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Кереш сүз
Хөрмәтле укуч ылар, сезнең игът ибарга Изг е Язман ың хәзерг е татар телендә
беренче тапк ыр нәшер ителгән тул ы җыент ыг ын тәкъд им итәбез.
Изг е Язма грек телендә «библ иа» (китаплар) дип атала, чөнк и ул 66 мөстә
кыйль язмадан тора. Мәсихчеләр (христ ианнар) традициясендә Изг е Язма төп
ике зур өлешкә бүленә: Тәүрат, Зәбур, пәйгамбәрләрнең язмаларын, шигъри
һәм гыйбрәтле сүзләр китапларын үз эченә алган беренче өлеш – Иске Гаһед
(килеш ү), ә икенчесе Яңа Гаһед дип атала.
Иске Гаһедне тәшк ил иткән 39 китап, күп кенә галимнәрнең фикеренчә,
безнең эрага кадәр XV гасырда языла башлап, якынча бер мең ел дәвам ында
иҗат ителгән. Әлег е китаплар борынг ы яһүд һәм өлешчә арамей телләрендә
язылган. Иске Гаһед дини яктан гына түгел, ә бәлки мәдән и һәм тарих и яктан
да гая ть зур әһәм ия ткә ия булган, Аллаһ ы белән Исраи л халк ы арасындаг ы
мөнәсәбәтләрне якт ырта торган, яһүд иләр һәм мәсихчеләр өчен изг е саналган
борынг ы китаплар тупланмасыннан гыйбарәт. Әлег е тупланман ың берен
че биш китабын – Тәүрат, икенче төрле «Муса пәйгамбәрнең биш китабы»
дип тә йөртәләр, чөнк и Үзе сайлап алган Исраи л халк ына Аллаһ ы Үзенең
канун-кагыйдәләрен шуш ы пәйгамбәр аша иңдерә. Тәүратн ың беренче ки
табы («Ярат ыл ыш») Аллаһ ы Тәгаләнең боерыг ы белән дөнья-галәмнең һәм
андаг ы бар нәрсәнең, шул исәптән беренче кешеләрнең бар ител үе, барча ха
лыкларн ың нәсел атасы Адәм белән нәсел анасы Һаваның, Аллаһ ы әмеренә
буйсынмыйча, дөнья н ы гөнаһк а керт үләре турындаг ы хикәя ләрдән башлана.
Тәүратн ың калг ан дүрт китабында исраи л иләрнең дүрт йөз ел дәвам ында
Мисырда кичергән колл ык газапларыннан котылулары, Аллаһ ы тарафыннан
вәгъдә ителгән Кәнган җирләренә сәфәр кыл улары һәм Муса пәйгамбәр аша
Аллаһ ыдан бирелгән дин каг ыйдәләре вә төп кан уннар бәя н ителә. Шуннан
соңг ы китапларда исраи л иләрнең Кәнг ан җирен яулап алулары, аларн ың
шундаг ы көнкүрешләре, Исраи л патшалары алып барган суг ышлар, аларн ың
уңыш-казанышлары, җиңү-җиңелүләре турында сүз бара.
Иске Гаһед стиль-язылыш ноктасыннан төрле характердаг ы китапларн ы
берләштерә. Исраи л дәүләтенең юлбашчы-җитәкчеләре һәм пәйгамбәрләре,
башк а хал ыкларга бәйле вак ыйгалар турында сөйләүче тарих и китаплар бе
лән беррәттән тәнк ыйд и, үгет-нәсыйхәт яки киләчәккә фараз кыл у рух ында
язылган пәйгамбәрлек китаплары да бар: аларда Исраи л халк ын ың Аллаһ ы
юлыннан читкә тайп ыл уы тәнк ыйт ьләнә, Аллаһ ыга тугрыл ык саклау – бер
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дәнбер дөрес юл икәнлеге раслана, алда көткән серле-шомлы вак ыйг алар
турында киная ләп хәбәр ителә.
Иске Гаһедтә шулай ук Аллаһ ын ы данлауч ы мәдх ия ләр һәм җырлар, ялвару-догалар (Зәбур), тирән фәлсәфи уйлан улар, тапк ыр, хикмәтле сүзләр,
үгет-нәсыйхәтләр дә («Әюб», «Сөләйман патшан ың гыйбрәтле сүзләре», «Вә
газьче») урын алган.
Хәзерге ел исәбе белән, ягъни Гайсә Мәсих туган елдан санаганда, I гасырның
икенче яртысында борынгы грек телендә (Рим империясе басып алган Исраилдә
халыкара тел) иҗат ителгән Яңа Гаһед (Инҗил-шәриф) тупланмасы 27 китаптан
тора. Анда кешелек дөньясы тарихында яңа дәверне башлап җибәргән Гайсә
Мәсихнең тууы, Аның Мәсих буларак күрсәткән хезмәтләре, үлеме һәм үледән
терелүе, күккә ашуы, Гайсә оештырган мәсихчеләр бердәмлегенең башлангыч
чорында булып үткән вакыйгалар бәян ителә. Яңа Гаһед тупланмасының беренче
дүрт китабы Гайсә Мәсихнең тормышына һәм Аның тәгълиматына багышланган.
Әлеге китаплар Гайсәне үз күзләре белән күргән шәкерте Маттай, Гайсә шәкер
те Петернең якын дусты Марк, Гайсә белән булган вакыйгаларның дөреслеген
җентекләп тикшергән тарихчы Лүк, Гайсә белән бергә күп вакытлар уздырган
һәм Аның якын дусты булган Яхъя тарафыннан иҗат ителгән. Лүк калдырган
икенче язмада («Рәсүлләрнең эшләре») Гайсә Мәсих күккә ашканнан соңгы
вакыйгалар – Аның шәкертләренә Изге Рухның иңүе, алар кылган могҗизалар,
Гайсә турындагы куанычлы хәбәрнең мәҗүси халыклар арасында таралуы һәм
Аңа иман китерүчеләрнең артканнан-артуы турында сүз бара. Яңа Гаһедтә шу
лай ук Паул һәм башка рәсүлләр язган хатлар да урын алган. Аларның эчтәлеген
дини үгет-нәсыйхәтләр, чын мәсихчегә хас яшәү кагыйдәләре тәшкил итә. Бу
үгет-нәсыйхәтләр вә кагыйдәләр бүгенге көндә дә үзенең тәрбияви әһәмиятен
югалтм
 аган. Яңа Гаһеднең соңгы кисәгендә – «Ачылыш» китабында – Яхъя,
образлы тел кулланып, Гайсәнең җиргә икенче тапкыр килүен, дөньяның хөкем
ителүен һәм ахырда булачак вакыйгаларны тасвирлый.
Изг е Язман ың тул ы җыент ыг ы бүг енг е көндә биш йөзләп телг ә, ә аның
кайб ер өлешләр е якынча ике мең телг ә тәрҗемә ителг ән. Изге Язманы татар теленә тәрҗемә итү 1970 нче еллар уртасыда Изге Китапны тәрҗемә итү
институты (ИПБ) тарафыннан башланды, һәм шушы эшнең нәтиҗәсе буларак 1986 нчы елда Инҗилнең беренче биш китабын тәшкил иткән «Яхшы
хәбәр» дип исемләнгән китап басылып чыкты. 1990 нчы елларда әлеге эшкә
тәрҗемәчеләрнең яңа төркеме җәлеп ителде. Тат ар телендәг е әлег е кит апн ы
тәрҗемә итүдә һәм басмага әзерләүдә Изг е Кит апн ы тәрҗемә итү институтыннан тыш, «SIL» хал ыкара оешмасы, «Берләшкән Изг е Кит ап җәмг ы
ятьләр е» (UBS), татар язучылары, Татарстан китап нәшрияты мөхәррирләре,
галим филологлар, Татарстан фәннәр академиясе Тел, әдәбият һәм сәнгать
институты (ИЯЛИ) хезмәткәрләре һәм Казан дәүләт университеты (КФУ)
укытучылары катнашт ы.
Тәрҗемәчеләр, мөхәррирләр, шулай ук дин гыйлеме һәм борынг ы яһүд, грек
теле белг ечләре текст белән эшләгәндә аның төп нөсхәгә мәгънәви яктан тәң
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гәл кил үен һәм шул ук вак ытта аңлаешл ы бул уы н максат итеп куйд ылар. Төп
нөсхә дигәндә, хал ыкара тан ылган басмалар – яһүд телендәг е Biblia Hebraica
Stuttgartensia һәм грек телендәг е Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) күздә
тот ыла. Татар текстында башк а борынг ы чыганакларга ниг езләнеп эшләнгән
урыннар да бар. Анд ый очракта, мөһ им саналган урыннарда, шул турыда ис
кәрмәләр китерелә.
Әлеге басмада очраган кеше исемнәре һәм урын-төбәк атамалары төп нөсхәдә
(Иске Гаһедтә – борынг ы яһүд телендә, Яңа Гаһедтә – борынг ы грек телен
дә) яңг ыраганча – тарт ык авазлар үзгәрешсез кал ып, сузык авазлар татарчага
якынайт ып алынд ы. Текстта татар теленә гарәп чыганакларыннан кергән һәм
хал ыкта киң тарал у тапк ан Ибраһ им, Ягък уб, Йосыф кебек татар исемнәре дә
очрый. Аллаһ ыга һәм Гайсәгә бәйләнешле алмашлыклар зур хәрефтән язылды.
Китап ахырында сүзлек (андаг ы сүзләр текстта кечкенә «с» хәрефе белән
тамгаланды), географик карт алар, шулай ук Изг е Язман ың тат ар телендә
моңарчы нәшер ителгән аерым өлешләре турындаг ы мәгъл үмат белән тан ы
шырга мөмк ин.
Татар телендәге әлеге басма ИЯЛИ һәм КФУ галимнәре тарафыннан
рецензияләнеп, Россия фәннәр академиясе Тел белеме институтының уңай
бәясен алды һәм рәсми рәвештә расланды. Татарстан митрополиясе дә китапка
югары бәя бирде.
Изг е Язма җыент ыг ы, бөек әдәби-тарихи мирас бул ып кына калм ыйча,
Аллаһ ы Тәгалә барл ыкк а китергән һәммә нәрсәнең – бөтен дөнья н ың, кеше
лекнең серләрен ачып бирә, Аллаһ ын ың табигатен, Аның күп нәрсәгә карата
мөнәсәбәтен күрсәтә. Шуңа күрә һәр кешенең, әлег е китапн ы укып, Аллаһ ы
Тәгаләнең асыл ына төшен ү, үз торм ыш ына карата Аллаһ ын ың ихт ыя рын бе
лү мөмк инлег е бар.
Изг е Китапн ы тәрҗемә итү инст ит ут ы, әлег е басма белән эшләгән барл ык
кешеләргә үзенең олы рәхмәтен белдереп, Изг е Язман ың татар телендәг е бе
ренче тул ы тәрҗемәсе укуч ыларда кызыксын у уят ыр, һәм аларда илаһ и тарих
белән якынрак тан ыш у теләг е туар дигән өметтә кала.
Изге Китапны тәрҗемә итү институты
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Дөнья ның яратылышы
с

Әүвәл Аллаһ ы күкне һәм җирне яратт ы. 2 Җир йөзе әле сурәтсез, буп-буш –
төпсез упк ын, караңг ыл ык эченә чумг ан; Аллаһ ын ың рухы-сулышы сулар
өстендә гизә иде.
3 Аллаһ ы:
– Якт ыл ык булсын! – дип боерд ы, һәм якт ыл ык булд ы.
4 Алл аһ ы якт ыл ыкн ың яхш ы бул уы н күрде һәм аны кар аңг ыл ыкт ан аерд ы.
5 Якт ыл ыкн ы «көн» дип, караңг ыл ыкн ы «төн» дип атад ы. Кич булд ы, ирт ә бул
ды – бер көн кичте.
6 Аллаһ ы:
– Суларн ың уртасында бер гөмбәз булсын, суларн ы бер-берсеннән аерсын! –
дип боерд ы.
7 Нәкъ шулай булд ы: Аллаһ ы гөмб әзне яратт ы. Гөмб әз аст ындаг ы суларн ы гөмб әз
өстендәг е сулардан аерд ы. 8 Аллаһ ы гөмбәзне «күк» дип атад ы. Кич булд ы, иртә
булд ы – икенче көн кичте.
9 Аллаһ ы:
– Күк аст ындаг ы сулар бер урынга җыелсын да, коры туфракл ы ялан калк ып
чыксын! – дип боерд ы, һәм нәкъ шулай булд ы.
10 Аллаһ ы коры туфрак ялан ын «җир» дип, җыелг ан суларн ы «диңг ез» дип атад ы.
Аллаһ ы боларн ың яхш ы бул уы н күрде.
11 Аллаһ ы:
– Туфрактан яшеллекләр үсеп чыксын, төренә күрә орл ык бирә торган төрле
үләннәр, җимешендә үз төренең орл ыг ын өлг ертә торган җимеш агачлары үссен! –
дип боерд ы, һәм нәкъ шулай булд ы.
12 Җир өст ендә яшеллекләр, төренә күр ә орл ык бир ә торг ан үләннәр, җимешендә
үз төренең орл ыг ын өлг ертә торган җимеш агачлары үсеп чыкт ы. Аллаһ ы мон ың
яхш ы бул уы н күрде. 13 Кич булд ы, иртә булд ы – өченче көн кичте.
14-15 Аллаһ ы:
– Күк гөмбәзендә җир йөзен якт ырта торган, көнне төннән аера торган якт ырт
кычлар булсын! – дип боерд ы. – Алар вак ыт, ел фасыл ы һәм көн исәбе галәмәт
ләрен күрсәтеп торсыннар.
Һәм нәкъ шулай булд ы. 16 Аллаһ ы ике бөек күк җисемен – зурысы көн белән,
кечесе төн белән идарә итүче якт ырт к ычларн ы һәм йолд ызларн ы яратт ы. 17-18 Җир
1
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йөзен якт ырт ып, көн вә төн белән идарә итсеннәр һәм якт ыл ыкн ы караңг ыл ыктан
аерып торсыннар өчен, Аллаһ ы аларн ы күк гөмбәзенә урнашт ырд ы. Һәм мон ың
яхш ы бул уы н күрде. 19 Кич булд ы, иртә булд ы – дүртенче көн кичте.
20 Аллаһ ы:
– Сулар терек җан ияләре белән тул ып ашсын, җир йөзе өстендә һәм күк гөм
бәзе аст ында кошлар очып йөрсен! – дип боерд ы.
21 Һәм Аллаһ ы зур диңг ез җанв арларын, төрләр енә карап суда кайнашк ан бар
лык җан ияләрен, барл ык төр очар кошларн ы яратт ы. Мон ың яхш ы бул уы н күрде.
22 Аллаһ ы аларг а Үзенең фат их асын бирде:
– Үрчегез, ишәегез, диңгез суларын тутырыгыз, җир йөзендә кош-корт үрчегәннәнүрчесен! – диде.
23 Кич булд ы, ирт ә булд ы – бишенче көн кичт е.
24 Аллаһ ы:
– Җир йөзе үзендә төрле ток ымдаг ы җан ияләрен – кырг ый хайваннарн ы, тер
лек һәм хәшәрәтләрне булд ырсын! – дип боерд ы.
Һәм нәкъ шулай булд ы. 25 Аллаһ ы җир йөзендә төрле ток ымдаг ы җан ияләрен –
кырг ый хайваннарны, терлек һәм хәшәрәтләрне яратты. Моның яхшы бул уын күрде.
26 Аллаһ ы:
– Кешене Үз сурәтебездә, Үзебезгә охшат ып яратачакбыз, – диде. – Кеше диңг ез
дәг е бал ыклар, күктәг е кошлар, җирдәг е хайваннар – җирдә хәрәкәт итүче барл ык
тереклек һәм хәшәрәтләр өстеннән, җир йөзе өстеннән хак имлек итсен!
27
Шулай итеп, Аллаһ ы кешене Үз сурәтендә,
Аллаһ ыга охшат ып яратт ы.
Кешеләрне ир-ат һәм хатын-кыз итеп яратт ы.
Аларга фат их асын бирде:
– Үрчег ез, ишәег ез! – диде. – Җир йөзен тут ырыг ыз, аны буйсынд ырыг ыз; диң
гездәг е бал ыкларга, күктәг е кошларга, җир йөзендә хәрәкәт иткән барл ык җан
ияләренә хуҗ а бул ыг ыз!
29 Аллаһ ы әйтт е:
– Менә, туфракта орл ыктан үсә торган һәрбер үләнне, җимешендә орл ыг ы өлгерә
торган һәрбер җимеш агач ын сезгә тапш ырам: алар сезгә ризык булсын! – диде. –
30 Җир йөзендәг е һәрбер хайв анг а, күктәг е һәрбер кошк а, үзендә тереклек сул ыш ын
тойган һәрбер җанварга азык итеп яшел үлән насыйп итәм.
Һәм нәкъ шулай булд ы.
31 Аллаһ ы Үзе яратк ан нәрс әләрне күздән кичерде һәм, менә, һәр нәрс әнең гая ть
яхш ы икәнлег ен күрде. Кич булд ы, иртә булд ы – алт ынч ы көн кичте.
28

2

Күкнең һәм җирнең, андаг ы бөтен нәрсәнең ярат ыл ыш ы әнә шулай тәмам
ланд ы. 2-3 Аллаһ ы Үз эшен җиденче көнгә бетерде. Җиденче көнне Ул мөбарәк
кылд ы. Аны изг е бер көн итәрәк аерд ы. Чөнк и Аллаһ ы, бөтен эшл исе, башк арасы
эшләрен тәмамлап, ул көнне ял итте.
4 Җир вә күкнең ярат ыл ыш ы менә шулайд ыр.
1
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Адәм һәм Һава
с

Раббы Алла җирне һәм күкне яратк анда, 5 җир йөзендә әле берн инд и дә куак
лык, чирәм-яшеллекләр юк, чөнк и Раббы Алла җир өстенә яңг ыр яуд ырмаган, һәм
җирне эшкәртер өчен кеше дә юк иде. 6 Шулай да җирдән булар күтәрелеп, бөтен
туфрак өстен дымланд ырып тора иде.
7 Раббы Алла адәмне туфракт ан* яратт ы һәм аның борын тишекләр енә тер еклек
сул ыш ы өрде. Адәм әнә шулай җан иясе булд ы. 8 Раббы Алла көн чыг ыш ы тара
фында, Гадәндә, бер бакча булд ырд ы һәм туфрактан ярат ылган адәмне шунда ур
нашт ырд ы. 9 Раббы Алла бакчада тәмле җимешләр бирә торган төрле-төрле гүзәл
агачлар, бакчан ың уртасында тереклек агач ы белән яхш ыл ыкн ы һәм яманл ыкн ы
тан ыта торган белем агач ы да үстерде.
10 Бакчадаг ы туфракн ы суг ару өчен, Гадәннән бер елг а агып чыг а да дүрт ермакк а
аерыла иде. 11 Ул ермакларн ың берсе Пишон исемендәдер; ул ермак алт ынга бай
бөтен Хавилә җирләрен урат ып ала иде. 12 Хавилә җиренең алт ын ы бик яхш ы, анда
таг ын хуш исле сумала һәм ахак асылташ ы табыла иде. 13 Икенче ермакн ың исеме
Гихон; ул Күш җирләре буйлап ага. 14 Өченче ермакн ың исеме Диҗлә; ул с Ашш ур
җирләренең чиг е буйлап ага. Дүртенчесе исә Фөрат елгасыд ыр.
15 Раббы Алла, адәмне Гадән бакчасына урнашт ырг анда, аңа бакчан ы саклап
тору һәм эшкәрт ү хезмәтен йөкләде. 16 Аңа әйтте:
– Бакчадаг ы теләгән һәр агачн ың җимешен ашарга рөхсәт, 17 әмма яхш ыл ыкн ы
һәм яманл ыкн ы тан ыта торган белем агач ыннан ашама, чөнк и ул агачн ың җиме
шен ашаган көнне үк мотлак* үләчәксең, – диде.
18 Соңра Раббы Алла:
– Адәмне ялг ызын калд ыру әйбәт түг ел, үзенә тиң бер ярдәмчене яратачак
мын, – диде.
19 Раббы Алла җирдәг е хайв аннарн ың, күкт әг е кошларн ың барчасын туфракт ан
яратк ан иде. Һәрк айсына нинд и исем куш ылачаг ын күрү өчен, Раббы Алла алар
ның һәммәсен адәм хозурына китерде. Адәм кайсына нинд и исем кушса, ул җан
иясе шул исем белән тан ылд ы. 20 Күктәг е кошларга, барл ык кырг ый хайван һәм
терлекләргә адәм исем кушт ы. Әмма аның үзенә тиңдәш бер генә ярдәмчесе дә юк
иде. 21 Раббы Алла адәмне кат ы йок ыга талд ырд ы. Адәм йоклап киткәч, аның ка
бырга сөя кләреннән берсен суы рып алып, урын ын ит белән каплад ы. 22 Адәмнән
алынган шул кабырга сөя г еннән Раббы Алла бер хатын-кыз яратт ы һәм аны адәм
хозурына китерде. 23 Адәм әйтте:
«Менә минем сөя кләремнән алынган сөя к,
менә минем итемнән алынган ит.
Аңа „хатын-кыз“ диелер, чөнк и ул „ир“дән алынд ы»*.

* 2:7

Яһүдчә текстта сүз уйнат у: «адам» – кеше, «адама» – туфрак.
Мотлак – һичш иксез.
2:23 Яһүдчә текстт а сүз уйн ат у: «ишша» – хатын-кыз, «иш» – ир.

* 2:17
*
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24 Шуңа күр ә ир кеше, атасын һәм анасын калд ырып, хат ын ына куш ыл ыр, һәм
алар икесе бер тән бул ыр.
25 Адәм дә, хат ын ы да шәп-шәрәләр, оял ун ың нәрс ә икәнен белм иләр иде.

3

Адәм белән Һаваның Гадән бакчасыннан куы луы

Раббы Алла яратк ан барл ык кыр җанварларыннан иң мәкерлесе елан иде.
Елан хат ыннан:
– Аллаһ ы чыннан да бакчадаг ы һичбер агачтан җимеш ашамаг ыз дидеме? – дип
сорад ы.
2 – Бакчадаг ы агачлардан җимеш ашарг а безг ә рөхс әт бар, – дип җав аплад ы
хат ын. – 3 Әмма Аллаһ ы әйтте, бакча уртасындаг ы агачн ың җимешләренә каг ыл
маг ыз, аларн ы ашамаг ыз, юкса үләрсез, диде.
4 Елан:
– Юк, үлм исез, – диде. – 5 Чөнк и Аллаһ ы белә: ул агачн ың җимешен ашаган
көнне сезнең күзләрег ез ачылачак, яхш ыл ык белән яманл ыкн ың ни икәнен белеп,
Аллаһ ын ың Үзе кебек* булачаксыз.
6 Хат ын әлег е агачн ың карап торышк а гүз әл, җимешенең ризык өчен хуш бул уы н
күрде. Белем бирү хасия тенә ия булган агач хат ынн ың нәфесен кузгат ып, хат ын
агачтан җимеш өзеп алып ашад ы, иренә дә өзеп алып бирде – ул да ашад ы. 7 Икесе
нең дә күзләре ачылд ы. Шәп-шәрә икәнлекләрен күрделәр. Инҗ ир яфракларыннан
үреп, үзләренә бил каплаг ычлары ясад ылар. 8 Җиләс көн иде, алар бакчада йөргән
Раббы Аллан ың тавыш ын ишеттеләр. Аңа күренмәс өчен, адәм һәм аның хат ын ы
бакча агачлары арасына кереп пост ылар. 9 Раббы Алла адәмгә:
– Син кайда? – дип эндәште.
10 Адәм:
– Бакчада тавыш ыңн ы ишеттем дә курк ып калд ым. Чөнк и мин шәрәмен, шуңа
яшерендем, – диде.
11 Раббы Алла:
– Шәрә икәнеңне сиңа кем әйтте? – дип сорад ы. – Мин җимешен ашама дигән
агачтан җимеш өзеп ашад ыңм ы әллә?
12 Адәм:
– Яныма Син куйган хат ын, ул агачтан җимеш өзеп алып, миңа бирде, мин аны
ашад ым, – дип җаваплад ы.
13 Раббы Алла хат ынг а әйтт е:
– Мон ы син ничек эшл и алд ың?
Хат ын әйтте:
– Мине елан кот ыртт ы, шуңа ашад ым, – диде.
14 Раббы Алла еланг а болай диде:
«Бу эшең өчен син җир йөзендәг е барл ык хайваннар,
җәнлекләр карш ында каһәр ияседер!
1

* 3:5

...Аллаһының Үзе кебек... – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «илаһлар кебек» диг әнне дә аң
лат ырг а мөмк ин.
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15

Гомерең буе карын ың өстендә шуы ш ып йөрерсең
һәм туфрак ашап туен ырсың.
Синең белән хатын-кыз арасына,
синең ток ым ың белән аның нәселе арасына
дошманл ык җебе сузарм ын.
Аның нәселе* баш ыңн ы суг ып ярыр,
син исә аны үкчәсеннән чагарсың».

16

Хат ынга исә Раббы Алла әйтте:
«Сине чиктән тыш кат ы авырт уларга дучар итәчәкмен:
балан ы зур газаплар чиг еп табачаксың.
Күңелең иреңә тарт ыл ыр,
ул исә синең өстеңнән хак имлек итәр», – диде.

17

Ә адәмгә Раббы Алла болай диде:
«Менә синең арк ада, хат ын ыңн ың сүзен тыңлап,
Мин ашама дип кисәткән агачн ың җимешен ашаган ың өчен,
җир туфраг ына Минем ләгънәтем төште.
Гомерең буе тамаг ыңа ризыкн ы җәфа чиг еп табарсың.
Туфрак сиңа тикән дә чүпүлән үстерер.
Син кырг ый үлән ашап туен ырсың.
Ярат ылм ыш туфраг ыңа кире әйләнеп кайт к анч ыга кадәр,
син ашар икмәг еңне маңгай тирен түг еп табарсың.
Чөнк и син үзең туфрак,
туфрактан ярат ылд ың
һәм янә туфракк а әверелерсең».

18
19

Адәм хат ынга Һава* дип исем кушт ы, чөнк и ул барл ык адәм балаларын ың
анасы иде.
21 Раббы Алла, Адәм* белән хат ын ы Һав а өчен тир едән киемнәр ясат ып, аларн ы
киемле итте. 22 Аннары болай диде:
– Кеше, яхш ыл ыкн ы һәм яманл ыкн ы тан ып белеп, безнең арадан беребез ке
бек булд ы. Инде ул, тереклек агач ыннан да җимеш сузыл ып алып һәм аны ашап,
үлемсез бул ып китмәгәе.
23 Шулай дип, Раббы Алла, Адәмг ә үзе ярат ылг ан туфракн ы эшкәртү-игү хез
мәтен йөкләп, аны Гадән бакчасыннан чыгард ы. 24 Аны куд ы; тереклек агач ына
20

* 3:15

Нәсел – яһүд телендә әлег е сүзне «орл ык» дип тә аңларг а була.
Һава – яһүдчә «яшәү» мәгънәсендә.
* 3:21 «Ярат ыл ыш» текс т ынд а бер енче ялг ызл ык исеме бул арак «Һав а» очрый. Шуңа күр ә
алг а таба күпчелек тәрҗемәләрдә «адәм» сүзен дә ялг ызл ык исеме рәвешендә баш хәрефтән
язу гадәткә керг ән.
* 3:20
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юлн ы бикләү өчен, Гадән бакчасын ың көн чыг ыш ы тарафына скерубимнәр һәм
әйләнмәле утл ы кыл ыч куйд ы.

4

Кабил һәм Һабил

Адәм үзенең хат ын ы Һава белән якынл ык кылд ы. Һава, йөккә узып, Кабил
не* туд ырд ы.
– Раббын ың смәрхәмәте белән бер ир зат ы кабул иттем, – диде.
2 Таг ы да соңрак Кабилнең энес е Һабилне туд ырд ы. Һабил – сарыклар көт үче,
Кабил исә игенче булд ы. 3 Берн ик адәр вак ыт узгач, Кабил җир җимешләре уңы
шыннан Раббыга бүләк китерде. 4 Һабил дә үз көт үендә беренче бул ып туган малтуар үрчеменнән берн ичәсен һәм куй мае алып килде. Раббы Һабилне һәм аның
бүләг ен кабул итте, 5 Кабилне һәм аның бүләг ен исә кире какт ы. Кабил бик нык
рәнҗеде, ачуы ннан баш ын түбән иде. 6 Раббы Кабилдән:
– Нигә шулай рәнҗ исең? Ни өчен баш ыңн ы түбән идең? – дип сорад ы. – 7 Ях
шыл ык кылгач, башн ы түбән ияргә димен и?! Яхш ыл ык кылм ыйсың икән, сгөнаһ
ишек төбендә посып торыр, сине сагалар. Ә син аңардан өстен бул!
8 Энес е Һабилг ә Кабил:
– Әйдә, кырга чыгабыз! – диде.
Кырда чакта Кабил, энесе Һабилгә һөҗ үм итеп, аны үтерде.
9 Раббы Кабилдән:
– Энең Һабил кайда? – дип сорад ы.
Кабил:
– Белм имен, энемнең җан сакч ысы түг ел ич мин! – дип җаваплад ы.
10 Раббы:
– Син ни кылд ың? – диде. – Туфрактан кардәшеңнең кан ыңг ыраш уы Миңа
ишетелеп тора. 11 Инде син кардәшеңнең түккән кан ын эчәргә авызын ачк ан туф
ракн ың карг ыш ын алд ың. 12 Эшкәртә торган туфраг ың моннан соң сиңа көч-куәтен
бирмәс; җир йөзендә син гомерең буе сөрелеп һәм качак бул ып яшәрсең.
13 Кабил Раббыг а:
– Җәзам көчем җитмәс дәрәҗәдә авыр җәзад ыр, – диде. – 14 Бүг ен мине туган
җиремнән сөрәсең. Синең хозурыңнан югал ып, мин горбәттә* качак бул ып яшәргә
мәҗбүр. Юлымда очраган теләсә кем мине үтерә алачак.
15 Раббы әйтт е:
– Кем дә кем Кабилне үтерсә, аңардан җиделәтә арт ык үч алын ыр, – диде.
Шулай дип, Кабилне беркем дә күреп үтермәсен өчен, Раббы аны кисәт үле га
ләмәт белән тамгалад ы.
16 Кабил, Раббысы хозурыннан аерыл ып, Гадән бакчасын ың көн чыг ыш ы тара
фындаг ы Нод* төбәг енә барып җирләште.
1

* 4:1

Кабил (яһүдчә: Каи н) – «кабул итү» мәгънәсендәг е фиг ыльдән ясалг ан исем.
Горбәт – иленнән аерыл ып, чит-ят җирдә бул уч ыл ык.
4:16 Нод – яһүдчә «горб әт», «сөрг енлек» мәгънәс ендә.

* 4:14
*
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17 Кабил үзенең хат ын ы белән якынл ык кылд ы, хат ын ы йөкк ә узд ы һәм угл ы
Ханохн ы туд ырд ы. Кабил, ул арада бер шәһәр салд ырып, аны угл ы хөрмәт енә
Ханох дип атад ы.
18 Ханохтан Ирад булд ы. Ирадтан Мәһүәи л, Мәһүәи лдән Мәт ушаи л, Мәт ушаи лдән
Ләмех булд ы. 19 Ләмех ике хат ын алд ы. Бер хат ын ын ың исеме – Ада, икенчесенеке
Силла иде. 20 Ада Явалн ы туд ырд ы. Явал, көт ү көтеп, чат ырда яшәүчеләрнең нәсел
атасы булд ы. 21 Явалн ың берт уган кардәше Ювал исемле иде. Ювал саз һәм курайда
уйнауч ыларн ың атасы булд ы. 22 Силла Түбәл-Кабилне туд ырд ы. Түбәл-Кабил ба
кыр һәм тимердән кораллар коеп ясау остасы иде. Түбәл-Кабилнең Нагама исемле
кыз кардәше дә бар иде.
23 Ләмех үзенең хат ыннарына болай диде:
«Әй Ада һәм Силла, мине тыңлаг ыз!
Әй Ләмех хат ыннары, сүзләремә колак сал ыг ыз!
Мине берәр адәм яраласа – үтерәм!
Берәр егет мине рәнҗетсә – үтерәм!
24
Кабил өчен җиделәтә арт ык үч алынасы булса,
Ләмех өчен җитмеш җиделәтә арт ык үч алыначак!»

Адәм янә хат ын ы белән якынл ык кылд ы. Һава бер угыл туд ырд ы.
– Кабил тарафыннан үтерелгән Һабил урын ына Аллаһ ы миңа икенче бер угыл
баг ышлад ы, – дип, Һава бу угл ына Шет* дип исем бирде.
26 Шетның бер угл ы булд ы, Шет аңа Энош* дип исем куйд ы.
Шул заманнардан адәм балалары үзләренең догаларын Раббы исеменә баг ыш
лый башлад ылар.
25

5

Адәмнең нәсел шәҗәрәсе

Адәмнең нәсел шәҗәрәсе түбәндәг ечә. Кешене яратк анда, Аллаһ ы аны Үзенә
охшаш итеп яратт ы. 2 Кешеләрне ир-ат һәм хатын-кыз итеп яратт ы һәм мөба
рәк кылд ы. Яратк ан көнендә аларга «адәм» дип исем бирде.
3 Адәмг ә йөз дә утыз яшь булг анда, аның үз сур әт ендә, үзенә охшаг ан бер угл ы
туд ы. Аңа Шет дип исем кушт ы. 4 Шет туганнан соң, Адәм таг ын сиг ез йөз ел го
мер итте. Башк а угыллары һәм кызлары булд ы. 5 Адәм барл ыг ы туг ыз йөз дә утыз
ел яшәп вафат булд ы.
6 Шетка йөз дә биш яшь булг анда, угл ы Энош туд ы. 7 Энош туг аннан соң, Шет
таг ын сиг ез йөз дә җиде ел гомер итте. Башк а угыллары, кызлары булд ы. 8 Шет
барл ыг ы туг ыз йөз дә уни ке ел яшәп вафат булд ы.
9 Эношк а туксан яшь булг анда, угл ы Кынан туд ы. 10 Кынан туг аннан соң, Энош
таг ын сиг ез йөз дә унбиш ел гомер итте. Башк а угыллары, кызлары булд ы. 11 Энош
барл ыг ы туг ыз йөз дә биш ел яшәп вафат булд ы.

* 4:25
* 4:26

1

Шет – яһүдчә «баг ышлау», «бүләк итү» мәгънәсендә.
Энош – яһүдчә «адәм», «кеше» мәгънәсендә.
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12 Кынанг а җитмеш яшь булг анда, угл ы Маһ алалел туд ы. 13 Маһ алалел туг аннан
соң, Кынан таг ын сиг ез йөз дә кырык ел гомер итте. Башк а угыллары, кызлары
булд ы. 14 Кынан барл ыг ы туг ыз йөз дә ун ел яшәп вафат булд ы.
15 Маһ алалелг ә алтм ыш биш яшь булг анда, угл ы Еред туд ы. 16 Еред туг аннан
соң, Маһалалел таг ын сиг ез йөз дә утыз ел гомер итте. Башк а угыллары, кызла
ры булд ы. 17 Маһалалел барл ыг ы сиг ез йөз дә туксан биш ел яшәп вафат булд ы.
18 Ередка йөз дә алтм ыш ике яшь булг анда, угл ы Ханох туд ы. 19 Ханох туг аннан
соң, Еред таг ын сиг ез йөз ел гомер итте. Башк а угыллары, кызлары булд ы. 20 Еред
барл ыг ы туг ыз йөз дә алтм ыш ике ел яшәп вафат булд ы.
21 Ханохк а алтм ыш биш яшь булг анда, угл ы Мәт ушелах туд ы. 22 Мәт ушелах
туганнан соң, Ханох таг ын өч йөз ел Аллаһ ы юлында йөрде. Башк а угыллары,
кызлары булд ы. 23 Ханох барл ыг ы өч йөз дә алтм ыш биш ел гомер итте, 24 Алла
һы юлында йөрде, соңра күздән югалд ы, чөнк и Аллаһ ы аны Үз янына алган иде.
25 Мәт ушелахк а йөз дә сикс ән җиде яшь булг анда, угл ы Ләмех туд ы. 26 Ләмех
туг аннан соң, Мәт ушелах таг ын җиде йөз дә сиксән ике ел гомер итт е. Башк а
угыллары, кызлары булд ы. 27 Мәт ушелах барл ыг ы туг ыз йөз дә алтм ыш туг ыз ел
яшәп вафат булд ы.
28 Ләмехк а йөз дә сикс ән ике яшь булг анд а, аның да угл ы туд ы. 29 «Раббы
ләгънәтләг ән бу туфракн ы эшкәрт еп, кулл арыбыз хезмәтт ән талч ыкк ан вак ыт
лард а юат уч ыбыз бул ыр», – дип, Ләмех үзенең угл ын а Нух* дип исем кушт ы.
30 Нух туг анн ан соң, Ләмех таг ын биш йөз дә тукс ан биш ел гомер итт е. Башк а
угылл ары, кызл ары булд ы. 31 Ләмех барл ыг ы җиде йөз дә җитмеш җиде ел яшәп
вафат булд ы.
32 Биш йөз ел гомер кичерг әннән соң, Нухн ың Шем, Хам вә Яфет исемле угыл
лары туд ы.

6

Туфан

Җир йөзендә адәм балалары үрчегәннән-үрчеде, аларн ың кызлары туа башла
ды. 2 Аллаһ ы угыллары*, адәм кызларын ың чибәрлеген күреп, алар арасыннан
үзләренә хат ыннар сайл ый торган булд ы. 3 Раббы әйтте:
– Кеше тәнендә Минем рухым-сулышым мәңг елек түг ел, чөнк и адәм баласы
үлемледер, – диде. – Аның гомере йөз егерме ел белән чикләнер.
4 Ул заманнарда һәм аннан соң да, бигр әк тә Аллаһ ы угылларын ың адәм кызла
рын хат ынл ыкк а алып бала-чага үрчетеп яшәгән көннәрендә, җир йөзендә элекэлектән шөһрәтле, көчле әзмәверләр бар иде.
5 Раббы күрде ки, җир йөз ендә адәм баласын азг ынл ык баск ан, кешенең бөт ен
күңеле, уй-фикере һәрвак ыт явызл ыкта. 6 Раббы кешене бар итүенә үкенде, бөтен
йөрәг е белән сызланд ы. 7 Әйтте:
1

* 5:29

Нух – яһүдчә «юат уч ы» мәгънәсендә.
Аллаһы угыллары... – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «илаһларн ың угыллары» диг әнне дә
аңлат ырг а мөмк ин.

* 6:2

20

Ярат ыл ыш 6, 7

– Дөнья г а Үзем яратк ан кешеләрне, хайваннарн ы, сөйрәл үче хәшәрәтләрне,
күктәг е кошларн ы – һәммәсен җир йөзеннән юк итәм, чөнк и аларн ы ярат уы ма
Мин үкенәм, – диде.
8 Раббы күңеленә фәк ать Нух кына хуш килде.
9 Нухн ың яшәү рәв еше болайд ыр: ул тугры, замандашлары арасында саф, Аллаһ ы
юлында йөрүче кеше иде. 10 Аның өч угл ы булд ы: Шем, Хам вә Яфет.
11 Әмма Аллаһ ы хозурында җир йөз е бозылг ан, явызл ыкк а кер еп батк ан иде.
12 Аллаһ ы җир йөз ен күз еннән кичерде һәм һәр нәрс әнең тәмам бозылг ан ын күрде,
чөнк и адәм балалары туры юлдан читкә тайп ылганнар иде. 13 Аллаһ ы Нухк а әйтте:
– Бөтен кешелек дөньясын юк итәчәкмен! – диде. – Чөнк и кешеләр арк асында
җир йөзе явызл ык белән тулд ы. 14 Гофәр агач ыннан* үзеңә көймә яса. Эчен-тышын
сумалала, көймәнең эчендә бүлмәләр яса. 15 Көймәнең зурл ыг ы болай булсын:
озынл ыг ы өч йөз терсәк, киңлег е илле терсәк, биеклег е утыз терсәк*. 16 Көймәнең
өске өлешендә бер терсәк киңлег ендә ачыкл ык калд ыр, ян ягыннан ишек куй.
Эчен аск ы, урта, өске катл ы итеп яса. 17 Шуннан соң Мин җир йөзен туфан суы на
бат ырачакм ын, күк аст ындаг ы барл ык җан ияләрен юк итәчәкмен. Җир йөзендә
берн инд и тереклек калмая чак. 18 Әмма Мин синең белән скилеш ү төзим. Угылла
рың, хат ын ың, киленнәрең белән берлектә көймәгә кер. 19 Исән калсыннар өчен,
һәрбер ток ым җан иясеннән ата һәм ана җенесле берәр парн ы үзең белән көймә
гә ал. 20 Төрле ток ымдаг ы кошлар, хайваннар, җирдә сөйрәл үчеләр – һәр төрдән
икешәр-икешәр бул ып – исән кал у өчен, синең янга килерләр. 21 Син исә, үзең
һәм башк алар туклан ыр өчен, төрлесеннән кирәк кадәр азык ал, аны яныңа тупла.
22 Нух Аллаһ ын ың барл ык боерыкларын җир енә җиткер еп үтәде.

7

Раббы Нухк а:
– Бөтен гаи ләң белән берлектә көймәгә кер, – диде. – Чөнк и бу буы н кеше
ләре арасында син Минем хозурымда тугры булд ың. 2-3 Җир йөзендә ток ымнары
саклан ып калсын өчен, чиста хайв аннардан ата һәм ана җенесле җиде парн ы,
с
чиста булмаганнардан шулай ук ата һәм ана җенесле берәр пар, кошлардан исә
җиде парн ы үз яныңа ал. 4 Чөнк и җиде көннән соң Мин җир йөзенә кырык көн
һәм кырык төн буе тоташтан яңг ыр яуд ырачакм ын – Үзем яратк ан бар нәрсәне
җир йөзеннән юк итәчәкмен.
5 Раббын ың барл ык боерыкларын Нух җир енә җиткер еп үтәде.
6 Җир йөз ен туфан капл ый башлаг ан чакт а, Нухк а алт ы йөз яшь иде. 7 Туфан
нан кот ыл ып кал у өчен, Нух үзе, аның белән бергә хат ын ы, угыллары, киленнәре
көймәгә керделәр. 8-9 Аллаһ ы Нухк а кушк анча, чиста һәм чиста булмаган һәр то
кым хайван, кош һәм сөйрәл үчеләрдән – һәрберсеннән ата һәм ана җенесле берәр
пар – Нух янына килеп, көймәгә менделәр.
10 Җиде көннән соң туфан купт ы. 11 Нух гомер енең алт ы йөз енче елында, икенче
айда, айн ың унҗ иденче көнендә, нәкъ шул көнне, күк кап улары ачыл ып, төпсез
* 6:14
* 6:15

1

Гофәр агачы – кипарис сыман, сумалал ы һәм ылысл ы агач.
Терсәк – 45 см. Димәк, көймәнең зурл ыг ы – 135х22х13 м.
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упк ыннар эченнән җир йөзенә томалап яңг ыр коя башлад ы. 12 Ул кырык көн һәм
кырык төн тоташтан яуд ы. 13 Яңг ыр башланган көнне Нух, угыллары Шем, Хам,
Яфет, Нухн ың хат ын ы һәм өч килене көймәгә кереп урнашт ылар. 14 Алар белән
берлектә кырг ый хайваннар, терлек, җирдә сөйрәл үче хәшәрәтләр, канатл ы кошкорт, канатл ы очар кошлар – һәрк айсы икешәр-икешәр бул ып – көймәгә керделәр.
15 Сул ыш ы бар һәр төр тер ек җан пар-пар бул ып Нух янына көймәг ә керг ән иде.
16 Аллаһ ы кушк анча, һәр парн ың берс е ата җенес ендә, икенчес е ана җенес ендә иде.
Раббы көймәгә кергәннәр арт ыннан ишекне япт ы.
17 Су күт әр ел ү кырык көн дәв ам итт е. Сулар, тәмам таш ып, көймәне җир өст ен
нән югары күтәрде. 18 Су ташк ын ы артк аннан арта бард ы, бөтен җирне каплад ы,
көймә су өст еннән йөзеп китт е. 19 Шулк адәр артт ы ки, күк аст ындаг ы барл ык
биек-биек таулар су аст ында калд ы. 20 Су, тауларн ы ташк ын аст ында калд ырып,
алар өстеннән унбиш терсәк югары күтәрелгән иде.
21-22 Җир йөз ендәг е сул ыш ы бар бөт ен җан ияс е: кырг ый хайв аннар да, терлек тә,
кош-корт, сөйрәл үчеләр һәм кешеләр дә – һәммәсе һәлак булд ы, юк ителде. 23 Адәм
баласыннан башлап хайваннарга кадәр, сөйрәл үче хәшәрәтләрдән алып очар кош
ларга кадәр барл ык җан ияләре үлемгә дучар булд ы; җир йөзендәг е бар нәрсә юкк а
чыкт ы. Фәк ать Нух һәм аның белән бергә көймәдә булганнар гына исән калд ы.
24 Су күт әр ел ү таг ын йөз илле көн дәв ам итт е.
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Туфаннан соң

Ахырда Аллаһ ы, Нухн ы һәм аның белән бергә көймәдә булган барл ык хай
ваннарн ы исенә төшереп, җир өстенә җил истерде. Сун ың арт уы бетте. 2 Күк
кап улары ябыл ып, төпсез упк ыннар эченнән коеп яуган яңг ыр туктад ы. 3 Йөз дә
илле көн кичкәннән соң, җир өстендәг е сулар ким и башлад ы. 4 Җиденче айн ың
унҗ иденче көнендә көймә Арарат таулары түбәсенә утырд ы. 5 Сун ың ким үе унын
чы айга кадәр дәвам итте. Унынч ы айн ың беренче көнендә тау башлары күренде.
6 Кырык көн үткәч, Нух үзе ясаг ан көймәнең тәр әз әс ен ачт ы. 7 Тәр әз әдән бер
козг ынн ы тышк а очырд ы. Козг ын, җир өсте сулардан арынганга кадәр, бер очып
китеп, бер очып кайт ып йөрде. 8 Җир өстеннән су китеп беткәнме-юкмы икәнен
белер өчен, Нух күгәрченне очырд ы. 9 Күгәрчен, аякларына кунар җир тапм ыйча,
Нух янына көймәгә кире әйләнеп кайтт ы; чөнк и җир өстеннән су китеп бетмәгән
иде әле. Нух, куллары белән тәрәзәдән сузыл ып, күгәрченне көймә эченә, үз янына
алд ы. 10 Нух таг ын җиде көн узганн ы көтеп торд ы да күгәрченне янә тышк а очыр
ды. 11 Кичен күгәрчен, томш ыг ына яшь зәйт үн яфраг ы эләктереп, кире кайтт ы.
Шуңардан Нух җир өстендәг е суларн ың кимегәнлег ен белде. 12 Җиде көн үткән
нән соң, Нух күгәрченне таг ын очырд ы. Бу юлы күгәрчен кире әйләнеп кайт мад ы.
13 Нух гомер енең алт ы йөз дә бер енче елында, бер енче айн ың бер енче көнендә
җир өстендәг е сулар китеп бетте. Нух көймәнең түбәсен ачып карад ы һәм җирнең
коры икәнлег ен күрде. 14 Икенче айн ың егерме җиденче көнендә туфрак тәмам
кипте. 15-16 Аллаһ ы Нухк а:
– Хат ын ың, угылларың һәм киленнәрең белән бергә көймәдән чык, – диде. –
17 Синең белән берг ә яныңдаг ы барл ык төр җан ияләр е: кошлар, хайв аннар, җир
1
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өстендә сөйрәл үче хәшәрәтләр – һәммәсе көймәдән чыксыннар; чыг ып, җир йө
зенә таралсыннар, үрчеп, ишәеп, җир өстен тут ырсыннар.
18 Нух үзенең хат ын ы, угыллары һәм киленнәр е белән берг ә көймәдән чыкт ы.
19 Җир йөз ендә хәр әкәт итүче төрле ток ымдаг ы барл ык җан ияләр е – хайв аннар,
кошлар, хәшәрәтләр көймәне ташлап чыкт ылар. 20 Раббы хөрмәтенә Нух бер смәз
бәх корд ы һәм, чиста саналган хайван һәм кошлар арасыннан берн ичәсен сайлап
алып, ут өстендә янд ырып корбан китерде. 21 Хуш истән күңеле булган Раббы үз
алд ына әйтте:
– Кешеләр арк асында җир йөзен бүтән нәгъләтләмәя чәкмен, – диде. – Чөнк и
кешенең йөрәг ендә туа торган явызл ыклар аның балачаг ыннан ук килә; инде терек
дөнья н ы, бу юлы эшләгәнем кебек, кабат үлемгә дучар итмәя чәкмен. 22 Дөнья н ың
киләчәк яшәешендә чәч ү дә, уру да бул ыр, суы к та, эссе дә бул ыр, җәй дә, кыш та
бул ыр, көн дә, төн дә бул ып торыр.

9

Аллаһының Нух белән төз егән килешүе

Аллаһ ы Нухн ы һәм аның угылларын мөбарәк кыл ып әйтте:
– Үрчег ез, ишәег ез, җир йөзен тут ырыг ыз! – диде. – 2 Җирдәг е хайваннар,
күктәг е кошлар, җир өстендә сөйрәл үче барл ык хәшәрәтләр, диңг ездәг е бал ык
лар – һәммәсе сездән куркып-калтырап торсыннар. Барысын да сезнең хөкемгә
тапш ырам. 3 Җирдә хәрәкәт иткән һәрбер җанл ы нәрсә, яшел чирәм кебек үк,
сезнең өчен ризык бул ыр; аларн ың һәммәсен сезгә бирәм. 4 Әмма канл ы итне, ягъ
ни җан ы бар итне ашамаг ыз! 5 Сезнең җан ыг ыз яшерелгән үз кан ыг ыз түг елсә дә,
гаеплене Мин җавапк а тартачакм ын. Һәр хайваннан хисап алачакм ын. Кешенең
җан ына кул сузган һәр бәндәдән үч алачакм ын. 6 Кеше кан ын койган адәмнең үз
кан ы да кеше кул ыннан коел ыр. Чөнк и кешене Аллаһ ы Үз сурәтендә яратт ы. 7 Үр
чег ез, ишәег ез; җир йөзенә сибелеп, артканнан-арта барыг ыз!
8 Нухк а һәм аның угылларына Аллаһ ы болай диде:
9-10 – Менә, Мин сезнең белән һәм сездән соң туачак нәсел-нәсәбегез, шулай ук
сезнең янда булган барл ык җан ияләре – кошлар, терлекләр, кырг ый хайваннар
һәм көймәдән чыкк аннарн ың барчасы белән килеш ү төзим. 11 Минем бу килеш үем
буенча, моннан соң берн инд и җан иясе дә туфан суларында һәлак булмая чак, җир
йөзен суга бат ырган туфан бүтән берк айчан да кабатланмая чак.
12-13 Аллаһ ы Үзенең сүз ен дәв ам итт е:
– Минем белән сезнең арада, Минем белән сездән соңг ы нәсел-нәсәбегез, һәрбер
җан иясе арасында – Минем белән җир арасында төзелгән килеш үемнең мәңг е
лек галәмәте итеп, Мин бол ыттан җиргә таба салават күпере сузам. 14 Җир йөзенә
яңг ыр бол ыт ы җибәреп, бол ыттан җиргә таба салават күпере сузыл уга, 15 Мин
сезнең белән, барл ык җан ияләре белән ике арада төзелгән килеш үемне хәтеремә
төшерермен һәм терек дөнья н ы юк итәрдәй туфан сулары таш уы на берк айчан да
юл куймам. 16 Бол ыттан җиргә таба сузылган салават күпере калк уга, Мин, аны
күреп, җир йөзендәг е барл ык җан ияләре белән төзегән мәңг елек килеш үемне хә
тергә төшерәчәкмен.
17 Аллаһ ы Нухк а:
1
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– Минем белән җир йөзендәг е барл ык терек җан ияләре арасында төзелгән ки
леш үемнең галәмәте менә шулд ыр, – диде.
Нухның угыллары
Нухн ың көймәдән чыкк ан өч угл ын ың исемнәре Шем, Хам вә Яфет бул ып,
Хам дигәне Кәнганга ата тиешле иде. 19 Кешелек дөньясы, шуш ы өч угылдан яра
лып, бөтен җир өстенә таралган иде.
20 Нух, җир эшкәрт ә башлап, әүв әл йөз ем агачлары утыртт ы. 21 Беркөнне, шә
раб эчеп исергәч, ул үзенең чат ырында шәп-шәрә килеш йокларга ятт ы. 22 Хам,
Кәнганн ың атасы, үз әтисенең шәп-шәрә йоклап ятуы н күреп, чат ырдан чыкт ы
да мон ы ике туган ына сөйләде. 23 Шем белән Яфет, өс киеменнән нәрсәләрнедер
иңбашларына сал ып, арт белән чигенә-чигенә чат ыр эченә керделәр дә әтиләренең
өстенә япт ылар. Арт белән чиг енеп кергәнлектән, алар Нухн ың шәрә икәнлег ен
күрмәделәр. 24-25 Нух, шәрабтан айн ып, йок ысыннан уянгач, кече угл ын ың ни эш
ләгәнен белде дә әйтте:
«Ләгънәт төшсен Кәнганга,
колларн ың кол ы булсын кардәшләренә!»
18

26

Аннары өстәде:
«Мөбарәк булсын Шемн ың Раббы Алласы,
Кәнган исә Шемга кол булсын!
27
Аллаһ ы Яфетка киңлек бирсен;
Шемн ың чат ырларында яшәсен,
Кәнган исә Яфетка кол булсын!»

Туфаннан соң Нух таг ын өч йөз дә илле ел яшәде.
дә илле ел яшәп вафат булд ы.
28
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Нух барл ыг ы туг ыз йөз

Нух угылларының нәсел шәҗәрәсе

Нух угыллары Шем, Хам вә Яфетның нәсел шәҗәрәләре түбәндәг ечә. Ту
фаннан соң аларн ың үз угыллары туд ы. 2 Яфетның угыллары: Гомәр, Маг ог,
Мадай, Яван, Түбәл, Мешех һәм Тирас. 3 Гомәрнең угыллары: Ашкеназ, Рифат һәм
Түгәрмә. 4 Яванн ың угыл-нәселләре: Элиша, Тарш иш һәм китт иләр белән дода
ниләр. 5 Болар – үз телләрендә сөйләшеп, кабилә-кабилә бул ып, диңг ез ярында үз
җирләрендә яшәгән Яфет балаларыд ыр.
6 Хамн ың угыллары: Күш, Мисраи м, Пут һәм Кәнг ан. 7 Күшнең угыллары: Себа,
Хавилә, Сабта, Рагма һәм Сабтех а. Рагман ың угыллары: Шеба һәм Дедан. 8 Күшнең
Нәмруд исемле бер угл ы булд ы. Нәмруд җир йөзендә бат ырл ыг ы белән дан алд ы.
9 Раббы хозурында ул кыю бер ауч ы иде. «Раббы хозурындаг ы Нәмруд кеби кыю
ауч ы» дигән сүзләр шуннан килә. 10 Әүвәлендә аның патшал ыг ы Шинар җирлә
рендәг е Бабил, Әрех, Акк ад һәм Кәлне шәһәрләрен үз эченә ала иде. 11-12 Соңра,
патшал ыг ы Ашш урга таба киңәеп, ул Ниневә, Рехобот-ир, Кәләх калаларын һәм
Ниневә белән Кәләх арасында Ресен каласын төзеде. Ул бөек шәһәр иде.
1
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13 Мисраи м – луд и, ганәми, ләһ аби, нәфтухи, 14 патруси, кәсл ух и (пелешт иләр
шулардан чыкк ан) һәм кәфт уриләрнең нәселбаш ы булд ы.
15-18 Кәнг аннан туг ан бер енче угыл Сид ун булд ы, аннары – Хит. Ул шулай ук
явүси, амори, гиргәш и, хивви, арк ый, син и, әрвад и, семари һәм хамат иләрнең
нәсел атасы булд ы. Бу ыруг-кабиләләр соң ыннан төрлесе-төрле якта тарал ыш ып
яшәделәр. 19 Кәнган иләр яшәгән җирләрнең чикләре Сид уннан Герар аша Газага
кадәр, аннан Сәд үм, Гам ура, Адма һәм Сәбоим аша Лашага кадәр сузылган иде.
20 Болар – үз телләр ендә сөйләшеп, үз җирләр ендә кабилә-кабилә бул ып яшәг ән
Хам балаларыд ыр.
21 Яфетның өлкән абыйсы Шемн ың да угыллары булд ы. Шем – бөт ен Гыйб ер
угыллары нәселенең атасы иде. 22 Шемн ың угыллары: Элам, Ашш ур, Әрпәхшәд,
Луд, Арам. 23 Арамн ың угыллары: Утс, Хул, Гетер һәм Маш. 24 Әрпәхшәднең Ше
лах исемле бер угл ы булд ы. Шелахтан Гыйбер туд ы. 25 Гыйберн ың ике угл ы булд ы.
Берсенең исеме Пелег* иде. Чөнк и Пелег яшәгән заманда җир йөзе бүленеп бетте.
Пелегның кардәше Йоктан исемле иде. 26 Йоктаннан Алмодад, Шелеф, Хатсармавет, Ярах, 27 Һадорам, Узал, Дыйк ла, 28 Обал, Абимаи л, Шеба, 29 Офир, Хавилә һәм
Йовав туд ылар. Боларн ың һәммәсе – Йоктан угылларыд ыр. 30 Аларн ың тереклек
иткән җирләре Мешадан көн чыг ыш ы тарафында – Сефар тауларына кадәр сузыл
ган мәйданн ы биләп тора иде. 31 Болар – үз телләрендә сөйләшеп, үз җирләрендә
кабилә-кабилә бул ып яшәгән Шем угылларыд ыр.
32 Туфаннан соң Нух угыллары нәс еленнән чыкк ан һәм кавем-кабилә бул ып җир
йөзенә сибелгән хал ыкларн ың нәсел шәҗәрәсе шуш ыд ыр.

11

Бабил манарасы

Башланг ычта бөтен кешеләр бер телдә, бер шивәдә сөйләшәләр иде. 2 Алар,
көнч ыг ыштан хәр әкәт итеп, Шинар үзәнлег ендә үзләренә урын табып,
шунда җирләштеләр. 3 Бер-берләренә:
– Әйдәг ез, кирпеч суг ып, утта янд ырыйк! – диделәр.
Таш урын ына – кирпеч, известь урын ына җир сумаласы* куллана башлад ылар.
4 Соңра әйтт еләр:
– Җир йөзе буйлап сибелеп бетм ик һәм исемебезне данга күм ик дисәк, үзебез
гә бер шәһәр төзеп, баш ы күкләргә тия рдәй биек манара торг ызыйк! – диделәр.
5 Раббы, адәм балалары төзи башлаг ан шәһәрне һәм манаран ы күрү өчен, күкт ән
иңде 6 һәм болай диде:
– Менә, болар барысы да бер телдә сөйләш үчеләр, бер кавем кешеләре, әнә нәрсә
эшли башлаганнар. Инде болар уйлаган эшләреннән кире кайт мая чак. 7 Шуңа күрә,
түбән иңеп, телләрен буташтырыйк, сөйләшкәндә, берсе-берсен аңламас булсыннар.
8 Шулай дип, Раббы адәм балаларын җир йөз е буйлап чәчт е, алар бу шәһәрне
төзүдән туктад ылар. 9 Шунл ыктан шәһәр Бабил* дип аталд ы. Чөнк и Раббы адәм
1

* 10:25

Пелег – яһүдчә «бүлен ү», «аерыл у» мәгънәсендә.
Җир сумаласы – асфальтсыман үзле балч ык.
11:9 Бабил – яһүдчә «бут ау, бут ал у» мәгънәс ендә.

* 11:3
*
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балаларын ың сөйләмә телен шунда буташт ырд ы, аларн ы шуннан торып җир йөзе
буйлап чәчте.
Шемның нәсел шәҗәрәсе
Шемн ың нәсел шәҗәрәсе түбәндәг ечә. Туфаннан соң ике ел узгач, йөз яшен
дәг е Шемн ың Әрпәхшәд исемле угл ы туд ы. 11 Әрпәхшәд туганнан соң, Шем таг ын
биш йөз ел яшәде. Башк а угыллары, кызлары булд ы.
12 Әрпәхшәдкә утыз биш яшь булг анда, угл ы Шелах туд ы. 13 Шелах туг аннан
соң, Әрпәхшәд таг ын дүрт йөз дә өч ел яшәде. Башк а угыллары, кызлары булд ы.
14 Шелахк а утыз яшь булг анда, угл ы Гыйб ер туд ы. 15 Гыйб ер туг аннан соң, Шелах
таг ын дүрт йөз дә өч ел яшәде. Башк а угыллары, кызлары булд ы.
16 Гыйберга утыз дүрт яшь булг анда, угл ы Пелег туд ы. 17 Пелег туг аннан соң,
Гыйбер таг ын дүрт йөз дә утыз ел яшәде. Башк а угыллары, кызлары булд ы.
18 Пелегка утыз яшь булг анда, угл ы Рег у туд ы. 19 Рег у туг аннан соң, Пелег таг ын
ике йөз дә туг ыз ел яшәде. Башк а угыллары, кызлары булд ы.
20 Рег уг а утыз ике яшь булг анда, угл ы Серуг туд ы. 21 Серуг туг аннан соң, Рег у
таг ын ике йөз дә җиде ел яшәде. Башк а угыллары, кызлары булд ы.
22 Серугк а утыз яшь булг анда, угл ы Нахор туд ы. 23 Нахор туг аннан соң, Серуг
таг ын ике йөз ел яшәде. Башк а угыллары, кызлары булд ы.
24 Нахорг а егерме туг ыз яшь булг анда, угл ы Терах туд ы. 25 Терах туг аннан соң,
Нахор таг ын йөз дә унт уг ыз ел яшәде. Башк а угыллары, кызлары булд ы.
26 Терахк а җитмеш яшь тулг аннан соң, аның Ибрам, Нахор һәм Һаран исемле
угыллары туд ы.
10

Терахның нәсел шәҗәрәсе
Терахның нәсел шәҗәрәсе: Терах – Ибрамның, Нахорның һәм Һаранның атасы
иде. Һаранның Лут исемле бер углы булды. 28 Һаран, атасы Терах исән чакта ук, туган
җирендә – скилданиләрнең Ур шәһәрендә вафат булды. 29 Ибрам белән Нахор исә
өйләнеп яшәделәр. Ибрам хатынының исеме Сарая, Нахор хатынынык ы Милкә иде.
Милкәнең һәм Искәнең атасы – Һаран иде. 30 Сарая, кысыр калып, бала тапмады.
31 Терах, үзенең угл ы Ибрамн ы, оныг ы Лутн ы (Һаранн ың угл ын) һәм киленен –
Ибрам хатыны Сараяны ияртеп, Кәнган җиренә күчеп кит ү нияте белән килданиләр
шәһәре Урдан юлга чыкт ы. Әмма Харанга җиткәч, туктал ып, алар шунда торып
калд ылар. 32 Терах, барл ыг ы ике йөз дә биш ел яшәп, Харан шәһәрендә вафат булд ы.
27

12

Ибрамның туган җиреннән китүе

Раббы Ибрамга әйтте:
– Торган җиреңне, туганнарыңн ы, атаң йорт ын калд ыр, Мин күрсәтәчәк
җиргә күчеп кит! – диде. –
2
Синнән Мин бөек хал ык туд ырачакм ын,
сине мөбарәк кылачакм ын, исемеңне шөһрәтле итәчәкмен;
син фатиха-бәрәкәт иясе булачаксың.
3
Сиңа изг елек теләгәннәргә Мин изг елек эшләя чәкмен,
1
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сине каһәрләгәннәргә ләгънәтемне яуд ырачакм ын.
Җир йөзендәг е хал ыкларн ың һәммәсе
синең аша фат их а алачак.
Ибрам, Раббысы боерганча, юлга чыкты. Лут та аның белән китте. Хараннан чы
гып киткән вак ытында, Ибрамга җитмеш биш яшь иде. 5 Хатыны Сарая һәм берт уган
энесенең углы Лут белән бергә Ибрам, Харанда туплаган бар мал-мөлкәтен алып һәм
кул астындагы барлык хезмәтчеләрен ияртеп, юлга чыкты һәм Кәнганга барып җитте.
6 Ул, илне буйга кичеп, Шәкемдәг е Мөре имәнлег е дигән җиргә килеп туктад ы. Ул
заманда анда кәнганиләр яши иде. 7 Раббы, Ибрамның каршысында пәйда булып:
– Менә бу җирләрне Мин синең ток ым ыңа бирәм, – диде.
Раббысы пәйда булган төшкә Ибрам мәзбәх ясад ы. 8 Аннары, бу урыннан янә
кузгал ып, Бәйт-Элдән көн чыг ыш ы тарафындаг ы тауга таба юнәлде һәм, БәйтЭлне үзеннән көнбат ыш якта, ә Гайн ы көнч ыг ыш якта калд ырып, ике уртага чат ыр
корд ы; мәзбәх ясад ы, Раббысын ың исеменә дога баг ышлад ы. 9 Аннан Ибрам таг ын
кузгалд ы, юлын көнья кк а карап дәвам иттерде.
4

Ибрам белән Сарая Мисырда
Ибрам тукталган җирләрдә ачл ык хөкем сөрә иде. Ачл ык көчәйгәннән-көчәя
барганл ыктан, Ибрам, вак ытл ыча яшәр өчен дип, Мисырга юл тотт ы. 11 Мисыр
җиренә җитәрәк, хат ын ы Сарая га әйтте:
– Синең гүзәл кыяфәтле хат ын икәнеңне беләм, – диде. – 12 Сине күргәч, ми
сырл ылар, бу аның хат ын ыд ыр, дип, мине үтерерләр, ә сине исән калд ырырлар.
13 Мисырл ыларн ың миңа карашлары яхш ы бул уы н һәм синең хакк а минем исән
кал уы мн ы теләсәң, син аларга, минем абыем ул, дип әйт.
14 Чыннан да, Мисыр җир енә аяк баск ач, мисырл ылар Ибрам хат ын ын ың бик
гүзәл икәнлег ен күреп алд ылар. 15 сФиргавеннең сарай түрәләре дә, хат ынн ы күреп,
аның гүзәллег е турында фиргавенгә җиткерделәр. Шуннан соң Сарая н ы фирга
вен ханәсенә алд ылар. 16 Хат ын ы арк асында Ибрамга караш яхш ы булд ы. Вак һәм
эре терлектән мал-туары, кач ыр, ишәк, дөя ләре күп булд ы, өендә кол ир вә кол
хатын-кызлар тотт ы. 17 Ләк ин Ибрамн ың хат ын ы Сарая арк асында Раббы фирга
венне һәм сарай җәмәгатен зур фаҗ игаләргә дучар итте. 18 Фиргавен Ибрамн ы үз
карш ына чак ырт ып әйтте:
– Син мине нишләттең? – диде. – Ник син Сарая н ы, минем хат ын ым ул, дип
әйт мәдең, 19 сеңелем, дип әйттең? Мин бит аңа чак кына өйләнм и калд ым. Ә ул
синең үз хат ын ың икән. Хат ын ыңн ы ал да илдән чыг ып кит!
20 Фирг ав ен үз адәмнәр енә үзенең Ибрам хак ындаг ы карарын ирешт ерде. Бу ка
рар буенча, хат ын ы һәм кул аст ындаг ы барл ык мал-мөлкәте белән берлектә Ибрам
Мисырдан сөрелде.
10

13

Ибрам белән Лутның аерылыш уы
Ибрам, хат ын ы һәм кул аст ындаг ы барл ык мал-мөлкәте белән берлектә
Мисырдан кузгалып, Нәгебкә карап юл тотты. Лут та аның белән иде. 2 Ибрам
1
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мал-туарга һәм алтын-көмешкә бик бай иде. 3 Бер урыннан икенче урынга күчәкүчә, ул Бәйт-Элгә кадәр бард ы, аннары Бәйт-Эл белән Гай арасында тег е чакн ы
үзе чат ыр корган урынга килеп җитте. 4 Шунда, элек үзе ясаган мәзбәх урын ында,
Раббысын ың исеменә дога баг ышлад ы.
5 Ибрам белән берг ә күчеп йөрг ән Лутн ың да чат ырлары, мал-туары күп иде.
6 Һәр икес енең мал-туары арт ык күп булг анл ыкт ан, алар бер җирдә сыеш ып яши
алм ыйлар иде. 7 Ибрамн ың көт үчеләре белән Лутн ың көт үчеләре арасында әледәнәле низаглар чыг а иде. (Ул заманнарда кәнг ан иләр белән фәризиләр дә шуш ы
җирләрдә яшиләр иде.) 8 Шулай бервак ыт Ибрам Лутк а әйтте:
– Моннан соң минем белән синең арада, минем көт үчеләрем белән синең көт ү
челәрең арасында низаг-бәхәскә урын калмасын, – диде. – Чөнк и без кардәшләр.
9 Бөт ен җир йөз е синең күз алд ыңда түг елмен и?! Аерыл ып кит син миннән. Син
сулга китсәң, мин уңга китәрмен. Син уңга китсәң, мин сулга китәрмен.
10 Лут тирә-ягына күз ташлад ы. Сәд үм һәм Гам ура шәһәрләр е Раббы тарафыннан
юк ителгәнгә кадәр, бөтен Үрд үн елгасы буйлары, Согар шәһәренә хәтле, тоташтан
сугарылган – Раббы бакчасын яки мул сул ы Мисыр җирләрен хәтерләтә иде. 11 Лут
үзенә нәкъ менә шул Үрд үн буендаг ы җирләрне сайлап алд ы һәм көн чыг ыш ына
карап юл тотт ы. Ибрам белән Лут әнә шулай бер-берсеннән аерылд ылар. 12 Ибрам
Кәнган җирендә калд ы. Лут исә, Сәд үмгә кадәр җәелеп ятк ан тиг езлектәг е кала
лар тирәсенә җирләшеп, шунда чат ырларын корд ы. 13 Сәд үм халк ы явыз хол ыкл ы
һәм Раббы карш ында бик тә гөнаһл ы иде. 14 Лут аерыл ып киткәннән соң, Раббы
Ибрамга әйтте:
– Торган җиреңнән, баш ыңн ы күтәреп, көн ягына, төн ягына, көн чыг ыш ы һәм
көн бат ыш ы якларына караш ыңн ы юнәлт, – диде. – 15 Күз караш ың иңләп алган
бу җирләрнең һәммәсен Мин сиңа һәм синең нәсел варисларыңа мәңг егә бирәм.
16 Киләчәк буы н кешеләр еңне Мин туфрак ком ы сан ынча ишәйт әчәкмен. Кем дә
кем туфрак ком ы бөртекләрен санап бетерә алса, шул кеше генә синең нәсел ва
рисларыңн ың сан ын белә алыр. 17 Торып бас та бу җирләрне аркылыга-буйга йөреп
чык, чөнк и Мин аларн ы сиңа бирәм.
18 Ибрам, чат ырын сүт еп, юлг а чыкт ы һәм Хебрундаг ы Мәмр е имәнлег е диг ән
җиргә барып төпләнде. Шунда Раббы хөрмәтенә мәзбәх корд ы.

14

Ибрамның Лутны әсирлектән коткаруы

Шул заманнарда булг ан хәлләр ки, Шинар патшасы Амрафел, Элласар
патшасы Ариох, Элам патшасы Кедорлаг омер һәм Гои м патшасы Тидал,
2 дүрт әүләп, Сәд үм патш асы Бер аг а, Гам ур а патш асы Бирш аг а, Адм а патш асы
Шинабк а, Сәбоим патшасы Шемеберг а һәм Бела, ягън и Сог ар патшасына карш ы
суг ыш ачт ылар. 3 Бу соңг ы биш патша бүг енг е көндә Тозл ы диңг ез урнашк ан Сид
дим үзәнлег ендә үзләренең суг ышчан көчләрен берләшт ерделәр. 4 Бу патшалар,
уни ке ел Кедорлаг омер патша кул ы аст ында буйсын ып яшәп, унөченче елында аңа
карш ы баш күтәрг әннәр иде. 5 Унд үрт енче елда исә Кедорлаг омер һәм аңа килеп
куш ылг ан патшалар Аштерот-Карнаимдә – рефаи мнәрне, Һамда – зузимнәрне,
Шаве-Кыръятаимдә – эмимнәрне, 6 чүл кырыендаг ы Эл-Паранга кадәр сузылг ан
1
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Сәг ыйрь таул ыг ы янында хориләрне тар-мар итт еләр. 7 Аннан әйләнеп кайт к ач,
Эн-Мишпатка, ягън и Кад ышк а юл тот ып, амал ык ыйларн ың бөт ен җирләрен ба
сып алд ылар һәм шулай ук Хасесон-Тамарда яшәг ән амориләрне тар-мар кит ерде
ләр. 8-9 Һәм менә биш патша – Сәд үм патшасы, Гам ура патшасы, Адма патшасы,
Сәбоим патшасы һәм Бела, ягън и Сог ар патшасы, дүрт патшаг а – Элам патшасы
Кедорлаг омерг а, Гои м патшасы Тидалг а, Шинар патшасы Амрафелга һәм Элла
сар патшасы Ариохк а карш ы Сидд им үзәнлег ендә суг ышк а керделәр. 10 Сидд им
үзәнлег ендә сумала чок ырлары бик күп иде. Сәд үм һәм Гам ура патшалары кач ып
киткәндә, адәмнәреннән кайберләре шул чок ырларг а егыл ып төшеп һәлак бул
дылар. Исән калг аннары исә тауларг а качт ы. 11 Җиң үчеләр Сәд үм һәм Гам урада
булг ан бар мөлкәтне, барл ык азык-төлекне үзләре белән алып китт еләр. 12 Ул ва
кытларда Сәд үмдә яшәг ән Ибрам кардәше Лутн ы да бөт ен малы-мөлкәте белән
берг ә алып китт еләр.
13 Әсирлект ән кот ылг ан бер әү, килеп, гыйбри* Ибрамг а хәлне белг ертт е. Ул чакт а
Ибрам Эшк үлнең һәм Анерн ың кардәше янында – амори Мәмренең имәнлег ендә
яши иде. Болар Ибрам якл ы кешеләр иде. 14 Кардәше Лутн ың әсир төш үен ишет
кәч, Ибрам, үзенең өендә туы п үскән өч йөз дә унсиг ез кол адәмне коралланд ырып,
дошман арт ыннан куа чыкт ы. Дан шәһәренә җиткәч, 15 адәмнәрен төркем-төркем
бүлеп, төнлә белән дошман өстенә һөҗ үм ясад ы, аны, тар-мар итеп, Дәмәшкътән
төнья ктарак урнашк ан Хоба дигән җиргә кадәр эзәрлекләде. 16 Алып кителгән бай
лыкн ы, әсир хат ыннарн ы һәм адәмнәрне кире кайтард ы, кардәше Лутн ы әсирлек
тән котк арып, аның да бар мал-мөлкәтен үзенә кайтарып бирде. 17 Кедорлаг омерн ы
һәм аның якл ы патшаларн ы тар-мар итеп кайт ып килгәндә, хәзер Патша үзәне
дип йөртелгән Шаве җирендә Ибрамн ы Сәд үм патшасы карш ылад ы. 18 Аллаһ ы
Тәгаләнең рух ан ие булган Сал им патшасы Мәлик-Садыйк та Ибрамн ы икмәк һәм
шәраб белән карш ы алд ы. 19 Изг елек теләп әйтте:
«Җирне-күкне бар иткән Аллаһ ы Тәгалә
бәндәсе Ибрамн ы мөбарәк кылсын!
20
Дошманнарыңн ы кул ыңа тапш ырган Аллаһ ы Тәгаләгә
мактау-шөкерләр яусын!»
Ибрам үзендә булган бар мал-мөлкәтнең уннан бер өлешен Мәлик-Садыйкка
бүлеп бирде. 21 Сәд үм патшасы Ибрамга:
– Адәмнәрне миңа калд ыр, мал-мөлкәтне үзеңә ал, – диде.
22 Ләк ин Ибрам Сәд үм патшасына әйтт е:
– Раббыг а, җирне-күкне бар иткән Аллаһ ы Тәг аләг ә кул ымн ы күтәреп ант
итәм: 23 синеке булган мөлкәттән бер нәрсәне, хәтта җепне яки аяк киеме каеш ын
да алмая чакм ын. Син кемгәдер: «Мин Ибрамн ы баетт ым!» – дип әйтерлек булма
сын. 24 Ләк ин угланнар ашаган өлеш моңа керм и. Шулай ук минем белән барган
адәмнәр – Анер, Эшк үл һәм Мәмре – үз өлешләрен алсыннар.
* 14:13

Гыйбри – еврейләрнең борынг ы атамасы; әлег е сүзнең там ыры Гыйбер диг ән кеше
исеменнән алынг ан (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 10:21).
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Аллаһының Ибрам белән төз егән килешүе
1

Бу вак ыйгалардан соң Раббы, Ибрамга күренеш иңдереп, болай диде:
«Курыкма, Ибрам!
Мин – синең калк ан ың.
Аласы бүләг ең зур бул ыр».

Ибрам:
– Хуҗа-Раббым, Син миңа нәрсә бирмәкчесең? – диде. – Бала атасы булалма
дым. Минем өемдәг е бар хуҗ ал ык дәмәшкъле Элиг ызыр кул ына калачак.
3 – Менә, Син бит миңа бала насыйп итмәдең, – дип сүз ен дәв ам итт е Ибрам. –
Шуңа күрә өемдәг е бер хезмәтче минем мирасч ым булачак.
4 Раббы Ибрамг а Үзенең катг ый сүз ен ирешт ерде:
– Юк, ул синең мирасч ың булмая чак. Синнән туган үз балаң сиңа мирасч ы бу
лыр, – диде.
5 Раббы Ибрамн ы һав аг а алып чыкт ы һәм әйтт е:
– Күк йөзенә баш ыңн ы күтәреп кара да, булд ыра алсаң, андаг ы йолд ызларн ы са
нап чык, – диде. – Синең нәсел варисларың менә шул йолд ызлар сан ынча булачак.
6 Ибрам Раббыг а ышанд ы, һәм шун ың белән Раббы алд ында тәкъв а бул ып са
налд ы. 7 Һәм Раббы Ибрамга әйтте:
– Бу җирләрне сиңа мирас итеп бирү өчен, сине килдан иләрнең Ур шәһәреннән
алып чыкк ан Раббы – Мин ул! – диде.
8 Ибрам:
– Йа Хуҗа-Раббым! Бу җирләрне мирас итеп алачаг ымн ы мин нидән белә
алам? – дип сорад ы.
9 Раббы әйтт е:
– Миңа бер тана, бер кәҗә, бер сарык тәкәсе китер, – диде. – Һәрберсе өчәр
яшьлек булсын. Бер урман күгәрчене белән бер бала күгәрченне дә китер.
10 Ибрам, хайв аннарн ы алып килеп, суеп, һәрк айсын урт алай ярд ы да кис әк
ләрне бер-берсенә карш ы тезеп куйд ы. Фәк ать кошларн ы гына урталай ярмад ы.
11 Ит кис әкләр е өст енә ябырыл ып ташланг ан ертк ыч кошларн ы Ибрам куа торд ы.
12 Коя ш баег ан вак ытт а, Ибрамн ы тир ән бер йок ы биләп алд ы – дәһшәтле дөм
караңг ыл ык эченә чумд ы ул. 13 Раббы Ибрамга болай диде:
– Шун ы белеп тор: нәселеңнең киләчәк буы ннары дүрт йөз ел буена чит-ят җир
дә килмешәк хәлендә, золым-җәбер күреп, кол торм ыш ы белән яшәргә мәҗбүр
бул ырлар. 14 Әмма синең нәсел варисларына колл ык китергән ул хал ыкн ы Мин
хөкем итәрмен. Варисларың колл ыктан зур мал-мөлкәт белән чыгарлар. 15 Ә син
үзең дөнья дан ата-бабаларың янына тын ыч күңел белән, олы яшьләргә җитеп кү
чәрсең. 16 Нәселеңнең дүртенче буы н ы бирегә кире кайт ыр. Чөнк и амориләрнең
яман эшләре әле чиктән ашмаган.
17 Коя ш баеп, караңг ы төш үг ә, мич морҗ асыннан чыкк андай, бер төт ен баг ана
сы һәм ут көлтәсе урталай ярылган хайваннарн ың кисәкләре арасыннан сызыл ып
узд ы. 18-21 Бу көнне Раббы, Ибрам белән килеш ү төзеп, аңа болай диде:
2
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– Мисыр елгасыннан алып бөек Фөрат елгасына кадәр сузылган бу җирләрне –
кын и, кынази, кадм ун и, хитт и, фәризи, рефаи мнәрнең, шулай ук амори, кәнган и,
гиргәш и һәм явүсиләрнең җирләрен Мин синең нәсел ток ым ыңа бирәчәкмен.

16

Һаҗәр һәм Исмәгыйль

Хат ын ы Сарая Ибрамга бала тапмад ы. Сарая н ың Һаҗәр исемендә мисыр
лы бер асравы бар иде. 2 Сарая Ибрамга әйтте:
– Менә, Раббы мине бала табудан мәхрүм кылд ы, – диде. – Син асравым белән
йоклап кара әле. Шулай, бәлкем, мин дә аңардан нәсел анасы була алырм ын*.
Ибрам Сарая н ың сүзен тыңларга булд ы. 3 Шулай итеп, Сарая мисырл ы Һаҗәрне
ире Ибрамга хат ынл ыкк а бирде. Бу хәл Ибрам Кәнганда ун ел гомер кичергәннән
соң булд ы. 4 Ибрам Һаҗәр белән йоклад ы, һәм Һаҗәр балага узд ы. Балага узган ын
белгәннән соң, Һаҗәр үзенең хуҗ абикәсен санлам ый башлад ы. 5 Сарая Ибрамга:
– Минем башк а төшкән бу хаксызл ыкк а син гаепле! – диде. – Асравымн ы синең
кочаг ыңа мин үзем бирдем. Ә ул, балага узган ын белгәч, мине бөтенләй санлам ый
башлад ы. Синең белән минем аран ы Раббы Үзе хәл итсен!
6 Ибрам Сарая г а:
– Асравың синең кул аст ында бит, нәрсә тел исең, шун ы эшлә, – диде.
Шуннан соң Сарая үзенең асравына җәбер күрсәтә башлап, асрау өйдән кач ып
китте. 7 Раббын ың фәрештәсе Һаҗәрне чүлдәг е бер чыганак – Шурга бара торган
юл буендаг ы кое яныннан эзләп тапт ы. 8 Аңардан сорад ы:
– Сарая н ың асравы, и Һаҗәр! Син кая н килдең дә кая юл тотасың? – диде.
Һаҗәр:
– Мин хуҗ абикәм Сарая дан кач ып барам, – дип җавап бирде.
9 Раббын ың фәр ешт әс е:
– Хуҗ абикәң янына кире кайт та аңа буйсын, – диде. – 10 Синең нәселеңне
үрчеткәннән-үрчетәчәкмен, шулк адәр ки, аны санап та бетерерлек булмас.
11 Раббын ың фәр ешт әс е таг ын болай диде:
– Менә, син хәзер йөкле, бер угыл табарсың һәм аңа Исмәг ыйль* дип исем ку
шарсың. Чөнк и Раббы синең кичергән газапларыңн ы ишетте.
12
Угл ың кырг ый ишәкне хәтерләтер.
Аның кул ы – бар кешегә карш ы,
бөтен кешенең кул ы аңа карш ы күтәрелер.
Кардәшләре белән мөнәсәбәте низагл ы бул ыр.
1

Һаҗәр:
– Әллә чыннан да мине күрүче Затн ы күрдем микән? – дип, үзе белән сөйләш
кән Раббыга «Син – Эл-Рои*» дип исем кушт ы.
13

* 16:2

Борынг ы Шәрыкта кысыр хат ын үзенең асравын иренә хат ынл ыкк а биреп, асравы
туд ырг ан балаларн ы үзенеке итеп санау йоласы булг ан.
* 16:11 Исм әг ыйль – яһүдчә «Алл аһ ы ишет ер» мәгънәс ендә.
* 16:13 Эл-Рои – яһүдчә «Мине күрүче Алл аһ ы» мәгънәс ендә.
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14 Менә шунл ыкт ан Кад ыш белән Беред арасындаг ы әлег е кое «Беер-Лахай-Рои»*
исемен йөртә. 15 Һаҗәр Ибрамга бер угыл туд ырд ы. Һаҗәрдән туган бу угл ына Иб
рам Исмәг ыйль дип исем кушт ы. 16 Һаҗәр Исмәг ыйл ьне тапк анда, Ибрам сиксән
алт ы яшендә иде.

