň sa ňa ta rap öw rül me gi üçin, 
se niň şol ide ýän ada myň öl dü ril me gi 
wa jyp dyr. Şon da bü tin halk pa ra hat çy-
lyk da bo lar». 4  Mas la hat Ab şa lo ma-da, 
Ys ra ýy lyň äh li ýa şu lu la ry na-da ýa ra dy.

5  Ab şa lom: «Ark uru gyn dan bo lan 
Hu şa ýy-da ça gyr, onam diň lä li, nä me 
diý ýär» diý di. 6  Hu şaý ge len de, Ab şa lom 
oňa: «Ahy to pe liň mas la hat-a, ine, şeý le. 
Şo nuň di ýe ni bi len bo lu ber me li mi ýa 
özüň bir mas la hat ber ýäň mi?» diý di. 
7 Hu şaý: «Ahy to pe liň bu ge zek ki be ren 
mas la ha ty go wy mas la hat däl» di ýip, 
8  sö zü ni do wam et di: «Ka ka ňyň hem-de 
onuň adam la ry nyň ba tyr ýi git ler di gi ni 
bil ýän siň. Olar säh ra da ça ga sy ny elin-
den al dy ran aýy ýa ly ýo wuz bol du lar. 
Üs te si ne-de, ataň tej ri be li ur şu jy dyr. 
Ol gi jä ni go şu nyň ara syn da ge çir mez. 
9 Hä zir ol bir go wak da ýa-da baş ga bir 
ýer de giz le nen dir. Il kin ji hü jüm de bi-
ziň ki ler den öle ni bo laý sa, on da ony 
eşi den ler: „Ab şa lo myň yzy na dü şen ler 
gyr lyp dyr“ di ýer ler. 10 Şon da ars lan ýü-
rek gaý duw syz ba ty ram gor ku dan ýa ňa 
pa gyş-pa ra erär, se bä bi ka ka ňyň ba tyr 
ýi git di gi ni, onuň ýa nyn da ky la ryň-da 
gaý duw syz dy gy ny tu tuş Ys ra ýyl bil ýär. 
11 Şo ňa gö rä me niň mas la ha tym şeý le: 
Dan dan Be ýer şe ba çen li äh li ys ra ýyl lar 
de ňiz ke na ry nyň çä ge le ri çe köp lük-
de se niň ýa ny ňa top lan syn. Sö weş de 
ola ra özüň baş tu tan lyk et. 12  Biz ony 
ni re de bol sa-da ta pyp, ýe re çyg dü şü şi 
ýa ly bo lup, onuň üs tü ne dö kül me li di ris. 
Şon da onuň ne özi aman ga lar, ne-de 
ýa nyn da ky lar. 13 Eger-de ol ga la ta rap 
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çe ki läý se, on da äh li ys ra ýyl lar ýüp ge-
ti rer ler we ol ýe riň iň soň ky çag ly na 
çen li, ga la ny jül gä çe ke ris». 14  Ab şa lom 
bi len äh li ys ra ýyl lar: «Ark uru gyn dan 
bo lan Hu şa ýyň mas la ha ty Ahy to pe liň 
mas la ha tyn dan go wy» diý di ler. Se bä bi 
Reb Ab şa lo my he läk çi li ge du çar et mek 
üçin, Ahy to pe liň oňat mas la ha ty ny pu ja 
çy kar mak ka ra ry na ge lip di.

Huşaý Dawudy habardar edýär
15  Hu şaý ru ha ny lar Sa dok bi len Ab-

ýa ta ra şeý le diý di: «Ab şa lo ma hem-de 
ys ra ýyl ýa şu lu la ry na Ahy to pel şeý le 
mas la hat ber di, men hem beý le mas la-
hat ber dim. 16  In di ha ýal et män, adam 
ibe riň-de, Da wu da şu ha ba ry ýe ti riň: 

„Şu gi je çöl de – der ýa nyň saý ýe rin de 
gal man, aň ry ta ra pa geç me se, pa ty şa nyň 
özi-de, ýa nyn da ky tu tuş go şun-da he läk 
bo lar“». 17 Gö ze il mez lik üçin ga la gi rip 
bil me ýän dik le ri ne gö rä, Ýo na tan bi len 
Ahy ma gas Eýn ro gel de ga raş ýar dy lar. 
Bir gyr nak ge lip, ola ra ha bar ber ýär di, 
olar bol sa gi dip, Da wu da aýd ýar dy lar. 
18  Em ma bir ge zek bir ýet gin jek ola ry 
gö rüp, Ab şa lo ma ha bar ber di. Ýo na-
tan bi len Ahy ma gas ha ýal et män gi dip, 
Ba hu rym da bi ri niň öýü ne bar dy lar. Şol 
ada myň how lu syn da bir gu ýu sy bar dy; 
olar şol gu ýy nyň içi ne gir di ler. 19 Ho ja-
ýy nyň aýa ly gu ýy nyň ag zy ny ört gi bi len 
ört di-de, üs tü ne dä ne ser di; ol ýer de hiç 
zat bil ner ýa ly bol ma dy. 20 Ab şa lo myň 
adam la ry ol aýa lyň öýü ne ge lip, on dan 
Ahy ma gas bi len Ýo na ta nyň ni re de di gi-
ni so ra dy lar. Aýal ola ra: «Olar aryk dan 
geç di ler» di ýip jo gap ber di. Göz le ýän ler 
ol iki si ni göz läp tap man dan soň, Iýe ru-
sa li me do lan dy lar. 21 Ýaň ky lar gi den den 
soň, ol iki si gu ýu dan çy kyp git di ler-de, 
Da wut pa ty şa ny ha bar dar et di ler. Olar 
Ahy to pe liň Da wu dyň gar şy sy na eden 

mas la ha ty ny aý dyp, Da wu da: «Bol, ba-
sym rak, suw dan ge çip, ötä git» diý di ler. 
22  Şon dan soň Da wut bi len onuň ýa nyn-
da ky go şun Ior dan der ýa syn dan geç di ler. 
Daň saz ber ýän çä, olar der ýa dan do ly 
ge çip gu tar dy lar.

23 Öz mas la ha ty nyň ýer tut man dy gy ny 
gö ren Ahy to pel eşe gi ni gaň ňa la dy-da, öz 
ga la sy na, öýü ne git di. Ba ryp, maş ga la sy-
na wes ýet eden den soň bol sa özü ni as dy. 
Ony ka ka sy nyň gub ry goý lan güm mez de 
jaý la dy lar. 24  Ab şa lom Ys ra ýy lyň äh li 
adam la ry ny ýa ny na alyp, Ior dan der ýa-
syn dan ge çen de, Da wut Ma ha na ýy ma 
ba ryp dy. 25 Ab şa lom Ema sa ny Ýo wa byň 
ýe ri ne go şun ba şy edip goý dy. Ema sa 
Ýyt ra di ýen bir ys ra ýy lyň og lu dy. Ýyt ra 
Ýo wa byň eje si, Se ru ýa nyň aýal do ga ny, 
Na ha şyň gy zy Aby ga ýy la öý le nip di. 
26  Ys ra ýyl lar bi len Ab şa lom Gil gat da 
düş le di ler. 27 Da wut Ma ha na ýy ma ba-
ran da, am mon la ryň Ra ba ga la syn dan 
Na ha şyň og ly Şo by, lo de bar ly Emi ýe liň 
og ly Ma kyr, Ro ge lim den gil gat ly Bar zyl-
laý da gy 28  Da wut bi len onuň ýa nyn da ky 
adam la ry na ýor gan-dü şek, gap-ça nak, 
to ýun gap lar, hu ruş lyk üçin bug daý, ar pa, 
un, go wur ga, noý ba, mäş, 29 bal, süz me, 
go ýun eti ni, sy gyr süý dün den edi len 
peý nir ge tir di ler. Se bä bi olar go şu nyň 
çöl de aç-suw suz hem ýa daw dygy ny 
aý dyp dy lar.