17

Килешүнең билгесе – сөннәткә утырту

Ибрам туксан туг ыз яшьтә чаг ында, аның хозурында янә Раббы күренеп:
– Мин – Кадир* Алламын! – диде. – Минем юлымда йөр һәм кимчелексез бул!
2 Синең белән төзегән килеш үне үтәп, Мин сине бик тә, бик тә үрчемле итәчәкмен.
3 Ибрам, сәҗдәг ә кит еп, йөз е белән җирг ә орынд ы. Аллаһ ы Үзенең сүз ен дәв ам
иттерде:
4 – Менә, синең белән төз ег ән килеш үем шулд ыр: син бик күп хал ыкларн ың
нәсел атасы булачаксың! 5 Моннан соң синең исемең дә Ибрам* түг ел, ә Ибраһ им*
бул ыр. Чөнк и Мин сине күп хал ыкларн ың нәсел атасы итәчәкмен. 6 Син бик тә
үрчемле нәселнең башы булырсың, нәселеңнең тармакларыннан күп халыклар туар,
патшалар чыгар. 7 Килеш үемне Мин сиңа һәм синең ток ым ыңа мәңг егә күндерәм.
Мин – синең һәм ток ым ыңн ың Алласым ын. 8 Син горбәттә гизеп йөргән шуш ы
Кәнган җирләрен Мин сиңа һәм синең ток ым ыңа мәңг елек милек итеп бирермен,
Мин аларн ың барысын ың да Алласы бул ырм ын.
9 Аллаһ ы Ибрамг а:
– Син һәм синең ток ым ың Минем килеш үемә тугры бул ыг ыз! – диде. – 10 Си
нең һәм ток ым ың белән төзелгән килеш үемнең шарт ы шулд ыр: араг ыздаг ы ир
затларн ың барысы да ссөннәткә утырт ыл ырга тиеш! 11 Сөннәтле бул ыг ыз, сөннәт
ле бул у Минем белән сезнең арада төзелгән килеш үемнең галәмәте итеп карал ыр.
12 Араг ызда өйдә туг аннар да, чит ыругт ан акчаг а сат ып алынг аннар да – һәрб ер
ир бала тум ыш ын ың сиг езенче көнендә сөннәткә утырт ылсын! 13 Сезнең өег ездә
туган яки акчага сат ып алынган һәр ир балан ың сөннәткә катг ый утырт ыл уы –
бәдәнег ездәг е менә шул тамга – Минем килеш үемнең мәңг елек билг есе бул ыр.
14 Сөннәткә утырт ылмаг ан һәр ир зат ы үз халк ыннан кис елеп кал ыр, чөнк и ул
Минем килеш үемне бозган булад ыр.
1

Аллаһының Сараяга биргән вәгъдәсе
Аллаһ ы Ибраһ имга:
– Хат ын ың Сарая га да бүтән Сарая дип дәшмә, – диде. – Моннан соң аның
исеме Сара* бул ыр. 16 Мин аны мөбарәк кылам. Аңардан синең бер угл ың туар. Ха
тын ыңн ы шулк адәр мөбарәк кылам ки, ул күп халык-кавемнәрнең анасы бул ыр,
аның нәсел варислары арасыннан патшалар чыгар.
15

* 16:14

Беер-Лахай-Рои – яһүдчә «мине күрүче Тере Затн ың коесы» мәгънәсендә.
Кадир – һәрнәрсәг ә көче җит үче, көче чикләнмәг ән.
17:5 Ибрам (яһүдчә: Абрам) – «бөек ата» мәгънәс ендә.
17:5 Ибраһим (яһүдчә: Абраһ ам) – «күпләрнең атасы» мәгънәс ендә.
17:15 Сара – яһүдчә «байбикә», «хан ым» мәгънәс ендә.

* 17:1
*
*
*
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17 Ибраһ им, сәҗдәг ә кит еп, йөз е белән җирг ә орынд ы һәм көлеп куйд ы. Эчен
нән: «Йөз яшьлек кеше ничек инде бала тапт ыра алсын?! – диде. – Туксан яшьлек
Сарага да ничек бала туд ырмак кирәк?!» 18 Һәм Ибраһ им Аллаһ ыга әйтте:
– Синең хозурыңда һич югы Исмәг ыйлем исән-имин булса иде! – диде.
19 Аллаһ ы исә:
– Нәкъ менә хат ын ың Сара сиңа угыл табып бирер, – диде. – Аңа син Исх ак*
дип исем кушарсың. Мин аның белән һәм аның аша ток ым ы белән килеш үемне
мәңг егә беркетеп куя чакм ын. 20 Исмәг ыйл ьгә килгәндә, Мин сине ишеттем. Аны
мөбарәк кыл ып, нәселен бик үрчемле, бик ишле итәчәкмен. Аңардан уни ке идарә
че туар, нәселеннән бөек хал ык барл ыкк а килер. 21 Әмма килеш үемне Мин Исх ак
белән – киләсе елда нәкъ шуш ы вак ытта хат ын ың Сарадан туачак угл ың белән
беркетеп куя чакм ын.
22 Шулай дип, Аллаһ ы сүздән тукт ад ы һәм, Ибраһ имнан аерыл ып, күккә ашт ы.
23 Ибраһ им исә угл ы Исмәг ыйл ьне һәм кул аст ындаг ы барл ык ир зат ын – өендә
туганнарн ы да, акчага сат ып алынганнарн ы да җыеп, Аллаһ ы кушк анча, шул көн
не сөннәткә утыртт ы. 24 Сөннәткә утырт ылганда, Ибраһ им туксан туг ыз яшендә
иде. 25 Ә угл ы Исмәг ыйль, сөннәткә утырт ылганда, унөч яшьтә иде. 26 Ибраһ им да,
угл ы Исмәг ыйль дә бер үк көнне сөннәтле булд ылар. 27 Ибраһ им өендәг е барл ык
ир зат ы – шунда туганнар да, чит ыругтан сат ып алынганнар да Ибраһ им белән
бергә сөннәт иясе булд ылар.

18

Өч кунак

Көндезг е челлә бер вак ытта Мәмре имәнлег ендәг е үзенең чат ыры ишег е
төбендә утырган Ибраһ имн ың алд ында янә Раббы пәйда булд ы. 2 Ибраһ им,
баш ын күтәреп, күзләрен йөртте һәм карш ысында өч ир басып торган ын күрде.
Күргәч тә, чат ыр ишег е төбендәг е урын ыннан җәһәт торып, тег еләрнең карш ыла
рына ашыкт ы һәм, баш ын җиргә кадәр иеп:
3 – И хуҗ а әфәндем! Әгәр күңелеңә хуш килс әм, кол ың яныннан читләт еп үт
мә, – диде. – 4 Бераз су китереп, аякларыг ызн ы юарлар; шуш ы агач күләгәсендә ял
итеп алыг ыз. 5 Ә мин ашарыг ызга икмәк алып килермен, йөрәкләрег езгә дәрман
бул ыр, сез – мин кол ыг ызн ың кунакларыд ыр. Аннан юлыг ызн ы дәвам итәрсез.
Юлч ы адәмнәр:
– Ярый, шулай эшлә, әйт кәнеңчә булсын, – диделәр.
6 Ибраһ им чат ырг а таба – Сарасы янына ашыкт ы. Аңа:
– Өч үлчәм* сыйфатл ы оннан тиз генә кам ыр куй да төче икмәк пешер, – диде.
7 Аннан үзе сыер көт үенә таба китт е, симез-көр һәм яхш ы бер боз аун ы сайлап
алып, хезмәтчесенә тапш ырд ы. Хезмәтче адәм ашыга-ашыга бозау итеннән табын
ашы әзерләде. 8 Әзерләнгән азыкн ы Ибраһ им сөт һәм май белән берлектә кунак
лар алд ына табынга китереп куйд ы. Кунаклар ашаганда, үзе аларн ың яннарында
агач күләгәсендә басып торд ы. 9 Кунаклар Ибраһ имнан:
1

* 17:19
* 18:6

Исх ак – яһүдчә «ул көлә» мәгънәсендә.
...үлчәм... – Яһүдчә сүзгә-сүз: «сеа» (ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 7,3 л).
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– Хат ын ың Сара кайда соң? – дип сорад ылар.
Ибраһ им:
– Ул монда, чат ыр эчендә, – дип җавап бирде.
10 Кунаклардан берс е әйтт е:
– Киләсе елн ы нәкъ шуш ы вак ытта яныңа кабат киләчәкмен, – диде. – Ул ва
кытн ы инде хат ын ың Саран ың бер угл ы бул ыр.
Ә Сара артк ы якта, чат ыр ишег е ышыг ында, мон ың сүзләрен ишет еп торд ы.
11 Ибраһ им белән Сара карт айг аннар, инде олы яшьт ә иделәр. Сарада күр ем кил ү
гадәте тукталган иде. 12 Сара үза лд ына көлеп: «Картл ык көнемдә кая инде миңа
анд ый бәхет-юаныч насыйп булсын?! – дип уйлад ы. – Хуҗам-әфәндем дә анд ый
яшьтән узган».
13 Раббы Ибраһ имнан:
– Сара ни өчен: «Картл ык көнемдә кая инде миңа бала табу?!» – дип көлеп
җиб әрде? – дип сорад ы. – 14 Раббы өчен мөмк ин булмаг ан нәрс ә барм ын и?! Ки
ләс е елн ы билг еләнг ән вак ытк а Мин синең яныңа әйләнеп килг әндә Саран ың
бер угл ы бул ыр.
15 Сара курк ып калг ан иде. Ул:
– Мин көлмәдем, – дип аклан ып маташт ы.
Әмма Раббы әйтте:
– Юк, көлдең, – диде.
Ибраһ имның Сәдүм өчен ялваруы
16 Кунаклар, урыннарыннан торып, Сәд үмг ә таба юл алд ылар. Ибраһ им аларн ы
озата китте. 17 Раббы әйтте: «Эшләргә җыенган эшемне нигә Миңа Ибраһ имнан
яшерергә?! – диде. – 18 Ибраһ им нәселеннән һичш иксез бөек һәм куә тле хал ык
яралачак һәм җир йөзендәг е хал ыкларн ың һәммәсе аның аша фат иха алачак. 19 Үзе
нең угылларына һәм өй җәмәгатенә Раббы юлын күндерсен дип, аларн ы тугры һәм
гадел бул ырга өйрәтсен дип, һәм аңа биргән вәг ъдәмне үтәр өчен, Ибраһ имн ы
сайлад ым Мин». 20 Ахырда Раббы әйтте:
– Сәд үм белән Гам ура явызл ыкк а батк ан, гөнаһлары бик авырд ыр. 21 Шунда
иңеп, Миңа килеп ирешкәннең дөресме-түгелме, гөнаһлары бармы-юкмы икәнен
беләчәкмен.
22 Юлч ылар, кузг ал ып кит еп, Сәд үмг ә таба юнәлделәр. Әмма Ибраһ им Раббы
ның хозурында калд ы. 23 Ибраһ им, Аңа якынлаш ып:
– Син тәкъван ы да яман белән бергә юк итәрсеңме? – дип сорад ы. – 24 Бәлк и, бу
шәһәрдә илле тәкъва кеше бард ыр. Шул илле тәкъвага мәрхәмәт күрсәтм ичә, алар
яшәгән җирне юк итәрсеңмен и? 25 Монд ый эш Синнән ерак торсын. Яманн ы да,
тәкъван ы да бер тиң күреп, тәкъван ы яман кеше белән бергә һәлак итүең мөмк ин
түг ел! Бөтен дөнья н ың Хөкемчесе монд ый гаделсезлеккә юл куймас!
26 Раббы әйтт е:
– Әгәр Сәд үм шәһәрендә тәкъва илле адәм табылса, Мин бу урынн ы исән-имин
калд ырачакм ын, – диде.
27 Ибраһ им:

34

Ярат ыл ыш 18, 19

– Менә мин, туфрак вә көл бер адәм, Син Хуҗа-Хакимем белән сөйләшеп сүз
әйт ерг ә җөрьә т итәм, – диде. – 28 Бәлк и, тәкъв алар иллег ә тул ып җитмәс, биш
кешег ә кимр әк бул ыр. Шул биш кешег ә ким булг ан өчен, бөт ен шәһәрне харап
итәрс еңме?
Раббы:
– Әгәр анда кырык биш тәкъва кешене тапсам, шәһәрне харап итмәя чәкмен, –
дип җавап бирде.
29 Ибраһ им янә сорад ы:
– Әгәр кырык кына кеше булса?
Раббы:
– Кырык кына кеше булганда да, харап итмәя чәкмен, – диде.
30 Ибраһ им:
– Һаман үз сүзен сөйл и дип ачуланма, Хуҗа-Хакимем: бәлк и анда утыз гына
тәкъва кеше табыл ыр? – дип сорад ы.
Раббы:
– Утыз гына кеше булса да, анд ый эшне эшләмәя чәкмен, – диде.
31 – Инде менә янә Син Хуҗа-Хакимемнән сорарг а җөрьә т итәм, – диде Ибра
һим. – Әгәр анда егерме генә тәкъва кеше табылса?
Раббы:
– Егерме генә кеше булганда да, шәһәрне харап итмәя чәкмен, – дип җавап бирде.
32 – Таг ын бер мәрт әб ә авыз ачып сүз әйт кәнем өчен ачуланма, Хуҗа-Хакимем, –
диде Ибраһ им. – Бәлкем, анда тәкъвалардан ун гына кеше табыл ыр?
Раббы:
– Унау гына булганда да, шәһәрне юк итмәя чәкмен, – диде.
33 Шулай дип, Раббы Ибраһ им белән әңг әмәс ен тәмамлад ы да кит еп бард ы. Иб
раһ им да чат ырына кире кайтт ы.

19

Сәдүм белән Гамураның һәлакәте

Кичке якта әлег е ике фәрештә Сәд үмгә килеп җитте. Бу вак ыт Лут сшәһәр
капк асы янында утыра иде. Юлч ыларн ы күрүгә, ул карш ыларга дип аяг үрә
баст ы һәм җиргә кадәр баш ын иеп сәлам бирде. 2 Аннары:
– Әфәнделәрем, кол ыг ызн ың өенә рәх им итег ез, – диде. – Аякларыг ызн ы юар
сыз, бездә төн кун ып, иртәг есен янә юлыг ызн ы дәвам итәрсез.
Фәрештәләр:
– Юк, без урамда төн куначакбыз, – диделәр.
3 Ләк ин Лут бик нык кыст аг ач, алар өйг ә керделәр. Лут табын җәйде, төче ка
мырдан икмәк пешерде. Фәрештәләр ашад ылар.
4 Кунаклар йокларг а әле ятмаг аннар да иде, шулв ак ыт Сәд үмнең бөт ен тара
фыннан җыелган ир халк ы, олысыннан алып кечесенә кадәр, Лутн ың өен чолгап
алд ы. 5 Лутн ы чак ырып, алар:
– Сиңа төн кунарга кергән адәмнәр кайда? – дип сорад ылар. – Чыксыннар,
нинд и икәннәрен тат ып бел ик.
6 Лут, алар янына чыг ып, үз арт ыннан өенең ишег ен бикләп куйд ы.
1
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7 – Кардәшләр ем, зинһ ар, яманл ык эшләмәг ез, – диде ул. – 8 Менә, минем ир
күрмәгән ике кызым бар; яныг ызга шуларн ы чыгарам, алар белән теләгәнег езне
эшләг ез; әмма бу адәмнәргә тимәг ез, чөнк и алар минем өй кунакларым.
9 Ләк ин сәд үмлеләр аңа:
– Мондарак кил! – диделәр. Әйтт еләр: – Бу адәм бирегә читтән килгән бер
килмешәктер, ә үзен әнә нинд и хуҗ а итеп сан ый! Хәзер без сине кунакларыңа
караганда да яманрак эшкә дучар итәрбез.
Шулай дип, Лутк а таба якынлашт ылар һәм өйг ә бәреп кермәкче булд ылар.
10 Әмма ишект ән кунак адәмнәрнең куллары сузыл ып, Лутн ы өй эченә тарт ып
керттеләр дә ишекне эчтән бикләп куйд ылар, 11 ә ишек карш ына җыелганнарн ы,
олысыннан алып кечесенә кадәр, һәммәсенең күзләрен сук ырайт ып, ишекне таба
алмастай хафал ы хәлгә төшерделәр.
12 Әлег е ике кунак Лутк а әйтт еләр:
– Синең монда таг ын кемнәрең бар? Кия веңме, угылларың, кызларыңм ы – кем
генә булса да, якын тиешле һәммә кешеңне шәһәрдән читкә алып чык! 13 Чөнк и без
бу шәһәрне юк итәчәкбез. Бу шәһәр халк ын ың явызл ыклары Раббыга ишетелде.
Раббы безне шәһәрне юк итәргә дип җибәрде.
14 Лут, өеннән чыг ып, үзенең кызларын хат ынл ыкк а аласы кияү егетләрг ә:
– Торыг ыз, бу җирне ташлап китег ез! – диде. – Чөнк и Раббы бу шәһәрне юк
итәчәк.
Әмма кияү егетләргә Лутн ың сүзләре шая рт у бул ып тоелд ы. 15 Таң беленгәч,
фәрештәләр Лутн ы ашыкт ыра башлад ылар:
– Хат ын ыңн ы һәм яныңдаг ы ике кызыңн ы ал да тизрәк моннан кит! – диде
ләр. – Юкса гөнаһл ы шәһәр белән бергә син дә һәлак бул ырсың.
16 Лут акрын кыйм ылдад ы. Шуңа күр ә әлег е адәмнәр, Раббын ың Лутк а булг ан
миһербанл ыл ыг ына тая н ып, аны һәм хат ын ы белән ике кызын култ ыклап алд ы
лар да шәһәр читенә алып чыкт ылар. 17 Шәһәр читенә чыг ып җиткәч, адәмнәрнең
берсе Лутк а әйтте:
– Җан ыңн ы котк арыйм дисәң, тизрәк кач моннан, арт ыңа борыл ып карама, бер
җирдә дә тукталыш ясама! – диде. – Таулар арасына качып, җаныңны коткарып кал.
18 Әмма Лут:
– Юк, әфәндем, – дип карш ы төште. – 19 Менә мин, Синең кол ың, күңелеңә
хуш килгән бәндәмен: җан ымн ы котк арам дип, Син миңа зур игелек күрсәтәсең.
Ләк ин мин тауларга кадәр барып өлг ерә алмам, мине барыбер бәла һәм үлем куы п
җитәр. 20 Әнә, якында кечкенә бер шәһәрчек күренә, анда барып җит ү җиңелрәк.
Рөхсәт ит, шунда кач ыйм да җан ымн ы котк арыйм.
21 Фәр ешт әләрнең берс е әйтт е:
– Ярый, бу теләг еңә дә ризам ын, син әйт кән ул шәһәрчекне юк итмәмен, –
диде. – 22 Тиз бул, шунда кач ып кит! Чөнк и син анда барып җитм и торып, Мин
эшемне башк ара алм ыйм.
Шуннан соң бу шәһәрне Согар* дип атад ылар.
* 19:22

Согар – яһүдчә «кечек» мәгънәсендә.
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23 Җир йөз енә коя ш чыг ып килг ән вак ытт а Лут Сог арг а барып җитт е. 24 Һәм
Раббы Сәд үм белән Гам ура өстенә күктән утл ы күкерт яңг ыры яуд ырд ы, 25 бу шә
һәрләрне, анда яшәүчеләрне, бөт ен тирә-юньне туфрактаг ы үсемлекләре белән
бергә юк итте. 26 Лутн ың хат ын ы исә, юлда барганда, арт ына борыл ып карад ы да
шунд ук тоз баганасына әверелде.
27 Ибраһ им, таң белән торып, өнендә Раббы хозурында басып торг ан урынг а китт е.
28 Сәд үм белән Гам уран ы, бөт ен тирә-юньне күз еннән кичер еп, шун ы күрде: җир
өстеннән һавага мич морҗ асыннан чыкк ан сыман төтен күтәрелә иде.

Лут һәм аның кызлары
Шулай булд ы ки, бөтен бу тирә шәһәрләрен юк итәргә җыенганда, Аллаһ ы
Ибраһ имн ы хәтерендә тотт ы һәм һәлак ителәсе шәһәрдә яшәгән Лутн ы һәлакәт
мәйдан ыннан читкә чыгард ы. 30 Лут исә Согарда торып кал удан курк а иде, шун
лыктан ул, ике кызын ияртеп, шәһәрдән таулар арасына күчеп китте һәм шунда
мәгарәдә кызлары белән яши башлад ы.
31 Беркөнне олы кызы кечес енә әйтт е:
– Атабыз картайган, – диде, – һәм, бөтен дөнья йоласы буенча, монда безнең
янга ир бул ып керәчәк бүтән кеше юк. 32 Әйдә, әтигә шәраб эчертеп исерт ик тә
янына кереп йоклап чыг ыйк, шул рәвешчә, әтидән ыруг-нәселебезне дәвам иттерик.
33 Шул кичне кызлар аталарына шәраб эчерделәр. Олы кыз атасы янына кер еп
йоклап чыкт ы. Ата кеше аның кайчан янына кереп ятк ан ын да, кайчан торып чы
гып киткәнен дә белмәде.
34 Икенче көнне кызларн ың олысы сеңелес енә әйтт е:
– Менә, мин кичә әтием янында йоклап чыкт ым, – диде. – Бу кичне дә аңа шәраб
эчерт ик – син дә янына кереп йоклап чыгарсың, шулай әтидән ыруг-нәселебезне
дәвам иттерик.
35 Бу кичне дә әтиләр ен шәраб эчерт еп исертт еләр. Кече кыз әтис е ятаг ына ке
реп йоклап чыкт ы. Ата кеше аның кайчан янына кереп ятк ан ын да, кайчан торып
чыг ып киткәнен дә белмәде.
36 Лутн ың ике кызы шул ай үз атал арынн ан йөкле булд ыл ар. 37 Олы кыз бер
угыл тапт ы, аңа сМәаб* дип исем кушт ы. Ул – бүг енг е мәабиләр ыруг ын ың нәсел
атасыд ыр. 38 Кече кыз шулай ук бер угыл тапт ы, аңа Бен-Амми* дип исем кушт ы.
Ул – бүг енг е аммон иләр ыруг ын ың нәсел атасыд ыр.
29

20

Ибраһ им белән Әбумәлик

Ибраһ им, аннан көнья кк а таба юл алып, Кад ыш белән Шур шәһәрләре
арасындаг ы дала җирләргә барып урнашт ы; вак ытл ыча Герарда да яшәде.
2 Хат ын ы Сара хак ында Ибраһ им:
– Бу минем кыз кардәшем, – дип тан ышт ыра иде.

* 19:37
* 19:38

1

Мәа б – яһүдчә «атадан» мәгънәсендә.
Бен-Амми – яһүдчә «халк ымн ың угл ы» мәгънәсендә.
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Шуннан соң Герар патшасы Әбумәл ик, кеше җибәреп, Саран ы үзенә алд ырд ы.
Әмма бер төнне, Әбумәл икнең төшенә кереп, Аллаһ ы аңа әйтте:
– Бу хат ынн ы үзеңә алган өчен, сине үлем көтә, чөнк и ул башк а кеше хат ын ы
дыр, – диде.
4 Әбумәл ик исә хат ынг а каг ылмаг ан иде, ул әйтт е:
– Йа Хуҗа-Хакимем, Син гаепсез бер кавемне юк итмәкчесеңме? – диде. – 5 «Бу
хат ын – минем кыз кардәшем», – дип, Ибраһ им миңа үзе үк әйтте бит? Хат ын ы да
Ибраһ имн ы: «Бу минем абыемд ыр» – дип тан ышт ырд ы. Мин мон ы саф күңелдән
эшләдем, минем кулларым чиста.
6 – Саф күңелдән эшләг ән икәнеңне беләм, – диде Аллаһ ы Әбумәл иккә төшен
дә. – Шуңа күрә Мин сине Минем алда гөнаһл ы эш кыл удан тыеп калд ым – си
нең тарафтан хат ынга кул тидерт мәдем. 7 Инде хат ынн ы хуҗ асына кире кайтарып
бир, чөнк и аның ире – пәйгамбәрдер, ул синең өчен дога кыл ып, сине үлемнән
котк арыр. Кире кайтарып бирм исең икән, ул чакта, белеп тор, синең үзеңне дә,
халк ыңн ы да үлем көтә.
8 Әбумәл ик, ирт үк торып, хезмәт ендәг е адәмнәрне җыйд ы да аларг а булг ан хәлне
сөйләп бирде. Кешеләрне дәһшәтле курк у биләп алд ы. 9 Әбумәл ик, Ибраһ имн ы
чак ырт ып, әйтте:
– Син безне нишләттең? – диде. – Миңа һәм мәмләкәтем өстенә шунд ый зур
бәла китерердәй нинд и гөнаһл ы эш кылд ым мин сиңа? Монд ый эшне тиктомал
дан эшләм иләр!
10 Шулай дип, Әбумәл ик Ибраһ имнан сорад ы:
– Сәбәбе нәрсә, нигә син мон ы эшләдең?
11 Ибраһ им җав ап бирде:
– Сәбәбе шулд ыр: сезнең монда Аллаһ ыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү юк, шун
лыктан хат ын ым арк асында мине үтерерләр дип уйлад ым. 12 Ул чыннан да минем
кыз кардәшемдер – атабыз бер үк, аналарыбыз гына башк а. Ахырдан ул минем ха
тын ым булд ы. 13 Аллаһ ы мине горбәткә чыгарып җибәргән чакта, мин хат ын ыма
әйттем: «Үтенеп сорыйм, нинд и генә урынга барып чыксак та, син минем хакта:
„Бу минем абыем“, – дип сөйлә», – дидем.
14 Әбумәл ик Ибраһ имг а хат ын ын кир е кайт ард ы. Мон ың өст енә вак һәм эре
терлектән мал-туар, кол хат ыннар һәм кол ирләр бүләк итте. 15 Һәм әйтте:
– Менә, мәмләкәтем синең карш ыңда – кайда тел исең, шунда утрак торм ыш
корып яшә, – диде.
16 Сараг а да әйтт е:
– Менә, мин синең абыеңа мең көмеш* бирдем, – диде. – Бу сиңа баш бөркән
чег е, яныңдаг ы бар кешегә ул синең гөнаһсыз икәнлег еңне күрсәтеп торыр.
17 Ибраһ им Алл аһ ыд ан мәдәт* сорап дог а кылд ы, һәм Алл аһ ы Әбумәл икнең үзен
дә, хат ын ын һәм җария ләр ен дә сихәтләндерде; хат ыннар бала таба башладылар.
3

* 20:16
* 20:17

Мең көмеш – 11,5 кг.
Мәдәт – ярдәм, бул ышл ык.
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Чөнк и Раббы Ибраһ имн ың хат ын ы Сара арк асынд а Әбумәл ик йорт ынд аг ы
барл ык хатын-кызны кысыр кылг ан иде.
18

21

Исх акның тууы

Раббы, әйт кән сүзен үтәп, Сарага якт ы чыраен күрсәтте – биргән вәгъдә
сен гамәлгә ашырд ы. 2 Сара йөккә узд ы һәм Ибраһ имн ың картл ык көнен
дә, аңа нәкъ менә Аллаһ ы алдан әйтеп куйган вак ытта, дөнья га бер угыл китерде.
3 Ибраһ им үз хат ын ы Сарадан туг ан угл ына Исх ак дип исем кушт ы 4 һәм, Аллаһ ы
куйган шарт н ы үтәп, тууы н ың сиг езенче көнендә угл ы Исх акн ы сөннәткә утырт
ты. 5 Угл ы Исх ак туганда, Ибраһ имга йөз яшь иде. 6 Сара:
– Аллаһ ы минем йөземне шат-көләч итте, – диде. – Мине ишеткән һәркем үзен
шулай ук шат-көләч итеп тоя чак.
7 Әйтт е:
– Сара бала имезәчәк, дип, Ибраһ имга кем сөйл и алыр иде?! Менә, шуш ы яшем
дә мин аңа бер угыл тапт ым.
1

Һаҗәр белән Исмәгыйльнең куы луы
Бала үсә төшкәч, аны имидән аерд ылар. Исх акн ы имидән аерган көнне Ибра
һим зур мәҗлес җыйд ы.
9 Берв ак ыт Сара, Ибраһ имн ың мисырл ы Һаҗәрдән туг ан угл ы Исмәг ыйль авы
зыннан мыск ылл ы сүзләр ишетеп, 10 Ибраһ имга әйтте:
– Бу кол хат ынн ы угл ы белән бергә куы п җибәр! – диде. – Кол хат ынн ың угл ы
минем угл ым Исх ак мирасына дәгъва кыл ырл ык булмасын!
11 Ибраһ им пошаманг а калд ы, чөнк и Исмәг ыйль дә аның үз угл ы иде. 12 Әмма
Аллаһ ы Ибраһ имга әйтте:
– Угл ың белән җария ң өчен кайг ырма, – диде. – Һәр нәрсәдә Сара сиңа ни әйтсә,
шун ы тыңла. Чөнк и синең ток ым ың Исх ак белән дәвам ителәчәк. 13 Җария ңнән
туган угл ыңнан да бер кавем барл ыкк а китерермен, чөнк и ул да синең нәсел ор
лыг ын дәвам итүчедер.
14 Ибраһ им ирт әг ес ен таң белән торд ы, икмәк һәм бер турсык су әзерләп, Һа
җәрнең иңбаш ына аст ы һәм аны угл ы белән бергә өйдән чыгарып җибәрде. Һаҗәр,
Беер-Шеба чүленә юл алып, шунда адаш ып йөрде. 15 Турсыкта эчәр су беткәннән
соң, Һаҗәр, угл ын бер куакл ык күләгәсендә калд ырып, 16 бер җәя угы очып җи
тәрдәй арага читкәрәк китте дә җиргә утырд ы. «Баламн ың үлем газабын күрергә
теләм им!» – дип, ул шулай угл ы карш ысында утырган хәлдә үкереп-үкереп еларга
тот ынд ы. 17 Угъланн ың өн-авазы Аллаһ ыга барып иреште. Аллаһ ын ың фәрештәсе,
күкләрдән хәбәр биреп:
– Сиңа ни булд ы, Һаҗәр? – дип эндәште. – Курыкма! Аллаһ ы синең елап ятк ан
угл ыңн ың тавыш ын ишетте. 18 Тор, угл ыңн ы да торг ыз, аны кул ыннан җитәклә.
Мин аны бөек бер хал ыкн ың нәсел атасы итәчәкмен.
19 Аллаһ ы Һаҗәрнең күзләр ен ачт ы, һәм Һаҗәр тул ы сул ы бер коен ы күрде; ба
рып, турсыг ына су тут ырд ы да угл ына эчәргә бирде.
8
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20 Угълан, Аллаһ ы мәрхәмәт е белән буй җит еп, чүлдә көн күр ә башлад ы, укчымәргән булд ы. 21 Ул Паран дигән чүлдә яшәде. Әнисе аңа хат ынн ы Мисыр иленнән
табып бирде.

Ибраһ им белән Әбумәликнең үза ра килешү анты
Шул заманнарда булган хәлләр ки, Әбумәл ик үзенең гаскәрбаш ы Пик үл белән
бергә Ибраһ им карш ына килеп:
– Синең һәр эшләгән эшең Аллаһ ы катнаш ында эшләнә, – диде. – 23 Инде менә:
«Аллаһ ы – Үзе шаһ итт ыр! Синең үзеңне дә, угл ың һәм оныкларыңн ы да рәнҗет
мәм», – дип ант ит! Сиңа минем мөгамәләм яхш ы булган ы кебек, син дә миңа һәм
үзең кунак бул ып яшәгән илгә шунд ый ук яхш ы мөгамәләңне күрсәт.
24 Ибраһ им:
– Ант итәм! – диде. 25 Аннары: – Колларың минем су ала торган коемн ы тарт ып
алд ылар, – дип, Әбумәл иккә үпкәсен дә белдерде.
26 Әбумәл ик исә:
– Анд ый эшне кем эшләгәндер, мин белм им, – диде. – Син бит бу турыда миңа
әйт мәдең. Мин мон ы бүг ен беренче мәртәбә ишетәм.
27 Ибраһ им вак һәм эре терлект ән Әбумәл иккә мал бирде, шул рәв ешт ә алар ки
леш ү ясад ылар. 28 Вак терлек көт үеннән җиде баш сарык бәрәнен Ибраһ им махсус
аерып куйган иде. 29 Әбумәл ик:
– Бу җиде баш сарык бәрәнен аерып куюн ың мәгънәсе нәрсәдә? – дип сорад ы.
30 Ибраһ им әйтт е:
– Минем кулдан сиңа тапш ырылган бу җиде сарык бәрәне әлег е коен ы мин үзем
казыган икәнлекнең шаһәдәте бул ыр, – диде.
31 Алар икес е ант итешкән бу урын шул көннән Беер-Шеба* дип атала башлад ы.
32 Беер-Шебада килеш ү ясалг аннан соң, Әбумәл ик белән аның гаскәрбаш ы Пи
күл, юлга кузгал ып, пелешт иләр җиренә кире әйләнеп кайтт ылар. 33 Ибраһ им исә
Беер-Шебада бер тамариск агачы утыртт ы һәм Раббыга, бак ый* Аллага, дога баг ыш
лад ы. 34 Пелешт иләр җирендә Ибраһ им кунак-мосафир бул ып озак гомер кичерде.
22

22

Аллаһының Ибраһ имны сынап каравы

Шулай булд ы ки, бу вак ыйгалардан соң Аллаһ ы Ибраһ имн ы сынап ка
рарга теләде һәм аңа:
– Ибраһ им! – дип өн салд ы.
– Мин тыңл ыйм! – дип җавап бирде Ибраһ им.
2 Аллаһ ы әйтт е:
– Бердәнбер сөекле углың Исхакны ал да Мориа җиренә юл тот, Мин сиңа күрсәт
кән тауга барып җиткәч, корбанл ык учаг ы өстендә угл ыңн ы корбанга китер! – диде.
3 Ибраһ им ирт ән таң белән торд ы, ишәг ен иярләде, корбанл ык учаг ы өчен утын
ярд ы да, угл ы Исх акн ы һәм үзенең ике кол ын ияртеп, Аллаһ ы күрсәткән җиргә
* 21:31
* 21:33

1

Беер-Шеба – яһүдчә «Ант коесы» яки «Җиделе кое» мәгънәсендә.
Бакый – мәңг е яшәүче.
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карап, юлга чыкт ы. 4 Сәфәрнең өченче көнендә Ибраһ им ерактан ук билг еләнгән
таун ы күрде. 5 Ибраһ им үзе белән килгән колларга:
– Сез шуш ында ишәк янында кал ып торыг ыз, без исә малаем белән тауга барып
сәҗдә кыл ып киләбез, – диде.
6 Шулай дип, корбанл ык учаг ы өчен әзерләнг ән утынн ы угл ы Исх акк а күт әртт е
дә, кул ына пычак һәм утл ы чыраг алып, икәве бергә тауга таба киттеләр. 7 Исх ак,
атасына сүз кат ып:
– Әтием! – диде.
– Әйе, угл ым! – диде Ибраһ им.
Исх ак:
– Менә утын да, ут та бар, ә корбанл ык бәрәне кайда соң? – дип сорад ы.
8 – Угл ым, корбанл ык бәр әнен Аллаһ ы Үзе боерыр, – диде Ибраһ им.
Алар шулай икәве бергә юлларын дәвам иттерделәр. 9 Аллаһ ы күрсәткән тауга
килеп җиткәч, Ибраһ им корбанл ык учаг ы өчен урын әзерләде, шул урынга утын
агачларын тезеп өйде дә кул-аяклары бәйләнгән Исх акн ы утын өеме өстенә сузып
ятк ырд ы 10 һәм, угл ын суя р өчен дип, пычакл ы кул ын алга таба сузд ы. 11 Әмма
шулчак Раббын ың фәрештәсе күкләрдән өн сал ып:
– Ибраһ им! Ибраһ им! – дип эндәште.
– Әйе, тыңл ыйм! – дип җавап бирде Ибраһ им.
12 Фәр ешт ә әйтт е:
– Сузылган кул ыңн ы кире ал, угл ыңа берн и дә эшләмә! – диде. – Инде Мин
белдем: син Аллаһ ыдан курк асың, Аны хөрмәт итәсең, Минем хакк а үзеңнең бер
дәнбер угл ыңн ы да корбан итәргә әзерсең икән.
13 Ибраһ им, баш ын күт әр еп, тирә-ягына күз ташлад ы һәм артк ы якт аг ы әрәмә
лектә мөг езе эләг еп чәбәләнгән бер сарык тәкәсен күрде. Ибраһ им, барып, сарык
тәкәсен алып килде дә угл ы урын ына корбанга китерде. 14 Шуннан соң Ибраһ им
бу урынга «Аллаһ ы Үзе боерыр» дип исем кушт ы. Хәзер әйтелә торган «Аллаһ ы
тавында боерыл ыр» дигән гыйбарә шуннан килә.
15 Раббын ың фәр ешт әс е, күкләрдән янә өн сал ып, Ибраһ имг а икенче мәрт әб ә
эндәште. 16 Әйтте:
– Раббы белдерде ки, Үз Зат ымнан ант итәм, диде, үзеңнең бердәнбер угл ыңн ы
кызганм ыйча, бу эшкә барган ың өчен,
17
Мин сиңа фат их а өстенә фат их а бирәчәкмен,
нәсел варисларыңн ы күктәг е йолд ызлар
һәм диңг ез ярындаг ы ком бөртекләре сан ынча ишәйтәчәкмен.
Синең нәсел варисларың
дошманнарыңн ың шәһәр-калаларын үзләренә милек итәчәк.
18
Минем өн-авазымны ишетеп, Мине тыңлаган ың өчен,
җир йөзендәг е хал ыкларн ың һәммәсе
синең ток ым ың аша фат их а алачак, – диде.
19 Шуннан соң Ибраһ им кол хезмәтчеләр е янына килде. Алар белән берг ә кайт ыр
юлга чыг ып, Беер-Шебага юнәлде һәм шунда яшәргә калд ы.
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Нахорның угыллары
20 Бу вак ыйг ал ард ан соң Ибраһ имг а хәб әр җиткерделәр: «Берт уг ан кардәшең
Нахор үзенең хат ын ы Милкәдән сиг ез угыл атасы булд ы: 21 беренче угл ы Утс, аның
энеләре Буз, Кым уи л (Арамн ың атасы), 22 Кәсед, Хазу, Пилдаш, Идлаф һәм Бет уи л».
23 Бет уи л – Рәбик ан ың атасы иде. Бу сиг ез угылн ы Ибраһ имн ың кардәше Нахорг а
хат ын ы Милкә табып бирде. 24 Ревма исемле җариясеннән Нахорн ың таг ын Тебах,
Гәхәм, Тах аш һәм Мәгакәһ дигән балалары туд ы.

23

Сараның вафаты һәм дәф ен кылынуы*

Сара йөз дә егерме җиде ел яшәде. Аның гомере әнә шул кадәрле булд ы.
Сара Кәнган җирендә, бүг ен Хебрун дип атал ып йөргән Кыръят-Арбада
вафат булд ы. Һәм Ибраһ им, Саран ың баш очында елап утырыр өчен, шунда килде.
3 Соңра, мәе тне калд ырып, Хит угылларына болай дип мөр әҗәг ать итт е:
4 – Мин сезнең арада читт ән килг ән бер килмешәкмен. Җәмәг ат емнең мәе т ен
дәфен кыл ыр өчен, миңа үз җирег ездән хосусый милек итеп каберлек урын ы би
рег ез, – диде.
5 Хит угыллары Ибраһ имг а җав ап итеп әйтт еләр:
6 – Хуҗ абыз әфәнде, безне тыңла: син безнең арада кодр әтле бер юлбашч ыд ыр.
Җәмәгатеңнең мәетен каберлекләребезнең иң яхш ы дигәненә дәфен кыл. Безнең
арада, җәмәгатеңнең мәетен дәфен кыл ыр өчен, каберлек урын ы бирүгә берәү дә
карш ы килмәс, – диделәр.
7 Ибраһ им, торып, Хит угылл арын а баш ын иеп, рәхмәт ен белдерде. 8 Анн ан
әйтте аларга:
– Әгәр мәрх үмә җәмәгатемне монда дәфен кыл уы ма карш ы килм исез икән, ул
чакта сез, ишетәсезме, минем өчен ризал ык сорап, Сох ар угл ы Эфронга мөрәҗә
гать итсәг ез иде. 9 Ул үзенең басу-җирләре баш ындаг ы Махпела мәгарәсен сезнең
алда миңа сат ып бирсен иде, мин аңа җитәрлек микъдарда акча түләр идем. Мәгарә
минем үз милкем булгач, мин анда каберлек ясар идем, – диде.
10 Хитт и Эфр он исә шунда үз халк ы арасында утыра иде. Һәм ул, үзенең шәһәр
капк асы янына җыелган хитт иләрнең һәммәсенә ишетелерлек итеп, Ибраһ имга
болай дип җавап бирде:
11 – Юк, хуҗ ам әфәнде, тыңла мине: мин сиңа мәг ар әне дә, мәг ар ә торг ан җир
не дә бушк а бирәм, халк ымн ың угыллары алд ында аларн ы сиңа бүләк итәм. Күм
шунда мәрх үмәңне, – диде.
12 Ибраһ им, Хит халк ына рәхмәт ен белдер еп, янә баш ын иде һәм, 13 җые лг ан
кешеләрнең һәммәсенә ишетелерлек итеп, Эфронга әйтте:
– Сүземне тыңлач ы: җир өчен мин сиңа көмеш бирәм, көмешне ал да, җәмәга
темнең мәетен мин шунда дәфен кыл ырм ын, – диде.
14 Җав абында Эфр он Ибраһ имг а болай диде:

*

1
2

Дәф ен кылу – мәе т күм ү.
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15 – Хуҗ ам әфәнде! Тыңла мине: җирнең бәһ ас е көмеш белән нибары дүрт йөз
шәк ыл* тора; минем өчен дә, синең өчен дә күпмен и бу?! Җәмәгатеңне җирлә әйдә.
16 Ибраһ им Эфр онн ың тәкъд имен кабул итт е: хитт иләр алд ында Эфр он үзе бил
геләгән һәм сәүдә кешеләре арасында кабул ителгән авырл ык үлчәме белән аңа
дүрт йөз шәк ыл көмеш бирде.
17 Шулай итеп, Мәмр е янәшәс ендәг е Махпелада Эфр он биләп торг ан җир мәй
дан ы, мәгарәсе, бөтен агачлары белән берлектә, 18 шәһәр капк асы янына җыелган
хитт иләрнең күз алд ында Ибраһ имн ың кул ына күчте. 19 Бу хәлләрдән соң Ибраһ им
үзенең мәрх үмә җәмәгатен, хат ын ы Саран ы, Кәнган җиренең хәзер Хебрун дип ата
лып йөргән Мәмре янәшәсендәг е Махпела кыры мәгарәсенә дәфен кылд ы. 20 Әнә
шулай хитт иләрнең бер мәйдан җир биләмәсе һәм андаг ы мәгарә каберлек урын ы
сыйфат ында хитт иләрдән Ибраһ имга хосусый милек бул ып күчте.

24

Исх ак һәм Рәбика

Ибраһ им инде олы яшьләрдә, бик картайган иде. Раббы аны бөтен яктан
мөбарәк кылган иде. 2-3 Ибраһ им үз өендәг е бөтен нәрсә белән идарә итүче
иң өлкән кол хезмәтчесен чак ырып әйтте:
– Угл ым Исх акк а араларында мин яши торган Кәнган халк ы кызларыннан ха
тын алд ырма! Кул ыңн ы минем бот ыма куй да күк вә җирне бар иткән Раббы Алла
карш ысында шул хакта ант ит! – диде. – 4 Син минем туган җиремә, үз халк ым
иленә барып, угл ым Исх акк а хат ынн ы шуннан алып кайт!
5 Кол хезмәтче Ибраһ имнан:
– Бәлкем, андаг ы кыз минем белән бергә монда килергә теләмәс? Ул чакта мин
синең угл ыңн ы шунда, син туган җиргә озат ып җибәрергә тиешме? – дип сорад ы.
6 – Сак бул, угл ымн ы анда җиб әрмә! – дип җав ап бирде Ибраһ им. – 7 Мине атам
йорт ыннан, туган җиремнән алып чыкк ан, «Бу җирләрне нәсел варисларыңа би
рәм!» дип, миңа ант-карарын ирештергән Раббы, күкләрнең Алласы, синнән алда
анда Үзенең фәрештәсен күндерер, һәм син минем угл ыма хат ынн ы шул илдән
алып кайт ырсың. 8 Әгәр дә инде кәләш кыз синең белән монда килергә теләмәсә,
син миңа биргән әлег е ант ыңнан азат бул ырсың; тик угл ымн ы гына анда җибәрмә.
9 Кол хезмәтче, хуҗ асы Ибраһ имн ың бот ына кул ын куеп, шул хакт а аңа ант итт е.
10 Аннан соң, хуҗ асын ың дөя көт үеннән ун дөя алып, юлг а чыкт ы. Аның кул ында
шулай ук хуҗасы биргән төрле кыйммәтле әйберләр бар иде. Ул Арам-Наһараимгә*,
анда Нахор яшәгән шәһәргә карап юл тотт ы. 11 Барып җиткәч, кичк ырын, шәһәр
читендәге бер кое янында дөя ләрен туктатт ы. Хатын-кыз халк ын ың коега су алырга
килә торган вак ыт ы иде бу.
12 Мосафир адәм:
– Йа Раббы, хуҗ ам Ибраһ имн ың Алласы, ялварам ын: минем хуҗ ам Ибраһ им
әфәндегә мәрхәмәтеңне күрсәт, мине аның теләгәне белән очрашт ыр! – диде. –
13 Менә мин кое янында басып торам, шәһәр кешеләр енең кызлары хәз ер монда
* 23:15
* 24:10

1

Шәкыл – 10 гр.
Арам-Наһараим – Месопотам ия нең төньяк-көнбатыш өлеше.
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су алырга килерләр. 14 Шуларн ың берсенә: «Кая, чүлмәг еңне янтайта төш әле, су
эчимче», – дип мин әйт кәч, ул: «Эч-эч, мин синең дөя ләреңә дә эчәргә су бирер
мен», – дисә, Исх ак кол ыңа Син насыйп иткән хат ын менә шул бул ыр. Шуннан
мин Синең хуҗ ам әфәндегә нинд и мәрхәмәтле бул уы ңн ы белермен.
15 Мосафир адәм үза лд ына шулай укын ып торг ан арада, кое юлында Рәбик а кү
ренде. Ибраһ им энесе Нахорн ың Милкәдән туган угл ы Бет уи л кызы иде бу. Рәбик а
иңбаш ына су чүлмәг е күтәргән иде. 16 Рәбик а төскә-биткә чибәр, әле ир күрмәгән
гыйффәтле кыз иде. Ул, түбән төшеп, чүлмәгенә су чумырып алды да өскә күтәрелде.
17 Мосафир адәм, кыз карш ысына йөг ер еп килеп:
– Кая, чүлмәг еңнән бераз су эчимче, – диде.
18 Кыз:
– Эч, әфәндем, – дип, чүлмәг ен иңбаш ыннан кул ына алып, мосафирга эчәргә
бирде.
19 Мосафир адәм эчеп туйг ач, кыз:
– Коедан ташып, мин синең дөя ләреңә дә суны туйганчы эчерим әле, – дип өстәде.
20 Һәм чүлмәг ендә калг ан сун ы колашаг а бушатт ы да, янәдән су алып килерг ә
дип, коега таба ашыкт ы. Шул рәвешчә, барл ык дөя ләргә су таш ып эчертте. 21 Мо
сафир адәм, үзенең бу сәфәре Раббын ың ихт ыяры белән эшләнгәнме-юкмы икәнен
аңларга теләгәндәй, кызга дәшм ичә уйлан ып карап торд ы.
22 Дөя ләр су эчеп туйг ач, кызг а бир ер өчен, мосафир адәм ярт ы шәк ыл авыр
лыг ында алт ын борын алк асы һәм ун шәк ыл авырл ыг ында ике данә алт ын кул
беләзег е чыгард ы. 23 Һәм сорад ы:
– Әйт әле: кем кызы син? Атаң өендә, төн кун ып чыгар өчен, безгә урын бул
масм ы икән? – диде.
24 – Мин Нахорн ың Милкәдән туг ан угл ы Бет уи лнең кызы булам ын, – дип җа
вап бирде кыз. 25 Аннан өстәп әйтте: – Бездә салам һәм мал азыг ы җитәрлек. Төн
кунар өчен, урын да бул ыр, – диде.
26 Мосафир адәм, җирг ә кадәр баш ын иеп, Раббыг а шөкрана кылд ы. 27 Һәм әйт
те: «Минем хуҗ ам Ибраһ им әфәнденең Раббы Алласына мактау булсын! Ул минем
хуҗ амн ы Үзенең мәрхәмәтеннән мәхрүм итмәде, аңа тугры калд ы! Раббы мине туры
юл белән хуҗ амн ың кардәше яшәгән йортк а китереп җиткерде», – диде. 28 Рәбик а
йөгерә-чаба анасын ың өенә кайтт ы да барл ык бу хәлләрне сөйләп бирде. 29 Рәби
кан ың Лабан исемле берт уган кардәше бар иде. Лабан тиз генә өйдән чыкт ы да,
мосафирн ы күрергә дип, кое янына ашыкт ы. 30 Сеңелесе кул ындаг ы беләзекләр
белән алк ан ы күргәч, һәм сеңелесе аңа мосафирн ың әйт кән сүзләрен ирештергәч,
Лабанн ың бу кешене күрәсе килде.
Инде менә ул кеше дөя ләре белән бергә кое янында басып тора. 31 Лабан моса
фирга әйтте:
– И Раббын ың мөбарәк бәндәсе, ник син шәһәр читендә басып торасың, әйдә,
түрдән уз, – диде. – Мин синең өчен өй һәм дөя ләрең өчен урын әзерләп куйд ым.
32 Мосафир адәм өйг ә керде. Лабан, дөя ләрне туг арып, аларг а салам һәм азык
бирде, мосафирга һәм аның янындаг ы кешеләргә аяк юар өчен су китерде. 33 Ашарга
тәкъд им ителгәч, мосафир әйтте:
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– Ни өчен килгәнемне аңлатм ыйча, ашарга утырмая чакм ын, – диде.
Аңа:
– Алайса, аңлат, – диделәр.
34 Мосафир сөйл и башлад ы:
– Мин – Ибраһ имн ың кол хезмәтчесемен, – диде. – 35 Раббы минем хуҗ ам
әфәндене мөбарәк кылд ы, аны олуг мал-мөлкәт иясе итте: аңа эре һәм вак терлек,
алтын-көмеш, кол ир вә кол хатын-кызлар, дөя һәм ишәкләр бирде. 36 Хуҗ амн ың
хат ын ы Сара картайган көнендә хуҗ ам әфәндегә бер угыл туд ырган иде, инде менә
хуҗ ам үзенең бар булган байл ыг ын шул угл ына васыя ть итте. 37 Хуҗ ам мине ант
иттереп кисәтте: «Үзем яшәгән Кәнган җиреннән угл ыма хат ын алд ырма! 38 Атам
йорт ына, кардәшләрем янына бар, угл ыма хат ынн ы шул җирдән алып кайт!» – дип
боерд ы. 39 Мин хуҗ ам әфәндедән: «Бәлкем, андаг ы кыз минем белән монда килергә
теләмәс?» – дип сорад ым. 40 Хуҗ ам миңа әйтте: «Мин Раббы хозурындаг ы кешемен,
Ул, синең сәфәреңне уңышл ы итәр өчен, барасы юлыңа алдан Үзенең фәрештәсен
күндерер, – диде. – Угл ыма хат ынн ы син минем ата-бабам йорт ыннан, кардәшлә
рем арасыннан алып кайт. 41 Кардәшләрем янына барып та, алар сиңа кыз биреп
җибәрүдән баш тартсалар, ул чакта син миңа биргән ант ыңнан азат бул ырсың», –
диде. 42 Бүг ен кое янына килеп туктагач, мин дога баг ышлад ым: «Йа Раббы, хуҗ ам
әфәнде Ибраһ имн ың Алласы! Минем юлымн ы уңышл ы кыл! – дидем. – 43 Менә
мин кое янында басып торам. Кызлардан кем дә кем су алырга килсә, аңардан,
чүлмәг еңнән бераз су эчимче, дип сорыйм. 44 Әгәр ул, үзең дә эч, дөя ләреңә дә су
алып килеп эчерермен, дип әйтсә, хуҗ амн ың угл ына Раббы насыйп иткән хат ын
шул кыз бул ыр». 45 Күңелемдәг е шул дог ал ы уйларымн ы уйлап та бет ермәдем,
шулчак иңбаш ына су чүлмәг е күтәргән Рәбик а күренде, чыганак янына килде дә,
түбән төшеп, су чум ырып алд ы. Шуннан мин: «Миңа эчәргә су бирче», – дип со
рад ым. 46 Ул, шунд ук иңбаш ыннан чүлмәг ен төшереп: «Эч! Дөя ләреңә дә эчәргә
бирермен», – диде. Мин эчтем; аннан Рәбик а дөя ләремә дә су алып килеп эчерде.
47 Мин аңардан: «Кем кызы син?» – дип сорад ым. Ул әйтт е: «Нахорн ың Милкә
дән туган угл ы Бет уи лнең кызы булам ын». Шуннан мин аңа борын алк асы һәм
беләзекләр бирдем. 48 Шуннан соң, җиргә кадәр баш ымн ы иеп, Раббыга шөкрана
кылд ым, хуҗ амн ың угл ына берт уган кардәшенең кыз оныг ын алып кайт у өчен,
миңа туры юл күрсәткән хуҗ ам әфәнде Ибраһ имн ың Раббы Алласына күңелемнән
догаларымн ы баг ышлад ым. 49 Инде сез, хуҗ ам әфәндегә мәрхәмәтле бул ып, аңа
тугрыл ык сакларга тел исез икән, ачык итеп әйтег ез. Теләмәгән очракта да әйтег ез.
Миңа уңга әллә сулга борыл ыргам ы?
50 Лабан белән Бет уи л җав ап бир еп әйтт еләр:
– Раббыдан иңгән эш бу, – диделәр. – Мон ы без сиңа яхш ы эш дип тә, яман эш
дип тә әйтә алм ыйбыз. 51 Әнә Рәбик а карш ыңда тора. Ал да кит. Раббы боерганча,
хуҗ а әфәндеңнең угл ына хат ын бул ып барсын.
52 Бу сүзләрне ишеткәч, Ибраһ имн ың кол хезмәтчес е, җирг ә кадәр баш ын иеп,
Раббыга хөрмәтен белдерде. 53 Аннары ул Рәбик ага көмеш һәм алт ын бизән ү нәр
сәләре, өс киемнәре чыгарып бирде, шулай ук кызн ың абыйсына һәм анасына да
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затл ы әйберләрдән бүләкләр өләшт е. 54 Соңра янындаг ы адәмнәре белән бергә
ашады-эчте, бергә төн кунд ы. Иртәг есен торгач, кол хезмәтче:
– Инде миңа әфәндем хозурына кайт ып китәргә рөхсәт итег ез, – диде.
55 Әмма кызн ың анасы белән абыйсы әйтт еләр:
– Бераз гына, бер ун көн генә булса да кыз безнең янда калсын, аннары алып
китәрсең, – диделәр.
56 – Мине тотк арламаг ыз, – диде кол хезмәтче. – Чөнк и минем юлымн ы Раббы
уңышл ы итте. Зинһар, җибәрег ез, мин хуҗ ам әфәнде хозурына кайт ыйм.
57 Алар әйтт еләр:
– Кызн ы чак ырыйк та сорыйк, ул ни дия р бит?
58 Рәбик ан ы чак ырып:
– Син бу кеше белән китәргә ризам ы? – дип сорад ылар.
Кыз:
– Риза, – дип җавап бирде.
59 Шул ай итеп, сеңелләр е Рәбик аг а, аның даясын а*, Ибр аһ имн ың кол хезмәт
чес енә һәм аның адәмнәр енә кит әрг ә рөхс әт ителде. 60 Рәбик аг а фат их а бир еп,
әйтт еләр:
«И кыз кардәшебез!
Меңнәрчә мең кешенең анасы бул син,
дошманнарыңн ың йорт-җирләрен
варисларың үзләренә милек итсен!»
61 Рәбик а һәм асрау кызлар, юл хәст әр ен күр еп, дөя ләрг ә менеп утырд ылар да
кузгал ып киттеләр. Кол хезмәтче Рәбик ан ы әнә шулай үзе белән алып китте.
62 Исх ак исә Беер-Лахай-Роидан кайт к ан, ул инде Нәг еб җир ендә яши иде.
63 Шулай булд ы ки, беркөнне кичкә таба, уйларына бат ып, кырда йөрг әндә, Исх ак
баш ын күтәреп карад ы һәм якынлаш ып кил үче дөя ләрне күрде. 64 Рәбик а да, Ис
хакн ы күреп, дөя өстеннән җиргә төште. 65 Кол адәмнән:
– Кыр буйлап безнең карш ыбызга кил үче кеше кем ул? – дип сорад ы.
– Ул минем хуҗ ам әфәнде, – дип җавап бирде кол.
Рәбик а шунд ук бөркәнчег е белән йөзен каплад ы.
66 Кол адәм үзе башк арг ан эшләрне түкми-чәчми Исх акк а сөйләп бирде.
67 Әнис е Саран ың чат ырына алып, Исх ак Рәбик аг а өйләнде, аны хат ын ы итт е.
Рәбик ан ы ул сөеп-яратып яшәде. Әнисен юксын ып хәсрәт чиккән Исх ак өчен ул
бер юан ыч булд ы.
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Ибраһ имның башка угыллары. Ибраһ имның вафаты

Ибраһ им Кыт ура исемле башк а бер әүне дә хат ынл ыкк а алг ан иде. 2 Кы
турадан Ибраһ имн ың Зимран, Йокшан, Медан, Мидья н, Ишбак, Шуа х
исемле угыллары туд ы. 3 Йокшаннан Шеба белән Дедан туд ы. Дедан ашш урим,
лет уш им һәм леу м имнәрнең нәс ел атасы булд ы. 4 Мидья ннан Эйфа, Эфер, Ха
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Дая – бала баг уч ы.
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нох, Абида һәм Элдаг а исемле угыллар туд ылар. Боларн ың һәммәс е – Кыт ура
ягы балаларыд ыр.
5 Ибраһ им үз карамаг ында булг ан бар нәрс әне Исх акк а тапш ырд ы. 6 Ә җария лә
реннән туган угылларын Ибраһ им бүләкләр биреп бәх илләтте дә, угл ы Исх актан
ераклашт ыру өчен, әле үзе исән чаг ында ук аларн ы көнч ыг ыш тарафк а, шундаг ы
җирләрдә үзбашларына көн күрергә җибәрде.
7 Ибр аһ им үзе йөз дә җитмеш биш ел яшәде. Аның гомер е шул кад әрле иде.
8 Ибр аһ им, торм ышт а барысын татып-кичереп, олы яшьт ә ваф ат булд ы һәм үзенең
ата-бабалары белән куш ылд ы. 9-10 Угылл ары Исх ак белән Исмәг ыйль аны хитт и
Сох ар угл ы Эфр онн ан Ибраһ им үзе сат ып алг ан җирдә – Мәмр е карш ысынд аг ы
Махпел а кырынд а урн ашк ан мәг ар әг ә илт еп дәф ен кылд ыл ар. Ибраһ им белән
хат ын ы Саран ың каб ерләр е икес енең дә шунд ад ыр. 11 Ибраһ имн ың вафат ын
нан соң, Алл аһ ы аның угл ы Исх акн ы мөбар әк кылд ы. Исх ак Беер-Лахай-Роида
яши иде.
Исмәгыйльнең нәсел шәҗәрәсе
Саран ың асравы мисырл ы Һаҗәрдән туган Ибраһ им угл ы Исмәг ыйл ьнең шә
җәрәсе болайд ыр. 13 Шәҗәрәдә Исмәг ыйль угылларын ың исемнәре: беренче угл ы
Нәбают, аннан соң Кыдар, Адбеи л, Мибсам, 14 Мишма, Думаһ, Мәссә, 15 Хадад,
Тейма, Итур, Нафиш һәм Кыд ыма. 16 Исмәг ыйл ьнең бу уни ке угл ы аерым-аерым
кабиләләргә баш бул ып, ул кабиләләр һәм алар тереклек иткән җәйләүләр баш
лыкларын ың исемнәре белән аталд ылар. 17 Исмәг ыйл ьнең гомер еллары болайд ыр:
ул йөз дә утыз җиде яшендә соңг ы сул ыш ын алд ы һәм үзенең ата-бабалары белән
куш ылд ы. 18 Исмәг ыйл ьнең угыллары исә Ашш урга* бара торган юл буендаг ы Ха
вилә белән Шур җирләре арасында, Мисыр чиг е якын ында урнаш ып, кардәшләре
белән низагл ы мөнәсәбәттә бул ып тереклек иттеләр.
12

Ягък уб һәм Эсау
19 Ибраһ имн ың угл ы Исх акн ың шәҗәрәсе болайд ыр: Ибраһ им Исх акк а ата булд ы.

Паддан-Арамнан арам и Бет уи лнең кызын, арам и Лабанн ың сеңелесе Рәбик ан ы
хат ынл ыкк а алганда, Исх акк а кырык яшь иде. 21 Рәбик а кысыр булганл ыктан,
Исх ак, үз хат ын ын ың сихәтлән үе өчен, Раббыга догалар баг ышлад ы. Раббы, аның
догасын ишетеп, хат ынн ы сихәтләндерде, һәм Рәбик а балага узд ы. 22 Карын ында
ике җан иясе тибүен белгәч, Рәбик а:
– Әгәр алай икән, бу хәлдән миңа ни бул ыр? – дип, Раббыдан сорарга китте.
23 Раббы аңа әйтт е:
«Карын ыңда синең ике кавем җан ы бар,
синнән аерым ике хал ык туачак.
Берсе икенчесеннән көчле булачак,
өлкәне кечесенә хезмәт итәчәк».
20
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Ашш ур – Синай ярыму травындаг ы төб әк.
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24 Бала туд ырыр көн җиткәч, Рәбик а игез әк ике бала тапт ы. 25 Алдан дөнья г а
килгәненең бөт ен тәне кып-кызыл һәм йонл ы тире кебек төк белән капланган
иде. Аңа Эсау* дип исем кушт ылар. 26 Аннан соң игезәкнең карындаш икенчесе
дөнья га килде. Анысы кул ы белән Эсаун ың тәп иенә ябыш ып чыкк ан иде. Шуңа
күрә аңа Ягък уб* дип исем кушт ылар. Игезәк балалары туганда, Исх акк а алтм ыш
яшь тулган иде.
27 Игез әкләр үсеп җит еп, Эсау кыр-дала кешес е, киек-җәнлек аулауда ост а су
нарч ы булд ы. Ә Ягък уб чат ыр тереклег е белән көн күрүче тыйнак бер адәм иде.
28 Исх ак Эсаун ы ярат арак төшт е, чөнк и Эсаун ың аудан алып кайт к ан кош итләр е
бик тәмле була иде. Рәбик а исә Ягък убн ы якынрак күрде.
29 Беркөнне Ягък уб аш пешерде, шул чакн ы кырда ауда йөр еп кайт к ан Эсау ки
леп керде. Ул бик талч ыкк ан кыяфәттә иде. 30 Ягък убк а:
– Миңа шул кызылдан, шул кызыл аштан бераз сал ып бир әле, бик ачыкт ым, –
диде ул.
(Шул сүздән Эсауга сЭдом* дигән кушамат таг ылд ы.) 31 Ягък уб әйтте:
– Иң әүвәл син миңа үзеңнең дөнья га беренче бул ып туу хок ук ыңн ы сат, – диде.
32 – Аһ, үләм! Бер енче бул ып туу хок ук ын ың миңа ни хаҗәт е бар?! – диде Эсау.
33 – Алайса, сат ам, дип, хәз ер үк минем алда ант ит, – диде Ягък уб.
Эсау ант итте һәм үзенең беренче бул ып туу хок ук ын шулай Ягък убк а сат ып
җибәрде. 34 Шуннан соң Ягък уб Эсаун ың алд ына ясм ык ашы белән икмәк китереп
куйд ы. Эсау ашад ы, эчте дә, торып, чыг ып китте. Ана карын ыннан беренче бул ып
туу хок ук ына аның исе дә китмәде.

26

Исх ак һәм Әбумәлик

Ибраһ им яшәгән замандаг ы кытл ыктан башк а илдә таг ын бер ачл ык афә
те булд ы. Һәм Исх ак пелешт иләр патшасы Әбумәл ик янына Герарга китте.
2 Раббы, Исх акн ың хозурында күр енеп, әйтт е аңа:
– Мисырга барма! – диде. – Мин сиңа күрсәтәчәк җирдә кал ып, 3 шунда яшәп
торырсың. Мин синең яныңда булачакм ын, сине мөбарәк кылачакм ын. Атаң Иб
раһ им белән антлашк ан ымча, Мин, вәг ъдәмне үтәп, әлег е җирләрнең һәммәсен
сиңа һәм синең варисларыңа бирәчәкмен. 4 Синең нәселеңне күктәг е йолд ызлар
сан ынча ишәйтәчәкмен; бу җирләрнең барчасын синең нәсел варисларына би
рәчәкмен; җир йөзендәг е барл ык хал ыклар синең ток ым ың аша фат их а алачак.
5 Чөнк и Ибраһ им, Минем өн-авазымны ишет еп, Мине тыңлад ы, Мин үтәлерг ә
тиеш дигәннәрне: Минем боерыкларымн ы, каг ыйдәләремне һәм кан уннарымн ы –
һәммәсен җиренә җиткереп үтәде.
6 Шул рәв ешчә, Исх ак Герарда яшәрг ә калд ы. 7 Җирле хал ык кешеләр е аңардан
хат ын ы Рәбик а турында сорад ылар. Исх ак:
1

* 25:25

Эсау – яһүдчә «төкле» мәгънәсендә.
Ягък уб – яһүдчә «тәп и тотар» яки «хәйләкәр» мәгънәсендә (шулай ук караг ыз: «Яра
тыл ыш», 27:36).
* 25:30 Эдом – яһүдчә «кызыл» мәгънәс ендә.
* 25:26
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– Бу минем кыз кардәшем, – дип җавап бирде, аны «хат ын ым» дип әйтергә
теле бармад ы, чөнк и төскә-биткә чибәр Рәбик ан ы күреп, аның арк асында үзен
үтерерләр дип курыкт ы.
8 Шулай булд ы ки, шакт ый вак ытлар узг ач, беркөнне пелешт иләр патшасы Әбу
мәл ик тәрәзә аша тышк а карад ы һәм Исх ак белән Рәбик ан ың уен уйнауларын
күрде. 9 Әбумәл ик, Исх акн ы чак ырт ып, әйтте:
– Менә, Рәбик а синең үз хат ын ың икән бит? Ник син аны «кыз кардәшем» дип
ялганлад ың? – диде.
Исх ак:
– Чөнк и аның арк асында мине үтерерләр дип курыкт ым, – дип җавап бирде.
10 – Син безне нинд и кыен хәлг ә куйд ың! – диде Әбумәл ик. – Әгәр безнең ха
лыктан берәрсе синең хат ын ың белән якынл ык кылган булса? Ул чакта бит безнең
өскә нинд и зур гаеп төшкән бул ыр иде.
11 Әбумәл ик бөт ен хал ыкк а:
– Кем дә кем бу кешегә һәм аның хат ын ына каг ылса, ул адәм үлемгә хөкем ите
ләчәк! – дигән әмерен игълан итте.
12 Исх ак бу илдә иген игеп көн күр ә иде. Шул елн ы ул Раббысын ың фат их а
сы белән үз басуы ннан йөз тапк ыр арт ыграк уңыш җыеп алд ы. 13 Дәрәҗәсе дә
үскәннән-үсә, артканнан-арта барып, ул бөек кеше бул ып тан ылд ы. 14 Ул вак һәм
эре терлектән көтү-көтү мал тотт ы, аның бик күп хезмәтчеләре бар иде. Шунл ык
тан пелешт иләр аңардан көнләшә башлад ылар. 15 Атасы Ибраһ им исән чаг ында
үзенең колларыннан казытк ан барл ык коеларн ы пелешт иләр, күмеп, җир белән
тиг езләделәр. 16 Шуннан соң Әбумәл ик Исх акк а әйтте:
– Кит син бездән! Чөнк и син хәзер безнең өчен арт ык куә тле булд ың, – диде.
17 Исх ак торг ан җир ен ташл ап кит еп бард ы. Гер ар үзәнлег ендә яңа урын табып,
шунда чат ырларын корып яши башлад ы. 18 Атасы Ибраһ им заман ында казы
лып, аның вафат ыннан соң пелешт иләр тарафыннан күмелг ән кое ларн ы яңа
дан ачт ырд ы, аларн ың исемнәр ен дә элект ә атасы куйг ан исемнәр белән атад ы.
19 Шул ай бер вак ыт Исх акн ың колл ары үзәнлект ә тер е сул ы бер чишмәне ачк ач,
20 «Бу безнең чишмә!» дип, Гер арн ың җирле көт үчеләр е белән Исх акн ың көт үче
ләре арасында бәхәс чыкт ы. Шул бәхәс уңае белән Исх ак бу чишмәг ә Исык* дип
исем кушт ы. 21 Икенче бер коен ы казыд ылар. Анысы өчен дә гауг а чыкт ы. Исх ак
мон ысын Ситна* дип атад ы. 22 Исх ак, бу урынн ы да калд ырып, башк а бер җирг ә
күчт е һәм таг ын кое казыд ы. Мон ысы өчен инде гауг а куптаруч ы булмад ы. Шуңа
күр ә Исх ак аны Рехобот* дип атад ы һәм әйтт е: «Раббы безне хәзер иксез-чиксез
киңлекләрг ә алып чыкт ы, һәм без шуш ы җирләрдә үрчегәннән-үрчи барачак
быз», – диде.
23 Бу урыннан Исх ак Беер-Шебага күчт е. 24 Һәм шул төнне аңа Раббы күр енеп
әйтте:
* 26:20

Исык – яһүдчә «бәхәс», «гауг а» мәгънәсендә.
Ситна – яһүдчә «дошманл ык» мәгънәсендә.
26:22 Рех об от – яһүдчә «киңлек» мәгънәс ендә.

* 26:21
*
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– Мин – синең атаң Ибраһ имн ың Алласы. Курыкма, Мин синең яныңда!
Мин сине мөбарәк кылам, кол ым Ибраһ им хак ына синең нәсел варисларыңн ы
үрчеткәннән-үрчетәчәкмен, – диде.
25 Бу җирдә Исх ак мәзб әх ясад ы һәм Раббын ың исеменә дог а баг ышлад ы. Шул
ук төбәктә чат ырын корып, колларыннан кое казытт ы.
26 Шул заманнарда булг ан хәлләр ки, беркөнне Исх ак янына Герардан, мәсл ихәт
чесе Ахуззат һәм гаскәрбаш ы Пик үлне ияртеп, Әбумәл ик килде. 27 Исх ак аларга:
– Нигә әле сез монда минем янга килдег ез? – диде. – Сез бит мине дошман кү
рәсез, илег ездән мине куы п ук җибәрдег ез!
28 Җав ап бир еп әйтт еләр:
– Без Раббын ың синең янда бул уы н ачык күрдек тә безнең белән синең арада
антлаш у, синең белән үзара итт ифак төзү* кирәк дигән уйга килдек. 29 Син дә безгә
явызл ык кылма, без дә сиңа яманл ык кылмабыз. Без бит сиңа яманл ык эшләмәдек,
син безнең илдән исән-имин китеп бард ың. Инде син хәзер Раббын ың мөбарәк
фат их асын алган бер кешедер, – диделәр.
30 Исх ак мәҗлес җыйд ы, кунаклар ашап-эчеп сыйланд ылар. 31 Ирт әг есен, таңнан
торып, Исхак белән үзара ант итештеләр, аннары хуҗаның рөхсәте белән исән-имин
хәлдә кайт ып киттеләр.
32 Шул ук көнне Исх акн ың коллары килеп: «Сул ы булд ык!» – дип, үзләре казыг ан
кое турында хәбәр китерделәр. 33 Исх ак бу коега Шибга* дип исем бирде. Хәзерг е
Беер-Шеба* шәһәренең атамасы әнә шуннан килә.
Эсауның беренче хатыннары
34 Эсау, кырык яшендә өйләнеп, хитт и Беэринең кызы Яһүд ит һәм хитт и Элон
ның кызы Басематн ы үзенә хат ынл ыкк а алд ы. 35 Бу хат ыннар Исх ак белән Рәбик а
өчен йөрәк әрнеткеч бер яра булд ылар.

27

Ягък убның Исх актан мөбарәк фат их а алуы

Шулай булд ы ки, тәмам картаеп, күзләре күрмәс хәлгә җиткәч, Исх ак
өлкән угл ы Эсаун ы чак ырт ып алд ы да:
– Әй угл ым! – дип эндәште.
– Мин мондам ын, – дип җавап бирде Эсау.
2 Исх ак:
– Менә, угл ым, мин бик картайд ым инде, үләсе көнемне генә белм им, – ди
де. – 3 Ау коралларыңн ы – садак*, җәя-укларыңны ал да, кырга чыг ып, минем өчен
берәр киек-кош атып кайт. 4 Шуңардан мин яратк ан берәр ризык әзерлә, аны миңа
алып кил. Җан ым теләгән шул ризыкн ы ашап, әҗәлем җиткәнче, сиңа мөбарәк
фат их амн ы биреп кал ырм ын.
1

* 26:28

Иттифак төз ү – килеш ү төзү, берләш ү.
Шибга – яһүдчә «ант», «гаһед» мәгънәсендә.
26:33 Беер-Шеба – яһүдчә «Ант коесы» мәгънәс ендә (21:31 гә бир елг ән искәрмәне караг ыз).
27:3 Сад ак – ук савыт ы.

* 26:33
*
*
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5 Угл ы Эсауг а Исх ак әйт кән бу сүзләрне Рәбик а ишет еп калг ан иде. Һәм Эсау
кырга ауга дип чыг ып кит үгә, 6 Рәбик а үзенең угл ы Ягък убк а болай диде:
– Сөйләшкәннәрен ишетеп калдым, атаң синең карындашың Эсауга әйтте: 7 «Ауга
чыг ып, берәр киек-кош атып кайт та миңа ризык пешереп китер, – диде. – Шун ы
ашагач, әҗәлем җиткәнче, Раббы карш ысында мин сиңа мөбарәк фат ихамн ы биреп
кал ырм ын», – диде. 8 Инде хәзер, угл ым, мин кушк анн ы тыңла: 9 көт үгә барып,
аннан миңа көр-симез ике кәҗә бәт ие алып кайт, шулар итеннән мин атаңа аның
яратк ан ризыг ын әзерләрмен. 10 Ризыкн ы атаңа син алып керерсең. Ризыкн ы аша
гач, ул, үзенең фат их асын биреп, үлеме алд ыннан сине мөбарәк кыл ыр.
11 Анасы Рәбик аг а Ягък уб әйтт е:
– Әмма минем карындаш ым Эсау – йонлач адәм, ә минем тәнем шоп-шома,
төксез, – диде. – 12 Әгәр атам мине кул ы белән капшап караса? Аның алд ында
алдакч ы бул ып фаш ителсәм? Ул чакн ы бит мин аның фат их асын түг ел, ә ләгънәткаргышын алачакм ын.
13 Анасы Ягък убк а:
– Сиңа төшкән ләгънәт-каргышны мин үз өстемә алырм ын, угл ым, – диде. –
Тик сүземне тыңла, мин кушк анн ы алып кайт, бар.
14 Ягък уб, көт үдән кәҗә бәт иләр е алып кайт ып, анасына бирде. Ана кеше Ягък уб
атасын ың яратк ан сый-ризыгын әзерләде. 15 Аннары кече угл ы Ягък убк а өлкән уг
лы Эсаун ың өйдә булган затл ы киемнәрен кидерде. 16 Аның төксез-шома муен ына
һәм шәрә беләкләренә кәҗә бәт ие тиресе урад ы. 17 Ахырда әзер сый-ризык белән
икмәкне угл ы Ягък убн ың кул ына тотт ырд ы. 18 Ягък уб үзенең атасы Исх ак янына
керде дә, карш ысына басып:
– Әтием! – дип дәште.
Ата кеше:
– Әйе, мин монда, – диде. – Синме, угл ым? Син кем соң әле?
19 – Бу мин, әүв әл туг ан угл ың Эсау, – дип җав ап бирде Ягък уб. – Менә, куш
кан ыңн ы үтәдем. Әйдә, торып утыр, алып килгән сунар ите ризыг ыннан авыз ит,
аннан соң җан ың теләгән фат их аңн ы бирерсең.
20 Исх ак:
– Син, угл ым, ничек әле болай бик тиз өлг ердең? – дип сорад ы.
– Миңа синең Раббы Аллаң ярдәм итте, – диде Ягък уб.
21 Исх ак Ягък убк а әйтт е:
– Угл ым, кая, якынрак килче, – диде. – Капшап карыйсым килә, Эсаум ы син,
әллә түг елме, һич аңл ый алм ыйм, угл ым!
22 Ягък уб атасы карш ына якын ук килеп баст ы. Исх ак аны куллары белән капшап:
– Тавыш ы Ягък убн ык ы, ә куллары менә, куллары Эсаун ык ы, – дип куйд ы.
23 Ул аны тан ымад ы. Чөнк и Ягък убн ың куллары кардәше Эсаун ык ы кеб ек үк
йонлач иде. Исх ак аңа мөбарәк фат их асын әйтә башлап:
24 – Син чынлап та угл ым Эсаум ы? – дип янә сорад ы.
Ягък уб:
– Әйе! – дип җавап бирде.
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25 Исх ак әйтт е:
– Кая, китер, угл ымн ың ау итеннән пешергән ризыг ын ашыйм да, җан ым телә
гән мөбарәк фат их амн ы ишетерсең, – диде.
Ягък уб аның алд ына ризыкн ы китереп куйд ы, Исх ак ашад ы; Ягък уб шәраб ки
терде, Исх ак шәрабн ы дә эчте.
26 – Якынрак кил дә үп мине, угл ым, – диде Исх ак.
27 Ягък уб, якынаеп, атасын үпт е. Исх ак, угл ының киеменнән аңк ыг ан тан ыш
исне иснәп, мөбарәк фат их асын бирде:
«Раббы мөбарәк кылган ялан-кыр иседәй,
хуш ис бөркелә минем угл ымнан.
28
Аллаһ ы сиңа күкләр чыг ы сугарган уңд ырышл ы тук туфракн ың
мул уңышл ы икмәг ен һәм йөзем-шәрабын насыйп итсен.
29
Хал ыклар сиңа колл ык итсеннәр,
баш исеннәр сиңа кавемнәр,
кардәшләреңә бул син хуҗа-әфәнде,
анаң угыллары сиңа буй сонсын.
Сине ләгънәт иткән – ләгънәтле булсын!
Сине мөбарәк кылган – мөбарәк булсын!»

Шулай булд ы ки, Ягък уб, атасы Исх акн ың фат их асын алып, аның хозурыннан
чыг ып җитәр-җитмәс үк, өйгә аудан кайт к ан кардәше Эсау килеп керде. 31 Эсау да
ау итеннән атасына ризык-сый әзерләп килгән иде. Ул атасы Исх акк а:
– Әти, тор әле, угл ың әзерләгән ризык-сыйдан авыз ит, аннары миңа җан ың
теләгән мөбарәк фат их аңн ы әйтерсең, – диде ул.
32 Исх ак аңардан:
– Син кем соң? – дип сорад ы.
Эсау әйтте:
– Бу мин, синең әүвәл туган угл ың Эсау, – диде.
33 Исх акн ы бөек бер тетр ән ү биләп алд ы.
– Алайса, әйт: сиңа кадәр монда килеп, ау итеннән пешергән ризык белән мине
сыйлаган кеше кем иде соң? – дип сорад ы ул. – Мин бит, аның ризыг ын ашап,
аны мөбарәк кылд ым. Ул бит инде минем фат их амн ы алган кеше!
34 Эсау, атасы сүзләр еннән тәмам йөр әг е өзг әләнеп, ачын ул ы тавыш белән:
– Әтием! Мөбарәк фат их аңн ы миңа, миңа да бир! – дип, елап ук җибәрде.
35 – Әмма сиңа диг ән фат их ан ы, хәйлә юлы белән монда кер еп, кардәшең алып
китте, – дип карш ы төште Исх ак.
36 Эсау әйтт е:
– Аның исемен Ягък уб дип юкк а гына атаганнарм ын и?! Ул инде мине ике тап
кыр алдад ы: дөнья га беренче бул ып тууы м хок ук ын тарт ып алд ы, хәзер, менә, миңа
тиешле мөбарәк фат их амн ы үзләштерде, – диде. Ахырда: – Мөбарәк фат их аңнан
син миңа шулай берн и дә калд ырмад ыңм ын и? – дип сорад ы.
37 Эсауг а җав ап бир еп, Исх ак әйтт е:
30
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– Әйе, мин аны синең өстән хуҗа-әфәнде итеп куйд ым, бөтен кардәшләрен аңа
кол иттем, аны икмәк-шәрабтан мул бәрәкәт иясе кылд ым, – диде. – Инде мин
сиңа нәрсә эшл и алам, угл ым?
38 Эсау:
– Әти! Синең хәер-фатихаң шулай бер генәмен и? Мине дә мөбарәк кыл, әти! –
дип, янә ачыргалан ып еларга кереште.
39 Атасы Исх ак, аңа җав ап бир еп, болай диде:
«Яшәгән урын ың бул ыр җирнең күкләр чыг ы сугарган
уңд ырышл ы тук туфраг ыннан еракта*.
40
Кыл ыч көче илә көн күрерсең,
кардәшеңдә бул ырсың кол хезмәтендә.
Әмма килер бер заман, ирек даулап,
аның зол ым ын үз өстеңнән алып ташларсың».
Ягък убның Лабан янына качып китүе
41 Атасын ың Ягък убк а фат их а биргәне, аны мөбарәк кылган ы өчен, Эсау күңелендә

Ягък убк а карата тирән нәфрәт хисе уянд ы. Күңеленнән ачыргалан ып: «Атамн ың
якынлаш ып килгән матәм көннәре генә узсын, мин кардәшем Ягък убн ы барыбер
үтерәчәкмен!» – диде ул. 42 Олы угл ы Эсаун ың бу сүзләре Рәбик ага барып ирешкәч,
ул кече угл ы Ягък убн ы чак ырып алд ы да аңа:
– Әнә, кардәшең Эсау сине үтерәм дип яный икән, – диде. – 43 Мине тыңла,
угл ым: тизрәк минем берт уган ым Лабан янына Харанга кач ып кит! 44 Кардәшең
Эсаун ың ярсуы басылганч ы, берн ик адәр вак ыт шунда кал. 45 Сиңа ачуы беткәнчегә
кадәр, син кылган эшләрне Эсау онытк анч ыга кадәр, Лабан янында яшә. Аннан
мин сине, кеше җибәреп, үз яныма алд ырырм ын. Бер көн эчендә сезнең икег ездән
дә мәхрүм кал ун ың миңа ни хаҗәте бар?!
46 Исх акк а исә Рәбик а болай дип белдерде:
– Бу хитт и киленнәрдән минем тәмам җан ым бизде. Әгәр Ягък уб та хат ынн ы
шуш ы хитт и кызлардан алса, анд ый торм ыш миңа нигә кирәк?!

28

Исх ак үз янына Ягък убн ы чак ырд ы да фат их а биреп кисәтте:
– Кәнг ан кызларыннан хат ын алма! – диде. – 2 Әниеңнең атасы Бет уи л
янына Паддан-Арамга кит, анда барып, әниеңнең абыйсы Лабанн ың кызларын
нан берс ен үзеңә хат ын итеп ал. 3 Кад ир Алла синең юлыңн ы мөбар әк кылсын,
сине үрчемле итс ен, ток ымн арыңн ы ишәйткәннән-ишәйтеп, сине бих ис ап
кавем-халыкларның нәс ел атасы итс ен. 4 Аллаһ ы Ибраһ имг а бирг ән мөбар әк
фат их асын сиңа һәм синнән соң килг ән нәс елең ток ымнарына да бирс ен – син
горб әтт ә гиз еп йөрг ән һәм Аллаһ ы Ибраһ имг а тапш ырг ан бу җирләр һәммәс е
сиңа мирас булсын!
1

* 27:39

...уңдырышлы тук туфрагыннан еракта. – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «уңд ырышл ы
тук туфраг ында» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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5 Шулай дип, Исх ак Ягък убн ы юлг а күндерде. Ягък уб, үзенең һәм Эсаун ың ана
сы Рәбик ан ың берт уган кардәше арам и Бет уи л угл ы Лабан янына барырга дип,
Паддан-Арамга карап сәфәр чыкт ы.

Эсауның үзенә тагын бер хатын алуы
Атасы Исх акн ың Ягък убн ы мөбарәк кылган ын, Кәнган кызларыннан хат ын
алма, дип кисәтеп, аңа, хат ын алмак өчен, Паддан-Арамга барырга юл фат их асы
биргәнен Эсау шунд ук ишетеп белде. 7 Шулай ук Ягък убн ың, ата-ана сүзен тыңлап,
Паддан-Арамга сәфәр чыг ып киткәнен дә белде. 8 Моңардан Эсау үзенең атасы
Исх акн ың Кәнган кызларын үз итмәвен аңлад ы. 9 Һәм ул, Ибраһ имн ың оныг ы
на – Исмәг ыйл ьнең угл ы Нәбаютн ың берт уган кыз кардәше Мах алатк а өйләнеп,
өйдәг е хат ыннары өстенә таг ын бер хат ын алд ы.
6

Ягък убның төше
Ягък уб, Беер-Шебаны калд ырып, Харанга карап юлга чыкт ы. 11 Коя ш баеган
вак ытта, бер урынга җиткәч, шунда төн кунарга туктад ы. Җирдәг е ташлардан бер
сен баш аст ына куйд ы да йокларга ятт ы. 12 Ул төш күрде. Җир өстеннән югарыга
таба бер баск ыч сузылган имеш, очы күк гөмбәзенә үк тиеп тора. Баск ыч буйлап
бер менеп, бер төшеп, Аллаһ ын ың фәрештәләре йөри. 13 Менә баск ычта Раббы
Үзе күренде һәм әйт кән сүзләре ишетелде:
– Мин – Раббы, бабаң Ибраһ им һәм Исх акн ың Алласым ын! – диде Ул. – Син
ятып йоклаг ан бу җирне Мин сиңа һәм синең нәс ел ток ымнарына бир әчәкмен.
14 Синең нәс елнең киләчәк буы н кешеләр е җир йөз ендәг е ком бөрт екләр е са
нынча булачак. Синең нәс ел диңг ез ярларына таба да, көнч ыг ышк а, төнья кк а,
көнья кк а да – һәр тарафк а ишәеп тарал ыр. Синең аша һәм синең нәс ел орл ыг ың
аша җир йөз ендәг е бөт ен хал ыклар мөбар әк кыл ыначак. 15 Менә, Мин синең
янда! Кая таба юл тотсаң да, Мин сине саклап барачакм ын, сине бу җирләрг ә
кабат кайт арачакм ын. Сиңа вәгъдә иткәнне үтәп чыкк анг а кадәр, Мин синнән
аерылмая чакм ын.
16 Ягък уб, йок ысыннан уян ып, әйтт е:
– Чыннан да, Раббы шуш ы җирдә бит, ә мин шун ы белмәгәнмен, – диде. 17 Ан
нары, шомлан ып: – Курк ын ыч җир бу! – дип куйд ы. – Хакт ыр, с Аллаһ ы йорт ыд ыр
бу, күк кап усы шуш ындад ыр.
18 Ягък уб ирт үк торд ы, баш аст ын а сал ып ятк ан ташн ы һәйкәл сыман итеп
җиргә утыртт ы да өстенә зәйт үн мае койд ы. 19 Бу урынн ы ул Бәйт-Эл* дип ата
ды. Аңарч ы ул Луз шәһәре дип атала иде. 20 Соңрак Ягък уб күңел дән нәзер әйтте:
«Аллаһ ы һәрчак минем янда бул ып, сәфәрем юлында мине саклап барса, аша
рыма – ризык, кия ремә кием биреп, 21 мин атам йорт ына исән-имин кабат кайта
алсам, шул чакн ы Раббы минем табынган Аллам бул ыр, 22 һәйкәл итеп мин куй
ган бу таш Аллаһ ы йорт ына әверелер һәм Син, Раббы, миңа насыйп итәчәк һәр
нәрсәнең уннан берен мин Сиңа бирермен».
10

* 28:19

Бәйт-Эл – яһүдчә «Аллаһ ы йорт ы» мәгънәсендә.
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Ягък убның Паддан-Арамга Лабан янына килүе

Ягък уб, бу урыннан кузгал ып, Шәрык угыллары яшәгән җирләргә таба
юлын дәвам иттерде. 2 Юлында аңа кырда бер кое очрад ы. Кое әйләнәл и
өч урында сарык көт үен күрде. Бу кое терлек сугару чыганаг ы бул ып, кое авызы
зур бер таш белән томалап куелган иде. 3 Көт үләр кое янына тәмам җыел ып бет
кәч, кое авызындаг ы ташн ы бер кырыйга этәреп, сарыкларн ы сугаралар; аннары,
ташн ы янәдән үз урын ына куеп, кое авызын томал ыйлар иде.
4 Ягък уб көт үчеләрдән:
– Туганнарым! Сез кайдан? – дип сорад ы.
Көт үчеләр:
– Без Хараннан, – дип җавап бирделәр.
5 Ягък уб янә:
– Сез анда Нахор угл ы Лабанн ы беләсезме? – дип сорад ы.
Тег еләр:
– Беләбез, – дип җавап бирделәр.
6 – Исән-имин яшиме? – диде Ягък уб.
– Исән-имин, – диделәр көт үчеләр. – Әнә кызы Рах илә дә үзенең көт үе белән
монда килә.
7 Ягък уб көт үчеләрг ә:
– Кичкә кадәр вак ыт күп бит әле, көт үләрне туплауга җыя рга иртәрәк. Сарык
ларыг ызн ы сугарыг ыз да таг ын утлат ып килег ез, – дип киңәш бирде.
8 Көт үчеләр әйтт еләр:
– Юк, барл ык көт ү бергә җыел ып бетм ичә торып, кое авызыннан ташн ы алырга
ярам ый, – диделәр. – Без, бөтен көт үләр җыел ып беткәч кенә, сарыкларыбызн ы
сугарабыз.
9 Ягък уб көт үчеләр белән сөйләшеп торг ан арада, Рах илә дә үзенең сарык көт үе
белән килеп җитте. Ул атасы Лабанн ың сарыкларын көтә иде. 10 Ягък уб, әнисенә
абый тиешле Лабанн ың кызын һәм Лабанн ың сарык көт үен күргәч, кое янына
килде дә, аның авызыннан ташн ы кырыйга этәреп, абзасын ың сарыкларына су
эчерде. 11 Рах иләне үпкәндә, ул үкереп елад ы. 12 Рах иләнең атасы Лабанга ул үзе
нең туган тиешлег ен, Рәбик ан ың угл ы бул уы н аңлатт ы. Рах илә исә, өенә йөг ереп
кайт ып, боларн ы атасына сөйләде. 13 Лабан, сеңелесе Рәбик ан ың угл ы Ягък уб
кил үен ишеткәч, тиз генә өйдән чыг ып, кунакн ы карш ыларга китте, аны кочаг ы
на алып үпте, өенә алып кайтт ы. Ягък уб Лабанга бөтен булган хәлләрне сөйләп
бирде. 14 Лабан исә аңа:
– Хакт ыр, син чыннан да минем сөя г ем, минем тән кардәшем икәнсең, – диде.
1

Ягък убның Лабан кызларына өйләнүе
Ягък уб Лабанн ың өендә бер ай торд ы. 15 Лабан Ягък убк а болай диде:
– Кардәшем булгач, син миңа бушк а хезмәт итәргә тиешмен и?! Әйт, әҗеренә
нәрсә бирим?
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16 Лабанн ың ике кызы бар иде: олысы Лия исемле, кечес е Рах илә исемле. 17 Лия
нең күзләре кыл ыйрак*, ә Рах илә төскә-биткә чибәр, зифа буйл ы кыз иде. 18 Ягък уб
Рах иләгә гаш ыйк булган иде, шунл ыктан ул Лабанга:
– Кече кызың өчен мин сиңа җиде ел хезмәт итәрмен, – дип җавап бирде.
19 Лабан әйтт е:
– Аны сиңа бирмәк ниндидер башка берәүгә бирүдән яхшырак, – диде. – Миндә кал!
20 Шулай итеп, Ягък уб Рах илә өчен җиде ел хезмәт итт е. Рах иләг ә гаш ыйк бул
ганл ыктан, бу җиде ел аңа берн ичә көн кебек кенә тоелд ы. 21 Ягък уб Лабанга әйтте:
– Минем хезмәт көннәрем тулд ы, инде хат ын ымн ы бир, аның янына керергә
рөхсәт ит, – диде.
22 Лабан, бөт ен төб әк халк ын җыеп, туй ясад ы. 23 Шулай булд ы ки, Лабан кичен
кияү кат ына кызы Лия не кертте, һәм Ягък уб аның белән якынл ык кылд ы. 24 Лабан
Зилпә исемле хезмәтчесен Лия гә асрау кыз итеп биргән иде. 25 Иртәг есен Ягък уб
күрә: янында Лия ята. Шуннан соң ул Лабанга әйтте:
– Синең бу эшеңне ничек аңларга? – диде. – Рах илә өчен хезмәт иттем түг елме
мин сиңа?! Ни өчен мине алдад ың?
26 Лабан җав ап бир еп әйтт е:
– Безнең илдә кече кызн ы олысыннан алда кия үгә бирү гадәте юк, – диде. –
27 Менә бу бер атнан ы тәмамла да, аннан Рах иләне дә сиңа бир ерб ез, тик аның
өчен син миңа таг ын җиде ел хезмәт итәрсең.
28 Ягък уб күнде: Лия янында бер атна узд ырд ы. Шуннан соң Лабан аңа Рах и
ләне дә хат ынл ыкк а бирде. 29 Хезмәтчесе Билһан ы исә Лабан Рах иләгә асрау кыз
итеп бирде. 30 Шулай итеп, Ягък уб Рах илә янына да кияү бул ып керде, аны Лия гә
караганда күбрәк яратт ы, аның өчен янә җиде ел Лабанга хезмәт итте.

Ягък убның Лиядән туган угыллары
Раббы, Лия нең ир тарафыннан сөелмәвен күреп, аңа бала анасы бул у бәхетен
бирде. Рах илә исә бала тапм ый, кысыр иде. 32 Лия, йөккә узып, бер угыл туд ырд ы.
Аңа Рубин* дип исем кушт ы. Әйтте: «Раббы, бәхетсезлег емне күреп, миңа игелек
күрсәтте. Инде ирем мине дә сөя башлар», – диде. 33 Янәдән йөккә узып, ул та
гын бер угыл туд ырд ы һәм: «Раббы, иремнән сөелмәвемне ишетеп, миңа угылн ың
икенчесен дә бирде», – дип, бу угл ына Шим ун* исемен кушт ы. 34 Өченче тапк ыр
йөккә кал ып, таг ын угыл тапк ач: «Хәзер ирем инде миңа ябыш ып ятачак, чөнк и
мин аңа өч угыл туд ырып бирдем», – диде, һәм аның бу угл ына Леви* дип исем
куш ылд ы. 35 Лия таг ын йөккә узд ы, дүртенче угл ын тапт ы һәм: «Бу юлы инде Раб
бымн ы данл ыйм», – дип, яңа туган угл ына Яһүдә* дип исем кушт ы.
Шуннан соң Лия бүтән бала тапмас булд ы.
31

* 29:17

...кылыйрак... – Яһүд телендә әлег е сүз «мөлаем-матур» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
Рубин – яһүдчә «күрегез менә – угыл!» мәгънәсендә.
29:33 Шим ун – яһүдчә «ишет үче» мәгънәс ендә.
29:34 Леви – яһүдчә «ябышк ак», «багл ан уч ы» мәгънәс ендә.
29:35 Яһүд ә – яһүдчә «данл ауч ы», «рәхмәт белдерүче» мәгънәс ендә.

* 29:32
*
*
*
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Ягък убның асрау хатыннардан туган угыллары

1 Рах илә, иренә бала табып бир ә алмаг анл ыкт ан, кыз кардәше Лия дән көн
ләшеп, Ягък убк а әйтте:
– Миңа бала булд ыр, юкса мин үләм, – диде.
2 Бу сүзләрдән Ягък убн ың Рах иләг ә бик нык ачуы чыкт ы:
– Синең карыныңны бала табудан мәхрүм иткән Аллаһ ы түгел бит мин! – диде ул.
3 Рах илә:
– Алайса, әнә асравым Билһа янына кер, аның белән йокла, – диде. – Тезләрем
өстенә минем өчен бала туд ырсын, ичмасам аңардан туган балага ана бул ырм ын*.
4 Асравы Билһ ан ы Рах илә шулай иренә хат ынл ыкк а бирде. Ягък уб Билһ а белән
якынл ык кылд ы. 5 Билһа, йөккә узып, Ягък убк а бер угыл туд ырд ы. 6 Рах илә әйтте:
«Аллаһ ы миңа хөкемен ирештерде, догамн ы ишетеп, миңа бер угыл бирде», – ди
де һәм угл ына Дан* дип исем кушт ы. 7 Рах иләнең асравы Билһа, янә йөккә узып,
Ягък убк а икенче бер угыл туд ырд ы. 8 Рах илә әйтте: «Апама карш ы гая ть тә көчле
көрәш алып бард ым һәм җиң үгә ирештем», – диде һәм бу угл ына Нәптал и* дип
исем кушт ы.
9 Лия дә, үзенең инде балаг а бүт ән уза алмая чаг ын күр еп, асравы Зилпәне Ягъ
кубк а хат ынл ыкк а бирде. 10 Шул рәвешчә, Лия нең асравы Зилпә дә Ягък убк а бер
угыл туд ырд ы. 11 Лия: «Яхш ыга галәмәт бу!» – дип, угл ына Гәд* дип исем кушт ы.
12 Лия нең асравы Ягък убк а таг ын бер угыл туд ырд ы. 13 Лия: «Бәхет емә бу! Инде
хат ыннар мине бәхет иясе дип күрәчәкләр», – диде һәм бу угл ына Ашер* дип исем
кушт ы.

Лия нең янәдән балага узуы
Бодай ураг ына төшкән көннәрнең берсендә Рубин, кырда адәм ут* там ырла
ры табып, аларн ы анасы Лия гә алып кайт ып бирде. Шулчак Рах илә Лия гә әйтте:
– Угл ың тапк ан ул адәм ут там ырларын миңа бир, – диде.
15 Ләк ин Лия җав абында әйтт е:
– Иремне үзләштерүең җитмәгән, инде угл ымн ың адәм ут там ырларын да ал
макч ы буласыңм ы? – диде.
Рах илә әйтте:
– Угл ыңн ың адәм ут ы өчен бер төнгә сиңа Ягък убн ы бирәм, бүг ен синең белән
ятсын, – диде.
14

* 30:3

16:2 гә бирелг ән искәрмәне караг ыз.
Дан – яһүдчә «хөкем итт е» мәгънәсендә.
* 30:8 Нәпт али – яһүдчә «көр әш ү», «тарт ыш у» мәгънәс ендә.
* 30:11 Гәд – яһүдчә «яхш ы галәмәт», «уңыш» мәгънәс ендә.
* 30:13 Ашер – яһүдчә «бәхетле» мәгънәс ендә.
* 30:14 Адәм ут – там ыры кеше гәүдәс ен хәт ерләткән һәм күз әнәкләр ендә наркот ик матдә
ләр булг ан күпьелл ык үлән төре. Борынг ы заманнарда аны кешеләрг ә җенси көч-куәт бирә
торг ан сихри үсемлек итеп файдаланг аннар; русчасы: манд раг ора.
* 30:6
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16 Кичен Ягък уб кырдан кайт ып килг әндә, карш ысына Лия чыг ып:
– Бүг ен син минеке, чөнк и мин сине угл ым тапк ан адәм ут там ырлары хак ына
сат ып алд ым, – диде.
Бу төнне Ягък уб Лия янында йоклад ы. 17 Аллаһ ы Лия нең гозерен үтәде: Лия,
йөккә узып, Ягък убк а бишенче угл ын тапт ы. 18 «Асравымн ы иремә биреп торган
өчен, Аллаһ ы миңа әҗерен кайтард ы», – диде Лия һәм угл ына Исәсхәр* дип исем
кушт ы. 19 Лия таг ын йөккә узд ы һәм Ягък убк а алт ынч ы угл ын туд ырд ы. 20 Һәм
әйтте: «Аллаһ ы миңа күркәм бүләк насыйп итте – иремә алт ы угыл табып бирдем,
инде ирем гел минем янда яшәр», – дип, угл ына Зәбул ун* дип исем кушт ы. 21 Ан
нары бер кыз тапт ы һәм аңа Динә дип исем кушт ы.

Йосыф – Рах иләнең беренче углы
Аллаһ ы Рах иләне дә хәтерендә тотт ы, аның гозерен үтәп, аңа бала табу хаси
ятен бирде. 23 Рах илә, йөккә узып, Ягък убк а бер угыл туд ырд ы. «Аллаһ ы минем
өстән кысырл ык хурл ыг ын алд ы, – диде ул. 24 Һәм: – Раббы миңа икенче угыл да
насыйп итсен», – дип, бу угл ына Йосыф* исемен кушт ы.
22

Ягък убның туплаган мал-мөлкәте
Рах илә Йосыфн ы тапк анн ың соң ында, Ягък уб Лабанга әйтте:
– Миңа китәргә рөхсәт ит, мин инде үз илемә, туган якларыма кайт ыйм, – ди
де. – 26 Сиңа сарыф иткән хезмәтләрем хак ына хат ыннарымн ы, балаларымн ы бир
дә, китеп барыйм мин. Сиңа ничек хезмәт иткәнемне үзең дә яхш ы беләсең бит.
27 Лабан җав абында әйтт е:
– Әгәр миннән разый булсаң, монда кал, – диде. – Мин баг ып белдем ки, синең
арк ада Раббы мине дә бәрәкәт иясе итте, мөбарәк кылд ы.
28 Әйтт е:
– Әҗеренә миннән ни сорасаң да бирермен, – диде.
29 Ягък уб әйтт е:
– Сиңа ничек хезмәт иткәнемне, минем арк ада мал-туарың ничек артк ан ын үзең
дә беләсең. 30 Мин килгәнче, мал-туарың аз иде, ул хәзер күбәйде. Мин килгәч,
Раббы сине мөбарәк кылд ы, бәрәкәт иясе итте. Инде мин үз йортым-гаиләм өчен
кайчан эшл и башларм ын?
31 Лабан:
– Сиңа нәрсә бирим соң? – дип сорад ы.
Ягък уб:
– Миңа бернәрсә дә бирмә, – диде. – Мин сиңа бер гозеремне әйтәм, шун ы
үтәсәң, мин көт үләреңне янәдән көтәргә һәм сакларга риза: 32 менә бүг ен синең
бөтен сарык-кәҗә көт үләреңне йөреп чыгам да алардаг ы кара һәм аклы-каралы
25

* 30:18

Исәсх әр – яһүдчә «әҗер», «түләү» мәгънәсендә.
Зәбулун – яһүдчә «хөрмәт» мәгънәсендә; яңг ыраш ы белән «бүләк» диг ән мәг ънәг ә
дә якын.
* 30:24 Йосыф – яһүдчә «таг ын насыйп итс ен» мәгънәс ендә.
* 30:20
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сарыкларн ы һәм чуар тап төшкән кәҗәләрне аерып куя м – минем хезмәтемнең
әҗере әнә шулар булсын*. 33 Синең алда гаделлек шарт ым болайд ыр: әгәр дә, минем
әлег е хезмәт әҗерен карарга дип килгәндә, минем көт үдә чуар таплары булмаган
берәр кәҗә яки кара булмаган берәр сарык табыла калса, син аларн ың һәммәсен
үз көт үеңнән урланган дип санарга хакл ы.
34 – Яхш ы, син диг әнчә булсын, – диде Лабан.
35 Һәм шул ук көнне Лабан төсләр е ала-кола, чуар кәҗәләрне һәм кәҗә тәкәлә
рен – үзләрендә ак табы булганнарн ың һәммәсен, шулай ук барл ык кара төстәг е
сарыкларн ы көт үдән аерып алып, аларн ы үзенең угыллары карамаг ына тапш ырд ы.
36 Ягък убн ы исә үз яныннан өч көнлек юл кадәр е еракл ыкт аг ы башк а бер көт үне
көтәргә җибәрде.
37 Ягък уб туп ыл, бадәм һәм чинар агачларыннан таза-яшь чыбыклар кис еп алд ы,
аларн ы, кабыг ыннан арынд ырып, ак сырлар белән чуарлад ы да 38 шул сырлы-чуар
чыбыкларны мал-туар су эчәргә һәм парлашырга йөри торган сугару ялгашлары эченә
җәеп салд ы. 39 Сырлы-чуар чыбыклар карш ысында парлашк ан кәҗә-сарыклардан
ала-кола, тимгелле-чуар бәрәннәр туд ы. 40 Ягък уб яңа туган бәрәннәрне көт үдән
аерып ала да калганнарын Лабанн ың ала-кола һәм кара төстәг е көт үе карш ысына
тамашага куя, әмма үз көт үен Лабан көт үе белән аралашт ырм ый, аерым тота иде.
41 Таза-сәламәт кәҗә, сарыкларн ың парлаш у вак ытларында, алар тамаша кыл ып
торсын өчен, Ягък уб сугару ялгашларына һәрчак әлег е сырлы-чуар чыбыкларн ы
җәеп куя иде. 42 Ә көт үдәг е хайваннарн ың ябыгы-зәгыйфе парлашк анда, чыбык
ларн ы куеп маташм ый, шунл ыктан хайванн ың ябык-зәгыйфь үрчеме Лабанга, ә
таза-сәламәт үрчеме Ягък убк а эләгә иде.
43 Ягък уб әнә шул рәв ешчә бик тә, бик тә бай кешег ә әвер елде. Аның бик күп
терлек көт үе, җария ләре, коллары, дөя ләре һәм ишәкләре бар иде.

31

Ягък убның яшерен рәвештә Лабаннан качып китүе

Лабан угылларын ың «Атабызн ың милкендә булган бар нәрсәне бу Ягъ
куб үзләштереп бетерде, атабызн ың мал ыннан үзенә байл ык ясад ы!» дигән
сүзләрен ишетеп, 2 Лабан белән ике аран ың әүвәлг едән бик нык бозылганл ыг ын
Ягък уб ачык аңлад ы.
3 Раббы әйтт е аңа:
– Ата-бабаларың җиренә, кардәшләрең янына кайт! – диде. – Мин синең белән
бул ырм ын.
4 Рах илә белән Лия не Ягък уб үзенең көт үе йөрг ән утлауг а чак ырып алд ы.
5 – Хакт ыр: атаг ызн ың миңа караш ы үзг әрг ән, әүв әлдә булг анча түг ел, – диде
ул аларга. – Әмма минем атамн ың Алласы – янымдад ыр. 6 Атаг ызга бөтен көчемне
биреп хезмәт иткәнемне беләсез. 7 Ә ул мине гел алдап килде, миңа тиешле әҗерне
үз белдег енчә ун тапк ыр үзгәртте. Әмма Аллаһ ы аның миңа явызл ык эшләвенә юл
куймад ы. 8 Лабан: «Хайванн ың ала-кола туган ы сиңа әҗер бул ыр», – дип әйт кәч,
1

* 30:32

Тоташ ак йонл ы сарыклар һәм тоташ кара йонл ы кәҗәләр затл ы санал ып, ала-кола,
чуар төстәг еләре исә кадерсезрәк исәптә йөрг ән.
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бөтен көт ү ала-кола үрчем бирә башлад ы. «Чуар төстәг еләре дә сиңа әҗер итеп
бирелер», – дигәч, бөтен көт ү шулай ук чуар төстәг е бәрәннәр китерә башлад ы.
9 Шулай итеп, Аллаһ ы, бөт ен терлекне атаг ызн ың кул ыннан тарт ып алып, миңа
насыйп итте. 10 Бервак ыт, хайваннарн ы каплат у вак ыт ында, мин бер төш күрдем.
Имеш, сарыклар һәм кәҗәләр белән куш ыл уч ы барл ык тәкәләр аклы-каралы, чуар
төстә. 11 Шулчак төшемдә Аллаһ ын ың фәрештәсе миңа: «Ягък уб!» – дип эндәште.
«Мин мондам ын!» – дидем мин. 12 Фәрештә, сүзен дәвам итеп: «Күзләреңне күтә
реп кара: сарыклар һәм кәҗәләр белән куш ыл уч ы тәкәләрнең һәммәсе дә аклыкаралы, чуар төстәләр, чөнк и Мин Лабанн ың сиңа карата ни кыланган ын күреп
торам, – диде. – 13 Бәйт-Элдәге һәйкәл таш ына зәйт үн мае койган чаг ыңда, синең
хозурыңа килгән Аллаһ ы – ул Мин! Шул чакта син Миңа нәзереңне әйттең. Инде
урын ыңнан кузгал, бу илне калд ыр, туган җиреңә кайт».
14 Рах илә белән Лия Ягък убк а җав ап бир еп әйтт еләр:
– Атабызн ың йорт ында безгә дигән таг ын берәр өлеш, мирас барм ы соң?! 15 Ул
безне чит кеше итеп санам ыйм ы?! Ул бит безне сат ып, әҗерен ашап бетерде. 16 Шуңа
күрә атабыздан Аллаһ ы тарт ып алган бар байлык-мөлкәт – ул безнеке һәм безнең
балаларыбызн ык ы. Димәк ки, Аллаһ ы сиңа ни дип кушса, шун ы эшлә.
17 Ягък уб, юлг а әзерләнеп, балаларын һәм хат ыннарын дөя ләрг ә утыртт ы. 18 Үзе
белән көтү-көтү хайваннарын, туплаган бөтен мал-мөлкәтен алд ы. Паддан-Арамда
туплаган шул терлек көт үләре, мал-мөлкәте белән берлектә атасы Исх ак янына
Кәнган җиренә карап юлга чыкт ы. 19 Сарыкларн ың йон ын кырк ырга дип, Лабан
ның утлауга киткән чаг ы иде. Рах илә, атасын ың юкл ыг ыннан файдалан ып, аның
потларын да үзе белән алд ы. 20 Ягък уб исә яшерен рәвештә кач ып кит үе белән
арам и Лабан йөрәг ендә рәнҗер өчен урын калд ырд ы. 21 Шулай, булган бар нәр
сәне алып китте дә бард ы Ягък уб. Фөрат елгасын кичеп, Гил ыгад тауларына таба
юлын дәвам иттерде.
Лабанның Ягък уб артыннан куа килүе
Өченче көнендә Ягък убн ың кач ып кит үе турында Лабанга хәбәр китерделәр.
Шуннан соң ул, кардәш-туганнарын җыеп, Ягък уб арт ыннан куа чыкт ы һәм җиде
көннән аны Гил ыгад таулары янында куы п җитте. 24 Шул төнне арам и Лабанн ың
төшендә Аллаһ ы пәйда булд ы. Лабанга Ул:
– Сак бул, Ягък убк а нә яхш ыдан, нә яманнан авыз ачып сүз әйт мә! – диде.
25 Лабан Ягък убн ы куы п җиткән мәлдә, Ягък уб инде Гил ыг ад тавында чат ыр
корып урнашк ан иде. Лабан да кардәш-туганнары белән бергә шунда чат ырларын
корд ы. 26 Ягък убк а ул болай диде:
– Синең бу эшеңне ничек аңларга? Нигә син мине алдад ың? Суг ыш әсирләре
дәй, минем кызларымн ы алып китеп бард ың? 27 Ник миңа берн и әйт м ичә, миңа
белг ертм ичә, яшерен рәвештә кач ып киттең? Мин бит сине күңелле тамашалар
ясап, җырлар җырлап, саз кылларын чирт еп, барабаннар каг ып озатк ан бул ыр
идем. 28 Син хәтта оныкларымн ы, кызларымн ы үбеп озат ып кал удан да мәхрүм
иттең мине. Акылсыз эшең булд ы бу синең! 29 Сезгә яманл ык кыл ырга кул ымнан
килмәс идеме?! Ләк ин кичә атаг ызн ың Алласы әйтте миңа: «Сак бул, Ягък убк а нә
22

23
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яхш ыдан, нә яманнан авыз ачып сүз әйт мә!» – диде. 30 Ярар, китеп тә бард ың ди,
чөнк и син атаң янына өйгә кайт ырга бик тел исең, ләк ин син нигә минем илаһла
рымн ы урлап киттең?
31 Ягък уб җав ап бир еп әйтт е:
– Мин курыкт ым, ачудан кызларыңн ы миннән аерып алып кал ырсың дип шик
ләндем, – диде. – 32 Инде илаһларыңн ы берәрсе алган булса, ул кешенең гомере
киселер. Кардәш-туганнарыбыз күз алд ында барлап-тикшереп чык, синеке дигән
ни нәрсә табылса, алып кал.
Потларн ы Рах иләнең урлаган ын Ягък уб белм и иде.
33 Лабан шунн ан Ягък уб белән Лия нең чат ырларын әйләнеп чыкт ы, ике кол
асраун ың чат ырында да булд ы, әмма берн и дә тапмад ы. Лия чат ырыннан чыг ып,
Рах илә чат ырына керде. 34 Рах илә исә потларн ы дөясенең ияре аст ына яшереп, өс
тенә менеп утырган иде. Рах илә чат ырында ник адәр актарынса да, Лабан үзенең
илаһларын таба алмад ы. 35 Рах илә атасына әйтте:
– Алд ыңда аяг үрә торып басмавым өчен миңа ачуланма, әтием әфәнде, чөнк и
хатын-кызның айл ык гадәтен кичергән чаг ымд ыр, – диде.
Шулай итеп, Лабанга потларн ы эзләп табу насыйп булмад ы.
36 Ягък уб, тәмам ачуы чыг ып, Лабан белән бәхәс корып җиб әрде һәм әйтт е:
– Минем гаебем нәрсәдә? – диде. – Мине эзәрлекләрдәй нинд и гөнаһ эшләдем
мин синең алда? 37 Бөтен әйберләремне карап-тикшереп чыкт ың, арадан синеке
дигәне табылд ым ы соң?! Табылса, әнә синең һәм минем кардәш-туганнар карш ы
сына чыгарып куй, икебезнең арасын алар хөкем итсен. 38 Егерме ел мин сиңа көт ү
көттем, сарыкларың, кәҗәләрең берк айчан да бәрән салмад ы, көт үеңнән бер сарык
тәкәсен дә суеп ашамад ым. 39 Ертк ыч җанвар ботарлаган ын да сиңа күрсәтмәдем,
зыя н ын үз өстемә алд ым. Ә син хайванн ың көт үдән көндез югалган ын да, төнлә
югалган ын да миннән түләттең. 40 Мин көндезг е эсседән, төнг е салк ыннан җәфа
чиктем, минем күзләремнән йок ы качт ы. 41 Синең өйдә үткән егерме елым менә
шунд ый минем. Ике кызың өчен мин сиңа – унд үрт ел, терлек көт үләрең өчен –
алт ы ел хезмәт иттем. Ә син миңа түл исе әҗереңне ун тапк ыр үзгәрттең. 42 Атам
ның Алласы, Ибраһ имн ың Алласы һәм Исх акн ың Курк усы минем янда булмаса,
син мине хәзер буш кул белән озат ып җибәргән бул ыр идең. Аллаһ ы минем хәлемә
керде, кулларымн ың хезмәт җимешен күреп, кичә төнлә хөкемен чыгард ы – син
нән яклад ы мине.
Ягък уб белән Лабан тарафыннан чик манарасы куе луы
Лабан, җавап биреп, Ягък убк а әйтте:
– Кызларым – алар минем кызлар, балаларым – минем балалар, терлек көт үлә
рем – минем көт үләр. Монда син күргән бөтен нәрсә – минеке. Кызларыма һәм
алар туд ырган балаларга яманл ык эшл и аламм ы мин?! 44 Аңлаш ыйк, икебез ара
сында килеш ү төзик, һәм ул безнең татулашуыбызны исбатласын.
45 Ягък уб бер таш алды да һәйкәл итеп җиргә куйды. 46 Аннары кардәш-туганнарына:
– Ташлар җыег ыз! – дип боерд ы.
43
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Тег еләр, ташлар җыеп, бер өем ясад ылар. Соңра шул ташлар өеме янында барысы
бергә утырып ашап-эчтеләр. 47 Лабан таш өеменә Егар-Саһадута дип, Ягък уб исә
Гәлг ыд дип исем кушт ы*. 48 Лабан Ягък убк а әйтте:
– Бу таш өеме бүг ен безнең үзара килеш үнең шаһ ит ы бул ыр, – диде.
Шуңа күрә ул Гәлг ыд дип аталд ы. 49 Миспа* дигән атамасы да сакланд ы. Чөнк и
Лабан:
– Бер-беребездән аерыл ышк аннан соң, синең белән минем аран ы күз әт еп то
руч ы Раббы Үзе бул ыр, – диде. – 50 Әгәр син минем кызларыма яманл ык кылсаң
яки кызларым өст еннән башк а хат ыннарг а өйләнс әң, гәрчә безнең ике аран ы
күз әт еп торуч ы кеше булмаса да, белеп тор: моңа Аллаһ ы Үзе шаһ итл ык итәчәк.
51 Менә таш өеме һәм менә синең белән минем араг а мин куйг ан һәйк әл, – дип,
сүз ен дәв ам итт е Лабан. – 52 Бу таш өеме дә, бу һәйкәл дә – шаһ итлар; шулай ки,
мин дә таш өеме аша синең якк а явыз ния т белән чыкмая чакм ын, син дә таш
өеме һәм һәйкәл аша минем якк а явыз ния т белән чыкмаск а тиеш. 53 Безнең ара
ны Ибраһ имн ың Алласы, Нахорн ың Алласы – ата-бабаларыбызның Аллалары*
хөкем итс ен.
Ягък уб үзенең атасы Исх акн ың Курк усы хак ына ант итте. 54 Аннары, тауда кор
бан чал ып, кардәш-туганнарын ашарга чак ырд ы. Икмәк-ризыкны ашап, алар шул
тауда төн кунд ылар.
55 Лабан ирт әг ес ен ирт үк торд ы, оныкларын, кызларын үбеп, аларг а фат их асын
бирде дә торган җиренә кире кайт ып китте.

32

Ягък убның Эсау янына хезмәтчеләрен алдан күнд ерүе

Ягък уб исә үзенең юлын дәвам иттерде һәм Аллаһ ын ың фәрештәләре бе
лән очрашт ы. 2 Аларн ы күргәч, Ягък уб:
– Болар – Аллаһ ын ың гаскәре! – дип, бу урынга Мах анаи м* дип исем кушт ы.
3 Ягък уб Сәг ыйрь җирләр ендә, Эдом өлкәс ендә яшәг ән берт уг ан ы Эсауг а алдан
ук хәбәрчеләр күндерде. 4 Аларга боерык биреп әйтте:
– Әфәндем Эсауга хәбәремне җиткерег ез: «Мин менә, аның кол ы Ягък уб, бү
генгә кадәр вак ытл ыча Лабан янында яшәдем. 5 Вак терлек көт үләрем, үгезләрем,
ишәкләрем, кол хезмәтчеләрем һәм асрауларым бар; үзем турында бу хәб әрне
ирештерүем белән мин синең, Эсау әфәндемнең, ягымл ы караш ыңн ы күрергә өмет
итәм», – дип әйтте диег ез.
6 Хәб әрчеләр, әйләнеп кайт ып, Ягък убк а:
– Кардәшең Эсау янында булд ык. Ул сине карш ыларга юлга чыкт ы, үзе белән
дүрт йөз кешесе бар, – дип белдерделәр.
1

* 31:47 Егар-Саһадута – борынг ы арамей телендә «шаһәдәт өеме» мәгънәс ендә. Гәлгыд – «ша

һәдәт өеме» диг әннең яһүдчәсе.
Миспа – яһүдчә «саклау манарасы» мәгънәсендә.
* 31:53 ...Алл ал ары... – Яһүд телендә әлег е сүз «Алл асы» диг әнне дә аңл ат ырг а мөмк ин.
* 32:2 Мах ан аи м – яһүдчә «ике урд а», «ике төркем» мәгънәс ендә.
* 31:49
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7 Ягък уб бик нык курыкт ы һәм кауш ап калд ы. Ул үз кул аст ынд а булг ан бар
лык кешеләрне, вак һәм эре терлек көт үен, дөя ләрне ике аерым төркемг ә бүлде.
8 Һәм әйтт е:
– Эсау бер төркеменә һөҗ үм итеп пыран-заран китерсә дә, һич югы төркемнең
икенчесе исән кал ыр, – диде.
9 Аннары Аллаһ ыг а ялв арып дог а кылд ы:
– И бабам Ибраһ имн ың, атам Исх акн ың Раббы Алласы! Син: «Туган җиреңә,
кардәшләрең янына кайт, Мин сиңа игелек кыл ырм ын!» – дип вәгъдә бирдең.
10 Кол ың а кылг ан мәрхәмәт еңә, күрс әткән тугрыл ыг ың а лаек түг елмен. Үрд үн
елгасын кичкәндә, юл тая г ымнан башк а минем бернәрсәм дә юк иде; инде менә
ике зур туплам байл ыг ым бар. 11 Ялварам ын: туган кардәшемнең кул ыннан, Эсау
кул ыннан котк ар мине! Килеп, мине дә, балаларым белән аналарын да үтереп
ташламагае дип курк ам. 12 Син бит миңа: «Сиңа игелек кылачакм ын, нәселеңне
диңг ездәг е бих исап ком бөртекләре сан ынча ишәйтәчәкмен», – дип вәгъдә бирдең.
13 Ягък уб шуш ы урында төн кунд ы һәм, туг ан кардәше Эсауг а бүләк итеп бирү
өчен, 14 үзендәг е мал-туардан ике йөз кәҗә һәм егерме кәҗә тәкәсе, ике йөз сарык
һәм егерме сарык тәкәсе, 15 кол ыннары белән берлектә утыз баш савым дөя, кырык
баш сыер, ун үгез, егерме ана ишәк һәм ун ата ишәкне аерып алд ы. 16 Аерып алган
шул терлек көт үләрен кол хезмәтчеләре карамаг ына тапш ырып, аларга:
– Бер-берегездән ара калд ырып, үз көт үләрег ез белән миннән алда юлга чыг ы
гыз, – дип боерд ы.
17 Иң алдан баруч ыг а болай дип әмер бирде:
– Кардәшем Эсау белән очрашк ач, ул: «Хуҗ аң кем? Кая юл тотасың? Бу терлек
көт үе кемнеке?» – дип сораса, 18 әйт: «Кол ың Ягък убн ык ы, – диг ен. – Ул мон ы
әфәндесе Эсауга бүләк итеп җибәрде, үзе дә арттан килә», – диг ен.
19 Икенче, өченче һәм башк а терлек төркемнәр ен әйдәп баруч ыларг а да Ягък уб
шулай эшләргә – Эсау белән очрашк ач, аңа шул ук сүзләр белән җавап бирергә
кушт ы; 20 «Безнең арттан кол ың Ягък уб та килә», – дип әйтег ез, диде. «Алдан бү
ләкләр җибәреп, Эсаун ың күңелендә миһербанл ык уят ырм ын, үзе белән очрашк ач,
ул мине, бәлк и, кабул итәр», – дип уйлад ы Ягък уб.
21 Шул рәв ешчә, бүләккә диг ән маллар алдан китт е. Ягък уб исә бу төнне тук
таул ыкта кунарга калд ы.

Ягък убның Аллаһы белән көрәшүе
Шул төнне ул, торып, ике хат ын ын, ике җариясен һәм унбер угл ын ияртеп,
Яббок ермаг ын ың сай җиреннән ерып, арг ы якк а чыкт ы. 23 Аларн ы арг ы якк а чы
гарганнан соң, кул аст ындаг ы бар мал-мөлкәтне дә шунда күчерде. 24 Бу як ярда
Ягък уб берья лг ызы калд ы. Шул төнне таң атк анч ыга кадәр нинд идер адәм аның
белән көрәшеп чыкт ы. 25 Көрәшкәндә, үзенең җиңә алмавын күреп, шул адәм и зат
Ягък убн ың бот буы н ын кайм ыкт ырд ы. 26 Шунда әйтте:
– Инде таң атт ы, җибәр мине! – диде.
Ягък уб:
– Юк, җибәрм им! Иң элек син миңа мөбарәк фат их аңн ы бир, – диде.
22
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27 Адәм и зат:
– Исемең ничек? – дип сорад ы.
– Ягък уб, – дип җавап бирде Ягък уб.
28 Адәм и зат:
– Моннан соң синең исемең Ягък уб түг ел, ә сИсраи л* бул ыр, – диде. – Чөнк и
син, Аллаһ ы һәм кешеләр белән көрәшеп, җиң үче булд ың.
29 Ягък уб сорау бир еп әйтт е:
– Исемең кем соң синең? – диде.
Адәм и зат:
– Исемем нәрсәгә сиңа, ник сорап торасың? – дип, Ягък убк а мөбарәк фат их а
сын бирде.
30 «Монда мин Аллаһ ы белән йөзгә-йөз очрашт ым, җан ым исән калд ы», – дип,
Ягък уб бу урынга Пен уи л* дип исем кушт ы.
31 Ягък уб Пен уи л яныннан узып киткәндә, коя ш чыкк ан иде инде. Бот буы н ы
кайм ыкк анга, ул бер аяг ына аксап атлад ы. 32 (Адәм и зат Ягък убн ың бот буы н ын
кайм ыкт ыру сәбәпле, Исраи л балалары хайван бот ындаг ы сеңерле итне бүг енгәчә
ашам ыйлар.)

33

Ягък уб белән Эсауның очраш улары

Ягък уб, алга таба күзен төбәп, карш ысына Эсау һәм аның дүрт йөз кешесе
якынлаш ып кил үен күрде. Лия нең, Рах иләнең һәм ике җария нең балаларын
ул аерым-аерым төркемнәргә бүлде. 2 Җария ләрне һәм аларн ың балаларын алга
куйд ы, алар арт ына Лия белән аның балаларын, ә ахырга Рах илә белән Йосыфн ы
баст ырд ы.
3 Ягък уб үзе исә, төркем алд ына чыг ып, туг ан кардәше Эсауг а таба атлад ы һәм,
туктый-туктый, җиде тапк ыр җиргә кадәр иелеп, итагатен белдерде. 4 Эсау, аның
карш ысына йөг ереп килеп, муен ына сарылд ы, үбәргә тот ынд ы. Икесе дә елап җи
бәрделәр. 5 Эсау күз караш ын хат ыннарга һәм балаларга таба юнәлтте:
– Синең кемнәрең болар? – дип сорад ы ул.
– Мин кол ыңа Аллаһ ы насыйп иткән балаларым, – диде Ягък уб.
6 Җария ләр һәм балалары Эсау карш ына килеп баш иделәр. 7 Лия дә балалары
белән берлектә, аннары, ниһая ть, Рах илә белән Йосыф та, килеп, Эсау карш ысында
баш иеп, итагать күрсәттеләр. 8 Эсау:
– Миңа юлда очраган көтү-көтү малн ың хикмәте нәрсәдә? – дип сорад ы.
– Син әфәндем миннән разый булсын өчен, бүләк ул, – дип җавап бирде Ягък уб.
9 Эсау әйтт е:
– Миндә мал болай да җитәрлек, кардәшем, үз мал ың үзеңә булсын, – диде.
10 – Юк, әгәр синең күңелеңә хуш килс әм, минем бүләг емне дә кабул ит, – диде
Ягък уб. – Синең йөзеңне күрү миңа Аллаһ ын ың йөзен күрү кебек булд ы – син бит

* 32:28
* 32:30

1

Исраи л – яһүдчә «Аллаһ ы белән көрәшкән» яки «Аллаһ ы көрәшкән» мәгънәсендә.
Пен уи л – яһүдчә «Аллаһ ын ың йөзе-чырае» мәгънәсендә.
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миңа ягымл ы мөнәсәбәтеңне күрсәттең. 11 Алып килгән бүләг емне кабул итеп ал.
Аллаһ ы миңа күп игелекләр насыйп итте, миндә бөтен нәрсә дә бар.
Эсау бүләкне кабул иткәнчегә кадәр, ул шулай кыставыннан туктамад ы. 12 Эсау:
– Инде юлыбызн ы дәвам итик, – диде. – Мин синең белән бергә барырм ын.
13 Ягък уб әйтт е:
– Кардәшем әфәндег ә мәгъл үмдер ки, бала-чага иркә-назлы була, өстәвенә
көт үемдә имезүче хайваннар да шакт ый – аларн ы көне буе таг ы куа лап барсак,
бөтен көт ү үлеп бетәчәк, – диде. – 14 Кардәшем әфәнде, син алдан бара тор, мин
исә, синең кол ың, хайваннар, бала-чага йөрешенә җайлаш ып, әкрен генә хәрәкәт
итәрмен, шулай барып, Сәг ыйрьдә син әфәндем белән куш ыл ырм ын, – диде.
15 Эсау:
– Алайса, мин янымдаг ы берн ичә кешене синең белән калд ырам, – диде.
– Нигә кирәк? – диде Ягък уб. – Син миңа, кардәшем әфәнде, болай да ягымл ы
караш ыңн ы күрсәттең.
16 Эсау шул ук көнне Сәг ыйрьг ә кайт у юлына борылд ы. 17 Ә Ягък уб Суккөткә
карап юл тотт ы, анда үзенә йорт корд ы, мал-туары өчен утарлар булд ырд ы. Шул
сәбәптән бу урынга ул Суккөт* дип исем кушт ы. 18-19 Паддан-Арамнан кайт к аннан
соң, Ягък уб, Кәнган җирендәге Шәкем шәһәренә исән-имин килеп җитеп, шәһәргә
якын урында Шәкемнең атасы Хам урн ың угылларыннан йөз кесита* бәрабәренә
җир кисәг е сат ып алд ы да шунда чат ырларын корд ы. 20 Шул җирдә үк мәзбәх ясап,
аңа Эл-Илаһи-Исраил* дип исем бирде.

34

Динәнең намусы тапталуы. Абыйларының Шәкем халкыннан уч алуы

Лия нең Ягък убк а туд ырып биргән кызы Динә беркөнне, җирле хал ык кыз
ларын күрергә дип, шәһәргә чыкт ы. 2 Төбәкнең хак име хивви Хам урн ың
угл ы Шәкем, кызга күзе төшеп, аны көчләп алып китте дә нам усын таптад ы. 3 Ягъ
кубн ың кызы Динә егетнең күңелен яулап, Шәкем аңа тәмам гаш ыйк булган иде.
Шуңа күрә ул кызга ягымл ы мөгамәлә күрсәтергә тырышт ы. 4 Атасы Хам урга исә:
– Бу кызн ы миңа хат ынл ыкк а алып бир! – дип ялынд ы.
5 Ягък уб, кызы Динәнең мәсхәр ә ител үен ишетс ә дә, үзенең угыллары терлек
көт үе белән утлауда булганл ыктан, алар кайт к анч ы, бу хакта бер сүз дә дәшмәде.
6 Шулай беркөнне Шәкемнең атасы Хам ур, киңәш-табыш итәрг ә дип, Ягък уб
янына килде.
7 Ягък убн ың угыллары, хәлне ишет үгә үк, утлаудан кайтт ылар. Алар нәфрәт белән
тәмам ярсыганнар иде. Чөнк и Ягък уб кызын ың нам усын таптау Исраи лне мәсхә
рә итү белән бер – моңа юл куя рга һич тә ярам ый иде. 8 Хам ур аларга болай диде:
– Угл ым Шәкем бөт ен җаны-тәне белән сезнең кызыг ызг а гаш ыйк. Зинһ ар,
аны угл ыма хат ынл ыкк а бирег ез. 9 Туганлаш ыйк шулай. Кызларыг ызн ы безнең
егетләргә кия үгә бирег ез, безнең кызларн ы үзег езгә килен итеп алыг ыз. 10 Шулай
1

* 33:17

Сукк өт – яһүдчә «утарлар» мәгънәсендә.
Кесита – акча берәмлег е, авырл ыг ы һәм кыйммәт е билг еле түг ел.
33:20 Эл-Илаһи-Исраил – яһүдчә «Эл – Исраи л Алл асы» мәгънәс ендә.

* 33:18-19
*
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бергәләшеп тат у яшик. Җирләребез сезнең күз алд ыг ызда, шунда теләгән шөгыльэшегезне эшләп, җирләр биләп яши бирег ез.
11 Шәкем дә Динәнең атасына һәм агаларына әйтт е:
– Әгәр күңелег езгә хуш килсәм, мин сезгә теләгән нәрсәг езне бирергә әзер
мен, – диде. – 12 Иң зур мәһәр һәм бүләк сорасаг ыз да, мин барысына риза, тик
кызыг ызн ы гына миңа хат ынл ыкк а бирег ез.
13 Ягък убн ың угыллары, сеңелләр е Динәнең нам усын тапт аг ан Шәкемг ә һәм
аның атасы Хам урга хәйләле төстә җавап биреп:
14 – Булмас эш бу! Кызыбызн ы с сөннәтсез кешег ә кия үг ә бир ә алм ыйбыз, – диде
ләр. – Бу безнең өчен хурл ык бул ыр иде. 15 Әгәр без куйган шарт к а разый булсаг ыз,
ягън и сезнең барл ык ир затларыг ыз безнең кебек үк сөннәткә утырт ылган булса,
16 менә шул чакн ы гына без кызларыбызн ы сезләрг ә бир ерб ез, ә сез үз кызлары
гызн ы безләргә бирерсез, шулай сезнең белән бер хал ык бул ып яши башларбыз.
17 Инде безнең белән килешм ис ез, сөннәтле бул ырг а теләм ис ез икән, ул чакн ы без
кызыбызн ы алабыз да моннан китеп барабыз.
18 Монд ый сүзләр Хам урн ың күңеленә дә, угл ы Шәкемнең күңеленә дә хуш
килде. 19 Атасы гаиләсендә иң абруйл ы кеше булган Шәкем әлег е шарт н ы кичек
терм и гамәлгә ашырд ы, чөнк и ул Ягък убн ың кызына гаш ыйк иде. 20 Хам ур белән
угл ы Шәкем, үзләренең шәһәр капк асы янына хал ыкн ы җыеп, аларга болай дип
мөрәҗәгать иттеләр:
21 – Бу адәмнәр – безнең белән дуст анә мөнәс әб әт якл ылар; илеб ездә җирләшеп,
үз эш-шөгыльләре белән яши бирсеннәр. Аларн ың күз алд ында күпме җирләр җәй
рәп ята! Кызларын хат ын итеп үзебезгә алыйк, кызларыбызн ы аларн ың егетләренә
кия үгә бирик. 22 Ләк ин монда җирләшеп кал ыр һәм безнең белән бер хал ык бул ып
яшәр өчен, алар шунд ый шарт куя лар: бездәг е барл ык ир зат ы аларн ың үзләре ке
бек үк сөннәтле бул ырга тиеш. 23 Аларн ың көтү-көтү маллары, хайваннары, бөтен
мал-мөлкәте безнеке булмасм ын и?! Ризал ык кына бирик, алар безнең белән бергә
яши башлая чаклар.
24 Шәһәр капк асы янына җыелг ан һәркем Хам ур белән аның угл ы Шәкем әйт кән
сүзләрне кабул итте – барл ык ир зат ы бердәм төстә сөннәткә утырт ылд ы.
25 Шулай булд ы ки, сөннәткә утырт ылг аннарн ың сырх аул ы өченче көнендә Ягъ
кубн ың ике угл ы, Динәнең агалары Шим ун белән Леви, һәрк айсы кул ына кыл ыч
алып, көтмәгәндә шәһәргә бәреп керделәр һәм барл ык ир затларын суеп чыкт ылар.
26 Хам ур белән аның угл ы Шәкемне дә кыл ычт ан кичерделәр һәм өйләр еннән Ди
нәне алып кайт ып киттеләр. 27-28 Аннан соң Ягък убн ың угыллары, суеш урын ына
кире кайт ып, шәһәр буйлап өйләрне талап йөрделәр, нам усы тапталган Динә өчен
шәһәр эчендәг е һәм утлаулардаг ы барл ык эре һәм вак терлекне, ишәкләрне үзләре
нә алд ылар. 29 Бөтен мал-туарны алд ылар, бала-чаганы, хат ыннарн ы әсир иттеләр,
өйләрдә булган бар нәрсәне талап чыкт ылар.
30 Ягък уб үзенең угыллары Шим ун белән Левиг ә әйтт е:
– Сез бу җирләрдә яшәг ән кәнг ан иләр белән фәризиләрнең барчасын миңа
дошман ясад ыг ыз, баш ыма бәла туд ырд ыг ыз! – диде. – Минем үз кешеләрем аз,
шуңа күрә алар, миңа карш ы туплан ып, мине гаиләм-йортым белән юк итәчәкләр.
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Шим ун белән Леви:
– Ә сеңелебезне фах ишә кыздай мыск ыл итү ярый идемени?! – дип җавап бирделәр.
31

35

Ягък убның Бәйт-Элгә кайтуы

Аллаһ ы Ягък убк а әйтте:
– Кузгал! Бәйт-Элгә китеп, шунда яшә! Туган кардәшең Эсаудан кач ып кит
кән чаг ында синең алда пәйда булган Аллаһ ы хөрмәтенә шунда мәзбәх яса! – диде.
2 Ягък уб, бөт ен өй җәмәг ат енә һәм янында булг ан барл ык адәмнәрг ә мөр әҗә
гать итеп:
– Чит-ят илаһларыг ызн ы ташлаг ыз! – диде. – Чистарын ып, өс киемнәрег езне
алышт ырыг ыз. 3 Без кузгалабыз, Бәйт-Элгә китәбез. Бәлагә төшкән көннәремдә
ярдәменнән калд ырмаган һәм йөрер юлларымда һәрчак минем белән бергә булган
Аллаһ ы хөрмәтенә Бәйт-Элдә мин мәзбәх корачакм ын, – диде.
4 Шуннан соң һәрк айсы кулларында булг ан барл ык чит-ят илаһларын, колак
алк аларын Ягък убк а тапш ырд ы. Ягък уб исә аларн ы, Шәкем янындаг ы бер имән
төбенә күмеп, күздән юк итте.
5 Шулай итеп, алар юлг а кузг алд ылар. Бөт ен тирә-яктагы шәһәрләрнең халк ын
Аллаһ ыдан курк у биләп алган иде, шул сәбәпле Ягък уб угылларын эзәрлекләүче
булмад ы.
6 Ягък уб үзенең бөт ен адәмнәр е белән берлект ә Кәнг ан җир ендәг е Луз шәһәр е
нә, ягън и Бәйт-Элгә килде. 7 Анда мәзбәх корып, бу урынга Эл-Бәйт-Эл* дип исем
кушт ы, чөнк и туган кардәшеннән кач ып барган чаг ында, Аллаһ ы аңа нәкъ менә
шуш ы урында күренгән иде.
8 Рәбик ан ың сөт анасы Дебора вафат булг ач, аны Бәйт-Элдән түбәндәрәк бер имән
агач ы төбенә күмделәр. Шул уңайдан бу агачк а Аллон-Бахут* дигән исем бирелде.
9 Ягък уб Паддан-Арамнан кайт к аннан соң, Аллаһ ы, аның алд ында янә бер кү
ренеп, аңа мөбарәк фат их асын ирештерде, 10 әйтте:
– Моңарч ы сине Ягък уб дип атап йөрделәр, әмма бүг еннән синең исемең Исра
ил бул ыр, – диде.
Шулай итеп, Аллаһ ы Ягък убк а Исраи л дигән исем кушт ы. 11 Аллаһ ы таг ын бо
лай диде:
– Мин – Кад ир Аллам ын! Үрчемле бул һәм ишәй! Мин синнән зур хал ык һәм
таг ын күп хал ыклар туд ырачакм ын – син күп патшаларн ың нәсел атасы булачак
сың. 12 Мин Ибраһ им белән Исх акк а биргән җирләрнең һәммәсен сиңа һәм синнән
соңг ы нәсел варисларыңа бирәчәкмен.
13 Шулай дип, Аллаһ ы Ягък уб белән сөйләшеп торг ан урыннан күккә ашт ы.
14 Ягък уб исә Аллаһ ын ың сүзләр ен ишеткән бу урынг а ташт ан бер һәйкәл куйд ы
һәм аның өстенә шәраб белән зәйт үн мае койд ы. 15 Ягък уб Аллаһ ы аның белән
сөйләшкән бу урынга Бәйт-Эл дип исем кушт ы.

* 35:7
* 35:8

1

Эл-Бәйт-Эл – яһүдчә «Бәйт-Эл Алласы» мәгънәсендә.
Аллон-Бахут – яһүдчә «Елаш у имәне», «Матәм имәне» мәгънәсендә.
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Бенья м иннең тууы. Рах иләнең вафаты
16 Аннары алар, Бәйт-Элдән күчеп, ары китт еләр. Эфрат а җир енә җит әр әк, юлда
Рах иләнең тулгаг ы башланд ы. Балан ы ул бик авыр тапт ы. 17 Тулгак газабын ки
чергәндә, кендек әбисе аңа әйтте:
– Курыкма, таг ын бер угл ың бул ыр, – диде.
18 Әмм а Рах илә инде үлем түшәг ендә иде. Җан ы чыг ып барг анд а, ул үзенең
дөнья га яңа килгән угл ына Бенон и* дип исем кушт ы. Ләк ин атасы аның исемен
Бенья м ингә* алышт ырд ы.
19 Рах илә шулай вафат бул ып, аны Эфрат аг а, ягън и Бәйт-Лехемгә бара торг ан юл
буена җирләделәр. 20 Ягък уб Рах иләнең каберенә таш һәйкәл куйд ы, һәм ул һәйкәл
таш ы әле бүг ен дә шунда тора.
21 Исраи л бу урыннан янә күчт е һәм Мигдал-Эдер аръя г ындаг ы җирләрдә чат ыр
корып яши башлад ы.
22 Ул шунда яшәг ән заманда, Исраи лнең угл ы Рубин атасын ың җарияс е Билһ а
белән якынл ык кылд ы. Исраи л бу хәлне ишетеп белде.

Ягък убның угыллары
Ягък убн ың уни ке угл ы бар иде.
23 Лия дән туг ан угыллары: иң өлкәне Рубин, аннан соң Шим ун, Леви, Яһүдә,
Исәсхәр һәм Зәбул ун.
24 Рах иләдән туг ан угыллары: Йосыф белән Бенья м ин.
25 Рах иләнең җарияс е Билһ адан туг ан угыллары: Дан белән Нәпт ал и.
26 Лия нең җарияс е Зилпәдән туг ан угыллары: Гәд, Ашер.
Ягък убн ың Паддан-Арамда чакта туган угыллары шулард ыр.
27 Ягък уб кайч анд ыр үзенең бабасы Ибраһ им һәм хәз ер атасы Исх ак яшәг ән
җирләргә – бүг енг е көндә Хебрун дип йөртелгән Кыръят-Арба янындаг ы Мәмрегә,
атасы Исх ак янына әйләнеп кайтт ы.
28 Исх ак йөз дә сикс ән ел яшәде. 29 Карт аеп, торм ышт а барысын татып-кичереп,
ул соңг ы сул ыш ын алд ы, җан тәсл им кыл ып, үзенең ата-бабалары белән куш ылд ы.
Угыллары Эсау белән Ягък уб аны дәфен кылд ылар.

36

Эсауның нәсел шәҗәрәсе

Эсаун ың, ягън и Эдомн ың нәсел шәҗәрәсе болайд ыр. 2 Эсау үзенә Кәнган
җире кызларыннан хитт и Элонн ың кызы Адан ы, хивви Сибг оннан туган
Анаһ кызы Оһол ибаман ы һәм 3 Исмәг ыйл ьнең кызы – Нәбаютн ың кыз кардәше
Басематн ы хат ын итеп алган иде.
4 Ада Эсауг а Элифазн ы туд ырд ы, Бас емат – Рег уи лне, 5 Оһол ибама – Игушн ы,
Ягълам һәм Корахны тудырды. Эсауның Кәнган җирендә туган угыллары шулардыр.
1

* 35:18

Бенони – яһүдчә «саг ыш ымн ың угл ы» мәгънәсендә.
Бенья мин – яһүдчә «уң кулн ың угл ы» («кояшлы-бәхетле угыл») яки «Көнья к угл ы»
мәгънәсендә.

* 35:18
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6 Эсау үзенең хат ынн арын, угылл арын, кызл арын, өендәг е бөт ен адәмнәрне,
терлек көт үләрен, Кәнган илендә туплаган бар мал-мөлкәтен алд ы да, кардәше
Ягък убтан аерыл ып, башк а бер төбәккә күчеп китте. 7 Аларн ың икесенең дә малмөлкәте шулк адәр зур иде ки, мондаг ы җәйләүләрдә көтү-көтү маллары өчен инде
урын җитм и, шуңа күрә алар берн ичек тә бергә сыеш ып яши алм ыйлар иде.
8 Эсау (ягън и Эдом) Сәг ыйрь тавы буендаг ы җирләрг ә барып төпләнде.
9 Сәг ыйрь тавы буенда җирләшкән эдом иләрнең нәс ел атасы булг ан Эсаун ың
шәҗәрәсе түбәндәг ечә.
10 Эсау угылларын ың исемнәр е: Эсаун ың хат ын ы Ададан туг ан угл ы Элифаз,
Эсаун ың хат ын ы Басематтан туган угл ы Рег уи л.
11 Элифазн ың угыллары: Теман, Омар, Сеф о, Гәт әм һәм Кыназ. 12 Тимна – Эсау
угл ы Элифазн ың җариясе иде. Тимна Элифазга Амал ыкн ы туд ырд ы. Болар – Эсау
хат ын ы Адан ың оныкларыд ыр.
13 Рег уи лнең угыллары: Нах ат, Зерах, Шамма һәм Мизз а. Болар – Эсау хат ын ы
Басематн ың оныкларыд ыр.
14 Сибг оннан туг ан Анаһ кызы Оһол ибама Эсауг а табып бирг ән угылларн ың
исемнәре: Игуш, Ягълам һәм Корах.
15 Эсау угылларын ың ыругбашлары: Эсаун ың өлкән угл ы Элифаз угылларыннан
туган Теман, Омар, Сефо, Кыназ, 16 Корах, Гәтәм, Амал ык. Болар – Эдом илендә
Элифаз нәселеннән туган ыругбашлары, Эсау хат ын ы Адан ың оныкларыд ыр.
17 Эсау угл ы Рег уи лдән туг ан ыругбашлары: Нах ат, Зерах, Шамма, Мизз а. Бо
лар – Эдом илендә Рег уи л нәселеннән чыкк ан ыругбашлары, Эсау хат ын ы Басе
матн ың оныкларыд ыр.
18 Эсау хат ын ы Оһол ибама туд ырг ан ыругбашлары: Игуш, Ягълам һәм Корах.
Болар – Эсаун ың хат ын ыннан, Анаһ кызы Оһол ибамадан туган ыругбашлары.
19 Боларн ың һәммәс е – Эсау (ягън и Эдом) угыллары һәм алар нәс еленнән чык
кан ыругбашларыд ыр.
20 Шул ук җирләрдә яшәг ән хори Сәг ыйрьнең угыллары: Лот ан, Шобал, Сибг он,
Анаһ, 21 Дишон, Эсер һәм Дишан. Болар – Эдом җирләрендә хориләрнең ыругбаш
лары булган Сәг ыйрь угылларыд ыр.
22 Лот анн ың угыллары: Хори һәм Һемам. Тимна – Лот анн ың кыз кардәше иде.
23 Шобалн ың угыллары: Алв ан, Манах ат, Эвал, Шефу һәм Онам.
24 Сибг онн ың угыллары: Аяһ һәм Анаһ. Атасы Сибг онн ың ишәкләр ен көт үдә
йөрткәндә, чүлдә кайнар су чыганаклары тапк ан Анаһ шуш ы булад ыр.
25 Анаһн ың балалары: угл ы Дишон һәм кызы Оһол ибама.
26 Дишонн ың угыллары: Хемдан, Эшбан, Итран һәм Керан.
27 Эсерның угыллары: Билһ ан, Заг ав ан һәм Акан.
28 Дишанн ың угыллары: Утс һәм Аран.
29 Хориләрдән чыкк ан ыругбашлары шулар: Лот ан, Шобал, Сибг он, Анаһ, 30 Ди
шон, Эсер һәм Дишан. Болар – Сәг ыйрь җирләрендә яшәгән хориләрнең ыруг
башларыд ыр.
31 Исраи л патшалары хак имлег енә кадәр Эдом җирләр ендә хөкем сөрг ән пат
шалар: 32 Биг ур угл ы Бела Эдом илендә патша бул ып торд ы. Аның баш шәһәре
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Динһаба дип атала иде. 33 Бела үлгәч, Босра шәһәреннән Зерах угл ы Йовав патша
булд ы. 34 Йовав үлгәч, Теман иленнән Хушам патша булд ы. 35 Хушам үлгәч, Бедад
угл ы Һадад патша булд ы (Мәаб кырларында мидья н иләрне ул тар-мар итте). Шә
һәренең исеме Авит иде. 36 Һадад үлгәч, Масрык адан Самла патша булд ы. 37 Самла
үлгәч, елга буендаг ы Рехоботтан Шаул патша булд ы. 38 Шаул үлгәч, Ахбор угл ы
Багал-Ханан патша булд ы. 39 Ахбор угл ы Багал-Ханан үлгәч, Һадар патша булд ы.
Шәһәренең исеме Паг у иде. Һадарн ың хат ын ы – Ме-Заһабның кыз оныг ы, Мат
редн ың кызы – Меһетабел исемле иде.
40 Эсау нәс еленнән чыкк ан һәм исемнәр е белән кабиләләр е, яшәг ән җирләр е
аталган ыругбашлары болард ыр: Тимна, Алва, Ятет, 41 Оһол ибама, Элаһ, Пинон,
42 Кыназ, Теман, Мибсар, 43 Мәгд ие л һәм Ирам. Яшәг ән җирләр енә, биләмәләр енә
үзләренең исемнәрен биргән Эдом ыругбашлары менә шулард ыр.
Эдом иләрнең нәселбаш ы исә Эсауд ыр.

37

1
2

Ягък уб шулай атасы Исх ак гомер кичергән Кәнган җирләрендә яши иде.
Ягък убн ың яшәү рәвеше болайд ыр.
Йосыфның төшләре

Унҗ иде яшьлек угл ы Йосыф атасын ың хат ыннары Билһа һәм Зилпәдән туган
агалары белән берлектә көт ү көтә һәм агаларын ың кырын эшләре турында аталары
Исраи лгә хәбәрләр җиткереп тора иде. 3 Исраи л Йосыфн ы бүтән барл ык угылла
рыннан арт ыграк ярата, чөнк и Йосыф аның картл ык көнендә туган баласы иде.
Ул аңа төрле төстәг е тук ымадан затл ы кием ясатк ан иде. 4 Аталарының Йосыфн ы
үзләренә караганда арт ыграк ярат уы н күргәч, Исраи лнең өлкән угыллары Йосыфка
нәфрәт белән карый башлад ылар, хәтта аның белән дустанә сөйләшмәс булд ылар.
5 Берв ак ыт Йосыф төш күрде һәм төшен агаларына сөйләде. Шуннан соң агала
рын ың нәфрәтләре таг ы да көчәйде. 6 Йосыф әйтте аларга:
– Тыңлаг ыз, мин сезгә күргән төшемне сөйл им, – диде. – 7 Имеш, без барыбыз
да кырда көлтә бәйл ибез икән. Шулчак мин бәйләгән көлтә җир өстенә туп-туры
калк ып утырд ы, ә сез бәйләгән көлтәләр, минем көлтәне урат ып алып, аның ал
дында сәҗдә кылд ылар.
8 Агалары Йосыфк а:
– Син безнең өстән хак им булмакч ы, безне үзеңә буйсынд ырмакч ым ы?! – дип
ризасызл ык белдерделәр.
Күргән төше, сөйләгән сүзләре өчен Йосыфн ы таг ы да ныграк күрәлмый баш
лад ылар. 9 Йосыф, таг ын бер төш күреп, аны да агаларына һәм атасына сөйләде:
– Менә, мин таг ын бер төш күрдем, – диде. – Имеш, коя ш, ай һәм унбер йолд ыз,
сәҗдә кыл ып, миңа баш иделәр.
10 Төшен атасына һәм агаларына сөйләг әч, атасы ачулан ып әйтт е:
– Нәрсәне аңлата синең күргән бу төшең? Мин, анаң һәм агаларың синең алд ыңа
килеп баш ияргә тиешләр дисеңмен и?! – диде.
11 Агаларын ың Йосыфт ан зарлан улары арт а бара иде. Аталары исә боларн ың
барысын күңеленә сал ып куйд ы.
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Йосыфның кол итеп сатылуы
12 Беркөнне Йосыфн ың агалары аталарын ың көт үен көт әрг ә Шәкемг ә китт еләр.
Исраи л Йосыфк а:
– Агаларың Шәкемгә көт ү карарга киткәннәр иде, – диде. – Син дә алар янына
барып кайт.
Йосыф:
– Ярый, – дип җавап бирде.
14 – Барг ач, белеш: агал арың авырм ыйл арм ы, хайв анн ар исән-иминме? Шул
хакта миңа хәбәр алып кайт, – диде Ягък уб һәм Йосыфн ы Хебрун үзәнлег еннән
юлга күндерде.
Йосыф Шәкемгә килде. 15 Кырда агаларын эзләп йөргәндә, аңа бер адәм очрап:
– Син нәрсә эзл исең? – дип сорад ы.
16 Йосыф:
– Агаларымн ы эзл им, – дип җавап бирде. – Әйтче: көт үне алар кайда көтәләр
икән?
17 Әлег е адәм:
– Алар моннан китеп бард ылар, – дип җаваплад ы. – Мин аларн ың «Дотанга
китәбез» дигән сүзләрен ишетеп калд ым.
Йосыф, янә юлга чыг ып, агаларын Дотанда эзләп тапт ы. 18 Йосыфн ың якынла
шып кил үен ерактан ук күреп алгач, агалары, аны үтерү өчен, үзара киңәш-табыш
итә башлад ылар. 19 Бер-берләренә:
– Әнә төш хастасы килә, – диештеләр. – 20 Үтерик тә мәетен берәр чок ырга ил
теп ташл ыйк. Әйтербез, аны ертк ыч хайван ашад ы, дия рбез. Шуннан күрербез:
күргән төшләреннән нәрсә килеп чыгар икән, – диделәр.
21 Рубин, бу сүзләрне ишет еп:
– Юк, җан ына тим ибез! – дип, Йосыфн ы кардәшләренең кара ния тләреннән
йол ып кал ырга тырышт ы.
22 – Кан коймаг ыз! – диде ул. – Аны чүлдәг е бер әр чок ырг а ташлап калд ырыг ыз,
әмма үзенә кул тидермәг ез.
Рубиннең теләг е – Йосыфн ы кардәшләре кул ыннан котк арып кал у, аны исәнимин хәлдә атасына кайтарып тапш ыру иде.
23 Яннарына Йосыф килеп җит үгә, агалары аның өстенә кигән төсле-чуар киемен
салдырып алдылар да, 24 култыгыннан тотып, сусыз-коры бер коега төртеп төшерде
ләр. 25 Шуннан соң үзләре ашарга дип утырдылар. Шулчак Гилыгад тарафыннан бер
кәрван якынлашып килгәне күренде. Дөя ләренә агач сагызы, бәлзәм һәм с ладан төяп,
Мисырга баручы исмәгыйлиләр кәрваны иде бу. 26 Кардәшләренә Яһүдә болай диде:
– Энекәшебезне үтереп, аның кан ын яшереп кал удан безгә ни файда?! 27 Без аны
кәрванч ы исмәг ыйл иләргә сат ып җибәрик, җан ына кул сузм ыйк. Ул бит безнең
энекәшебез, кан кардәшебез.
Бүтәннәр Яһүдәнең бу сүзләренә риза булд ылар. 28 Мидья н сәүдәгәрләре якын
лашк ач, Йосыфн ы коедан чыг арып, егерме көмеш бәһ асенә энеләрен Мисырг а
баруч ы исмәг ыйл иләргә сат ып җибәрделәр.
13
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29 Рубин чок ыр янына кабат килеп баст ы, карый – чок ырда Йосыф юк, һәм ул
өстен-башын ерт ып өзгәләнергә тот ынд ы. 30 Аннары, кардәшләре янына килеп:
– Энебез чок ырда юк! Инде мин нишл им? Кая барыйм? – диде.
31-32 Шуннан соң алар, көт үдән бер кәҗә тәкәс е тот ып, аны суеп, кан ына Йо
сыфн ың парча киемен манч ыд ылар да «Без менә нәрсә тапт ык. Кара әле, бу синең
угл ыңн ың киеме түг елме икән? Әллә юкм ы?» дигән сүзләр белән бергә канга ман
чылган шул киемне аталарына күндерделәр.
33 Ягък уб, киемне тан ып:
– Бу – минем угл ымн ың киеме, – диде. – Йосыфымн ы ертк ыч хайван ботар
лаган булса кирәк!
34 Ягък уб хәср әтт ән өстен-башын ертт ы, ертык-портыкка төр енеп, угл ы өчен
озак көннәр кан-яшь түкте. 35 Барл ык угыллары, кызлары, җыел ып, аны юат ырга
тырышсалар да, ул тын ычлан ырга теләмәде:
– Угл ым янына, сүлеләр аймаг ына хәсрәтем белән бергә китәчәкмен, – дип, угл ы
өчен күз яше коюдан туктамад ы.
36 Йосыфн ы исә Мидья н сәүдәг әрләр е, Мисырг а алып килеп, фирг ав еннең сарай
хезмәтчесенә – җансакч ылар башл ыг ы Пот ифарга колл ыкк а сатт ылар.

38

Яһүдә һәм Тамар

Шул заманнарда Яһүдә, кардәш-туганнарыннан аерыл ып, Хира исемле
адуллам и бер адәмнең җирләренә якын урында яши башлад ы. 2 Анда ул
кәнган и бер кыз белән очрашт ы. Кызн ың атасы Шуа исемле иде. Яһүдә, шул кызга
өйләнеп, янына кияү бул ып керде. 3 Хат ын ы, йөккә узып, бер угыл тапт ы. Яһүдә
аңа Эр дип исем кушт ы. 4 Хат ын янә йөккә узд ы һәм таг ын бер ир бала тапт ы.
Исемен Онан дип куйд ы. 5 Таг ын бер угыл табып, анысын Шела дип атад ы. Шела
туган вак ытта, Яһүдә Кәзиб төбәг ендә иде. 6 Яһүдә өлкән угл ы Эрны Тамар исемле
бер кызга өйләндерде. 7 Әмма Яһүдәнең бу өлкән угл ы Раббы карш ында яман кеше
иде. Шуңа күрә Раббы аны үлемгә дучар итте. 8 Яһүдә Онанга:
– Абыеңн ың тол хат ын ын үзеңә ал, – диде. – Каене буларак абыеңн ың ток ым ын
дәвам итү – синең бурыч.
9 Әмма туар балаларн ың үзенә насыйп булмая чаг ын Онан белә иде. Шуңа кү
рә ул, абыйсы файдасына мән иен бирмәс өчен, аның тол хат ын ы янына йокларга
кергәндә, һәр юлы бушан ып – мән иен җиргә түг еп керә иде. 10 Онанн ың бу эше
Раббы карш ында яманл ык иде, шунл ыктан Раббы Онанн ы да үлемгә дучар итте.
11 Яһүдә үзенең килене Тамарг а:
– Угл ым Шела үсеп җиткәнгә кадәр, син атаң өенә кайт ып тор, шунда тол хат ын
бул ып яшә, – диде.
Абыйлары кебек, Шела да үлеп китмәгәе дип курк а иде Яһүдә. Шулай итеп, Та
мар, атасы өенә кайт ып, шунда яши башлад ы.
12 Шакт ый күп заманнар узг ач, Шуа н ың кызы, Яһүдәнең хат ын ы, вафат булд ы.
Матәм йолалары беткәннән соң, Яһүдә үзенең адуллам и дуст ы Хира белән берлектә
Тимна утлавындаг ы сарыкларының йонын кырк учылар янына китте. 13 Тамарга исә:
1
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– Кайнатаң сарык йон ы кырк уч ылар янына Тимнага килә, – дип, алдан әйтеп
куйд ылар.
14 Тамар, өст ендәг е толлар киемен сал ып, бөркәнчег енә бөркәнде дә, йөзен-битен
каплап, Тимна юлы өстендәг е Энаи м капк асы янына барып утырд ы. Шела үсеп
бал игъ яшькә җитсә дә, Тамар үзен аңа хат ынл ыкк а бирергә җыенмаганл ыкла
рын күреп тора иде. 15 Яһүдә, аны күргәч, фах ишә хат ынд ыр, дип уйлад ы. Чөнк и
хат ынн ың йөзе-бите капланган иде. 16 Яһүдә, адымнарын хат ынга таба юнәлтеп,
аның үз килене икәнен һич абайлам ыйча:
– Мин синең белән йокларга тел им, – диде.
Хат ын:
– Синең белән йокласам, миңа нәрсә бирәсең? – дип сорад ы.
17 Яһүдә:
– Көт үемнән үзеңә бер кәҗә бәт ие җибәрермен, – диде.
Хат ын:
– Кәҗә бәт ие килгәнгә кадәр, рәһен* итеп миңа нәрсә калд ырасың? – диде.
18 – Рәһен итеп нәрс ә калд ырыйм соң? – дип сорад ы Яһүдә.
Хат ын:
– Каеш ы белән бергә мөһереңне һәм кул тая г ыңн ы калд ыр, – диде.
Яһүдә, сораган нәрсәләрне биреп, хат ын янында йоклап чыкт ы. Хат ын аңардан
йөккә узд ы. 19 Аерыл ып киткәч, бөркәнчег ен салд ы һәм үзенең әүвәлг е толлар ки
еменә киенде. 20 Яһүдә исә, кәҗә бәт иен тапш ыру һәм рәһен итеп биргән әйберлә
рен кире кайтарып алу өчен, хат ын янына үзенең адуллам и дуст ын җибәрде. Әмма
дуст ы хат ынн ы таба алмад ы. 21 Шул тирәдә яшәгән кешеләрдән ул:
– Энаи м капк асы янындаг ы юл буенда утырг ан фах ишә хат ын хәзер кайда
икән? – дип сорад ы.
Ләк ин аңа:
– Монда берн инд и фах ишә хат ынн ың булган ы юк, – дип җавап бирделәр.
22 Адуллам и дуст ы, Яһүдә янына кайт ып:
– Хат ынн ы таба алмад ым. Анда яшәүче кешеләр дә, монда анд ый хат ынн ың
булган ы юк, дип җавап бирделәр, – диде.
23 Яһүдә:
– Ярар, әйберләр үзенә булсын, тик безне кеше алд ында көлкегә генә калд ыр
масын, – диде. – Мин, менә, аңа дип кәҗә бәт ие җибәрдем, ә син хат ынн ы таба
алмагансың.
24 Бер өч айлап вак ыт узг аннан соң, Яһүдәг ә хәб әр кит ерделәр:
– Киленең Тамар фах ишәлеккә бирелгән, зинадан бала табарга җыена! – диделәр.
Яһүдә:
– Аны, мәйданга чыгарып, утта янд ырсыннар! – дип әмер бирде.
25 Әмма мәйданг а алып чыкк анда, Тамар:
– Мин бу әйберләрнең хуҗ асыннан йөккә узд ым, – дип, кеше аша кайнатасына
хәбәр ирештерде. – Бу мөһер белән каеш, бу кул таяг ы кемнеке икән, әйтсен? – диде.
* 38:17

Рәһен – закладк а калд ырылг ан әйбер.
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26 Яһүдә, үз әйб ерләр ен тан ып:
– Киленем миннән хакл ырак, чөнк и мин аны угл ым Шелага хат ынл ыкк а бир
мәдем, – диде.
Шуннан соң ул Тамар белән бүтән якынл ык кылмад ы. 27 Бала туд ыру вак ыт ы
җиткәч, Тамарн ың карын ында игезәк бала бул уы аңлаш ылд ы. 28 Туд ырганда, иң
әүвәл игезәкләрнең берсе кул ын тышк а чыгард ы. Кендек әбисе шунд ук балан ың
кул беләзег енә кызыл җеп бәйләп куйд ы да:
– Әүвәл туган ы шуш ысы бул ыр, – диде.
29 Әмма бала кул ын кир е эчкә тарт ып алд ы, һәм дөнья г а бер енче бул ып игез әк
нең икенчесе туд ы. Кендек әбисе:
– Көч белән үзеңә юл ярып чыкт ыңм ы?! – дип әйтеп куйд ы.
Шуңа күрә бу балага Перес* дигән исем кушт ылар. 30 Аннан соң игезәкнең ку
лына кызыл җеп бәйләгәне туд ы. Анысына Зерах* дип исем кушт ылар.
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Йосыф һәм Пот ифарның хатыны

Йосыф Мисырга китерелде. Мисыр фиргавененең сарай хезмәтчесе, җан
сакч ылар башл ыг ы Пот ифар, аны исмәг ыйл иләр кул ыннан сат ып алд ы.
2 Раббы Йосыфн ы ташл амад ы. Йосыфн ың бөт ен эшләр е уңышл ы чыг а иде. Ул
үзенең мисырл ы хуҗ асы өендә яши башлад ы. 3 Өй хуҗ асы Йосыфк а Раббысы хи
мая итүен*, ни генә эшләсә дә, аның һәр эшен уңышл ы кыл уы н күрә иде. 4 Йосыф
шулай, хуҗасы күңеленә хуш килеп, аның хезмәтчесе булып китте. Ахырда Пот ифар
үзенең өе белән идарә итүне, барл ык хуҗ ал ык эшләрен Йосыф кул ына тапш ырд ы.
5 Хуҗ ал ык эшләр е, өй белән идар ә итү вазифасы Йосыф кул ына тапш ырылг аннан
соң, Йосыф хак ына Пот ифарн ың өен Раббы мөбарәк кылд ы, аның йорт ында һәм
кырларында башк арылган барл ык эшләргә бәрәкәт насыйп итте. 6 Пот ифар үз ху
җал ыг ындаг ы бар нәрсәне шулай Йосыф хөкеменә калд ырд ы, ашаган ризыг ыннан
башк а бернәрсә турында да кайг ырт ып уйламад ы.
Йосыф зифа буйл ы, төскә-биткә чибәр егет иде. 7 Пот ифар хат ын ын ың Йосыф
ка күзе төшеп:
– Минем белән йокла, – дип, аңа тәкъд им ясад ы.
8 Әмма Йосыф баш тартт ы, хуҗ абикәг ә:
– Менә, мин монда булганга, хуҗ а әфәндемнең үз өендәг е эшләрдән берн инд и
кайг ысы юк, ул бөтен эшләрне минем кулга тапш ырд ы, – дип җавап бирде. – 9 Бу
өйдә мин дә аның кебек үк хуҗ ам ын, – диде Йосыф. – Чөнк и ул синнән кала бар
нәрсәне минем ихт ыя рыма куйд ы. Әмма син – аның хат ын ы! Ничек инде мин,
шунд ый яманл ык эшләп, Аллаһ ы карш ында үз өстемә зур гөнаһ алыйм?!
10 Хуҗ абикә һәркөн үзе белән йокларг а, якынл ык кыл ырг а чак ырса да, Йосыф
аның сүзен тыңламад ы. 11 Шулай булд ы ки, беркөнне Йосыф үз эшләре белән өйгә
керде. Бу юлы өй эчендә хуҗ абикәдән башк а беркем дә юк иде. 12 Хуҗ абикә янә:
1

* 38:29

Перес – яһүдчә «юл яруч ы» мәгънәсендә.
Зерах – яһүдчә «кызыл», «алсу таң нуры» мәгънәсендә.
39:3 Хим ая итү – якл ау, сакл ау.

* 38:30
*
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– Минем белән йокларга ят! – дип, кул ы белән Йосыфн ың киеменнән эләкте
реп алд ы.
Әмма Йосыф, өске киемен хуҗ абикәнең кул ында калд ырып, тиз генә өйдән
чыг ып йөг ерде. 13 Хат ын, Йосыфн ың, өс киемен ташлап калд ырып, өйдән чыг ып
кач уы н күргәч, 14 кычк ырып, йорт хезмәткәрләрен чак ырд ы һәм аларга:
– Менә, күрег ез! Бу гыйбри адәм безне мыск ыл итәр өчен алып кайт ылган, –
диде. – Минем белән йокларга дип килгән булган, ләк ин мин әче тавыш белән
кычк ырып җибәрдем. 15 Шулай ачырг алан ып, әче тавыш белән кычк ыруы мн ы
ишеткәч, менә, киемен ташлап калд ырып, өйдән чыг ып йөг ерде.
16 Хуҗ абикә, ире Пот ифар өйг ә кайт к анг а кадәр, Йосыфн ың өс киемен үз янында
саклап тотт ы. 17 Кайт к ач, аңа бая г ыча сүзләр белән хәлне сөйләп бирде:
– Монда син алып кайт к ан гыйбри кол ың мине мыск ыл итәргә теләде, 18 әмма
мин әче тавыш белән кычк ыргач, өс киемен монда калд ырып, өйдән чыг ып кач
ты, – диде.
19 Үзенең кол ы өст еннән хат ын ын ың зарлан уы н ишеткәч, Пот ифарн ың ачуы
тәмам соң чиккә җитте. 20 Йосыфн ы ул тотк ын итеп патшан ың мәхбүсләре* ята
торган зинданга япт ырд ы. Йосыф зинданга ябылса да, 21 Раббы аның янында булд ы,
мәрхәмәтен ирештереп, зинданбаш ы күңелендә Йосыфк а карата рәх имле караш
уятт ы. 22 Зинданбаш ы Йосыфн ы төрмәдәг е барл ык тотк ыннар өстеннән карап то
руч ы назыйр итеп куйд ы. Тотк ыннарн ың зиндандаг ы бөтен эшләре белән Йосыф
җитәкчелек итә иде. 23 Зинданбаш ы үзе Йосыф кул аст ында эшләнә торган эш
ләрнең һичберсе белән кызыксынмад ы, чөнк и Йосыфн ың янында Раббы бул ып,
Раббы аның һәрбер эшен уңышл ы кыла иде.