18‑nji bap

Abşalomyň ölümi
1 Da wut ýa nyn da ky adam la ry top lap, 

ola ry göz den ge çir di, ola ra ýüz ba şy-
lar dyr müň ba şy lar bel le di. 2  Ol go şu ny 
üç to pa ra böl di: bir to pa ra Ýo wap, bir 
to pa ra Se ru ýa nyň og ly, Ýo wa byň do ga ny 
Aby şaý, üçün ji to pa ra bol sa gat ly Ytaý 
baş tu tan lyk ed ýär di. Pa ty şa özü niň hem 
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ola ryň ýan la ryn da bol jak dy gy ny ola ra 
aýt dy. 3 Em ma halk oňa: «Ýok, sen git me, 
se bä bi eger biz ga çaý sak, olar bi ze äh mi-
ýet ber mez ler. Ýa ry myz gyr la ýan da-da, 
olar bi ze üns be rip dur maz lar. Sen bi ziň 
on mü ňü mi ze ba ra bar syň, bi ze ga la dan 
kö mek et seň, has go wy bo lar» diý di. 
4  Pa ty şa ola ra: «Siz nä mä ni is le se ňiz, 
şo ny ede rin» diý di. Pa ty şa der we zä niň 
ýa nyn da dur dy; tu tuş go şun ýüz-ýüz den, 
müň-müň den dü zü lip, ga la dan çyk dy. 
5 «Me niň ha ty ra ma ýaş ýi git Ab şa lo my 
go rap sak laň» di ýip, pa ty şa Ýo wa ba, 
Aby şa ýa hem-de Yta ýa buý ruk ber di. 
Ab şa lom ba ra da şa nyň baş tu tan la ry na 
be ren bu buý ru gy ny bü tin go şun eşit di.

6  Go şun Ys ra ýyl bi len uruş mak üçin 
meý da na çyk dy. Sö weş Ef ra ýym to-
ka ýyn da bol dy. 7 Ys ra ýyl lar Da wu dyň 
adam la ryn dan ýe ňil di ler. Şol gün uly 
gyr gyn çy lyk bo lup, ýig ri mi müň adam 
gy ryl dy. 8  Sö weş ýur duň äh li ýe ri ni gur-
şap al dy. Ol gün to kaý se bäp li ölen ler 
gy lyç dan ölen ler den köp bol dy.

9 Ab şa lom Da wu dyň adam la ry na 
duý dan syz sa taş dy. Ol ga tyr mü nüp 
gel ýär di. Ga tyr uly bir dub aga jy nyň 
aşa gyn dan ge çen de, Ab şa lo myň kel le si 
aga jyň şa ha la ry na iliş di. Ol ýer bi len 
gö güň ara syn da asy lyp gal dy, ga tyr 
onuň aşa gyn dan sy pyp git di. 10 Bir adam 
ony gö rüp: «Ab şa lom dub aga jyn dan 
asy lyp ga lyp dyr» di ýip, Ýo wa ba ha bar 
ber di. 11 Ýo wap oňa: «Gö ren bol saň, nä-
me üçin ony şol ýe riň özün de urup ýe re 
ýaz ma dyň? Me niň özüm sa ňa on kü müş 
teň ňe bi len bir ke mer be rer dim» diý di. 
12  Em ma ol adam Ýo wa ba şeý le diý di: 
«Müň kü müş ber se le rem, pa ty şa nyň 
og lu na el gal dyr maz dym, se bä bi pa ty şa: 

„Me niň ha ty ra ma ýaş ýi git Ab şa lo my 
go raň“ di ýip, sa ňa, Aby şa ýa hem-de 
Yta ýa buý ruk be ren di gi ni öz gu la gy myz 

bi len eşit dik. 13 Ikin ji bir ta rap dan, eger 
men ha ýyn lyk edip, ony öl dü ren bol sam, 
(pa ty şa dan ýa şy ryn gal jak zat bar my?), 
on da se niň özü ňem me ni ýaz ga rar dyň». 
14 Ýo wap: «Men se niň bi len beý dip, wagt 
ýi ti rip du rup bil me rin» diý di-de, üç 
sa ny naý za alyp, he niz dub da sal la nyp 
du ran di ri Ab şa lo myň ýü re gin den ge-
çir di. 15 Ýo wa byň ýa ra gy ny gö ter ýän on 
nö ke ri Ab şa lo my ara alyp, urup öl dür di.

16  Ýo wap adam la ry ny sö weş den sak la-
mak üçin, şah dan edi len sur naý çal dyr dy. 
Onuň adam la ry ys ra ýyl la ry ko wa la mak-
la ry ny bes edip gaý dyp gel di ler. 17 Soň ra 
Ab şa lo myň je se di ni alyp, to kaý da ky çuň 
ga ry ma taş la dy lar we üs tü ne ul la kan 
edip, daş üý şür di ler. Ys ra ýyl la ryň äh-
li si dar ga şyp, öý li-öýü ne ga çyp git di ler. 
18  Ab şa lom: «Me niň ady my ýat la dar ýa ly 
yzym da gal jak og lum ýok» di ýip, he niz 
di ri kä, Pa ty şa jül ge sin de özi üçin bir 
sü tün di kip di we oňa öz ady ny da kyp dy. 
(Oňa hä zir hem Ab şa lo myň ýa dy gär li gi 
di ýil ýär.)

Dawut Abşalomyň ölendigini eşidýär
19 Sa do gyň og ly Ahy ma gas: «Yl ga ýyn-

da, Reb biň pa ty şa ny duş man la ry nyň 
elin den ha las eden di gi ni oňa buş la ýyn» 
diý di. 20 Ýo wap oňa: «Bu gün buş la mak 
ge rek däl. Buş luk ha ba ry bu gün däl-de, 
baş ga bir gün äki der siň, se bä bi şa nyň 
og ly öl di» diý di. 21 Ýo wap efi opi ýa ly 
bir ada ma: «Bar, nä me gö ren bol saň, 
pa ty şa ha bar ber» diý di. Efi opi ýa ly oňa 
tag zym et di-de, yl ga dy. 22  Sa do gyň og ly 
Ahy ma gas ýe ne Ýo wa ba: «Nä me bol-
sa, şol bol sun, efi o pi ýa ly nyň yz yn dan 
me nem yl ga ýyn» diý di. Ýo wap: «Sen 
nä me üçin onuň yz yn dan yl ga jak, og-
lum?! Sa ňa buş la ra zat ýog-a» diý di. 
23 Ol ýe ne: «Her ni çi gem bol sa, me nem 
yl ga ýyn» diý di. Ýo wap: «Bol ýar, bar 
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yl ga!» diý di. Ahy ma gas düz lük bi len 
yl gap, efi o pi ýa ly dan ozup geç di.

24  Da wut şä her der we ze si niň iç ki hem 
daş ky ga py la ry nyň ara syn da otyr dy. Şol 
wagt gö zeg çi der we ze ha na nyň ýo kar-
sy na, di wa ra çy kyp se ret di we kim dir 
bi ri niň yl gap gel ýän di gi ni gör di. 25 Gö
zeg çi gy gy ryp, mu ny pa ty şa ha bar ber di. 
Pa ty şa: «Eger ol ýe ke bol sa, buş luk ge-
tir ýän dir» diý di. Ol bar ha go laý laş ýar dy. 
26  Soň ra gö zeg çi ýe ne bir ada myň yl gap 
gel ýän di gi ni gör di. Ol: «Se ret, ýe ne bir 
adam yl gap gel ýär!» di ýip, der we ze-
ba na gy gyr dy. Pa ty şa: «Ol-da buş luk 
ge tir ýän dir» diý di. 27 Gö zeg çi: «Öň den 
gel ýä niň yl gaý şy Sa do gyň og ly Ahy-
ma ga syň yl gaý şy na ça lym ed ýär» diý di. 
Pa ty şa: «Ol go wy adam, go wy ha bar 
bi len gel ýän dir» diý di. 28  Ahy ma gas 
pa ty şa: «Sag-sa la mat lyk!» di ýip gy gyr-
dy. Soň ra ol ýe re ýü zin dü şüp, pa ty şa 
tag zym edip: «Hu da ýyň Reb be al kyş 
bol sun, Ol şa hez ret le ri ne el gal dy ra-
nyň al my ty ny ber di» diý di. 29 Pa ty şa: 
«Ýaş ýi git – Ab şa lom sag-sa la mat my?» 
diý di. Ahy ma gas: «Ýo wap gu lu ňy ibe-
ren de, bir gal ma gal-a bar dy, ýö ne onuň 
nä me di gi ni bil me dim» diý di. 30 Pa ty şa: 
«Bir gy ra çe kil-de, şol ýer de dur» diý di. 
Ol bir gy ra çe kil ip dur dy.