40

Йосыфның шәрабчы белән икмәкче күргән төшләрне юравы

Бу вак ыйгалардан соң бервак ыт Мисыр патшасын ың шәрабч ысы белән
икмәкчесе үзләренең хуҗ алары алд ында гаепле булд ылар. 2 Шунл ыктан
фиргавеннең шул сарай хезмәтчеләренә – баш шәрабч ы белән баш икмәкчегә –
бик тә нык ачуы чыкт ы, 3 һәм ул аларн ы сак аст ына алд ырд ы: үзенең җансакч ылар
башл ыг ы өе карамаг ындаг ы, Йосыф ятк ан зинданга ябарга кушт ы. 4 Җансакч ы
лар башл ыг ы бу ике тотк ынга хезмәт күрсәт ү вазифасын Йосыфк а йөкләде. Алар
шулай берн ик адәр вак ыт сак аст ында бергә булд ылар. 5 Мисыр патшасын ың зин
данга ябылган әлег е шәрабч ысы белән икмәкчесе һәр икесе бер төндә үзенә аерым
мәгънәдәг е төш күрделәр. 6 Иртән Йосыф, алар янына кергәч, боларн ың бик нык
апт ырашк а кал уы н күрде. 7 Шуннан Йосыф үзенең хуҗ асы Пот ифар өе зиндан ында
үзе белән бергә тотк ынл ык кичерүче бу ике фиргавен сарае түрәсеннән:
– Бүг ен сезнең нигә чырайларыг ыз бик боек? – дип сорад ы.
8 Алар әйтт еләр:
– Без төш күрдек, тик төшләребезне юрауч ы кеше генә юк, – диделәр.
Йосыф:
– Төш юрау Аллаһ ы иркендә түг елме?! – диде. – Миңа сөйләг езче!
* 39:20
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Мәхбүс – тотк ын.
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9 Баш шәрабч ы күрг ән төшен Йосыфк а сөйләп әйтт е:
– Төшемдә мин бер йөзем агач ы күрдем. 10 Аның өч ботаг ы бар иде. Агач үсеп
чәчәк атт ы, аннары тәлгәш-тәлгәш җимешләр өлг ерде. 11 Мин фиргавеннең ка
сәсен кул ыма тотк анм ын имеш. Агачтан йөзем тәлгәшен алып касәгә сыкт ым да
касәне фиргавенгә бирдем.
12 Йосыф шәрабч ын ың төшен юрап әйтт е:
– Төшеңнең тәгъбире болайд ыр: өч ботак – өч көн ул; 13 өч көннән фиргавен
сине югары күтәрәчәк – элеккег е урын ыңа кире кайтарачак. Электә фиргавеннең
шәрабч ысы булгандаг ы кебек, син янә фиргавен касәсен аның кул ына биреп то
ра башлая чаксың. 14 Тик сиңа бер үтенеч! Эшләрең җайлангач, мине дә хәтереңә
төшер: игелек күрсәтеп, минем хакта фиргавенгә сүз җиткер һәм мине бу йорттан
чыгарырга бул ыш. 15 Мин – гыйбриләр иленнән урлап кителгән кеше! Мин бу илдә
дә зинданга ябып куя рдай берн инд и яман эш эшләмәдем!
16 Баш икмәкче, Йосыфн ың төшне яхш ы юравын күр еп, аңа:
– Мин дә бер төш күрдем, – диде. – Баш түбәмә өсте-өстенә өч үрмә кәрзин
куйганм ын имеш. 17 Иң өстәг е кәрзиндә фиргавен өчен төрле нигъмәтләр, икмәкче
пешергән ризыклар. Менә шул ризыкларн ы баш ым өстендәг е кәрзиннән, чукыпчукып, кошлар алып китәләр иде.
18 Йосыф икмәкчег ә җав ап бир еп әйтт е:
– Төшнең тәгъбире болай: өч кәрзин – өч көн ул; 19 өч көннән фиргавен сине
дә югары күтәрәчәк – сине агачк а асып куя чак, күк кошлары исә, чукып-чукып,
синең тәнеңдәг е итне ашая чаклар.
20 Өч көннән, үзенең туг ан көнендә, фирг авен барл ык сарай түрәләре өчен зур
мәҗлес җыйды һәм алар алдында баш шәрабчы белән баш икмәкчене югары күтәр
де – 21 баш шәрабчыны элекке урынына кайтарды, һәм ул әүвәлгечә фиргавен кулына
касәсен биреп тора башлады, 22 ә баш икмәкчене, Йосыф аларга юраганча, дарга асты.
23 Йосыфн ың тик үзен генә хәт ерг ә төшерүче булмад ы, баш шәрабч ы аны тәмам
онытк ан иде.
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Фиргавен күргән төшләр

Ике ел вак ыт кичкәннән соң, фиргавен дә бер төш күрде. Ул Нил елгасы
ярында басып тора имеш. 2 Менә, елга суы ннан көр-симез бәдәнле җиде
сыер чыкт ы да яр буе кам ышл ыг ында утлап йөри башлад ы. 3 Ул да булмад ы, алар
арт ыннан судан янә җиде сыер чыкт ы. Болары гәүдәгә бик тә арык-ябык сыерлар
иде. Алар яр буенда утлап йөргән көр-симез сыерлар янына килеп баст ылар да
4 тег еләрне ашарг а кер ешт еләр. Арык-ябык җиде сыер көр һәм симез җиде сыерн ы
ашап бетергәндә, фиргавен йок ысыннан уянд ы. 5 Аннан ул таг ын йоклап китте
һәм бу юлы башк а бер төш күрде. Имеш, бер сабактан тук-симез орл ыкл ы җиде
башак үсеп чыкт ы. 6 Шун ың арт ыннан ук ач орл ыкл ы, көнч ыг ыш җилләреннән
тәмам куы рыл ып беткән янә җиде башак үсеп чыкт ы да 7 тук-симез орл ыкл ы җиде
башакн ы йотып-ашап бетерде. Фиргавен, уян ып, үзенең төш күргәнлег ен аңлад ы.
8 Ирт ән аның бөт ен җаны-рухы тын ычсыз иде. Ул, чапк ыннар җиб әр еп, Ми
сырн ың барл ык акыл ияләрен, тәгъбирчеләрне чак ырт ып алд ы һәм аларга үзенең
1
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күргән төшләрен сөйләп бирде. Ләк ин аңа төшләренең мәгънәсен юрардай кеше
табылмад ы. 9 Шулчак баш шәрабч ы, сүз сорап, фиргавенгә әйтте:
– Мин бүг ен үткәндәг е гөнаһ ымн ы хәтергә алырга мәҗбүрмен, – диде. – 10 Без
колларына ачуы чыг ып, фиргавен мине һәм баш икмәкчене җансакч ылар башл ы
гы йорт ындаг ы зинданга япт ырган иде. 11 Бер үк төнне без икебез дә – мин дә, ул
да – һәрк айсыбыз үзенә аерым мәгънәдәг е төш күрдек. 12 Зинданда безнең белән
бергә җансакч ылар башл ыг ын ың кол хезмәтчесе – бер гыйбри егет утыра иде. Без
күргән төшләребезне аңа сөйләдек, һәм ул һәрк айсыбызн ың төшен үзенчә юрап
бирде. 13 Аның юраганнары барысы да дөрескә чыкт ы: мин әүвәлг е хезмәтемә кай
тарылд ым, ә тег е икмәкче дарга асылд ы.
14 Фирг ав ен, Йосыфн ы тизлек белән зинданнан чыг арып, аны үз янына кит ерт
те. Сакал-чәчен алд ырып, киемен алышт ыргач, Йосыф фиргавен хозурына килде.
15 Фирг ав ен аңа болай диде:
– Мин бер төш күрдем, әмма аны юрап аңлат ырдай кеше юк. Ә синең турыда:
«Төшләрне ишет үгә үк юрый белә», – диләр.
16 Йосыф фирг ав енг ә җав ап бир еп әйтт е:
– Бу минем кодрәтемдә түг ел. Фиргавенгә хәерле җавапн ы Аллаһ ы Үзе иреш
терер, – диде.
17 Фирг ав ен үзе күрг ән төшне Йосыфк а сөйләп бирде:
– Төшемдә мин Нил елгасы ярында басып торам, имеш. 18 Менә, елга суы ннан
көр-симез бәдәнле җиде сыер чыкт ы да яр буе кам ышл ыг ында утлап йөри башла
ды. 19 Ул да булмад ы, алар арт ыннан судан янә җиде сыер чыкт ы. Болары гәүдәгә
бик тә арык-ябык сыерлар иде. Анд ый алама сыерларн ы Мисыр җирендә минем
бөтенләй күргәнем дә юк иде. 20 Менә шул арык-ябык сыерлар әүвәл чыкк ан симез
сыерларн ы ашап бетерделәр. 21 Симез сыерлар тег еләрнең карын ына шулай йот ыл
ды да бетте, әмма йот ыл улары тыштан беленмәде: арык-ябык сыерлар электә ничек
булсалар, шул арык хәлендә калд ылар. Шулчак мин уян ып киттем. 22 Аннан таг ын
бер төш күрдем. Имеш, бер сабактан тук-симез орл ыкл ы җиде башак үсеп чыкт ы.
23 Ләк ин, менә, шун ың арт ыннан ук арык, ач орл ыкл ы, көнч ыг ыш җилләр еннән
тәмам куы рыл ып беткән янә җиде башак үсеп чыкт ы да 24 тук-симез орл ыкл ы җи
де башакн ы кабып йотт ы. Мин бу төшне тәгъбирчеләргә сөйләсәм дә, мәгънәсен
аңлат уч ы булмад ы.
25 Фирг ав енг ә җав ап бир еп Йосыф әйтт е:
– Фиргавен күргән ике төшнең дә мәгънәсе бердер, – диде. – Аллаһ ы алда кыласы
эшенең хәбәрен фиргавенгә ирештерә. 26 Җиде симез сыер – ул җиде ел димәктер;
җиде тук башак та – җиде ел ул. Мәгънәләре бер үк. 27 Соң ыннан пәйда булган
җиде ач-арык сыер һәм көнч ыг ыш җилләреннән куы рыл ып беткән ач орл ыкл ы
җиде башак шулай ук җиде елн ы белдерә һәм җиде ел кытл ык буласын хәбәр итә.
28 Менә шун ың өчен мин: «Аллаһ ы фирг ав енг ә алда ни кыласын күрс әт еп бир
де», – дип әйттем дә. 29 Шулай, бөтен Мисыр җирендә җиде ел бөек мулл ык чоры
булачак. 30 Аннан соң җиде елл ык кытл ык чоры башланачак, һәм Мисыр иле тәмам
бөлг енлеккә төшеп, элекке мулл ык еллары оныт ылачак. 31 Кытл ык чоры шулк адәр
авыр бул ыр ки, ачк а интег үдән илдәг е элекке мулл ык бөтенләй хәтердән чыгачак.
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Төшнең фиргавенгә ике тапк ыр кабатлан уы исә Аллаһ ын ың әмере хак бул ун ы
күрсәтә. Тиздән Ул аны гамәлгә ашырачак. 33 Шунл ыктан фиргавенгә, зирәк акыл
лы бер адәм табып, аны Мисыр җирләре өстеннән идарәче итеп кую мәсл ихәттер.
34 Фирг ав ен мәмләкәтнең бөт ен өлкәләр енә назыйрлар куйсын. Алар уңд ырышл ы
җиде ел дәвам ында Мисыр җирендә җитештерелгән бар азык-төлекнең биштән бер
өлешен җыеп барсыннар. 35 Шул мулл ык елларында һәртөрле икмәктән җыелган
азык-төлек нәрсәсе шәһәрләргә – фиргавен карамаг ындаг ы сакл ык урыннарына
туплансын. 36 Бу азык-төлек, сакл ык мал буларак, Мисыр җирләренә ябырылачак
җиде елл ык кытл ык чоры ихт ыя җ ына, ягън и мәмләкәтне ачл ык һәлакәт еннән
котк ару өчен калд ырылсын.
32

Йосыф – Мисыр идарәчесе
Бу мәсл ихәт фиргавенгә вә аның барл ык хезмәтчеләренә хуш килде. 38 Фир
гавен үзенең барл ык хезмәтчеләренә:
– Аллаһ ын ың Рух ын үзендә йөрт кән монд ый кешене таг ын кайдан табарга мөм
кин?! – дип әйтеп куйд ы.
39 Йосыфк а исә фирг ав ен:
– Аллаһ ы сиңа боларн ың һәммәсен ачып биргән икән, димәк, синдәй зирәк
акылл ы адәм бүтән юкт ыр, – диде. – 40 Син минем ил-йортымның идарәчесе бу
лырсың. Бөтен халк ым синең сүзне тыңлап эш итәр. Синнән тик минем тәхетем
генә бөегрәк бул ыр. 41 Менә, мин сине бөтен Мисыр җирләре өстеннән идарәче
итеп куя м! – дип, сүзен бетерде фиргавен.
42 Шулай дип, фирг ав ен, үзенең бармаг ыннан мөһер йөз ег ен сал ып, аны Йосыф
ның бармаг ына киг езде; аңа нәфис җитеннән тег елгән киемнәр бирде, муен ына
алт ын чылбыр муенса такт ы. 43 Аны үзенең икенче дәрәҗә арбасына утырт ырга
кушт ы. Юлда барганда, Йосыфн ы «Юл бирег ез!»* дигән сүзләр белән карш ылап
һәм озат ып кал ырга тиешләр иде. Шул рәвешчә, фиргавен Йосыфн ы бөтен Мисыр
җирләре өстеннән идарәче итеп куйд ы. 44 Йосыфк а фиргавен:
– Мин фиргавеннең сүзе: бөтен Мисыр мәмләкәтендә синең рөхсәтеңнән башк а
һичкем кул ын да, аяг ын да селкетмәс! – диде.
45 Фирг ав ен Йосыфк а Сафнат-Панеах дип исем кушт ы, аңа Он* шәһәр енең ка
һине* Поти-Пераның кызы Асенатн ы хат ынл ыкк а алып бирде. Йосыф шулай бөтен
Мисыр җирләре буйлап сәя хәтен башлад ы. 46 Мисыр патшасы фиргавен хозурына
килгәндә, Йосыф утыз яшьтә иде. Фиргавен хозурыннан киткәч, ул бөтен Мисыр
җирләрен аркылыга-буйга йөреп чыкт ы.
47 Җиде ел мулл ык чорында туфракк а чәчелг ән һәр орл ык бөрт ег еннән куш уч
лап уңыш алынд ы. 48 Җиде ел эчендә Йосыф, Мисыр җирендә җитешкән һәртөрле
игеннән мул уңыш җыеп, шәһәрләрнең сакл ык урыннарына азык-төлек туплад ы;
37

* 41:43 Юл бир ег ез! – Яһүд телендә әлег е гыйбар ә «тез чүг ег ез!» диг әнне дә аңл ат ырг а мөмк ин.
* 41:45

Он – борынг ы Мисыр шәһәренең исеме; грекча: Гел иопол ис («Коя ш шәһәре»). Ми
сырл ыларн ың Коя ш алласы Рага табын у үзәг е шунда урнашк ан булг ан.
* 41:45 Каһин – рух ан и (гадәтт ә, мәҗ үси хал ыкл ард а).

78

Ярат ыл ыш 41, 42

аерым шәһәр тирәсендәг е басулардан җыелганн ы шул шәһәр эчендәг е амбарларга
салд ырд ы. 49 Тупланган ашл ык диңг ез ком ыдай шулк адәр күп иде ки, ахырда Йо
сыф аның исәбен үк югалтт ы.
50 Кытл ык еллары башланг анч ы ук, Йосыфн ың ике угл ы туд ы, аларн ы аңа Он
шәһәренең каһ ине Поти-Пераның кызы Асенат табып бирде. 51 Йосыф беренче
угл ына Менашше* дип исем кушт ы. «Чөнк и, – диде ул, – Аллаһ ы миңа бөт ен
кайгы-хәсрәтемне, атам йорт ында кичергән бөтен нәрсәне оныт ырга мөмк инлек
бирде». 52 Ә икенче угл ын Эфраи м* дип атад ы. «Чөнк и, – диде ул, – Аллаһ ы мине
газап чиг еп яшәгән илемдә җимешле кеше итеп кылд ы».
53 Ниһ ая ть, Мисыр җирләр ендә җиде ел дәв ам иткән мулл ык чоры тәмам булд ы.
54 Йосыф юраг анча, алмашк а җиде елл ык кытл ык чоры килде. Бөт ен мәмләкәтләр
дә ачл ык хөкем сөрде. Ә Мисырн ың барл ык төбәкләрендә әле азык-төлек бар иде.
55 Ләк ин тора-бара Мисыр төб әкләр ендә дә ачл ык башланд ы, һәм хал ык, икмәк
даулап, фиргавенгә фөрья д итте*. Фиргавен барл ык мисырл ыларга:
– Йосыф янына барыг ыз! Ул нәрсә әйтсә, шулай эшләг ез! – дип киңәш кылд ы.
56 Ачл ык бөт ен җирләрне биләп алг ач, Йосыф, азык-төлек амбарларын ачт ы
рып, мисырл ыларга икмәк сата башлад ы. Әмма кытл ык Мисыр төбәкләрендә дә
көчәйгәннән-көчәя бард ы. 57 Менә, бөтен илләрдән кешеләр Йосыфтан икмәк са
тып алырга Мисырга агыла башлад ы. Чөнк и ачл ык афәте бөтен җир йөзен каплап
алган иде.

42

Йосыф агаларының Мисырга барулары

Ягък уб, Мисырда икмәк барл ыг ын белеп, угылларына:
– Сез нәрсә бер-берегезгә караш ып торасыз? – диде. 2 Аннары: – Мисыр
да, әнә, икмәк бар дип ишеттем. Исән кал ыйк, үлм ик дисәк, шунда барып, икмәк
сат ып алып кайт ыг ыз, – дип өстәде.
3 Шулай итеп, Йосыфн ың ун кардәше, икмәк сат ып алыр өчен, Мисырг а юнәл
де. 4 Әмма Ягък уб Йосыфн ың энесе Бенья м инне агалары белән бергә җибәрмәде,
ул-бу булмагае дип курыкт ы.
5 Мисырг а икмәк сат ып алырг а кил үчеләр арасында әнә шулай Исраи лнең угыл
лары да бар иде. Чөнк и Кәнган җирендә дә ачл ык хөкем сөрә иде. 6 Йосыф исә,
Мисырн ың баш түрәсе сыйфат ында, килгән бар хал ыкк а икмәк сата иде.
Йосыфн ың хозурына килгәч, ун кардәше итагать белән аңа баш иделәр. 7 Йосыф
үзенең агаларын бер күрүдә үк тан ыд ы, әмма тан ыганл ыг ын сиздермәде һәм алар
белән бик кырыс сөйләште. Сорад ы:
– Сез кайдан килдег ез? – диде.
Тег еләр:
– Без Кәнган җиреннән, икмәк сат ып алырга килдек, – диделәр.
1

* 41:51

Менашше – яһүдчә «онытт ыруч ы» мәгънәсендә.
Эфраи м – яһүдчә «җимешле», «икеләтә уңд ырышл ы» мәгънәсендә.
41:55 Фөрья д итү – ярдәм сорап ялв ару.

* 41:52
*
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8 Йосыф үзе агаларын тан ыса да, тег еләр аны тан ымад ылар. 9 Йосыф, агалары
турында төшендә күргәннәрне хәтеренә төшереп, аларга:
– Сез – шымч ылар! Сез монда мәмләкәтнең шәрә урыннарын* карарга кил
гәнсез! – диде.
10 – Юк, әфәндеб ез, – диделәр кардәшләр е. – Без, синең колларың, монда икмәк
сат ып алырга дип килдек. 11 Без – бер ата балалары, нам усл ы кешеләр, без колла
рыңн ың берк айчан шымч ыл ык иткәннәре юк!
12 Йосыф:
– Түг ел! – дип кисте. – Сез монда мәмләкәтнең шәрә нокталарын күзәтергә
килгәнсез!
13 Кардәшләр е:
– Без, синең колларың, Кәнг ан җирендәг е бер кешенең угыллары булабыз,
абыйлы-энеле уни ке туган. Иң кече энебез әтиебез янында калд ы, ә бер энебез
инде юк, – диделәр.
14 – Әйт әм бит, сез монда шымч ы бул ып килг әнс ез! – дип кабатлад ы Йосыф. –
15 Шуңа күр ә сез сынау үтәрг ә тиеш. Фирг авеннең гомере белән ант итәм: кече энег ез
монда китерелгәнгә кадәр, сез моннан берк ая да китә алмая чаксыз! 16 Араг ыздан
берег ез, өег езгә кайт ып, энег езне монда алып килсен. Калганнарыг ыз монда тот ык
бул ып кал ыр. Сөйләгән сүзләрег ез хакм ы, түг елме икәне менә шунда ачыклан ыр.
Энег езне алып килм исез икән, ул чакн ы, фиргавеннең гомере белән ант итәм, сез
чыннан да шымч ылар бул ып чыгасыз!
17 Шулай дип, Йосыф аларн ы өч көнг ә сак аст ына куйд ы. 18 Өченче көнендә
аларга әйтте:
– Исән каласыг ыз килсә, мин әйт кәнне эшләрсез, чөнк и мин Аллаһ ыдан кур
кам. 19 Әгәр нам усл ы кешеләр икәнсез, араг ыздан кем дә булса берег ез тот ык бул ып
монда калсын, ә башк аларыг ыз ачл ыктан иза чиккән гаи ләләрег ез өчен моннан
икмәк алып китәр. 20 Ә инде сүзег езнең хакл ыг ын исбатларга һәм үлемнән кот ы
лып кал ырга теләсәг ез, кече энег езне минем хозурыма китерег ез.
Кардәшләр күнделәр. 21 Алар бер-берләренә болай диештеләр:
– Хакт ыр: без кардәш энебезгә карата кылган эшебезнең җәзасын тат ыйбыз. Без
аның җан ы газапланган ын күреп торд ык, ул бездән ялвара-ялвара үтенде, әмма без
тыңламад ык. Инде шул эшебез өчен безнең башк а да кайг ы килде.
22 Арадан Рубин, җав ап бир еп, кардәшләр енә әйтт е:
– Мин сезне кисәттем түг елме?! «Малайга яманл ык эшл исез, тыел ыг ыз!» – ди
дем. Ләк ин сез тыңламад ыг ыз. Менә, балан ың кан ы хәзер бездән үч ала.
23 Йосыф белән тылмач аша аралашк анг а, кардәшләр хәз ер Йосыфн ың бу сүз
ләрне тыңлап-аңлап торган ын белмәделәр. 24 Йосыф, кардәшләре яныннан читкә
кит еп, елап алд ы. Аннары янәдән алар янына килде, сөйләште-аңлашты һәм,
араларыннан Шим унн ы аерып алып, барысын ың да күз алд ында агасын ың кул
ларына богау сал ырга кушт ы.

* 42:9

...шәрә урыннарын... – Ягън и чик буйларындаг ы сакланм ый торг ан ачык урыннарн ы.
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Йосыф агаларының Кәнганга кайтуы
25 Аннан соң таг ын әмер бир еп, кардәшләр енең йөк капч ыкларына икмәк ту
тыртт ы, юлда ашарларына өлеш чыгарып, икмәк бәһасе өчен алынган көмешне
һәрк айсын ың капч ыг ына кире сал ып куя рга кушт ы. Барысы да Йосыф кушк анча
эшләнде. 26 Кардәшләр, үзләренең икмәкләрен ишәкләргә төя п, кайт ыр юлга чык
тылар. 27 Төн кунарга туктаган җирдә кардәшләрнең берсе, ишәг енә азык бирү өчен,
капч ыг ын чиште һәм, капч ык авызында ук үзенең икмәк сат ып алганда түләгән
көмеш акчаларын күреп, 28 кардәшләренә:
– Менә, минем көмешем үземә кире кайтт ы, капч ыг ымн ың авызында ята! – диде.
Курку-аптыраудан һәммәсенең йөрәг е кысыл ып килде. Тетрәнә-тетрәнә, алар
бер-беренә:
– Аллаһ ын ың безгә күрсәткән бу хикмәтләре нәрсәне аңлата икән? – диештеләр.
29 Кәнг ан җир енә, Ягък уб янына кайт к ач, алар үз башларыннан үткән барл ык
бу хәлләрне аталарына сөйләп бирделәр.
30 – Ул мәмләкәтнең хуҗ асы булг ан кеше безнең белән бик кырыс сөйләшт е, –
диделәр. – Ул безне бу илдә шымч ыл ык итәргә килгән кешеләр дип кабул итте.
31 Без аңа аңлатт ык: «Без нам усл ы кешеләр, безнең шымч ыл ык иткәнеб ез юк, –
дидек. – 32 Без бер ата балалары, абыйлы-энеле уни ке туган; беребез инде юк, ә иң
кечебез хәзер әтиебез янында, Кәнганда калд ы», – дидек. 33 Ләк ин мәмләкәтнең
ул идарәчесе безгә әйтте: «Менә, нам усл ы кешеләрме, юкм ы икәнег езне мин болай
беләчәкмен: кардәшләрег ездән берег ез минем янда монда кал ыр, ә башк аларыг ыз,
ачл ыктан иза чиккән гаи ләләрег ез өчен икмәк алып, юлга чыксыннар, – диде. –
34 Аннары кече энег езне минем янг а алып килег ез. Менә шул чакн ы мин сезнең
шымч ылар түг ел, ә нам усл ы кешеләр икәнег езгә ышан ырм ын. Кардәшег езне дә
азат итәрмен, сез бу мәмләкәттә рәхәтләнеп алыш-биреш эшләре белән шөг ыль
ләнә алырсыз», – диде.
35 Капч ыкларн ы бушат а башлаг ач, гаҗәп хәл: аларн ың һәрк айсын ың капч ы
гыннан көмеш акча янч ыг ы килеп чыкт ы. Үзләренең бу көмеш акчал ы янч ыкла
рын күргәч, һәммәсе – угыллар да, аталары Ягък уб та – тәмам курк уга төштеләр.
36 Аталары Ягък уб угылларына әйтт е:
– Сез мине угылларымнан мәхрүм иттег ез: Йосыф юк, Шим ун юк! Инде менә
Бенья м инне дә алып китәргә тел исез. Мон ың бар авырл ыг ы минем башк а төшә
чәк! – диде.
37 Атасы Ягък убк а җав ап бир еп, Рубин әйтт е:
– Бенья м инне кире алып кайт масам, минем ике угл ымн ы үтер! – диде. – Бень
ям инне миңа ышан ып тапш ыр, мин аны сиңа һичш иксез кире алып кайтачакм ын!
38 Ләк ин Ягък уб:
– Угл ымн ы сезнең белән җибәрмәя чәкмен! – диде. – Абыйсы үлгәч, ул минем
берүзе калд ы. Әгәр барыр юлыг ызда бер-бер хәл була калса, хәсрәт-кайгыдан сез
минем чал баш ымн ы гүргә кертәчәксез бит!
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Агаларының Бенья м инне Мисырга алып баруы

1 Илдә ачл ык көчәйгәннән-көчәя бард ы. 2 Мисырдан алып кайт к ан икмәк
тот ыл ып беткәч, Ягък уб үзенең угылларына:
– Мисырга барып, аннан таг ын бераз икмәк сат ып алып кайт ыг ыз, – диде.
3 Яһүдә аңа җав ап бир еп әйтт е:
– Ул кеше безг ә катг ый рәвештә: «Яныг ызда кече энег ез булмаса, хозурыма
килеп тә күренмәг ез», – диде. 4 Энебезне безнең белән бергә җибәрсәң, без, сиңа
икмәк алып кайт ыр өчен, анда барырга риза. 5 Әгәр җибәрм исең икән, барун ың
хикмәте юк, чөнк и ул кеше безгә: «Яныг ызда энег ез булмаса, хозурыма килеп тә
күренмәг ез», – диде.
6 Исраи л:
– Ни өчен сез ул кешегә: «Таг ын бер энебез бар», – дип әйтеп, мине бу хәвефле
газапк а дучар иттег ез? – дип сорад ы.
7 Угыллары җав ап бир еп әйтт еләр:
– Ул кеше бездән «Атаг ыз әле исәнме? Башк а берәр кардәшег ез барм ы?» кебек
сөа льләр белән безнең хакта һәм якын кардәшләребез хак ында җентекләп сораш
тыра башлад ы, без дә аның һәр сөа ленә җавап бирергә тырышт ык. Аның: «Кече
энег езне минем хозурыма китерег ез!» – дип әйтәсен без кая н бел ик?!
8 Яһүдә исә атасы Исраи лг ә:
– Угл ыңн ы миңа ышан ып җибәр, – диде. – Барырбыз да кайт ырбыз. Беребез
дә үлмәс: без дә, син дә, балаларыбыз да исән-имин бул ыр. 9 Бенья м ин өчен мин
баш ым белән җавап бирәчәкмен! Син аны миннән таләп итәрсең. Әгәр аны си
ңа кире алып кайт ып, синең хозурыңа баст ырмасам, мин гомерем буе синең алда
гаепле бул ырм ын. 10 Вак ытн ы сузмасак, без инде анда ике тапк ыр барып кайта
алган бул ыр идек.
11 Исраи л, ата кеше, угылларына әйтт е:
– Хәлләр шундый икән, сез болай эшләгез: юл капчыкларыгызга салып, ул кешегә
күчтәнәчкә үз җиребез җимешләреннән бераз бәлзәм, бераз бал*, хуш исле сумаламайлар, ладан, пестә һәм бадәм чикләвеге кебек бүләкләр алып барыгыз. 12 Шулай
ук көмешне дә үзег ез белән икеләтә арт ыграк алыг ыз: капч ыкларыг ыз авызына
салып җибәрелгән көмешне үз кулларыгыз белән кире кайтарып бирегез. Мөгаен,
ул көмешләр берәр ялгышлык белән генә салынган булгандыр. 13 Ярар, энегезне дә
үзегез белән алып, ул адәмнең хозурына тагын бер барып күренегез. 14 Кадир Алла ул
адәмнең күңелендә рәхим-шәфкать уятсын да, анда тоткарланган кардәшегезне дә,
Беньяминне дә ул адәм сезнең белән бергә кире кайтарып җибәрсен иде. Инде миңа
балаларымнан мәхрүм калырга язган икән, нишләмәк, язмышым шулдыр!

Йосыфның үз агалары белән кабат очраш уы
Ягък убн ың угыллары, әлег е бүләкләрне төя п һәм кулларына икеләтә күбрәк
көмеш акча алып, Бенья м ин белән бергә Мисырга таба юл чыкт ылар һәм, Мисырга
15

* 43:11

Бал – кырг ый бал кортының яки җимеш бал ы.
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барып җиткәч, Йосыф хозурына килделәр. 16 Араларында Бенья м инне дә күргәч,
Йосыф үз өенең мөд иренә:
– Бу кешеләрне минем өйг ә алып кайт. Аякл ы малдан кир әк кадәр хайв ан
суеп, табын әзерлә, чөнк и төшкелекне мин бүг ен бу кешеләр белән берг ә ашар
мын, – диде.
17 Мөд ир, хуҗ асы кушк анча, кардәшләрне Йосыфн ың өенә алып китт е. 18 Кар
дәшләр үзләрен Йосыфн ың өенә алып кит үләреннән тәмам каушап калганнар иде.
– Тег е чакн ы без түләгән көмеш акчан ы капч ыкларыбызга кире сал ып җибәрү
белән бәйле эш инде бу! – диештеләр алар. – Йорт ына алып кайт к ач, безгә һөҗ үм
итеп, бездән кол ясарга, ишәкләребезне алып кал ырга тел и, күрәсең!
19 Йосыфн ың өй капк асы янына килеп җиткәч, тукт ап, алар мөд ирг ә сүз куш
тылар. 20 Әйттеләр:
– Хуҗ абыз әфәнде, – диделәр, – без инде элек тә монда икмәк сат ып алырга
бер килгән идек. 21 Кайт ыр юлда төн кунарга туктап, капч ыкларыбызн ы чишеп
җибәрсәк, күрдек ки, без түләгән көмеш акча һәрк айсыбызн ың капч ыг ы авызында
ята. Без бу көмеш акчаларн ы тул ысы белән сезгә кире алып килдек. 22 Кул ыбыз
да таг ын икмәк сат ып алыр өчен алып килгән башк а көмешебез дә бар. Тег е юлы
капч ыкларыбызга көмешне кем салган булганд ыр, без белм ибез.
23 Мөд ир әйтт е:
– Тын ыч бул ыг ыз: курк ырга урын юк, – диде. – Капч ыкларыг ызда табылган
ул хәзинәне сезгә, мөгаен, үз Аллаг ыз, атаг ызн ың Алласы насыйп иткәндер. Тег е
юлы сез түләгән көмешне мин тул ысынча алд ым.
Шулай дип, мөд ир алар янына Шим унн ы алып чыкт ы. 24 Аннан соң кардәш
ләрне Йосыфн ың өенә алып керде, аякларын юарга су китерде, ишәкләренә азык
бирде. 25 Кардәшләр өйлә вак ыт ына Йосыф кайт ышк а үзләренең бүләкләрен әзер
ләп куйд ылар. Төшкелекне ашау монда булачаг ын аларга инде хәбәр иткәннәр иде.
26 Йосыф кайт к ач, алар аның янына керделәр һәм, башларын җирг ә кадәр иеп,
алып килгән бүләкләрне Йосыфк а тапш ырд ылар. 27 Кардәшләреннән хәл-әхвәл
белешкәннән соң, Йосыф:
– Сез сөйләгән карт әтиег ез исән-иминме, сәламәт яшиме әле? – дип сорад ы.
28 – Атабыз, синең кол ың, сау-сәламәт, исән-имин яши, – дип җав ап бирделәр
Йосыфн ың кардәшләре һәм, янә сәҗдәгә китеп, башларын җиргә орд ылар.
29 Күзләр ен йөрт еп һәм үзенең берт уг ан энес енә, әнис енең төпчек угл ы Бенья
мингә туктал ып, Йосыф:
– Сез миңа сөйләгән кече энег ез шуш ым ы инде? – дип сорад ы, аннары өстәп: –
И угл ым, Аллаһ ы сиңа карата миһербанл ы булсын! – диде.
30 Туган энесенә булган мәхәббәт хисләреннән күңеле тул ып, Йосыфн ың күзләренә
яшь тыг ылд ы, һәм ул, эчке бүлмәгә кереп, шунда күз яшьләрен түкте. 31 Аннары,
күзен-битен юып һәм ныгаеп, янәдән туганнары янына чыкт ы да:
– Ашарга китерег ез! – дип боерд ы.
32 Йосыфн ың аш табын ы үзенә аерым, кардәшләр енеке үзләр енә аерым, шулай
ук Йосыф хезмәтендәг е мисырл ыларн ың да ашау табын ы аерым куелган иде. Чөнк и
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мисырл ыларга гыйбриләр белән бергә утырып ашарга ярам ый, мисырл ылар өчен
бу мәкруһ* санала иде.
33 Йосыф карш ысында кардәшләр е яшь буенча – өлкәненнән кечег ә таба тез еп
утырт ылганнар иде. Алар тирән бер гаҗәпсен ү белән бер-берсенә караш ып алд ы
лар. 34 Йосыф аларга ризык арт ыннан ризык җибәрттерә торд ы. Бенья м ин алд ына
куелган азык абыйларын ың һәрк айсын ык ына караганда биш өлеш арт ыграк иде.
Шулай ашап-эчеп, алар Йосыф хозурында хуш вак ыт кичерделәр.

44

Капчыкта табылган көмеш касә

Йосыф үзенең йорт мөд иренә әмер биреп әйтте:
– Бу адәмнәрнең капч ыкларына үзләре күтәрә алган кадәр икмәк тут ыр, –
диде. – Түләгән көмешләрен дә һәрк айсын ың капч ыг ы авызына сал ып куй. 2 Ә
иң кечесенең капч ыг ына, икмәк өчен түләгән акчасы белән бергә, минем менә бу
көмеш касәмне дә урнашт ыр.
Мөд ир үз хуҗ асын ың әмерен җиренә җиткереп үтәде.
3 Иртәг есен, якт ырг ач, кардәшләрг ә, ишәкләрен алып, юлг а чыг арг а рөхс әт ител
де. 4 Алар шәһәрдән чыг ып җитәр-җитмәс, Йосыф үзенең мөд иренә:
– Бар, артларына төш! – диде. – Куы п җитеп, аларга әйт: «Ни өчен сез яхш ы
лыкк а яманл ык белән җавап бирдег ез? 5 Хуҗ а әфәндемнең шәраб эчә торган, шул
ук вак ытта фал да ача торган касәсен урлап киткәнсез? Бик тә начар эш бу!»
6 Мөд ир, юлч ыларн ы куы п җит еп, әлег е сүзләрне кабатлад ы. 7 Аңа җав ап бир еп,
юлч ылар әйттеләр:
– Хуҗ абыз әфәнде нигә әле безгә шунд ый сүзләр сөйл и? – диделәр. – Юк, без,
синең колларың, анд ый нәрсәне эшл и алм ыйбыз. 8 Менә, капч ыкларыбыз авызын
нан тапк ан көмешне дә без Кәнган җиреннән сиңа алып килдек. Хуҗ аң әфәнде
өеннән алтын-көмеш урлап китәргә без ничек җөрьә т итик?! 9 Без колларыңн ың
берәрсендә урланган нәрсә табылса, аңа үлем булсын, калганнарыбыз исә хуҗ абыз
әфәндегә кол бул ып кал ыйк!
10 Мөд ир:
– Яхш ы, сез әйт кәнчә булсын, – диде. – Касә кемдә табылса, ул кеше – миңа
кол, калганнарыг ыз исә азат бул ыр.
11 Юлч ылар йөкләр ен тиз генә җирг ә төшер еп, һәрк айсы үз капч ыг ын ың авызын
чиште. 12 Мөд ир кардәшләрнең өлкәненнән башлап кечесенә кадәр һәммәсенең
капч ыг ын тикшереп чыкт ы. Касә Бенья м ин капч ыг ыннан табылд ы. 13 Кардәш
туганнар кайг ыдан өс-башларын ертт ылар һәм, йөкләрен ишәкләренә төя п, шә
һәргә кире әйләнеп кайтт ылар.
14 Яһүдә үзенең кардәшләр е белән берг ә Йосыфн ың өенә килеп керг әндә, Йосыф
өйдә иде әле. Кардәшләр аның карш ысында йөзт үбән җиргә капланд ылар.
15 – Сез үзег езнең ни кылг ан ыг ызн ы беләс езме? – диде Йосыф аларг а. – Миндәй
кешеләрнең фал ачу белән дә шөг ыльләнгәнен сез, әлбәттә, белергә тиеш идег ез.

* 43:32
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Мәкруһ – җирәнг еч, тыелг ан.

84

Ярат ыл ыш 44, 45
16 – Син әфәнде алд ында аклан ыр өчен, без ни әйт ә алыйк та, нәрс ә аңлат а
алыйк?! – диде Яһүдә. – Аллаһ ы синең колларыңда гаеп тапт ы. Инде менә кап
чыг ында касә табылган кардәшебез дә, аның белән бергә без дә – һәммәбез синең
колларың булабыз.
17 Ләк ин Йосыф:
– Юк, мин анд ый эшкә бармая чакм ын, – диде. – Капч ыг ында касә табылган
кеше миндә кол бул ып кал ыр, ә калганнарыг ыз исән-имин килеш атаг ыз янына
кайт ып китәрсез.
18 Яһүдә, Йосыфк а таба якынрак килеп:
– Әфәндем, кол ыңа сүз әйтергә рөхсәт ит! – диде. – Сүзем өчен кол ыңа ачуы ң
кабармасын, чөнк и син үзең дә фиргавендәй кешесең. 19 Син әфәндем тег е чакн ы
без колларыңнан: «Атаг ыз яки таг ын берәр кардәшег ез барм ы?» – дип сорад ың.
20 Син әфәндег ә без сөйләп бирдек: «Карт атабыз белән аның картл ык көнендә
туган таг ын бер угл ы – безнең иң кече энебез бар, – дидек. – Кече энебезнең бер
анадан туган абыйсы да бар иде, тик ул үлде дә, кече энебез берүзе калд ы. Атабыз
аны бик тә ярата», – дидек. 21 Син исә без колларыңа әйттең: «Аны минем янга
алып килег ез, үз күзләрем белән күрим», – дидең. 22 Без син әфәндебезгә: «Энебез
карт атасын калд ырып китә алм ый, калд ырып китсә, атабыз үләчәк», – дидек.
23 Ләк ин син без колларыңа әйтт ең: «Әгәр кече энег езне үзег ез белән алып кил
мәсәг ез, ул чакн ы минем хозурымда бүтән күренмәг ез», – дидең. 24 Кол ың атабыз
янына кайткач, без син әфәндебезнең сүзләрен аңа сөйләп бирдек. 25 Шуннан ата
быз әйтте: «Таг ын анда барып, бераз икмәк сат ып алып кайт ыг ыз», – диде. 26 Без
әйттек: «Безгә анда болай гына барырга ярам ый, – дидек. – Безнең белән кече
энебез дә барса, ул чакн ы мөмк ин, – дидек. – Чөнк и кече энебездән башк а без ул
кешенең күзенә күренә алм ыйбыз», – дидек. 27 Шуннан соң синең кол ың, ягън и
минем атам әйтте: «Сез беләсез, – диде, – хат ын ым Рах илә миңа ике угыл табып
бирде. 28 Берсе янымнан китеп югалд ы, берәр ертк ыч хайван ботарлад ы булса ки
рәк, бүг енгә кадәр аны күрергә насыйп булмад ы. 29 Инде мон ысын да күз алд ымнан
алып китеп, бәхетсезлеккә дучар итсәг ез, сез минем кайг ыл ы чал баш ымн ы гүргә
илтеп тыгачаксыз», – диде. 30 Хәзер синең кол ың, безнең атабыз янына әйләнеп
кайт ып, яныбызда кече энебез булмаса, кече угл ын ың җан ы белән үз җан ын бер
күреп яшәгән 31 атабыз, төпчек угл ын ың юкл ыг ын абайлап, шунд ук егыл ып үләчәк,
һәм без шулай итеп атабызн ың кайг ыл ы чал баш ын гүргә илтеп тыкк ан булабыз.
32 Мин, синең кол ың, кече энемне исән-имин сакларг а атам карш ында үз өст емә
җавапл ыл ык алд ым, атама: «Әгәр аны сиңа кире алып кайт масам, мин гомерем буе
синең алда гаепле бул ырм ын», – дидем. 33 Шуңа күрә мин, синең кол ың, үтенәмен:
энем урын ына кол итеп монда мине калд ыр, ә ул үзенең абыйлары белән берлектә
атабыз янына кайтсын. 34 Юкса энемнән башк а миңа атам янына ничек кайт мак
кирәк?! Аның афәтле язм ыш ын күрер өченме?

45

Йосыфның кардәшләренә үзен танытуы
Йосыф, күңелендә таш ыган уй-хисләрдән үз-үзен тыя алм ыйча, янында
басып торган чит кешеләргә:

1
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– Чыг ып китег ез моннан! – дип кычк ырд ы.
Шунл ыктан, үзен кардәшләренә тан ытк анда, аның янында читләрдән инде бер
кеше дә юк иде. 2 Ул кат ы тавыш белән елап җибәрде, аның елаган тавыш ын хәтта
мисырл ылар да ишеттеләр, хәбәре исә шунд ук фиргавен йорт ына да барып җитте.
3 – Мин – Йосыф! – дип белдерде ул кардәшләр енә. – Әтием исән-саумы?
Ләк ин кардәшләре авыз ачып сүз әйтә алмад ылар, чөнк и алар тәмам апт ырап
калганнар иде.
4 – Миңа якынрак килег ез, – диде Йосыф.
Кардәшләре якынлашк ач:
– Сезнең тарафтан Мисырг а сат ылг ан Йосыф мин! – дип өстәде. – 5 Ләк ин
мине монда сат ып җибәрүег ез өчен хәсрәт чиг еп, үкенеп газапланмаг ыз. Чөнк и
сез инсаннарн ың гомерләрен саклап кал у өчен, Аллаһ ы мине монда сездән ал
данрак күндерде. 6 Җир йөзендә инде менә ике ел кытл ык хөкем сөрә. Алда таг ы
биш елы бар. Ул биш ел эчендә чәч ү дә, уру да булмая чак. 7 Аллаһ ы сезнең нәселтокымнарыгызны җир йөзендә калд ырыр өчен һәм җаннарыг ызн ы бөек афәттән
йол ып алыр өчен, алдан ук күндерде мине монда! 8 Димәк, мине монда җибәрүче
сез түг ел, ә Аллаһ ыд ыр! Аллаһ ы мине монда фиргавенгә киңәшче ата, аның бөтен
ил-йорты белән идарә итүче хуҗ а, бөтен Мисыр мәмләкәте җирләренә хөкемдар
итеп кылд ы! 9 Тизрәк атам янына кайт ыг ыз да аңа: «Угл ың Йосыф болай диде:
„Аллаһ ы мине бөт ен Мисыр мәмләкәт е җирләренә хөкемдар кылд ы; вак ытн ы
сузм ыйча, яныма килеп җит! 10 Син Гөшен җирләрендә яшәрсең; үзең дә, угылла
рың да, угылларыңн ың балалары да, мал-туар көт үләрең һәм кул аст ындаг ы бар
нәрсәң минем янәшәмдә бул ырсыз. 11 Йортың-гаиләң бөлмәсен өчен, мин барысын
эшләрмен, сине монда карап-ризыкландырып торырм ын. Чөнк и әле таг ын биш
ел кытл ык дәвам итәчәк“», – диег ез. 12 Барыг ыз алд ында, энем Бенья м иннең күз
алд ында сезгә мин әйт кән, минем авызымнан чыкк ан сүзләр бу! 13 Атама сез ми
нем Мисырда нинд и шөһрәт казан уы мн ы, үзег ез күргәннәрнең бөтенесен сөйләп
бирег ез һәм атамн ы тизрәк монда алып килег ез!
14 Шул ай дип, Йосыф энес е Бенья м иннең муен ын а сарыл ып елап җиб әрде.
Бенья м ин дә, күз яшьләрен агызган хәлдә, абыйсына сарылд ы. 15 Йосыф, егълыйегълый, кардәшләренең һәрберсен кочаг ына алып үпте. Соңра кардәшләре аның
белән әңгәмә корып җибәрделәр.
16 Йосыф янына кардәшләр е кил ү хәб әр е фирг ав ен сараена да барып җиткән
иде. Фиргавен үзе һәм сарай хезмәтчеләре бу хәбәрне хуш күреп кабул иттеләр.
17 Фирг ав ен Йосыфк а болай диде:
– Кардәшләреңә әйт, болай эшләсеннәр: йөк хайваннарына кирәк нәрсәләрен
төясеннәр дә Кәнганга таба юл алсыннар. 18 Анда барып, атаг ызн ы һәм сезнең бө
тен гаи ләг езне алып, монда минем янга кире әйләнеп килсеннәр. Мин сезгә Ми
сырн ың иң яхш ы җирләреннән урын бирермен. Туфраг ы каймактай җирләрнең
җимешләрен ашап яшәрсез. 19 Сиңа әмерем шул, аларга сүземне ирештер: бала
ларыг ыз, хат ыннарыг ыз өчен Мисырдан арбалар алып китсеннәр, аннары атаг ыз
белән берлектә монда әйләнеп килсеннәр! 20 Күзләре төшкән һәр әйберне алырга
кызыкмасыннар, чөнк и Мисырда яхш ы ни-нәрсә бар, һәммәсе аларн ык ы бул ыр.
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21 Исраи лнең угылл ары нәкъ шул ай эшләрг ә булд ыл ар. Фирг ав еннең әмер ен
үтәп, Йосыф үзенең кардәшләренә арбалар бирде, юл өчен җитәрлек азык-төлек
белән тәэм ин итте. 22 Һәрк айсына, алышт ырып кия р өчен, бер кат кием бирде,
Бенья м ингә исә, биш кат алмаш киемнән тыш, өч йөз көмеш тә өстәде. 23 Шулай
ук Йосыф, атасына дип, Мисырн ың иң затл ы әйберләрен төя гән ун ата ишәк һәм
юл хаҗәтләре өчен икмәк, азык-төлек төя гән ун ана ишәк күндерде.
24 Кардәшләр ен озатк анда, Йосыф аларг а:
– Юлда гауга чыгармаг ыз! – дип калд ы.
25 Йосыфн ың кардәшләр е шулай, Мисырн ы калд ырып, Кәнг ан җир енә, аталары
Ягък уб янына әйләнеп кайтт ылар. 26 Ягък убк а:
– Йосыф исән! – дип белдерделәр. – Ул хәзер бөтен Мисыр мәмләкәтенең хө
кемдары! – диделәр.
Ягък уб тораташтай кат ып калган иде, угылларын ың сүзләренә аның ышанасы
килмәде. 27 Угыллары аңа, Йосыфн ың бөтен әйт кән сүзләрен кабатлап, аңлат ырга
тырышт ылар. Бары шуннан соң һәм, үзен Мисырга алып китәр өчен, Йосыф җи
бәргән арбаларн ы күргәч кенә, аталары Ягък убк а җан керде.
28 – Булд ы, тәмам! – диде Ягък уб. – Угл ым Йосыф исән! Әҗәлем килг әнче, мин
аны барып күрәчәкмен әле!

46

Ягък убның Мисырга күченеп килүе

1 Ягък уб, үзенең бар мал-мөлкәтен алып, юлг а чыкт ы. Беер-Шебада тук
тап, атасы Исх акн ың Алласына баг ышлап, корбаннар китерде. 2 Төнлә исә
Исраи лнең күз алд ында Аллаһ ы күренеп:
– Ягък уб! Ягък уб! – дип өн салд ы.
– Мин тыңл ыйм! – дип җавап бирде Ягък уб.
3 Аллаһ ы әйтт е:
– Мин – Аллаһ ы, атаңн ың Алласым ын! – диде. – Курыкма, Мисырга күчеп
кит! Мин анда синнән бөек бер хал ык туд ырачакм ын. 4 Мин Мисырга синең белән
бергә барам. Соңра сине аннан алып чыг уч ы да Мин бул ырм ын. Йосыф үз куллары
белән синең күзләреңне йомд ырыр.
5 Беер-Шебадан Ягък уб янә кузг алд ы. Исраи лнең угыллары, фирг ав ен җиб әр
гән арбаларга үзләренең балаларын, хат ыннарын һәм Ягък убн ың үзен утырт ып,
Мисырга таба юлларын дәвам иттерделәр. 6-7 Кәнганда туплаган бар мал-мөлкәтне
һәм бөтен мал-туарны алар үзләре белән алганнар иде. Шул рәвешчә, Ягък уб үзе
нең бөтен ыруг-нәселен – угылларын, кызларын һәм онык-туруннарын үзе белән
бергә Мисыр җиренә алып килде.
8 Мисырг а күчеп килг ән Исраи л ток ым ын ың исемнәр е шулайд ыр: Ягък уб һәм
аның угыллары.
Ягък убн ың иң беренче угл ы Рубин.
9 Рубинн ың угыллары: Ханох, Палл у, Хеср он һәм Кәрм и.
10 Шим унн ың угыллары: Емуи л, Ямин, Оһад, Яхин, Сох ар һәм кәнг ан и хат ын
нан туган угл ы Шаул.
11 Левинең угыллары: Гершон, Коһ ат һәм Мерари.
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12 Яһүдәнең угыллары: Эр, Онан, Шела, Пер ес һәм Зерах. Ләк ин Эр белән Онан
Кәнган җирендә үк вафат булд ылар. Пересның угыллары Хесрон һәм Хам ул исем
ле иде.
13 Исәсхәрнең угыллары: Тола, Пувв а, Яшуб һәм Шимр он.
14 Зәбул унн ың угыллары: Сер ед, Элон, Яхлел.
15 Болар Ягък убн ың Лия ягыннан туг ан угылларыд ыр. Лия аларн ы һәм кызы
Динәне Паддан-Арамда чакта тапт ы. Ягък убн ың бу угыллары белән кызлары җәм
гысы утыз өч җан иде.
16 Гәднең угыллары: Сеф он, Хәгг и, Шун и, Эсб он, Эри, Аруд и һәм Арел и.
17 Ашерн ың угыллары: Имна, Ишв а, Ишви һәм Бериг а. Кыз кардәшләр е – Се
рах. Бериган ың угыллары: Хебер һәм Малк иел.
18 Болар – Ягък убн ың хат ын ы Лия г ә атасы Лабан асрау кыз буларак иярт еп җи
бәргән Зилпә ягыннан туган балалард ыр. Зилпә Ягък убк а җәмг ысы уна лт ы җан
бала табып бирде.
19 Ягък убн ың хат ын ы Рах иләдән туг ан угыллары: Йосыф һәм Бенья м ин. 20 Ми
сырда Йосыфн ың Он шәһәре каһ ине Поти-Пераның кызы Асенаттан Менашше
һәм Эфраи м исемле ике угл ы туд ы. 21 Бенья м иннең угыллары: Бела, Бәхер, Ашбел,
Гера, Нагаман, Эхи, Рош, Мупп им, Хупп им һәм Ард.
22 Болар Ягък убн ың Рах илә ягыннан туг ан угыллары һәм оныкларыд ыр. Җәм
гысы унд үрт җан.
23 Данн ың угл ы: Хуш им.
24 Нәпт ал инең угыллары: Яхсие л, Гүн и, Есер һәм Шиллем.
25 Болар Рах иләг ә атасы Лабан иярт еп җиб әрг ән асравы Билһ ан ың угылларыд ыр.
Билһа Ягък убк а җәмг ысы җиде бала табып бирде.
26 Угылларын ың хат ыннарыннан башк а, Ягък уб ток ым ыннан булган һәм аның
белән берлектә Мисырга күчеп килгән кешеләр җәмгысы алтмыш алты җан иде. Бо
лар һәммәсе Ягък убның канкардәшләредер. 27 Йосыфның Мисырда туган угыллары
икәүдер; Ягък уб ток ымының Мисырдагы гом уми саны җитмеш җан тәшк ил итә иде.
28 Ягък уб, Яһүдәне Йосыф янына җиб әр еп, Гөшенг ә бару юлын алдан белешеп
куйган иде. Алар Гөшенгә килеп җитәрәк, 29 Йосыф та, арбасын җиктереп, атасы
Исраи лне карш ылар өчен, Гөшенгә килде. Атасын күрүгә ул, атл ыг ып, аның муе
нына барып сарылд ы һәм кочаг ында бик озак үксеп елад ы.
30 – Инде үләрг ә дә була: йөз еңне күрдем, син исән! – диде Исраи л Йосыфк а.
31 Йосыф үзенең кардәшләр енә һәм атасын ың өй җәмәг ат енә болай диде:
– Мин, барып, фиргавенгә хәбәр ирештерим: «Кәнган җирләрендә яшәгән кар
дәшләрем белән атамн ың бөтен өй җәмәгате минем янга күчеп килделәр», – дип
әйт им. 32 Аңа сезнең сарык асрауч ылар, көт үчеләр бул уы г ызн ы аңлат ыйм. «Алар
вак һәм эре терлектән барл ык мал-туарларын, булган бар мөлкәтләрен үзләре белән
алып килделәр», – дип әйтим. 33 Әгәр фиргавен, чак ырып, сездән: «Шөгылегез нидән
гыйбарәт?» – дип сораса, 34 сез әйтег ез: «Ата-бабаларыбыз кебек, синең колларың
без дә бала чаг ыбыздан бирле хайван асрауч ыл ык белән шөг ыльләнәбез», – диег ез.
Бу сезгә Гөшен төбәг ендә җирләшеп кал у өчен кирәк. Чөнк и мисырл ылар көт үче
халк ын сөйм иләр, мәкруһ сан ыйлар.

88

Ярат ыл ыш 47

47

Исраи л угыллары фиргавен хоз урында

Фиргавен хозурына баргач, Йосыф әйтте:
– Атам белән минем кардәшләрем, вак һәм эре терлектән барлык мал-туарны,
булган бар мөлкәтне үзләре белән алып, Кәнган җиреннән монда күчеп килделәр.
Хәзер алар монда – Гөшен төбәг ендә, – диде.
2 Кардәшләр еннән бишес ен Йосыф үзе белән алып килг ән иде, аларн ы фирг ав ен
хозурына кертеп баст ырд ы. 3 Йосыфн ың кардәшләреннән фиргавен:
– Шөг ылег ез нидән гыйбарәт? – дип сорад ы.
Йосыфн ың кардәшләре:
– Ата-бабаларыбыз кебек, без колларың да көт үчеләр, сарыклар асрыйбыз, – дип
җавап бирделәр.
4 – Без бу илг ә яшәрг ә дип күчеп килдек, – дип аңлатт ылар алар фирг ав енг ә, –
чөнк и Кәнган җирендә кытлык хөкем сөрә, көт үлекләр корып кипте. Без колларыңа
Гөшен төбәг ендә җирләшеп яшәргә рөхсәт бирсәң иде, үтенәбез.
5 Фирг ав ен Йосыфк а:
– Атаң белән кардәшләрең монда синең янга килгәннәр, – диде. – 6 Бөтен Ми
сыр иле синең карш ыңда: туганнарыңа илнең иң әйбәт җирләрен бир. Әйдә, Гөшен
төб әг ендә урнаш ып яшәсеннәр. Араларында белдекле-сәләтле угланнар булса,
аларн ы минем хайван көт үләре өстеннән дә карауч ы итеп куй.
7 Йосыф үзенең атасы Ягък убн ы да фирг ав ен хозурына алып килде. Ягък уб фир
гавенгә хәер-фатихасын бирде. 8 Фиргавен Ягък убтан:
– Сиңа ничә яшь? – дип сорад ы.
9 – Минем горб әтт ә үткән гомер көннәр ем йөз дә утыз елд ыр, – дип җав ап бирде
Ягък уб. – Гомер елларым аз әле, алары да михнәтләр эчендә үтте, ата-бабаларымның
горбәттә үткән гомер еллары белән чаг ышт ырырл ык түг ел.
10 Ягък уб, фирг ав енг ә янә хәер-фатихасын әйт еп, аның яныннан чыкт ы.
11 Йосыф шул ай атасы Ягък уб белән үзенең кардәшләр ен Мисырг а урн ашт ырд ы;
фирг ав еннең боерыг ында әйт елг әнчә, аларг а илнең иң яхш ы өлешеннән – Рә
месес төб әг еннән җир биләмәсе бирде. 12 Атасы Ягък убн ы, үзенең кардәшләр ен
һәм Ягък уб ток ым ындаг ы һәр гаи ләне балалары сан ынча Йосыф икмәк белән
тәэм ин итт е.
1

Мисырдагы кытлык
Ул арада кытл ык, көчәеп, шул дәрәҗәгә җитте ки, бөтен өлкәләрдә икмәк
нең әсәре дә калмад ы. Мисыр һәм Кәнган җирләре тәмам зәгыйфьләнеп-корып
киптеләр. 14 Йосыф, Мисыр һәм Кәнган җирләрендә булган бөтен көмеш акчан ы
икмәк сат у бәрабәренә үз кул ына туплап, фиргавеннең сарай хәзинәсенә тапш ыр
ган иде. 15 Шунл ыктан Мисыр һәм Кәнган җирләрендәг е хал ыкта акча калмад ы.
Мисырл ылар, Йосыф хозурына килеп:
– Безгә ашарга икмәк бир, күз алд ыңда егыл ып үликмен и? Безнең бар көмеше
без тот ыл ып бетте, – диләр иде.
16 Йосыф аларг а:
13
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– Көмешег ез бетсә, аякл ы мал ыг ызн ы китерег ез, терлек бәрабәренә мин сезгә
икмәк бирермен, – диде.
17 Шуннан соң мисырл ылар Йосыфк а көтү-көтү терлек кит ер ә башлад ылар. Ки
терелгән атлар, ишәкләр, вак терлек һәм эре терлек көт үләре бәрабәренә Йосыф
аларга икмәк бирә иде. Ул елн ы Йосыф терлеккә алмаш у юлы белән хал ыкн ы ик
мәккә туенд ырып торд ы.
18 Ул ел узып, икенче ел керг әч, мисырл ылар янә Йосыф карш ысына килделәр:
– Син хуҗ абыз әфәндедән яшерер урын юк, – диделәр алар. – Безнең акчабыз
да төкәнде, терлек-көтүләребез дә син әфәнде кул ына күчеп бетте. Җан ыбыздан
һәм җир биләмәләребездән башк а син әфәндегә бирердәй бернәрсәбез дә калмад ы.
19 Инде үз күз ең алд ында без үзеб ез дә, туфрак-җирләребез дә шулай харап булсын
мын и? Икмәк бәрабәренә үзебезне дә, җирләребезне дә сат ып ал. Без җирләребез
белән берлектә фиргавеннең коллары бул ыйк. Ә син безгә орл ык бир, орл ык биреп,
безне үлемнән, җирләребезне, кысыр кал ып, чүлгә әйлән үдән котк ар.
20 Шул рәв ешчә, Йосыф Мисырдаг ы җир мәйданнарын да фирг ав ен өчен сат ып
ала башлад ы. Һәрбер мисырл ы ачл ык кытл ыг ыннан үзенең җир кисәг ен сатт ы.
Илдәг е бөтен җир мәйдан ы шулай фиргавеннеке булд ы. 21 Йосыф Мисыр чиклә
ренең бер очыннан икенче очына кадәр булган бар хал ыкн ы колга әверелдерде*.
22 Фәк ать каһ иннәрнең генә җир биләмәләр е сат ып алынмад ы, чөнк и аларн ың җир
биләмәләре фиргавен тарафыннан үзләренә беркетелгән, алар шул җир биләмәлә
ре исәбенә туен ып яшиләр иде. Шуңа күрә аларн ың җир биләмәләре сат ылмад ы.
23 Йосыф хал ыкк а мөр әҗәг ать итеп әйтт е:
– Менә мин сезне дә, җирләрег езне дә фиргавен коллары һәм милке итеп сат ып
алд ым, – диде. – Инде менә сезгә орл ык, җирне эшкәртеп, иген үстерег ез. 24 Урыпҗыю беткәч, ашлыкның биштән бер өлешен фиргавенгә бирерсез. Биштән дүрте исә
чәч үлек орл ык һәм үзег езгә, йорт кешеләрег езгә, балаларыг ызга азык өчен бул ыр.
25 – Син безнең җан ыбызн ы сакл ап калд ың, – диделәр мисырл ыл ар. – Син
әфәндебезнең күңеленә хуш килеп, фиргавенгә кол бул ып яшик!
26 Шулай итеп, Йосыф бөт ен Мисыр мәмләкәт ендә шул вак ытт ан алып бүг енг әчә
гамәлдә булган кан унга ниг ез салд ы: каһ иннәр кул ындаг ы җир биләмәләреннән
кала, илдәг е һәр җир биләмәсеннән алынган ашл ыкн ың биштән бере фиргавенгә
бирелергә тиеш булд ы.
Ягък убның соңгы теләге
Исраи л ток ым ы шулай Мисыр мәмләкәтенең Гөшен өлкәсендә җир биләп яши
башлад ы. Шунда алар, үрчеп, нәселләрен ишәйттеләр.
28 Мисыр җир ендә Ягък уб унҗ иде ел торд ы. Аның дөнья л ыкт а яшәү көннәр е,
гомеренең исәбе йөз дә кырык җиде ел тәшк ил итте. 29 Әҗәле якынлаша баруы н
сизеп, ул угл ы Йосыфн ы чак ырт ып алд ы да:
27

* 47:21

...бар халыкны колга әверелдерде. – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шулай; яһүд
телендәг е төп нөсхәдә исә: «бар хал ыкн ы шәһәрләрг ә күчертт е».
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– Әгәр синең күңелеңә хуш килсәм, мәрхәмәт вә тугрыл ык күрсәтеп, кул ыңн ы
минем бот ыма куй да ант ит, – диде. – Зинһар, мине Мисыр туфраг ында җирләмә.
30 Мин ата-бабаларым янәшәс ендә ятарг а тел им. Мине, Мисырдан алып чыг ып,
ата-бабаларым янында дәфен кыл.
Йосыф:
– Теләг еңне үтәрмен! – диде.
31 Исраи л:
– Ант ит! – диде.
Йосыф ант итте, һәм Исраи л үзенең ятаг ы өстендә сәҗдә кылд ы.

48

Ягък убның Менашше белән Эфраи мга мөбарәк фат их а бирүе

Берн ик адәр вак ыттан соң Йосыфк а:
– Атаң авырый! – дигән хәбәр китерделәр.
Йосыф, ике угл ы Менашше белән Эфраи мн ы ияртеп, юлга чыкт ы.
2 Ягък убк а да:
– Угл ың Йосыф синең янга килә, – дип хәбәр ирештергәннәр иде.
Исраи л, бөтен ихт ыя р көчен туплап, ятаг ына торып утырд ы. 3 Йосыфк а ул бо
лай диде:
– Мин Кәнганда, Луз шәһәрендә вак ытта Кад ир Алла, миңа күренеп, мине мө
барәк кылд ы, 4 әйтте: «Мин синең нәселне үрчемле итәчәкмен, аны ишәйтәчәкмен,
синең нәселеңнән күп хал ыклар туд ырачакм ын. Синнән соң бу җирләрне синең
ток ым ыңа мәңг елек милек итеп бирәчәкмен», – диде. 5 Мин Мисырга күчеп кил
гәнгә кадәр, монда туган ике угл ың шулай ук минекеләр. Эфраи м белән Менашше
минем өчен, Рубин белән Шим ун кебек үк, үз угылларымд ыр. 6 Инде алардан соң
туачак балаларың синең үзеңнеке бул ыр. Әмма абыйлары мирасында аларн ың да
өлешләре булачак. 7 Мин Падданнан* кайт ып барганда, Кәнган өлкәсендә, Эф
ратага җитәрәк, юлда минем Рах иләм вафат булд ы. Мин аны шунда җирләдем.
(Эфрата хәзер Бәйт-Лехем дип йөртелә.)
8 Шулчак Исраи л, Йосыфн ың угылларын абайлап:
– Болар кемнәр? – дип сорад ы.
9 Йосыф:
– Болар – миңа Аллаһ ы насыйп иткән угылларым. Монда, Мисырда туд ылар, –
дип җавап бирде.
– Аларн ы яныма якынрак китерче, – диде Исраи л. – Мөбарәк кыл ып, үзләренә
фат их амн ы әйтеп кал ыйм.
10 Картл ыкт ан Исраи лнең күзләр е зәг ыйфьләнг ән, ул бөт енләй дия рлек күрм и
иде. Йосыф үз угылларын атасы янына якынрак китерде. Исраи л үзенең оныкла
рын кочаклап үпте дә 11 Йосыфк а:
– Мин инде синең йөзеңне күрә алырм ын дип өмет тә итмәгән идем, ә Аллаһ ы,
менә, синең балаларыңн ы да күрергә насыйп итте, – диде.

* 48:7

1

Падданнан – ягън и Месопотам ия нең төньяк-көнбатыш өлешеннән.
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12 Йосыф, атасын ың тезләр еннән угылларын алып, Исраи л карш ында сәҗдәг ә
егылд ы һәм баш ын җиргә тиг езде. 13 Аннары кече угл ы Эфраимне уң кул ыннан,
өлкән угл ы Менашшен ы сул кул ыннан җитәкләп, Исраи л карш ысына китереп бас
тырд ы. Угылларн ың кечесе Исраи лнең сул кул ягына, өлкәне уң кул ягына туры
килә иде. 14 Әмма Исраи л, кулларын алга таба чал ышт ырып сузып, уң кул ын кече
угылн ың баш ы өстенә, ә сул ын өлкән угылн ың баш ы өстенә куйд ы. 15 Аннары,
Йосыфн ы мөбарәк кыл ып, болай диде:
«Ата-бабаларым Ибраһ им белән Исх ак табынган Аллаһ ы,
ярат ыл ыш ымнан бүг енгәчә мине әйдәп барган Аллаһ ы,
16
мине бар явызл ыклардан йолып-коткарып калган фәрештә,
мөбарәк фат их аңн ы насыйп ит Син бу угланнарга!
Минем исемем белән Ибраһ им вә Исх ак исемнәре
дәвам итсен бу яшь угланнар исемендә!
Җир йөзендә нәселләре ишәйгәннән-ишәйсен!»

Исраи л уң кул ын Эфраимнең баш өстенә куйганн ы күргәч, Йосыф уңайсызла
нып китте. Атасын ың уң кул ын ул, Эфраи м баш ыннан алып, Менашшен ың баш ы
өстенә күчерергә теләде.
18 – Әтием, алай түг ел бит, – диде ул. – Менашше – бер енче бул ып туг ан бала,
уң кул ыңн ы аның баш ына куй.
19 Ләк ин ата кеше килешмәде:
– Беләм, угл ым, беләм, – диде. – Менашше да бөек бер хал ыкн ың нәсел ата
сына әйләнер, әмма энесе Эфраи м аңардан бөегрәк бул ыр, аның нәселеннән күп
хал ыклар мәйданга чыгар.
20 Шул көнне Исраи л яшьләрне мөбар әк кыл ып әйтт е:
«Киләчәктә үрнәк бул ыр исемег ез Исраи лдә:
„Аллаһ ы сине Эфраи м кебек,
Менашше кебек итсен!“ –
дип тәкрарлар исраи л иләр, хәер-дога теләгәндә».
17

Шулай дип, Исраи л Эфраимне абыйсы Менашшедан өстенрәк куйд ы. 21 Аннары,
Йосыфк а мөрәҗәгать итеп:
– Инде мин үләм, – диде ул. – Әмма Аллаһ ы сезнең янда калачак. Ул сезне
ата-бабаларыгыз туфраг ына кире кайтарачак. 22 Кардәшләреңнекеннән аермал ы
буларак, мин сиңа өстәмә таул ы җир биләмәсе – Шәкемне калд ырам, заман ында
мин аны амориләрдән ук-җәям һәм кыл ыч ым белән яулап алган идем.

49

Ягък убның үз угылларына биргән васыя те
1

Ягък уб, угылларын янына җыеп, әйтте:
«Бирегә җыел ыг ыз, сезне ниләр көтәсен әйтәчәкмен!

2

Җыел ыг ыз, Ягък убн ың угыллары,
атаг ыз Исраи лнең сүзен колак сал ып тыңлаг ыз!
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3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

* 49:10

Рубин, өлкән угл ым! Син – минем кодрәтем,
ирлек куә темнең әүвәлг е җимеше!
Иң абруйл ысы һәм көч-шөһрәттә иң беренчесе!
Ләк ин син – ташк ын судай дуамал;
беренчелек сиңа бүтән тимәя чәк,
чөнк и син атаңн ың ятаг ына мендең,
ятаг ымн ы хыя нәтең белән нәҗесләдең.
Берт уган кардәшләр Шим ун белән Левинең кыл ычлары –
дәһшәт корал ыд ыр!
Уй-ниятләре мәкерледер – саклан, җан ым!
Алар җәмг ыя теннән күңелем-тәнем ерак торсын!
Ачу-үчтән үтерделәр алар ир-егетне һәм йөрделәр,
кызык ясап, үгезләрнең сеңер-тамырларын кисеп.
Нәфрәтле күңелләренә ләгънәт төшсен,
ачулары – дәһшәтле, ярсулары – афәтледер!
Нәселләрен Ягък уб ток ымнары арасына чәчәрмен,
исраи л иләр арасына сибеп тарат ырм ын!
Яһүдә! Кардәшләрең сине данлар, мактар!
Дошманнарың сырт ында бул ыр синең кул ың,
кардәшләрең, буйсын ып, сиңа баш иярләр!
Яшь бер арысланд ыр син, Яһүдә угл ым!
Менә син ау йөреп кайт к ансың да
ата арыслан, ана арысландай җиргә чүккәнсең –
арысланн ы борч ырга кем соң җөрьә т итсен?!
Хөкемдарл ык тәхетеннән Яһүдә һич төшмәс!
Хуҗ асы* килгәнчегә кадәр,
аның схөкемдарл ык тая г ын кулдан ычк ынд ырмас!
Ил-халыклар аңа буйсын ырлар.
Аның ишәг енең бәе – йөзем агач ыд ыр,
ишәк кол ыннарын ың бәе – йөзем ботаг ы.
Киемнәрен чайк ар ул шәрабта,
япанчасын юар йөзем кан ында.
Шәрабтанд ыр аның куе-кучкыл күзләре,
сөттәндер аның җете ап-ак тешләре.
Зәбул ун яшәр диңг ез буе җирләрендә,
диңг ез көймәләре тукт ый торган ярда.
Җирләренең чиг е бул ыр Сид унгача.

Хуҗасы... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә бу сүзнең мәгънәсе анык түг ел.
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14
15

16
17

Исәсхәр – ияргә сала торган ике биштәр арасында ятк ан,
көче-куәте таш ып торган ишәккә тиң.
Ялы-тынычлыгы өчен яхш ы,
күңеленә хуш бер җир күргәч,
шунда ул, йөк таш ырга сырт ын куеп,
авыр хезмәткә әзер бул ып яшәр.
Дан, исраи л иләрнең бер ыруг ы буларак,
үз халк ы өстеннән хөкем итәр.
Дан – юл өстендә, сукмак буйларында
сузыл ып ятк ан елан, зәһәр елан ул.
Шунд ый елан ки, атн ың аяг ын чаг ып,
җайдаг ы шунд ук арк асына егыл ып төшәдер.

18

Йа Раббы, Синең котк аруы ңа өмет багл ыйм ын!

19

Гәд һәрчак юлбасарлар һөҗ үменә дучар бул ыр,
әмма, һөҗ үмне кире каг ып, үзе һөҗ үмгә күчәр.

20

Ашер иккән икмәк тукһәм мул бул ыр,
тәмле ризыклары патшалар табын ына куел ыр.

21

Нәптал и – табигатьнең ирекле болан ы,
аның авызыннан хикмәтле сүзләр чыгар.

22

Йосыф – чишмә ярында үскән,
җимешле, мул җимешле йөзем агач ын ың бер тармаг ыд ыр.
Аның ботаклары диварларн ы каплап алган.
Аны күп бимазалад ылар,
аның белән дошманлашт ылар,
укч ылар, аңа төбәп, уклар атт ылар.
Әмма аның үз ук-җәясе куә тен киметмәде,
беләкләре таза-нык, егәрле калд ы,
чөнк и кулларына көчне ул Исраи лнең Көт үчесе һәм Кыя таш ы –
Ягък убн ың Кодрәт Иясеннән алд ы.
Атаңн ың Алласы сине ярдәмсез калд ырмас,
Кодрәт иясе фат их асыннан аермас!
Югарыдан күкләрнең бәрәкәте,
түбәннән төпсез упк ыннар бәрәкәте,
күкрәк сөте вә ана карын ы бәрәкәте белән
Ул сине мөбарәк кыл ыр.
Атаңн ың хәер-догасы борынг ы таулар,
борынг ы калк ул ыклар бәрәкәтеннән арт ыграк.

23

24

25

26
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Бу бәрәкәтләрнең барчасын Йосыф угл ыма –
кардәшләре арасында иң өстен торган ына насыйп итсен!
27

Бенья м ин ертк ыч бүре белән бер:
иртәнг е авын ашап бетерер,
ә кичке ган имәтен* кисәкләп бүләр».

28 Исраи л ток ым ын ың уни ке ыруг ы менә шулард ыр. Әлег е сүзләрне әйт еп, Исраи л

үз угылларын ың барысын мөбарәк кылд ы, һәрк айсына тиешле үз фат ихасын бирде.
Ягък убның вафаты
Ягък уб, үзенең угылларына боерыклар биреп, болай диде:
– Озаклам ый мин халк ымн ың ата-бабалары белән куш ылачакм ын. Мине атабабаларым янына – Кәнган җиренә, Мәмре янындаг ы Махпела кырында урнаш
кан мәгарәгә алып кайт ып дәфен кыл ыг ыз. Ул мәгарәне, каберлек өчен, шул кыр
белән берлектә бабам Ибраһ им хосусый милек итеп хитт и Эфроннан сат ып алган
иде. 31 Анда Ибраһ им белән бергә аның җәмәгате Сара, Исх ак белән аның җәмәгате
Рәбик а дәфен кыл ынган. Хат ын ым Лия не дә мин шунда дәфен кылд ым. 32 Электә
андаг ы бу кыр һәм мәгарә хитт иләр кул ында иде.
33 Ягък уб, үзенең угылларына җиткер әс е боерыкларын, васыя тьләр ен әйт еп бе
тереп, ятаг ына сузыл ып ятт ы һәм, җан тәсл им кыл ып, үз халк ын ың ата-бабалары
белән куш ылд ы.
29-30

50

Ягък убны дәф ен кылу

Йосыф, атасын ың өст енә каплан ып, бит еннән үбеп, үкси-үкси елад ы.
Аннары, атасын ың җәсәден* бәлзәмләргә дип, үз хезмәтендәг е табибларга
боерыг ын бирде. Табиблар мәетне бәлзәмләү хәстәренә керештеләр. 3 Ул эш кырык
көн дәвам итте. Бәлзәмләү өчен нәкъ шулк адәр вак ыт таләп ителә иде. Мисырл ы
лар исә җитмеш көн матәм тотт ылар. 4 Матәм көннәре тәмамлангач, фиргавеннең
сарай түрәләренә Йосыф әйтте:
– Сезнең күңелег езгә хуш килсәм, зинһар, фиргавенгә үтенечемне ирештерег ез:
5 атам миңа ант эчер еп әйтт е: «Мин инде үләм, – диде. – Мине Кәнг ан җир енә, үзем
өчен алдан ук әзерләп куйган урынга илтеп дәфен кыл», – диде. Хәзер менә шунда
атамн ың җәсәден алып барып, дәфен кыл ып кайт ырга миңа рөхсәт бирелсә иде.
6 Фирг ав ен, рөхс әт ен бир еп:
– Бар, атаңн ың җәсәден дәфен кыл ып кайт, ант ыңн ы үтә, – диде.
7 Йосыф шулай, атасын ың җәс әден алып, юлг а чыкт ы. Аның белән берлект ә
фиргавеннең барл ык сарай әһелләре һәм идарәчеләре, Мисыр җиренең һәммә түрә
кешеләре, 8 Йосыфн ың туган-кардәшләре, аларн ың, үзенең һәм атасын ың бөтен өй
җәмәгат ьләре мәетне озата бард ылар. Гөшен җирендә фәк ать бала-чага белән вак
1
2

* 49:27
* 50:2

Ганимәт – суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.
Җәсәд – гәүдә.
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һәм эре терлек көт үләре генә торып калд ы. 9 Йосыф янында шулай ук арбалар һәм
ат менгән җайдаклар да бар иде. Болар һәммәсе зур бер кәрван бул ып бард ылар.
10 Үрд үн елг асын ың арг ы тарафындаг ы Горен-Атад диг ән урында тукт ап, гая ть тә
көчле һәм саг ышл ы егълау матәме оешт ырд ылар. Атасы истәлег енә Йосыф оеш
тырган бу егълау матәме җиде көн дәвам итте. 11 Бу төбәктә яшәгән кәнган иләр,
Горен-Атадтагы бу матәм тамашасын күреп:
– Мисырл ыларн ың егълау матәме бигрәк тә көчле-тәэсирле икән! – диештеләр.
Шул уңайдан Үрд үн буендаг ы бу төбәккә Әбел-Мисраим* дигән исем бирелде.
12 Ягък убн ың угылл ары шул ай атал ары әйт еп калд ырг ан боерык-васыятьне
җиренә җиткереп үтәделәр. 13 Аның җәсәден, Кәнган җиренә алып килеп, Мәмре
янындаг ы Махпела кырында урнашк ан, кайчанд ыр бабалары Ибраһ им каберлек
өчен кыры белән берлектә хитт и Эфроннан хосусый милек итеп сат ып алган мәгарә
эченә дәфен кылд ылар. 14 Атасын дәфен кылганнан соң, Йосыф үзе, кардәшләре
һәм Йосыф белән килгән адәмнәрнең барчасы Мисырга кире әйләнеп кайтт ылар.
Йосыфның үз агаларын тынычланд ыруы
Аталары вафат ыннан соң, Йосыфн ың кардәшләре, үзара кайг ырыш ып:
– Әгәр Йосыф, безгә кинә тот ып, эшләгән бөтен явызл ыкларыбыз өчен бездән
үч алырга теләсә, нишләрбез? – диештеләр. 16 Һәм Йосыфк а хәбәр күндерделәр:
– Вафат ы алд ыннан атабыз үзенең васыя тендә болай дип боерд ы: 17 «Йосыф
ка әйтег ез: кардәшләрең сиңа күп явызл ыклар эшләсә дә, син аларн ың гаеп һәм
гөнаһларын кичер». Инде син безләрне – атаң табынган Аллаһ ын ың колларын
кичерә күр, – диделәр.
Бу хәбәрне ишеткәч, Йосыфн ың күзләре яшькә манч ылды. 18 Ахырда кардәшләре
үзләре дә килеп җиттеләр, Йосыф карш ында җиргә каплан ып:
– Бүг еннән без синең колларың! – диделәр.
19 Йосыф:
– Курыкмаг ыз, мин Аллаһ ы урын ында түг ел бит! – дип җавап бирде аларга. –
20 Сез миңа яманл ык эшләрг ә теләг ән булсаг ыз да, Аллаһ ы сез теләг ән яманл ык
ны яхш ыл ыкк а әверелдерде: менә, күрег ез, күпме хал ыкн ың торм ыш ы, исәнлег е
саклап кал ынд ы. 21 Шуңа күрә курыкмаг ыз! Сезне дә, балаларыг ызн ы да карапризыкландырып торырм ын.
Шулай дип, Йосыф үзенең кардәшләрен тәмам тын ычланд ырд ы, аларн ың кү
ңелләренә хуш килердәй сүзләр сөйләде.
15

Йосыфның вафаты
Йосыф үзе һәм атасын ың барл ык өй җәмәгат ьләре Мисырда шулай яшәүләрен
дәвам иттерделәр. Йосыф барл ыг ы йөз дә ун ел яшәде. 23 Гомере эчендә ул угл ы
Эфраимнең оныкларын күрде, Менашшен ың угл ы Мак ирнең яңа туган балаларын
да үзенең тезләре өстенә алып кабул итте. 24 Йосыф үзенең кардәш-туганнарына:
22

* 50:11

Әбел-Мисраим – яһүдчә «мисырл ыларн ың егълау матәме» мәгънәсендә.
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– Мин инде үләм, – диде. – Әмма Аллаһ ы сезгә ярдәм күрсәтәчәк: Ул сезне бу
җирләрдән алып чыг ып, Ибраһ имга, Исх акк а һәм Ягък убк а ант эчеп вәгъдә иткән
илгә кире кайтарачак.
25 Ахырда Йосыф:
– Аллаһ ы сезгә ярдәмен күрсәткәч, минем сөя кләремне бу илдән алып чыгар
сыз, – дип, шул хакта Исраи л угылларыннан ант иттерде.
26 Йосыф йөз дә ун яшендә вафат булд ы. Аны бәлз әмләп, җәс әден Мисырда ае
рым табутк а урнашт ырд ылар.
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1

Җәберләнгән исраи лиләр Мисырда

Мисырга Ягък уб үзенең угыллары һәм аларн ың гаи ләләре белән күченеп килә.
Ягък уб угылларын ың исемнәре түбәндәг ечә: 2 Рубин, Шим ун, Леви, с Яһүдә,
3 Исәсхәр, Зәбул ун, Бенья м ин, 4 Дан, Нәпт ал и, Гәд һәм Ашер. 5 Ягък убн ың нәс ел
варислары җитмеш кеше исәпләнеп, угл ы Йосыф бу вак ытта инде Мисырда яши
иде. 6 Соңрак Йосыф үзе, аның барча ир туганнары һәм әлег е буы нн ың барл ык ке
шеләре дә үлеп бетә, 7 ә сисраи л иләр үрчеп-ишәеп, аларн ың сан ы артканнан-арта
бара. Шул рәвешле, алар бөтен Мисыр җире буйлап таралалар.
8 Вак ытлар үтеп, Мисыр тәхет енә Йосыф турында берн и белмәүче патша килә.
9 Үзенең халк ына ул болай дип әйт ә:
– Караг ыз, исраи лиләр бездән күбрәк тә һәм безгә караганда көчлерәк тә! 10 Безгә,
бик әйбәт уйлап, алар белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Югыйсә исраи л иләр, таг ын
да ишәеп, яу-фәлән булган очракта, дошманнарыбызга куш ыл ып, безгә карш ы
суг ыш ырга һәм бездән аерыл ып китәргә мөмк иннәр.
11 Шуңа күр ә мисырл ылар, исраи л иләрне авыр эш белән инт ект ерү максат ыннан,
алар өстеннән назыйрлар билг еләделәр һәм, сфиргавенгә мал-мөлкәт туплау өчен,
Питом һәм Рәмесес шәһәрләрен төзергә мәҗбүр иттеләр. 12 Әмма мисырл ылар исра
ил иләрне нинд и генә авырл ыкларга дучар итсәләр дә, тег еләр артканнан-арта гына
бард ылар һәм ил буйлап һаман күбрәк таралд ылар. Мисырл ылар исраи л иләрдән
таг ын да ныграк курк а башлад ылар, 13 шуңа күрә, һич кызганм ыйча, аларн ы эш
ләргә мәҗбүр иттеләр. 14 Мисырл ылар, алардан балч ык издереп, кирпеч сукт ырып,
кырлардаг ы бөтен эшләрен эшләтеп, торм ышларын аян ыч хәлгә төшерделәр – ис
раи л иләр нинд и генә эштә булмасын, аларга карата миһербансыз кыланд ылар.
15 Шифра һәм Пуг а исемле гыйбри* кендек әбиләренә Мисыр патшасы болай диде:
16 – Гыйбри хатын-кызларга бала табарг а ярдәм иткәндә, яңа туг ан сабыйн ың
нинд и җенестән бул уы н караг ыз: ир бала булса – үтерег ез, кыз бала туса – кал
дырыг ыз!
17 Әмма кендек әбиләр е с Аллаһ ыдан курк а һәм Аны хөрмәт итә иделәр, шуңа
күрә Мисыр патшасы әмерен тыңламад ылар – ир балаларн ы исән калд ыра бар
дылар. 18 Мисыр патшасы, кендек әбиләрен үз янына чак ырт ып:
1

* 1:15 Гыйб ри – евр ейләрнең борынг ы атамасы; там ыры Гыйб ер диг ән кеше исеменнән алын

ган (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 10:21).
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– Ни өчен сез болай эшл исез? Ни өчен яңа туган ир балаларн ы исән калд ыра
сыз? – дип сорад ы.
19 Кендек әбиләр е фирг ав енг ә:
– Гыйбри хатын-кызлар Мисыр хатын-кызлары кебек түг ел, алар тазалар һәм,
без барып җиткәндә, балаларын инде туд ырган булалар, – дип җавап кайтард ылар.
20-21 Кендек әбиләр е Аллаһ ыдан курыкк анг а һәм Аны хөрмәт иткәнг ә күр ә, Ул
аларга игелек күрсәтте – гаиләле итте. Исраи л иләр исә артканнан-арта бард ы.
22 Ахыр чикт ә, фирг ав ен үзенең барл ык халк ына әмер бирде:
– Гыйбриләрнең яңа туган ир балаларын Нил елгасына ташлаг ыз, ә кыз бала
ларын исән калд ырыг ыз.

2

Мусаның тууы

Леви ыруг ыннан булган бер ир шул ук ыругтан бер хат ынга өйләнде. 2 Хат ын,
балага узып, ир бала тапт ы һәм, мат урл ыг ына соклан ып, аны өч ай яшереп
асрад ы. 3 Алга таба да баласын яшереп тот у мөмк ин булмагач, ул, кам ыш кәрзин
алып, аны сумала белән сылад ы да шуңа сабыен салд ы, аннары кәрзинне елга бу
ендаг ы кам ышлар арасына куйд ы. 4 Сабыйн ың апасы исә, аның белән нәрсә бул ыр
икән дип, ерактан күзәтеп торд ы.
5 Бераздан фирг ав ен кызы елг аг а су коен ырг а килде, ә аңа хезмәт күрсәтүче хатын-кызлар яр буенда йөреп торд ылар. Кыз, кам ыш арасындаг ы кәрзинне күреп,
бер хезмәтчесенә аны алып килергә кушт ы. 6 Кәрзинне ачуга, фиргавен кызы, анда
елап ятк ан сабыйн ы күреп, аны бик кызганд ы.
– Бу – гыйбри бала, – диде ул.
7 Сабыйн ың апасы, фирг ав ен кызы янына килеп:
– Сабыйн ы күкрәк сөте белән туенд ырырга һәм аны тәрбия ләргә берәр гыйбри
хат ынн ы табып китеримме? – дип сорад ы.
8 – Бар, кит ер, – диде фирг ав ен кызы.
Сабыйн ың апасы китте һәм балан ың анасын алып килде.
9 – Бу сабыйн ы ал да миңа аны имез еп үст ер еп бир, – диде фирг ав ен кызы. –
Мин сиңа түләрмен.
Хат ын, балан ы үзенә алып, аны карады-бакты. 10 Бала үсә төшкәч, ул аны фир
гавен кызына бирде; ә кыз исә аны үз баласы кебек кабул итте. Ул аңа Муса* дигән
исем кушт ы һәм әйтте:
– Чөнк и мин балан ы судан үзем тарт ып чыгард ым, – диде.
1

Мусаның Мидья нга качуы
Үсеп җиткәч, Муса бервак ыт үз халк ы арасына чыкт ы һәм аның авыр хез
мәт башк аруы н күрде. Шунда ул бер мисырл ын ың үз халк ы кешесен – гыйбрине
кыйнавын күреп алд ы. 12 Як-ягына карад ы да, беркем дә юкл ыг ын күргәч, әлег е
мисырл ын ы, үтереп, комга күмеп куйд ы. 13 Икенче көнне Муса ике гыйбринең
суг ыш уы н күрде. Рәнҗет үчедән сорад ы:
11

* 2:10

Муса – мисырл ылар куша торг ан исем; яһүдчә «тарт ып чыг арылг ан» мәгънәсендә.
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– Син нигә үзеңнең якын ыңн ы кыйн ыйсың? – диде.
14 Ә анысы:
– Безнең өстән сине башл ык һәм хөкемче итеп куйд ыларм ы әллә?! Мисырл ын ы
үтергән кебек, мине дә үтерергә тел исеңме? – диде.
Муса курка калды, «Минем нәрсә эшләгәнемне барысы да белә икән», – дип уйлады.
15 Мусан ың нәрс ә эшләг әнен белг әч, фирг ав ен аны үтерт ерг ә теләде, ә Муса
исә, фиргавеннән кач ып, Мидья н җиренә юл тотт ы. Анда ул бер кое янына килеп
утырд ы. 16 Мидья нда бер каһ иннең* җиде кызы бар иде; алар, аталарын ың сарык
ларын сугару өчен, әлег е кое янына килделәр дә улакларга су тут ырд ылар. 17 Әмма
берн ичә көт үче, килеп, кызларн ы куы п җибәрде. Муса исә, урын ыннан торып,
кызларн ы яклап чыкт ы һәм аларн ың терлекләренә су эчерде. 18 Кызлар өйләренә
кайт к ач, аталары Рег уи л алардан:
– Нигә бүг ен иртә кайтт ыг ыз? – дип сорад ы.
19 Кызлары аңа:
– Көт үчеләр безне куарга теләгән иде, әмма нинд идер бер мисырл ы яклап кал
ды, хәтта безгә су алып бирде һәм сарыкларыбызга эчерде, – дип җавап кайтард ы.
20 Кызларына Рег уи л:
– Кайда ул кеше? Сез аны нишләп калд ырд ыг ыз? Чак ырыг ыз, безнең белән
бергә ашап алсын, – диде.
21 Муса бу кешедә кал ырг а риз а булд ы, һәм Рег уи л үзенең Сиппора исемле кызын
Мусага кия үгә бирде. 22 Сиппора, балага узып, ир бала тапт ы, һәм Муса аңа Гер
шом* дигән исем бирде. Шуш ы чит-ят җирдә үзе килмешәк булганга күрә, угл ын
ул шулай атад ы.
23 Күп вак ытлар узд ы. Мисыр патшасы үлде, ә исраи л иләр авыр эшт ән зар ела
дылар, сыкранд ылар. Аларн ың фөрья длары* Аллаһ ыга барып иреште. 24 Аллаһ ы
аларн ың сыкран уларын ишетте һәм Ибраһ им, Исх ак, Ягък уб белән төзегән скиле
шүен исенә төшерде – 25 Исраи л халк ын ың газап чиг үен күреп, аларн ы кызганд ы.

3

Аллаһының Мусаны чакыруы

Муса үзенең кайнатасы – Мидья н каһ ине Итерон ың* вак терлекләрен көтә
иде. Бервак ыт ул, сарыкларын чүлгә алып китеп, Аллаһ ы тавы Хореб* яны
на килеп чыкт ы. 2 Шунда янып торган күгән куаг ы эчендә аның алд ында сРаббы
фәрештәсе пәйда булд ы. Муса куакн ың януы н, әмма һич янып бетмәвен күрде.
3 Шулчак ул: «Ни өчен куа к дөрләп яна, әмма янып бетм и? Мин бу сәер күр енешне
якынрак барып карыйм әле», – дип уйлад ы.
4 Раббы, Мусан ың куа кн ы карарг а кил үен күр еп, куа к арасыннан аңа:
– Муса! Муса! – дип эндәште.
1

* 2:16

Каһин – рух ан и (гадәттә, мәҗ үси хал ыкларда).
Гершом – яһүдчә «килмешәк» мәгънәсендә.
2:23 Фөрья д – ярдәм сорап ялв ару.
3:1 Итер о – Рег уи лнең икенче исеме (караг ыз 2:18).
3:1 Хор еб – ягън и Син ай тавы.

* 2:22
*
*
*
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– Мин мондам ын, – дип җавап кайтард ы Муса.
5 – Якын килмә, – диде Аллаһ ы, – аяк киемеңне сал, чөнк и син басып торг ан
урын – изг едер. 6 Мин – синең ата-бабаларыңның Алласым ын; Ибраһ им, Исх ак
һәм Ягък убн ың Алласы!
Муса, Аллаһ ыга карарга курк ып, йөзен каплад ы.
7 Раббы әйтт е:
– Халк ымн ың Мисырда газап чиг үен күрдем, назыйрларн ың җәбереннән ни
чек сыкран уы н ишеттем. Мин әлег е хал ыкн ың ачы кайг ысын беләм. 8 Шуңа күрә
аны мисырл ылар колл ыг ыннан азат итәргә дип иңдем: әлег е хал ыкн ы Мин, шул
җирдән алып чыг ып, иркен һәм уңд ырышл ы, сөт вә бал агып торган якларга алып
барачакм ын. Анда төрле хал ыклар: скәнган иләр, хитт иләр, амориләр, фәризиләр,
хиввиләр һәм явүсиләр яши. 9 Әйе, Исраи л халк ын ың ялваруы Миңа иреште, шу
лай ук мисырл ыларн ың аларн ы ничек изүен дә күрдем. 10 Менә Мин хәзер сине
фиргавен янына җибәрәм. Бар һәм Минем халк ымн ы – Исраи л халк ын – Мисыр
җиреннән алып чык!
11 Муса исә Аллаһ ыг а болай диде:
– Фиргавен янына барып, Исраи л халк ын Мисыр җиреннән алып чыгарга мин
кем соң?!
12 – Мин синең янәшәңдә бул ырм ын! – диде Аллаһ ы. – Сине Мин җиб әрг әннең
исбат ы шул бул ыр: хал ыкн ы Мисыр җиреннән алып чыкк ач, сез, бу тауга килеп,
Миңа табын ырсыз!
13 Муса исә:
– Әгәр мин, барып, Исраи л халк ына: «Мине сезнең ата-бабаларыгызның Алласы
җибәрде», – дисәм, ә алар миннән: «Аның исеме ничек соң?» – дип сораса, мин
нәрсә дип җавап кайтарырм ын? – диде.
14 Аллаһ ы Мусаг а болай дип җав ап бирде:
– Мин – Мәңг е Бул уч ы*. Исраи л халк ына: «Сезнең янга мине Мәңг е Бул уч ы
җибәрде», – дип әйт.
15 Мусаг а Аллаһ ы таг ын болай диде:
– Исраи л иләргә әйт: «Сезнең ата-бабаларыгызның Раббы Алласы – Ибраһ им,
Исх ак һәм Ягък убн ың Алласы – мине сезнең янга җибәрде». Минем исемем мәң
гегә шуш ы бул ыр, һәм Мине буыннан-буынга шуш ы исем белән белерләр!
16 Бар, Исраи л с өлкәннәрен җый һәм аларг а тапш ыр: «Сезнең ата-бабаларыгызның
Раббы Алласы – Ибраһ им, Исх ак һәм Ягък убн ың Алласы – минем алда пәйда
булд ы һәм: „Мисырда сезнең белән ни-нәрсә эшләүләрен күреп, 17 Мин сезне
Мисыр колл ыг ыннан алып чыг арг а, кәнг ан иләр, хитт иләр, амориләр, фәризи
ләр, хиввиләр һәм явүсиләр яшәг ән, сөт вә бал агып торг ан җирг ә алып барырг а
булд ым“, – дип әйтт е».
18 Өлкәннәр сине тыңларлар һәм синең белән Мисыр патшасы янына барырлар.
Сез аңа әйтерсез: «Безгә Раббы, гыйбриләр Алласы күренде. Раббы Аллабызга кор
баннар китерү өчен, безгә, зинһар, өч көнлек сәфәргә чүлгә чыгарга рөхсәт ит».
* 3:14

Булучы – яһүд телендә әлеге сүз «Раббы» белән тамырдаш. (Шулай ук караг ыз: 33:19; 34:5.)
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19 Мисыр патшасын ың сезг ә кит әрг ә рөхс әт итмәя чәг ен Мин беләм; әгәр бер
кодрәтле кул аны мәҗбүр итмәсә, сез китмәя чәксез. 20 Үземнең кодрәтем белән
могҗ изалар кыл ып, мисырл ыларн ы Мин тар-мар итәрмен. Шуннан соң Мисыр
патшасы сезгә китәргә рөхсәт итәр. 21 Мин мисырл ылар күңелендә Исраи л халк ына
карата кызган у хисе уят ырм ын, һәм сез Мисырдан буш кул белән китмәя чәксез.
22 Барл ык Исраи л хатын-кызлары мисырл ы күршеләр еннән, шулай ук янәшә йорт
ларда яшәүче башк а хатын-кызлардан алтын-көмеш һәм кием-салым сорар. Сез
бу бүләкләрне үзег езнең угылларыг ызга һәм кызларыг ызга кидерерсез. Сез шул
рәвешле мисырл ыларн ы талап китәрсез.

4

Аллаһының Мусага дәлилләр китерүе

Шунда Муса:
– Әгәр Исраи л халк ы миңа ышанмаса, сүземне тыңламаса, «Раббы синең алда
пәйда булмад ы» дисә, нәрсә эшләрмен? – дип сорад ы.
2 Раббы Мусадан:
– Синең кул ыңда нәрсә ул? – дип сорад ы.
– Юл тая г ым, – дип җавап кайтард ы Муса.
3 – Тая г ыңн ы җирг ә ташла, – диде Раббы.
Мусан ың тая кн ы җиргә ташлавы булд ы, тая к шунд ук еланга әверелде. Муса
еланнан читкә сикерде, 4 ләк ин Раббы аңа:
– Кул ыңн ы суз да еланн ы койрыг ыннан тот ып ал, – диде.
Мусан ың, кул ын сузып, еланн ы койрыг ыннан тот ып алуы булд ы, елан аның
кул ында шунд ук янә тая кк а әверелде. 5 Раббы әйтте:
– Менә шулай эшлә, шул чаг ында кешеләр ата-бабалары Раббы Алласын ың,
Ибраһ им, Исх ак һәм Ягък уб Алласын ың, синең алда пәйда бул уы на ышан ырлар.
6 Раббы Мусаг а таг ын шун ы әйтт е:
– Кул ыңн ы куен ыңа тык.
Муса кул ын япанчасы аст ына тыкт ы. Ә инде кире чыгарганда, кул ы йог ышл ы
тире авыруы ннан кардай агарган иде.
7 – Хәз ер кул ыңн ы яңадан куен ыңа тык, – диде Раббы, һәм Муса янә кул ын
куен ына тыкт ы, ә кул ын кире алганда, тәненең башк а урыннары кебек, ул сәпсәламәт иде. 8 Аннары Раббы:
– Әгәр кешеләр беренче могҗ изага ышанмасалар, икенче могҗ изан ы күрсәт
кәч ышан ырлар, – диде. – 9 Әгәр инде ике могҗ изага да ышанмасалар һәм сине
тыңламасалар, Нил елгасыннан бераз су ал да җиргә түк; җиргә тиюгә, су шунд ук
канга әверелер.
10 Әмма Муса Раббыг а әйтт е:
– И с Хуҗа-Хакимем! Мин элек тә мат ур итеп сөйләм и идем, хәзер дә, Син Үзең
нең кол ың белән сөйләшеп торганда да шулай. Мин тотл ыг учан һәм сак аум ын.
11 Раббы аңа әйтт е:
– Кешегә телне кем бирә?! Кешене кем телсез яки чукрак ясый ала?! Кешене кем
сук ыр яисә күзле итә?! Мин, Раббы, түг елме?! 12 Хәзер бар; син сөйләгәндә, Мин
сиңа ярдәм итәрмен һәм нәрсә әйтергә кирәклег енә өйрәтермен.
1
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13 Муса исә Раббыг а:
– Әй Хуҗа-Хакимем, зинһар өчен, башк а берәүне җибәр! – диде.
14 Шулчак Раббы ачулан ып әйтт е:
– Леви ыруг ыннан Һарун синең туган ың түг елме?! Мин аның сүзгә оста икәнен
беләм. Ул инде сине карш ыларга чыкт ы һәм сине күрүенә шат бул ыр. 15 Һарунга
син нәрсә сөйләргә кирәклег ен әйтерсең. Нәрсә сөйләргә кирәклег ен Мин сезгә
әйтермен һәм нәрсә эшләргә икәнен өйрәтермен. 16 Һарун исә синең урын ыңа ха
лык белән сөйләшер. Ул – синең авызың, ә син аның өчен Аллаһ ы кебек бул ырсың.
17 Кешеләрг ә могҗ из алар күрс әт ү өчен, үзең белән юл тая г ыңн ы ал.

Мусаның Мисырга әйләнеп кайтуы
Муса, үзенең кайнатасы Итеро янына кайт ып, аңа:
– Зинһар, миңа Мисырга кайт ырга рөхсәт бир, анда минем туганнарым исән-сау
микән, шун ы беләсем килә, – диде.
– Бар, имин йөр! – диде Итеро.
19 Муса әле Мидья нда чакт а ук Раббы аңа:
– Мисырга кайт, сине үтерергә теләгән барча кешеләр инде үлделәр, – дигән була.
20 Һәм менә Муса, хат ын ын һәм балаларын ишәккә утырт ып, Мисырг а юл тотт ы,
Аллаһ ы тая г ын да үзе белән алд ы.
21 Аннары Раббы Мусаг а әйтт е:
– Мисырг а кайт к ач, Минем кодр әт ем белән туд ырылг ан барл ык могҗ из а
ларн ы фирг ав ен алд ында күрс әт ерг ә онытма. Ә Мин аның йөр әг енә кир елек
сал ырм ын, һәм хал ыкк а ул кит әрг ә рөхс әт итмәс. 22 Фирг ав енг ә, Раббы болай
дип әйт ә, диг ен: «Исраи л – Минем бер енче угл ым; 23 Мин сиңа, угл ымн ы Миңа
табын ырг а җиб әр, дидем. Син җиб әрмәдең, һәм хәз ер Мин синең бер енче уг
лыңн ы үтер әчәкмен».
24 Мисырг а барг анда, Муса, төн үткәр ерг ә дип, юлда тукт аг ач, аны Раббы оч
ратт ы һәм үтерергә теләде. 25-26 Ә Сиппора чакматаш пычак белән угл ын ың җенес
әгъзасыннан тиресен кисеп алд ы да әлег е тирене Мусан ың аякларына тидерде.
Шуннан соң Раббы Мусан ы исән калд ырд ы. Һәм Сиппора:
– Хәзер инде син – минем кан аша кия вем, – дип әйтте. (Мон ы ул угл ын ссөн
нәткә утырт к анга күрә әйтте.)
27 Раббы Һарунг а:
– Чүлгә Мусан ы карш ыларга бар, – диде.
Шуннан Һарун китт е һәм Аллаһ ы тавында Муса белән очрашт ы, күрүг ә, Му
сан ы үбеп алд ы. 28 Муса аңа Раббы әйт ерг ә кушк ан барл ык сүзләрне һәм нинд и
могҗ из алар күрс әт ерг ә боерг анн ы сөйләп бирде. 29 Шуннан Муса белән Һарун
исраи л иләрнең барл ык өлкәннәр ен җыйд ылар. 30 Раббын ың Мусаг а әйт кән бар
лык сүзләр ен Һарун хал ыкк а җиткерде һәм алар алд ында могҗ из алар кылд ы.
31 Кешеләр Мус а белән Һарунг а ышанд ыл ар; аларн ың газ апл арын Раббын ың кү
рүен һәм Раббын ың аларн ы кайг ырт уы н белг әч, исраи л иләр Раббыг а баш иделәр,
сәҗдә кылд ылар.
18
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5

Фиргавеннең исраи лиләрне җәз алавы

Муса белән Һарун, фиргавен янына барып, менә нәрсә диделәр:
– Исраи лнең Раббы Алласы сиңа: «Минем хөрмәткә бәйрәм ясасыннар өчен,
халк ыма чүлгә чыгарга рөхсәт ит», – дип әйтә.
2 Фирг ав ен исә:
– Кем соң ул Раббы?! Нишләп әле мин аны тыңларга һәм исраи л иләрне җибәрер
гә тиеш?! Мин Раббын ы белм им һәм исраи л иләргә китәргә рөхсәт итм им! – диде.
3 – Гыйбриләр Алласы безг ә күр енде, – дип җав ап бирде Һарун белән Муса. –
Зинһар, Раббы Аллабызга корбан китерү өчен, безгә өч көнлек сәфәргә чүлгә чы
гарга рөхсәт ит. Әгәр мон ы эшләм ибез икән, Ул безне үтерер: без йә берәр авырудан
үләрбез, йә кыл ычтан һәлак бул ырбыз.
4 Ә Мисыр патшасы:
– Муса, Һарун! Ни өчен хал ыкк а эшләргә комачаул ыйсыз? Барыг ыз, эшләг ез!
5 Сезнең хал ык бик күб әйде, ә сез аларн ы эшт ән аермакч ы! – дип әйтт е.
6 Исраи л иләр өст еннән күз әтчелек итүче назыйрларг а һәм җит әкчеләрг ә фир
гавен шул көнне үк әмер бирде:
7 – Элек сез, кирпеч суг у өчен, салам бир ә идег ез, хәз ер инде саламн ы үзләр е
барып тапсыннар. 8 Алар сугарга тиешле кирпеч сан ы элеккечә калсын, кимемәсен.
Алар ялк ауланд ылар, шуңа күрә үз Аллаларына корбан китерү өчен җибәрүемне
сорыйлар. 9 Күбрәк эшләргә мәҗбүр итег ез, ул чаг ында алар эшләрләр һәм ялган
сүзләрне тыңламаслар.
10 Назыйрлар һәм җит әкчеләр, хал ык янына барып:
– Моннан соң фиргавен сезгә, кирпеч суг у өчен, салам бирмәскә карар итте;
11 хәз ер барыг ыз, саламн ы үзег ез табыг ыз, ә кирпечне элек күпме сукк ан булсаг ыз,
хәзер дә шулк адәр үк әзерләргә тиешсез, – диделәр.
12 Шуннан соң исраи л иләр бөт ен Мисыр буйлап салам урын ына кам ыл җыя рг а
чыг ып киттеләр. 13 Назыйрлар:
– Суг ылган кирпечнең күләме элеккечә, салам ыг ыз булган вак ыттаг ы сыман
калсын! – дип, аларн ы мәҗбүрләп эшләттеләр.
14 Фирг ав еннең назыйрлары исраи л иләр арасыннан билг еләп куе лг ан җит әк
челәрне:
– Сез хәзер кирпечне нигә элекке күләмдә сукм ыйсыз? – дип кыйнад ылар.
15 Әлег е җит әкчеләр фирг ав енг ә барып зарланд ылар:
– Син нишләп безнең белән – үзеңнең колларың белән шулай эшл исең? 16 Са
лам бирм исең, ә үзең элек күпме кирпеч сукк ан булсак, хәзер дә шулк адәр кирпеч
суг ун ы таләп итәсең, шун ың өстенә әле безне кыйн ыйлар. Шулай эшләп, синең
кешеләр үз өстенә гаеп ала!
17 Фирг ав ен исә:
– Сез ялк ауланд ыг ыз, эшләргә теләм исез, шуңа күрә Раббыг ызга корбан ките
рү өчен китәргә рөхсәт сорыйсыз. 18 Ә хәзер барыг ыз, эшләг ез! Сезгә берн инд и дә
салам бирмәя чәкбез, элек күпме кирпеч сукк ан булсаг ыз, хәзер дә шулк адәр үк
кирпеч бирергә тиешсез, – диде.
1
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19 Исраи л иләрнең җит әкчеләре «Суг ылг ан кирпечнең көндәлек күләме кимемәс
кә тиеш!» дигәнне ишеткәч, үзләренең бәлагә таруларын аңлад ылар.
20 Фирг ав ен яныннан чыкк ач, алар үзләр ен көт еп торуч ы Муса белән Һарунн ы
очратт ылар.
21 – Безне фирг ав ен һәм аның күз әтчеләр е нәфр әт енә дучар иткән өчен, Раббы
сезгә җәза бирсен! Сез фиргавенне, аның хезмәтчеләрен безгә дошман ясадыг ыз һәм,
безне үтерү өчен, аларга кыл ыч тотт ырд ыг ыз, – диделәр алар Муса белән Һарунга.

Мусаның Аллаһыга зарлануы
Муса кабат Раббыга мөрәҗәгать итте:
– Йа Хуҗа-Хакимем, нигә Син Үз халк ыңн ы шунд ый бәлагә дучар кылд ың?
Нәрсәгә дип мине бирегә җибәрдең? 23 Мин, фиргавенгә барып, аңа Синең исе
меңнән сөйләп бирдем, һәм ул шул вак ыттан бирле хал ыкн ы җәберл и башлад ы.
Син бит, хал ыкк а ярдәм итү өчен, бернәрсә дә эшләмәдең!
22

6

Шуннан соң Раббы Мусага әйтте:
– Фиргавен белән нәрсә эшләвемне син менә хәзер күрерсең. Мин аңа карш ы
Үземнең кодрәтемне юнәлтермен, һәм ул Минем халк ыма китәргә рөхсәт итәчәк,
хәтта үзе үк аларн ы куы п җибәрәчәк, чөнк и Мин аңа Үземнең кодрәтемне кулла
нырм ын.
1

Аллаһының Мусаны кабат чакырып алуы
Аллаһ ы Мусага янә әйтте:
– Мин – Раббы; 3 Ибраһ им, Исх ак һәм Ягък уб алд ында пәйда булган Кад ир
Аллам ын, әмма әлегә алар Раббы дигән исемемне белм и торд ылар. 4 Моңарч ы
алар килмешәк бул ып яшәгән Кәнган җирен Мин, килеш ү төзеп, үзләренә би
ләмәгә бирергә вәгъдә иткән идем. 5 Мисырл ылар кол иткән Исраи л халк ын ың
ыңг ыраш уы н ишетеп, Мин әлег е килеш үне искә төшердем. 6 Шулай булгач, Ис
раи л халк ына әйт: «Мин – Раббы, Мин сезне мисырл ыларн ың авыр хезмәтеннән
котк арырм ын, һәм сез аларн ың коллары булмассыз. Мин, Үземнең кодрәтем белән
мисырл ыларга курк ын ыч җәзалар җибәреп, сезне азат итәрмен. 7 Сез – Минем
халк ым, ә Мин сезнең Аллаг ыз бул ырм ын. Мисыр изүеннән азат ителгәч, Минем
Раббы Аллаг ыз бул уы мн ы белерсез. 8 Мин сезне Ибраһ им, Исх ак һәм Ягък убк а
бирергә ант иткән җиргә алып барачакм ын һәм шул җирне сезгә биләмә итеп би
рәчәкмен. Мин – Раббы».
9 Шуш ы сүзләрне Муса исраи л иләрг ә сөйләде, әмма алар аны тыңлап та тор
мад ылар, чөнк и авыр хезмәттән төшенкелеккә бирелгән иделәр. 10 Шул чаг ында
Раббы Мусага әйтте:
11 – Бар, Мисыр патшасына – фирг ав енг ә әйт, Исраи л халк ына үз җир еннән
китәргә рөхсәт итсен.
12 Муса исә болай дип җав ап кайт ард ы:
– Исраи л халк ы тыңларга теләмәгәнне, фиргавен мине тәгаен тыңларга теләмәс!
Мин бит бик начар сөйл им!
2
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13 Әмма Раббы, Муса һәм Һарун белән сөйләшеп, Исраи л халк ын Мисыр җир ен
нән алып чыгар өчен, аларга Исраи л халк ы һәм Мисыр патшасы, ягън и фиргавен
янына барырга боерд ы.

Муса белән Һарунның нәсел шәҗәрәсе
Үзләренең ток ымнарында нәселбашлары булган кешеләр түбәндәг еләр. Исра
илнең беренче угл ы булган Рубиннең дүрт угл ы: Ханох, Палл у, Хесрон һәм Кәрм и.
Рубиннәр ток ым ы әнә шулардан башлана.
15 Шим унн ың угыллары: Емуи л, Ямин, Оһад, Яхин, Сох ар һәм кәнг ан и хат ын
нан туган угл ы Шаул. Шим уннар ток ым ы әнә шулардан башлана.
16 Нәс ел шәҗәр әс еннән күр енг әнчә, Леви угылларын ың исемнәр е: Гершон, Ко
һат һәм Мерари. Леви йөз дә утыз җиде ел яшәде. 17 Гершон угыллары: үзләренең
нәселләре белән Либн и вә Шимг ый. 18 Коһат угыллары: Амрам, Исһар, Хебрун һәм
Уззиел. Коһат йөз дә утыз өч ел яшәде. 19 Мерари угыллары: Махл и белән Муш и.
Шәҗәрәдән күренгәнчә, болар барысы да – левиләр ток ымы.
20 Амрам үз атасын ың кыз туг ан ы Йөхәб әдкә өйләнде; аларн ың угыллары: Һарун
белән Муса. Амрам йөз утыз җиде ел яшәде.
21 Исһ ар угыллары: Корах, Непег һәм Зихри.
22 Уззие л угыллары: Мишаи л, Элсафан һәм Ситри.
23 Һарун Амм инадабн ың кызына, Нахшонн ың кыз туг ан ы Элишебаг а өйләнде,
һәм аларн ың Надаб, Абиһу, Элгазар һәм Итамар исемле угыллары туд ы.
24 Корах угыллары: Ассир, Элк ана һәм Абиасаф. Корахлар ток ым ы әнә шулар
дан башлана.
25 Һарунн ың угл ы Элг аз ар Пут ие лн ың бер кызына өйләнде, һәм аларн ың угыл
лары Пинхәс туд ы.
Болар – Леви ток ым ын ың нәселбашлары.
26 Әлеге Һарун белән Муса – Раббы: «Исраилиләр гаскәрен йорт-гаилә буенча
Мисыр җиреннән алып чыгыгыз!» – дип кушкан кешеләр. 27 Алар: «Исраил халкын
Мисырдан чыгар!» – дип, Мисыр патшасы, ягъни фиргавен белән сөйләшкән кешеләр.
14

Аллаһының Мусага биргән әмере
Мисырда Муса белән сөйләшкән чакта, Раббы болай диде:
– Мин – Раббы. Мин сиңа нәрсә әйтсәм, шуларн ың барысын да Мисыр пат
шасына, ягън и фиргавенгә җиткер!
30 Җав абында Муса:
– Мин бит бик начар сөйл им, фиргавен мине тыңларм ы? – диде.
28
29

7

Раббы исә Мусага:
– Фиргавен өчен Мин сине Аллаһ ы кебек итәрмен, ә Һарун синең пәйгамбә
рең бул ыр, – диде. – 2 Сиңа нәрсә боерсам, барысын да туган ың Һарунга әйт, ә
ул, Исраи л халк ына бу җирдән чыгарга рөхсәт итсен өчен, фиргавенгә җиткерер.
3 Мин исә фирг ав енне кир еләндер ермен, ә соң ыннан Мисырда бик күп могҗ из а
лар туд ырырм ын. 4 Ләк ин фиргавен ул чаг ында да тыңларга теләмәс. Шуннан соң
1
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Мин, Үземнең кодрәтем белән мисырл ылар өстенә курк ын ыч җәзалар җибәреп,
Үз гаскәремне – халк ым Исраи лне Мисыр җиреннән алып чыгарм ын. 5 Мисыр
өстенә авыр кул ымн ы сузып, Үз халк ымн ы шуннан алып чыкк анда, мисырл ылар
Минем Раббы бул уы мн ы белерләр.
6 Раббы ничек кушса, Муса белән Һарун шулай эшләделәр. 7 Алар фирг ав ен бе
лән сөйләшкәндә, Муса – сиксән, ә Һарун сиксән өч яшьтә иде.
Тая кның еланга әверелүе
Раббы Муса белән Һарунга әйтте:
– Фиргавен сездән могҗ иза күрсәт үне таләп итсә, Һарунга әйт, ул үзенең юл
тая г ын җиргә ташласын, һәм тая к фиргавен күз алд ында еланга әверелер.
10 Муса белән Һарун фирг ав ен янына бард ылар һәм, Раббы нәрс ә кушк ан булса,
шун ы үтәделәр. Һарунн ың тая кн ы җиргә ырг ыт уы булд ы, тая к фиргавен һәм аның
хезмәтчеләре күз алд ында еланга әверелде. 11 Шуннан соң фиргавен үзенең акыл
ияләрен һәм тылсымч ыларын чак ырып китерде, һәм Мисыр сихерчеләре тылсым
нары белән Һарун кылганн ы кылд ылар: 12 тая кларын җиргә ташлаулары булд ы, һәр
тая к шунд ук еланга әверелде, әмма Һарунн ың тая г ы тег еләрнең барл ык тая кларын
йот ып бетерде. 13 Фиргавен исә һаман киреләнә бирде. Барысы да Раббы әйт кәнчә
булд ы: фиргавен Муса белән Һарунн ы тыңлаудан баш тартт ы.
8
9

Суның канга әверелүе
14 Раббы шуннан Мусаг а әйтт е:
– Фиргавеннең йөрәг е йомшарм ый, хал ыкк а китәргә рөхсәт бирм и ул. 15 Иртә
белән фиргавен Нил елгасы буена чыгар, син, шунда барып, аны көт. Еланга әве
релгән тег е тая г ыңн ы да үзең белән ал 16 һәм фиргавенгә болай дип әйт: «Раббы,
гыйбриләр Алласы, мине синең янга җибәреп: „Миңа табын у өчен, халк ыма чүлгә
чыгарга рөхсәт ит“, – дип әйтергә кушк ан иде. Ләк ин син моңарч ы Аны тыңла
мад ың. 17 Шунл ыктан Раббы болай дип әйтә: „Хәзер син Минем Раббы икәнемне
белерсең!“ Менә, кул ымдаг ы тая г ым белән Нил елгасына суг уы м бул ыр, су канга
әверелер. 18 Андаг ы бал ык үлеп бетәр, елга сасый башлар, һәм мисырл ылар аннан
су эчә алмас».
19 Раббы болай дәв ам итт е:
– Һарунга әйт, ул үзенең тая к тоткан кул ын Мисырдаг ы барл ык елгалар, арыклар,
күлләр һәм һәр сусаклаг ыч өстенә сузсын, аның шулай эшләве бул ыр – шунд ук
барча сулар канга әверелер. Мисырн ың һәр җирендә кан бул ыр. Хәтта агач һәм таш
савытлардаг ы су да канга әверелер.
20 Муса белән Һарун Раббын ың кушк ан ын үтәделәр. Һарунн ың фирг ав ен вә аның
хезмәтчеләре күз алд ында, тая г ын күтәреп, Нил елгасына суг уы булд ы – бөтен су
канга әверелде. 21 Нилдаг ы бал ыклар үлде, һәм, андаг ы су сасып, мисырл ылар ан
нан су эчә алмад ылар. Мисырн ың һәр җирендә кан иде. 22 Мисыр тылсымч ылары,
үз сихерләрен куллан ып, шун ы ук эшләделәр. Фиргавен, киреләнеп, Муса белән
Һарунн ы тыңлаудан баш тартт ы. Һәммәсе дә Раббы әйт кәнчә булд ы. 23 Фиргавен,
Муса белән Һарунн ың кылган эшләренә игът ибар бирм ичә, борыл ып, өенә кайт ып
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китте. 24 Барл ык мисырл ылар елга суы н эчә алмад ылар һәм эчәргә су табу максат ы
белән Нил ярлары буйлап коелар казыд ылар.
25 Раббын ың Нил елг асына суг уы на җиде көн узд ы.

8

Бакалар

Раббы Мусага әйтте:
– Фиргавен янына бар һәм аңа, Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Халк ымн ы Ми
ңа табын ырга җибәр. 2 Әгәр рөхсәтеңне бирмәсәң, Мин синең бөтен илеңне бак а
белән тут ырырм ын. 3 Нил елгасында бак алар мыжг ып торыр; һәм алар, судан чы
гып, синең өеңә, йок ы бүлмәңә, урын-җиреңә, хезмәтчеләрең һәм халк ың яшәгән
өйләргә, мичләреңә һәм күәс чиләкләреңә кереп тул ыр. 4 Алар синең өскә, халк ың
һәм барча хезмәтчеләрең өстенә сикерер».
5 Раббы янә Мусаг а әйтт е:
– Һарунга әйт, юл тая г ы тотк ан кул ын елгалар, арыклар, күлләр өстенә сузып,
Мисыр өстенә бак алар җибәрсен.
6 Һарун үзенең кул ын Мисыр сул ыклары өст енә сузд ы, һәм шунд ук бак алар,
чыг ып, бөтен Мисырн ы каплап алд ылар. 7 Әмма тылсымч ылар да, үз сихерләрен
куллан ып, Мисыр җирен бак а белән тут ырд ы.
8 Фирг ав ен шунда Муса белән Һарунн ы чак ырып әйтт е:
– Раббыга дога кыл ыг ыз, миннән һәм минем халк ымнан бак аларн ы алсын. Шун
нан мин сезнең халк ыг ызга Раббыга корбан китерү өчен китәргә рөхсәт итәрмен.
9 Муса фирг ав еннән:
– Син минем кайчан дога кыл уы мн ы тел исең? – дип сорад ы. – Мин синең өчен,
хезмәтчеләрең һәм халк ың өчен дога кыл ып сорарм ын. Шуннан соң бак алар синең
яныңнан һәм сарайларыңнан китәрләр, бары тик Нил елгасында гына кал ырлар.
10 – Ирт әг ә, – дип җав ап кайт ард ы фирг ав ен.
– Син әйт кәнчә бул ыр, һәм шунда син Раббы Аллабызга тиң бер зат та булмавын
белерсең, – диде Муса. – 11 Бак алар синнән, синең сарайларыңнан, хезмәтчелә
реңнән һәм халк ыңнан китәрләр; алар бары тик Нил елгасында гына кал ырлар.
12 Муса белән Һарун фирг ав ен яныннан китт еләр, һәм Муса, фирг ав ен баш ына
төшкән бак а афәтен туктат уы н үтенеп, Раббыга дога кылд ы. 13 Раббы Мусан ың
үтенечен канәгатьләндерде: өйләрдәг е, ишегалларындаг ы һәм кырлардаг ы бак алар
үлеп бетте. 14 Үле бак аларн ы өемнәргә җыя рга керештеләр; шуннан бөтен җир са
сый башлад ы. 15 Ләк ин фиргавен, бак алардан арын уы н күреп, янә киреләнде һәм,
Раббы әйт кәнчә, Муса белән Һарунн ың сүзләрен игът ибарга алмад ы.
1

Черк иләр
Раббы Мусага әйтте:
– Һарунга әйт: «Тая г ыңн ы сузып, тузанл ы җиргә сук!» Шул чаг ында бөтен Ми
сырдаг ы тузан черк игә әверелер.
17 Алар нәкъ шулай эшләделәр дә. Һарунн ың, тая к тотк ан кул ын сузып, туз анл ы
җиргә суг уы булд ы, бөтен Мисырда тузан бөртекләре черк игә әверелде дә, кеше
ләрне һәм терлекне черк и сырып алд ы. 18 Тылсымч ылар үз сихерләре белән тузанн ы
16
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черк игә әверелдерә алмад ылар. Шулай итеп, кешеләрне һәм терлекне черк и баст ы.
19 Тылсымч ылар фирг ав енг ә:
– Мон ы Аллаһ ы эшләде, – диделәр.
Әмма фиргавен һаман киреләнде һәм аларн ы тыңламад ы. Һәммәсе Раббы әйт
кәнчә булд ы.
Чебеннәр
Раббы Мусага әйтте:
– Иртәгә ирт үк тор да, фиргавен елга буена барганда, аның карш ына чыг ып
бас һәм, Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Миңа табын ыр өчен, халк ыма китәргә
рөхсәт ит! 21 Әгәр Минем халк ыма китәргә рөхсәт итм исең икән, кара аны: сиңа,
хезмәтчеләреңә, халк ыңа һәм сарайларыңа чебен өере җибәрермен. Мисырдаг ы
йортларда чебеннәр мыжг ып торыр, һәм бөтен җир өсте шулар белән каплан ыр.
22 Әмма Минем халк ым яшәг ән Гөшен җир ен Мин ул көнне аерып куя рм ын – анда
чебеннәр булмас. Шул чакта Мин Раббын ың әлег е җирдә бул уы н белерсең. 23 Мин
Үз халк ымн ы синең халк ыңнан аерырм ын, һәм бу могҗ иза иртәгә бул ыр».
24 Раббы шулай эшләде дә. Мисыр җир ен бин иһ ая күп чеб еннәр каплап алд ы,
алар фиргавен өенә дә, аның хезмәтчеләре яшәгән өйләргә дә кереп тулд ы. Чебен
чирүе бөтен Мисырн ы һәлакәткә төшерде.
25 Шул чаг ында фирг ав ен Муса белән Һарунн ы чак ырып алд ы да аларг а:
– Барыг ыз, Аллаг ызга корбаннарн ы шуш ы җирдә китерег ез, – диде.
26 Моңа карш ы Муса әйтт е:
– Юк, болай эшләргә ярам ый! Раббы Аллабызга китерә торган корбаннарн ы
мисырл ылар җирәнг еч дип сан ыйлар, әгәр без аларн ың күз алд ында корбан ки
терсәк, безне таш атып үтермәсләрме?! 27 Раббы Аллабызга корбан китерү өчен, без,
Ул кушк анча, өч көнлек сәфәргә чүлгә чыгарга тиешбез.
28 Фирг ав ен әйтт е:
– Раббы Аллаг ызга корбан китерү өчен, мин сезгә чүлгә чыгарга рөхсәт итәрмен,
тик ерак китмәг ез. Минем өчен дога кыл ыг ыз.
29 – Ирт әг ес е көнне чеб еннәр синең үзеңнән, хезмәтчеләр еңнән һәм халк ыңнан
китсен дип, мин, синнән чыккач, Раббыга дога кыл ырмын, әмма син алдамаска һәм
хал ыкн ың Раббыга корбан китерүенә кабат карш ы төшмәскә тиеш, – диде Муса.
30 Муса фирг ав ен яныннан китт е һәм Раббыг а дог а кылд ы. 31 Раббы Мусан ың
үтенечен кабул итте: чебеннәр фиргавеннән, аның хезмәтчеләреннән һәм халк ын
нан китте – бер чебен дә калмад ы. 32 Әмма фиргавен таг ын киреләнергә тот ынд ы
һәм хал ыкк а китәргә рөхсәт итмәде.
20

9

Хайван үләте

Аннары Раббы Мусага болай диде:
– Фирг ав ен янына бар да, Раббы, гыйбриләр Алласы, болай дип әйт ә, ди
ген: «Миңа табын ыр өчен, халк ыма кит әрг ә рөхс әт ит! 2 Әгәр син аларг а кит әрг ә
рөхс әт итмәс әң, янә тотк арласаң, 3 Раббы, Үзенең кул ын сузып, кырдаг ы хай
ваннарыңа – атларыңа, ишәкләр еңә, дөя ләр еңә, сыерларыңа, сарыкларыңа һәм
1
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кәҗәләр еңә кот очк ыч үләт зәхмәт е җиб әр әчәк. 4 Ә Исраи л халк ын ың терлег ен
Раббы мисырл ылар терлег еннән аерып куя чак, һәм исраи л иләрнең бер генә хай
ван ы да үлмәя чәк».
5 Шуш ы хәлнең кайчан буласын билг еләп, Раббы:
– Иртәгә бу җирдә Мин мон ы эшләя чәкмен, – дип әйтте.
6 Икенче көнне Раббы шулай эшләде дә: мисырл ыларн ың бар терлег е үлеп бетт е,
ә Исраи л халк ын ың бер генә хайван ы да үлмәде. 7 Фиргавен, белешер өчен, кеше
ләр җибәрде, һәм, дөрестән дә, Исраи л халк ын ың бер генә хайван ы да үлмәгән
иде. Шулай да фиргавен карш ы торуы н дәвам итте һәм Исраи л халк ына китәргә
рөхсәт бирмәде.
Эренле чуа н авыруы
Раббы Муса белән Һарунга:
– Мичтән, уч тут ырып, көл алыг ыз, һәм фиргавен күз алд ында Муса шул көл
не күккә сибеп җибәрсен. 9 Көл шунда, тузанга әйләнеп, бөтен Мисырн ы каплап
алыр, һәм илдәг е барча кешеләр вә хайваннар тәнендә эренле чуан ялк ынсын уы
башлан ыр, – диде.
10 Мус а белән Һарун, мичт ән көл алып, фирг ав ен карш ын а килеп баст ыл ар.
Мусан ың көлне күккә сибеп җибәрүе булд ы, кеше һәм хайваннар тәнендә эренле
чуан ялк ынсын уы башланд ы. 11 Тылсымч ылар Муса янына чыга алмад ылар, чөнк и
алар, барл ык мисырл ылар кебек, эренле чуан белән капланган иделәр. 12 Ә Раббы
исә фиргавендә янә дә кирелек туд ырд ы, һәм фиргавен Муса белән Һарунн ы тың
лаудан баш тартт ы. Бөтенесе дә Раббы Мусага әйт кәнчә булд ы.
8

Боз
Аннары Раббы Мусага әйтте:
– Иртәг ә ирт үк фирг ав ен янына барып бас та, Раббы, гыйбриләр Алласы, болай
дип әйт ә, диг ен: «Миңа табын ыр өчен, халк ыма кит әрг ә рөхс әт ит! 14 Әгәр бу юлы
да рөхс әт еңне бирмәс әң, Мин барл ык бәла-казаларны синең үзеңә, хезмәтчеләрең
һәм халк ың өст енә җиб әр әчәкмен. Һәм шул чаг ында син бөт ен җир йөз ендә Ми
нем кеб ек бер зат та юкл ыг ын беләчәкс ең. 15 Хәз ер Мин, кул ымн ы сиңа һәм синең
халк ыңа карш ы юнәлт еп, сине һәм синең халк ыңн ы җир йөз еннән юк итәрлек
үләт зәхмәт е җиб әр ә алыр идем. 16 Әмма син көч-кодрәтемне күрс ен, һәм исемем
бөт ен җир йөз ендә данг а күмелс ен өчен, Мин сине исән калд ырам. 17 Син Минем
халк ыма әле дә карш ы торасың һәм кит әрг ә рөхс әт итм ис ең. 18 Белеп тор: ирт әг ә
шуш ы вак ытт а Мин Мисырн ың ниг ез е сал ынг ан көннән алып бүг енг ә кадәр кү
релмәг ән гая ть көчле боз яуд ырачакм ын. 19 Хәз ер үк терлег еңне һәм кырда булг ан
бар нәрс әңне ышык урынг а керт еп яшер ерг ә куш; югыйс ә, түб ә аст ына керм ичә,
ачык кырда калг ан һәр кешене яис ә хайв анн ы боз суг ып үтер әчәк».
20 Раббы сүз еннән курк уг а төшкән фирг ав ен хезмәтчеләр е үз терлекләр ен һәм
колларын тиз генә җыеп алд ылар. 21 Ә инде Раббы сүзенә ышанмаган мисырл ылар
колларын һәм терлекләрен кырда калд ырд ылар.
22 Раббы Мусаг а әйтт е:
13
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– Кул ыңн ы күккә суз, һәм шунд ук бөтен Мисырда боз ява башлар. Кешеләрне,
терлекләрне, Мисыр җирендәг е барл ык үсемлекләрне боз сугар.
23 Мусан ың тая кн ы күккә сузуы булд ы, Раббы, күкләр күкр әт еп, боз җиб әрде,
җиргә яшен төшерде. Бөтен Мисыр өстенә Раббы ишеп боз яуд ыра башлад ы. 24 Боз
яуды, яшен яшьнәде – ил буларак Мисырның нигезе салынган көннән алып мондый
көчле бозн ың яуган ы юк иде әле. 25 Мисыр кырларындаг ы бар нәрсәне – кешеләрне,
терлекләрне һәм үсемлекләрне боз харап итте, хәтта агачларн ы сынд ырып бетерде.
26 Бары тик исраи л иләр яши торг ан Гөшен җир ендә генә боз яумад ы.
27 Фирг ав ен, Муса белән Һарунн ы чак ырып, аларг а:
– Бу юлы сгөнаһ миндәдер: Раббы хакл ы, ә мин һәм минем халк ым гаепле. 28 Раб
быга дога кыл ыг ыз! Аллаһ ы боз яуд ыруы н һәм күк күкрәт үен туктатсын! Шуннан
мин сезгә китәргә рөхсәт итәрмен, һәм сез монда калмассыз, – диде.
29 – Шәһәрдән чыг уг а мин, кулларымн ы күтәреп, Раббыг а дог а кыл ырм ын, – диде
Муса фиргавенгә, – шуннан күк күкрәү дә, боз яву да туктар, һәм син Раббын ың
Җир хуҗ асы бул уы н белерсең. 30 Әмма мин ни синең, ни хезмәтчеләреңнең Раббы
Алладан әле дә курыкмавын беләм.
31 (Җит ен инде өлг ерг ән, ә арпа баш җиб әрг ән иде, шуңа күр ә бу үсемлекләр
һәлак булд ы. 32 Ә бодай белән борай исә, соңрак өлг ергәнгә күрә, исән калд ы.)
33 Муса, фирг авен яныннан кит еп, шәһәрдән чыкт ы да кулларын Раббыг а күтәрде.
Күк күкрәү дә, боз яву да туктад ы. Җир өстенә бүтән яңг ыр да коймад ы. 34 Мон ы
күрүгә, фиргавен янә гөнаһ эш кылд ы: ул үзе дә, хезмәтчеләре дә таг ын кирелә
нә башлад ы. 35 Фиргавен әүвәлг ечә үҗәтләнә бирде һәм Исраи л халк ына китәргә
рөхсәт итмәде. Һәммәсе дә Муса аша Раббы әйтеп куйганча булд ы.

10

Саранча

Раббы Мусага:
– Фиргавен янына бар. Мин аны һәм аның хезмәтчеләрен үҗәтләндердем.
Мон ы Мин алар арасында могҗ изалар туд ыру өчен, 2 һәм син соң ыннан балалары
ңа, оныкларыңа Минем мисырл ыларга кырыс мөгамәләдә бул уы мн ы һәм Минем
тарафтан Мисырда күрсәт елгән могҗ изаларн ы сөйл и алсын өчен эшләдем. Сез
Минем Раббы бул уы мн ы белерсез, – диде.
3 Аннары Муса белән Һарун, фирг ав ен янына барып, болай дип әйтт еләр:
– Раббы, гыйбриләр Алласы: «Син әле Миңа буйсын удан таг ын күпме баш тарт
макч ы буласың? Миңа табын ыр өчен, халк ыма китәргә рөхсәт ит! 4 Әгәр халк ыма
китәргә рөхсәт итм исең икән, иртәгә синең илеңә саранча җибәрермен. 5 Җир өсте
күренмәслек итеп, әйләнә-тирәне саранча каплап алыр, боз суг удан исән калган
бар нәрсәне, ялан-кырдагы бар агачларн ың яфракларын ашап бетерер. 6 Ул синең
сарайларыңда, хезмәтчеләрең һәм барча мисырлыларның өйләрендә мыжг ып торыр.
Ата-бабаларыгыз шуш ы җиргә килеп урнашк аннан бирле, анд ый хәлнең булган ы
юк иде әле», – дип әйтә.
Шуннан соң Муса, борыл ып, фиргавен яныннан чыг ып китте.
7 Хезмәтчеләр е фирг ав енг ә:
1
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– Кайчангача шуш ы кешенең тозаг ында бул ырбыз икән? Раббы Аллаларына
табын ыр өчен, бу хал ыкк а китәргә рөхсәт ит. Мисырн ың һәлакәткә баруы н әллә
күрм исеңме?! – диделәр.
8 Муса белән Һарунн ы фирг ав ен, кабат үз янына чак ырт ып алып:
– Барыг ыз, Раббы Аллаг ызга табын ыг ыз, тик кемнәр барасын әйтег ез, – диде.
9 – Без барыбыз да бар абыз – яшьләр дә, картл ар да, – дип җав ап кайт ард ы
Муса. – Үзеб ез белән угылларыбызн ы һәм кызларыбызн ы, вак һәм эре терлекне
алабыз, чөнк и Раббы хөрмәт енә бәйр әм итәрг ә тиешб ез.
10-11 – Юк! Әгәр балаларыг ыз белән кит әрг ә рөхс әт итс әм, димәк, Раббы чынлап
та сезнең якл ы бул ып чыга! – диде фиргавен. – Караг ыз аны, бәла-казага юлыкма
гыз! Ирләрег ез генә, барып, Раббыга табынсын, сез сораганча булсын, – дип, Муса
белән Һарунн ы фиргавен куы п җибәрде.
12 – Мисыр җиренә кул ыңн ы суз, – диде Раббы Мусаг а, – җир өст ен саранча басып
алсын да басу-кырларда боз суг удан исән калган барча үсемлекне ашап бетерсен.
13 Мусан ың тая кн ы сузуы булд ы, Раббы Мисыр җир енә көчле көнч ыг ыш җилен
җибәрде. Җил, көн буе вә төн буе исеп, иртәнг е якта саранча алып килде. 14 Саран
ча бөтен җир өстен каплап алд ы – шун ың кадәр саранчан ың моңарч ы булган ы юк
иде һәм киләчәктә дә булмас. 15 Бар җирне саранча басып алганл ыктан, җир өсте
кап-кара булд ы. Саранча басу-кырларда боз суг удан исән калган барл ык үсемлек
ләрне һәм агачлардаг ы барл ык җимешләрне ашап бетерде. Бөтен Мисыр илендә
агачларда һәм үсемлекләрдә яфрак әсәре калмад ы.
16 Фирг ав ен ашыг ыч рәв ешт ә Мус а белән Һарунн ы үзенә чак ырт ып алд ы һәм
әйтт е:
– Раббы Аллаг ызга һәм сезгә карш ы килеп, мин гөнаһ эшләдем. 17 Зинһар, бу
юлга мине гафу итег ез һәм Раббы Аллаг ыздан бу афәтне миннән алуы н сораг ыз!
18 Фирг ав ен яныннан киткәч, Муса Раббыг а дог а кылд ы, 19 һәм Раббы, җил
нең юнәлешен үзгәртеп, көчле көнбат ыш җиле истерде; бу җил барл ык саранчан ы
Мисырдан сКам ышл ы диңг езгә төшереп бат ырд ы. Мисырда бер генә саранча да
калмад ы! 20 Әмма Раббы фиргавенне янә киреләндерде, һәм Исраи л халк ына ул
китәргә рөхсәт итмәде.
Дөм караңгылык
Аннары Раббы Мусага әйтте:
– Кул ыңн ы күккә суз, һәм шулчак Мисыр җире өстенә дөм караңг ыл ык төшәр!
22 Мусан ың күккә кул сузуы булд ы, бөт ен Мисыр өст ен тоташ караңг ыл ык каплап
алд ы. 23 Өч көн буе кешеләр бер-берсен күрә алмад ы һәм өйләреннән чыкмад ы, ә
исраи л иләр яшәгән төбәк яп-якты булд ы.
24 Фирг ав ен яңадан Мусан ы чак ырып алд ы да:
– Барыг ыз, Раббыга табын ыг ыз! Үзег ез белән балаларыг ызн ы да алыг ыз, тик вак
һәм эре терлег ег езне калд ырыг ыз, – диде.
25-26 – Раббы Аллабызг а корбан кит ерү өчен, син безг ә корбанл ык мал алырг а
рөхсәт итәргә тиеш. Раббы Аллабызга табын ыр өчен, барл ык хайваннарыбызн ы
алачакбыз, бер генә малн ы да калд ырмая чакбыз! Раббыга корбан китерер өчен,
21
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терлекләрнең кайсы кирәк буласын, тиешле урынга барып җиткәнче, әле тәгаен
белм ибез, – дип җавап кайтард ы Муса.
27 Раббы фирг ав енне таг ын кир еләндерде: хал ыкк а ул кит әрг ә рөхс әт итмәскә
булд ы. 28 Мусага фиргавен әйтте:
– Күземнән югал! Сак бул! Минем янга башк а киләсе булма! Әгәр кабат күземә
күренсәң, әҗәлең шунда бул ыр.
29 – Син әйт кәнчә бул ыр – башк ача күз еңә күр енмәм! – дип җав ап кайт ард ы
Муса фиргавенгә.

11

Беренче булып туган барлык ир затының үтерелүе

Аннары Раббы Мусага әйтте:
– Мин фиргавенгә һәм Мисырга янә бер афәт җибәрәчәкмен; шуннан соң
ул сезгә китәргә рөхсәт итәр, хәтта сезне үзе куы п җибәрер. 2 Исраи л халк ына әйт:
ир-атлар да, хатын-кызлар да күршеләренең алт ын вә көмеш әйберләрен сорап
алсыннар.
3 Раббы исә мисырл ылар күңелендә Исраи л халк ына карат а кызг ан у хис е уятт ы,
һәм фиргавеннең хезмәтчеләре дә, Мисыр халк ы да Мусан ы бөек кеше дип сан ый
иделәр.
4 Фирг ав енг ә Муса:
– Раббы болай дип әйтә: «Төн уртасында Мин бөтен Мисыр буйлап узачакм ын,
5 һәм Мисыр җир ендә бер енче бул ып туг ан ир балалар – тәхетт әг е фирг ав еннең бе
ренче углыннан башлап, ашлык суг учы кол хат ынның беренче углына кадәр барысы
да үләчәк. Хәтта иркәк хайваннарн ың да дөнья га беренче бул ып килгәннәре үлеп
бетәчәк. 6 Мисыр өстендә моңа кадәр булмаган һәм киләчәктә дә булмая чак иңрәп
елаган авазлар ишетелеп торачак. 7 Ә Исраи л халк ына һәм аларн ың хайваннары
на хәтта эт тә өрмәя чәк». Шуннан син Раббын ың исраи л иләрне мисырл ылардан
ничек аерган ын белерсең. 8 Синең барл ык хезмәтчеләрең, миңа килеп, карш ымда
баш иярләр һәм: «Кит бездән, үзең дә, син әйдәгән халк ың да китсен!» – дия рләр.
Шулчакн ы мин китәрмен, – дип әйтте һәм фиргавен яныннан ярсып чыг ып китте.
9 Раббы Мусаг а:
– Фиргавенне сезнең сүзләрег езгә колак салмас иттем; Мисырда таг ын да күбрәк
могҗ изалар күрсәтер өчен эшләдем Мин мон ы, – диде.
10 Муса белән Һарун фирг ав ен карш ында байт ак могҗ из алар күрс әтт еләр, әмма
Раббы фиргавенне үҗәтләндерде, һәм фиргавен Исраи л халк ына Мисырдан ки
тәргә рөхсәт итмәде.

12
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Котылу бәйрәме

Раббы Муса белән Һарунга Мисыр җирендә болай дип әйтте:
– Бу ай сезнең өчен беренче ай, ул сезнең ел баш ы аег ыз булсын. 3 Бөтен
Исраи л җәмәгат ьчелегенә әйтегез: бу айның унынчы көнендә һәр ир кеше үз гаиләсе
өчен бер бәрән алсын – һәр гаи ләдә бер бәрән булсын. 4 Әгәр гаи ләдә кешеләр аз
бул ып, бәрәнне үзләре генә ашап бетерә алмастай икән, иң якын күршеләре белән
берләшсеннәр. Алдан ук кешеләр сан ы һәм аларн ың күпме ашая чаг ы исәпләнсен.
1
2
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Бу иркәк хайван – кимчелексез, бер яшьлек сарык яисә кәҗә бәрәне бул ырга ти
еш. 6 Шуш ы айн ың унд үртенче көненә кадәр һәркемнең терлег е үзендә саклансын,
ә көне җиткәч, эңгер-меңгер төш үгә, Исраи л халк ыннан булган һәммәсе аларн ы
суя рга 7 һәм терлекнең кан ын корбан ите ашалачак йортн ың ишек яңакларына вә
ишек өстендәг е арк ыл ы борыск а сыларга тиеш. 8 Шул ук төнне, бәрәнне ут өстен
дә кызд ырып, аның итен төче икмәк һәм ачы үләннәр белән бергә ашасыннар.
9 Кызып җитмәг ән, шулай ук суда пешер елг ән бәр әнне ашамаг ыз, аны аяклары,
эче-башы белән бергә ут өстендә кызд ырып ашаг ыз. 10 Аның бернәрсәсен дә ир
тәнгә калд ырмаг ыз; әгәр калса, аны утта янд ырыг ыз. 11 Бу итне ашаганда, киенгән
бул ыг ыз: япанчаг ызн ың чабуларын билбавыг ызга кыст ырып, аякларыг ызга киег ез,
кул ыг ызга юл тая г ы алыг ыз һәм тиз-тиз ашаг ыз, чөнк и бу – Раббы хөрмәтенә үт
кәрелә торган сКот ыл у бәйрәменең ашы.
12 Шул төнне Мин Мисыр җир е буйлап узачакм ын һәм бер енче бул ып туг ан һәр
ир-атны вә иркәк терлекне үтерәчәкмен, Мисырн ың барча илаһларын хөкемгә тар
тачакм ын. Мин – Раббым ын. 13 Ә йортларыг ызга сыланган кан – билг е ул: канн ы
күрүгә, Мин сезнең йортларыг ызн ы читләтеп үтәчәкмен. Мин Мисыр җирен тармар иткәндә, сезгә бу курк ын ыч афәтнең берсе дә янамас.
14 Сезнең өчен бу – ист әлекле көн, Раббы хөрмәт енә үткәр елә торг ан бәйр әм
булсын. Киләчәктә дә сезнең нәсел варисларыг ыз аны бәйрәм итсен. Бу сезгә –
мәңг елек каг ыйдә. 15 Җиде көн буе төче икмәк ашаг ыз. Ачытк ы сал ынг ан бар
нәрсәне беренче көннән үк өег ездән юк итег ез; әгәр кем дә булса берәү беренче
көннән җиденче көнгә кадәр ачытк ы сал ынган ризык ашый икән, анд ый кеше
Исраи л халк ыннан читләштерелергә тиеш. 16 Беренче һәм җиденче көннәрдә изг е
җыел ышлар үткәрелсен, бу көннәрдә сез берн инд и эш тә башк арырга тиеш түг ел,
эшләргә яракл ы бердәнбер эш – ул үзег езгә ашарга әзерләү. 17 Сез сТөче күмәч
бәйрәмен үткәрергә тиеш, чөнк и шуш ы көнне Мин сезнең гаскәрег езне Мисыр
дан алып чыкт ым. Киләчәктә сезнең нәсел варисларыг ыз бу көнне бәйрәм итәргә
тиеш. Сезнең өчен мәңг елек каг ыйдә бу. 18 Беренче айн ың унд үртенче киченнән
башлап, егерме беренче киченә кадәр төче икмәк ашаг ыз. 19 Җиде көн дәвам ында
сезнең өйләрег ездә берн инд и дә чүпрәле ризык булмасын. Бу вак ытта чүпрәле ри
зык ашаган кеше, читтән килгән кешеме ул яисә җирле кешеме, Исраи л халк ыннан
читләштерелергә тиеш. 20 Сез, кайда гына яшәсәг ез дә, чүпрәле икмәк түг ел, төче
икмәк кенә ашарга тиешсез.
21 Муса Исраи лнең барл ык өлкәннәр ен чак ырып алд ы да аларг а әйтт е:
– Үзег езнең гаи ләләрег ез өчен сарык яисә кәҗә бәрәннәре сайлап алыг ыз һәм
Кот ыл у бәйрәме хөрмәтенә суег ыз. 22 Шулай ук бер бәйләм сһүссөп үсемлег ен канга
ман ып алыг ыз да ишек яңакларына вә арк ыл ы борыск а сөртег ез. Иртәнгә кадәр
беркем дә өеннән чыгарга тиеш түг ел. 23 Раббы, мисырл ыларн ы үтереп, ил буйлап
йөргәндә, ишек яңаг ындаг ы һәм арк ыл ы борыстаг ы канн ы күреп, бу йортн ы аяп
калачак – Җан алуч ыга сезнең йортк а керергә һәм сезне үтерергә юл куймая чак.
24 Сез һәм сезнең ток ым ыг ыз шуш ы күрс әтмәне үтәрг ә тиеш, бу – мәңг елек
каг ыйдә. 25 Раббы сезгә Үзе вәгъдә иткән җиргә килгәч, мон ы үтәг ез. 26 Сезнең
балаларыг ыз: «Сезнең өчен бу йола нәрсәне аңлата?» – дип сорагач, 27 сез болай
5
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әйтерсез: «Бу – Кот ыл у бәйрәмендә Раббыга китерелә торган корбан. Чөнк и без
Мисырда яшәгәндә, Раббы Исраи л йортларын читләтеп үтте. Раббы мисырл ыларн ы
үтерде, ә безнең йортларн ы котк арып калд ы».
Шулчак хал ык, Раббы алд ында баш иеп, Аңа сәҗдә кылд ы. 28 Раббы Муса белән
Һарунга ничек кушса, Исраи л халк ы шулай эшләде.
29 Төн урт асында Раббы Мисыр җир ендә бер енче бул ып туг аннарн ың барысын
да – тәхеттәг е фиргавеннең беренче угл ыннан башлап, зиндандаг ы тотк ынн ың бе
ренче угл ына кадәр үтерде. Беренче бул ып туган барл ык иркәк терлек тә үтерелде.
30 Ул төнне фирг ав ен, аның хезмәтчеләр е һәм барча мисырл ылар уяу иделәр – бөт ен
Мисыр җирендә кычк ырып елаган тавышлар ишетелеп торд ы, чөнк и һәр йортта
кем дә булса үлгән иде.
Исраи лиләрнең Мисырны ташлап китүе
Шул төнне фиргавен Муса белән Һарунн ы чак ырып алд ы да әйтте:
– Үзег ез дә, исраи л иләр дә минем халк ымнан аерыл ып китег ез! Сораган ыг ызча,
Раббыг ызга барып табын ыг ыз! 32 Сез сораганча булсын: үзег ез белән вак һәм эре
терлег ег езне алыг ыз да китег ез! Ә миңа хәер-фатихагызны бирег ез!
33 Мисырл ылар да, Исраи л халк ын ың Мисыр җир еннән тизр әк кит үен сорап:
– Югыйсә барыбыз да һәлак булачакбыз, – диделәр.
34 Шуннан соң исраи л иләр кам ырлары әчеп өлг ермәг ән күә с чиләкләр ен киемсалымга төрделәр дә җилкәләренә куеп алып киттеләр. 35 Алар, Муса кушк анча,
мисырл ылардан көмеш вә алт ын әйберләрен һәм кием-салым сорад ылар. 36 Раббы
мисырл ылар күңелендә Үз халк ына карата кызган у хисе уятт ы, һәм алар исраи л и
ләр сораган барл ык әйберләрне бирделәр. Исраи л иләр, шулай итеп, мисырл ыларн ы
талап киттеләр.
37 Исраи л халк ы – балаларн ы исәпкә алмаг анда, җәя үле алт ы йөз мең ир-ат –
Рәмесестән Суккөткә таба юл тотт ы. 38 Аларга чит хал ыклардан да байтак кеше
иярде. Исраи л иләрнең күп кенә вак һәм эре терлег е дә бар иде. 39 Исраи л иләргә
Мисырдан алып чыкк ан кам ырдан төче күмәч кенә пешерергә туры килде. Мисыр
дан бик тиз сөрелгәнгә күрә, алар кам ыр әчетергә өлг ермәделәр, аларн ың ризык
әзерләү өчен вак ытлары да булмад ы.
40 Исраи л халк ы Мисырда дүрт йөз дә утыз ел яшәде; 41 нәкъ дүрт йөз дә утыз ел
тулган көнне Раббын ың барл ык гаскәре Мисырдан чыг ып китте. 42 Ул төнне Раб
бы, кизү торып, исраи л иләрне Мисыр җиреннән алып чыкт ы. Шуңа күрә Исраи л
халк ын ың киләчәк буы ннары да, Раббын ы хөрмәтләп, бу төнне кизү торырга тиеш.
31

Котылу бәйрәме турындагы кагыйдә
Раббы Муса белән Һарунга әйтте:
– Менә Кот ыл у бәйр әме турындаг ы каг ыйдә: бер генә чит кеше дә Кот ыл у
бәйр әме ризыг ын ашарг а тиеш түг ел. 44 Әгәр кем дә булса бер әү, кол сат ып алып,
аны сөннәткә утырт а икән, әлег е кол ул ризыкн ы ашый ала, 45 ә вак ытл ыч а
яшәүчег ә яки ялч ыг а аны ашарг а ярам ый. 46 Бу ризыкн ы бер йорт эчендә генә
ашаг ыз; ул иттән бер кис әкне дә тышк а алып чыкмаг ыз һәм бәр әннең сөя кләрен
43
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сындырмагыз. 47 Бу йолан ы бөт ен Исраи л халк ы үтәрг ә тиеш. 48 Әгәр сезнең ара
гызда яшәүче чит кешенең Раббы хөрмәт енә Кот ыл у бәйр әмендә катнашасы килә
икән, аның гаи ләсендәг е барл ык ир затлары сөннәтләнерг ә тиеш; шуннан соң ул,
җирле исраи л иләр кебек, сезнең белән Кот ыл у бәйр әмендә катнаша ала. Әгәр
кеше сөннәткә утырт ылмаг ан икән, аның Кот ыл у бәйр әме ризыг ын ашарг а хак ы
юк. 49 Җирле кеше өчен дә, араг ызда яшәүче читтән килг ән кеше өчен дә шуш ы
кан ун бер булсын.
50 Раббы Муса белән Һарунг а ничек кушса, барл ык исраи л иләр шулай эшләде
ләр. 51 Ул көнне Раббы кабиләләргә бүленгән Исраи л халк ын Мисыр җиреннән
алып чыкт ы.

13

Беренче булып туган барлык ир баланы һәм иркәк терлекне
Аллаһыга багышлау турында

Раббы Мусага әйтте:
– Барл ык хат ыннарн ың беренче ир балалары Миңа баг ышлансын. Исра
ил иләрдә беренче бул ып туган һәр адәм баласы һәм иркәк терлек – Минеке.
3 – Мисырдан, колл ык йорт ыннан кот ылг ан көнег езне хәт ер ег ездә саклаг ыз, –
диде Муса хал ыкк а. – Чөнк и бу көндә Раббы Үзенең кодрәтле кул ы белән сезне
шул җирдән алып чыкт ы. Ачы кам ырдан пешергән икмәк ашамаг ыз ул көнне. 4 Сез
Абиб аен ың* шуш ы көнендә Мисырдан китәсез. 5 Раббы сезнең ата-бабаларыгызга:
«Кәнган и, хитт и, амори, хивви һәм явүсиләр яшәгән җирләрне сезгә бирермен», –
дип ант итте. Ул сезне сөт вә бал агып торган шул җирләргә алып килгәч, елн ың
шуш ы аенда түбәндәг е йолан ы үтәг ез: 6 җиде көн дәвам ында төче икмәк ашаг ыз,
ә җиденче көнне Раббы хөрмәтенә бәйрәм итег ез. 7 Шуш ы җиде көн дәвам ында
төче икмәк ашаг ыз; сездә ачы кам ырдан пешерелгән икмәк булмаск а тиеш, яшәгән
җирег ездә ачытк ы сал ынган бернәрсә дә булмасын.
8 Ул көнне һәркем үзенең угл ына: «Мисырдан киткән чаг ымда, Раббын ың минем
өчен ни-нәрсә эшләвен хәтердә яңарт ыр өчен үтим мин бу йолан ы», – дип аңлат
сын. 9 Бу йола сезнең кул ыг ыздаг ы тасма һәм маңгаег ыздаг ы билг е кебек булсын,
Раббы кан ун ы сезнең телег ездә саклансын, чөнк и Раббы Үзенең кодрәтле кул ы
белән сезне Мисырдан алып чыкт ы. 10 Шулай булгач, бу каг ыйдәне һәр елн ы бил
геләнгән вак ытта үтәг ез.
11 Раббы, сезне кәнг ан иләр яши торг ан җирг ә алып барып, бу җирне сезг ә бир
гәч (шуш ы җирне сезгә бирермен, дип, Ул сезгә һәм ата-бабаларыгызга ант итте),
12 бер енче бул ып туг ан һәр ир балан ы Раббыг а баг ышлаг ыз. Бер енче бул ып туг ан
иркәк мал-туар да – Раббын ык ы. 13 Беренче туган һәр ишәк баласын бәрән биреп
с
йол ып алыг ыз; әгәр йол ып алмасаг ыз, ишәк баласын ың муен ын сынд ырыг ыз.
Сезнең беренче туган ир балаг ыз да йол ып алын ырга тиеш.
14-15 Киләчәкт ә бал ал арыг ыз сездән: «Нәрс әне аңл ат а бу?» – дип сорас а, сез
аларга: «Раббы Үзенең кодрәтле кул ы белән безне Мисырдан алып чыкт ы. Анда
без коллар идек. Фиргавен, киреләнеп, безгә китәргә рөхсәт итмәде, ә Раббы исә

* 13:4

1
2

Абиб ае – елн ың беренче ае.
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мисырл ыларның беренче бул ып туган ир балаларын һәм иркәк терлекләрен үтертте.
Шуңа күрә мин беренче булып туган иркәк терлекне Раббыга корбан итәм, ә беренче
бул ып туган угл ымн ы йол ып алам», – дип җавап бирег ез. 16 Үзенең кодрәтле кул ы
белән Раббын ың безне Мисырдан алып чыг уы н хәтердә тот у өчен, кул ыг ыздаг ы
тасма яки маңгаег ыздаг ы билг е кебек бул ыр бу.
Аллаһының исраи лиләргә юл күрсәтеп баруы
Фиргавен Исраи л халк ына Мисырдан китәргә рөхсәт иткәч, Аллаһ ы аларга
пелешт иләр җиренә илтә торган кыск а юлдан барырга ирек бирмәде, чөнк и Ул:
«Исраи л иләргә суг ыш ырга туры килсә, алар, кире уйлап, Мисырга әйләнеп кай
тырга мөмк ин», – дип әйтте. 18 Шуңа күрә Аллаһ ы аларн ы урау юлдан, чүл аша
Кам ышл ы диңг езгә алып китте. Мисыр җиреннән чыкк анда, Исраи л халк ын ың
кул ында инде суг ыш корал ы бар иде.
19 Йосыфн ың сөя кләр ен Муса үзе белән алд ы, чөнк и кайчанд ыр берв ак ыт Йо
сыф: «Аллаһ ы сезгә ярдәмен күрсәткәч, минем сөя кләремне бу илдән алып чыгар
сыз», – дип, исраи л иләрне ант иттергән була.
20 Суккөтт ән чыкк ач, Исраи л халк ы, чүл кырыендаг ы Этам диг ән җирдә тукт а
лып, чат ырлар корд ы. 21 Көндезен Раббы, бол ыт баганасы бул ып, алар алд ыннан
юл күрсәтеп бард ы, төнлә исә, ут баганасы бул ып, барыр юлларын якт ыртт ы. Шуңа
күрә алар көндез дә, төнлә дә юлларын дәвам итә алд ылар. 22 Бол ыт баганасы –
көнозын, ә ут баганасы төне буе алардан аерылмад ы.
17

14

Исраи лиләрнең Камышлы диңгезне кичүләре

Шуннан соң Раббы Мусага болай диде:
– Исраи л иләргә әйт, алар Пи-Һахирутка кире кайтсыннар һәм Мигдол
белән диңг ез арасындаг ы Багал-Сефон карш ында, диңг ез буенда чат ырлар корсын
нар. 3 Фиргавен: «Исраи л иләр чүлдә адаш ып йөриләр, барыр җирләре юк», – дип
уйласын. 4 Мин фиргавенне янә үҗәтләндерермен, һәм ул аларн ы куа чыгар, ә Мин
аны һәм аның гаскәрен җиңәрмен дә, Миңа дан килер. Шул чаг ында мисырл ылар
Минем Раббы бул уы мн ы тан ырлар.
Исраи л халк ы шулай эшләде дә.
5 Мисыр патшасына, ягън и фирг ав енг ә «Исраи л халк ы качт ы» диг ән хәб әр иреш
кәч, аның һәм хезмәтчеләренең исраи л иләр турындаг ы фикерләре кинәт үзгәрде:
– Нәрсә эшләдек без?! Ник исраи л иләргә китәргә рөхсәт бирдек?! Безнең хәзер
эшләргә хезмәтчеләребез калмад ы бит, – диеште алар.
6-7 Шунда фирг ав ен үзенең с суг ыш арбасын әзерләрг ә боерд ы. Ул үзе белән гаскә
рен – иң яхш ылардан саналган алт ы йөз суг ыш арбасын, шуннан тыш, Мисырдаг ы
барча арбаларн ы алд ы. Һәрк айсында арба башл ыг ы бард ы. 8 Раббы шулчак Ми
сыр патшасын ың, ягън и фиргавеннең кирелег ен кузгатт ы, һәм ул бат ыраеп китеп
барган исраи л иләрне куа чыкт ы. 9 Мисырл ылар – фиргавеннең барл ык атлары,
арбалары, җайдаклары һәм суг ышч ылары – исраи л иләрне Пи-Һахирут янында,
Багал-Сефон карш ындаг ы диңг ез ярында куы п җиттеләр. Тег еләрнең нәкъ чат ыр
лар корып ятк ан чаклары иде.
1
2
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10 Фирг ав ен якынлаша төшкәч, Исраи л халк ы үзен куа чыкк ан мисырл ыларн ы
күреп алды. Исраи лиләр бик нык курыктылар һәм, ярдәм сорап, Раббыга ялвардылар.
11 – Мисырда зиратлар юк идеме әллә?! Син безне чүлг ә үләрг ә дип алып килдең
мен и?! – диде исраи л иләр Мусага. – Нәрсә дип син безне Мисырдан алып чыкт ың?!
12 Мисырда чакт а без сиңа: «Безне калд ыр! Мисырл ыларг а хезмәт итик», – дип
әйтмәдекме?! Чүлдә үлүгә караганда, мисырл ыларга кол бул ып хезмәт итү яхш ы
рак бул ыр иде.
13 Ә Муса болай дип җав ап бирде:
– Курыкмаг ыз! Нык торыг ыз һәм Раббын ың бүг ен ничек итеп сезне котк аруы н
күрерсез. Карш ыг ыздаг ы мисырл ыларн ы сез башк ача күрмәссез! 14 Сезнең өчен
Раббы Үзе көрәшәчәк. Тын ычлан ыг ыз!
15 Шулчак Раббы Мусаг а әйтт е:
– Син әле нишләп Мине ярдәмгә чак ырасың? Исраи л халк ына әйт – алга бар
сыннар. 16 Син исә юл тая г ыңн ы күтәр һәм кул ыңн ы диңг ез өстенә суз, шулчак
сулар икегә аерыл ыр да, хал ык, коры җирдән баргандай, диңг езне кичәр. 17 Мин
мисырл ыларн ы киреләндерермен, шуңа күрә алар сезнең арттан куа барырлар, ә
Мин фиргавенне, аның барл ык гаскәрен арбалары һәм җайдаклары белән бергә
җиңәрмен дә, Миңа дан килер. 18 Фиргавенне, аның арбаларын һәм җайдакларын
җиңеп, дан яулагач, мисырл ылар Минем Раббы бул уы мн ы тан ырлар.
19 Шуннан Аллаһ ын ың фәр ешт әс е Исраи л гаскәр енең арт ына барып баст ы (ә
моңарч ы ул, хал ыкн ы ияртеп, һәрвак ыт алдан барган иде); бол ыт баганасы, шул
рәвешле, артк а күчеп, 20 Мисыр гаскәре белән Исраи л гаскәре арасында тора баш
лад ы. Бол ыт төн буена исраи л иләргә якт ыл ык бирде, ә мисырл ылар ягында ка
раңг ыл ык хөкем сөрде. Шуңа күрә алар төн буе бер-берсенә якыная алмад ылар.
21 Мусан ың диңг ез өст енә кул сузуы булд ы, Раббы, төн буе көнч ыг ышт ан көчле
җил истереп, диңг езне чиг ендерде – шул урында коры җир барл ыкк а килде. Су
ике якк а аерылд ы, 22 һәм исраи л иләр, коры җир буйлап баргандай, диңг езне кич
теләр – аларн ың уң ягында да, сул ягында да дивар сыман бул ып су торд ы. 23 Ми
сырл ылар алар арт ыннан ташланд ы – фиргавеннең барл ык атлары, арбалары һәм
җайдаклары сусыз калган диңг ез төбеннән бара башлад ы. 24 Таң алд ыннан Раббы,
ут һәм бол ыт баганасы эченнән Мисыр гаскәренә караш ын ташлап, алар арасында
бутал ыш туд ырд ы – 25 арба тәгәрмәчләре күчәрләреннән чыкт ы, һәм мисырл ылар
аларн ы көч-хәл белән өстерәп китте.
– Кач ыйк без моннан! – диеште мисырл ылар. – Аларн ы яклап, Мисырга карш ы
Раббы Үзе көрәшә!
26 Шунда Раббы Мусаг а:
– Кул ыңн ы диңг ез өстенә суз! – диде. – Мисырл ылар, аларн ың арбалары һәм
җайдаклары өстенә киредән су ург ылсын!
27 Муса диңг ез өст енә кул ын сузд ы, һәм, таң атып килг әндә, диңг ез әүв әлг е хә
ленә кайтт ы. Мисырл ылар судан кач ып йөг ерергә тот ынд ылар, әмма Раббы, селкеп
төшергән сыман, аларн ы дулк ын эченә ырг ытт ы. 28 Су, кабат үз урын ына кайт ып,
Исраи л халк ы арт ыннан куы п килгән фиргавеннең барл ык гаскәрен, арбаларын
һәм җайдакларын күмеп китте. Аларн ың берсе дә исән калмад ы! 29 Исраи л халк ы
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исә диңг езне коры җир буйлап кичте, ә су аларн ың уң ягында да, сул ягында да
дивар сыман бул ып торд ы.
30 Шул көнне Раббы Исраи лне мисырл ылардан йол ып алд ы, һәм исраи л иләр
диңг ез ярында мисырл ыларн ың үле гәүдәләрен күрделәр. 31 Исраи л иләр, Раббын ың
мисырл ыларга карш ы күрсәткән кодрәтенә шаһ ит булгач, Раббыдан курк ып, Аны
хөрмәт иттеләр, һәм Аңа да, Аның кол ы Мусага да ышанд ылар.

15

Исраи лиләр җыры
Шуннан Муса һәм Исраи л халк ы Раббыга менә бу җырн ы җырлад ылар:
«Раббыга җыр җырл ыйм мин – Ул биеккә күтәрелде.
Диңг езгә атып бәрде Ул атн ы җайдаг ы белән бергә.
2
Раббы – минем көчем, җырым,
Ул бит минем Котк аруч ым.
Раббы – минем Аллам,
мин Аны данл ыйм!
Раббы – ата-бабаларымның Алласы,
мин Аны югары күтәреп макт ыйм!
3
Раббы – суг ышч ы,
Аның исеме – Раббы.
4
Фиргавеннең суг ыш арбаларын вә гаскәрен диңг ез төбенә атт ы Ул –
фиргавеннең иң яхш ы яубашлары Кам ышл ы диңг ездә батт ы.
5
Аларн ы тирән сулар яшерде,
алар, таш кебек, диңг ез төбенә китте.
6
Синең уң кул ың, әй Раббым, көче белән дан алд ы,
Синең уң кул ың, Раббым, дошманн ы тар-мар итте.
7
Даның, бөеклегең белән Син Үзеңә каршы күтәрелгәннәрне юк иттең,
Синең ачуы ң аларн ы салам урын ына янд ырып китте.
8
Борын ың сул ыш ы белән Син суларн ы үрә торг ызд ың,
алар диварга әверелде,
диңг ез чоңг ыл ы кат ып калд ы.
9
Дошман мактанд ы:
„Мин, артларыннан барып, аларн ы куы п тотарм ын,
байл ыкларын бүлеп, алардан рәхәтлек тат ырм ын,
кыл ыч ымн ы суы рып алып, барчасын юк итәрмен“.
10
Әмма Син тын ыңн ы өрдең,
һәм аларн ы диңг ез каплад ы –
кургаш сыман, зур сулар төбенә киттеләр.
11
Илаһлардан кайсысы Сиңа тиң, әй Раббым?!
Кем Синең кебек бөек изг електә?!
Кем Синең кебек данл ыкл ы һәм могҗ изалар туд ыруч ы?!
12
Уң кул ыңн ы сузуга, җир аларн ы йотт ы шунд ук!
13
Үзеңнең смәрхәмәтең белән Син
Үзең котк арган хал ыкн ы әйдәп барасың,

1
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18

Үзеңнең кодрәтең белән аларн ы изг е урын ыңа илтәсең.
Мон ы ишетеп, башк а хал ыклар хәвефкә төшәр:
курк удан пелешт иләр калт ырана башлар;
котлары очк ан сЭдом җитәкчеләре дер-дер килер,
с
Мәаб башл ыклары тетрәнеп торыр,
Кәнган халк ы кыюл ыг ын югалт ыр.
Барл ык бу хал ыклар бик нык тәшвиштә бул ыр, әй Раббым!
Синең халк ың узып киткәнче,
Син котк арган хал ык узганч ы,
алар, Синең кул ыңн ың көчен тоеп, таштай кат ып кал ырлар.
Халк ыңн ы Син Үз биләмәңә –
Үз тавыңа алып килеп урнашт ырырсың;
Син бу урынн ы Үзеңә торак өчен әзерләдең, әй Раббым!
Син бу изг е йортн ы Үз кул ың белән төзедең, әй Хуҗа-Хакимем!
Раббы мәңге-мәңге хак имлек итәчәк!»

Нәкъ шулай булд ы да! Фиргавеннең атлары, суг ыш арбалары һәм җайдаклары
диңг ез төбенә керүгә, Раббы алар өстенә диңг ездәг е барл ык сун ы ишеп төшерде!
Ә Исраи л халк ы диңг езне коры җирдән кичеп өлг ерде. 20 Шулчак Һарунн ың кыз
туган ы, Мәрья м пәйгамбәр, шөлдерле барабан алд ы, һәм барча хат ыннар, аңа ия
реп, шөлдерле барабаннарда уйнад ылар һәм биеделәр. 21 Мәрья м аларга җырлад ы:
«Раббыга җыр җырлаг ыз, чөнк и Ул биеккә күтәрелде.
Диңг езгә атып бәрде Ул атн ы җайдаг ы белән бергә».
19

Аллаһының исраи лиләрне су белән тәэм ин итүе
Муса Исраи л халк ын Кам ышл ы диңг ездән Шур чүленә алып китт е. Алар
чүлдән өч көн буе бард ылар, тик эчәрг ә су таба алмад ылар. 23 Өч көннән соң алар
Мараг а килеп җитт еләр. Анда су булса да, аны эчә алмад ылар, чөнк и ул бик ачы
иде, шуңа күр ә бу урынн ы Мара* дип атад ылар. 24 Һәм хал ык:
– Без нәрс ә эчик соң? – дип, Мусаг а зарланд ы.
25 Шунн ан соң Мус а Раббыг а фөрья д итт е, һәм Раббы бер агачк а күрс әтт е. Му
сан ың агачн ы суг а сал уы булд ы, су шунд ук тәмләнде.
Шул урында Раббы хал ыкк а каг ыйдә һәм кан ун җиткерде, шунда Ул аларн ы
сынад ы. 26 Ул әйтт е:
– Әгәр сез Миңа, үзег езнең Аллаг ызг а буйсынсаг ыз, күз емә ятышл ы күр енг ән
гамәлләр кылсаг ыз, Минем барл ык боерыкларымн ы һәм каг ыйдәләр емне үтә
сәг ез, Мин мисырл ыларн ы зарарлаг ан авыруларн ың берс ен дә сезг ә җиб әрмәм.
Мин – Раббы, сезнең савыкт ыруч ыг ыз!
27 Шунн ан алар Элимг ә килеп җитт еләр. Анд а уни ке су чыг ан аг ы һәм үсеп
утыра торг ан җитмеш хөрмә агач ы бар иде. Алар, чат ырлар корып, су янында
урнашт ылар.
22

* 15:23

Мара – яһүдчә «ачы» мәгънәсендә.