31 Soň ra efi opi ýa ly gel di. Ol: «Şa hez-
ret le ri, buş luk! Gar şy ňa çy kan la ryň 
hem me si niň elin den Reb se ni ha las et di» 
diý di. 32  Pa ty şa oňa: «Ýig dek çe – Ab şa-
lom sag-sa la mat my?» diý di. Efi opi ýa ly: 
«Şa hez ret le ri niň duş man la ry nyň oňa 
zy ýan ýe tir mek üçin, gar şy sy na çy kan-
la ryň äh li si niň ba şy na şol ýi gi diň gü ni 
gel sin» diý di. 33 Pa ty şa san dyr-san dyr 
edip, der we zä niň üs tün dä ki ota ga çy-
kyp ag la dy. Ol gel ýär kä: «Wah, og lum, 
Ab şa lom! Jan og lum! Eý, jan og lum, 
Ab şa lom! Se niň ýe ri ňe men ölen bol sam 

bol ma ýar my, wah, jan og lum, jan og-
lum!» di ýip ag la ýar dy.

19‑njy bap

Ýowap Dawuda käýeýär
1 «Pa ty şa Ab şa lom üçin ag lap, onuň 

ýa sy ny tut ýar» di ýip, Ýo wa ba ha bar 
ber di ler. 2  Ol gün ki ýe ňiş tu tuş go şun 
üçin ýa sa öw rül di. Se bä bi şol gün go şun 
pa ty şa nyň öz og ly üçin has rat çek ýän di-
gi ni eşit di. 3 Şol gün Da wu dyň es ger le ri 
edil uruş dan ga çan ýa ly bol şup, utan şyp 
ýu waş lyk bi len ga la gir di ler. 4  Pa ty şa ýü-
zü ni aşak sa lyp: «Wah, og lum, Ab şa lom! 
Jan og lum, jan og lum, Ab şa lom!» di ýip, 
ga ty se si bi len möň ňü rip ag la ýar dy. 5 Ýo
wap pa ty şa nyň öýü ne ge lip, oňa şeý le 
diý di: «Sen bu gün özü ňiň, ogul-gyz-
la ry ňyň, aýal la ryň dyr gyr nak la ry ňyň 
ja ny ny ha las eden es ger le ri ňiň ýü zü ni 
ýe re sal dyň. 6 Se bä bi özü ňi ýig ren ýän le ri 
sö ýüp, özü ňi söý ýän le ri ýig ren diň. Sen 
go şun ba şy la ryň dyr es ger le ri ňiň özüň 
üçin hiç kim di gi ni bu gün ap-aý dyň 
et diň. Eger-de Ab şa lom di ri ga lyp, bi ziň 
äh li miz ölen bol sak, on da se niň şat lan-
jak ekendigiňe men anyk göz ýe tir dim. 
7 In di bar-da, öz adam la ryň bi len my la-
kat ly gep leş, Reb den ant iç ýä rin, eger 
git me seň, şu gi je ýa nyň da bir ada mam 
gal maz. Bu bol sa se niň üçin ýaş ly gyň dan 
tä hä zi re çen li gö ren ýa man lyk la ry ňyň 
ba ryn dan be ter bo lar». 8  Pa ty şa tur dy-da, 
der we zä niň ag zy na ba ryp otur dy. Mu ny 
tu tuş go şu na ha bar ber di ler. Äh li go şun 
pa ty şa nyň hu zu ry na gel di.

Dawut Iýerusalime dolanýar
Şol wagt ys ra ýyl la ryň äh li si öz öý le-

ri ne ga çyp git di ler. 9 Ys ra ýyl ti re le ri niň 
äh li si: «Da wut bi zi duş man la ry my zyň 
elin den we pi lişt li ler den ha las et di. Ol 
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Ab şa lom ze rar ly ýurt dan gaç dy. 10  Ba
şy na ýag gu ýup, özü mi ze pa ty şa go ýan 
Ab şa lo my myz-a uruş da öl di. In di pa-
ty şa ny yzy na ge tir mek ba ra da nä me 
üçin dil ýar ma ýar sy ňyz?» di ýip, öza ra 
je del leş ýär di ler.

11 Da wut pa ty şa Ýa hu da nyň ýa şu lu la-
ry na aýt mak üçin, Sa dok bi len Ab ýa tar 
ru ha ny dan şeý le ha bar iber di: «Pa ty şa ny 
öýü ne gaý ta ryp ge tir mek de, so ňa ga la sy-
ňyz gel ýär mi? Tu tuş Ys ra ýy lyň aý dan la ry 
pa ty şa ýet di. 12 Siz me niň ga ryn daş la rym, 
siz me niň öz sü ýe gim den we te nim den si-
ňiz. Şon da-da pa ty şa ny öýü ne gaý ta ryp 
ge tir mek de, so ňa ga la sy ňyz gel ýär mi?» 
13 Ema sa bol sa şu söz le ri mi aý dyň: «Sen 
me niň öz sü ýe gim den we te nim den däl mi 
nä me? Eger şu pur sat dan baş lap, Ýo wa-
byň ýe ri ne me niň go şun ba şym bol ma saň, 
goý, Hu daý ma ňa-da şo ny, hat da on dan 
be te ri ni gör kez sin». 14 Şeý le lik de, Da wut 
bir adam ýa ly edip, ýa hu da la ryň äh li si-
niň köň lü ni özü ne bag la dy. Olar: «Äh li 
adam la ry ňam al-da, gel» di ýip, pa ty şa 
ha bar ýol la dy lar.

15  Şeý dip, pa ty şa yzy na, Ior da na do-
la nyp gel di. Ýa hu da lar ony gar şy la mak 
hem-de Ior dan der ýa syn dan ge çir mek 
üçin Gil ga la gel di ler.

16  Ba hu rym dan ben ýa min li Ge ra nyň 
og ly Şim gi, Da wut pa ty şa ny gar şy la-
mak üçin, ýa hu da lar bi len how lu gy şyp 
eňip gel ýär di ler. 17 Onuň ýa nyn da ben-
ýa min den müň adam bar dy. Şa wu lyň 
maş ga la sy nyň hyz mat kä ri Si ba on bäş 
og lu ny hem-de ýig ri mi hyz mat kä ri ni 
ýa ny na alyp, pa ty şa nyň öňün den Ior dan 
der ýa syn dan geç di. 18  Olar pa ty şa nyň 
öý-içe ri si ni ge çir mek üçin we onuň hu-
zu ryn da is län za dy ny ber jaý et mek üçin, 
der ýa nyň saý ýe rin den geç di ler.

Pa ty şa Ior dan der ýa syn dan ge çen ba-
dy na, Ge ra nyň og ly Şim gi onuň öňün de 

tag zym edip, 19 şeý le diý di: «Je na bym, 
me ni gü nä li ha sap la maň we şa hez ret-
le ri niň Iýe ru sa lim den çy kan gü ni öz 
gu lu ňy zyň eden ýa man ly gy ny ýat la maň, 
ony göw nü ňi ze al maň. 20  Se bä bi men 
gu lu ňyz özü miň gü nä kär di gi mi bil ýä rin. 
Şo ňa gö rä-de, men şu gün Ýu su byň ne sil-
le rin den il kin ji bo lup, siz şa hez ret le ri ni 
gar şy la ma ga gel dim». 21 Se ru ýa nyň og ly 
Aby şaý: «Nä me üçin Şim gi öl dü ril me li 
däl, ol Reb biň se çip-saý la ny na gar ga dy 
ahy ryn» diý di. 22  Em ma Da wut şeý-
le diý di: «Eý, Se ru ýa nyň ogul la ry, bu 
gün ki gün me niň bi len duş man bo lar 
ýa ly, bi ziň ara myz da nä me bar? Men 
bu gün özü miň Ys ra ýy lyň şa sy dy gy my 
bil me ýä rin mi nä me? Bu gün Ys ra ýyl da 
hiç kim öl dü ril mez». 23 Pa ty şa ant içip, 
Şim gä: «Sen öl mer siň» diý di.

24  Şa wu lyň ag ty gy Me pi bo şet Da wu-
dy gar şy la ma ga gel di. Pa ty şa nyň gi den 
gü nün den tä ol sag-sa la mat do la nyp 
gel ýän çä, ol öz aýak la ry ny-da, ge ýim-
le ri ni-de ýuw man dy, sak ga ly ny hem 
be jer män di. 25 Ol pa ty şa ny gar şy la mak 
üçin Iýe ru sa lim den ge len de, pa ty şa oňa: 
«Me pi bo şet, sen nä me üçin me niň bi len 
git me diň?» diý di. 26  Ol şeý le jo gap ber di: 
«Eý, şa hez ret le ri, me ni hyz mat kä rim 
al da dy. Men oňa: „Eşe gi gaň ňa la ýyn-da, 
oňa mü nüp, pa ty şa bi len gi de ýin“ diý dim, 
se bä bi men gu luň ag sak. 27 Em ma ol siz 
şa hez ret le ri niň ýa nyn da men gu lu ňy za 
töh met at dy. Em ma şa hez ret le ri me niň 
üçin Hu da ýyň pe riş de si ýa ly dyr. In di nä-
me ede rin diý se ňiz, ine, men. 28 Ka ka myň 
äh li ga ryn daş la ry şa hez ret le ri niň öňün de 
öl dü ril mä ge de giş li bo lup dur ka, men 
gu lu ňy zy öz sa ça gy ňy zyň ba şyn da ky-
la ryň ara syn da oturt dy ňyz. Şon dan soň 
pa ty şa şi ka ýat et mä ge nä me ha kym bar?» 
29 Pa ty şa oňa: «Öz ýag daý la ryň ha kyn da 
gür le me giň ha ja ty ýok. Men sa ňa we Si ba 
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ýe ri paý laş ma gy buý ruk ber ýä rin» diý di. 
30 Me pi bo şet pa ty şa: «Şa hez ret le ri niň 
sag-sa la mat öýü ne ge len di gi ne gö rä, goý, 
hem me si ni ol al syn» diý di.

31 Gil gat ly Bar zyl laý Ro ge lim ga la-
syn dan gel di. Ol Ior dan der ýa syn dan 
pa ty şa bi len bi le ge çip, ony ug ra dyp 
bar ýar dy. 32  Ol ju da gar ry dy – seg sen 
ýa şyn da dy. Pa ty şa Ma ha na ýym da bo-
lan da, Bar zyl laý ony iý mit bi len üp jün 
edip di, çün ki ol ju da gurp ly adam dy. 
33 Pa ty şa Bar zyl la ýa: «Me niň bi len gi-
di ber, Iýe ru sa lim de iýip-iç je gi ňi özüm 
ala da ede rin» diý di. 34  Em ma Bar zyl laý 
pa ty şa şeý le diý di: «Pa ty şa bi len Iýe ru-
sa li me gi der ýa ly, me niň öm rü miň ýe ne 
nä çe ýy ly gal dy ka? 35 Hä zir men seg sen 
ýa şym da, göw ne ýa kym ly-ýa kym syz 
zat la ry saý ga ryp bi le mok. Men gu luň öz 
iýip-iç ýän zat la ry myň ta ga my ny-da bi-
le mok. Er ke gu-aýal bag şy la ryň ses le ri ni 
eşi dip bi le mok. Şeý le bol sa, nä me üçin 
men gu luň şa hez ret le ri ne ýük bol sun?! 
36  Gu luň bo lan men pa ty şa bi len di ňe bi-
raz ýol ýö räp, ony Ior dan der ýa syn dan 
ge çir mek is le ýä rin. Pa ty şa nä me üçin 
me ni beý le sy lag la ma ly? 37 Men gu luň 
yzy ma gaý dyp, öz ga lam da, ka ka myň, 
eje miň gu bur la ry nyň go la ýyn da öle ýin. 
Ýö ne, ine, şu ýer de gu luň Kim ham bar. 
Şa hez ret le ri bi len, goý, ol gi däý sin. 
Se nem göw nü ňe jaý bo lan za dy onuň 
üçin et» diý di. 38  Pa ty şa oňa: «Kim ham 
me niň bi len gi der, men hem onuň üçin 
se niň is län za dy ňy ede rin, ha wa, äh li 
is län za dy ňy men se niň üçin ede rin» 
diý di. 39 Tu tuş go şun Ior dan der ýa syn dan 
geç di, pa ty şa-da geç di. Ol Bar zyl la ýy 
og şap, oňa pa ta ber di; Bar zyl laý öz 
öýü ne gaýt dy. 40  Pa ty şa Gil ga la ta rap 
ýo la düş di, Kim ham hem onuň bi len 
bi le git di. Tu tuş ýa hu da hal ky we ys ra-
ýyl hal ky nyň ýa ry sy pa ty şa ny ug rat dy.

Ysraýylyň nägileligi we 
Şebanyň gozgalaňy

41 Bü tin Ys ra ýy lyň hal ky pa ty şa nyň 
ýa ny na ge lip, oňa: «Nä me üçin ga ryn daş-
la ry myz ýa hu da lar si zi ogur la dy lar we 
pa ty şa ny maş ga la sy hem adam la ry bi len 
bi le Ior dan der ýa syn dan ge çir di ler?» 
diý di. 42  Tu tuş ýa hu da lar ys ra ýyl la ra: 
«Se bä bi pa ty şa bi ziň ýa kyn ga ryn da-
şy myz. Nä me üçin mu ňa ga ha ry ňyz 
gel ýär? Biz, heý, pa ty şa nyň ha sa by na 
bir zat iý dik mi ýa pa ty şa bi ze ser paý 
ýap dy my?» diý di ler. 43 Em ma ys ra ýyl lar 
ýa hu da la ra: «Da wut pa ty şa da pa ýy myz 
si ziň ki den köp dür, on pa ýy myz bar. 
Şon da-da nä me üçin bi zi äs ger mez lik et-
di ňiz? Pa ty şa ny yzy na ge tir mek de il kin ji 
söz bi ziň ki bol ma ly däl mi nä me?» di ýip 
jo gap ber di ler. Em ma ýa hu da la ryň sö zi 
ys ra ýyl la ryň ky dan ga zap ly bo lup çyk dy.

20‑nji bap
1 Şol wagt ben ýa min ti re sin den Bik-

ri niň og ly Şe ba di ýen bir deý ýus şol 
ýer de di. Ol şah dan edi len sur naý ça lyp, 
şeý le di ýip gy gyr dy: «Eý, ys ra ýyl lar, 
pa ýy myz ýok Da wut da! Pa ýy myz ýok 
Ýy şa ýyň og lun da! Öý li-öýü ňi ze dar gaň!»

2  Şeý dip, äh li ys ra ýyl lar Da wut dan 
aý ry lyp, Bik ri og ly Şe ba nyň yzy na düş-
dü ler. Ýö ne ýa hu da lar öz le ri niň pa ty şa sy 
Da wu da yg rar ly bo lup, Ior dan der ýa-
syn dan Iýe ru sa li me çen li onuň bi len 
bi le bol du lar.

3 Da wut Iýe ru sa lim dä ki öýü ne gel di. 
Öýe se ret mek üçin go ýup gi den on gyr-
nak aýal la ry nyň äh li si ni bir ja ýa ga bap, 
ola ry go rag as ty na al dy; ola ry ze rur zat lar 
bi len üp jün et di, ýö ne ýan la ry na gir me-
di. Gyr nak aýal lar şeý dip, tä öl ýän çä ler 
dul ýa ly ýa şa dy lar we ga baw dan çy ka-
ryl ma dy lar. 4  Pa ty şa Ema sa: «Üç gü nüň 
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a 20:24 Ado ram – kä bir ga dy my ter ji me ler de Ado ny ram. Se ret: 1Pat 4:6.

do wa myn da Ýa hu da nyň er kek gö bek-
li le ri ni me niň ýa ny ma ýyg na, özü ňem 
şu ýer de bol» diý di. 5 Ema sa ýa hu da la ry 
ça gyr ma ga git di. Ýö ne gel me li wag tyn da 
gel män gi jä gal dy. 6  Da wut Aby şa ýa: «In-
di Bik ri og ly Şe ba bi ze Ab şa lom da nam 
köp zy ýan be rer. Öz je na by ňyň gul la ry ny 
al-da, onuň yz yn dan kow, ýog sam, ol 
özü ne berk ga la lar ta par-da, biz den sy-
par» diý di. 7 Ýo wa byň adam la ry, ke ret ler, 
pe let ler we äh li ba tyr ýi git ler Iýe ru sa lim-
den çy kyp, Bik ri og ly Şe ba nyň yz yn dan 
kow mak üçin Aby şa ýyň yzy na düş dü ler. 
8  Olar Gib gon da ky ul la kan da şyň ýa ny na 
ba ran la ryn da, Ema sa ola ry gar şy la ma ga 
çyk dy. Ýo wap har by ge ýim de di, bi lin de 
ke me re da ky lan gyn ly gy ly jy bar dy. Ol 
ýö räp gel ýär kä, gy ly jy gy nyn dan gaç dy. 
9 Ýo wap Ema sa: «Do ga nym, sag-gur gun-
myň?» di ýip, og şa mak üçin sag eli bi len 
Ema sa nyň sak gal yn dan tut dy. 10 Ema sa 
Ýo wa byň elin dä ki gy ly jy na üns ber me di. 
Ýo wap gy ly jy ny onuň gar ny na so kup, 
iç go şu ny ýe re silk di, gy ly jy gaý ta dan 
sok ma ga ze rur lyk gal ma dy; Ema sa öl di. 
Soň ra iki do gan Ýo wap bi len Aby şaý 
Bik ri og ly Şe ba nyň yz yn dan kow ma ga 
baş la dy lar. 11 Ýo wa byň adam la ryn dan 
bi ri Ema sa nyň je se di niň ýa nyn da du rup: 
«Kim Ýo wa byň ta rap da ry bol sa, kim 
Da wu da we pa ly bol sa, Ýo wa byň yzy na 
eýer sin» diý di. 12  Ema sa ýo luň ug run da 
ga na bu la şyp ýa tyr dy. Ýaň ky adam je se-
diň ýa ny na bar ýan la ryň onuň ýa nyn da 
sak lan ýan dyk la ry ny gö rüp, ony ýol dan 
bir gy ra çek di-de, üs tü ne ge ýim ýap dy. 
13 Ema sa nyň je se di ýol dan aý ry lan dan 
soň, go şun Bik ri og ly Şe ba nyň yz yn dan 
kow mak üçin, Ýo wa byň yzy na düş di.