120

Чыг ыш 16

16

Аллаһының исраи лиләрне риз ык белән тәэм ин итүе

1 Аннары исраи л иләр Элимнән юлг а кузг алд ылар һәм Мисырдан чыг ула
рын ың икенче аенда, айн ың унбишенче көнендә, Элим белән сСинай тавы
арасындаг ы Син чүленә килеп җиттеләр. 2 Чүлдә бар хал ык Муса белән Һаруннан
зарланд ы.
3 – Раббын ың кул ы безне Мисыр җир ендә үтерс ә, яхш ырак бул ыр иде, – диде
алар. – Анда, ичмаса, ит сал ынган казан янында утырд ык, туйганч ы ашад ык. Ә
сез безне шуш ы чүлгә алып килдег ез, һәм биредә без барыбыз да ачтан үләчәкбез.
4 Шулчак Раббы әйтт е Мусаг а:
– Караг ыз аны: Мин сезгә күктән икмәк яуд ырырм ын. Хал ык көн саен чыксын
һәм, көненә күпме кирәк булса, шун ың кадәр генә җыйсын. Минем Кан ун буенча
гамәл кыл ырларм ы икән дип сынамакч ым ын аларн ы. 5 Ә алт ынч ы көнне алар ике
көнгә җитәрлек ризык җыеп пешерсеннәр.
6 Муса белән Һарун барл ык исраи л иләрг ә әйтт еләр:
– Бүг ен кич сез Раббын ың сезне Мисырдан алып чыг уч ы Зат икәнлег ен белерсез,
7 ә ирт әг ә ирт ән Аның шөһр әт ен күр ерс ез, чөнк и сез Раббыдан зарланд ыг ыз, һәм
менә Ул сезне ишетте. Ә без кем соң ул кадәр – ник бездән зарланасыз?!
8 Муса таг ын шун ы әйтт е:
– Кич белән Раббы сезгә ит җибәрәчәк, ә иртә белән сезгә күпме кирәк булса,
шулк адәр икмәк бирәчәк, чөнк и сез Аңардан зарланд ыг ыз, һәм Ул мон ы ишетте.
Без кем соң?! Сезнең зарлан уы г ыз безгә түг ел, ә Раббыга карш ы.
9 Шулчак Һарунг а Муса әйтт е:
– Барл ык Исраи л халк ына: «Раббы карш ына чыг ып басыг ыз, чөнк и Ул сезнең
зарн ы ишетте», – дип әйт.
10 Һарун Исраи л халк ы белән сөйләшкәндә, барысы да чүлг ә таба борылд ы, һәм
шулчак бол ыт эчендә Раббы шөһрәте пәйда булд ы.
11 Раббы Мусаг а әйтт е:
12 – Мин Исраи л халк ын ың зарланг ан ын ишетт ем. Аларг а болай дип әйт: «Бү
ген кич сез ит ашарсыз, ә иртән икмәк белән туен ырсыз һәм шул чаг ында Минем
Раббы Аллаг ыз бул уы мн ы аңларсыз».
13 Шул кичне бүдәнәләр өер е очып килеп иср аи л иләр с стан ын капл ап алд ы,
ә ирт әг ес ен станн ың әйләнә-тирәсенә чык төшт е. 14 Чык күт әр елг әч, чүлдә юка
катлам бул ып бәскә охшаг ан нәрс ә ятып калд ы. 15 Мон ы күр еп, исраи л иләр берберсеннән:
– Бу ни соң? – дип сорашт ылар, чөнк и аларн ың монд ый нәрсәне әлегәчә күр
гәннәре юк иде.
Муса аларга әйтте:
– Бу – икмәк; аны сезгә Раббы җибәрде. 16 Ул «Һәркем үзенә күпме кирәк, шу
ның кадәр генә җыйсын. Һәрк айсыг ыз гаи ләг ездәг е кеше баш ына берәр омер*
җыйсын» дигән әмер бирде.

* 16:16

Омер – ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 2,2 л.
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17 Исраи л халк ы шулай эшләде дә: бер әүләр е икмәкне күбр әк, икенчеләр е азрак
җыйд ы. 18 Үлчәгәндә исә, икмәк һәркемгә җитәрлек кенә булд ы – арт ып та китмә
де, җитм и дә калмад ы. Һәркем үзенә җитәрлек кадәр генә җыеп алд ы.
19 – Җыйг ан ризыг ыг ызн ы ирт әг әг ә калд ырмаг ыз, – диде аларг а Муса.
20 Әмма кешеләр аны тыңламад ылар; кайберләре азыкн ы ирт әнг ә калд ырд ы, ә ул
исә, кортлап, исләнә башлад ы. Шун ың өчен Мусан ың аларга ачуы чыкт ы. 21 Ашый
алган күләмдә кешеләр һәр иртәдә икмәк җыйд ылар; көндезг е эсседә исә ризык
эреп юкк а чыга иде. 22 Алт ынч ы көнне кешеләр ризыкн ы ике тапк ыр арт ыграк –
һәркемгә икешәр омер исәбеннән җыйд ылар; һәм хал ыкн ың башл ыклары, Муса
янына барып, бу хакта сөйләп бирделәр. 23 Муса аларга әйтте:
– Мон ы Раббы шулай кушт ы: иртәгә – сшимбә, Раббыга баг ышланган изг е ял
көне. Бүг ен күпме теләсәг ез, шулк адәр ризык пешерег ез яки кайнат ыг ыз, ә арт ып
калган ын иртәгәг е көн өчен саклаг ыз.
24 Кешеләр, Муса кушк анча, калг ан бар нәрс әне ирт әг әг ә кадәр саклад ылар,
һәм ул ризык исләнмәде дә, кортламад ы да. 25 Җиденче көнне Муса хал ыкк а әйтте:
– Бүг ен шул калган ризыкн ы ашаг ыз, чөнк и бүг ен – Раббыга баг ышланган ял
көне, сезнең берег ез дә кырда берн и тапмая чак. 26 Алт ы көн дәвам ында җыег ыз, ә
җиденче көн – ял көне, шуңа күрә ул көнне җирдә икмәк булмас.
27 Шулай да кайб ер әүләр җиденче көнне дә ризык җыя рг а бард ылар, ләк ин бер
нәрсә дә тапмад ылар. 28 Шул чаг ында Раббы Мусага әйтте:
– Минем боерыкларымн ы һәм кан уннарымн ы сез кайчанга кадәр кире кагарсыз
икән?! 29 Исег ездә тот ыг ыз: Раббы җиденче көнне сезгә ял өчен билг еләде, шуңа
күрә алт ынч ы көндә Ул икмәкне ике көнгә җитәрлек итеп җибәрә. Җиденче көнне
һәрк айсыг ыз үз тораг ында булсын, чыкмасын.
30 Шул рәв ешле, җиденче көндә хал ык ял итт е.
31 Әлег е ризыкн ы Исраи л халк ы манна* дип атад ы. Ул ак, кориа ндр орл ыг ына
охшаган бул ып, тәме белән балл ы юка көлчәне хәтерләтә иде.
32 Муса әйтт е:
– Раббы менә болай боерд ы: «Бу ризыкн ы бер омер күләмендә киләчәк буы ннар
өчен саклап кал ыг ыз. Шун ы күреп, Мисырдан алып чыкк ан чакта, сезне чүлдә
нәрсә белән ризыкланд ыруы мн ы белерләр».
33 Муса Һарунг а әйтт е:
– Чүлмәк ал да, шуңа бер омер манна сал ып, Раббы алд ына куй, аны киләчәк
буы ннар өчен сакла.
34 Раббы Мусаг а ничек кушк ан булса, Һарун шулай эшләде дә: маннан ы ул сБое
рыклар санд ыг ы* алд ына куйд ы. 35 Хал ык үзе урнашачак урынга – Кәнган җиренең
чикләренә килеп җиткәнче, кырык ел дәвам ында шуш ы манна белән тукланд ы.
36 (Бер омер – эфан ың* уннан бер өлеше.)

* 16:31

Манна – яһүдчә «нәрсә ул?» мәгънәсендә.
Боерыклар сандыгы – ягън и Аллаһ ы санд ыг ы (караг ыз: 25:10-16).
16:36 Эфа – ашлык-ярма, он үлчәү бер әмлег е, 22 л.

* 16:34
*
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Кыядан су бәреп чыг у

Раббы кушк анча, Исраи л халк ы, бер урыннан икенче урынга күчә-күчә,
Син чүле буйлап алга атлад ы. Чат ырлар корып, алар Рефид имдә тукталд ы
лар, әмма анда эчәргә су булмад ы. 2 Хал ык янә, Мусан ы гаепләп:
– Безгә эчәргә су бир, – дип таләп итте.
– Сез әле нишләп мине гаепл ис ез? – диде Муса. – Ни өчен сез Раббын ы сы
ныйсыз?
3 Әмма сусаудан газ апланг ан кешеләр Мусан ы бит әрләделәр:
– Нигә син безне Мисырдан алып чыкт ың? Балаларыбыз һәм терлекләребез
белән бергә сусызл ыктан үтереп бетерер өченме?!
4 Муса Раббыг а ялв арып әйтт е:
– Бу хал ык белән миңа нишләргә хәзер? Озаклам ый алар миңа таш атар!
5 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Үзең белән берн ичә Исраи л өлкәнен ияртеп һәм Нил елгасына сукк ан тая
гыңн ы тот ып, хал ык алд ына чык та юлыңн ы дәвам ит. 6 Мин исә Хоребтаг ы кыя
баш ында синең карш ыда басып торырм ын. Тая г ың белән кыя га суг уы ң бул ыр,
шунд ук аннан су бәреп чыгар, һәм кешеләр сусыннары канганч ы эчәрләр.
Муса Исраи л өлкәннәре күз алд ында нәкъ шулай эшләде дә. 7 Бу урын Массаһ*
һәм Мериба* дип аталд ы, чөнк и Исраи л халк ы Мусан ы гаепләде һәм, Раббын ы
сынап, әйтте: «Раббы безнең беләнме, әллә түг елме?»
1

Исраи лиләрнең амалыкыйлар белән сугышы
8 Амал ык ыйлар, Рефид имг ә килеп, Исраи л халк ына һөҗ үм итт еләр. 9 Һәм Муса
Ешуага әйтте:
– Амал ык ыйларга карш ы орышк а чыгар өчен, кешеләр сайлап ал, ә мин иртәгә,
Аллаһ ын ың тая г ын тот ып, тау баш ында басып торырм ын.
10 Ешуа Муса кушк анча эшләде – амал ык ыйлар белән суг ыш ырг а китт е, ә Муса
Һарун һәм Хүр белән тау баш ына менде. 11 Муса кулларын күтәргәндә, яуда Исраи л
халк ы өстенлек ала, ә кулларын төшергәндә, амал ык ыйлар җиңә иде. 12 Мусан ың
куллары арыгач, Һарун белән Хүр, таш алып, аның янына куйд ылар. Шуннан Муса
ташк а утырд ы да Һарун бер яктан, ә Хүр икенче яктан Мусан ың кулларын тот ып
торд ы: аның куллары коя ш батк анч ы күтәрелгән хәлдә булд ы. 13 Шул рәвешле, бу
суг ышта Ешуа җиңде – амал ык ыйларн ың барысын да кыл ычтан узд ырд ы.
14 Шуннан соң Раббы Мусаг а әйтт е:
– Кешеләр хәт ерендә саклансын өчен, бу суг ыш турында язып калд ыр, һәм
«Амал ык ыйларн ың исемен Мин дөнья йөзеннән юк итәрмен» дигән сүзләремне
Ешуага җиткер.
15 Шуннан Муса, смәзб әх корд ырып, аны «Раббы – минем байраг ым» дип атад ы
16 һәм әйтт е:
* 17:7
* 17:7

Массаһ – яһүдчә «сынау» мәгънәсендә.
Мериба – яһүдчә «гаепләү» мәгънәсендә.
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– Куллар Раббы тәхетенә таба сузылган иде. Раббы амал ык ыйларн ың киләчәк
буы ннары белән һаман суг ыш ып торачак.

18

Итер оның Мусага киңәше

Мидья н каһ ине Итеро, Мусан ың кайнатасы, Аллаһ ын ың Муса һәм Исраи л
халк ы өчен кылган барл ык гамәлләре, шулай ук Раббын ың Исраи л халк ын
Мисырдан ничек алып чыг уы турында ишетте. 2-3 Муса үзенең хат ыны Сиппоран ы
өенә кайтарып җибәргән, һәм Итеро аны, шулай ук аның ике угл ын үз янына кабул
иткән иде. Угылларын ың беренчесе Гершом исемле иде, чөнк и Муса: «Бу чит-ят
җирдә мин килмешәкмен», – дип әйт кән иде, 4 ә икенчесенең – Элиг ызыр* иде,
чөнк и Муса: «Минем атамн ың Алласы миңа бул ышт ы һәм мине фиргавен кыл ы
чыннан котк ард ы», – дип әйт кән иде.
5 Кайнат асы Итер о, Мусан ың хат ын ын һәм угылларын иярт еп, чүлг ә, Аллаһ ы
тавы янында урнашк ан Муса стан ына килде һәм:
6 – Мин, кайнатаң Итер о, хат ын ың һәм ике угл ың белән синең яныңа килдем, –
дип, Мусага хәбәр итәргә кушт ы.
7 Муса, кайнат асы карш ына чыг ып, баш ын иде дә аны үпт е. Ирләр бер-берсеннән
хәл-әхвәл сорашт ылар, аннан чат ыр эченә керделәр. 8 Муса Итерога барысын-барысын – Исраи л халк ы өчен Раббын ың фиргавен белән мисырл ыларга ни-нәрсә
эшләве, юлда кичергән авырл ыклар һәм Раббын ың исраи л иләрне ничек котк аруы
турында сөйләп бирде. 9 Исраи л иләрне мисырл ылар кул ыннан котк ару хак ына
Раббы кылган игелекләр турында ишетеп, Итеро бик шатланд ы.
10 – Раббыг а дан булсын! – диде ул. – Сезне мисырл ылар вә фирг ав ен кул ыннан
йол ып алд ы һәм хал ыкн ы Мисыр изүеннән азат итте Ул. 11 Хәзер мин Раббын ың
барл ык илаһлардан өстен бул уы н беләм, чөнк и шуш ы эшләрне Ул мисырл ылар
Исраи л халк ы белән дорфа кыланганга эшләде!
12 Аннары Итеро Аллаһ ыг а корбаннар кит ерде, соңрак барл ык Исраи л өлкәннәре
белән бергә Һарун да килде, һәм алар, Мусан ың кайнатасына куш ыл ып, Аллаһ ы
карш ында корбан ашы ашад ылар.
13 Икенче көнне Муса хөкем эшләр е белән мәшг уль булд ы, һәм хал ык көне буе
аның янында аяг үрә басып торд ы. 14 Мусан ың хал ык белән шуш ы рәвешле эшлә
вен күреп, Итеро сорад ы:
– Ни өчен хал ык белән шулай мөгамәлә кыласың?! Нишләп үзең генә хөкем
итәсең, ә барча кешеләр көнозын синең алда аяк өсте торалар?!
15 Муса кайнатасына болай җав ап кайт ард ы:
– Алар минем янга Аллаһ ын ың хөкемен сорарга киләләр. 16 Берәр четерекле хәл
булганда, алар миңа киләләр; мин исә алар арасындаг ы бәхәсләрне хәл итәм һәм
кешеләргә Аллаһ ы каг ыйдәләрен һәм кан уннарын җиткерәм.
17 Мусан ың кайнат асы әйтт е:
– Болай эшләргә ярам ый. 18 Бу синең берүзеңә генә бик авыр эш. Син мон ы ялг ы
зың гына башк ара алм ыйсың – үзең дә, хал ык та талч ыг ып бетәчәк! 19 Киңәшемне

* 18:4

1

Элигызыр – яһүдчә «миңа Аллаһ ы бул ыша» мәгънәсендә.
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тыңла, һәм Аллаһ ы гел синең янда булсын! Аллаһ ы алд ында син шуш ы хал ыкн ың
арадашч ысы бул, аларн ың бәхәсләрен Аңа җиткер. 20 Бу кешеләргә Аллаһ ы каг ый
дәләрен вә кан уннарын өйрәт һәм аларга ничек яшәргә, нәрсә эшләргә кирәклег ен
аңлат. 21 Исраи л иләр арасыннан сәләтле, Аллаһ ыдан курк ып, Аны хөрмәт итүче
һәм ришвәт алмауч ы ышан ычл ы кешеләр сайлап ал да хал ык өстеннән күзәтеп
торуч ы меңбашлары, йөзбашлары, иллебашлары һәм хәтта унбашлары билг елә.
22 Нәкъ менә шулар хал ыкн ың дәгъв аларын тикшерс еннәр. Инде мәсьәлә бик җит
ди икән, киңәшкә сиңа килсеннәр, ә җиңел мәсьәләләрне үзләре хәл итсеннәр.
Шул чаг ында сиңа җиңелгәрәк туры килер – эшеңнең бер өлешен алар башк арыр.
23 Әгәр шулай эшләс әң, әгәр Аллаһ ы шун ы эшләрг ә кушса, син үз вазыйфаларың
ны башк ара алырсың, кил үчеләр дә өйләренә тын ыч күңел белән кайт ып китәр.
24 Муса кайнатасының сүз ен тыңлад ы һәм шулай эшләде. 25 Ул, барл ык Исраи л
халк ы арасыннан сәләтле кешеләрне сайлап алып, аларн ы мең, йөз, илле һәм ун
кеше өстеннән башл ык итеп билг еләде. 26 Бу кешеләр һәрвак ыт хал ык хөкемчеләре
булд ылар; җитд и мәсьәләләр белән алар Муса янына килделәр, ә җиңел мәсьәлә
ләрне үзләре хәл иттеләр.
27 Аннары Муса кайнат асы белән хушлашт ы, һәм Итер о үз җир енә кайт ып китт е.

19

Аллаһының Синай тавында исраи лиләргә күренүе

Мисырдан кит үләренең өченче аенда, айн ың беренче көнендә Исраи л
халк ы Синай чүленә килеп җитте; Рефид имнән китеп, биредә тукталган
нан соң, тау карш ындаг ы бер урында чат ырларын корд ы. 3 Муса Аллаһ ы хозурына
тауга менде, һәм Раббы таудан аңа болай дип сүз катт ы:
– Ягък уб ток ым ына, ягън и Исраи л халк ына әйт: 4 «Мисыр халк ына Минем ни
ләр кылган ымн ы һәм сезне, бөркет канатларына утырт к андай, Мисырдан Үз яныма
алып килгәнемне күрдег ез. 5 Хәзер, әгәр Миңа тул ысынча буйсынсаг ыз һәм Минем
белән төзегән килеш үгә тугрыл ык сакласаг ыз, башк а хал ыклар арасыннан Мин
сайлап алган хал ык бул ырсыз. Бөтен җир – Минеке, 6 ә сез Минем өчен срух ан илар
патшалыг ы, изге халык булырсыз». Минем шушы сүзләремне исраи лиләргә җиткер.
7 Шуннан соң Муса таудан төшт е һәм, хал ыкн ың өлкәннәр ен җыеп, Раббы куш
каннарн ың һәммәсен аларга җиткерде. 8 Бар хал ык бертавыштан:
– Без Раббы әйт кәннәрнең барысын да үтәрбез, – дип җавап кайтард ы.
Муса хал ыкн ың җавабын Раббыга ирештерде.
9 Раббы Мусаг а:
– Хал ык Минем белән сөйләш үеңне ишетсен һәм сиңа һәрвак ыт ышансын өчен,
Мин синең янга куе бол ыт эчендә килермен, – диде.
Кешеләрнең нәрсә әйт кәнен Раббыга сөйләп биргәннән соң, 10 Раббы Мусага
болай диде:
– Хал ык янына бар! Бүг ен һәм иртәгә аларн ы изг еләндер! Кешеләр үзләренең ки
емнәрен юсыннар һәм 11 өченче көнгә әзер бул ып торсыннар: Мин бөтен хал ыкн ың
күз алд ында Синай тавына төшәрмен. 12-13 Син тау тирәл и сызык сыз да хал ыкк а
әйт: «Сак бул ыг ыз! Тауга күтәрелмәг ез, хәтта тау итәг енә дә якынлашмаг ыз. Тау
га орынган җан иясе – кешеме ул, хайванм ы – үлем җәзасына тарт ыл ырга тиеш:
1-2
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аны таш яки ук атып үтерег ез, тик кул белән каг ылмаг ыз». Хал ык мөг ез бырг ы
кычк ырт к анн ы көтсен, бары тик шуннан соң гына алар тауга күтәрелә алырлар.
14 Муса таудан төшт е дә хал ыкн ы изг еләндерде. Кешеләр үз киемнәр ен юдылар.
15 Муса хал ыкк а:
– Берсекөнгә әзер бул ып торыг ыз, аңарч ы хат ыннарыг ыз белән якынл ык кыл
маг ыз, – дип әйтеп куйд ы.
16 Өченче көнне ирт ән тауг а куе бол ыт төшт е, күк күкр әп, яшен яшьнәде һәм
бырг ын ың колак ярг ыч тавыш ы ишетелде – стандаг ы хал ык курк а калд ы. 17 Шул
вак ыт Муса кешеләрне, Аллаһ ы белән очраш ырга дип, станнан алып чыкт ы, һәм
алар тау итәг е янына килеп баст ылар. 18 Синай тавы төтенгә күмелде, чөнк и Раб
бы тауга ут эчендә төште. Таудан, мичтән чыкк ан сыман, төтен бөркелә иде. Тау
тоташтан селкенеп торд ы. 19 Бырг ы тавыш ы көчәйгәннән-көчәя бард ы. Шулчак
Муса Аллаһ ыга мөрәҗәгать итте, һәм Аллаһ ы, күк күкрәтеп, аңа җавап кайтард ы.
20 Раббы Синай тавын ың баш ына төшт е һәм Мусан ы Үз янына чак ырд ы. Шуннан
Муса тауга күтәрелде.
21 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Аск а төш тә хал ыкн ы кисәт: Мине күрергә дип ашк ынмасыннар, югыйсә кү
бесе үләр. 22 Хәтта Миңа якынлаш ырга җыенган рух ан илар да үзләрен пакьләргә
тиеш; пакьләмәсәләр, аларн ы да һәлак итәрмен.
23 – Хал ык Синай тавына менә алм ый, – диде Муса. – Син бит тау тир әл и сызык
сызарга һәм шул җирне изг е дип исәпләргә кушт ың.
24 – Аск а төш, – дип җав ап кайт ард ы Раббы, – һәм бир ег ә Һарунн ы алып мен.
Әмма рух ан илар һәм хал ык Минем янга тауга менәргә ашк ынмасын, юкса Мин
аларн ы җәзаларм ын.
25 Муса аск а – хал ык янына төшеп, боларн ың барысын да аларг а сөйләп бирде.

20

Ун бое рык

Шулчак Аллаһ ы түбәндәг е сүзләрне әйтте:
– Мин – сезне Мисырдан, колл ык йорт ыннан котк арган Раббы Аллаг ыз.
3 Сездә Миннән башк а аллалар булмасын.
4 Үзег езг ә һичн инд и потлар ясамаг ыз. Югарыда, күкт ә, һәм түб әндә, җирдә, яис ә
җир аст ы суларында булган нәрсәләргә охшат ып, сын-сурәтләр ясамаг ыз. 5 Аларга
табынмаг ыз, сәҗдә кылмаг ыз, чөнк и Мин, сезнең Раббы Аллаг ыз, бары тик Үзе
мә генә тугры бул ып кал ун ы таләп итүче Затмын. Миннән йөз чөергән аталары
ның гөнаһлары өчен өченче, дүртенче буы нгача балаларына җәза бирүчемен. 6 Ә
Мине яратк ан һәм әмерләремне үтәгәннәрнең меңенче буы н ына кадәр мәрхәмәт
күрсәтүчемен.
7 Раббы Аллаг ызн ың исемен кир әкмәскә телг ә алмаг ыз: Аның исемен кир әк
мәскә телгә алган кешегә Раббы җәза бирм и калмас.
8 Шимб ә көнне изг е көн буларак билг еләп үтег ез. 9 Алт ы көн дәв ам ында бөт ен
эшләрег езне эшләг ез, 10 ә җиденче көн – Раббы Аллаг ызга баг ышланган ял көне.
Ул көнне сезгә эшләргә ярам ый – үзег ез дә, угыл-кызларыгыз да, ир вә хатынкыз колларыг ыз да, шәһәрләрег ездәг е килмешәкләр дә, терлег ег ез дә эшләмәсен.
1
2
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Чөнки Раббы, алт ы көн буе эшләп, күкне, җирне, диңг езне һәм анда булг ан
барл ык нәрсәләрне булд ырд ы, ә җиденче көнне ял итте. Шуңа күрә шимбә көнне
Раббы мөбарәк кылд ы. Аны изг е бер көн итәрәк аерд ы.
12 Ата-анаңны хөрмәт ит. Шулай эшләс әң, Раббы Аллаң сиңа бир әс е җирдә го
мерең озын бул ыр.
13 Кеше үтермә.
14 Зина кылма.
15 Урлашма.
16 Якын ыңа карш ы ялг ан шаһ итл ык итмә.
17 Башк а бер әүнең өенә, хат ын ына, ир яки хатын-кыз кол ына, үгез енә яки ишә
генә – гом умән, кеше мал ына нәфесеңне сузма.
11

Исраи лиләрнең Аллаһыдан курк уы
Күк күкрәвен һәм мөг ез бырг ы тавыш ын ишетеп, яшен яшьнәвен һәм төтенле
таун ы күреп, кешеләр, курк удан калтырана-калтырана, артк а чиг енделәр. 19 Ха
лык Мусага:
– Безгә син сөйлә, ә без сине тыңларбыз; Аллаһ ы сөйләшмәсен безнең белән,
югыйсә үләрбез, – диде.
20 Хал ыкк а җав ап итеп, Муса болай диде:
– Курыкмаг ыз! Аллаһ ы сезне сынарга дип, һәм сез, Аны хөрмәт итеп, гөнаһ
кылмасын дип килде.
21 Хал ык таудан еракт арак торд ы, Муса исә эчендә Аллаһ ы булг ан кара бол ытк а
таба юнәлде.
18

Мәзбәх турындагы канун
Шулвак ыт Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләргә сүземне җиткер: «Күктән торып, сезнең белән ничек сөйләшкә
немне күрдег ез; 23 шулай булгач, Минем янга көмештән яки алт ыннан потлар ясап
куймаг ыз. 24 Сез Миңа туфрактан мәзбәх ясаг ыз, үзег езнең вак һәм эре терлег ег ез
не тулаем янд ыру вә стат ул ык корбан ы итеп шунда янд ырыг ыз. Исемемне хөрмәт
итү өчен билг еләнгән һәр урынга килеп, Мин сезгә Үземнең фат их амн ы бирермен.
25 Минем өчен мәзб әхне ташт ан ясаг ан очракт а, шомарт ылг ан таш кулланмаг ыз;
ташн ы кискеч белән эшкәртсәг ез, мәзбәхне нәҗесләү* бул ыр. 26 Мәзбәхкә баск ыч
тан менәрлек булмасын, югыйсә кием аст ында шәрә урын ыг ыз күренер».
22

21

Коллар турындагы канун

Син хал ыкк а җиткерергә тиешле кан уннар менә шулар: 2 «Әгәр гыйбрине
кол итеп аласың икән, ул алты ел хезмәт итсен дә җиденче елда йолым түләми
генә иреккә чыксын. 3 Ул кеше ялг ыз чакта кол булган икән, иреккә дә берүзе генә
китсен; әгәр кол өйләнгән кеше булган икән, иреккә хат ын ы белән бергә чыксын
ул. 4 Әгәр кол өйләнмәгән бул ып, аны хуҗ асы өйләндерсә һәм хат ын ы малайлар

* 20:25
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яки кызлар туд ырса, хат ын үзе дә, аның балалары да хуҗ ан ык ы бул ып исәпләнә.
Ә кол үзе иреккә чыга ала.
5 Әгәр кол: „Мин үземнең хуҗ амн ы, хат ын ымн ы һәм балаларымн ы ярат ам, ми
нем иреккә чыгасым килм и“, – дисә, 6 хуҗ а шул кол ын хөкемче хозурына алып
барсын һәм, аны ишеккә яки ишек яңаг ына терәтеп, колаг ын без белән тишсен.
Шуннан ул гомерлеккә хуҗ асын ың кол ы бул ып кал ыр.
7 Әгәр бер әү үзенең кызын колл ыкк а сатк ан икән, кызн ы азат итү шарт ы ир-ат
колларн ы азат итү кебек түг ел. 8 Әгәр кызн ың хуҗ асы, аны хат ынл ыкк а алырга
теләп тә, соң ыннан аңардан гайрәте чиксә, кызн ы йол ып алырга теләүчегә ул үзе
нең ризал ыг ын бирсен, әмма чит хал ык кешесенә сатарга аның хок ук ы юк, чөнк и
кыз белән ул дөреслек буенча мөгамәлә кылмаган санала. 9 Әгәр хуҗ а кол кызн ы
угл ына хат ын итеп ала икән, ул аны үз кызы итеп кабул кылсын. 10 Әгәр хуҗ а үзенә
икенче хат ын алса, беренчесен ул азыктан да, кием-салымнан да, җенси якынл ык
тан да мәхрүм итмәскә тиеш. 11 Шуш ы өч нәрсәне эшләм и икән, әлег е хат ын аңа
акча түләм и генә иреккә чыга ала.
Үтерү һәм башка җитд и җиная тьләр турындагы канун
Әгәр кеше, кемгә дә булса суг ып, аны үтерә икән, ул үзе дә үлемгә дучар ите
лергә тиеш. 13 Әгәр кеше кемне дә булса ялг ышл ык белән үтерә икән (Аллаһ ы шу
лай ихт ыя р кыла икән), ул кеше Мин сезгә билг еләп куя чак урынга кача ала. 14 Ә
инде алдан уйлап, мәкер белән кемне дә булса үтерә икән, хәтта Минем мәзбәхем
янында яклау эзләсә дә, үтерелергә тиеш.
15 Атасына яки анасына кул күт әрг ән һәркемнең җәз асы – үлемдер.
16 Кешене урлап сатк ан яис ә урланг ан кешене яшер еп тотк ан адәм үлем җәз а
сына тарт ыл ырга тиеш.
17 Атасын яки анасын хурлаг ан кеше үлем җәз асына тарт ыл ырг а тиеш.
18 Әгәр ике кеше талаш ып, берс е икенчес енә таш яис ә йодрык белән сукса, һәм
тег е кеше үлмәсә, әмма аңа урын өстендә ятарга, дәвалан ырга туры килсә, 19 шун
нан соң терелеп, тая к ярдәмендә йөрсә, сукк ан кеше җәз аг а тарт ыл ырг а тиеш
түг ел: имгәнгән кешегә ул авырып ятк ан вак ыт ы өчен һәм дәвалан у чыг ымнары
өчен түләсен.
20 Әгәр хуҗ а кеше үзенең кол ын яки хезмәтче хатын-кызын тая к белән кыйнап
үтерсә, үтерүче җәза алырга тиеш. 21 Ә инде кыйналган кол таг ын бер яисә ике көн
яшәсә, колн ың үлеме өчен хуҗ асы җәзага тарт ыл ырга тиеш түг ел, чөнк и кол – ху
җасын ың шәхси милкедер.
22 Кешеләр суг ышк анда, берс е йөкле хат ынг а сукса, һәм нәт иҗәдә аның баласы
вак ыт ыннан элек туса, әмма башк а төрле зыя н килмәсә, гаепле кеше акча түләргә
тиеш; күпме түләргә икәнлег ен әлег е хат ынн ың ире һәм хөкемчеләр хәл итә. 23 Ха
тынга нинд и зыя н китерелсә, шунд ый ук җавап кайтарыл ырга тиеш: җанга – җан,
24 күзг ә – күз, тешкә – теш, кулг а – кул, аякк а – аяк, 25 пеш үг ә – пеш ү, җәр әхәт
кә – җәрәхәт, имгән үгә – имгән ү.
26-27 Әгәр хуҗ а кеше, кол ир яки хезмәтче хатын-кызга суг ып, аның күз ен сук ы
райтса, ул аны иреккә җибәрсен, чөнк и иреккә җибәрү – күз өчен түләнгән бәя дер.
12
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Әгәр хуҗ асы, суг ып, колн ың тешен сынд ырса, ул аны шулай ук иреккә җибәрсен,
чөнк и иреккә җибәрү – теш өчен түләнгән бәя дер.
Хуҗаның җаваплылыгы турындагы канун
Әгәр кемнең дә булса үгезе ир-ат яки хатын-кызны сөзеп үтерсә, ул үгезне
ташлар атып үтерег ез һәм аның итен ашамаг ыз. Ә үгезнең хуҗ асы җәз аг а тарт ы
лырг а тиеш түг ел. 29 Әгәр үгез элек тә кемнедер сөзг ән, һәм мон ың өчен хуҗ асы
кисәт елг ән булса, ләк ин үгез таг ын, иреккә чыг арыл ып, кемне булса да үтерсә,
ул үгезне таш атып үтерерг ә, ә хуҗ асын үлем җәз асына тарт ырг а кир әк. 30 Әмма
үгез сөзеп үтерг ән кешенең гаиләсе акча алырг а риз алашса, үгез хуҗ асы үзенең
җан ын йол ып алырг а мөмк ин: әлег е гаилә аннан күпме сораса, ул шулк адәр ак
ча бирерг ә тиеш. 31 Әгәр үгез бер әрсенең угл ын яки кызын сөз ә икән, шуш ы ук
кан ун куллан ыла. 32 Әгәр үгез ир-ат яки хатын-кыз зат ыннан бер әр колн ы сөзеп
үтерс ә, үгез хуҗ асы кол хуҗ асына утыз шәк ыл* көмеш бирерг ә, ә үгез ташлар
атып үтерелерг ә тиеш.
33 Әгәр кем дә булса кое капк ач ын ачса һәм аны япмаса яис ә чок ыр казыса һәм
аны капламаса, һәм шул чок ырга башк а берәүнең үгезе яки ишәг е төшсә, 34 ул ке
ше аның хак ын хайван хуҗ асына түләргә тиеш; шуннан соң хайванн ың үләксәсе
түләүчедә кала.
35 Әгәр бер әүнең үгез е икенче кешенең үгез ен сөз еп үтер ә икән, үгез хуҗ асы,
исән калган үгезне сат ып, акчасын урталай бүлсен һәм үлгән үгезнең гәүдәсен дә
урталай бүлсен. 36 Әгәр үгезнең элек тә башк а хайванн ы сөзгәне мәгъл үм булса,
үгез хуҗ асы аны иреккә чыгаруда гаепләнә һәм хайван өчен хайван белән түләр
гә – үз үгезен үлгән үгез өчен бирергә тиеш; хайванн ың үләксәсе түләүчедә кала.
28

22

Гае п өчен түләү турындагы канун

Кем дә булса үгез яки сарык урлап суйса яки сатса, урлаган бер үгез өчен –
биш үгез, ә бер сарык өчен дүрт сарык түләргә тиеш. 2-4 Урлаган хайван
бәясен түләргә тиеш ул. Әгәр аның берн инд и мал-мөлкәте юк икән, колл ыкк а са
тыл ырга тиеш. Әгәр урланган хайванн ы урлауч ыда тере килеш тапсалар, урлаган
кеше хайван хуҗ асына урланган бер баш хайван өчен – үгезме, ишәкме, сарыкм ы
ул – икешәр баш итеп түләргә тиеш.
Әгәр карак төнлә өйгә керергә маташк анда бәреп үтерелә икән, аның үлемендә
беркем дә гаепләнм и; инде бу хәл көндез булса, аны үтергән кеше гаепле санала.
5 Әгәр кем дә булса үзенең хайв аннарын үз кырынд а яис ә йөз ем бакчасынд а
йөртсә, һәм әлег е хайваннар, икенче берәүнең җиренә кереп, ашл ыг ын ашаса,
китергән зыя н өчен ул үзенең кырында яки йөзем бакчасында өлг ергән иң яхш ы
уңышн ы бирергә тиеш.
6 Кем дә булса, үз кырындаг ы чәнечкеле куа кларн ы янд ыру өчен, ут якса, һәм
бу ут, тарал ып, башк а берәүнең ашл ык чүмәләләрен, урылмаган игеннәрен яисә
бөтен басуы н янд ырса, ут якк ан кеше янган ашл ык хак ын түләргә тиеш.
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7 Әгәр бер әү үзенең якын ына акча яис ә әйб ер ен сакларг а бир еп торып, бу акча
яки әйбер шул кешенең өеннән урланса, тот ылган очракта, урланган малн ың бә
ясен карак икеләтә кайтарырга тиеш. 8 Әгәр каракн ы таба алм ыйлар икән, йорт
хуҗ асы, хөкемче хозурына килеп, якын ын ың әйберләренә кул сузмавы турында
белдерергә тиеш.
9 Әгәр ике кеше үгез, ишәк, сарык, кием-салым яис ә югалг ан бер әр әйб ер ту
рында бәхәсләшс ә һәм берс е: „Бу минеке“, ә икенчес е: „Юк, бу минеке“, – дип
әйт с ә, икес е дә хөкемче хозурына килерг ә тиешләр. Хөкемче кемнең гаепле бу
луы н ачыкл ый да, гаепле кеше гаепс ез енә әйб ер бәяс ен ике тапк ыр артт ырып
түләрг ә тиеш була.
10 Кем дә булс а бер әү якын ынн ан үзенең ишәг ен, үгез ен, сарыг ын яис ә нинд и
дә булса башк а хайв ан ын саклап торун ы үтенс ә, ә шул вак ыт эчендә хайв ан үл
сә, имг әнс ә яки, беркем күрмәг әндә, аны куы п алып китс әләр, 11 саклауч ы кеше
хайв анн ы урламавы турында Раббы алд ында ант итәрг ә, хайв ан хуҗ асы исә бу
ант н ы кабул итәрг ә тиеш. Шулай булг анда, бу хайв ан өчен хуҗ аг а хак түләнм и.
12 Әгәр сакл ауч ы кеше әлег е хайв анн ы үзе урл аг ан икән, ул аның өчен хуҗ аг а тү
ләрг ә тиеш. 13 Инде хайв анн ы ертк ыч җәнлек бот арлаг ан икән, дәл ил рәв ешендә
хайв анн ың үләкс әс ен кит ерс ен – бот арланг ан хайв ан өчен хуҗ асына ул түләрг ә
тиеш булм ый.
14 Әгәр бер әү, файдалан у өчен, якын ыннан хайв ан алып тора икән, хуҗ асы бул
маганда, бу хайван имгәнсә яки үлсә, алып торуч ы бу хайван өчен якын ына түләргә
тиеш. 15 Әгәр хайван янында хуҗ асы да булса, әлег е кеше аңа түләргә тиеш түг ел.
Әгәр хайваннан файдалан ып торган өчен акча түләнгән икән, хуҗ ага башк ача тү
ләнергә тиеш түг ел.

Әхлак турындагы канун
Әгәр бер ир кеше ярәшелмәгән гыйффәтле кызн ы алдап, аның белән якын
лык кыла икән, ул, кызн ың атасына мәһәр түләп, кызн ы хат ынл ыкк а алырга тиеш.
17 Әгәр атасы үзенең кызына бу кешег ә кия үг ә чыг арг а рөхс әт бирм и икән, тег е ир
кеше ул кыз өчен акчан ы барыбер түләргә тиеш.
18 Хатын-кыз күр әз әлек итә икән, аны исән калд ырмаг ыз.
19 Кем дә булса хайв ан белән якынл ык кыла икән, ул кеше үлем җәз асына тар
тыл ырга тиеш.
20 Башк а илаһк а корбан кит ерүче теләс ә кем юк ителерг ә тиеш; бары тик Раб
быга гына корбан китерег ез.
21 Сез килмешәкләр бул ып Мисыр җир ендә яшәдег ез, шуңа күр ә читт ән килг ән
кешеләр белән начар мөгамәлә кылмаг ыз һәм аларн ы җәберләмәг ез.
22 Тол хат ынн ы, ятимне җәб ерләмәг ез. 23 Әгәр аларг а җәб ер кылсаг ыз, алар Ми
ңа ялварырлар, һәм Мин аларн ың фөрья дларын ишетермен. 24 Шул чаг ында Мин,
ачуы м чыг ып, сезне кыл ыч белән үтерермен, һәм сезнең хат ыннарыг ыз – тол, ә
балаларыг ыз ятим кал ыр.
16

130

Чыг ыш 22, 23
25 Әгәр Минем халк ымнан кемдер ярл ы бул ып, сез аңа әҗәткә акча биреп торасыз
икән, рибачы* булмаг ыз, аңардан риба* алмаг ыз. 26 Әгәр кемнән дә булса рәһен* итеп
өс киемен аласыз икән, коя ш баеганч ы, аны хуҗ асына кайтарып бирег ез, 27 чөнк и
бу кием – ул кешенең бердәнбер япмасы: шул киеме булмаса, йоклаганда нәрсә
ябын ыр?! Әгәр ул Миңа ялварса, Мин аны ишетермен, чөнк и Мин мәрхәмәтле.
28 Аллаһ ын ы яманламаг ыз, халк ыг ызн ың идар әчес ен карг амаг ыз.
29 Уңыш ыг ызн ы һәм шәрабыг ызн ы Миңа тәкъд им итәрг ә соңг армаг ыз.
Үзег езнең беренче ир балаларыг ызн ы Миңа тапш ырыг ыз. 30 Сыерн ың беренче
бул ып туган үгез бозавын, сарыкн ың беренче бул ып туган иркәк бәрәнен Миңа
тапш ырыг ыз. Алар җиде көн әниләре белән торсыннар, ә сиг езенче көндә аларн ы
Миңа бирег ез.
31 Сез – Минем изг е халк ым: кырг ый җәнлекләр бот арлаг ан хайв ан итен аша
маг ыз, аны этләргә ташлаг ыз.

23

Гад еллек турындагы канун

Гайбәт таратмаг ыз; ялган шаһ итл ык биреп, яман кешегә ярдәм итмәг ез.
Кешеләрнең күпчелег е начарл ык эшләсә, аларга иярмәг ез; мәхкәмәдә ша
һитл ык биргәндә, күпчелеккә ияреп, гаделлекне бозмаг ыз. 3 Дәгъвасын белдергән
ярл ы кешегә өстенлек күрсәтмәг ез.
4 Әгәр адашк ан үгез яки ишәкне күрс әң, хуҗ асы синең дошман ың булса да, аны
хуҗ асына кайтарып бир. 5 Әгәр дошман ыңн ың ишәг е йөк авырл ыг ыннан җиргә
егыла икән, аларн ы авыр хәлдә калд ырма, ярдәм ит.
6 Мәхкәмәдә ярл ы кешег ә карат а гаделс езлек күрс әтмәг ез. 7 Ялг аннан кач ыг ыз;
гаепсез һәм хакл ы булганн ы үлемгә дучар итмәг ез, чөнк и Мин шунд ый яманл ык
ны эшләгән кешене акламая чакм ын. 8 Ришвәт алмаг ыз, чөнк и ришвәт күзлеләрне
сук ырайта һәм гаепсезләрне харап итә.
9 Читтән килг ән кешене кыерсытмаг ыз: читтән килеп урнашк ан кешенең күңелен
сез беләсез, чөнк и үзег ез дә Мисыр җирендә килмешәк бул ып яшәдег ез.
1
2

Җид енче ел һәм шимбә көн
Үз җирег езгә алт ы ел буе ашл ык чәчег ез һәм уңыш җыег ыз. 11 Ә җиденче ел
ны җирне эшкәрт мәг ез, аңа ял бирег ез. Халк ыг ыз арасындаг ы ярл ылар андаг ы
ашл ыкн ы җыеп алсын, ә алардан калган ы белән ертк ыч җәнлек туенсын. Йөзем
бакчалары һәм зәйт үн агачлары белән дә нәкъ шулай эш итег ез.
12 Алт ы көн эшләг ез, ә җиденче көнне эшләмәг ез: үгезләр ег ез һәм ишәкләр ег ез
ял итсеннәр, шулай ук колларыг ызн ың угыллары һәм читтән килгән кешеләр дә
ару-талчыгудан арынсыннар.
13 Сезг ә әйт кән һәр сүз емә игът ибарл ы бул ыг ыз! Башк а илаһларн ың исемнәр ен
искә төшермәг ез, аларн ы сезнең авызыг ыздан ишетмәсеннәр.
10

* 22:25

Рибачы – процент к а акча биреп торуч ы.
Риба – биреп торг ан әйбер яки акчадан алынг ан процент.
22:26 Рәһен – закл адк а калд ырылг ан әйб ер.

* 22:25
*
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Өч зур бәйрәм
Һәр елн ы өч тапк ыр Минем хөрмәткә бәйрәм ясаг ыз.
Төче күмәч бәйрәмен үткәрег ез. Мин сезгә кушк анча, җиде көн дәвам ында
төчегә пешерелгән икмәк ашаг ыз. Мон ы Абиб аенда билг еләнгән вак ытта эшләг ез,
чөнк и бу айда сез Мисырдан чыкт ыг ыз.
Минем карш ыга беркем дә буш кул белән килергә тиеш түг ел.
16 Үз кырыг ызда бер енче уңышн ы җыйг ач, Уңыш бәйр әмен үткәр ег ез.
Ел тәмамланганда*, үзег езнең кырыг ыздан барл ык уңышн ы җыеп алгач, Бөр
текле ашл ык җыю бәйрәмен* үткәрег ез.
17 Шул рәв ешле, елг а өч мәрт әб ә барл ык ирләр Хуҗа-Раббы карш ына килерг ә
тиешләр.
18 Миңа корбан кан ы кит ерг әндә, ачытк ы сал ынг ан бернәрс ә дә тәкъд им итмә
гез. Бәйрәм хөрмәтенә Миңа китерелгән корбанн ың маен иртәнгә калд ырмаг ыз.
19 Бер енче уңышн ың иң яхш ы өлешен Раббы Аллаг ыз йорт ына кит ер ег ез.
Кәҗә бәт иен анасын ың сөтендә пешермәг ез.
14

15

Аллаһының вәгъдәсе һәм күрсәтмәләре
Юлыг ызда саклап, Мин әзерләгән урынга алып барсын өчен, сезгә бер сфә
рештә юлл ыйм. 21 Аңа буйсын ыг ыз һәм аны тыңлаг ыз; аңа карш ы чыкмаг ыз. Әгәр
аңа карш ы гөнаһ кылсаг ыз, ул сезне гафу итмәс, чөнк и ул Минем исемнән эш итәр.
22 Әгәр аңа буйсынсаг ыз, Мин әйт кәннәрнең барысын да үтәс әг ез, Мин сезнең дош
маннарыг ызга дошман бул ырм ын һәм сезгә карш ы торуч ыларга карш ы торырм ын.
23 Минем фәр ешт әм сезнең алда барыр һәм сезне амориләр, хитт иләр, фәризиләр,
кәнган иләр, хиввиләр вә явүсиләр җиренә китерер; Мин бу хал ыкларн ы юкк а чы
гарырм ын. 24 Бу хал ыкларн ың илаһларына сәҗдә кылмаг ыз, аларга табынмаг ыз
һәм бу хал ыклар эшләгәнчә эшләмәг ез; илаһларын ың сыннарын юкк а чыгарыг ыз
һәм аларн ың изг е баганаларын җимерег ез. 25 Раббы Аллаг ызга табын ыг ыз. Әгәр
шулай эшләсәг ез, Ул сезгә икмәк һәм су мулл ыг ына фат их а бирер һәм сезне авыручирләрдән саклар. 26 Сезнең хатын-кызларыгыз бала төш үне һәм кысыр кал ун ы
белмәс. Сезнең гомерег езне Мин озын-озак кыл ырм ын.
27 Мин сезнең алдан Үземнең дәһшәт емне җиб әр ермен һәм сез очрат ачак һәрб ер
халыкны каушатырмын; барлык дошманнарыг ызны сездән качарга мәҗбүр итәрмен.
28 Мин сезнең алдан эре шөпшәләр җиб әр ермен, һәм алар хиввиләр, кәнг ан иләр
вә хитт иләрне күз алд ыг ыздан юк итәр. 29 Әмма Мин бу хал ыкларн ы бер ел эчендә
генә сезнең хозурдан куы п чыгармам, чөнк и җир өсте бушап калса, андаг ы ертк ыч
җәнлекләр, үрчеп кит еп, сезгә курк ын ыч туд ырыр. 30 Сез, сан ягыннан ишәеп,
әлег е җирләрне үзләштергәнгә кадәр, бу хал ыкларн ы Мин аз-азлап куа торырм ын.
20

* 23:16

Ел тәмамланганда... – «Игенчелек елы тәмамланг анда» диг әнне аңлата; димәк, ел
ның җиденче ае.
* 23:16 Бөрт екл е ашлык җыю бәйрәм е – Чат ырл ар бәйр әменең икенче исеме (караг ыз: «Ле
виләр», 23:34).
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31 Мин сезг ә Кам ышл ы диңг ездән алып Фырат елг асына кадәр булг ан җирне
бирермен, бер яктан ул пелешт иләр диңг езе, ә икенче яктан чүл белән чикләнер.
Мин ул җирдә булган халыкларны сезнең карамакка тапшырырмын, һәм сез аларны
үзег езнең күз алд ыг ыздан куы п җибәрерсез. 32 Бу хал ыклар һәм аларн ың илаһла
ры белән берн инд и килеш ү төземәг ез 33 һәм аларга сезнең җирег ездә кал ырга юл
куймаг ыз; югыйсә алар сезне Миңа карш ы гөнаһ кыл ырга кот ырт ыр. Аларн ың
илаһларына табын у – сезнең өчен тозак».

24

Аллаһының Исраи л халкы белән килешү төзүе

Шуннан соң Раббы Мусага:
– Син үзең, Һарун, Надаб, Абиһу һәм җитмеш Исраи л өлкәне тауга кү
тәрелег ез дә ерактан гына Миңа табын ыг ыз. 2 Әмма Раббы янына Муса үзе генә
якынлашсын, ә калганнар мон ы эшләмәсен. Хал ык исә аның белән тауга менәргә
тиеш түг ел, – диде.
3 Муса, хал ык янына барып, Раббын ың барл ык сүзләр е һәм кан уннары турында
сөйләп бирде, һәм барысы да бертавыштан:
– Без Раббын ың барл ык сүзләрен үтәрбез, – дип җавап кайтард ы.
4 Раббын ың барл ык сүзләр ен Муса язып алд ы, ә ирт әг ес ен ирт үк торып, тау итә
гендә мәзбәх төзеде һәм Исраи лнең һәр ыруг ыннан бер таш исәбеннән уни ке таш
утырт ып куйд ы. 5 Аннары Муса Исраи л егетләрен корбанл ык мал алып килергә
җибәрде. Бу егетләр тулаем янд ыру корбаннары китерделәр һәм үгезләрне, тат ул ык
корбан ы буларак, Раббыга тәкъд им иттеләр. 6 Муса, бу хайваннарн ың кан ын алып,
ярт ысын касәләргә салд ы, ә калган ярт ысын мәзбәхкә чәчрәтте. 7 Муса стөргәккә
язылган Килеш үне хал ыкк а укыд ы, һәм кешеләр:
– Без Раббын ың барл ык сүзләрен үтәрбез һәм Аңа буйсын ырбыз, – диделәр.
8 Шулчак Муса корбан кан ын хал ык өст енә чәчр әтт е һәм әйтт е:
– Бу – Раббын ың сезнең белән төзегән Килеш үне раслауч ы кан. Шуш ы барл ык
сүзләр – Килеш үнең ниг езе.
9 Шуннан соң Муса, Һарун, Надаб, Абиһу һәм Исраи лнең җитмеш өлкәне тау
га күтәрелделәр 10 һәм шунда Исраи л Алласын күрделәр. Аның аяклары аст ында
зәңгәр якуттан ясалган, аяз күк төсендә басма сыман бер нәрсә бар иде. 11 Исра
илнең башл ыклары Аллаһ ын ы күрделәр, әмма Аллаһ ы, кул ын сузып, аларга зыя н
китермәде, һәм алар ашад ылар, эчтеләр.
1

Мусаның Аллаһы белән очраш уы
Раббы Мусага:
– Минем янга тауга күтәрел һәм шунда кал. Мин Үземнең кан ун һәм боерык
ларымн ы, ике таш тактага язып, хал ыкк а җиткерү өчен, сиңа бирермен, – диде.
13 Муса һәм аның ярдәмчес е Ешуа юлг а кузг алд ылар, һәм Муса Аллаһ ы тавына
күтәрелде. 14 Өлкәннәргә ул:
– Без сезнең янга әйләнеп кайт к анч ы, безне шуш ында көтег ез; Һарун белән
Хүр сезнең янда кала – дәгъваларын чишәр өчен, кешеләр аларга мөрәҗәгать ит
сен, – диде.
12
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15 Муса менеп җит үг ә, таун ы бол ыт каплап алд ы. 16 Раббы шөһр әт е Синай тавына
иңде, һәм бол ыт алт ы көн буена таун ы каплап торд ы, ә җиденче көнне Раббы бол ыт
лар арасыннан Мусага мөрәҗәгать итте. 17 Исраи л иләр тау баш ында ялк ынлан ып
янган утк а охшаган Раббы шөһрәтен күрделәр. 18 Муса, тауга күтәрелеп, бол ытлар
эченә керде; әлег е тауда ул кырык көн һәм кырык төн булд ы.

25

Изге чатыр өчен бүләкләр

Раббы Мусага болай диде:
– Исраи л иләргә әйт: Миңа бүләкләр китерсеннәр, ә син бирергә теләгән
һәркемнән бүләкне кабул итеп ал. 3 Син алардан түбәндәг е әйберләрне ал: алт ын,
көмеш, бак ыр, 4 зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәг е йон, нәфис җитен, кәҗә ма
мыг ы, 5 кызыл төскә буя лган сарык тәкәсе тиреләре, диңг ез филе тиреләре, сәрви
агач ы, 6 якт ырт к ыч өчен зәйт үн мае, изг еләндерү мае һәм көйрәт ү мае өчен хуш
исле матдәләр, 7 с эфодк а һәм рух ан и күкрәкчәсенә беркет ү өчен, ахак вә башк а
кыйммәтле ташлар.
8 Кешеләр Минем өчен сИзг е чат ыр корсыннар, һәм Мин алар арасында яши ала
чакм ын. 9 Чат ыр һәм андаг ы бар нәрсәне Мин сиңа күрсәтәчәк үрнәк буенча эшлә.
1
2

Аллаһы санд ыгы
Кешеләр сәрви агач ыннан Аллаһ ы санд ыг ы ясасыннар. Санд ыкн ың буе ике
терс әк* ярым, иңе һәм биеклег е терс әк ярым булсын. 11 Санд ыкн ың эчен һәм
тыш ын саф алт ын белән каплап, кырыйларын да алт ынлап биз ә. 12 Дүрт алт ын
боҗра коеп, аларн ы, һәр ягына икешәр итеп, санд ыкн ың дүрт аяг ына беркет.
13 Шунн ан соң сәрви агач ынн ан колг ал ар ясап, алт ын белән йөг ерт. 14 Санд ыкн ы
күчер еп йөрт ү өчен, әлег е колг аларн ы аның ян-якларындагы боҗраларг а кидер.
15 Бу колг ал ар һәрв ак ыт санд ыкн ың боҗр ал ары эчендә бул ырг а тиеш, аларн ы ан
нан чыг арма. 16 Мин сиңа боерыклар язылг ан таш такт аларн ы бир ермен. Аларн ы
шуш ы санд ыкк а сал.
17 Санд ыкн ың капк ач ын саф алт ыннан эшлә. Аның буе ике терс әк ярым, иңе
терсәк ярым булсын. 18 Алт ынн ы чүкеп, ике скерубим сурәтен капк ачн ың ике очына
яса: 19 берсен – бер очына, икенчесен – икенче очына беркетеп куй; алар икесе дә
капк ач белән тоташ итеп эшләнсен. 20 Керубимнәрнең канатлары, күккә җәелеп,
сандык капкачын каплап торсыннар. Алар бер-берсенә кара-каршы торып, йөзләрен
санд ык капк ач ына төбәсеннәр. 21 Мин сиңа боерыклар язылган таш такталарн ы
бирермен; аларн ы санд ыкк а сал да капк ач ын яп. 22 Шунда – Боерыклар санд ы
гын ың капк ач ы өстендә, ике керубим арасында – синең белән очраш ып, Исраи л
халк ына Үземнең әмерләремне бирә торган бул ырм ын.
10

Изге икмәк куя торган өстәл
Сәрви агач ыннан буе ике терсәк, иңе бер терсәк һәм биеклег е терсәк ярым
булг ан өст әл яса. 24 Аны саф алт ын белән каплап, кырыйларын алт ын белән
23

* 25:10

Терсәк – 45 см.
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каймалап ал. 25 Өстәлгә бер уч киңлег ендәг е* кыса ясап, кысан ың кырыйларын
да алт ын белән каймалап ал. 26 Соң ыннан дүрт алт ын боҗра ясап, аларн ы өстәл
нең дүрт почмаг ындаг ы дүрт аякк а беркет. 27 Боҗраларн ы кыса янына урнашт ыр;
бу боҗраларга, өстәлне күчереп йөрт ү өчен, колгалар кидерелсен. 28 Колгаларн ы
сәрви агач ыннан ясап, алт ын белән йөг ерт. Бу колгалар өстәлне күчереп йөрт ү
өчен кирәк. 29 Өстәлгә куя торган тәл инкәләрне, җамая кларн ы, шәраб бүләкләре
өчен чүлмәкләрне һәм касәләрне саф алт ыннан яса. 30 Минем алга – өстәл өсте
нә – һәрвак ыт изг е икмәк куй.
Шәмдәл
Шәмдәлне саф алт ыннан чүкеп яса. Аның ниг езен, сабаг ын, касәләрен, бөре
ләрен һәм таҗ яфракч ыг ын бербөтен итеп тоташт ыр. 32 Шәмдәлдәге алт ы ботакн ың
өчесе бер якта, өчесе икенче якта булсын. 33 Касә исә бөре һәм таҗ яфракч ыг ы
булган бадәм чәчәг енә охшап, һәр ботакта өч касә булсын – шәмдәл белән тоташ
кан алт ы ботак менә шул рәвештә ясалсын. 34 Шәмдәлдә бөре һәм таҗ яфракч ыг ы
булган бадәм чәчәг енә охшаш таг ын дүрт касә яса. 35 Шәмдәлдәг е алт ы ботак өч
пар булсын, ә һәр ботак пары аст ында берәр бөре ясалсын. 36 Шәмдәл, бөреләр һәм
ботаклар белән бербөтен итеп, тул ысынча саф алт ыннан чүкелсен.
37 Шуннан соң, шәмдәл алд ындаг ы урынн ы якт ырт ып тору өчен, бу шәмдәлг ә
җиде якт ырт к ыч эшлә. 38 Филтә кыск ыч ы һәм улаклары саф алт ыннан булсын.
39 Шәмдәлне һәм аның өчен кир әкле барл ык әйб ерләрне бер талант* саф алт ыннан
яса. 40 Кара аны, аларн ы тауда күрсәтелгән үрнәк буенча эшлә.
31

26

Изге чатыр

Чат ыр өчен ун пәрдә тег елсен, пәрдәләр исә нәфис җитеннән һәм зәңгәр,
җете кызыл вә кызыл төстәг е йоннан тук ыл ып, аларга керубим сурәтләре
чиг елсен. 2 Пәрдәләрнең барысын да бер зурл ыкта эшлә: буе егерме сиг ез, иңе дүрт
терсәк булсын. 3 Пәрдәләрне бер-берсенә тоташт ырып, биш пәрдәне аерым һәм
калган бишесен таг ын аерым тек. 4 Зәңгәр тук ымадан ясалган элмәкләрне беренче
биш пәрдәнең кырыена тег еп куй, шулай ук икенче биш пәрдәнең кырыена тек:
5 бер енче биш пәрдәнең кырыенда – илле элмәк һәм икенче биш пәрдәнең кы
рыенда шулай ук илле элмәк. Беренче пәрдәдәг е һәр элмәк икенче пәрдәдәг е һәр
элмәккә пар килсен. 6 Аннары барл ык пәрдәләрне бергә беркет ү, ягън и чат ырн ы
бербөтен итеп җыю өчен, алт ыннан илле капт ырма яса.
7 Чат ырн ы каплау өчен, янә бер каплавыч яса. Бу каплавыч өчен кәҗә мам ыг ын
нан унбер пәрдә әзерлә. 8 Барл ык пәрдәләр бер үлчәмдә – буе утыз һәм иңе дүрт
терсәк булсын. 9 Башта биш пәрдәне, аннары таг ын алт ын ы бер-берсенә тоташт ыр.
Чат ырн ың алг ы ягындаг ы алт ынч ы пәрдәне ике кат итеп бөклә. 10 Тоташт ырып
тег елгән биш пәрдәнең һәм тоташт ырып тег елгән алт ы пәрдәнең кырыйларына
иллешәр элмәк яса. 11 Аннары барл ык пәрдәләрне бергә беркет ү, ягън и каплавыч

* 25:25
* 25:39

1

Уч киңлеге – 7,5 см.
Талант – 30 кг.
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ны бербөтен итеп тоташт ыру өчен, бак ырдан илле капт ырма эшлә һәм аларн ы эл
мәкләргә кидер. 12 Ә пәрдәләрнең өстәмә өлеше – каплавычн ың арт ып калган бер
ярт ысы – чат ырн ың арт ягына асыл ын ып төшсен. 13 Пәрдәләрнең һәр ике ягыннан
да бер терсәккә чыг ып калган кисәг е исә чат ырн ың ян-якларын капласын.
14 Чат ыр өчен янә ике каплавыч эшлә: аларн ың берс е кызыл төскә буя лг ан сарык
тәкәсе тиреләреннән, ә икенчесе – беренчесе өстендәг есе – диңг ез филе тирелә
реннән булсын.
15 Чат ыр өчен сәрви агач ыннан рамнар яса. 16 Һәр рамн ың биеклег е ун терс әк
һәм киңлег е терсәк ярым бул ырга тиеш. 17 Рамнарн ы бер-берсенә беркетер өчен,
һәр рамн ың ике чыг ынт ысы бул ып, чат ырн ың барча рамнары шулай эшләнсен.
18 Чат ырн ың көнья кк а караг ан ягы өчен егерме рам 19 һәм көмешт ән кырык ниг ез
яса – һәр рам аст ында, чыг ынт ыларга туры китереп, икешәр ниг ез булсын. 20 Ча
тырн ың икенче, ягън и төнья кк а караган ягы өчен дә егерме рам 21 һәм һәрбер рам
өчен икешәр итеп көмештән кырык ниг ез яса. 22 Чат ырн ың артк ы, ягън и көнба
тышк а караган ягы өчен таг ын алт ы рам, 23 ә чат ырн ың артк ы ягындаг ы почмаклар
өчен ике рам яса. 24 Почмактаг ы рамнар аск ы яктан тоташт ырыл ып, өстән беренче
боҗра янында беркетелсен; ике почмак та бертөрле ясалсын. 25 Шулай итеп, әле
ге сиг ез рам өчен көмештән уна лт ы ниг ез бул ыр – һәр рам аст ына икешәр ниг ез.
26 Борысларн ы сәрви агач ыннан яса: чат ырн ың бер ягындаг ы рамнар өчен биш
борыс, 27 икенче ягындаг ылары өчен янә биш борыс һәм артк ы яктаг ы, ягън и көн
бат ыштаг ы рамнар өчен таг ын биш борыс булсын. 28 Рамнар уртасындаг ы борыс
чат ырн ың бер очыннан икенче очына кадәр сузылсын. 29 Рамнарн ы алт ын белән
капла һәм аларга, борысларн ы утырт у өчен, алт ын боҗралар беркет; бу борысларн ы
да алт ын белән капла. 30 Чат ырн ы тауда күрсәтелгән үрнәк буенча төзе.
31 Зәңг әр, җет е кызыл вә кызыл төст әг е йоннан һәм нәфис җит еннән махсус
пәрдә тук ы да аның өстенә керубим сурәтләре чик. 32 Сәрви агач ыннан дүрт багана
яса һәм аларн ы алт ын белән капла. Дүрт баганага алт ыннан эшләнгән ыргаклар
беркет, баганалар аст ына дүрт көмеш ниг ез куй һәм алт ын ыргакларга пәрдәне эл.
33 Пәрдәне чат ыр түб әс ендәг е капт ырмалар аст ына урнашт ыр һәм пәрдә арт ына
Боерыклар санд ыг ын куй. Бу пәрдә Изг е бүлмәне Иң изг е бүлмәдән аерып торсын.
34 Иң изг е бүлмәдәг е Боерыклар санд ыг ы өст енә капк ач куй. 35 Пәрдәнең икенче
ягына, изг е икмәкне кую өчен, өстәл урнашт ыр: өстәл чат ырн ың төнья г ында тор
сын. Чат ырн ың көнья г ына, өстәл карш ысына, шәмдәл куй.
36 Соң ыннан, чат ырг а керү юлын каплау өчен, пәрдә эшлә; ул зәңг әр, җет е кызыл
вә кызыл төстәг е йоннан һәм нәфис җитеннән тук ыл ып, аның өстенә бизәкләр
чиг елсен. 37 Пәрдәне элү өчен, сәрви агач ыннан биш багана һәм алт ын ыргаклар
ясап, аларн ы да алт ын белән капла. Баганалар өчен биш бак ыр ниг ез кой.

27

Мәзбәх
1 Мәзбәхне сәрви агач ыннан яса. Ул тиг езья кл ы турыпочмак рәвешендә – буе

һәм иңе бишәр терсәк, ә биеклег е өч терсәк булсын. 2 Мәзбәхнең һәр поч
маг ына берәр мөг ез әзерлә, һәм бу мөг езләр мәзбәх белән бербөтен итеп эшләнсен.
Мәзбәхнең өстен бак ыр белән капла. 3 Әлег е мәзбәх өчен барл ык әсбаплар – көл
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колашалары, көрәкләр, касәләр, чәнечкеләр һәм күмер алг ычлар бак ырдан эш
ләнсен. 4 Аның өчен рәшәткә, ягън и бак ыр челтәр яса һәм рәшәткәнең һәр дүрт
почмаг ына бак ыр боҗра беркет. 5 Рәшәткәне мәзбәхнең эченә – өске кырыеннан
түбәнрәк төшеп, уртасына урнашт ыр. 6 Сәрви агач ыннан мәзбәх өчен колгалар
ясап, аларны бак ыр белән капла. 7 Күчереп йөрткәндә, мәзбәхнең ике ягындаг ы
боҗраларына әлег е колгаларн ы кидер. 8 Мәзбәхне, эчен куы ш итеп, такталардан
яса. Аны тауда күрсәтелгән үрнәк буенча эшләт.
Изге чатырның ишегалд ы
Чат ыр өчен ишегалд ы яса. Көнья кк а караган ягын ың озынл ыг ы йөз терсәк
бул ып, әлег е якта нәфис җитеннән тук ылган пәрдәләр эленеп торсын. 10 Пәрдәләр
не элү өчен, егерме багана һәм, аларн ы урнашт ыру өчен, егерме бак ыр ниг ез яса.
Баганадаг ы ыргак һәм чыбыкларн ы көмештән эшлә. 11 Ишегалд ын ың төнья кк а
караган ягы шулай ук йөз терсәк булсын, һәм бу як өчен дә пәрдәләр, егерме бага
на һәм егерме бак ыр ниг ез ясалсын. Баганадаг ы ыргакларн ы да, чыбыкларн ы да
көмештән эшлә. 12 Ишегалд ын ың көнбат ыш ягына, илле терсәк озынл ыг ындаг ы
пәрдәләр эленеп, ун багана белән ун ниг ез куелсын. 13 Ишегалд ын ың көнч ыг ыш
ягы – ишегалд ына керә торган як – буйга шулай ук илле терсәк булсын. 14-15 Ише
галд ы капк асын ың бер ягындаг ы пәрдәләр унбиш терсәк озынл ыкта бул ып, алар өч
ниг ез өстенә куелган өч баганага эленсен; икенче ягында да пәрдәләрнең озынл ыг ы
унбиш терсәк бул ып, алары да өч ниг езгә куелган өч баганага эленсен.
16 Капк аг а эләр өчен, зәңг әр, җет е кызыл вә кызыл төст әг е йоннан һәм нәфис
җитеннән пәрдә тук ып, аның өстенә бизәкләр чик. Пәрдәнең озынл ыг ы егерме
терсәк булсын. Пәрдә өчен дүрт багана һәм дүрт ниг ез яса. 17 Ишегалд ы әйләнәсен
дәг е барл ык баганаларн ы көмеш чыбыклар һәм ыргаклар белән беркет һәм багана
ларн ың ниг езен бак ырдан эшлә. 18 Ишегалд ын ың буе йөз терсәк, иңе илле терсәк,
ә ишегалд ы әйләнәсендәг е пәрдәләр биш терсәк биеклег ендә булсын. Пәрдәләрне
нәфис җитеннән тук ы, ә баганаларн ың ниг езен бак ырдан эшлә. 19 Чат ырда кул
лан ыла торган барл ык җайланмалар, чат ыр һәм ишегалд ы өчен барл ык казыклар
бак ырдан эшләнсен.
9

Шәмдәл турындагы кагыйдә
20 Яктыртк ычлар һәрвак ыт янып торсын өчен, сыйфатлы зәйт үн мае китерегез, дип,

исраи лиләргә әмер ит. 21 Очраш у чатырының Боерыклар сандыгы куелган бүлмәсен
аерып торучы пәрдәнең тышк ы ягындагы яктыртк ычлар Раббы каршында кичтән
алып иртәнгә кадәр янсын өчен, Һарун һәм аның угыллары аларны күзәтеп торыр
га тиеш. Бу – Исраи л халк ы һәм аның киләчәк буыннары өчен мәңгелек кагыйдә.

28

Рух ан илар кие мнәре

Туган ың Һарунн ы, аның угыллары Надаб, Абиһу, Элгазар һәм Итамарн ы
исраи л иләр арасыннан үз яныңа ал да, алар Минем карш ымда рух ан илар
бул ып хезмәт итсеннәр. 2 Туган ың Һарунга изг е киемнәр әзерлә, алар аңа хөрмәт
вә мәһабәтлек өстәр. 3 Һарун, Миңа баг ышлан ып, рух ан ил ык итә алсын өчен, Мин
1
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акыл биргән барл ык осталарн ы чак ыр, һәм алар аңа киемнәр әзерләсеннәр. 4 Алар
менә нинд и киемнәр әзерләргә тиеш: рух ан и күкрәкчәсе, эфод, япанча, бизәкләп
тук ылган күлмәк, чалма һәм пута. Туган ың Һарунга һәм аның угылларына изг е
киемнәр әзерләсеннәр, шуннан соң алар Миңа рух ан и бул ып хезмәт итә алырлар.
5 Ост алар алт ын җепләр, зәңг әр, җет е кызыл вә кызыл төст әг е йон һәм нәфис җи
тен куллансыннар.
6 Ост алар эфодн ы алт ын җепләрдән, зәңг әр, җет е кызыл вә кызыл төст әг е йон
нан һәм нәфис җитеннән әзерләсеннәр – аны оста итеп чиксеннәр. 7 Эфодн ы бәй
ләр өчен, аның ике ягына ике иңсә тег елсен. 8 Билбау, эфодн ың үзе кебек, алт ын
җепләрдән, зәңгәр, җет е кызыл вә кызыл төстәг е йоннан һәм нәфис җит еннән
әзерләнсен. Билбау эфодк а тоташк ан булсын.
9 Ике ахак таш ы ал һәм бу ташларг а Исраи л угылларын ың исемнәр ен уеп яз.
10 Алт ы исемне – бер ташк а, калг ан алт ысын – икенче ташк а. Исемнәрне тәрт ип
буенча яз: иң өлкән угл ыннан башлап иң кечесе белән тәмамла. 11-14 Бу ташларга
Исраи л угылларын ың исемнәрен оста нәк ышче мөһер уйган сыман итеп яз. Ан
нары алт ын кысалар яса һәм ташларн ы шуларга урнашт ыр; аннан бу ташларн ы,
Исраи л угылларын ың истәлег е итеп, эфодн ың иңсәләренә беркет. Шулай итеп,
Раббы Исраи л халк ын исенә төшерсен өчен, Һарун үзенең иңбашларында Исраи л
угылларын ың исемнәрен йөртер. Ике чылбырн ы да саф алт ыннан бау сыман итеп
үреп эшлә, ул чылбырларн ы кысаларга беркет.
15 Эфодн ы әзерләг ән кеб ек, рух ан и күкр әкчәс ен, ягън и хөкем кыл у күкр әкчәс ен
әзерлә. Күкрәкчәне дә алт ын җепләрдән, зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәг е йон
нан һәм нәфис җитеннән эшлә – аны оста итеп чик. 16 Буе һәм иңе берәр карыш*
булган тиг езья кл ы турыпочмак рәвешендәг е бу күкрәкчә ике катл ы булсын. 17 Аңа
дүрт рәт итеп кыйммәтле ташлар беркет: беренче рәттә – кызыл якут, топаз һәм
зөбәрҗәт, 18 икенчесендә – фирәзә, зәңгәр якут һәм алмаз, 19 өченчесендә – җете
кызыл якут, оникс, амет ист, 20 ә дүртенчесендә – хризол ит, ахак һәм яшма булсын.
Аларн ы алт ын кысаларга урнашт ыр. 21 Исраи л ыругларын ың һәрк айсына берәр
таш исәбеннән барысы уни ке таш бул ырга тиеш. Һәрбер ташк а, мөһер уйгандаг ы
кебек, уни ке ыругн ың исемнәре берәм-берәм уеп язылсын.
22 Күкр әкчә өчен чылбырларн ы саф алт ыннан бау сыман үреп эшлә. 23 Ике ал
тын боҗра ясап, аларн ы күкрәкчәнең өске ике почмаг ына беркет 24 һәм ике алт ын
чылбырны күкрәкчә почмакларындаг ы боҗраларга бәйлә. 25 Чылбырларның икенче
очларын эфод иңсәләрендәге ике кысага беркет һәм, шул рәвешле, чылбырлар алдан
эфодн ың ике иңсәсенә беркетелсен. 26 Ике алт ын боҗра ясап, аларн ы күкрәкчәнең
аск ы ике почмаг ына – эфодк а караган эчке ягына беркет. 27 Янә ике алт ын боҗра
ясап, аларны эфод иңсәләренең аск ы ягына, ягъни җөе янына, билбау өстенә ныг ыт.
28 Күкр әкчә эфодт ан шуы п төшмәс ен һәм эфодн ың билбавыннан өст әр әк торсын
өчен, күкрәкчә боҗраларын эфод боҗраларына зәңгәр тасмалар белән бәйләп куй.
29 Һәрв ак ыт Раббын ың исенә төшер еп торыр өчен, Изг е бүлмәг ә Раббы алд ына
кергәндә, Һарунның йөрәге турысында Исраи л угылларының исемнәре уеп язылган
* 28:16

Карыш – 22 см.
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хөкем итү күкрәкчәсе бул ыр. Бу – хөкем итү күкрәкчәсе. 30 Аның эченә изг е жирә
бәләр* куй. Һарун Раббы алд ына килгәндә, алар аның йөрәг е өстендә бул ырлар;
шул рәвешле, Раббы алд ында исраи л иләргә хөкем чыгарганда, Һарун һәрвак ыт
аларн ы үз янында йөртер.
31 Эфод белән киелә торг ан япанча тот ашт ан зәңг әр тук ымадан тег елс ен. 32 Аның
уртасында баштан кия р өчен тишек булсын. Тук ыман ың чите сып ылмасын өчен,
тишек кырыйларын яка сыман итеп тек. 33 Зәңгәр, җете кызыл һәм кызыл төстәг е
йон алып, алардан япанча итәг е әйләнәсенә анар сурәтләре яса, ә алар арасына
алт ын кыңг ыраулар беркет. 34 Итәк әйләнәсендә алт ын кыңг ыраулар һәм анарлар
үзара чиратлаш ып барсын. 35 Һарун бу киемне рухан и хезмәтен башк арганда кияргә
тиеш. Раббы алд ына Изг е бүлмәгә кергәндә һәм аннан чыкк анда, бу кыңг ыраулар
чыңлап торыр. Шуңа күрә аңа үлем янамас.
36 Саф алт ыннан бер ләүхә яса һәм, мөһер уйг ан сыман, аңа «Раббыг а баг ыш
ланган» дигән сүзләрне уеп яз. 37 Аны чалман ың алг ы ягына зәңгәр тасма белән
беркетеп куй. 38 Һарун аны баш ына киеп йөрсен; әгәр исраи л иләрнең Раббыга ба
гышлаган изг е бүләкләрендә хата булса, Һарун аларн ың гаепләрен үз өстенә алыр.
Раббы бүләкләрне кабул итсен өчен, изг елек билг есе беркетелгән чалман ы Һарун
һәрвак ыт киеп йөрсен.
39 Нәфис җит еннән күлмәк тек. Нәфис җит еннән чалма әзерлә һәм пут аг а би
зәкләр чик. 40 Һарунн ың угыллары өчен дә шунд ый күлмәкләр, путалар һәм баш
киемнәре әзерлә, бу аларга хөрмәт вә мәһабәтлек өстәр. 41 Бу киемнәрне туган ың
Һарунга һәм аның угылларына кигез дә, башларына смай сөртеп, аларны руханилык
ка баг ышла. Миңа рух ан и бул ып хезмәт итсеннәр өчен, аларн ы шулай изг еләндер.
42 Рух ан иларн ың эчке ышт аннарын нәфис җит еннән тек; ул аларн ы билдән тез
гә кадәр каплап торсын. 43 Очраш у чат ырына кергәндә яки, Изг е бүлмәдә хезмәт
башк ару максат ыннан, хуш исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхенә якынайганда,
Һарун һәм аның угыллары шуш ы ыштанн ы кия ргә тиешләр. Шул вак ытта алар
гаепле булмас һәм үлемгә дучар ителмәс. Бу – Һарун һәм аның нәсел варислары
өчен мәңг елек каг ыйдә.

29

Рух ан илыкка багышлау йоласы

Һарун белән аның угыллары рух ан и бул ып Миңа хезмәт итсеннәр өчен,
менә шунд ый изг еләндерү йоласы үтә: кимчелексез бер үгез бозау һәм ике
сарык тәкәсе ал да 2 сыйфатл ы бодай оныннан төче икмәк, шулай ук зәйт үн мае
куш ылган төче күмәч һәм зәйт үн мае белән майланган юка төче көлчәләр пешер.
3 Икмәк, күмәч һәм көлчәләрне кәрзинг ә сал да аларн ы үгез боз ау һәм ике сарык
тәкәсе белән бергә Миңа тәкъд им ит.
4 Шуннан соң Һарун һәм аның угылларын Очраш у чат ыры алд ына алып килеп ю
да 5 Һарунга күлмәк, эфод, эфод белән киелә торган япанча һәм рух ан и күкрәкчәсе
кидер; аннары эфодн ы бизәкле билбау белән бәйләп куй. 6 Баш ына чалма кидереп,
чалмага изг елек билг есен беркет. 7 Изг еләндерү мае ал да Һарунн ың баш ына сөрт.

* 28:30
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8 Шуннан соң Һарунн ың угылларын алып кил, аларг а күлмәк кидер 9 һәм бил
ләрен пута белән бу, аларга баш киеме кидер. Һарун һәм аның угылларын син
рух ан ил ыкк а шул рәвешле баг ышларсың. Мәңг е үзгәрм и торган каг ыйдә буенча,
алар рух ан и бул ырлар.
10 Шунн ан Очр аш у чат ыры алд ын а үгез боз аун ы алып кил. Һарун һәм аның
угыллары кулларын боз ау баш ына куйсыннар*, 11 ә соң ыннан Раббы карш ын
да – Очраш у чат ыры алд ында боз аун ы суй. 12 Аның кан ына бармаг ыңн ы ман ып,
мәзб әхнең мөг езләр енә сөрт, ә калг ан канн ы мәзб әх ниг ез енә түк. 13 Боз аун ың
эчке әгъз аларын каплаг ан бөт ен маен, бавыр аст ындаг ы өлешен, ике бөер ен һәм
бөер өст ендәг е маен аерып ал да аларн ы мәзб әхт ә янд ыр; 14 ә боз аун ың итен, ти
рес ен һәм эчендәг е шакш ыларын станнан читкә алып кит еп янд ыр. Бу – сгөнаһ
йол у корбан ы.
15 Шуннан соң ике сарык тәкәс енең берс ен ал; Һарун һәм аның угыллары кул
ларын тәкәнең баш ына куйсыннар; 16 тәкәне суй, кан ын мәзбәхнең һәр ягына
чәчрәт. 17 Соң ыннан тәкәне кисәкләргә бүл, аның эчке әгъзаларын һәм аякларын,
юып, баш ы һәм калган өлешләре янына куй, 18 аннан бөтен тәкәне, стулаем янд ыру
корбан ы итеп, мәзбәхтә янд ыр. Бу – Раббыга баг ышланган янд ыру бүләг е; аның
тәмле исе Раббын ың күңеленә хуш килер.
19 Икенче сарык тәкәс ен ал; Һарун һәм аның угыллары кулларын тәкәнең ба
шына куйсыннар. 20 Тәкәне суй, кан ын Һарунн ың һәм угылларын ың уң колак яф
ракларына сөрт. Шулай ук уң кулларын ың һәм уң аякларын ың баш бармакларына
да кан сөрт. Соң ыннан мәзбәхнең һәр ягына да кан чәчрәт. 21 Аннары мәзбәхтәг е
канн ың бер өлешен һәм берн ик адәр изг еләндерү мае алып, Һарунга, аның кием
нәренә, шулай ук аның угылларына һәм аларн ың киемнәренә сип. Һарун, аның
угыллары һәм аларн ың киемнәре шул рәвешле изг еләндерелер.
22 Шуннан соң рух ан ил ыкк а баг ышлау йоласы өчен кит ер елг ән тәкәнең маен,
аның симез койрыг ын, бөтен эчке әгъзаларын каплаган маен, бавыр аст ындаг ы
өлешен, майлары белән бергә ике бөерен һәм артк ы уң бот ын ал. 23 Шулай ук Раб
бы алд ына китерелгән кәрзиндәг е төче икмәкләрдән бер күмәч, бер майл ы икмәк
һәм бер юка көлчә ал. 24 Боларн ың һәммәсен Һарун һәм аның угылларын ың ку
лына бир, һәм алар шуны күтәреп селкесеннәр дә Раббы алд ына махсус бүләк итеп
китерсеннәр. 25 Аннары, барысын да аларн ың кулларыннан алып, тулаем янд ыру
корбан ы өстендә мәзбәхтә янд ыр. Бу – Раббыга баг ышланган янд ыру бүләг е; аның
тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. 26 Шуннан соң Һарунн ы рух ан ил ыкк а ба
гышлаганда корбан ителгән сарык тәкәсенең түш итен ал да, махсус бүләк итеп,
Раббы алд ында күтәреп селке. Бу өлеш синеке бул ыр.
27 Һарун һәм аның угылларын рух ан ил ыкк а баг ышлаг анда корбан ителг ән сарык
тәкәсенең селкегән өлешләрен – түш итен һәм артк ы бот ын изг еләндер. 28 Раббы
га китергән тат ул ык корбаннарын ың бу өлешен Исраи л халк ы Һарунга һәм аның
угылларына бирсен, чөнк и бу – аларн ың мәңг елек өлеше.
* 29:10

Һарун һәм аның угыллары кулларын бозау башына куйсыннар... – Шулай эшләг әндә, Раб
бы, корбанн ы кабул итеп, аларн ың гөнаһларын йола (караг ыз: «Левиләр», 1:4).
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29 Һарунн ың изг е киемнәр е аның нәс ел варисларына калсын – аларн ы рух ан и
лыкк а баг ышлап, май сөрткәндә, шуш ы киемнәрне киярләр. 30 Атасы урын ына баш
рух ан и сыйфат ында Очраш у чат ырын ың Изг е бүлмәсенә хезмәт итәр өчен кергән
дә, Һарунн ың нәсел варисы җиде көн дәвам ында шуш ы киемнәрне киеп йөрсен.
31 Рух ан ил ыкк а баг ышлау корбан ы булг ан тәкәнең итен изг е урында пешер, 32 ә
соң ыннан Һарун һәм аның угыллары бу итне һәм кәрзиндәг е икмәкне Очраш у
чат ыры алд ында ашасыннар. 33 Алар бу бүләкләрне ашый алалар; әлег е бүләкләр
аларн ы рух ан ил ыкк а баг ышлаганда һәм изг еләндергәндә, гөнаһларыннан арын
дырганда китерелә. Әмма башк а кешеләр боларн ы ашый алм ый, чөнк и әлег е бү
ләкләр – изг е. 34 Әгәр тәкә итенең бер өлеше яисә икмәк сын ыг ы иртәнгә калса,
аны янд ырырга кирәк; бу икмәкне яисә итне ашарга ярам ый, чөнк и ул – изг е.
35 Шуш ыларн ың барысын да Һарун һәм аның угыллары өчен нәкъ Мин әйт кәнчә
эшлә. Аларн ы рух ан ил ыкк а баг ышлау йоласы җиде көн дәвам итсен. 36 Җиде көн
дәвам ында, гөнаһлардан арын у өчен, һәр көнне бер үгез бозаун ы гөнаһ йол у кор
бан ы итеп китер. Мәзбәхне дә нәҗеслектән пакьлә, изг еләндерү өчен, аны майла.
37 Мәзб әхне җиде көн буена чист арт һәм изг еләндер; ул шуш ылай итеп тул ысынча
изг е бул ыр. Аңа каг ылган бар нәрсә изг е санал ыр*.

Көндәлек тәк ъд имнәр
Һәр көнне мәзбәхтә бер яшьлек ике сарык бәрәнен: 39 берсен – иртән, ә икен
чесен кич белән корбанга китер. 40-41 Эфан ың уннан бер өлеше күләмендә сый
фатл ы бодай онына һиннең* дүрттән бер өлеше күләмендә сыйфатл ы зәйт үн мае
куш ып, сикмәк бүләг ен, шулай ук һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә сшәраб
бүләг ен беренче бәрән белән бергә тәкъд им ит. Кич белән, икенче бәрәнне китер
гәндә, яңадан да иртәнг е кебек шул ук күләмдә икмәк һәм шәраб бүләг е тәкъд им
ит. Бу – Раббыга баг ышланган янд ыру бүләг е; аның тәмле исе Раббын ың күңеленә
хуш килер. 42 Киләчәк буы ннар бу тулаем янд ыру корбан ын һәрвак ыт Очраш у ча
тыры алд ына – Раббы карш ына китерсеннәр. Мин шунда алар белән очраш ырм ын
һәм синең белән сөйләшермен. 43 Исраи л халк ы белән очраш у урын ым бул ыр бу,
һәм ул урын Минем шөһрәтем белән изг еләндерелер. 44 Мин Очраш у чат ырын һәм
мәзбәхне изг еләндерермен. Һарунн ы һәм аның угылларын, алар Миңа рух ан и бу
ларак хезмәт күрсәтсеннәр өчен, шулай ук изг еләндерермен. 45 Мин Исраи л халк ы
арасында яшәрмен һәм аларн ың Алласы бул ырм ын. 46 Шунда хал ык Мин – Раббы,
аларн ың Алласы икәнне, исраи л иләр арасында яшәр өчен, аларн ы Мисыр җирен
нән алып чыкк анн ы белер. Мин – Раббы, аларн ың Алласыд ыр!
38

30

Хуш исле сумала-майлар көйрәтү мәзбәх е
Хуш исле сумала-майлар көйр әт ү мәзбәхен сәрви агач ыннан яса. 2 Ул
тиг езья кл ы турыпочмак – буе һәм иңе берәр терсәк, биеклег е ике терсәк
1

* 29:37

...изге саналыр. – Әлег е гыйбар ә «үтерелерг ә тиеш» диг ән мәгънәне дә белдерерг ә
мөмк ин. (30:29 да шул ук мәгънәдә.)
* 29:40-41 Һин – сыекл ык үлчәү бер әмлег е, 3,5 л.
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булсын. Аның дүрт почмаг ына мөг езләр ясап, алар мәзбәх белән бербөтен бул ырга
тиеш. 3 Мәзбәхнең өстен, ян-якларын һәм мөг езләрен саф алт ын белән каплап,
кырыйларын да алт ын белән бизә. 4 Мәзбәхнең өске ягыннан бераз аск арак төшеп,
кара-каршы ике ягына алт ын боҗралар беркет еп куй. Бу боҗраларга, мәзбәхне
күчереп йөрт ү өчен, колгалар кидер. 5 Колгаларн ы, сәрви агач ыннан ясап, алт ын
белән капла. 6 Мәзбәхне Боерыклар санд ыг ы алд ындаг ы пәрдә карш ына куй, ягъ
ни санд ык өстендәг е капк ач алд ына урнашт ыр. Шул капк ач өстендә Мин синең
белән очраш ырм ын.
7 Якт ырт к ычларн ы әзерләг әндә, Һарун һәр ирт әдә мәзб әх өст ендә хуш исле сумала-майлар көйрәтергә тиеш. 8 Һәм һәр кичне якт ырт к ычларн ы кабызганда, ул
шулай ук хуш исле сумала-майлар көйрәтергә тиеш. Шулай итеп, Раббы алд ында
сумала-майлар буыннан-буынга даи м и көйрәтелер. 9 Тыелган башк а сумала-майларны да, янд ыру корбан ын да, икмәк бүләг ен дә бу мәзбәхтә янд ырмаг ыз. Шулай
ук шәраб бүләг ен дә коймаг ыз. 10 Елына бер тапк ыр Һарун гөнаһ йол у корбан ын ың
кан ы белән мәзбәх мөг езләрен пакьләсен. Бу йола һәр ел саен буыннан-буынга
башк арылсын. Бу мәзбәх – Раббы өчен тул ысынча изг е.
Изге чатыр салымы
Раббы Мусага әйтте:
– Син Исраи л халк ын ың сан ын исәпкә алганда, һәр ир-ат үзе өчен Раббыга
йол ым түләргә тиеш. Шул чаг ында аларга афәт янамас. 13 Саналган һәр ир-ат ярт ы
шәк ыл* йол ым түләсен. (Бер шәк ыл – егерме гера* була.) Бу ярт ы шәк ыл Раббыга
тәкъд им ителсен. 14 Яше егермедән узган, исәпкә алынган һәр ир-ат әлег е йол ымн ы
Раббыга баг ышласын. 15 Байлар – ярт ы шәк ылдан арт ык, ә ярл ылар ярт ы шәк ыл
дан ким бирмәскә тиеш. Сезнең җаннарыг ызн ы саклау өчен, Раббыга бирә торган
йол ым бул ыр бу. 16 Исраи л халк ыннан бу акчаларн ы җыеп ал да Очраш у чат ыры
хаҗәтләре өчен сарыф ит. Бу йол ым Раббыга исраи л иләрне искә төшерү, аларн ың
җаннарын саклау өчен бул ыр.
11

12

Бакыр юынгыч
Раббы Мусага әйтте:
– Юын у өчен, бак ыр юынг ыч һәм аңа бак ыр аск уйма яса. Юынг ычн ы Очра
шу чат ыры белән мәзбәх арасына урнашт ыр һәм су белән тут ыр. 19 Һарун вә аның
угыллары шушы юынг ычтан кулларын һәм аякларын юсыннар. 20 Очраш у чатырына
кергән саен, алар юын ырга тиеш; шул чаг ында алар үлмәя чәк. Раббыга баг ышлап,
янд ыру бүләг е китерү өчен, мәзбәхкә якынлашк анда да, 21 шулай ук аяк-кулларын
юарга тиеш, шулай эшләмәсәләр – үләрләр. Бу – Һарун һәм аның нәсел варислары
өчен буыннан-буынга мәңг елек каг ыйдә.
17

18

* 30:13

...шәкыл... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Изг е йорт шәк ыл ы. (30:23-24; 38:2426 да шул ук мәгънәдә.)
* 30:13 Гера – 0,5 гр.
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Изгеләнд ерү мае
Раббы Мусага таг ы болай диде:
– Хуш исле, сыйфатл ы матдәләр – биш йөз шәк ыл сыек смирра, шул күләм
нең ярт ысын, ягън и ике йөз илле шәк ыл хуш исле дарч ин, ике йөз илле шәк ыл хуш
исле кам ыш, биш йөз шәк ыл кассия*, бер һин зәйт үн мае ал. 25 Шуларн ы, хушбуй
әзерләгәндәг е кебек, бергә болгат та изг еләндерү мае яса. Бу – изг еләндерү мае.
26‑28 Шуш ы май белән Очраш у чат ырын, Боерыклар санд ыг ын, өст әл һәм өст әлдәг е
барлык савыт-сабаны, шәмдәл һәм аның кирәк-яракларын, хуш исле сумала-майлар
көйрәт ү мәзбәхен, корбан янд ыру мәзбәхен һәм аның барл ык әсбапларын, шулай
ук юынг ыч һәм аның аск уймасын майла. 29 Аларн ы шул рәвешле изг еләндер, һәм
алар тул ысынча изг е бул ырлар. Бу әйберләргә каг ылган бар нәрсә изг е санал ыр.
30 Һарунг а һәм аның угылл арын а май сөрт, аларн ы рух ан ил ыкк а баг ышл ап,
Миңа хезмәт итү өчен изг еләндер. 31 Исраи л халк ына болай дип әйт: «Бу – киләсе
буы ннар өчен Раббын ың изг еләндерү мае. 32 Бу майн ы бүтәннәргә сөрт мәг ез; ош
бу ысул белән башк а берн инд и дә май әзерләмәг ез. Бу май – изг е. Аны изг е дип
исәпләг ез. 33 Әгәр кем дә булса, шуш ыңа охшат ып, май әзерләсә яки аны рух ан и
булмаган кешегә сөртсә, анд ый зат үз халк ыннан читләштерелергә тиеш».
22

23-24

Хуш исле сумала-майлар
Шуннан соң Раббы Мусага болай диде:
– Тиг ез күләмдә итеп менә монд ый хуш исле матдәләр – натап, шехелет, хелбена
һәм саф сумала-майлар ал. 35 Шуларн ы бергә куш ып болгат та, хушбуй әзерләгән
дәг е кебек, хуш исле сумала-майлар яса һәм тоз өстә. Бу хуш исле сумала-майлар –
саф һәм изг е. 36 Шуш ы сумала-майларның бер өлешен, бик вак итеп төеп, Очраш у
чат ырындаг ы Боерыклар санд ыг ы алд ына куй, һәм шул урында Мин синең белән
очрашачакм ын. Бу сумала-майлар тул ысынча изг е дип исәпләнер. 37 Монд ый ысул
белән үзег езгә берн инд и дә хуш исле сумала-майлар әзерләмәг ез. Аны Раббыга
баг ышлан ырга тиешле изг е әйбер дип исәпләг ез. 38 Әгәр кем дә булса берәү, аның
исе белән ләззәтлән ү өчен, монд ый сумала-майлар әзерл и икән, анд ый кеше үз
халк ыннан читләштерелергә тиеш.
34

31

Изге чатырны кору өчен осталар

Шуннан Раббы Мусага болай диде:
– Кара, Мин Яһүдә ыруг ыннан Хүр угл ы Уридән туган Бесалелн ы сайла
дым 3 һәм аны, Аллаһ ы Рух ы белән рухланд ырып, барл ык һөнәрләр өчен кирәк
ле акыл, остал ык һәм төрле күнекмәләр белән баетт ым. 4 Шуңа күрә ул алт ын,
көмеш һәм бак ыр әйберләрнең сызым ын сызып, аларн ы ясый 5 һәм кыйммәтле
ташларн ы, кырлап, кысага утырта, шулай ук агачтан әйберләр ясый белә. Бесалел
теләсә нинд и эшне башк ара ала. 6-11 Дан ыруг ыннан Ахисамах угл ы Оһол иабн ы
Мин Бесалелн ың ярдәмчесе итеп билг еләдем. Сиңа әмер ителгән бар әйберне –

* 30:23-24

1
2

Кассия – күпьелл ык куа к.

143

Чыг ыш 31, 32

Очраш у чат ырын, Боерыклар санд ыг ын һәм аның капк ач ын, чат ырн ың барл ык
кирәк-яракларын, өстәлне һәм өстәлдәг е савыт-сабаны, саф алт ыннан эшләнгән
шәмдәлне һәм аның барл ык кирәк-яракларын, хуш исле сумала-майлар көйрә
тү мәзбәхен, корбан янд ыру мәзбәхен һәм аның барл ык әсбапларын, юынг ычн ы
һәм аның аск уймасын, мәһабәт киемнәрне – рух ан и Һарунга изг е киемнәрне һәм
аның угылларына рух ан ил ык итү өчен киемнәрне, изг еләндерү маен һәм Изг е бүл
мә өчен хуш исле сумала-майларны әзерл и алсыннар өчен, Мин шулай ук барл ык
һөнәрчеләргә дә остал ык бирдем. Мин сиңа ничек кушк ан булсам, алар барысын
да шулай эшләсеннәр.
Шимбә көн
Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л халк ына әйт: «Сез Минем шимбә көннәремне билг еләп үтәргә ти
еш. Сезне изг е итүче Раббы икәнемне сез белсен өчен, бу көн Минем белән сезнең
арадаг ы билг е бул ыр. 14 Шимбә көнне билг еләп үтег ез, чөнк и бу көн сезнең өчен
изг е. Кем дә булса шимбә көнне билг еләп үтмәсә, ул кеше үлемгә дучар ителергә
тиеш; ә инде шимбә көнне нинд и дә булса эш башк арган кеше, кем бул уы на ка
рамастан, үз халк ыннан читләштерелергә тиеш. 15 Алт ы көн эшләг ез, ә җиденче,
ягън и шимбә көнне ял итег ез, бу – Раббыга баг ышланган изг е көн. Шимбә көнне
эшләгән адәм үлем җәзасына тарт ылсын. 16 Исраи л халк ы буыннан-буынга шим
бә көнне билг еләп үтәргә тиеш, бу – мәңг егә беркетелгән килеш ү. 17 Шимбә көн
Минем белән сезнең арадаг ы мәңг елек билг е бул ып кал ыр, чөнк и Раббы, алт ы көн
буе эшләп, күк вә җирне булд ырд ы, ә инде җиденче көнне ял итте».
18 Шуннан соң, Синай тавында Муса белән сөйләш үен тәмамлап, Аллаһ ы аңа
бармаг ы белән язган боерыкларын – ике таш такта бирде.
12
13

32

Исраи лиләрнең алтыннан үгез боз ау сынын ясавы

Инде күп вак ыт узып та, Мусан ың һаман да таудан төшмәвен күргәч, ке
шеләр Һарун тирәсенә җыелд ылар һәм аңа:
– Әйдә, безгә аллалар яса, алар безнең алдан барсыннар. Безне Мисырдан алып
чыкк ан Мусага нәрсә булганн ы белм ибез, – диделәр.
2 Һарун хал ыкк а әйтт е:
– Хат ыннарыг ызга, угылларыг ызга һәм кызларыг ызга кидергән алт ын алк алар
ны салд ырып, миңа алып килег ез.
3 Шуннан соң бар хал ык, алт ын алк аларын сал ып, Һарунг а алып килде. 4 Һарун
хал ыктан алт ынн ы алд ы, аны эретеп койд ы да кискеч ярдәмендә үгез бозау сын ын
ясад ы. Шулчак хал ык әйтте:
– Әй Исраи л ток ым ы! Сине Мисыр җиреннән алып чыкк ан аллаң менә шуш ы!
5 Һарун, мон ы күр еп, боз ау карш ында мәзб әх төз еде һәм әйтт е:
– Иртәгә Раббы хөрмәтенә бәйрәм бул ыр.
6 Икенче көнне хал ык, бик ирт ә торып, тулаем янд ыру корбаннары һәм тат ул ык
корбаннары китерде; соң ыннан барысы утырып ашап-эчте дә күңел ачарга кереште.
7 Шулчак Раббы Мусаг а:
1
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– Тиз генә түбәнгә төш, Мисыр җиреннән алып чыкк ан халк ың бозылд ы! – ди
де. – 8 Минем әмерләремнән алар бик тиз тайп ылд ылар, үзләренә үгез бозау сын ын
коеп, шуңа табынд ылар һәм корбаннар китерделәр, һәм хал ык әйтте: «Әй Исраи л
ток ым ы! Сине Мисыр җиреннән алып чыкк ан аллаң менә шуш ы!»
9 Раббы Мусаг а янә әйтт е:
– Күрәм ки, бу хал ык үзсүзле. 10 Хәзергә син Мине калд ырып тор. Ачу-ярсуымнан
Мин аларн ы кырып бетерәм, ә соң ыннан синнән бөек хал ык булд ырам.
11 Әмма Муса Раббыдан, үз Алласыннан ялв арып сорад ы:
– Әй Раббы, Үзеңнең бөек көчең, кодрәтле кул ың белән Мисыр җиреннән алып
чыкк ан халк ыңа ник шулай ачул ысың? 12 Нишләп әле Син мисырл ыларга: «Раббы
Үз халк ын усал ния т белән – тауларда һәлак итеп, җир йөзеннән юкк а чыгарыр
өчен, Мисырдан алып киткән икән», – дип әйтергә юл куясың?! Ярсуы ңн ы чәчмә,
үзгәрт карарыңн ы, Үз халк ыңа афәт белән янама! 13 Колларың Ибраһ им, Исх ак һәм
Исраи лне исеңә төшер – аларга Син Үз Зат ыңнан: «Нәселег езне күктәг е йолд ызлар
сан ынча ишәйтермен. Вәгъдә иткән шуш ы җирләрнең бөтенесен нәсел варисла
рыг ызга мәңг елек биләмә итеп бирермен», – дип ант иттең.
14 Шуннан Раббы Үзенең карарын үзг әртт е, һәм хал ыкк а кыл ынасы афәт бул
мый калд ы. 15 Ә Муса исә, боерыклар язылган әлег е ике таш тактан ы алып, таудан
төште. Бу ташларн ың ике ягына да боерыклар язылган иде. 16 Бу таш такталарн ы
Аллаһ ы Үзе ясап, әлег е боерыкларн ы Үзе уеп язган иде.
17 Кешеләрнең кычк ырышк ан тавыш ын ишет еп, Ешуа Мусаг а әйтт е:
– Тавышларга караганда, станда суг ыш бара!
18 – Бу тавыш – җиң үчеләрнең дә, җиңелг әннәрнең дә тавыш ы түг ел, – дип җа
вап кайтард ы Муса. – Җырлаган тавышлар ишетәм мин!
19 Станг а якынлашк ач, Муса үгез боз ау сын ын һәм биеп йөрүче хал ыкн ы күрде.
Шунда Муса, ачуы ннан ярсып, тау итәг ендә такталарын җиргә атып бәрде, һәм
алар чәлпәрәмә килеп ват ылд ы. 20 Аннары Муса алар ясаган үгез бозау сын ын ал
ды да утк а салд ы һәм алт ынн ы, көл хәленә китереп, суга сибеп җибәрде, шуннан
соң Исраи л халк ын шул сун ы эчәргә мәҗбүр итте.
21 Муса Һаруннан:
– Бу хал ык сиңа нәрсә эшләде? Ник син аларн ы авыр гөнаһк а бат ырд ың? – дип
сорад ы.
22 – Ачуланма, хуҗ ам, – дип җав ап бирде Һарун. – Бу хал ыкн ың начарл ык эш
ләргә һәрвак ыт әзер торуы н син беләсең бит. 23 Алар миңа әйттеләр: «Безгә аллалар
яса, алар безнең алдан барсыннар. Безне Мисырдан алып чыкк ан Мусага нәрсә
булганн ы белм ибез». 24 Һәм мин аларга: «Кемнәрнең алт ын бизән ү әйберләре бар –
сал ыг ыз», – дидем. Алар миңа үзләренең алт ыннарын бирделәр, һәм мин аларн ы
утк а ташлад ым, ә ут эченнән менә шуш ы үгез бозау килеп чыкт ы.
25 Муса күрде ки, Һарун кул аст ында исраи л иләр тыеп булмас дәр әҗәдә йөг ән
сезләнгән, дошманнарын сөендереп, тәмам мәсхәрәгә калган. 26 Муса стан капк асы
алд ына баст ы да әйтте:
– Кем Раббы арт ыннан барырга тел и, шулар минем янга килсен!
Барча левиләр Муса янына җыелд ылар. 27 Муса аларга әйтте:
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– Исраи лнең Раббы Алласы болай ди: «Һәрк айсыг ыз кыл ыч ын ассын да станн ың
бер очыннан икенче очына узсын һәм үзенең туган ын, дуст ын, якын ын үтерсен».
28 Левиләр Мусан ың боерыг ын үтәделәр, һәм шул көнне өч мең чамасы кеше
һәлак булд ы.
29 Аннары Муса әйтт е:
– Бүг ен сез угылларыг ызн ың һәм туганнарыг ызн ың гомере бәрабәренә үзег езне
Раббыга баг ышлад ыг ыз, шуңа күрә Ул сезгә Үзенең фат их асын күндерде.
30 Икенче көнне ирт ән Муса хал ыкк а әйтт е:
– Гөнаһ ыг ыз зур сезнең! Әмма мин хәзер Раббы янына менәм, бәлк и, гөнаһла
рыг ызн ы кичерүен үтенә алырм ын!
31 Муса, Раббы янына әйләнеп кайт ып, әйтт е Аңа:
– Әйе, бу хал ык зур гөнаһ эшләде. Алар үзләренә алт ыннан алла ясад ылар.
32 Хәз ер Син аларн ың бу гөнаһ ын кичерс әң иде! Әгәр кичерм ис ең икән, Үзең язг ан
китаптан* исемемне сызып ташла.
33 Раббы Мусаг а:
– Кит абымнан Мин Үземә карш ы гөнаһ эшләүчеләрнең исемнәр ен сыз ам.
34 Хәз ер исә юлг а кузг ал һәм Мин әйт кән урынг а хал ыкн ы иярт еп кит, ә Минем
фәрештәм алд ыңнан барыр. Вак ыт ы җиткәч, кылган гөнаһлары өчен Мин аларга
җәза бирермен, – дип җавап кайтард ы.
35 (Хал ык ясаг ан үгез боз ау сын ы өчен, ягън и Һарун эшләп бирг ән сын өчен,
Раббы исраи л иләргә җәза җибәрде.)

33

Аллаһының исраи лиләр белән барырга теләмәве

1 Шуннан соң Раббы Мусаг а:
– Үзең дә, Мисырдан алып чыккан халкың да моннан китегез. Ибраһим, Ис
хак һәм Ягъкубка ант итеп, Мин «Сезнең нәселегезгә бирермен» дигән җирләргә ки
тегез, – диде. – 2 Сезнең алдыгыздан Мин фәрештә җибәрермен һәм кәнганиләрне,
амориләрне, хиттиләрне, фәризиләрне, хиввиләрне, явүсиләрне куып чыгарырмын.
3 Сөт вә бал агып торган җиргә китегез, әмма Мин сезнең белән бармаячакмын: сез –
үҗәт халык, әгәр Мин сезнең белән барам икән, юлда сезне һәлак итүем ихтимал.
4 Начар хәб әрне ишет еп, бар хал ык кайг ыг а төшт е, беркем үзенең биз ән ү әйб ер
ләрен такмад ы, 5 чөнк и Раббы Мусага, исраи л иләргә болай дип әйт, дигән: «Сез –
үҗәт хал ык. Әгәр сезнең белән бергә бераз гына барсам да, сезне кырып бетерүем
ихт имал. Барл ык бизән ү әйберләрег езне сал ыг ыз, сезнең белән нәрсә эшләргә
кирәклег ен Үзем карарм ын». 6 Шун ың өчен Исраи л халк ы Хореб тавында үзенең
бизән ү әйберләрен салд ы һәм башк ача инде кимәде.

Мусаның махс ус чатырда Аллаһы белән очраш уы
Шул арада Муса, станнан арырак китеп, бер чат ыр корд ы. Ул аны Очраш у ча
тыры дип атад ы. Раббыдан нәрсә булса да сорарга теләүче һәр кеше станнан чит
7

* 32:32

...китаптан... – Бу китапта Аллаһ ы кабул иткән кешеләрнең исемнәре язылг ан (ка
раг ыз: «Зәбур», 68:29).
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тә корылган әлег е чат ырга килә алд ы. 8 Муса чат ырга таба юнәлсә, бар кеше, үз
чат ырларын ың алд ына басып, Мусан ың чат ыр эченә кереп киткәнен карап кала
иде. 9 Муса керүгә, чат ыр алд ына бол ыт баганасы төшеп тукт ый, һәм Раббы Му
са белән сөйләшә иде. 10 Чат ыр алд ында бол ыт баганасын күрүгә, үз чат ырлары
янында басып торган кешеләр йөзт үбән җиргә каплана иде. 11 Раббы, йөзгә-йөз
карап, Муса белән дустанә сөйләшә, шуннан соң Муса станга кире кайта, ә аның
яшь ярдәмчесе – Нун угл ы Ешуа – шул чат ырда кала иде.
Мусаның Аллаһыны үзе белән барырга күнд ерүе
Муса Раббыга әйтте:
– Син миңа: «Бу хал ыкн ы җитәкләп барырсың», – дидең, әмма минем белән
кемне җибәрәсеңне әйт мәдең. Син миңа: «Исемеңне хәтердә тотам, Минем күз
алд ымда син илт ифат казанд ың», – дидең. 13 Әгәр чыннан да шулай икән, Сине
тан ып белер һәм күз алд ыңда таг ын да илт ифат казан ыр өчен, миңа Үзеңнең юл
ларыңн ы күрсәт. Һәм шун ы да онытма: бу кешеләр – Синең халк ың!
14 – Сезнең белән барырм ын Мин, – диде Раббы, – һәм сиңа тын ычл ык бирермен.
15 Шулчак Муса Раббыг а әйтт е:
– Әгәр Син безнең белән барм ыйсың икән, безне бу урыннан җибәрмә. 16 Безнең
белән бармасаң, мин дә, халк ың да Синең күз алд ыңда илт ифат казанган ыбызн ы
кайдан белербез? Мин һәм Синең халк ың җирдәг е башк а барл ык хал ыклардан
нәрсәсе белән аерыл ып торыр соң?!
17 Раббы Мусаг а:
– Син нәрсә сорасаң, Мин шун ы эшләрмен, чөнк и күз алд ымда син илт ифат
казанд ың, һәм Мин исемеңне хәтердә тотам, – диде.
12

Аллаһының Мусага Үзенең шөһрәтен күрсәтергә вәгъдә итүе
Шулчак Муса Раббыга әйтте:
– Зинһар өчен, миңа Үзеңнең шөһрәтеңне күрсәт.
19 Раббы җав ап кайт ард ы:
«Синең алд ыңда Мин Үземнең бар шөһрәтемне* күрсәтермен;
Үземнең „Раббы“ дигән исемемне игълан итәрмен.
Кемгә теләсәм, шуңа шәфк ать күрсәтермен;
кемне кызган ырга теләсәм, шун ы кызган ырм ын.
18

Әмма Минем йөземне күрә алмассың, чөнк и Мине күргән кеше исән кала алмый».
21 Раббы таг ын әйтт е:
– Менә, Минем янымда бер урын бар. Син шуш ы урында – кыя да басып торыр
сың. 22 Минем шөһрәтем шул турыдан узганда, Мин сине кыя ярыг ына яшерермен
һәм, шөһрәтем узып киткәнче, сине Үз кул ым белән каплап торырм ын. 23 Соң ын
нан кул ымн ы алырм ын, һәм син Минем арк амн ы күрерсең, әмма йөземне күрә
алмассың.
20
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...шөһрәтемне... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: игелег емне.
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Аллаһының исраи лиләр белән килешү яңартуы

1 Шуннан соң Раббы Мусаг а әйтт е:
– Беренчесе төсле үк итеп, ике таш такта яса, ә Мин элеккег е, син ватк ан
таш такталарга язылган сүзләрне яңа такталарга язарм ын. 2 Иртәгә иртән әзер бул,
Синай тавына мен дә тау баш ында Минем карш ыма чыг ып бас. 3 Синең белән һич
кем дә булмаск а тиеш – бу тауда беркем дә күренмәсен. Хәтта вак һәм эре терлек
тә тау итәг ендә утлап йөрергә тиеш түг ел.
4 Муса әүв әлг еләр е шикелле ике таш такт а ясап, Раббы кушк анча, икенче көнне
ирт үк аларн ы үзе белән алд ы да Синай тавына күтәрелде. 5 Раббы исә, бол ыт эчен
дә төшеп, Муса белән янәшә басып торд ы һәм аңа Үзенең «Раббы» дигән исемен
җиткерде. 6 Раббы, Муса алд ыннан узып, шун ы игълан итте:
«Раббы, Раббы, кызган учан вә мәрхәмәтле Аллаһ ы,
сабыр, рәхим-шәфкатьле вә тугрыл ыкл ы Аллаһ ы!
7
Ул Үзенең мәрхәмәтен меңнәрчә буы ннарга күрсәтә,
хилаф эшләрне, җиная тьләрне, гөнаһларн ы кичерә,
әмма гаеплеләргә җәза бирергә дә онытм ый,
аталарын ың гөнаһлары өчен
өченче, дүртенче буы нгача җәза бирә».

Муса шунд ук, баш ын җиргә кадәр иеп, Аңа табынд ы 9 һәм:
– Әй Хуҗа-Хакимем! Әгәр мин Синең күз алд ыңда илт ифат казанганм ын икән,
зинһар өчен, безнең белән бар, Хуҗа-Хакимем! Бу хал ыкн ың үҗәт бул уы на кара
мастан, безнең хилаф эшләребезне һәм гөнаһларыбызн ы кичер! Безне Үзеңнең
биләмәң итеп ал, – диде.
10 Шуннан Раббы әйтт е:
– Мин синең белән килеш ү төзим. Синең бөтен халк ың алд ында моңа кадәр
җир йөзендәг е бер генә хал ыкта да эшләнмәгән могҗ изалар күрсәт ермен, һәм
синең белән яши торган хал ык Мин Раббын ың синең хакк а дәһшәтле эшләр кы
луы н күрер. 11 Бүг ен Мин биргән әмерләрне үтәг ез. Мин сезнең күз алд ыг ыздан
амориләрне, кәнган иләрне, хитт иләрне, фәризиләрне, хиввиләрне һәм явүсиләр
не куачакм ын. 12 Сак бул ыг ыз: барачак җирег ездә яшәүче бер генә хал ык белән
дә килеш ү төземәг ез, югыйсә алар сезгә тозак бул ырлар. 13 Шуңа күрә аларн ың
мәзбәхләрен җимерег ез, изг е баганаларын ват ыг ыз һәм алиһә с Аширә хөрмәтенә
куелган баганаларын аударыг ыз. 14 Башк а берн инд и илаһк а да табынмаг ыз, чөнк и
Раббы – башк а илаһларга түзеп тормауч ы Аллаһ ы. 15 Бу җирдә яшәүче хал ык бе
лән килеш ү төземәг ез, югыйсә алар, үз илаһларына табынган һәм корбан китергән
вак ытта, сезне дә үзләре белән чак ырырлар, һәм сез аларн ың корбаннарын ашый
башларсыз. 16 Әгәр сез үз угылларыг ызга аларн ың кызларын хат ынл ыкк а сайла
саг ыз, аларн ың кызлары, үз илаһларына табын ып, сезнең угылларыг ызн ы шун ы
ук эшләргә мәҗбүр итәрләр.
17 Кое лма потлар ясамаг ыз.
8
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18 Төче күмәч бәйр әмен үтк әр ег ез. Мин сезг ә кушк анч а, җиде көн дәв ам ынд а
төчег ә пешерг ән икмәк ашаг ыз. Мон ы Абиб аенда, билг еләнг ән вак ытт а үтәг ез,
чөнк и бу айда сез Мисырдан чыкт ыг ыз.
19 Бер енче бул ып туг ан һәр ир бал а, шул ай ук эре һәм вак мал-туарыгыздан бе
ренче бул ып туг ан иркәк терлек – Минеке. 20 Әмма бер енче бул ып туг ан ишәкне
бәр ән бир еп йол ып алыг ыз; әгәр йол ып алмасаг ыз, муен ын сынд ырыг ыз. Сезнең
бер енче ир балаг ыз да йол ып алын ырг а тиеш.
Минем карш ыг а беркем дә буш кул белән килерг ә тиеш түг ел.
21 Алт ы көн эшләг ез, ә җиденче көнне ял итег ез. Хәтт а саб ан вак ыт ы һәм урак
өст е булса да ял итег ез.
22 Бер енче бод ай уңыш ын җыйг ач, Атн ал ар бәйр әмен* үтк әр ег ез, ә ел тәм ам
ланг анда, Бөрт екле ашл ык җыю бәйр әмен үткәр ег ез.
23 Елг а өч мәрт әб ә сезн ең барл ык ирл әр ег ез Хуҗа-Раббы, Иср аи л Алл ас ы
карш ына килерг ә тиешләр. 24 Мин сезнең алд ыг ыздан башк а кав емнәрне куы п
җиб әр ермен һәм сезнең чикләр ег езне киңәйт ермен. Сез елына өч тапк ыр Раббы
Аллаг ыз карш ына килс әг ез, беркем дә сезнең җир ег езне тарт ып ала алмас.
25 Миң а корб ан кан ы кит ерг әндә, ачытк ы сал ынг ан бернәрс ә дә тәкъд им ит
мәг ез. Кот ыл у бәйр әме корбан ын ың һичнәрс әс ен ирт әнг ә калд ырмаг ыз.
26 Бер енче бул ып җыйг ан уңыш ыг ызн ың иң яхш ы өлешен Раббы Алл аг ыз йор
тына кит ер ег ез.
Кәҗә бәт иен анасын ың сөт ендә пешермәг ез.
27 Раббы Мус аг а әйтт е:
– Мин әйт кәннәрнең барысын да язып ал, чөнк и бу – Мин синең белән һәм
Исраи л халк ы белән төз ег ән килеш үнең ниг ез едер.
28 Мус а анд а Раббы белән кырык көн вә кырык төн булд ы, берн и ашам ад ы да,
эчмәде дә; таш такт аларг а килеш үнең сүзләр ен – ун боерыкн ы язд ы.

Мусаның нурлы йөз е
Боерыклар язылг ан ике таш такт ан ы тот ып, Муса Синай тавыннан төшкәндә,
Аллаһ ы белән сөйләш үдән йөз енең нур чәчеп торуы н үзе белм и иде әле. 30 Муса
ның йөз е нур чәчеп торг анн ы күрг әч, Һарун һәм барча Исраи л халк ы аңа якын
килерг ә курыкт ы. 31 Муса исә аларн ы үзенә чак ырд ы, һәм Һарун белән хал ык
башл ыклары аның янына килде, һәм Муса алар белән сөйләшт е. 32 Шуннан соң
калг ан барл ык исраи л иләр дә Мусаг а якынлашт ы, һәм Раббын ың Синай тавында
бирг ән боерыкларын ул аларг а тапш ырд ы. 33 Сөйләш ү тәмамланг ач, Муса бөр
кәнчек белән йөз ен каплад ы. 34 Раббы алд ына барып, Аның белән сөйләшкәндә,
Мус а һәрв ак ыт йөз еннән бөркәнчег ен ала иде. Анн ары, кайт ып, Раббы куш
каннарн ы Исраи л халк ына җиткерг әндә, 35 хал ык аның йөз еннән нур бөркелеп
торуы н күр ә иде. Раббы белән сөйләшерг ә барг анч ы, Муса янә йөз ен бөркәнчек
белән капл ый иде.
29
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Атналар бәйрәме – Уңыш бәйрәменең икенче исеме (караг ыз 23:16).
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Шимбә турындагы канун

Муса, Исраи лнең бар халк ын җыеп, болай диде:
– Раббы сезгә менә нәрсә эшләргә боерд ы: 2 алт ы көн эшләг ез, ә җиденче
көн – шимбә, Раббыга баг ышланган изг е ял көне. Ул көнне эшләгән кеше, кем бу
луы на карамастан, үлемгә дучар ителергә тиеш. 3 Шимбә көнне хәтта өйләрег ездә
ут та кабызмаг ыз.
1

Исраи лиләрнең бүләкләре
Исраи л халк ына Муса болай диде:
– Раббы менә нәрсә боерд ы: 5 үзег ездән Раббыга бүләкләр тәкъд им итег ез. Һәр
кем Раббыга нәрсә бүләк итәргә тел и, шун ы китерсен. Ул бүләкләр: алт ын, көмеш,
бак ыр, 6 зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәг е йон, нәфис җитен, кәҗә мам ыг ы,
7 кызыл төскә буя лг ан сарык тәкәс е тир еләр е, диңг ез филе тир еләр е, сәрви агач ы,
8 якт ырт к ыч өчен зәйт үн мае, изг еләндерү мае һәм көйр әт ү мае өчен хуш исле мат
дәләр, 9 эфодк а һәм рух ан и күкрәкчәсенә беркет ү өчен, ахак вә башк а кыйммәтле
ташлар булсын.
10 Сезнең арада булг ан барл ык ост алар, килеп, Раббы кушк ан бар нәрс әне – 11 ча
тырн ы, аның каплавыч ын, капт ырмаларын, рамнарын, борысларын, баганаларын
һәм ниг езләрен; 12 Аллаһ ы санд ыг ын, аның колгаларын, капк ач ын һәм санд ыкн ы
аера торган пәрдәне; 13 өстәлне һәм аның колгаларын, өстәлдәг е барл ык савыт-сабаны һәм Аллаһ ыга баг ышланган икмәкне; 14 шәмдәлне, аның кирәк-яракларын вә
якт ырт к ычларын, аның өчен майн ы; 15 хуш исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхен
һәм аның колгаларын; изг еләндерү маен, хуш исле сумала-майларны; чат ырга керү
юлын каплауч ы пәрдәне; 16 корбан янд ыру мәзбәхен, аның бак ыр рәшәткәсен, кол
галарын һәм барл ык әсбапларын; юынг ычн ы һәм аның аск уймасын; 17 ишегалд ы
әйләнәсендәг е пәрдәләрне, баг аналарн ы һәм ниг езләрне; ишег алд ы капк асына
эленгән пәрдәне; 18 чат ыр вә ишегалд ы өчен казыкларн ы һәм бауларн ы; 19 мәһабәт
киемнәрне – Изг е бүлмәдә хезмәт итү өчен, рух ан и Һарунга изг е киемнәрне һәм
аның угылларына, рух ан ил ык итү өчен, киемнәрне әзерләсеннәр.
20 Исраи л халк ы Муса яныннан тарал ышт ы, 21 аннары, Очраш у чат ырын кору,
чат ыр өчен кирәк булган барл ык нәрсәләрне һәм изг е киемнәрне әзерләү өчен,
үз теләг е белән, йөрәг е кушк анча, Раббыга бүләк алып килде. 22 Барча ир-ат һәм
хатын-кыз, йөрәк кушк анча, алт ыннан ясалган төрле-төрле бизән ү әйберләре –
эләктерг еч, алк а, балдак һәм муенсалар алып килде. Бу алт ын әйберләрне алар,
махсус бүләк итеп, Раббыга баг ышлад ылар. 23 Кемнәрнең зәңгәр, җете кызыл вә
кызыл төстәг е йон, нәфис җитен, кәҗә мам ыг ы, кызыл төскә буя лган сарык тәкәсе
тиреләре яисә диңгез филе тиреләре булса, барысы да шун ы китерде. 24 Көмеше яисә
бак ыры булганнар әлег е әйберләрне Раббыга китерде. Сәрви агач ы булган һәркем,
шул агачн ы эштә куллан у өчен, Раббыга алып килде. 25 Эрл и бел үче уңган хатынкызлар үзләре эрләгән зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәг е йон җеп һәм нәфис
җитен китерделәр. 26 Ярдәм итәргә теләгән һәм эрләргә оста булган хатын-кызлар
кәҗә мам ыг ы эрләде. 27 Башл ыклар, эфодк а һәм рух ан и күкрәкчәсенә беркет ү
4
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өчен, ахак һәм башк а кыйммәтле ташлар китерделәр. 28 Алар шулай ук якт ырт к ыч,
изг еләндерү мае һәм хуш исле сумала-майлар өчен төрле матдәләр һәм зәйт үн мае
алып килделәр. 29 Раббы Мусага кушк ан эшләрне башк ару өчен, һәр Исраи л ке
шесе – ир-атмы ул, хатын-кызмы – үз теләг е белән Раббыга бүләг ен алып килде.
Изге чатырны коручы осталар
Шулчак Муса Исраи л халк ына әйтте:
– Караг ыз: Раббы Яһүдә ыруг ыннан Хүр угл ы Уридән туган Бесалелн ы сайлап,
31 аны Аллаһ ы Рух ы белән рухланд ырд ы һәм барл ык һөнәрләр өчен кир әкле акыл,
остал ык һәм төрле күнекмәләр белән баетт ы. 32 Шуңа күрә ул алт ын, көмеш һәм
бак ыр әйберләрнең сызым ын сызып, аларн ы ясый 33 һәм кыйммәтле ташларн ы,
кырлап, кысаг а утырта, шулай ук агачтан әйберләр ясый белә. Бесалел теләсә
нинд и эшне башк ара ала. 34 Раббы Бесалелга һәм Дан ыруг ыннан Ахисамах угл ы
Оһол иабк а башк аларн ы өйрәт ү остал ыг ы бирде. 35 Ул аларда теләсә нинд и эшне
башк арырл ык остал ык булд ырд ы. Алар – һөнәр остасы да, сызымч ы да, зәңгәр,
җете кызыл вә кызыл төстәг е йон һәм нәфис җитен белән чиг үче дә, шулай ук ту
куч ы да; алар – барл ык эшләрне һәм сызымнарн ы бел үчеләр.
30

36

Шуңа күрә Бесалел, Оһол иаб һәм башк а осталар Раббы кушк ан эшләрне
башк арсыннар. Раббы бу кешеләргә Изг е чат ырн ы коруда таләп ителгән
барл ык эшләрне башк ару өчен остал ык һәм акыл бирде.
1

Исраи лиләр китергән бүләкләрнең артык күп булуы
2 Муса, шулай итеп, Бесалелн ы, Оһол иабн ы һәм Раббы ост ал ык бирг ән һөнәр
ияләрен, бу эштә ярдәм итәргә теләгән барл ык башк а осталарн ы чак ырып алд ы.
3 Муса аларг а Исраи л халк ы кит ерг ән бүләкләрне тапш ырд ы, һәм ост алар бу әй
берләрне Изг е чат ырн ы коруга тотт ылар. Хал ык исә һәр иртәне ихт ыя ри бүләкләр
китерүен дәвам итте. 4 Шуннан осталар, Изг е чат ырн ы корудан туктап, 5 Муса бе
лән сөйләшергә киттеләр.
– Раббы кушк ан чат ырн ы кору өчен, хал ык бүләкне кирәг еннән арт ык күп ки
терә, – диде алар.
6 Шун ың өчен Муса:
– Ирләр дә, хатын-кызлар да, чат ыр кору өчен, башк а бер нәрсә китермәсен
нәр, – дип, стандаг ыларн ың һәммәсенә әйтергә кушт ы.
Шуннан соң алар бүләк китерм и башлад ылар, 7 чөнк и эш башк ару өчен кирәкле
әйберләр арт ыг ы белән китерелгән иде.

Чатырны кору
Эшкә керешкән осталар чатыр өчен ун пәрдә тектеләр; пәрдәләр исә нәфис җи
теннән һәм зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге йоннан тукылып, аларга керубим
сурәтләре чигелде. 9 Пәрдәләр барысы да бер зурлыкта – буе егерме сигез, иңе дүрт
терсәк иде. 10 Осталар, пәрдәләрне бер-берсенә тоташтырып, биш пәрдәне аерым
һәм калган бишесен тагын аерым тектеләр. 11 Зәңгәр тукымадан ясалган элмәкләрне
8
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беренче биш пәрдәнең кырыена тегеп куйдылар, шулай ук икенче биш пәрдәнең кы
рыена да тектеләр: 12 беренче биш пәрдәнең кырыенда – илле элмәк һәм икенче биш
пәрдәнең кырыенда шулай ук илле элмәк иде. Беренче пәрдәдәге һәр элмәк икенче
пәрдәдәге һәр элмәккә пар килде. 13 Аннары барлык пәрдәләрне бергә беркетү, ягъни
чатырны бербөтен итеп җыю өчен, алтыннан илле каптырма ясадылар.
14 Чат ырн ы каплау өчен, ост алар янә бер каплавыч ясад ылар. Бу каплавыч өчен
кәҗә мам ыг ыннан унбер пәрдә әзерләделәр. 15 Барл ык пәрдәләр бер үлчәмдә –
буе утыз һәм иңе дүрт терсәк булд ы. 16 Осталар башта биш пәрдәне, аннары таг ын
алт ын ы бер-берсенә тоташт ырд ылар. 17 Тоташт ырып тег елгән биш пәрдәнең һәм
тот ашт ырып тег елг ән алт ы пәрдәнең кырыйларына иллешәр элмәк ясад ылар.
18 Анн ары барл ык пәрдәләрне берг ә беркет ү, ягън и капл авычн ы берб өт ен итеп
тоташт ыру өчен, бак ырдан илле капт ырма эшләделәр.
19 Чат ыр өчен алар янә ике каплавыч эшләделәр: аларн ың берс е кызыл төскә
буя лган сарык тәкәсе тиреләреннән, ә икенчесе – беренчесе өстендәг есе – диңг ез
филе тиреләреннән иде.
20 Шуннан соң ост алар чат ыр өчен сәрви агач ыннан рамнар ясад ылар. 21 Һәр
рамн ың биеклег е ун терсәк һәм киңлег е терсәк ярым иде. 22 Рамнарн ы бер-берсенә
беркетер өчен, һәр рамн ың ике чыг ынт ысы бул ып, чат ырн ың барча рамнары шу
лай эшләнде. 23 Осталар чат ырн ың көнья кк а караган ягы өчен егерме рам 24 һәм
көмештән кырык ниг ез ясад ылар – һәр рам аст ында чыг ынт ыларга туры китерел
гән икешәр ниг ез булд ы. 25 Чат ырн ың икенче, ягън и төнья кк а караган ягы өчен дә
егерме рам 26 һәм һәрбер рам өчен икешәр итеп көмештән кырык ниг ез ясад ылар.
27 Чат ырн ың артк ы, ягън и көнбат ышк а караг ан ягы өчен таг ын алт ы рам, 28 ә ча
тырн ың артк ы ягындаг ы почмаклар өчен ике рам ясад ылар. 29 Почмактаг ы рамнар
аск ы яктан тоташт ырыл ып, өстән беренче боҗра янында беркетелде; ике почмак
та бертөрле ясалд ы. 30 Шулай итеп, әлег е сиг ез рам өчен көмештән уна лт ы ниг ез –
һәр рам аст ына икешәр ниг ез ясалд ы.
31 Шуннан соң ост алар сәрви агач ыннан борыслар ясад ылар: чат ырн ың бер ягын
даг ы рамнар өчен биш борыс, 32 икенче ягындаг ылары өчен янә биш борыс һәм
артк ы яктаг ы, ягън и көнбат ыштаг ы рамнар өчен таг ын биш борыс булд ы. 33 Рамнар
уртасындаг ы борыс чат ырн ың бер очыннан икенче очына кадәр сузылды. 34 Осталар
рамнарн ы алт ын белән каплад ылар һәм аларга, борысларн ы утырт у өчен, алт ын
боҗралар беркеттеләр; бу борысларн ы да алт ын белән каплад ылар.
35 Анн ары ост ал ар зәңг әр, җет е кызыл вә кызыл төст әг е йонн ан һәм нәфис
җитеннән махсус пәрдә тук ыд ылар да аның өстенә керубим сурәтләре чиктеләр.
36 Пәрдәне элү өчен, сәрви агач ыннан дүрт баг ана ясап, алт ын белән каплад ылар.
Баганалар өчен алтыннан ыргаклар эшләделәр һәм дүрт көмеш нигез коеп ясадылар.
37 Соң ыннан ост алар, чат ырг а керү юлын каплау өчен, пәрдә эшләделәр; ул зәң
гәр, җете кызыл вә кызыл төстәг е йоннан һәм нәфис җитеннән тук ыл ып, аның
өстенә бизәкләр чиг елде. 38 Пәрдәне элү өчен, осталар, алт ын ыргаклары булган
биш багана ясап, аларн ың баш ын вә чыбыкларын алт ын белән каплад ылар һәм
баганалар өчен биш бак ыр ниг ез койд ылар.
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37

Аллаһы санд ыгының ясалуы

Бесалел сәрви агач ыннан Аллаһ ы санд ыг ы ясад ы. Санд ыкн ың буе ике тер
сәк ярым, иңе һәм биеклег е терсәк ярым булд ы. 2 Ул аның эчен һәм тыш ын
саф алт ын белән каплап, кырыйларын да алт ынлап бизәде. 3 Дүрт алт ын боҗра
коеп, аларн ы, һәр ягына икешәр итеп, санд ыкн ың дүрт аяг ына беркетте. 4 Шун
нан соң ул, сәрви агач ыннан колгалар ясап, алт ын белән йөг ертте. 5 Санд ыкн ы
күчереп йөрт ү өчен, әлег е колгаларн ы аның ян-якларындагы боҗраларга кидерде.
6 Бесалел санд ыкн ың капк ач ын саф алт ыннан эшләде. Аның буе ике терсәк ярым,
иңе терсәк ярым булд ы. 7 Аннары, алт ынн ы чүкеп, ике керубим сурәтен капк ачн ың
ике очына ясад ы: 8 берсен – бер очына, икенчесен – икенче очына беркетте; алар
икесе дә капк ач белән тоташ итеп эшләнде. 9 Керубимнәрнең канатлары, күккә
җәелеп, санд ык капк ач ын каплап торд ылар. Алар, бер-берсенә кара-каршы торып,
йөзләрен санд ык капк ач ына төбәделәр.
1

Изге икмәк куя торган өстәлнең ясалуы
Бесалел сәрви агач ыннан буе ике терсәк, иңе бер терсәк һәм биеклег е терсәк
ярым булган өстәл ясад ы. 11 Ул, аны саф алт ын белән каплап, кырыйларын алт ын
белән каймалап алд ы; 12 өстәлгә бер уч киңлег ендәг е кыса ясап, кысан ың кы
рыйларын да алт ын белән каймалап алд ы. 13 Соң ыннан дүрт алт ын боҗра коеп,
аларн ы өстәлнең дүрт почмаг ындаг ы дүрт аякк а беркетте. 14 Боҗраларн ы ул кыса
янына урнашт ырд ы; бу боҗраларга, өстәлне күчереп йөрт ү өчен, колгалар кидерде.
15 Колг аларн ы, сәрви агач ыннан ясап, алт ын белән йөг ертт е. Бу колг алар өст әлне
күчереп йөрт ү өчен кирәк иде. 16 Бесалел өстәлгә куя торган савыт-сабаны – тә
линкәләрне, җамая кларн ы, шәраб бүләкләре өчен касәләрне һәм чүлмәкләрне саф
алт ыннан ясад ы.
10

Шәмдәлнең ясалуы
Бесалел шәмдәлне саф алт ыннан чүкеп ясад ы. Ул аның ниг езен, сабаг ын, ка
сәләрен, бөреләрен һәм таҗ яфракч ыг ын бербөтен итеп ясад ы. 18 Шәмдәлдәг е алт ы
ботакн ың өчесе – бер якта, өчесе икенче якта булд ы. 19 Касә үзе бөре һәм таҗ яф
ракч ыг ы булган бадәм чәчәг енә охшап, һәр ботакта өч касә булд ы – шәмдәл белән
тоташк ан алт ы ботак менә шул рәвештә ясалд ы. 20 Бесалел шәмдәлдә бөре һәм таҗ
яфракч ыг ы булган бадәм чәчәг енә охшаш таг ын дүрт касә ясад ы. 21 Шәмдәлдәг е
алт ы ботак өч пар булд ы, ә һәр ботак пары аст ында берәр бөре ясалд ы. 22 Шәм
дәл, бөреләр һәм ботаклар белән бербөтен итеп, тул ысынча саф алт ыннан чүкелде.
23 Бесалел шәмдәлнең җиде якт ыртк ыч ын, филт ә кыск ыч ын һәм улакларын саф
алт ыннан ясад ы. 24 Ул шәмдәлне һәм аның өчен кирәкле барл ык әйберләрне бер
талант саф алт ыннан ясад ы.
17

Хуш исле сумала-майлар көйрәтү мәзбәх енең ясалуы
25 Бесалел сәрви агач ыннан хуш исле сумала-майлар көйр әт ү мәзб әхен ясад ы. Бу
мәзбәх тигезья кл ы турыпочмак рәвешендә – буе һәм иңе берәр терсәк, биеклеге ике
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терсәк булд ы. Аның дүрт почмаг ына мөг езләр ясал ып, алар мәзбәх белән бербөтен
булд ылар. 26 Бесалел, мәзбәхнең өстен, ян-якларын һәм мөг езләрен саф алт ын бе
лән каплап, кырыйларын да алт ын белән бизәде. 27 Мәзбәхнең өске ягыннан бераз
аск арак төшеп, кара-каршы ике ягына алт ын боҗралар беркетте. Бу боҗраларга,
мәзбәхне күчереп йөрт ү өчен, колгалар кидерелде. 28 Бесалел колгаларн ы, сәрви
агач ыннан ясап, алт ын белән каплад ы.
Изгеләнд ерү мае һәм хуш исле сумала-майларның ясалуы
Соң ыннан Бесалел, хушбуй әзерләгәндәг е кебек, изг еләндерү мае һәм хуш
исле саф сумала-майлар ясад ы.
29

38

Мәзбәхнең ясалуы

Бесалел корбан янд ыру мәзб әхен сәрви агач ыннан ясад ы. Мәзб әх тиг езь
якл ы турыпочмак рәвешендә – буе һәм иңе бишәр терсәк, ә биеклег е өч
терсәк булд ы. 2 Мәзб әхнең һәр почмаг ына ул бер әр мөг ез әзерләде, һәм бу мөг ез
ләр мәзб әх белән бербөт ен итеп эшләнде. Бесалел мәзб әхнең өст ен бак ыр белән
каплад ы. 3 Әлег е мәзб әх өчен барл ык әсбаплар – колашалар, көр әкләр, касәләр,
чәнечкеләр һәм күмер алг ычлар бак ырдан эшләнде. 4 Ул мон ың өчен рәшәткә,
ягън и бак ыр челтәр ясад ы һәм рәшәткәне мәзб әхнең эченә – өске кырыеннан
түб әнр әк төшеп, уртасына урнашт ырд ы. 5 Бесалел, колг аларн ы кидерү өчен, ба
кыр рәшәткәнең һәр дүрт почмаг ына боҗра коеп ясад ы. 6 Ул, сәрви агач ыннан
колг алар ясап, аларн ы да бак ыр белән каплад ы. 7 Мәзб әхне күчереп йөрт ү өчен,
аның ян-якларындагы боҗраларына әлег е колг аларн ы кидерде. Мәзб әхне, эчен
куы ш итеп, такталардан ясад ы.
1

Бакыр юынгычның ясалуы
8 Бесалел Очраш у чат ырына керә торган урында хезмәт күрсәт үче хатын-кызларның

бак ыр көзг еләреннән юынг ыч һәм аның аск уймасын ясад ы.
Изге чатыр ишегалд ының ясалуы

Бесалел ишегалд ы ясад ы. Көнья кк а караган ягын ың озынл ыг ы йөз терсәк бу
лып, әлег е якта нәфис җитеннән тук ылган пәрдәләр эленеп торд ы. 10 Пәрдәләрне
элү өчен, Бесалел егерме багана һәм, аларн ы урнашт ырыру өчен, егерме бак ыр ни
гез ясад ы. Баганадаг ы ыргак һәм чыбыкларн ы көмештән эшләде. 11 Ишегалд ын ың
төнья кк а караган ягы шулай ук йөз терсәк булд ы, һәм бу як өчен дә егерме багана
һәм егерме бак ыр ниг ез ясалд ы. Баганадаг ы ыргаклар да, чыбыклар да көмештән
эшләнде. 12 Ишегалд ын ың көнбат ыш ягына илле терсәк озынл ыг ындаг ы пәрдә
ләр эленеп, ун багана белән ун ниг ез куелд ы. Баганадаг ы ыргаклар да, чыбыклар
да көмештән иделәр. 13 Ишегалд ын ың көнч ыг ыш ягы – ишегалд ына керә торган
як – буйга шулай ук илле терсәк иде. 14-15 Ишегалд ы капк асын ың бер ягындаг ы
пәрдәләр унбиш терсәк озынл ыкта бул ып, алар өч ниг ез өстенә куелган өч бага
нага эленде; икенче ягында да пәрдәләрнең озынл ыг ы унбиш терсәк бул ып, алары
да өч ниг езгә куелган өч баганага эленде.
9
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16 Ишег алд ы әйләнәс ендәг е барл ык пәрдәләр дә нәфис җит еннән тук ылд ы.
Баг аналарн ың ниг езләр е – бак ырдан, ә баг аналардаг ы ырг ак һәм чыбыклар
көмештән эшләнде. Багана башлары шулай ук көмеш белән капланд ы. Ишегалд ын
даг ы барл ык баг аналар көмеш чыбыклар белән беркет елде. 18 Ишег алд ы капк асы
өчен пәрдә зәңг әр, җет е кызыл вә кызыл төст әг е йоннан һәм нәфис җит еннән
тук ыл ып, аның өст енә биз әкләр чиг елде. Пәрдәнең озынл ыг ы – егерме терс әк,
ә биеклег е, ишег алд ы әйләнәс ендәг е пәрдәләрнеке кеб ек, биш терс әк булд ы.
19 Пәрдә дүрт бак ыр ниг езг ә урн ашк ан дүрт баг ан аг а эленде. Баг ан ал ард аг ы ыр
гак һәм чыбыклар көмешт ән эшләнеп, баг аналарн ың башлары да көмеш белән
капланд ы. 20 Чат ыр һәм ишег алд ы өчен барл ык казыклар бак ырдан эшләнделәр.
17

Изге чатыр өчен тотылган алтын, көмеш һәм бакырның күләме
Левиләргә Муса чат ырн ы, ягън и Боерыклар санд ыг ы куелачак чат ырн ы коруга
нәрсәләр киткәнен исәпкә алып, исемлек төзергә кушт ы; бу эштә җитәкчелекне
рух ан и Һарун угл ы Итамарга йөкләде. 22 Раббы Мусага нәрсә боерган булса, Яһүдә
ыруг ыннан Хүр угл ы Уридән туган Бесалел барын да эшләде, 23 һәм бу эштә аңа Дан
ыруг ыннан Ахисамах угл ы Оһол иаб бул ышт ы. Ул һөнәр остасы, сызымч ы, зәңгәр,
җете кызыл вә кызыл төстәг е йон һәм нәфис җитен белән чиг үче иде.
24 Раббыг а махсус бүләк итеп кит ер елг ән һәм Изг е чат ырн ы коруг а сарыф ителг ән
алт ынн ың күләме егерме туг ыз талант һәм җиде йөз утыз шәк ыл булд ы. 25 Хал ык
тарафыннан исәпкә алынган көмешнең күләме йөз талант һәм бер мең җиде йөз
җитмеш биш шәк ыл булд ы: 26 яше егермедән узган барл ык ирләр (шул яшьтәг е
исәпкә алынган ирләрнең сан ы алт ы йөз өч мең дә биш йөз илле кеше иде) бер
бек а*, ягън и ярт ы шәк ыл көмеш түләде. 27 Чат ыр һәм аның эчендәг е пәрдәләрнең
ниг езләре өчен йөз талант – һәр ниг езгә бер талант көмеш китте. 28 Баганалардаг ы
ыргак вә чыбыкларн ы ясауга һәм багана башларын каплауга калган мең җиде йөз
дә җитмеш биш шәк ыл көмеш тот ылд ы. 29 Махсус бүләк буларак, Раббыга җитмеш
талант һәм ике мең дүрт йөз шәк ыл бак ыр баг ышланд ы, 30-31 һәм бу бак ыр Очра
шу чат ырына керү юлындаг ы ниг езләрне әзерләүгә тот ылд ы. Бак ырдан шулай ук
мәзбәх, аның челтәре, мәзбәх өчен барл ык әсбаплар, ишегалд ы һәм аның капк асы
өчен ниг езләр, чат ыр вә ишегалд ы өчен барл ык казыклар ясалд ы.
21

39

Рух ан и кие мнәренең әзерләнүе

Осталар, Раббы Мусага кушк анча, мәһабәт киемнәр – Изг е бүлмәдә хез
мәт итү өчен, зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәг е йоннан киемнәр һәм
Һарунга изг е киемнәр әзерләделәр.
2 Эфодн ы алт ын җепләрдән, зәңг әр, җет е кызыл вә кызыл төст әг е йоннан һәм
нәфис җитеннән әзерләделәр. 3 Алар алт ынн ы, юка итеп җәеп, җепләр итеп кис
теләр дә зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәг е йон һәм нәфис җитен аша үткәрде
ләр – аны оста итеп чиктеләр. 4 Эфодн ы бәйләр өчен, аның ике ягына ике иңсә
тектеләр. 5 Раббы Мусага кушк анча, билбау, эфодн ың үзе кебек, алт ын җепләрдән,

* 38:26

1

Бека – 5 гр.

155

Чыг ыш 39

зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге йоннан һәм нәфис җитеннән әзерләнде. Билбау
эфодк а тоташт ырылд ы. 6 Осталар, ахак ташларын алт ын кысаларга урнашт ырып,
Исраи л угылларын ың исемнәрен бу ташларга мөһер уйган сыман итеп язд ылар;
7 аннан алар, Раббы Мусаг а кушк анча, бу ташларн ы, Исраи л угылларын ың ист ә
лег е итеп, эфодн ың иңсәләренә беркеттеләр.
8 Ост алар, эфодн ы әзерләг ән кеб ек, рух ан и күкр әкчәс ен дә әзерләделәр. Күкр әк
чәне дә алт ын җепләрдән, зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәг е йоннан һәм нәфис
җитеннән эшләделәр – аны оста итеп чиктеләр. 9 Буе һәм иңе берәр карыш булган
тиг езья кл ы турыпочмак рәвешендәг е бу күкрәкчә ике катл ы булд ы. 10 Осталар аңа
дүрт рәт итеп кыйммәтле ташлар беркеттеләр: беренче рәттә – кызыл якут, топаз
һәм зөбәрҗәт, 11 икенчесендә – фирәзә, зәңгәр якут һәм алмаз, 12 өченчесендә –
җете кызыл якут, оникс, амет ист, 13 ә дүртенчесендә – хризол ит, ахак һәм яшма
булд ы. Алар ташларн ы алт ын кысаларга урнашт ырд ылар. 14 Исраи л ыругларын ың
һәрк айсына берәр таш исәбеннән барысы уни ке таш булд ы. Һәрбер ташк а, мөһер
уйгандаг ы кебек, уни ке ыругн ың исемнәре берәм-берәм уеп язылд ы.
15 Ост алар күкр әкчә өчен чылбырларн ы саф алт ыннан бау сыман үреп эшләделәр.
16 Алар, ике алт ын кыса һәм ике алт ын боҗра ясап, боҗраларн ы күкр әкчәнең өске
ике почмаг ына беркеттеләр 17 һәм ике алтын чылбырны күкрәкчә почмакларындаг ы
боҗраларга бәйләделәр. 18 Алар чылбырларн ың икенче очларын эфод иңсәләрен
дәг е ике кысага беркеттеләр һәм, шул рәвешле, чылбырлар алдан эфодн ың ике
иңсәсенә беркетелделәр. 19 Осталар, ике алт ын боҗра ясап, аларн ы күкрәкчәнең
аск ы ике почмаг ына – эфодк а караган эчке ягына беркеттеләр. 20 Алар, янә ике
алт ын боҗра ясап, аларн ы эфод иңсәләренең аск ы ягына, ягън и җөе янына, билбау
өстенә ныг ытт ыл ыр. 21 Алар, Раббы Мусага кушк анча, күкрәкчә эфодтан шуы п
төшмәсен һәм эфодн ың билбавыннан өстәрәк торсын өчен, күкрәкчә боҗраларын
эфод боҗраларына зәңгәр тасмалар белән бәйләп куйд ылар.
22 Ост алар эфод белән кие лә торг ан япанчан ы тот ашт ан зәңг әр тук ымадан тек
теләр. 23 Япанчан ың уртасында баштан кия р өчен тишек ясалд ы. Тук ыман ың чите
сып ылмасын өчен, тишек кырыйлары яка сыман итеп тег елде. 24 Осталар, зәңгәр,
җете кызыл вә кызыл төстәг е йон һәм нәфис җитен алып, алардан япанча итәг е
әйләнәсенә анарсурәтләре ясад ылар. 25 Саф алт ыннан кыңг ыраулар ясап, бу кың
гырауларн ы итәк әйләнәсендәг е анарлар арасына беркетт еләр. 26 Раббы Мусага
кушк анча, рух ан и хезмәтен башк ару өчен эшләнгән япанча итәг е әйләнәсендәг е
кыңг ыраулар һәм анарлар үзара чиратлаш ып бард ы.
27 Ост алар Һарун һәм аның угыллары өчен күлмәкләрне нәфис җит еннән тук ып
әзерләделәр. 28 Алар җитен чалма да, җитен баш киемнәре дә, нәфис җитеннән эч
ке ыштаннар да әзерләделәр. 29 Раббы Мусага кушк анча, пута зәңгәр, җете кызыл
вә кызыл төстәг е йоннан һәм нәфис җитеннән эшләнеп, аңа бизәкләр чиг елде.
30 Ост алар саф алт ыннан бер ләүхә – изг елек билг ес е ясад ылар һәм, мөһер уйг ан
сыман, аңа «Раббыга баг ышланган» дигән сүзләрне уеп язд ылар. 31 Раббы Мусага
кушк анча, алар аны чалмага зәңгәр тасма белән беркетеп куйд ылар.
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Исраи лиләрнең Изге чатыр өчен барлык әйберләрне әзерләп бетерүе
32 Шулай итеп, чат ырн ы – Очраш у чат ырын кору эшләр е төг әлләнде. Раббы Му
сага ничек кушк ан булса, исраи л иләр барысын да шулай эшләделәр. 33 Шуннан
соң алар Мусага чат ыр һәм аның барл ык кирәк-яракларын алып килделәр. Менә
алар: капт ырмалар, рамнар, борыслар, баганалар һәм ниг езләр; 34 кызыл төскә бу
ялган сарык тәкәсе тиреләреннән һәм диңг ез филе тиреләреннән эшләнгән кап
лавычлар; санд ыкн ы аера торган пәрдә; 35 Боерыклар санд ыг ы, аның колгалары
һәм капк ач ы; 36 өстәл, өстәлдәг е барл ык савыт-саба һәм Аллаһ ыга баг ышланган
икмәк; 37 саф алт ыннан эшләнгән шәмдәл, аның тезелеп торган якт ырт к ычлары,
барл ык кирәк-яраклары һәм аның өчен май; 38 алт ын мәзбәх; изг еләндерү мае; хуш
исле сумала-майлар; чат ырга керү юлын каплауч ы пәрдә; 39 бак ыр мәзбәх, аның
бак ыр рәшәткәсе, колгалары һәм барл ык әсбаплары; юынг ыч һәм аның аск уймасы;
40 ишег алд ы әйләнәсендәг е пәрдәләр, баг аналар һәм ниг езләр; ишег алд ы капк асына
эленгән пәрдә; ишегалд ы өчен казыклар һәм баулар; чат ыр, ягън и Очраш у чат ыры
өчен файдалан ыла торган барл ык җайланмалар; 41 мәһабәт киемнәр – Изг е бүлмәдә
хезмәт итү өчен, рух ан и Һарунга изг е киемнәр һәм аның угылларына рух ан ил ык
итү өчен киемнәр. 42 Исраи л иләр бу эшләрнең барысын да Мусага Раббы кушк анча
башк ард ылар. 43 Муса алар ясаган әйберләрне тикшерде һәм, бар нәрсәнең Раббы
кушк анча эшләнгәнен күреп, хал ыкк а үзенең мөбарәк фат их асын күндерде.

40

Мусаның Изге чатырны коруы

Шуннан соң Раббы Мусага әйтте:
2 – Бер енче айн ың бер енче көнендә Очраш у чат ырын кор. 3 Чат ырн ың
эченә Боерыклар санд ыг ын куй һәм аны пәрдә белән аерып ал. 4 Аннары өстәлне
алып кил дә аның өстенә барл ык кирәкле әйберләрне куй. Аннары чат ырга шәм
дәлне урнашт ыр һәм аңа якт ырт к ычларн ы куеп чык. 5 Хуш исле сумала-майлар
көйрәт ү өчен, алт ыннан ясалган мәзбәхне Боерыклар санд ыг ы карш ысына куй, ә
чат ырга керә торган урында пәрдә эл. 6 Корбан янд ыру мәзбәхен Очраш у чат ыры
алд ында урнашт ыр, 7 ә чат ыр белән мәзбәх арасына юынг ыч куеп, су сал. 8 Чат ыр
тирәл и ишегалд ы ясап, ишегалд ы капк асына пәрдә эл.
9 Изг еләндерү мае ал да чат ыр һәм андаг ы барл ык әйб ерләрне май сөрт еп изг е
ләндер; шул рәвешле, чат ыр изг е бул ыр. 10 Аннары корбан янд ыру мәзбәхен һәм
аның барл ык әсбапларын май сөртеп изг еләндер; шул рәвешле, мәзбәх тул ысынча
изг е бул ыр. 11 Шулай ук юынг ычн ы һәм аның аск уймасын май сөртеп изг еләндер.
12 Һарунн ы һәм аның угылларын Очраш у чат ыры алд ына алып килеп коенд ыр.
13 Шуннан соң, изг е киемнәр кидер еп, Һарунн ы май сөрт еп изг еләндер – рух ан и
итеп, Миңа хезмәткә баг ышла. 14 Шулай ук аның угылларын да китер, аларга да
күлмәкләр кидер 15 һәм, Миңа хезмәт итә алсыннар өчен, аталарына май сөрт кән
кебек, май сөрт. Шуннан соң алар да Миңа рух ан и бул ып хезмәт итә алырлар. Шу
лай итеп, алар буыннан-буынга күчеп баруч ы рухан ил ыкк а баг ышланган бул ырлар.
16 Муса Раббы кушк аннарн ың барысын да башк ард ы. 17 Чат ыр икенче елн ың бе
ренче аенда, айн ың беренче көнендә корылд ы. 18 Чат ырн ы корганда, Муса башта
1
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нигезләрен салды, рамнарын урнаштырды, борысларын тарттырды һәм баганаларын
утыртт ы. 19 Аннары ул, Раббы куш уы буенча, корылма өстенә ике кат каплавыч
япт ы. 20 Боерыклар язылган таш такталарн ы санд ык эченә салд ы да, аның колга
ларын урнашт ырып, капк ач ын япт ы. 21 Санд ыкн ы чат ыр эченә кертте һәм, Раббы
кушк анча, Боерыклар санд ыг ын аерып кую өчен, пәрдә элде.
22 Очраш у чат ырын ың төнья к өлешендә, чат ыр эчендәг е пәрдә карш ысында, Муса
өстәл урнашт ырд ы 23 һәм, Раббы куш уы буенча, Раббы алд ындаг ы шуш ы өстәлгә
икмәк куйд ы; 24 Очраш у чат ырын ың көнья к өлешендә, өстәл карш ысында, шәмдәл
урнашт ырд ы, 25 һәм, Раббы куш уы буенча, Раббы алд ындаг ы шуш ы шәмдәлгә як
тырт к ычларн ы тезеп чыкт ы. 26 Очраш у чат ыры эчендәг е пәрдә карш ысында Муса
алт ын мәзбәх урнашт ырд ы 27 һәм анда, Раббы куш уы буенча, хуш исле сумала-майлар көйрәтте. 28 Аннан соң Муса чат ырга керә торган урында пәрдә элде; 29 Очраш у
чат ыры алд ында корбан янд ыру мәзбәхен урнашт ырд ы һәм, Раббы куш уы буенча,
шунда тулаем янд ыру корбан ы китерде һәм икмәк бүләг е тәкъд им итте. 30 Анна
ры Очраш у чат ыры белән мәзбәх арасына юынг ыч куеп, су салд ы. 31 Муса, Һарун
һәм аның угыллары анда аяк-кулларын юа торган булд ылар. 32 Алар, Раббы Мусага
кушк анча, кул-аякларын Очраш у чат ырына кергән саен һәм мәзбәхкә якынайган
саен юдылар. 33 Муса, чат ыр һәм мәзбәх тирәл и ишегалд ы ясап, капк асына пәрдә
элде. Мусан ың эше шун ың белән тәмәмланд ы.
Болытның Очраш у чатырын каплавы
34 Шулв ак ыт Очраш у чат ырын бол ыт каплап алд ы да чат ыр эчен Раббы шөһр ә
тенең балк ыш ы тут ырд ы. 35 Муса Очраш у чат ырына керә алмад ы, чөнк и аны бо
лыт каплап алган һәм чат ырн ың эчен Раббы шөһрәтенең балк ыш ы тут ырган иде.
36 Чат ыр өст еннән бол ыт күтәрелг әндә, исраи л иләр, һәрбер туктаг ан урыннарын
нан юлга кузгал ып, сәя хәтләрен дәвам иттерделәр, 37 ә инде бол ыт күтәрелмәсә,
аның кузгалган ын көтеп туктап торд ылар. 38 Көндезләрен Раббы бол ыт ын ың чат ыр
өстендә торуы н, ә төннәрен бол ыт эчендә ут януы н исраи л иләр бөтен сәя хәтләре
дәвам ында үз күзләре белән күрделәр.
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1

Тулае м янд ыру корбаны

Раббы Мусан ы чак ырып алд ы да сОчраш у чат ырыннан аңа болай диде:
– сИсраи л иләргә игълан ит: «Кем дә булса Раббыга корбан китерсә, аның
корбанл ыг ы эре яки вак терлек булсын.
3 Әгәр стулаем янд ыру корбан ы эре терлект ән булса, ул кимчелекс ез иркәк терлек
бул ырга тиеш. Корбан Раббы тарафыннан кабул ителсен өчен, корбан китерүче кеше
аны Очраш у чат ыры алд ына китерсен 4 һәм кул ын тулаем янд ыру корбан ы өчен
китерелгән малн ың баш ына куйсын; нәт иҗәдә, Раббы, корбанн ы кабул итеп, шул
кешенең сгөнаһларын йол ыр. 5 Үгезен ул кеше Раббы алд ында чалсын; ә Һарунн ың
угыллары, срух ан илар, корбан кан ын Очраш у чат ыры карш ындаг ы смәзбәхнең
һәр ягына чәчрәтсеннәр. 6 Корбан китерүче кеше, үзенең корбанл ык малн ың ти
ресен тунап, аны кисәкләргә бүлсен. 7 Һарунн ың угыллары, рух ан илар, мәзбәхкә
әйбәтләп утын өйсеннәр дә ут кабызып җибәрсеннәр. 8 Алар үгезнең бүлгәләнгән
кисәкләрен, баш ын һәм маен мәзбәхкә, янып торган утын өстенә тезеп куйсын
нар. 9 Корбан китерүче корбанл ык малн ың эчке әгъзаларын һәм аякларын су белән
югач, рух ан и аларн ы мәзбәхтә янд ырсын. Бу – Раббы алд ында хуш ис тарат уч ы
тулаем янд ыру корбан ы бул ыр.
10 Әгәр тулаем янд ыру корбан ы вак терлек икән, ул кимчелекс ез сарык яки кәҗә
тәкәсе булырга тиеш. 11 Корбан китерүче үзенең хайванын Раббы алдында, мәзбәхнең
төнья кк а караган ягында чалсын; ә Һарунн ың угыллары, рух ан илар, аның кан ын
мәзбәхнең һәр ягына чәчрәтсеннәр. 12 Кеше үз корбан ын кисәкләргә бүлгәләсен.
Шуннан соң рухан и әлег е кисәкләрне, хайванн ың баш ын һәм маен мәзбәхкә, янып
торган утын өстенә тезеп куйсын. 13 Корбанл ык малн ың эчке әгъзалары һәм аяк
лары юылганнан соң, рух ан и аларн ың һәммәсен мәзбәхтә янд ырсын. Бу – Раббы
алд ында хуш ис тарат уч ы тулаем янд ыру корбан ы бул ыр.
14 Әгәр инде тулаем янд ыру корбан ы кош икән, Раббыг а урман күг әрчене яки
бала күгәрчен китерелергә тиеш. 15 Рух ан и, аны мәзбәхкә алып килеп, баш ын өзеп,
утта янд ырсын, ә кан ын мәзбәхнең һәр ягына сыласын. 16 Кошн ың бүксәсен һәм
шакш ылары белән бергә арт ягын өзеп алсын да мәзбәхнең көнч ыг ыш ягына, көл
сала торган урынга ташласын. 17 Канатларыннан тот ып, кошн ы икегә аерсын, лә
кин өзеп чыгармасын, аннары мәзбәхтәг е утын өстенә куеп янд ырсын. Бу – Раббы
алд ында хуш ис тарат уч ы тулаем янд ыру корбан ы бул ыр.
1
2
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2

Икмәк бүләге
с

Кем дә булса Раббыга икмәк бүләг е китерергә тел и икән, аның бүләг е сый
фатл ы бодай оны булсын. Онга зәйт үн мае сал ынсын, шун ың өстенә хуш исле
сумала-майлар куелсын. 2 Аны Һарунн ың угылларына – рух ан иларга китерсен.
Рух ан и, уч тут ырып, он белән май, шулай ук хуш исле сумала-майның барысын
алсын да, бүләкнең бер өлеше буларак, мәзбәхтә янд ырсын. Бу – Раббыга баг ыш
ланган янд ыру бүләг е; аның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. 3 Ә инде икмәк
бүләг енең арт ып калган ы Һарун һәм аның угылларына булсын. Бу – Раббыга ба
гышланган янд ыру бүләг енең иң изг е өлеше.
4 Әгәр мичт ә пешкән икмәк бүләг е кит ер әс ең икән, ул, сыйфатл ы бодай онын
нан пешерелеп, зәйт үн мае куш ылган төче күмәч яисә зәйт үн мае белән майланган
юка төче көлчә булсын.
5 Әгәр бүләг ең табада пешкән булса, ул, сыйфатл ы бодай оныннан пешер елеп,
зәйт үн мае куш ылган төче икмәк булсын. 6 Аны сынд ыргала да өстенә май сал.
Бу – икмәк бүләг е.
7 Әгәр икмәк бүләг е чүлмәкт ә пешкән булса, ул сыйфатл ы бодай оныннан зәйт үн
мае куш ып пешерелсен. 8 Шулай итеп әзерләнгән икмәк бүләг ен Раббыга китер,
аны рух ан ига тәкъд им ит. Рух ан и, аны мәзбәхкә китереп, 9 күпмесендер аерып
алсын да шун ы, бүләкнең бер өлеше буларак, мәзбәхтә янд ырсын. Бу – Раббы
га баг ышланган янд ыру бүләг е; аның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. 10 Ә
икмәк бүләг енең калган өлеше Һарун һәм аның угылларына бул ыр. Бу – Раббыга
баг ышланган янд ыру бүләг енең иң изг е өлеше.
11 Раббыг а кит ер елә торг ан бер генә икмәк бүләг ен дә чүпр ә куш ып пешермә,
чөнк и Раббыга баг ышлап янд ырыла торган бүләктә чүпрә дә, бал да бул ырга ти
еш түг ел. 12 Раббыга боларн ы беренче уңыш бүләг е итеп китерергә мөмк ин, әмма
бүләкне, хуш исен чыгарырл ык итеп, мәзбәхтә янд ырырга ярам ый. 13 Үзеңнең бар
лык икмәк бүләкләреңә тоз сал, чөнк и тоз – с Аллаһ ы белән синең арада төзелгән
с
килеш үнең билг есе. Шуңа күрә тозсыз икмәк бүләг ен тәкъд им итмә, һәр бүләг ең
белән бергә тоз да китер.
14 Бер енче уңышларыңнан Раббыг а икмәк бүләг е кит ер әс ең икән, аны бер енче
башаклардан китер, ул ашл ык бөртег е кызд ырылган, төелгән булсын. 15 Аның өс
тенә зәйт үн мае сал, хуш исле сумала-майлар куй; менә бу – икмәк бүләг е. 16 Ру
хан и бөртек белән майн ың күпмесендер алсын һәм, бүләкнең бер өлеше буларак,
барча хуш исле сумала-майлар белән бергә янд ырсын. Бу – Раббыга баг ышланган
янд ыру бүләг е.

3

1

Татулык корбаны

Кем дә булса Раббы алд ына стат ул ык корбан ы китерә икән, ул кимчелексез
үгез яки сыер бул ырга тиеш. 2 Корбан китерүче кулын корбан ын ың баш ына
куйсын да Очраш у чат ыры алд ында аны чалсын; ә Һарунн ың угыллары, рух ан и
лар, аның кан ын мәзбәхнең һәр ягына чәчрәтсен. 3-4 Корбан китерүче, Раббыга
баг ышланган янд ыру бүләг е итеп, тат ул ык корбан ын ың эчке әгъзаларын каплаган
1
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бөтен маен, ике бөерен, бөер өстендәг е, шулай ук бил янындаг ы маен һәм бавыр
аст ындаг ы өлешен аерып алсын, 5 һәм Һарунн ың угыллары шуларн ы мәзбәхтәг е
утта, тулаем янд ыру корбан ы өстендә янд ырсын. Бу – Раббыга баг ышланган ян
дыру бүләг е; аның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер.
6 Әгәр кем дә булс а, тат ул ык корб ан ы итеп, Раббыг а вак терлек бүләк итә икән,
ул кимчелекс ез иркәк яки ана терлек бул ырг а тиеш. 7 Әгәр кеше, корбан итеп,
сарык кит ер ә икән, аны Раббы алд ында тәкъд им итс ен. 8 Кул ын корбан ын ың
баш ына куеп, Очраш у чат ыры алд ында чалсын; ә Һарунн ың угыллары аның ка
нын мәзб әхнең һәр ягына чәчр әтс ен. 9-10 Корбан кит ерүче, Раббыг а баг ышланг ан
янд ыру бүләг е итеп, тат ул ык корбан ын ың койрыг ын мае белән берг ә төб еннән
кис еп алып, эчке әгъз аларын каплаг ан бөт ен маен, ике бөер ен, бөер өст ендәг е,
шулай ук бил янындаг ы маен һәм бавыр аст ындаг ы өлешен аерып алсын. 11 Ру
хан и аларн ы мәзб әхт ә янд ырсын. Бу, ризык буларак, – Раббыг а баг ышланг ан
янд ыру бүләг е.
12 Әгәр кеше, корб ан итеп, кәҗ ә кит ерс ә, аны Раббы алд ынд а тәкъд им итс ен.
13 Кул ын корб ан ын ың баш ын а куйсын да Очр аш у чат ыры алд ынд а чалсын; ә
Һарунн ың угыллары аның кан ын мәзб әхнең һәр ягына чәчр әтс ен. 14-15 Корбан
кит ерүче, Раббыг а баг ышланг ан янд ыру бүләг е итеп, корбан ын ың эчке әгъзаларын
каплаг ан бөт ен маен, ике бөерен, бөер өст ендәг е, шулай ук бил янындаг ы маен һәм
бавыр аст ындаг ы өлешен аерып алсын. 16 Рух ан и аларн ы, ризык буларак, мәзб әхтә
янд ырсын. Бу – янд ыру бүләг е; аның тәмле исе Раббын ың күңеленә хуш килер.
Бөт ен май – Раббын ык ы. 17 Сезнең киләчәк буы ннар кайда гына яшәс ә дә, алар
өчен бу – мәңг елек каг ыйдә: эч маен да, канн ы да ризык буларак кулланмаг ыз».

4

Гөнаһ йолу корбаны

Раббы Мусага болай диде:
– Исраи л иләргә игълан ит: «Кем дә булса ялг ышл ык белән гөнаһ кылса, Раббы
боерыклары ның бер әрс енә хилафл ык кылса, түб әндәг еләрне башк арырг а тиеш.
3 Әгәр с май сөрт елг ән зат, баш рух ан и, гөн аһ кыл ып, гае б е хал ык өст енә төшс ә,
әлег е рух ан и, сгөнаһ йол у корбан ы итеп, Раббыг а кимчелексез үгез боз ау кит ерерг ә
тиеш. 4 Үгез боз аун ы ул Очраш у чат ыры алд ын а, Раббы карш ын а кит ерс ен һәм,
кул ын үгез боз аун ың баш ын а куеп, аны Раббы алд ынд а чалсын. 5 Баш рух ан и
корбанн ың кан ын Очраш у чат ыры эченә алып керс ен. 6 Барм аг ын канг а ман ып,
Раббы карш ынд а, Изг е чат ыр эчендәг е пәрдә алд ынд а, канн ы җиде тапк ыр чәч
рәтс ен. 7 Анн ары үгез боз аун ың кан ын Очраш у чат ыры эчендә, Раббы карш ын
да торг ан хуш исле сумала-майлар көйр әт ү мәзб әхенең мөг езләр енә сөрт с ен, ә
калг ан канн ы Очраш у чат ыры алд ынд аг ы корбан янд ыру мәзб әхенең ниг ез енә
түкс ен. 8-10 Шунн ан соң баш рух ан и, тат ул ык корбан ы итеп кит ер елг ән үгезнең
майл арын аерып алг ан кеб ек, гөн аһ йол у корбан ы булг ан үгез боз аун ың да эчке
әгъз ал арын капл аг ан маен, ике бөер ен, бөер өст ендәг е, шул ай ук бил янынд аг ы
маен һәм бавыр аст ынд аг ы өлешен аерып алсын. Анн ары аларн ы корбан янд ыру
мәзб әхендә янд ырсын. 11-12 Ә тир ес ен, баш ын, аякл ары белән барл ык итен, эч
ке әгъз ал арын, шул ай ук эчендәг е шакш ыл арын, гом умән, үгез боз аун ы бөт ен
1
2
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килеш, с станн ан читкә алып чыг ып, көл түг елә торг ан чист а бер урынд а утын
өст ендә янд ырсын.
13 Әгәр дә бөтен Исраил халкы ялгышлык белән гөнаһ эшләсә, Раббы боерыкла
рының берәрсенә хилафлык кылса, халык, үзенең гөнаһ кылганлыгын белмәсә дә,
гаепле була. 14 Кылган гөнаһы билгеле булганнан соң, халык, гөнаһ йолу корбаны итеп,
Очрашу чатыры алдына бер үгез бозау китерергә тиеш. 15 Халыкның сөлкәннәре Раббы
алдында кулларын үгез бозауның башына куйсыннар, һәм үгез бозау суелсын. 16 Баш
рухани үгез бозау канының бер өлешен Очрашу чатырына алып керсен. 17 Бармагын
канга манып, Раббы каршында, пәрдә алдында, канны җиде тапкыр чәчрәтсен. 18 Ан
нары үгез бозауның канын Очрашу чатыры эчендә, Раббы каршында торган мәзбәхнең
мөгезләренә сөртс ен, ә калган канны чатыр алдындагы корбан яндыру мәзбәхенең
нигезенә түксен. 19 Ә бөтен маен, аерып алып, мәзбәхтә яндырсын. 20 Баш рухани
үзенең гөнаһ йолу корбаны булган үгез бозау белән ничек эшләсә, бу үгез бозау белән
дә шулай ук эшләсен. Шул рәвешле, баш рухани бу эшне халык үз гөнаһыннан арын
сын өчен башкарыр, һәм халыкның гөнаһы кичерелер. 21 Баш рухани үзенең гөнаһы
өчен китергән үгез бозавын, станнан читкә алып чыгып, ничек яндырса, монысын
да шулай яндырсын. Бу – халыкның гөнаһы өчен китерелгән корбан.
22 Әгәр бер әр җит әкче ялг ышл ык белән гөнаһ кылса, Раббы Алласы боерыкла
рын ың берәрсенә хилафл ык кылса, ул гаепле була. 23 Кылган гөнаһ ы билг еле бул
ганнан соң, әлег е җитәкче, корбан итеп, кимчелексез бер кәҗә тәкәсе китерергә
тиеш. 24 Ул үзенең кул ын кәҗә тәкәсенең баш ына куйсын, шуннан соң аны тулаем
янд ыру корбан ын чала торган урында, Раббы алд ында чалсын. Бу – гөнаһ йол у
корбан ы. 25 Рух ан и гөнаһ йол у корбан ын ың кан ына бармаг ын мансын да корбан
янд ыру мәзб әхенең мөг езләренә сөрт сен, ә калг ан канн ы мәзб әхнең ниг езенә
түксен. 26 Аның бөтен маен, тат ул ык корбан ын ың маен янд ырган кебек, мәзбәх
тә янд ырсын. Шул рәвешле, рух ан и мон ы җитәкче үз гөнаһ ыннан арынсын өчен
башк арыр, һәм аның гөнаһ ы кичерелер.
27 Әгәр ил халк ы арасыннан бер әр кеше ялг ышл ык белән гөнаһ кылса, Раббы
боерыкларын ың берәрсенә хилафл ык кылса, гаепле була. 28 Кылган гөнаһ ы бил
геле булганнан соң, ул кеше, корбан итеп, кимчелексез бер кәҗә китерергә тиеш.
29 Ул кеше гөнаһ йол у корбан ы өчен кит ер елг ән малн ың баш ына кул ын куйсын да
тулаем янд ыру корбан ын чала торган урында чалсын. 30 Рух ан и корбанн ың кан ы
на бармаг ын мансын да корбан янд ыру мәзбәхенең мөг езләренә сөртсен, ә калган
канн ы мәзбәхнең ниг езенә түксен. 31 Тат ул ык корбан ын ың маен аерып алган ке
бек, корбанн ың бөтен маен аерып алсын да, Раббы алд ында хуш исен чыгарырл ык
итеп, мәзбәхтә янд ырсын. Шул рәвешле, рух ан и мон ы әлег е кеше үз гөнаһ ыннан
арынсын өчен башк арыр, һәм аның гөнаһ ы кичерелер.
32 Әгәр кеше, гөнаһ йол у корбан ы итеп, бәр ән кит ер ерг ә тел и икән, ул кимче
лексез саул ык бәрән бул ырга тиеш. 33 Шул кеше корбанл ык малн ың баш ына кул ын
куйсын да тулаем янд ыру корбан ын чала торган урында чалсын. 34 Рух ан и, корбан
ның кан ына бармаг ын ман ып, корбан янд ыру мәзбәхенең мөг езләренә сөртсен, ә
калган канн ы мәзбәхнең ниг езенә түксен; 35 тат ул ык корбан ы итеп чал ынган са
рыкн ың маен аерып алган кебек, корбанн ың бөтен маен аерып алсын да, Раббыга
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баг ышлап янд ырылган башк а корбаннар өстенә куеп, мәзбәхтә янд ырсын. Шул
рәвешле, рух ан и мон ы әлег е кеше үз гөнаһ ыннан арынсын өчен башк арыр, һәм
аның гөнаһ ы кичерелер.