14  Go şun Abel beýt ma ga ka ga la sy na 
çen li tu tuş de mir ga zyk ti re le ri niň için den 

geç di. De mir ga zyk ti re le ri niň hal ky jem-
le nip bir leş di ler-de, ga la ta rap Ýo wa byň 
yzy na düş di. 15  Olar ba ryp, Abel beýt-
ma ga ka ga la syn da ony ga ba wa sal dy lar. 
Ga la nyň di wa ry na çyk mak üçin ýap gyt 
gur du lar we di wa ry ýyk mak üçin ony 
opur ma ga baş la dy lar. 16  Bir akyl ly aýal 
ga la dan: «Gu lak as sa ňyz laň! Diň le se-
ňiz läň! Ýo wa ba aý dyň, men onuň bi len 
gep leş mek is le ýä rin» di ýip gy gyr dy. 
17 Ýo wap onuň ýa ny na ba ran da, ol aýal: 
«Sen Ýo wap my?» diý di. Ol: «Ha wa, men 
Ýo wap» di ýip jo gap ber di. Aýal: «On da 
öz gyr na gy ňa gu lak as» diý di. Ýo wap: 
«Diň le ýä rin» diý di. 18  Aýal şeý le diý di: 
«Öň ler: „Abel de mas la hat al syn lar“ di ýip 
aý dar dy lar, şeý di bem, işi ta mam lar dy lar. 
19 Biz Ys ra ýy lyň pa ra hat hem we pa dar 
adam la ry dy rys. Ys ra ýyl ga la la ry nyň 
ene si bo lup du ran ga la ny nä me üçin 
ýyk mak is le ýär siň? Nä me üçin Reb biň 
be ren mi ra sy ny ýok et mek is le ýär siň?» 
20 Ýo wap şeý le jo gap ber di: «Ýok-la! Daş 
ede wer sin! Hu daý sak la syn! Ga la ny ýyk-
mak ýa-da ýok et mek me niň et jek işim 
däl! 21 Bu beý le däl! Ýö ne Ef ra ýym dag ly-
gyn dan Bik ri og ly Şe ba di ýen bi ri Da wut 
pa ty şa nyň gar şy sy na çyk dy. Onuň ýe ke 
özü ni eli me ber, men ga la dan el çe ke ýin». 
Aýal: «Onuň kel le si di war dan üs ta şy ry 
sa ňa ta rap zyň lar» diý di. 22  Aýal akyl ly 
pi ki ri bi len hal kyň ýa ny na git di. Olar 
Bik ri og ly Şe ba nyň kel le si ni ke sip, ony 
Ýo wa ba ta rap zy ňyp goý ber di ler. Ýo wap 
sur naý çal dy; olar ga la dan çe kil di ler. 
Hem me ler öý li-öýü ne git di. Ýo wap bol sa 
Iýe ru sa li me pa ty şa nyň ýa ny na gaýt dy.

23 Ýo wap Ys ra ýy lyň tu tuş go şu ny na 
baş tu tan bol dy. Ýe ho ýa da nyň og ly Be-
na ýa bol sa ke ret le riň hem-de pe let le riň 
baş tu ta ny bol dy. 24 Ado ram a ga ra zäh met 
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a 21:8 Me ra byň – kä bir gol ýaz ma lar da Mi ka lyň.
b 21:16 Se kiz ýüz mys gal – ýew reý çe üç ýüz şe kel. Bu takm. 3,5 kg deň dir.

bi len meş gul bol ýan la ryň ýol baş çy sy dy, 
Ahy lu dyň og ly Ýe ho şa pat baş emel-
da ry dy. 25  Şe wa – kä tip, Sa dok bi len 
Ab ýa tar – ru ha ny lar bol dy. 26  Ýa ýyr ly 
Yra hem Da wu dyň ru ha ny sy dy.

21‑nji bap

Şawulyň nesilleri öldürilýär
1 Da wu dyň döw rün de üç ýy la çe ken 

aç lyk bol dy. Da wut Reb be ýüz len di. Reb 
oňa: «Şa wu lyň gan dök me gi onuň özü-
niň we nes li niň boý nu na dyr, se bä bi ol 
gib gon ly la ry gyr gyn çy ly ga ber di» diý di. 
2  Pa ty şa gib gon ly la ry ça gy ryp, olar bi len 
gep leş di. (Gib gon ly lar ys ra ýyl la r dan 
däl dir ler, olar amor la ryň ga lyn dy la ry dy. 
Ys ra ýyl lar ola ra deg me jek dik le ri ne ant 
içip di ler, ýö ne Ys ra ýyl bi len Ýa hu da bo-
lan yh la sy se bäp li, Şa wul ola ry ýok et jek 
bol ýar dy.) 3 Da wut gib gon ly la ra: «Men 
si ziň üçin nä me ede ýin? Reb biň saý lan 
hal ky na pa ta ber me gi ňiz üçin, bu gü nä-
den nä dip sap la nar kam?» diý di. 4  Olar: 
«Bi ze Şa wul dan we onuň nes lin den al tyn 
ýa kü müş al mak ýe ter lik däl. Ys ra ýyl dan 
kim dir bi ri ni bi ziň öl dür mä ge ha ky myz 
ýok» diý di ler. Da wut ola ra: «Siz nä me 
is le se ňiz, şo ny-da et jek» diý di. 5‑6  Olar: 
«Bi zi tu tuş Ys ra ýyl dan çy kar mak is län 
we dyr-pyt rak eden ada myň nes lin den 
bo lan ýe di ada my bi ziň eli mi ze ber. Biz 
ola ry Reb ta ra pyn dan saý la nan Şa wu lyň 
Gib ga ga la syn da Reb biň hu zu ryn da öl-
dü rip, Gü nüň as tyn da ser jek» diý di ler. 
Pa ty şa ola ra: «Bol ýar, men ola ry si ze 
be re ýin» diý di. 7 Ýö ne Da wut pa ty şa 
özü niň Ýo na tan bi len Reb biň öňün de 
äht edi şen di gi se bäp li onuň og ly Me-
pi bo şe de re him et di. 8  Da wut Aýa nyň 

gy zy Ris pa nyň Şa wu la dog rup be ren 
iki og lu ny: Ar mo ny bi len Me pi bo şe di, 
şeý le hem Şa wu lyň gy zy Me ra byň a 
me ho la ly Bar zyl la ýyň og ly Ad ry ýe le 
dog rup be ren bäş og lu ny alyp, 9 ola ry 
gib gon ly la ryň eli ne ber di. Gib gon ly lar 
ola ry dag da Reb biň hu zu ryn da öl dü rip, 
ýe riň ýü zü ne ser di ler, ola ryň ýe di sem 
bi le lik de öl di. Bu wa ka ba har da, ar pa 
ora gy nyň il kin ji gün le rin de bo lup dy.

10 Aýa nyň gy zy Ris pa şol ýer dä ki ga ýa-
nyň ýü zün de bir kö ne hal ta ny dü şen di-de, 
ar pa ora gy nyň ba şyn dan tä je set le riň 
üs tü ne ýa gyş ýa gyp baş la ýan ça, ol ýer de 
otur dy; ol je set le ri gün di zi ne guş lar dan, 
gi je si ne wag şy haý wan lar dan go ra dy. 
11 Aýa nyň gy zy, Şa wu lyň gyr na gy Ris pa-
nyň bu eden işi ni Da wu da ha bar ber di ler. 
12  Da wut ba ryp, Şa wul bi len onuň og ly 
Ýo na ta nyň süň kü ni Gil gat da ky ýa beş-
li ler den al dy. Pi lişt li ler ola ry Gil bo ga da 
öl dü rip, Beýt şe ýan meý dan ça syn da asyp-
dy lar. Gil gat da ky ýa beş li ler bol sa ola ry 
Beýtşeýan meý dan ça syn dan ogur lap-
dy lar. 13 Da wut Şa wul bi len onuň og ly 
Ýo na ta nyň süňk le ri ni ol ýer den ge tirt di. 
Öl dü ri lip, ýe riň ýü zü ne ser len le riň hem 
süňk le ri ni top la dy lar. 14  Da wu dyň adam-
la ry Şa wul bi len Ýo na ta nyň süňk le ri ni 
Ben ýa min top ra gyn da – Se la da, Şa wu lyň 
ka ka sy Ki şiň gub ry goý lan güm mez de 
jaý la dy lar. Olar pa ty şa nyň äh li tab şy ry-
gy ny ýe ri ne ýe tir di ler. Şon dan soň Hu daý 
ýurt üçin edil ýän di leg le ri ka bul et di.

15 Pi lişt li ler Ys ra ýy lyň gar şy sy na ýe ne 
ur şa baş la dy lar. Da wut öz es ger le ri bi len 
ur şa çy kyp, pi lişt li ler bi len uruş dy we 
ha lys ys gyn dan gaç dy. 16  Pi lişt li le riň iri 
ne sil le rin den Ýiş bi be nop di ýen bir adam 
bo lup, ol ag ra my se kiz ýüz mys gal b 
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bo lan bü rünç naý za, bi li ne tä ze gy lyç 
da ky nan dy. Ol Da wu dy öl dür me gi ýü-
re gi ne düw di. 17 Em ma Se ru ýa nyň og ly 
Aby şaý oňa kö me ge ýe tiş di we pi lişt li 
bi len ur şup, ony öl dür di. Şon dan soň Da-
wu dyň adam la ry: «In di sen bi ziň bi len 
bi le sö we şe çyk ma, goý, Ys ra ýy lyň çy-
ra sy sön me sin» di ýip, oňa ka sam et di ler.

18  Şun dan soň ys ra ýyl lar bi len pi lişt-
li ler Gop da sö we şe baş la dy lar. Şon da 
hu şa ly Si be kaý iri adam la ryň nes lin den 
bo lan Sap di ýen bi ri ni öl dür di. 19 Soň ra 
olar pi lişt li ler bi len Gop da ýe ne çak nyş-
dy lar. Şon da beý tul la ham ly Ýa gy ryň 
og ly El ha nan gat ly Ja lu dy öl dür di. Ja-
lu dyň naý za sy nyň sa py pürs ýa ly dy. 
20  Gat ga la syn da ýe ne uruş bol dy. Ol 
ýer de ýe ne pi lişt li le riň iri nes lin den, 
el le ri we aýak la ry al ty-al ty dan ýig ri mi 
dört bar mak ly şil liň uzyn bi ri bar dy. 
21 Ys ra ýy la sö gen di gi üçin Da wu dyň 
do ga ny Şim ga nyň og ly Ýo na tan ony 
öl dür di. 22  Bu la ryň dör dü si-de Gat 
ga la sy nyň iri ne sil le rin den di ler. Olar 
Da wu dyň hem-de onuň es ger le ri niň 
elin den öl dü ler.

22‑nji bap

Dawudyň ýeňiş aýdymy 
(Zebur 17)

1 Reb biň Da wu dy äh li duş man la ryn dan 
hem-de Şa wul dan ha las eden gü ni, ol 
Reb biň şa ny na şu aý dy my aýt dy:

 2 «Reb – meniň gaýam, galam hem 
Halasgärim,

 3 Hudaýym – pena edinýän 
gaýam,

galkanym, ýeňşim hem-de 
berkitmäm.

Halasgärim meni zulumdan 
halas eýleýär!

 4 Men şan-şöhrata mynasyp Rebbi 
çagyrýaryn,

hem-de duşmanlarymdan halas 
bolýaryn.

 5 Ölüm tolkunlary maňa oraldy,
weýrançylyk silleri meni garbady.

 6 Ölüm dünýäsiniň tanaplary maňa 
saraldy,

ölüm duzaklary garşymdan 
çykdy.

 7 Gam-gussamyň içinde Rebbi 
çagyrdym,

öz Hudaýyma men perýat etdim.
Ol ybadathanasyndan meň sesimi 

eşitdi;
Onuň gulagyna perýadym ýetdi.

 8 Şonda zemin çaýkandy hem 
endiredi,

ýeriň binýatlary sarsyp, lerzana 
geldi,

sebäbi Reb gazaba mündi.

 9 Gazabyndan ýaňa tüsse çykdy 
burnundan,

ýuwudyjy ot bilen köreýän 
közler çykdy agzyndan.

 10 Ol gökleri böwsüp, aşaga indi,
zulmat aýaklarynyň astynda 

bardy.
 11 Ol bir keruba mündi-de, uçdy,

ýeliň ganatlarynda gaýdy.
 12 Ol Özüne çadyr edindi tümlügi,

telär etdi goýy bulutlaryň 
ýagmyr tümüni

 13 Huzurynyň ýalkymyndan ýaňa
köreýän közler alawlap tutaşdy.

 14 Reb göklerde güňleç gürledi,
seslendi Beýik Hudaý.

 15 Peýkamlary atyp, pytratdy 
ýagylaryny,
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Ýyldyrymlar çakdyryp, weýran 
etdi olary.

 16 Şonda Rebbiň käýinjinden,
burnundan çykan deminden 

ýaňa
deňziň geçelgeleri göründi,

dünýäniň-de binýatlary açyldy.

 17 Ol belentden ýetdi hem meni aldy
Ol meni çuň suwlardan çekip 

çykardy.
 18 Halas etdi meni ýigrenýän güýçli 

ýagymdan,
çünki olar güýçlüdi menden.

 19 Olar betbagt günümde garşyma 
çykdy,

ýöne Reb meniň daýanjym 
boldy.

 20 Meni giň ýere çykardy hem halas 
etdi,

çünki Ol menden göwnühoş 
boldy.

 21 Ol dogrulygyma laýyk öwezini 
gaýtardy,

ellerimiň tämizligine laýyk Ol 
sylaglady.

 22 Çünki men Rebbiň ýollaryndan 
ýöredim,

Hudaýymdan aýrylmak ýaly 
erbet işi etmedim.

 23 Çünki gözümiň alnyndady ähli 
kararlary,

özümden daşlaşdyrmadym 
Onuň parzlaryny.

 24 Men kämildim Onuň öňünde,
sakladym özümi günä 

etmekden.
 25 Şonuň üçin, dogrulygyma we 

päkligime görä,
Reb öwezini gaýtardy Öz 

nazarynda.

 26 Sadyklyk edýärsiň Sen sadyklara,

kämillik edýärsiň Sen kämillere,
 27 päklik edýärsiň Sen päk ynsanlara,

egrilere bolsa egriligine görä 
garaýarsyň Sen.

 28 Pesgöwünli halky halas edýärsiň,
emma tekepbir gözleri 

peseldýärsiň Sen.

 29 Ýa Reb, meniň çyram Sensiň,
Reb ýagtyldýar meň tümlügimi.

 30 Seniň bilen talaňçylara hüjüm 
ederin,

Öz Hudaýym bilen diwardan 
aşyp bilerin.

 31 Hudaý – Onuň ýoly kämildir, 
Rebbiň sözleri sapdyr,

Ony pena edinýänleriň baryna 
Reb galkandyr.

 32 Çünki Rebden başga Hudaý ýok!
Hudaýymyzdan başga gaýa ýok!

 33 Meniň berk galamdyr Hudaý,
kämil ýola atarýar Ol aýypsyz 

adamy.
 34 Ol aýaklarymy keýigiňki dek 

edýär,
belent ýerlerde meni ykjam 

duruzýar.
 35 Urşa türgen edýär Ol ellerimi,

gollarym egreldýär bürünçden 
ýaýy.

 36 Ýeňiş galkanyňy maňa berýärsiň,
Seniň kömegiň-de meni 

beýgeldýär.
 37 Gadamlarymyň astyndaky ýoly 

giňeldýäň,
meniň aýaklarym taýmaýar.

 38 Duşmanlarymy kowalaýyn, 
yzlaryndan ýeterin!

olary gyryp tükedýänçäm, 
dolanmaýaryn.
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 39 Ýer bilen ýegsan etdim, 
ýaraladym, galyp bilmeýär,

aýaklarymyň astyna olar 
ýykylýar.

 40 Uruş üçin Sen bilime kuwwat 
berýärsiň,

garşyma çykanlary maňa tabyn 
edýärsiň.

 41 Boýun egdirýärsiň 
duşmanlarymy,

gyrýaryn men özümi 
ýigrenýänleri.

 42 Töweregine garadylar, olary halas 
edýän ýok;

Rebbi çagyrsalar-da, Ol jogap 
berenok.

 43 Olary tozan dek edip ýençdim,
köçeleriň palçygy kimin 

mynjyratdym.

 44 Öz halkymyň garşylygyndan 
meni halas eýleýäň,

Sen meni milletlere baş edip 
goýýaň,

tanamadyk halkym tabyndyr 
maňa.

 45 Meni eşiden dessine boýun 
bolýarlar,

ýatlar maňa ýalym-ýulum 
edýärler.

 46 Kesekileriň ýüzi gorkudan ak 
tama dönýär,

olar galalaryndan titreşip çykýar,

 47 Reb diridir! Meniň gutulyş 
Gaýam alkyşly bolsun!

Gutulyşymyň Hudaýy belende 
çykarylsyn!

 48 Ol meniň arymy alyp berýän 
Hudaýdyr,

Ol halklary maňa golasty edýär.
 49 Ol meni duşmanlarymdan halas 

eýleýär.

Sen meni ýagylarymdan üstün 
çykardýarsyň,

hem-de zalymlaryň elinden 
meni halas edýärsiň.

 50 Munuň üçin milletler arasynda 
Seni alkyşlaryn, ýa Reb!

Seniň adyňa nagma aýdaryn!
 51 Öz patyşaňa uly ýeňişler 

getirýärsiň Sen!
Seçip-saýlan Dawudyna, onuň 

nesline,
elmydama sadyk söýgüsini 

görkezýär».

23‑nji bap

Dawudyň soňky sözleri
1 Ine, Da wu dyň soň ky söz le ri şu lar dyr:

Belende göterilen Ýyşaý ogly 
Dawut diýýär,

Ýakubyň Hudaýynyň seçip 
saýlan adamy,

Ysraýylyň şirin labyzly bagşysy 
şeýle sözleýär:

 2 «Rebbiň Ruhy meniň üstüm bilen 
gepleýär,

dilimde Onuň sözleri.
 3 Ysraýyl Hudaýy gepledi,

Ysraýylyň Gaýasy maňa şeýle 
diýdi:

„Halka adalatly häkimlik eden,
Hudaýdan gorkup, halka 

baştutanlyk eden,
 4 daň şapagy ýalydyr,

aýdyň asmanda dogan Gün 
ýaly,

otlaryň ýagyşdan soňky 
ýalkymydyr“.

 5 Meniň neslim hem Hudaýyň 
öňünde şeýle dälmi näme?!
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Sebäbi Ol meniň bilen baky äht 
baglaşdy,

bu äht tertip-düzgünli we 
bozulmazdyr.

Meniň halas bolmagym, 
arzuwlarym Oňa bagly dälmi 
näme?!

 6 Ähli ýaramazlar zyňlan tiken 
ýalydyr.

Çünki tikeni elläp bolmaýar.
 7 Demir ýa-da naýza sapy 

ulanylýandyr olara,
hem duran ýerinde oda 

ýakylýandyr olar».

Dawudyň batyr ýigitleri 
(1 Ýyl ýazgylary 11:1041)

8  Da wu dyň ba tyr ýi git le ri niň at la ry, 
ine, şu lar dyr: tah ke mon ly Ýo şe Ba şe bet. 
Ol ser dar la ryň baş tu ta ny dy. Ol naý za-
sy bi len bir wag tyň özün de se kiz ýüz 
ada my öl dür di. 9 On dan soň ra üç ba tyr 
ýi gi diň bi ri aho wa uru gyn dan Do do-
nyň og ly El ga zar dyr. Sö weş mek üçin 
top la ny şan pi lişt li le re gy ja lat ber len de, 
ol Da wu dyň ýa nyn da dy. Ys ra ýyl lar yza 
çe kil di ler, 10  em ma El ga zar ýe rin den 
goz gan ma dy; ol sur nug ýan ça, hat da eli 
gy ly ja ýel meş ýän çä sö we şip, pi lişt li le ri 
gyr dy. Reb şol gün be ýik ýe ňiş ber di. 
Halk onuň yzy na di ňe ol ja ýyg na mak 
üçin düş di. 11 Üçün ji si ha rar ly Age niň 
og ly Şam ma dyr. Pi lişt li ler Le hi de ýyg-
na ny şyp dy lar. Ol ýer de mäş den do ly bir 
ýer bar dy. Go şun pi lişt li ler den gaç dy. 
12  Ýö ne Şam ma meý dan ça nyň or ta ra syn-
da du rup, şol ýe ri go ra dy we pi lişt li le ri 
gyr dy. Reb uly ýe ňiş ber di.

13  Orak döw rün de otuz ser da ryň 
üçü si Da wu dyň ýa ny na, Adul lam go-
wa gy na git di. Pi lişt li le riň go şu ny Ra pa 
jül ge sin de düş läp di. 14  Da wut şol wagt 
ga la da dy. Pi lişt li le riň go şun bö lü mi 

bol sa Beý tul la ham da dy. 15 Da wut ar man 
edip: «Beý tul la ha myň der we ze si niň 
ýa nyn da ky gu ýu dan suw ge ti rip be ren 
bol sa dy, şon dan bir iç sem dim» diý di. 
16  Şon da üç ba tyr ýi git pi lişt li le riň dü şel-
ge si ni böw süp geç di-de, Beý tul la ha myň 
der we ze si niň ýa nyn da ky gu ýu dan suw 
alyp, ony Da wu da ge ti rip ber di. Em ma 
Da wut suw dan iç me di, ol ony Reb üçin 
ýe re dök di. 17 Ol: «Me ni beýt mek den 
sak la, ýa Reb! Jan la ry ny howp as ty na 
sa lyp gi den adam la ryň ga ny ny, heý-de, 
men içip bi le rin mi?!» di ýip, suw dan 
iç mek is le me di.

Bu üç ba tyr ýi git şeý le eder men lik ler 
gör ke zip di.

18  Se ru ýa nyň og ly Aby şaý üç ba tyr 
ýi gi diň baş tu ta ny dy, ol Ýo wa byň do-
ga ny dy. Ol öz naý za sy bi len üç ýüz 
ada myň gar şy sy na uruş dy we ola ry 
öl dü rip, üç ba tyr ýi git ýa ly meş hur bol-
dy. 19 Ol otuz ser da ryň iň meş hu ry dy we 
baş tu tan dy, ýö ne üç ser da ryň de re je si ne 
ýe tip bil män di.

20 Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa uly eder-
men lik ler gör ke zen kab se ýel li ba tyr 
ýi git dir. Ol mo wap ly ars lan ýü rek li iki 
eder men ur şu jy ny öl dür di, şeý le hem ol 
gar ly gün çu ku ryň için de bir ýol bar sy 
öl dür di. 21 Ol soň ra äpet bir mü sür li ni öl-
dür di. Mü sür li niň elin de naý za sy bar dy. 
Be na ýa onuň gar şy sy na ta ýak ly çyk dy. 
Ol mü sür li niň elin den naý za sy ny alyp, 
ony öz naý za sy bi len öl dür di. 22  Ýe ho ýa
da nyň og ly Be na ýa, ine, şeý le iş le ri edip, 
ol hem üç ba tyr ýi git ýa ly meş hur bol dy. 
23 Ol otuz ser da ryň ara syn da iň meş hu-
ry dy, ýö ne üç ba tyr ýi gi diň bi ri däl di. 
Da wut ony öz jan pe na la ry nyň baş tu ta ny 
edip goý dy. 24  Otuz la ryň ara syn da ýe ne-
de, ine, şu lar bar dy: Ýo wa byň do ga ny 
Asa hel, beý tul la ham ly Do do nyň og ly 
El ha nan, 25  ha rot ly Şam ma we Eli ka, 
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26 pal ty ly He les, te ko wa ly Ike şiň og ly Yra, 
27 ana tot ly Aby ge zer, hu şa ly Me bun naý, 
28  aho wa uru gyn dan Sal mon, ne to pa ly 
Mah raý, 29 ne to pa ly Ba ga na nyň og ly 
He lep, ben ýa min ler den gib ga ly Ri ba ýyň 
og ly Ytaý, 30 pir ga ton ly Be na ýa, Ga gaş 
jül ge le rin den Hi daý, 31 ar ba ly Aby gal
bon, ba hu rym ly Az ma wet, 32  şa gal byn ly 
El ýah ba, Ýa şe niň ogul la ry: Ýo na tan, 
33 ha rar ly Şam ma, ha rar ly Şa ra ryň og-
ly Ahy ýam, 34  ma ga ka ly Ahas ba ýyň 
og ly Eli pe let, gi lo ly Ahy to pe liň og ly 
Eli gam, 35  kar mel li Hes ro, araw ly Pa-
ga ry, 36  so ba ly Na ta nyň og ly Ýy gal, gat 
ti re sin den Ba ny, 37 am mon hal kyn dan 
Se lek, Se ru ýa nyň og ly Ýo wa byň ýa ra-
gy ny gö ter ýän nö ke ri be ýe rot ly Nah raý, 
38  ýyt ra uru gyn dan Yra we Ga rep, 39 het 
hal kyn dan Ury ýa. Bu lar je mi otuz ýe di 
adam dan yba rat dyr.

24‑nji bap

Dawut ilat sanawyny geçirýär 
(1 Ýyl ýazgylary 21:126)

1 Reb biň Ys ra ýy la ýe ne ga ty ga ha ry 
gel di-de: «Bar, Ys ra ýyl bi len Ýa hu da-
nyň adam sa ny ny bil» di ýip, Da wu dy 
ola ryň gar şy sy na öjük dir di. 2  Pa ty şa 
Ýo wa ba hem-de go şun ba şy la ra: «Dan-
dan Be ýer şe ba çen li ys ra ýyl ti re le ri niň 
äh li si ne aý la nyp, ola ry ha sa ba alyň, 
ma ňa ila tyň sa ny ge rek» diý di. 3 Em-
ma Ýo wap pa ty şa ýüz le nip: «Goý, şa 
hez ret le ri miň gö zü niň al nyn da Hu da-
ýyň Reb hal ky ňyň sa ny ny ýüz es se 
kö pelt sin! Ýö ne şa hez ret le ri ne beý le 
et mek nä mä ge rek bol du ka?!» diý di. 
4  Ýö ne pa ty şa nyň sö zi Ýo wa byň ky dan 
hem-de go şun ba şy lar dan üs tün gel di. 
Şun luk da, Ýo wap bi len go şun ba şy lar 
ys ra ýyl hal ky nyň ha sa by ny al mak üçin 
pa ty şa nyň ýa nyn dan ug ra dy lar. 5  Olar 

Ior dan der ýa syn dan ge çip, Aro ger de 
jül gä niň or ta syn da ky ga la nyň gün or-
ta syn da dü şel ge gur du lar. Soň ra olar 
Gat da ýer leş ýän Ýa zer ta ra pa git di ler. 
6  Olar Gil ga da we het le riň ýur dy bo lan 
Ka de şe bar dy lar. Soň ra Dan ýa ga na, ol 
ýer den bol sa Si do nyň tö we rek le ri ne 
bar dy lar. 7 Ol ýer den Sur ga la sy na we 
hi wi le riň hem-de ken gan la ryň äh li ga-
la la ry na aý lan dy lar. Iň so ňun da olar 
Ýa hu da nyň Ne gep çö lün dä ki Be ýer şe ba 
ga la sy na git di ler. 8  Şeý dip, olar bü tin 
ýur dy aý la nyp, do kuz aý ýig ri mi gün 
diý len de Iýe ru sa li me do la nyp gel di ler. 
9 Ýo wap ilat ýa zu wy nyň ne ti je si bi len 
pa ty şa ny ha bar dar et di: Ys ra ýy lyň eli 
gy lyç tu tup bil jek adam la ry nyň sa ny 
se kiz ýüz müň, Ýa hu da nyň ky bol sa bäş 
ýüz müň adam bo lup çyk dy.

10 Ilat ýa zu wyn dan soň Da wu dyň ýü re-
gin de yn ja lyk syz lyk peý da bol dy. Da wut 
Reb be: «Şu he re ke tim bi len Se niň öňüň-
de uly gü nä ga zan dym, ak mak lyk et dim. 
Öz gu lu ňy gü nä as tyn da goý ma, ýa Reb! 
Ýal bar ýa ryn!» di ýip, Reb be ýüz len di. 
11 Er te si ir den Da wut en tek tur man ka, 
Da wu dyň gör gü ri Gat py gam be re Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 12  «Da wu dyň 
ýa ny na bar-da: „Reb se niň öňüň de üç 
şert goý ýar; bi ri ni saý la, Ol şo ny hem 
ama la aşyr jak“ di ýip aýt». 13 Gat mu ny 
Da wu da aýt dy we oňa: «Ýur du ňa ýe di 
ýyl aç lyk gel sin mi ýa üç aý lap duş man la-
ry ňa kow du ryp, olar dan ga çyp gez jek mi, 
ýa-da ýur du ňa üç gün läp gyr gyn ke se li 
gel sin mi? Pi kir et-de, bel li ka ra ra gel; 
me ni ibe ren Reb be ber jek jo ga by ňy 
aýt» diý di. 14  Da wut Ga da: «Men er bet 
ýag da ýa düş düm. Go wu sy, Reb biň eli ne 
dü şe ýin, yn san eli ne düş mä ýin. Reb biň 
re him dar ly gy be ýik dir» diý di.

15  Reb ir sä her den baş lap, tä bel le-
nen möh let dol ýan ça, Ys ra ýy la gyr gyn 
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ke se li ni iber di. Dan dan Be ýer şe ba çen li 
ara lyk da ýa şa ýan ilat dan ýet miş müň 
adam bu ke se liň pi da sy bol dy. 16  Pe riş de 
Iýe ru sa li miň hal ky ny gyr mak üçin oňa 
ta rap eli ni uza dan da, Reb ýü re gi ne dü-
wen bet bagt çy ly gy ny goý bol sun et di. Ol 
gyr ýan pe riş dä: «Bes dir! In di eli ňi çek» 
diý di. Şon da Reb biň pe riş de si ýa bus lar-
dan bo lan Araw na nyň har man ýe ri niň 
go la ýyn da dy. 17 Da wut adam la ryň ba-
şy na kül pet ge tir ýän pe riş dä ni gö ren de, 
Reb be: «Wah, men gü nä ga zan dym, ine, 
men ha ta iş et dim. Ýö ne bu bi gü nä halk 
nä me et di ahy ryn? Goý, Sen di ňe ma ňa 
hem ata myň nes li ne je za ber» diý di. 18  Şol 
gün Gat Da wu dyň ýa ny na ba ryp: «Bar, 
ýa bus lar dan bo lan Araw na nyň har man 
ýe rin de Reb be gur ban lyk sy pa sy ny gur» 
diý di. 19 Ga tyň söz le ri ne eýe rip, Da wut 
Reb biň em ri bi len çy kyp git di. 20 Pa ty
şa nyň adam la ry bi len bi le özü ne ta rap 
gel ýän di gi ni Araw na gör di; öň le rin den 
çy kyp, iki bü kü lip, pa ty şa tag zym et di. 

21 Soň ra ol: «Şa hez ret le ri nä me se bäp den 
gu lu nyň ýa ny na gel di kä?» diý di. Da wut: 
«Reb be gur ban lyk sy pa sy ny gur mak 
üçin, se niň har man ýe ri ňi sa tyn al ma ga 
gel dim. Şeý dip, hal kyň ba şy na dü şen 
bet bagt çy lyk sow lar» diý di. 22  Araw na 
Da wu da şeý le diý di: «Şa hez ret le ri ony 
al syn-da, is län za dy ny gur ban lyk ber sin. 
Ine, ýak ma gur ban ly gy üçin öküz ler, 
ine-de odun üçin dö wek döw ýän gu ral-
lar dyr öküz le riň bo ýun ty ryk la ry. 23 Eý, 
pa ty şa, şu zat la ryň hem me si ni Araw na 
si ze ber ýär. Goý, Hu da ýyň Reb sen den 
ra zy bol sun». 24  Em ma pa ty şa oňa: «Ýok, 
men ola ryň ba ha sy ny tö le jek. Mugt dü-
şen za dy Hu da ýym Reb be gur ban lyk 
ber jek däl» diý di. Şun luk da, Da wut 
har man ýe ri bi len öküz le ri el li kü müş 
teň ňä sa tyn al dy. 25  Da wut ol ýer de Reb-
be gur ban lyk sy pa sy ny gu rup, ýak ma 
hem sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny ber di. 
Reb ýurt üçin edi len di leg le ri ka bul et-
di; gyr gyn be la sy Ys ra ýyl dan so wul dy. 
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