5

Әгәр берәү нинд и дә булса эшне күрсә яки шул хакта ишетеп белсә, әмма
мәхкәмәдә шаһ итл ык бирмәсә, шуш ы гаебе өчен җәзага тарт ылсын.
2 Әгәр кем дә булса нәҗес* булг ан бер әр нәрс әг ә, нәҗес ертк ыч җәнлекнең яис ә
терлекнең үләксәсенә, яки сөйрәл үче нәҗес хайван үләксәсенә каг ылса, үзе шул
турыда белмәсә дә, гаепле санал ып, нәҗес бул ыр.
3 Әгәр кем дә булса икенче бер әүнең нинд идер нәҗеслег енә каг ылса һәм шул
хакта соң ыннан гына белсә, гаепле санал ыр.
4 Әгәр бер әү, уйлам ыйча, яхш ыл ык яки яманл ык кыл ырг а ант итс ә һәм мон ың
уйлам ыйча әйтелгәнен соң ыннан гына аңласа, гаепле санал ыр.
5 Әгәр кеше шуш ы эшләрнең берс ендә гаепле булса, үз гаеб ен тан ырг а тиеш:
6 кылг ан гаеб енә карап, ул, гөнаһ йол у корбан ы итеп, Раббыг а вак терлек – сарык
яки кәҗә алып килсен, һәм рух ан и, шул кеше үзенең гөнаһ ыннан арынсын өчен,
корбан китерер.
7 Әгәр инде ул кешенең сарык яки кәҗә кит ер ерлек хәле булмаса, үзенең гаеб е
өчен Раббыга ул ике урман күгәрчене яки ике бала күгәрчен китерсен; аларн ың
берсе – гөнаһ йол у корбан ы, икенчесе тулаем янд ыру корбан ы бул ыр. 8 Ул кеше
күгәрченнәрне рух ан ига китерсен; рух ан и ул кошларн ың гөнаһ йол у өчен дигәне
нең баш ын борсын, ләк ин муеннан өзмәсен, 9 шул корбанн ың кан ын мәзбәхнең
як-ягына чәчрәтсен, ә калган канн ы мәзбәхнең ниг езенә түксен. Бу – гөнаһ йол у
корбаны. 10 Икенче күгәрченне рухани, сКан унда күрсәтелгән тәрт ип буенча, тулаем
янд ыру корбан ы итеп китерсен һәм ул кешене кылган гөнаһ ыннан арынд ырсын,
һәм, шулай итеп, кешенең гөнаһ ы кичерелер.
11 Әгәр инде кылг ан гөнаһ ы өчен ул кеше ике урман күг әрчене яки ике бала кү
гәрчен китерерлек хәлдә булмаса, алар урын ына гөнаһ йол у корбан ы итеп бер эфа*
сыйфатл ы бодай онын ың уннан бер өлешен китерсен, әмма аңа зәйт үн мае куш ы
лырга һәм өстенә хуш исле сумала-майлар куел ырга тиеш түг ел, чөнк и бу – гөнаһ
йол у корбан ы. 12 Ул аны рух ан ига китерсен, ә рух ан и бүләкнең бер өлешен – бер
уч он алсын да, Раббыга баг ышлап, мәзбәхтә, янд ыру бүләкләре өстенә сал ып,
бергә янд ырсын. Бу – гөнаһ йол у корбан ы. 13 Рух ан и, шулай итеп, кешене кылган
гөнаһ ыннан арынд ырыр, һәм ул кешенең гөнаһ ы кичерелер. Калган он исә, икмәк
бүләг е кебек үк, рух ан ига тапш ырылсын».
1

Гае п йолу корбаны
Раббы Мусага болай диде:
– Әгәр берәр кеше, ялг ыш ып, Раббын ык ы саналган изг е әйбер белән дөрес мө
гамәлә итмәсә, сгаеп йол у корбан ы итеп, Раббыга вак терлектән кимчелексез сарык
14

15

* 5:2 Нәҗ ес
* 5:11 Эфа

– дин и мәгънәдә пычрак, шакш ы бул у.
– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 22 л.
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тәкәсе китерсен. Бу сарык тәкәсенең бәясе көмешләтә, шәк ыл* белән билг еләнсен.
16 Шул кеше изг е әйб ер өчен түләрг ә һәм әйб ер бәяс енең бишт ән бер өлешен рух а
нига өстәп бирергә тиеш. Әлег е кеше үзенең гаебеннән арынсын өчен, шул сарык
тәкәсен рух ан и корбанга китерер, һәм аның гаебе кичерелер.
17 Кем дә булса гөнаһ эшләс ә: үзе дә белешм ичә, Раббы боерыг ына хилафл ык
кылса, ул, гаепле санал ып, җәзага тарт ыл ырга тиеш. 18 Гөнаһ кылган кеше рух ан и
га, гаеп йол у корбан ы итеп, вак терлектән кимчелексез һәм билг еле бәя дәг е сарык
тәкәсе китерергә тиеш. Шул рәвешле, рух ан и, әлег е кеше үзенең белм ичә кылган
гаебеннән арынсын өчен, корбан китерер, һәм аның гаебе кичерелер. 19 Бу – гаеп
йол у корбан ы, чөнк и әлег е кеше Раббы карш ында гаепле иде.

6

Раббы Мусага болай диде:
2 – Әгәр бер әү Раббы алд ында хилаф эш, гөнаһ кылса: ипт әшенең әманә
тен кире кайтармаса яисә аның берәр әйберен урласа, яки алдаса, 3 яки югалган
әйберне табып та: «Тапмад ым», – дип әйтсә, яки, нинд и дә булса гөнаһ эш эшләп,
шул турыда ялган ант итсә, 4-5 ул кеше гөнаһк а керә һәм гаепле була; шуңа күрә
нәрсә урласа – шун ы, ялганлап нәрсә алган булса – шун ы, аңа әманәт итеп нәрсә
бирелгән булса – шун ы, кемдер югалтк анн ы тапса – шун ы, берәр әйбер турында:
«Алмад ым», – дип, ялган ант итсә – шун ы кайтарып бирергә тиеш. Ул үзенең гаебе
өчен корбан китергән вак ытта, әйбер бәясенең биштән бер өлеше кадәр өстәп, әй
берне хуҗ асына кайтарып бирергә тиеш. 6 Үзенең гаебе өчен Раббыга ул гаеп йол у
корбан ы китерсен: вак терлектән кимчелексез, билг еле бәя дәг е сарык тәкәсен ру
хан ига алып килсен. 7 Шул рәвешле, рух ан и, ул кеше үз гаебеннән арынсын өчен,
Раббы алд ына корбан китерер, һәм әлег е кешенең гаебе кичерелер.
1

Тулае м янд ыру корбаны турындагы канун
Раббы Мусага болай диде:
– Һарун һәм аның угылларына әмер ит: «Тулаем янд ыру корбан ы китерүнең
каг ыйдәләре шунд ый: уты янып торган мәзбәхтә ул иртәнгә кадәр кал ырга тиеш.
10 Рух ан и үзенең җит ен киемнәр ен һәм эчт ән җит ен ышт ан ын кис ен дә, мәзб әх
тән тулаем янд ыру корбан ын ың көлен алып, мәзбәхнең кырыена өйсен; 11 шуннан
соң, киемнәрен сал ып, башк асын кисен һәм әлег е көлне станнан чиста бер урынга
алып чыксын. 12 Ә мәзбәхтәг е ут сүнм ичә янып торырга тиеш. Рух ан и һәр иртәне
аңа утын өстәп торсын һәм аның өстенә тулаем янд ыру корбан ын куйсын, әлег е
корбанл ык мал белән бергә тат ул ык корбан ын ың маен янд ырсын. 13 Мәзбәхтәг е
ут, сүнм ичә, һәрвак ыт янып торырга тиеш.
8
9

Икмәк бүләге турындагы канун
14 Ә менә икмәк бүләг е тәкъд им итү каг ыйдәләре түбәндәг ечә: Һарунн ың угыллары

аны Раббы карш ына, мәзбәх алд ына китерергә тиеш. 15 Рух ан и икмәк бүләг еннән,
* 5:15 ...шәкыл...

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Изг е йорт шәк ыл ы. (27:3, 25 тә шул

ук мәгънәдә.)
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учын тут ырып, сыйфатл ы бодай оны һәм зәйт үн мае, хуш исле сумала-майларның
бөтенесен алсын да, бүләкнең бер өлеше буларак, мәзбәхтә янд ырсын; аның тәмле
исе Раббы күңеленә хуш килер. 16 Ә калган оннан төчегә пешкән икмәк әзерләнсен,
һәм Һарун белән аның угыллары аны изг е урында – Очраш у чат ырын ың ишегал
дында ашасын. 17 Бу икмәк ачытк ы салм ыйча пешерелергә тиеш. Миңа китерелгән
бүләкләрнең бу өлешен Мин аларга бирәм. Бу – гөнаһ йол у корбан ы, һәм ул, гаеп
йол у корбан ы кебек, иң изг еләрдән санала. 18 Һарун нәселенең барл ык ир-атлары
аны ашый ала. Бу – Раббыга баг ышланган янд ыру бүләкләреннән аларн ың мәң
гелек, даи м и өлеше. Әгәр кем дә булса бу өлешкә каг ылса, изг е санал ыр*».
19 Раббы Мусаг а болай диде:
20 – Рух ан ил ыкк а баг ышланг ан көнне Һарун һәм аның угыллары Раббыг а икмәк
бүләг е китерергә тиеш. Эфан ың уннан бер өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онын
(көн дә китерелә торган икмәк күләмен) икегә бүлеп, шун ың ярт ысын – иртән,
икенче ярт ысын кичтән китерсеннәр. 21 Зәйт үн мае сал ынган әлег е икмәк табада
пешерелергә һәм, сынд ырыл ып, Раббы алд ына куел ырга тиеш; аның тәмле исе
Раббы күңеленә хуш килер. 22 Бу эшләрне Һарун нәселеннән булган, баш рух ан и
хезмәтенә баг ышланган кеше башк арсын; бу бүләк – мәңг егә Раббын ык ы; ул ту
лысынча янд ырыл ырга тиеш. 23 Шулай итеп, рух ан и китергән икмәк бүләг енең һәр
төре янд ырыл ырга тиеш, аны ашарга ярам ый.
Гөнаһ йолу корбаны турындагы канун
Раббы Мусага болай диде:
– Һарунга һәм аның угылларына игълан ит: «Гөнаһ йол у корбан ы китерү ка
гыйдәләре монд ый: гөнаһ йол у өчен китерелгән корбанл ык мал Раббы алд ында,
тулаем янд ыру корбан ы чал ына торган урында чал ынсын; бу иң изг е корбаннардан
санала. 26 Гөнаһ йол у корбан ын китерүче рух ан и аны изг е урында – Очраш у чат ы
рын ың ишегалд ында ашасын. 27 Корбан итенә каг ылган һәр нәрсә изг е санал ыр.
Әгәр корбанн ың кан ы кием-салымга чәчрәсә, аны изг е урында юарга кирәк. 28 Шул
ит пешкән балч ык савытн ы – ватарга, ә бак ыр савытта пешсә, аны ышк ып юарга
һәм чайк арга кирәк. 29 Рух ан и гаиләсеннән булган һәр ир кеше ул итне ашый ала;
бу иң изг е корбаннардан санала. 30 Әгәр гөнаһ йол у корбан ын ың кан ы, гөнаһ йол у
өчен, Очраш у чат ырындаг ы Изг е бүлмәгә* кертелсә, анд ый корбан утта янд ыры
лырга тиеш, аны ашарга ярам ый.
24
25

7

Гае п йолу корбаны турындагы канун

Гаеп йол у корбанын – иң изге корбанны китерүнең каг ыйдәләре менә мондый:
гаеп йол у өчен китерелгән корбанл ык мал тулаем янд ыру корбан ы чал ына
торган урында чал ынсын, ә рух ан и аның кан ын мәзбәхнең һәр ягына чәчрәтсен.
1

2

* 6:18 ...изг е сан алыр. – Әлег е гыйбар ә «үтер елерг ә тиеш» диг ән мәгънәне белдер ерг ә мөмк ин.
* 6:30 Изг е бүлм ә –

Изг е чат ыр эчендәг е ике бүлмәнең берсе. Бу бүлмә түрдәг е Иң изг е бүлмә
дән зур пәрдә белән аерып алын ып, анда хуш исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхе, шәмдәл
һәм изг е икмәк куя торг ан өстәл урнашк ан булг ан (караг ыз: «Чыг ыш», 26:33, 35).
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Аның бөтен маен – койрык маен, эчке әгъзаларын каплаган маен, ике бөерен,
шулай ук бил янындаг ы маен һәм бавыр аст ындаг ы өлешен аерып алып китерсен.
5 Ә рух ан и аларн ы, Раббыг а баг ышланг ан янд ыру бүләг е итеп, мәзб әхт ә янд ырсын.
Бу – гаеп йол у корбан ы. 6 Рух ан и нәселеннән булган һәр ир кеше аны ашый ала;
ул изг е урында ашал ырга тиеш, чөнк и бу иң изг е корбаннардан санала.
7 Гөнаһ йол у корбан ы өчен дә, гаеп йол у корбан ы өчен дә каг ыйдә берт өрле;
корбан ите – корбан китерүче рух ан ин ык ы. 8 Тулаем янд ыру корбан ын китерүче
рух ан и малн ың тиресен дә үзенә алсын. 9 Мичтә, чүлмәктә яки табада пешкән
һәртөрле икмәк бүләг е – корбан китерүче рух ан ин ык ы. 10 Май куш ылган яки ку
шылмаган һәртөрле икмәк бүләг е – Һарун угылларын ык ы, һәм ул алар арасында
тиг ез итеп бүленсен.
3-4

Татулык корбаны турындагы канун
Раббыга тәкъдим ителә торган татулык корбанын китерү кагыйдәләре менә
мондый: 12 әгәр кем дә булса татулык корбанын рәхмәт әйтү йөзеннән китерә икән,
шуңа өстәп зәйтүн мае кушылган төче икмәкләр, зәйтүн мае белән майланган юка
төче көлчәләр һәм, зәйтүн мае кушып, сыйфатлы бодай оныннан пешергән икмәкләр
китерсен; 13 рәхмәт әйтү йөзеннән китерелгән татулык корбаны белән бергә ачыткы
салып пешергән икмәк тә китерсен; 14 һәртөрле икмәк бүләгенең бер өлешен Раббы
га багышлап китерсен; ул өлеш – татулык корбанының канын мәзбәхнең һәр ягына
чәчрәтүче руханиныкы. 15 Рәхмәт әйтү йөзеннән китерелгән татулык корбанының ите
тәкъдим ителгән көнне үк ашалырга тиеш, аны иртәнгә калдырырга ярамый.
16 Әгәр кем дә булса әйт кән нәз ер е буенча яис ә ихт ыя ри рәв ешт ә корбан кит е
рә икән, корбан итен тәкъд им ителгән көнне дә, икенче көнне дә ашарга ярый.
17 Өченче көнг ә калг ан корбан ите янд ырыл ырг а тиеш. 18 Тат ул ык корбан ын ың
ите өченче көнне дә ашала икән, бу корбан Раббы тарафыннан кабул ителмәс, һәм
корбан китерүчегә аның савабы булмас – бу инде нәҗес ит санала, һәм аны ашауч ы
җәзага тарт ылсын. 19 Корбан итенә нинд и дә булса нәҗес нәрсә тисә, аны ашарга
ярам ый, ул ит янд ырыл ырга тиеш. Корбан итен пакь кеше генә ашый ала. 20 Әгәр
дә нәҗесләнгән берәр кеше Раббын ың тат ул ык корбан ы итен ашый икән, анд ый
кеше үз халк ыннан читләштерелергә тиеш. 21 Әгәр берәү кеше нәҗеслег енә, счис
та булмаган хайванга яисә нинд идер нәҗеслеккә каг ылса һәм Раббын ың тат ул ык
корбан ы итен ашаса, анд ый кеше үз халк ыннан читләштерелергә тиеш».
22 Раббы Мусаг а болай диде:
23 – Исраи л иләрг ә игълан ит: «Сыер маен да, сарык маен да, кәҗә маен да аша
маг ыз. 24 Үлгән яки ертк ыч җанвар ботарлаган терлекнең маен төрле кирәк-яракка
файдалан ырга мөмк ин, әмма аны ашарга ярам ый. 25 Әгәр кем дә булса Раббыга
янд ыру корбан ы итеп китерелгән малн ың маен ашый икән, анд ый кеше үз хал
кыннан читләштерелергә тиеш. 26 Кайда гына яшәсәг ез дә, кош кан ын да, хайван
кан ын да ашамаг ыз. 27 Кан ашаган кеше үз халк ыннан читләштерелергә тиеш».
28 Раббы Мусаг а болай диде:
29 – Исраи л иләрг ә игълан ит: «Раббыг а баг ышланган тат ул ык корбан ы кит ерүче
кеше шул корбанн ың бер өлешен Раббыга китерсен. 30 Раббыга янд ыру корбан ын
11
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ул үз кул ы белән китерсен – корбан мал ын ың маен түш ите белән бергә аерып
алсын да, Раббыга баг ышлан уы н күрсәтер өчен, түш итен Аның алд ында күтәреп
селкесен. 31 Рух ан и корбанн ың маен мәзбәхтә янд ырсын, ә түш ите Һарунга һәм
аның угылларына булсын. 32 Тат ул ык корбан ын ың артк ы уң бот ы рух ан ига бүләк
итеп бирелсен. 33 Корбан мал ын ың артк ы уң бот ы – корбанл ыкн ың кан ын һәм
маен Раббыга китерүче Һарун угл ын ың өлешедер. 34 Тат ул ык корбан ын ың күтәреп
селкегән түш итен һәм тәкъд им ителгән артк ы уң бот ын Мин, Исраи л халк ыннан
алып, рухан и Һарунга һәм аның угылларына бирәм. Бу – Исраи л халк ыннан аларга
һәрчак бирелә торган өлеш».
35 Һарун һәм аның угыллары Раббы алд ында рух ан и бул ып хезмәт итәр өчен
тәгаенләнгән көннән башлап, Раббыга китерелгән янд ыру бүләкләреннән аларга
тиешле өлеш әнә шул. 36 Һарун һәм аның угылларына май сөртелгән көнне Исраи л
халк ына Раббы: «Бу өлеш буыннан-буынга аларга бирелергә тиеш», – дип әмер итте.
37 Тулаем янд ыру корбан ы, икмәк бүләг е, гөнаһ йол у корбан ы, гаеп йол у корбан ы,
рухан ил ыкк а баг ышлау корбан ы һәм тат ул ык корбан ы китерүнең каг ыйдәләре әнә
шунд ый. 38 Исраи л иләр Раббыга корбаннар китерсен өчен, шуш ы каг ыйдәләрне
Раббы Мусага Синай чүлендәг е сСинай тавында белг ертте.

8

Һарун һәм аның угылларының рух ан илыкка багышлануы

Раббы Мусага болай диде:
2-3 – Һарунн ы һәм аның угылларын алып кил; үзең белән шулай ук алар
ның киемнәрен, изг еләндерү маен, гөнаһ йол у корбан ы өчен үгез бозау, ике сарык
тәкәсе, бер кәрзин төче икмәк ал да бар хал ыкн ы Очраш у чат ыры алд ына җый.
4 Раббы ничек әмер иткән булса, Муса шулай эшләде: хал ык Очраш у чат ыры
алд ына җыелд ы. 5 Шуннан соң Муса хал ыкк а:
– Раббы менә шулай эшләргә әмер итте, – диде.
6-7 Муса Һарунн ы, аның угылларын алып килеп коенд ырд ы; Һарунг а күлмәк
кидерде, биленә пута буд ы, өст енә япанча киг ерт еп, с эфод япт ырып, өст еннән
бизәкле билбау буд ы – эфодн ы шулай ныг ыт ып бәйләде. 8 Шуннан соң Һарунга
рух ан ил ык күкрәкчәсен киг ертеп, күкрәкчә эченә сурим һәм тумм им салд ы; 9 баш
киеме кидерде һәм, Раббы әмер иткәнчә, аның алг ы ягына алт ынланган изг елек
билг есен беркетте.
10 Шуннан соң Муса, изг еләндерү маен алып, чат ырг а һәм андаг ы бар нәрс ә
гә май сөртте; ул аларн ы шул рәвешле изг еләндерде. 11 Май алып, җиде мәртәбә
мәзбәхкә чәчрәтте, мәзбәхкә һәм аның бөтен әсбапларына, юынг ычк а һәм аның
аск уймасына май сөртте; ул аларн ы шул рәвешле изг еләндерде. 12 Һарунн ың ба
шына да изг еләндерү мае коеп, Һарунн ы Раббы хезмәтенә баг ышлад ы. 13 Шуннан
соң Муса Һарунн ың угылларын алып килде һәм, Раббы кушк анча, аларга күлмәк
кидерде, пута белән билләрен буд ы, баш киеме кидерде.
14 Аннары Муса гөнаһ йол у корбан ы булг ан үгез боз аун ы алып килде; Һарун
һәм аның угыллары кулларын бозаун ың баш ына куйд ылар. 15 Муса, әлег е бозаун ы
чал ып, кан ын алд ы да, бармаг ы белән мәзбәхнең мөг езләренә һәрья клап сөртеп,
мәзбәхне пакьләде, ә калган канн ы мәзбәх ниг езенә түкте. Нәҗеслектән пакьләп,
1
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ул аны шул рәвешле изг еләндерде. 16 Муса, үгез бозаун ың эчке әгъзаларын кап
лаган маен, бавыр аст ындаг ы өлешен, мае белән бергә ике бөерен алып, аларн ы
мәзбәхтә янд ырд ы. 17 Ул, Раббы кушк анча, үгез бозаун ы, аның тиресен, итен һәм
эчендәг е шакш ыларын станнан читкә китеп янд ырд ы.
18 Аннан соң Муса тулаем яндыру корбаны өчен сарык тәкәсе алып килде; Һарун
һәм аның угыллары кулларын тәкәнең башына куйдылар. 19 Муса аны чалды һәм ка
нын мәзбәхнең һәр ягына чәчрәтте; 20 тәкәне, кисәкләргә бүлеп, башы һәм мае белән
бергә яндырды. 21 Аннары сарыкның эчке әгъзаларын һәм аякларын юды да бөтен
тәкәне, тулаем яндыру корбаны итеп, мәзбәхтә яндырды. Менә бу, Раббы Мусага
әмер иткәнчә, Раббыга багышланган, исе Раббы күңеленә хуш килгән яндыру бүләге.
22 Шуннан соң Муса икенче сарык тәкәс ен алып килде. Мон ысы рух ан ил ыкк а
баг ышлаганда китерелә торган корбан иде. Һарун һәм аның угыллары кулларын тә
кәнең башына куйдылар. 23 Муса аны суйды да канын Һарунның уң колак яфраг ына,
уң кул ын ың һәм уң аяг ын ың баш бармакларына сөртте. 24 Муса шулай ук Һарунн ың
угылларын алып килде һәм канн ы аларн ың уң колак яфракларына, шулай ук уң
кулларын ың һәм уң аякларын ың баш бармакларына сөртте, ә канн ың калган ын
мәзбәхнең һәр ягына чәчрәтте. 25-26 Шуннан соң ул тәкәнең маен – койрык маен,
бөтен эчке әгъзаларын каплаган маен, аның бавыр аст ындаг ы өлешен, майлары
белән бергә ике бөерен һәм артк ы уң бот ын алд ы; һәм Раббы алд ына куелган кәр
зиндәг е төче икмәкләрдән бер күмәч, бер майл ы икмәк һәм бер юка көлчә алд ы да
аларн ы корбанн ың майлары һәм артк ы уң бот ы өстенә куйд ы. 27 Һарун һәм аның
угыллары боларн ың һәммәсен, Мусадан кулларына алып, күтәреп селкеделәр дә
Раббы алд ына махсус бүләк итеп китерделәр. 28 Аннары Муса, алар кул ыннан бар
нәрсәне алып, тулаем янд ыру корбан ы өстенә куйд ы һәм рух ан ил ыкк а баг ышла
ганда китерелә торган корбан итеп янд ырд ы. Бу – Раббыга баг ышланган, исе Раббы
күңеленә хуш килгән янд ыру бүләг е. 29 Муса, корбанн ың түш итен алып, махсус
бүләк итеп, Раббы алд ында күтәреп селкеде; бу – рух ан ил ыкк а баг ышлаганда ки
терелә торган корбан тәкәсеннән, Раббы әмер иткәнчә, Мусага тигән өлеш.
30 Аннары Муса, изг еләндерү маен һәм мәзб әхт әг е канн ы алып, Һарунг а һәм
аның угылларына, шулай ук аларн ың киемнәренә чәчрәтте; Һарунн ы һәм аның
киемнәрен, аның белән бергә угылларын һәм угылларын ың киемнәрен ул шул
рәвешле изг еләндерде.
31 Һарунг а һәм аның угылларына Муса болай диде:
– Очрашу чатыры алдында ит пешерегез һәм аны шунда ук, руханилыкка багыш
лаганда кулланыла торган кәрзиндәге икмәк белән ашагыз, чөнки миңа: «Аны Һарун
һәм аның угыллары ашарга тиеш», – дип әмер ителде. 32 Ә калган итне һәм икмәкне
яндырыгыз. 33 Сезне руханилыкка багышлау йоласы тәмамланганчы, ягъни җиде көн
буена, Очрашу чатыры алдыннан читкә китмәгез, чөнки бу йола җиде көнгә сузыла
чак. 34 Бүген без башкарган эшләр, сезне гөнаһтан арындыру өчен, Раббы әмере белән
эшләнде. 35 Җиде көн буен
 а көндез һәм төнлә Очрашу чатыры алдында булыгыз һәм,
үләсегез килмәсә, Раббы таләп иткәнчә эшләгез, чөнки миңа шулай әмер ителде.
36 Һарун һәм аның угыллары Муса аша җиткер елг ән Раббы әмерләр ен тул ысын
ча үтәделәр.
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9

Рух ан иларның эшли башлавы

1-2 Сиг ез енче көнне Муса, Һарунн ы, аның угылларын һәм Исраи лнең өлкән
нәрен чак ырып алып, Һарунга болай диде:
– Гөнаһ йолу корбаны итеп, кимчелексез бер үгез бозау, ә тулаем яндыру корбаны
итеп, кимчелексез бер сарык тәкәсе ал да Раббы каршына алып кил. 3-4 Шуннан ис
раилиләргә игълан ит: «Раббы алдында корбан китерү өчен, гөнаһ йолу корбаны итеп,
бер кәҗә тәкәсе, тулаем яндыру корбаны итеп, берәр яшьлек кимчелексез бер бозау
белән бер бәрән, татулык корбаны итеп, бер үгез белән бер сарык тәкәсе һәм зәйтүн
мае кушылган икмәк бүләге алыгыз, чөнки бүген сезнең алда Раббы пәйда булачак».
5 Муса әмер иткән нәрс әләрне Очраш у чат ыры алд ына кит ерделәр, һәм бар ха
лык Раббы карш ына килеп баст ы. 6 Муса болай диде:
– Боларн ы эшләргә сезгә, карш ыг ызда Раббы сшөһрәте пәйда булсын өчен, Раб
бы Үзе әмер итте.
7 Муса Һарунг а әйтт е:
– Раббы әмер иткәнчә, мәзбәх янына бар да, үзең һәм хал ык гөнаһтан арынсын
өчен, гөнаһ йол у корбан ыңн ы һәм тулаем янд ыру корбан ыңн ы тәкъд им ит; хал ык
гөнаһтан арынсын өчен, шулай ук хал ыкн ың да корбан ын тәкъд им ит.
8 Шуннан соң Һарун, мәзб әх янына килеп, үзе өчен гөнаһ йол у корбан ы булг ан
үгез бозаун ы чалд ы. 9 Аның угыллары аңа корбан кан ы бирде, һәм ул, бармаг ын
канга ман ып, мәзбәхнең мөг езләренә сөртте, ә калган канн ы мәзбәхнең ниг езенә
түкт е. 10 Ә гөнаһ йол у корбан ын ың маен, бөерләрен, бавыр аст ындаг ы өлешен,
Раббы Мусага әмер иткәнчә, мәзбәхтә янд ырд ы. 11 Ите белән тиресен исә станнан
читкә алып китеп янд ырд ы.
12 Шуннан соң Һарун тулаем янд ыру корбан ын чалд ы; угыллары аңа корбан кан ы
бирде, һәм ул шуш ы канн ы мәзбәхнең һәр ягына чәчрәтте. 13 Аңа, тураклап, тулаем
янд ыру корбан ын һәм корбанн ың баш ын китерделәр, һәм Һарун аларн ы мәзбәхтә
янд ырд ы, 14 ә эчке әгъзаларын һәм аякларын, юып, мәзбәхтә, әлег е тулаем янд ыру
корбан ы өстендә янд ырд ы.
15 Шуннан Һарун хал ыкн ың корбанл ыкларын кит ерде: хал ыкн ың гөнаһ ы өчен
бирелгән кәҗә тәкәсен чалд ы да аны, элеккесе кебек, гөнаһ йол у корбан ы итеп
тәкъд им итте. 16 Шулай ук тулаем янд ыру корбаннарын да китерде, аларн ы Кан ун
таләп иткәнчә тәкъд им итте. 17 Аннары Һарун, икмәк бүләг е китереп, шуннан бер
уч тут ырып алд ы да мәзбәхтә янд ырд ы, һәм бу – иртәнг е тулаем яндыру корба
ныннан тыш китерелгән бүләк иде. 18 Аннары Һарун хал ык тарафыннан тат ул ык
корбаннары итеп бирелгән үгез белән сарык тәкәсен чалд ы; угыллары аңа корбан
кан ы бирделәр, һәм ул аны мәзбәхнең һәр ягына чәчрәтте. 19-20 Алар, үгезнең һәм
сарык тәкәсенең майларын – койрык маен, эч маен, бөерләрен һәм бавыр аст ын
даг ы өлешен алып, түш ите өстенә куйд ылар. Һарун шуш ы майларн ы мәзбәхтә
янд ырд ы. 21 Шуннан Һарун үгезнең һәм сарык тәкәсенең түш итен һәм артк ы уң
бот ын, Муса кушк анча, махсус бүләк итеп, Раббы алд ында күтәреп селкеде.
22 Һарун, кулларын күтәреп, халыкка фатиха бирде. Гөнаһ йолу корбанын, тулаем
яндыру корбанын һәм татулык корбанын тәкъдим иткәннән соң, мәзбәхтән түбән
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төште. 23 Шуннан соң Муса белән Һарун Очрашу чатырының эченә керделәр. Чатыр
дан чыккач, халыкка фатиха бирделәр. Менә шулвакыт барча халык алдында Раббы
Үзенең дан-шөһрәтен күрсәтте: 24 Раббы тарафыннан ялкын килде дә мәзбәх өстендәге
тулаем яндыру корбанын һәм майларны яндырып бетерде; моны күргән барча халык
шатлыктан кычкырып җибәрде һәм йөзе белән җиргә капланды.

10

Надаб белән Абиһуның үлеме

Һарунн ың угыллары – Надаб белән Абиһу – үзләренең сумала-майлар
көйрәт ү савытларына янып торган күмер һәм хуш исле сумала-майлар сал
дылар да Раббы рөхсәт итмәгән шул утн ы Аның хозурына китерделәр. 2 Шулвак ыт
Раббы хозурыннан ялк ын бөркелеп чыкт ы да аларн ы өтеп алд ы – һәм алар Раббы
алд ында һәлак булд ылар. 3 Шуннан Муса Һарунга әйтте:
«Миңа якынлашк ан кешеләргә изг елег емне күрсәтермен,
бөтен хал ык алд ында Миңа дан өстәлер», –
дигән иде Раббы. Һарун эндәшмәде.
4 Шуннан соң Муса, Һарун абыйсы Уззие лнең угылларын – Мишаи л белән Эл
сафанн ы чак ырып алып, аларга болай диде:
– Бирегә килег ез, туганнарыг ызн ың җәсәдләрен Изг е бүлмәдән алып чыг ып,
станнан читкә китег ез.
5 Алар килделәр һәм, Муса әйт кәнчә, мәе тләрне, киемнәр еннән тот ып, станнан
читкә алып чыкт ылар.
6 Муса Һарунг а һәм аның угыллары Элг аз ар белән Итамарг а болай диде:
– Үлмәс өчен һәм бар хал ыкк а Раббын ың ачуы кабармасын өчен, чәчләрег езне
тузг ытмаг ыз һәм киемнәрег езне ерт к аламаг ыз, әмма туганнарыг ыз, Исраи лнең бар
халк ы, Раббы янд ырып үтергән кардәшләрег езне кызган ып кайг ы кичерергә мөм
кин. 7 Ә сез, үләсег ез килмәсә, Очраш у чат ыры алд ыннан читкә китмәг ез, чөнк и
сез Раббыга баг ышланд ыг ыз – сезгә изг еләндерү мае сөртелде.
Алар нәкъ Муса кушк анча эшләделәр.
1

Рух ан иларның эше турындагы кагыйдәләр
Раббы Һарунга болай диде:
– Үләсег ез килмәсә, син һәм синең угылларың, Очраш у чат ырына кергәндә,
шәраб һәм кат ы эчемлекләр эчәрг ә тиеш түг ел. Сезнең киләчәк буы ннар өчен
мәңг елек каг ыйдә бу. 10-11 Сез изг ене – изг е булмаганнан, чистан ы нәҗестән аера
белергә һәм исраи л иләрне Раббын ың Муса арк ыл ы җиткерелгән барл ык каг ый
дәләренә өйрәтергә тиеш.
12 Муса Һарунг а һәм аның исән калг ан угыллары Элг аз ар белән Итамарг а болай
диде:
– Раббыга баг ышланган янд ыру бүләкләреннән арт ып калган икмәк бүләг ен
алып, төчегә көлчә пешерег ез дә мәзбәх янында ашаг ыз, чөнк и бу иң изг е бүләкләр
дән санала. 13 Аны изг е урында ашаг ыз, чөнк и бу – Раббыга баг ышланган янд ыру
бүләкләреннән сезгә һәм угылларыг ызга тигән өлеш. Бу хакта миңа Раббы шулай
дип әмер итте. 14 Күтәреп селкегән түш итен, тәкъд им ителгән артк ы уң ботн ы сез,
8
9
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сезнең угыллар вә кызлар чиста саналган урында ашый аласыз, чөнки бу – исраилиләр
китергән татулык корбаннарыннан сезгә һәм балаларыгызга тигән өлеш. 15 Яндыру
корбаны буларак китерелгән малның майлары белән бергә махсус бүләк саналган
арткы бот һәм күтәреп селкегән түш ите Раббы алдына китерелергә тиеш. Әлеге бот
һәм түш ите, Раббы әмер иткәнчә, сезнең һәм балаларыгызның мәңгелек өлеше.
16 Муса аннары гөнаһ йол у корбан ы өчен тәг аенләнг ән кәҗә тәкәс ен эзләрг ә
кереште, ләк ин ул инде янд ырылган иде. Муса, Һарунн ың исән калган угыллары
Элгазар белән Итамарн ы ачулан ып, алардан сорад ы:
17 – Ни өчен сез гөнаһ йол у корбан ын изг е урында ашамад ыг ыз? Ул корбан бит
иң изг еләрдән санала; ул сезгә Раббы алд ында хал ыкн ың гөнаһ ын йол у өчен, хал ык
гөнаһтан арынсын өчен бирелгән. 18 Бу корбанл ыкн ың кан ын Изг е бүлмәгә алып
кермәгәч, сез аны, мин әмер иткәнчә, изг е урында ашарга тиеш идег ез.
19 Һарун Мусаг а болай диде:
– Менә бүг ен угылларым гөнаһ йол у корбан ын һәм тулаем янд ыру корбан ын
Раббы алд ына китерделәр, ләк ин минем белән тег е хәл килеп чыкт ы. Әгәр мин
бүг ен гөнаһ йол у корбан ын ашаган булсам, Раббы мон ы хуплар идеме?!
20 Һарунн ың җав абын ишеткәч, Муса аның белән килешт е.

11

Чиста һәм нәҗ ес хайваннар

Раббы Муса белән Һарунга болай диде:
– Исраи л иләргә игълан итег ез: «Җир йөзендәг е барл ык хайваннардан сезгә
ашарга яракл ылары* түбәндәг еләр: 3 аеры тоя кл ы күшәүче теләсә нинд и хайван.
4 Аеры тоя кл ы, ләк ин күшәмәүче, яис ә күшәүче, әмма аеры тоя кл ы булмаг ан хай
ванн ың итен ашарга ярам ый. Дөя күшәсә дә, аеры тоя кл ы түг ел, сезнең өчен ул
хәрәм. 5 Шулай ук кушая к, күшәсә дә, аеры тоя кл ы түг ел, сезнең өчен ул хәрәм.
6 Куя н, күшәс ә дә, аеры тоя кл ы түг ел, сезнең өчен ул хәр әм. 7 Дуңг ыз аеры тоя к
лы булса да күшәм и, сезнең өчен ул хәрәм. 8 Бу хайваннарн ың итен ашамаг ыз һәм
үләксәсенә каг ылмаг ыз, сезнең өчен алар хәрәм.
9 Диңг ез вә елг а суларында канатл ы һәм тәңкәле җан ияләр енең һәммәс ен ашый
аласыз. 10 Диңг езләрдә, елгаларда яшәүче канатсыз һәм тәңкәсез җан ияләре – суда
мыжлап торган хәшәрәт яисә башк а тереклек ияләре сезнең өчен хәрәм. 11 Болар
сезнең өчен хәрәм: аларн ың итен ашамаг ыз; үләксәләрен дә хәрәм санаг ыз. 12 Суда
яшәүче канатсыз һәм тәңкәсез хайваннарн ың барысы да сезнең өчен хәрәм.
13-19 Кошлардан түб әндәг еләр е сезнең өчен хәр әм: бөркет, гриф, диңг ез бөркет е,
тилгән, лач ынн ың һәр төре, козг ынн ың һәр төре, тәвә кош ы, ябалак, акчарлак,
карч ыган ың һәр төре, байг ыш, бал ык аулауч ы, ибис, ак ябалак, чүл ябалаг ы, сип,
ләкләк, челән һәм аның һәр төре, һөдһөд һәм ярк анат. Аларн ы ашарга ярам ый.
20 Дүрт аякл ан ып йөрүче кан атл ы бөҗәкләрнең һәммәс е сезнең өчен хәр әм.
21 Әмма җир өст ендә сикер еп йөрү өчен җайланг ан аяклары, канатлары булг ан бө
1
2

* 11:2 ...ашарг а

яраклылары... – Үсемлек белән туклан уч ы хайваннар – ашарг а яракл ы, ә ит
белән туклан уч ы хайваннар ашарг а яраксыз дип санала. («Ярат ыл ыш», 1:30 һәм 9:3 буенча,
Раббы хайваннарг а азык итеп үсемлек кенә бирг ән.)
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җәкләрне ашарга мөмк ин. 22 Зур саранчан ың, кечкенә саранчан ың, чикерткәнең
һәм шөрчекнең һәр төрен ашарга ярый. 23 Дүрт аяг ы, канат ы булган башк а бөҗәк
ләр сезнең өчен хәрәм.
24 Түб әндәг е хайв анн арн ың үләкс әс енә каг ылг ан һәркем кичкә кадәр нәҗес
бул ыр. 25 Аларн ың үләксәсенә каг ылг ан һәркем үзенең киемнәрен юарг а тиеш,
һәм кичкә кадәр ул нәҗес бул ыр. 26 Тоя клары аерылмаган яки күшәмәүче теләсә
кайсы хайван сезнең өчен нәҗес; аларн ың үләксәсенә каг ылган һәркем нәҗес бу
лыр. 27 Дүрт тәп иле барл ык җанварлар сезнең өчен хәрәм; аларн ың үләксәләренә
каг ылган һәркем кичкә кадәр нәҗес бул ыр. 28 Аларн ың үләксәләренә каг ылган
һәркем үзенең киемнәрен юарга тиеш, һәм кичкә кадәр ул нәҗес бул ыр. Болар ба
рысы да сезнең өчен хәрәм.
29-30 Сөйр әл үчеләр арасынн ан сезнең өчен чист а булмаг анн ары менә болар: сук ыр
тычк ан, тычк ан, кәлт әнең һәр төр е. 31 Барл ык сөйр әл үчеләр арасыннан сезнең
өчен чист а булмаг аннары әнә шулар. Аларн ың үләкс әләр енә каг ылг ан теләс ә кем
кичкә кадәр нәҗес бул ыр. 32 Әгәр бу хайв аннардан бер әрс е, үлеп, нинд и дә бул
са эшт ә куллан ыла торг ан агач әйб ерг ә, чүпрәк-чапракка, тир ег ә яки капч ыкк а
төшс ә, шулар барысы да нәҗес бул ыр, һәм аларн ы суг а сал ырг а кир әк, алар кич
кә кадәр нәҗес кал ыр, шуннан соң чист арыр. 33 Шулардан бер әрс енең үләкс әс е
балч ык савыт эченә төшс ә, савыт эчендәг е әйб ер нәҗес санал ыр, ә ул савытн ы
ват арг а кир әк. 34 Әгәр ашарг а яракл ы бер әр ризык өст енә шул савытт ан су са
лынса, ул ризык нәҗес санал ыр, һәм анд ый савыт эчендәг е һәрт өрле эчемлек тә
нәҗес бул ыр. 35 Җанв арн ың үләкс әс е төшкән бар нәрс ә нәҗес бул ыр; мичкә яки
учакк а төшкән булса, аларн ы җимер ег ез. Алар сезнең өчен нәҗес, аларн ы нәҗес
исәпләг ез. 36 Үләкс ә төшкән чишмә яки су саклау урын ы гына үзенең чист ал ыг ын
җуймас, әмма үләкс әг ә каг ылг ан һәркем нәҗес санал ыр. 37 Үләкс әнең нинд и дә
булса өлеше чәч үлек орл ыг ы өст енә төшсә, ул орл ык чистал ыг ын җуймас. 38 Ә инде
бүртт ер ерг ә сал ынг ан орл ык өст енә төшс ә, ул орл ык сезнең өчен нәҗес бул ыр.
39 Ашарг а яракл ы бер әр хайв ан үлс ә, аның үләкс әс енә каг ылг ан кеше кичкә ка
дәр нәҗес санал ыр. 40 Әлег е хайванн ың итен ашаган кеше үзенең киемнәрен юарга
тиеш, һәм кичкә кадәр ул нәҗес бул ыр; хайван үләксәсенә каг ылган кеше дә үзенең
киемнәрен юарга тиеш, һәм кичкә кадәр ул нәҗес бул ыр.
41 Сөйр әл үчеләрнең һәммәс е сезнең өчен хәр әм, аларн ы ашарг а ярам ый. 42 Сөй
рәл үчеләрнең – шуы ш ып йөрүчеме ул, дүрт яки күба я кл ымы – берсен дә ашамаг ыз,
чөнк и алар хәрәм. 43 Берн инд и сөйрәл үче белән дә үзег езне нәҗесләмәг ез – алар
сезне пычратмасын. 44 Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз; үзег езне изг еләндерег ез һәм
изг е бул ыг ыз, чөнк и Мин изг е; сөйрәл үчеләр белән үзег езне пычратмаг ыз. 45 Сез
нең Аллаг ыз бул ыр өчен, сезне Мисыр җиреннән алып чыкк ан Раббы – Миндер,
шулай булгач, изг е бул ыг ыз, чөнк и Мин изг е.
46 Хайв аннар, кошлар, суда яшәүчеләр һәм сөйр әл үчеләр хак ындаг ы кан ун әнә
шунд ый. 47 Нәҗесне – чистадан, ашарга яракл ы хайванн ы ашарга ярамаганнан
аерырга тиеш сез».
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12

Бала туд ыру турындагы канун

Раббы Мусага болай диде:
– Исраилиләргә игълан ит: «Әгәр берәр хатын, балага узып, ир бала тудырса,
ул хатын, күрем вакытындагы кебек, җиде көн нәҗес булыр. 3 Ир баланы сигезенче
көндә ссөннәткә утыртырга кирәк; 4 ә хатын-кыз, кан килүдән чистарынганчы, утыз
өч көн дәвамында һичнинди изге нәрсәгә кагылмаска, Изге чатырга кермәскә тиеш.
5 Кыз бала туд ыру чы хат ын, күр ем вак ыт ындаг ы кеб ек, ике атна нәҗес бул ыр;
алтм ыш алт ы көн узып, кан кил ү тукталганнан соң гына, пакь санал ыр. 6 Ир яки
кыз бала тапк аннан соң, чистарын у көннәре тәмамлангач, ул хат ын, тулаем янд ыру
корбан ы өчен бер яшьлек бәрән һәм гөнаһ йол у корбан ы өчен бала күгәрчен яки
урман күгәрчене алып, Очраш у чат ыры алд ына рух ан ига китерсен. 7 Рух ан и, шул
корбаннарн ы Раббыга китереп, хат ынн ы кан кил ү нәҗеслег еннән арынд ырыр, һәм
ул хат ын пакь бул ыр. Ир яки кыз бала туд ырган хат ын өчен кан ун әнә шунд ый.
8 Әгәр дә хат ынн ың бәр ән алып килерлек хәле булмаса, берс ен – тулаем янд ыру
корбан ы, ә икенчесен гөнаһ йол у корбан ы итеп, ике урман күгәрчене яки ике ба
ла күгәрчен китерсен. Рух ан и аны нәҗеслег еннән арынд ырыр, һәм хат ын, шулай
итеп, пакь бул ыр».
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Тире авыруы турындагы канун

Раббы Муса белән Һарунга болай диде:
– Әгәр берәр кешенең тәнендә шеш, тимгел яисә җилсенү барлыкка кил
сә һәм аның йогышлы тире авыруына әйләнү ихтималы булса, ул кешене рухани
Һарун яки аның угылларының берәрсе янына алып барырга кирәк. 3 Рухани аның
тәнендәге җәрәхәтне тикшерсен. Әгәр җәрәхәт өстендәге төк агарган һәм җәрәхәт
тирәнгә киткән икән, бу – йогышлы тире авыруы билгесе. Рухани, карап, хаста
булган кешене нәҗес дип игълан итсен. 4 Әгәр тәндәге ак тимгел тирәнгә китмәгән
һәм тимгел өстендәге төкләр агармаган икән, рухани әлеге кешене, башкалардан
аерып, җиде көнгә ябып куйсын. 5 Җиденче көнне рухани аны тикшерсен; әгәр
җәрәхәт элекке хәлендә калса һәм җәелмәгән булса, рухани аны тагын җиде көн ае
рып тотсын. 6 Җиденче көнне рухани әлеге кешене тагын карасын һәм, җәрәхәтнең
кызыллыгы кимесә, һәм ул җәелмәгән булса, кешене пакь дип игълан итсен. Бу –
бары тик тимгел генә; кеше үзенең киемнәрен юсын, һәм шуннан ул пакь саналыр.
7 Ләкин руханига күренгән һәм пакь дип игълан ителгән кешенең тәнендә тимгел
җәелә икән, ул икенче тапкыр руханига күренергә тиеш. 8 Рухани, тимгелнең җәе
лүен күреп, әлеге хаста кешене нәҗес дип игълан итсен: бу – йогышлы тире авыруы.
9 Бер әр кешедә йог ышл ы тир е авыруы булс а, ул рух ан иг а кит ер елерг ә тиеш.
10-11 Рух ан и аны карасын, һәм кешенең тәнендәг е шеше ак төст ә бул ып, төкләр е
агарган һәм шеш тирәл и җәрәхәт ясалса, бу – озакк а сузыла торган йог ышл ы тире
авыруы; рух ан и әлег е кешене нәҗес дип игълан итсен, әмма аны башк алардан ае
рырга боермасын, чөнк и ул инде нәҗес. 12-13 Әгәр тире авыруы бу кешене баштаная к
каплап алса, һәм рух ан и аның бөтен тәнен әлег е авыру каплаганн ы күрсә, бөтен
тәне агарганга күрә, рух ан и аны пакь дип игълан итсен – тул ысынча агарган кеше
1
2
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пакь санала. 14 Ә инде җәрәхәте күренсә, әлег е кеше нәҗес санал ыр. 15 Җәрәхәтен
күргәннән соң, рух ан и бу кешене нәҗес дип игълан итсен: җәрәхәт – йог ышл ы ти
ре авыруы н ың билг есе, бу нәҗеслектер. 16 Әгәр җәрәхәт үзгәрсә һәм агарса, авыру
кеше рух ан ига барырга тиеш. 17 Рух ан и аны карасын: әгәр җәрәхәт агарган булса,
авыру кешене пакь дип игълан итсен, һәм кеше пакь санал ыр.
18-19 Әгәр бер әүнең тәнендә эренле шеш бул ып, ул төз әлс ә, һәм шеш урын ын
да ак төстәг е шеш яисә аксыл-ал төстәг е җилсенгән тимг ел барл ыкк а килсә, ул
кеше рух ан ига күренергә тиеш. 20 Рух ан и аны карасын. Әгәр шеш яки җилсенгән
тимг ел тире аст ында бул ып, төкләре агарса, рух ан и ул кешене нәҗес дип игълан
итсен. Бу – чуан өстендә хасил булган йог ышл ы тире авыруы. 21 Әгәр рух ан и тим
гел өстендәг е төкнең агармавын һәм тимг елнең тирәнгә китмәвен күрсә, өстәвенә,
тимг елнең төсе тон ык булса, рух ан и ул кешене, башк алардан аерып, җиде көнгә
ябып куйсын. 22 Әгәр дә авыру тире өстендә җәелсә, рух ан и ул кешене нәҗес дип
игълан итсен, чөнк и бу – йог ышл ы авыру. 23 Ә инде җилсенгән тимг ел үз урын ын
да калса һәм арт ык җәелмәсә, бу – тимг елдән калган яра эзе генә, һәм рух ан и ул
кешене пакь дип игълан итсен.
24-25 Кемнең дә булса тир ес е утт а пешеп, ул урын аксыл-ал яки ак төст әг е тимг ел
шикелле булса, рух ан и тимг ел өстендәг е төкнең үзгәрүен һәм тимг елнең тирәнгә
үтүен күрсә, бу – тире пешкән урында хасил булган йог ышл ы тире авыруы; рух ан и
анд ый кешене нәҗес дип игълан итсен, чөнк и бу – йог ышл ы тире авыруы. 26 Әгәр
рух ан и тимг ел өст ендәг е төкнең агармавын һәм тимг елнең тир әнг ә китмәвен
күрсә, өстәвенә, аның төсе тон ык булса, рух ан и ул кешене, башк алардан аерып,
җиде көнгә ябып куйсын. 27 Җиденче көнне рух ан и аны кабат тикшерсен. Әгәр
тимг ел җәелгән булса, ул кешене нәҗес дип игълан итсен, чөнк и бу – йог ышл ы
тире авыруы. 28 Әгәр дә инде тимг ел үз урын ында калса һәм җәелмәсә, өстәвенә,
тимг елнең төсе тон ык булса, бу – утта пешкәнлектән хасил булган яра эзе. Рух ан и
әлег е кешене пакь дип игълан итсен, чөнк и бу – утта пеш үдән калган яра эзе генә.
29-30 Әгәр бер әр ир-ат яки хатын-кызның баш ында яки ияг ендә җәр әхәт булса,
рух ан и ул җәрәхәтне карасын. Җәрәхәт тирәнгә үтеп, төкләре сарг ылт һәм нәзек
булса, рух ан и ул кешене нәҗес дип игълан итсен, чөнк и бу таз. Бу – баш яки ияк
тәг е йог ышл ы тире авыруы. 31 Әгәр рух ан и, җәрәхәтне тикшереп, аның тирәнгә
китмәвен һәм өстендә кара төк булмавын күрсә, бу кешене ул, башк алардан ае
рып, җиде көнгә ябып куйсын. 32-33 Җиденче көнне рух ан и аны кабат тикшерсен;
әгәр кешенең тазы тәненә җәелмәсә һәм аның өстендә сарг ылт төк булмаса, тазы
тирәнгә китмәсә, хаста кешенең чәчен кырк ырга, әмма тазл ы урынга каг ылмаск а
кирәк. Шуннан соң рух ан и ул кешене икенче мәртәбә җиде көнгә ябып куйсын.
34 Җиденче көнне рух ан и хаст а кешене таг ын карасын; әгәр тазы җәе лмәг ән һәм
тирәнгә китмәгән булса, рух ан и аны чиста дип игълан итсен; ул кеше үзенең ки
емнәрен юарга тиеш, шуннан ул пакь санал ыр. 35-36 Ләк ин, чистарынганнан соң,
әлег е кешенең тазы җәелеп китсә, рух ан и аны таг ын тикшерсен; әгәр тазы тәнгә
җәелсә, сарг ылт төкне эзләп торырга да кирәкм и – бу кеше нәҗес. 37 Әгәр инде,
рух ан и фикеренчә, авырт к ан урын үзгәрмәгән һәм анда кара төкләр үсеп чыкк ан
икән, димәк, ул кеше пакь, аның тазы беткән; рух ан и аны пакь дип игълан итсен.
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38-39 Әгәр бер әр ир-ат яки хатын-кызның тәнендә ак тимг елләр барл ыкк а килс ә,
рух ан и аны тикшерсен; тимг елләр аксыл-тонык булса, бу – тире өстендә барл ыкк а
килгән йог ышсыз тимг елләр генә: анд ый кеше пакь санала.
40 Әгәр берүнең чәче кое лса, ул – пеләш башл ы, ләк ин чист а санала. 41 Әгәр ба
шын ың алг ы өлешендә чәче коелса, бу кеше – пеләш башл ы, ләк ин чиста санала.
42 Әгәр инде баш ындаг ы чәчс ез урында аксыл-ал төст әг е тимг ел күр енс ә, димәк,
шул урында йог ышл ы тире авыруы барл ыкк а килгән. 43-44 Рух ан и аны тикшерсен;
әгәр баш ындаг ы чәчсез урында йог ышл ы тире авыруы на охшаган аксыл-ал төстәг е
шеш булса, димәк, ул кешедә – йог ышл ы тире авыруы, һәм ул нәҗес; анд ый кешене
рух ан и нәҗес дип игълан итсен, чөнк и аның баш ында – йог ышл ы тире авыруы.
45 Йог ышл ы тир е авыруы булг ан монд ый кеше ерт ык киемнәр кия рг ә, чәчен
тузг ыт ырга, йөзенең аск ы өлешен капларга, ә йөргән чакта: «Нәҗес! Нәҗес!» – дип
кычк ырырга тиеш. 46 Анд ый кеше, авыруы ннан терелгәнче нәҗес бул ып, станнан
читтә ялг ызы гына яшәргә тиеш.

Кием-салымдагы күгәрек турындагы канун
Йон яки җитен тук ымадан тег елгән киемне, җитен яки йон җептән бәй
ләнгән яисә тук ылган тук ыман ы, күнне яки күннән эшләнгән әйберне яшькелт
яисә кызг ылт күгәрек баса икән, бу – үсә-тарала торган күгәрек, һәм аны рух ан и
га күрсәтергә кирәк. 50 Рух ан и аны тикшерсен һәм күгәрекле әйберне җиде көнгә
аерып куйсын. 51 Җиденче көнне рух ан и аны таг ын тикшерсен, һәм, әгәр күгәрек
киемгә, бәйләнгән яки тук ылган тук ымага яисә күннән эшләнгән әйбергә җәел
гән булса, бу – зарарл ы күгәрек, һәм әйбер нәҗес санала. 52 Рух ан и күгәрекле ул
киемне – тук ыман ы, йоннан бәйләнгән, җитен яки күн әйберне янд ырсын, чөнк и
бу – зарарл ы күгәрек, ул кием янд ырыл ырга тиеш.
53-54 Әгәр дә рух ан и әлег е киемдә – тук ымада, йоннан бәйләнг ән, җит ен яки күн
әйбердә – күгәрекнең җәелмәгәнен күрсә, аны юарга әмер бирсен һәм таг ын җиде
көнгә аерып куйсын. 55 Күгәрекле әйберне юганнан соң, рухан и аны таг ын тикшер
сен; әгәр күгәрекнең төсе үзгәрмәсә, гәрчә ул җәелмәсә дә, бу әйбер нәҗес. Күгәрек
әйбернең эчендә яки тыш ында бул уы на карамастан, әлег е әйбер янд ырыл ырга
тиеш. 56-58 Әйберне юганнан соң, рух ан и күгәрекнең тон ыклан уы н күрсә, күгәрек
булган урынн ы киемнән – күннән, йоннан бәйләнгән әйбердән яисә тук ымадан
ерт ып алсын. Әгәр күгәрек таг ын килеп чыкса, димәк, ул җәелгән; күгәрекле бу
әйбер янд ырыл ырга тиеш. Әгәр, әйберне юганнан соң, күгәрек бетә икән, ул әйбер
икенче мәртәбә юыл ырга тиеш, шуннан соң ул чиста була.
59 Күг әр ек баск ан йон яки җит ен киемне, тук ыман ы, бәйләнг ән яки күннән
эшләнгән әйберне нәҗес яки чиста дип игълан итү хак ындаг ы кан ун әнә шунд ый.
47-49
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Йогышлы тире авыруы ннан чистарыну турындагы канун

Раббы Мусага болай диде:
– Йог ышл ы тире авыруы ннан терелгәннән соң пакьлән ү турындаг ы кан ун
менә шунд ый: хаста кешене рух ан ига китерсеннәр, 3-4 һәм рух ан и, станнан читкә
чыг ып, аны тикшерсен. Әгәр хаста кеше йог ышл ы тире авыруы ннан арынган икән,
1
2
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рух ан и аңа ике тере чиста кош, эрбет йом ычк асы, җете кызыл җеп һәм сһүссөп
китерергә кушсын. 5 Рух ан и бу кошларн ың берсен балч ык савыттаг ы саф чишмә
суы өстендә суя рга әмер бирсен. 6 Үзе исә, икенче тере кошн ы, эрбет йом ычк асын,
җете кызыл җепне, һүссөп алып, барысын бергә саф су өстендә суелган кошн ың
кан ына ман ып алсын. 7 Аннары йог ышл ы тире авыруы ннан соң пакьлән үче кеше
гә шун ы җиде мәртәбә чәчрәтсен һәм аны пакь дип игълан итсен, ә тере кошн ы
яланга очырт ып җибәрсен.
8 Пакьлән үче кеше үзенең киемнәр ен юарг а, барл ык чәч-төкләрен кырып юы
нырга тиеш, һәм ул пакь санал ыр. Шуннан станга керсен, әмма җиде көн дәвам ын
да чат ырына аяк басмасын. 9 Җиденче көнне баш ындаг ы бөтен чәчен, сак ал ын,
кашларын һәм тәнендәг е барл ык төкне ул таг ын кырырга, киемнәрен юарга һәм
үзе юын ырга тиеш, һәм ул пакь санал ыр.
10 Сиг ез енче көнне ул кеше кимчелекс ез ике тәкә бәр ән, кимчелекс ез бер яшьлек
саул ык бәрән, икмәк бүләг е итеп зәйт үн мае куш ылган бер эфа сыйфатл ы бодай
онын ың уннан өч өлешен һәм бер лог* зәйт үн мае китерергә тиеш. 11 Пак ьләү йо
ласын башк аруч ы рух ан и пакьлән үче кешене әлег е бүләкләре белән бергә Очраш у
чат ыры алд ына, Раббы карш ына алып килсен. 12 Рух ан и, гаеп йол у корбан ы итеп,
тәкә бәрәннәрнең берсен бер лог май белән бергә китерсен һәм аларны, махсус бүләк
итеп, Раббы алд ында күтәреп селкесен. 13 Гөнаһ йол у корбан ы һәм тулаем янд ыру
корбан ы чал ына торган изг е урында тәкә бәрәнне чалсын; гөнаһ йол у корбан ы
кебек үк, гаеп йол у корбан ы да – рух ан ин ык ы; бу – иң изг е корбаннардан санала.
14 Рух ан и гаеп йол у корбан ын ың кан ын пакьлән үче кешенең уң колак яфраг ына,
уң кул ын ың һәм уң аяг ын ың баш бармакларына сөртсен. 15 Аннары, зәйт үн мае
алып, үзенең сул учына салсын да, 16 уң кул ын ың бармаг ын сул учындаг ы майга
ман ып, җиде мәртәбә Раббы алд ында чәчрәтсен. 17 Учында калган майн ың бер
өлешен пакьлән үче кешенең уң колак яфраг ына, уң кул ын ың һәм уң аяг ын ың
баш бармакларына, шулай ук гаеп йол у корбан ын ың кан ын сөрт кән урыннарга
сөртсен. 18 Учында калган майн ы рух ан и пакьлән үче кешенең баш ына сөртсен;
ул, шуш ылай итеп, Раббы алд ында пак ьләү йоласын үткәрер.
19 Пакьлән үче кеше үзенең нәҗеслег еннән арынсын өчен, рух ан и гөнаһ йол у
корбан ы тәкъд им итсен, аннары тулаем янд ыру корбан ы чалсын. 20 Шуннан соң
рухан и тулаем янд ыру корбан ын һәм икмәк бүләген мәзбәхкә куйсын. Рухан и мон ы
ул кеше үзенең нәҗеслег еннән арынсын өчен башк арыр, һәм ул кеше пакь бул ыр.
21-22 Әгәр ул ярлы кешенең гадәти корбаннар китерерлек хәле булмаса, нәҗес
легеннән арынсын өчен, махсус бүләк буларак, гаеп йолу корбаны, ягъни бер тәкә
бәрән, шулай ук, икмәк бүләге итеп, зәйтүн мае кушылган бер эфа сыйфатлы бодай
онының уннан бер өлешен, бер лог зәйтүн мае һәм, хәленнән килгәнчә, ике урман
күгәрчене яки ике бала күгәрчен китерсен; кошларның берсе – гөнаһ йолу корбаны,
икенчесе тулаем яндыру корбаны булыр. 23 Пакьләнүенең сигезенче көнендә шушы
әйберләрне руханига алып килсен дә Очрашу чатыры алдына, Раббы каршына ки
леп бассын. 24 Рухани, гаеп йолу корбаны булган бәрәнне һәм бер лог майны алып,
* 14:10 Лог
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аларны, махсус бүләк буларак, Раббы алдында күтәреп селкесен. 25 Рухани бәрәнне
чалсын да аның канын пакьләнүче кешенең уң колак яфрагына, уң кулының һәм уң
аягының баш бармакларына сөртсен. 26-27 Шуннан соң рухани, зәйтүн маеның бер
өлешен сул учына салып, уң кулының бармагын шул майга манып алсын да җиде
мәртәбә Раббы алдында чәчрәтсен. 28 Учында калган майны пакьләнүче кешенең уң
колак яфрагына, уң кулының һәм уң аягының баш бармакларына, шулай ук гаеп йо
лу корбанының канын сылаган урыннарга сөртсен. 29 Үзенең учында калган майны
рухани, пакьләнүче кеше үзенең нәҗеслегеннән арынсын өчен, Раббы алдында аның
башына сөртсен. 30-31 Аннары пакьләнүче кеше, хәленнән килгәнчә, урман күгәрчен
нәре яки бала күгәрченнәр алып килсен; берсен – гөнаһ йолу корбаны, ә икенчесен,
тулаем яндыру корбаны итеп, икмәк бүләге белән бергә китерсен. Рухани, шушылай
итеп, пакьләнүче кешене нәҗеслектән Раббы алдында арындырыр.
32 Йог ышл ы тир е авыруы белән авырг ан, пакьләнер өчен гадәт и корбаннар ки
терергә хәле булмаган кеше турындаг ы кан ун әнә шунд ый.
Йорттагы күгәрек турындагы канун
Раббы Муса белән Һарунга болай диде:
– Мин сезгә биләмә итеп бирәчәк сКәнган җиренә кергәч, йортларыг ызн ың
берәрсенә үсә-тарала торг ан күгәрек җибәрсәм, 35 ул йортн ың хуҗ асы, рух ан и
янына барып: «Минем өемдә күгәреккә охшаган нәрсә барл ыкк а килде», – дип
әйтергә тиеш. 36 Рух ан и өйнең эчен килеп тикшермәс борын, өйдәг е әйберләр нә
җес дип саналмасын өчен, ул аларн ы ишегалд ына чыгарырга боерсын. Әйберләр
чыгарылгач кына, рухани өйне, 37-38 диварлардаг ы күгәрекне килеп тикшерсен. Әгәр
өйнең диварларында яшькелт яки кызг ылт таплар күренсә, һәм ул таплар диварга
бат ып кергән булса, рух ан и өйдән чыксын һәм өйне җиде көнгә бикләп куйсын.
39-40 Җиденче көнне рух ан и, килеп, күг әр екнең ныграк тарал уы н күрс ә, күг әр ек
булган ташларн ы кубарырга һәм шәһәр читендәг е нәҗес урынга чыгарып ташлар
га әмер бирсен. 41 Өйне ул эчке яктан кырып чистарт ырга һәм кырганда барл ыкк а
килгән бөтен чүп-чарны, шәһәрдән алып чыг ып, шул ук урынга түгәргә боерсын.
42 Шуннан соң, див ардан алынг ан ташлар урын ына яңаларын куеп, өйне яңа измә
белән сылап чыксыннар.
43-44 Ташл арын кубарып, өйнең див арл арын кырг анн ан һәм сыл аг анн ан соң,
күгәрек янә барл ыкк а килсә, һәм рух ан и аның тарал уы н күрсә, димәк, өйдә – за
рарл ы күгәрек, ул өй – нәҗес. 45 Анд ый өй җимерелергә тиеш, һәм аның ташлары,
агачлары һәм бөтен измәсе, шәһәрдән чыгарыл ып, нәҗес урынга түг елергә тиеш.
46 Кер ерг ә тые лг ан шунд ый өйг ә үткән кеше кичкә кадәр нәҗес бул ыр; 47 анд ый
өйдә йоклаган, ашаган кеше үзенең киемнәрен юарга тиеш.
48 Әгәр рух ан и яңадан сыланг ан өйдә күг әр ек таплары күрмәс ә, бу өйне чист а
дип игълан итсен, чөнк и күгәрек беткән була. 49-50 Ул өйне чистарт у өчен, рух ан и,
ике кош, эрбет йом ычк асы, җете кызыл җеп һәм һүссөп алып, бер кошн ы балч ык
савыттагы саф чишмә суы өстендә суйсын. 51 Аннары ул эрбет йомычкасын, һүссөпне,
җете кызыл җепне һәм тере кошн ы суелган кошн ың кан ына һәм саф суга мансын
да җиде тапк ыр өйгә чәчрәтсен. 52 Шулай итеп, кош кан ы, саф су, тере кош, эрбет
33

34
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агач ы, һүссөп һәм җете кызыл җеп ярдәмендә рух ан и өй чистарт у йоласын үткәрер.
53 Тер е кошн ы исә шәһәрдән алып чыксын да яланг а очырт ып җиб әрс ен. Рух ан и,
шуш ылай итеп, өйне нәҗеслектән арынд ырыр, һәм өй чиста санал ыр.
Бу – һәртөрле йог ышл ы тире авыруы, таз, шеш, тимг ел һәм җилсен ү, шу
лай ук кием-салымдагы һәм йорттаг ы күгәрек турындаг ы кан ун. Кемнеңдер яисә
нәрсәнеңдер нәҗеслег ен яки чистал ыг ын хәл иткәндә, йог ышл ы тире авыруы һәм
күгәрек турындаг ы кан ун әнә шунд ый.
54-56
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Бүленд ек нәҗ еслеге турындагы канун

Раббы Муса белән Һарунга болай диде:
– Исраилиләргә игълан итегез: «Әгәр ир кешенең җенси әгъзасыннан бү
лендек килсә, – бертуктаусыз киләме ул, вакыт-вакыт кынамы, – әлеге ир нәҗес
саналыр. 4 Әлеге кеше яткан яки утырган урын нәҗес булыр. 5 Аның урын-җиренә
кагылган һәркем үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш – кичкә кадәр
ул нәҗес булыр. 6 Бүлендеге килгән кеше утырган урынга бүтән берәү утырса, үзенең
киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш – кичкә кадәр ул нәҗес булыр. 7 Әгәр кем
дә булса бүлендеге килгән кешегә кагыла икән, үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә
юынырга тиеш – кичкә кадәр ул нәҗес булыр. 8 Бүлендеге килгән кеше чиста кешегә
төкерә икән, әлеге кеше үзенең киемнәрен юарга һәм үзе дә юынырга тиеш – кичкә
кадәр ул нәҗес булыр. 9 Бүлендеге килгән кеше атланып барган ат өстендәге ияр нә
җес саналыр. 10 Андый кеше нәрсәгә дә булса утырса, шул әйбергә кагылган һәркем
кичкә кадәр нәҗес булыр; әлеге әйберне күтәргән кеше үзенең киемнәрен юарга һәм
үзе дә юынырга тиеш – кичкә кадәр ул нәҗес булыр. 11 Бүлендеге килгән кеше, ку
лын юмаган килеш, кемгә дә булса кагыла икән, шул кеше үзенең киемнәрен юарга
һәм үзе дә юынырга тиеш – кичкә кадәр ул нәҗес булыр. 12 Бүлендеге килгән кеше
кагылган балчык савытны – ватарга, ә агач савытны юарга кирәк.
13 Бүлендег е килг ән кеше, сихәтләнг әннән һәм җиде көн, ягън и чист арын у көн
нәре үткәннән соң, үзенең киемнәрен юарга һәм саф чишмә суы белән юын ырга
тиеш, һәм ул пакь санал ыр. 14 Сиг езенче көнне ул, ике урман күгәрчене яки ике
бала күгәрчен алып, Очраш у чат ыры алд ына, Раббы карш ына килергә һәм аларн ы
рух ан ига бирергә тиеш. 15 Рух ан и кошларн ың берсен – гөнаһ йол у корбан ы, икен
чесен исә, тулаем янд ыру корбан ы итеп, Раббыга тәкъд им итсен. Рухан и, шуш ылай
итеп, бүлендег е килгән нәҗес кешене пак ьләндерер.
16 Әгәр бер әүнең мән ие бүленеп чыг а икән, ул кеше башт аная к юын ырг а тиеш –
кичкә кадәр ул нәҗес бул ыр. 17 Мән и тигән һәр тук ыма яки күн кием юыл ырга
тиеш – кичкә кадәр әлег е әйбер нәҗес бул ыр. 18 Әгәр берәр ир кешедә, хатын-кыз
белән ятк анда, мән и бүленеп чыга икән, алар икесе дә юын ырга тиешләр – кичкә
кадәр алар нәҗес бул ырлар.
19 Әгәр бер әр хатын-кызның гадәтт әг е күр ем вак ыт ы икән, ул җиде көн нәҗес
бул ыр. Бу вак ытта анд ый хат ынга каг ылган һәр кеше кичкә кадәр нәҗес бул ыр.
20 Хатын-кыз нәҗес чаг ында ятк ан яки утырг ан һәр урын нәҗес бул ыр. 21-23 Ул ха
тынн ың ятк ан яки утырган урын ына каг ылган кеше үзенең киемнәрен юарга һәм
1
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үзе дә юын ырга тиеш – кичкә кадәр ул нәҗес бул ыр. 24 Әгәр ир кеше анд ый хат ын
белән ятса, һәм хат ынн ың кан ы иргә тисә, ул ир җиде көн буе нәҗес бул ыр, һәм
ул ятк ан урын-җир дә нәҗес бул ыр.
25 Әгәр бер әр хатын-кызның гадәтт әг е күр ем күрү вак ыт ыннан тыш кан ы килеп
торса яки күреме беткәннән соң да кан кил үе дәвам итсә, ул хат ын күрем вак ы
тындаг ы кебек нәҗес бул ыр. 26 Шул вак ыт дәвам ында ул ятк ан яки утырган һәр
урын, гадәттәг е күрем вак ыт ындаг ы кебек, нәҗес бул ыр. 27 Шуңа каг ылган һәр
кем нәҗес бул ыр; ул кеше үзенең киемнәрен юарга, үзе дә юын ырга тиеш – кичкә
кадәр ул нәҗес бул ыр. 28 Кан кил ү туктаганнан соң җиде көн узгач, ул хат ын пакь
санал ыр. 29 Сиг езенче көнне ул, ике урман күгәрчене яки ике бала күгәрчен алып,
аларн ы Очраш у чат ыры алд ына рух ан ига китерергә тиеш. 30 Рух ан и ул кошларн ың
берсен – гөнаһ йол у корбан ы, икенчесен, тулаем янд ыру корбан ы итеп, Раббыга
тәкъд им итсен. Рух ан и шуш ылай итеп хат ынн ы кан кил ү нәҗеслег еннән Раббы
алд ында пак ьләндерер».
31 Исраи л халк ы арасында корылг ан Изг е чат ырымн ы нәҗесләп һәлак булма
сыннар өчен, исраи л иләрне нәҗеслектән саклаг ыз.
32-33 Бүлендег е килг ән яки мән и агудан нәҗесләнг ән ир-ат, күр ем күрүче хатынкыз, бүлендег е килгән ир-ат яки хатын-кыз, нәҗесләнгән хат ын белән якынл ык
кылган ир кеше турындаг ы кан ун әнә шунд ый.

16

Гөнаһ йолу көне

1-2 Һарунн ың ике угл ы Раббыг а якынаеп вафат булг аннан соң, Раббы Мусаг а
болай дип әйтте:
– Абыең Һарунга искәртеп куй: пәрдә арт ына, Иң изг е бүлмәгә, с Аллаһ ы сан
дыг ы өстендәг е гөнаһ йол у урын ына* ул вакытлы-вакытсыз кермәсен, юкса үләр.
Мин бит гөнаһ йол у урын ы өстендә бол ыт эчендә пәйда бул ырм ын.
3 Шуңа күр ә Һарун, Иң изг е бүлмәг ә керг әндә, гөнаһ йол у корбан ы итеп, бер үгез
бозау һәм, тулаем янд ыру корбан ы итеп, бер сарык тәкәсе китерергә тиеш. 4 Өстенә
ул изг е җитен күлмәк, эчтән җитен ыштан киеп, билен җитен пута белән бусын да
җитен баш киеме кисен. Болар – изге киемнәр. Боларн ы кигәнче, ул юын ырга тиеш.
5 Гөнаһ йол у корбан ы итеп, Һарун Исраи л халк ыннан ике кәҗә тәкәс е һәм, ту
лаем янд ыру корбан ы итеп, бер сарык тәкәсе алсын; 6 үзе һәм гаиләсе гөнаһтан
арынсын өчен, гөнаһ йол у корбан ы итеп, үгез бозау тәкъд им итсен. 7 Аннары ике
кәҗә тәкәсе алып, Очраш у чат ыры алд ына, Раббы карш ына китерсен дә 8 жирәбә
салсын: тәкәнең берсен – Раббы, икенчесен Азазел* өчен. 9 Жирәбә буенча Раббы
га чыкк ан кәҗә тәкәсен Һарун гөнаһ йол у корбан ы итеп тәкъд им итсен. 10 Ә инде
жирәбә буенча Азазелга чыкк ан ын ул тере килеш Раббы алд ына китерсен. Әлег е
кәҗә тәкәсе, хал ыкн ың гөнаһларын йол ыр өчен, чүлгә, Азазелга җибәрелергә тиеш.

* 16:1-2 Гөнаһ йол у урыны – санд ык капк ач ы өст енә керубим сыннары куе лг ан бул ып, аларн ың

канатларыннан төшкән күләгә гөнаһ йол у урынын каплап торган (караг ыз: «Чыг ыш», 25:17-22).
– яһүд телендә әлег е сүзнең мәгънәсе анык түг ел; чүлдәг е бер җеннең исемен
аңлата булса кирәк.

* 16:8 Азаз ел
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11 Һарун, үзен һәм гаиләс ен гөнаһт ан арынд ырыр өчен, үгез боз аун ы суеп, гөнаһ
йол у корбаны китерсен. 12 Сумала-майлар көйрәт ү савытын алып, Раббы алдындаг ы
мәзбәхтән утл ы күмер вә төеп вакланган ике уч хуш исле сумала-майлар салсын
да пәрдә арт ына кертсен 13 һәм, Боерыклар санд ыг ы өстендәг е гөнаһ йол у урын ын
хуш исле сумала-майлар бол ыт ы капласын өчен, сумала-майларны Раббы алд ы
на ут өстенә куйсын. Шулай эшләгәндә, ул үлм и кал ыр. 14 Һарун, үгез бозаун ың
кан ына бармаг ын ман ып, гөнаһ йол у урын ын ың алг ы ягына, аннары гөнаһ йол у
урын ын ың алд ында җиде мәртәбә чәчрәтсен.
15 Шунн ан соң Һарун, хал ык өчен гөн аһ йол у корб ан ы булг ан кәҗ ә тәк әс ен
суеп, кан ын пәрдәнең арт ына алып керс ен һәм үгез боз ау кан ы белән эшләг әнне
эшләс ен: аны гөнаһ йол у урын ын ың өст енә һәм аның алд ында чәчр әтс ен. 16 Ул
шуш ылай итеп Иң изг е бүлмәне исраи л иләрнең нәҗеслег еннән һәм с җиная т ь
ләр еннән, бөт ен гөнаһларыннан чист арт ыр. Очраш у чат ыры белән дә ул шулай
эшләс ен, чөнк и бу чат ыр нәҗесләнеп беткән хал ык арасында урнашк ан. 17 Һәм
мәс е нәҗеслект ән арынсын өчен, Һарун, Иң изг е бүлмәг ә кер еп, үзен, гаиләс ен
вә Исраи л халк ын гөнаһлардан пакьләп чыкк анч ы, Очраш у чат ырында бер кеше
дә булмаск а тиеш.
18 Шуннан соң Һарун, Раббы алдындагы мәзбәх янына чыгып, аны нәҗеслектән
арындырсын. Үгез бозауның, кәҗә тәкәсенең канын алып, мәзбәхнең барлык мөгез
ләренә сөртсен. 19 Бармагын канга манып, җиде мәртәбә мәзбәх өстенә чәчрәтсен.
Шушылай итеп, ул аны исраилиләрнең нәҗеслегеннән арындырыр һәм изгеләндерер.
20 Иң изг е бүлмәне, Очраш у чат ырын һәм мәзб әхне чист арт к аннан соң, Һарун
тере кәҗә тәкәсе алып килсен. 21 Кулларын тәкәнең баш ына куеп, исраи л иләрнең
барл ык хилаф эшләрен һәм җиная т ьләрен, бөтен гөнаһларын тан ып сөйләсен дә
шул гөнаһларн ы тәкәнең баш ына йөкләсен; аннары билг еләнгән бер кеше белән
тәкәне чүлгә чыгарып җибәрсен. 22 Кәҗә тәкәсе, хал ыкн ың барл ык гөнаһларын үз
өстенә йөкләп, кешесез җиргә китәр.
Билг еләнгән кеше тәкәне чүлгә җибәргәннән соң, 23 Һарун, Очраш у чат ырына
кереп, Иң изг е бүлмәгә кергәндә кигән җитен киемнәрен салсын да шунда кал
дырсын; 24 изг е урында юын ып, гадәт и киемнәрен кисен дә, чыг ып, үзе һәм бөтен
хал ык гөнаһтан арынсын өчен, үзенең һәм хал ыкн ың тулаем янд ыру корбаннарын
Раббыга тәкъд им итсен. 25 Моннан тыш, гөнаһ йол у корбан ы булган терлек маен
мәзбәхтә янд ырсын.
26 Кәҗә тәкәс ен чүлг ә, Азаз елг а илт кән кеше үзенең киемнәр ен һәм тәнен юар
га тиеш, шуннан соң ул станга керә алыр. 27 Гөнаһ йол у өчен корбан ителгән һәм,
Исраи л халк ын гөнаһтан пак ьләү өчен, каннары Иң Изг е бүлмәгә алып керелгән
үгез бозау белән кәҗә тәкәсе станнан читкә чыгарыл ырга, һәм аларн ың тиресе,
ите, эчендәг е шакш ылары янд ырыл ырга тиеш. 28 Аларн ы янд ырган кеше үзенең
киемнәрен һәм тәнен юарга тиеш, шуннан соң гына ул станга керә алыр.
29 Менә болар – сезнең өчен мәңг елек каг ыйдә: җиденче айда, айн ың унын
чы көнендә сураза тот ыг ыз; бу көнне, җирле кешеме ул яисә сезнең арада яшәүче
килмешәкме, бернәрсә дә эшләмәскә тиеш. 30 Ул көнне, барл ык гөнаһларыг ызн ы
йол у өчен, гөнаһтан арын у эшләре башк арылсын; Раббы алд ында сез шулай пакь
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бул ырсыз. 31 Бу – сезнең өчен махсус ял көне, ул көнне сез ураза тотарга тиеш; бу –
мәңг елек каг ыйдә. 32-33 Чистарту-пакьләү эшләрен атасыннан соң аның урын ына
билг еләнгән һәм май сөрт елгән баш рух ан и башк арырг а тиеш. Иң изг е бүлмә,
Очраш у чат ыры, мәзбәх, рух ан илар һәм барл ык хал ык пакьләнсен өчен, шуш ы
эшләрне ул изг е җитен киемнәрен киеп башк арсын. 34 Менә бу сезгә мәңг елек ка
гыйдә: исраи л иләр барл ык гөнаһларыннан арынсын өчен, шуш ы эшләр елына бер
мәртәбә башк арыл ырга тиеш.
Раббы Мусага ничек әмер иткән булса, һәммәсе шулай эшләнде.

17

Изге чатырдан читтә корбан чалуны һәм кан ашауны тыю

Раббы, Мусага дәшеп, болай диде:
2 – Һарунг а, аның угылларына һәм барл ык исраи л иләрг ә игълан ит: «Раб
бы менә шунд ый әмер бирде: 3-4 Исраи л халк ы арасыннан кем дә булса станда яки
станнан читтә сыер, сарык яисә кәҗә чала икән һәм аны Очраш у чат ыры алд ына,
Раббы чат ыры карш ына Раббыга корбан итеп китерм и икән, ул кеше кан коюда
гаепләнсен. Анд ый кеше үз халк ыннан читләшт ерелергә тиеш, чөнк и ул – кан
түгүче. 5 Шун ың өчен исраи л иләр үз корбаннарын, яланда чалм ыйча, Очраш у ча
тыры алд ына, Раббы карш ына, рух ан ига китерсеннәр һәм тат ул ык корбан ы итеп
тәкъд им итсеннәр. 6 Ә рух ан и исә канн ы Очраш у чат ыры алд ындаг ы Раббы мәзбә
хенә чәчрәтсен һәм, хуш исен Раббы алд ында чыгарырл ык итеп, майн ы янд ырсын.
7 Моннан ары исраи л иләр үзләр енең корбаннарын кәҗә кыяф әт ендәг е потларг а
китермәскә – Раббыга хыя нәт итмәскә тиешләр. Бу – аларга һәм аларн ың киләчәк
буы ннарына мәңг елек каг ыйдә».
8-9 Аларг а таг ын шун ы игълан ит: «Исраи л иләрнең яис ә алар арасында яшәүче
килмешәкләрнең берәрсе тулаем янд ыру корбан ы яки башк а бүләк китерсә, әмма
мон ы, Раббыга корбан китергәндәй, Очраш у чат ыры алд ында эшләмәсә, анд ый
кеше үз халк ыннан читләштерелергә тиеш.
10 Әгәр исраи л иләрнең яки алар арасында яшәүче килмешәкләрнең бер әрс е кан
ашый икән, Мин анд ый кешегә карш ы чыгачакм ын һәм аны үз халк ыннан чит
ләштерәчәкмен. 11 Чөнк и һәр тәннең җан ы – кан ында. Шуңа күрә Мин, сезнең
җаннарыг ыз гөнаһтан арынсын өчен, канн ы мәзбәхкә китерергә кушт ым – кан
җанн ы гөнаһтан арынд ыра. 12 Менә шун ың өчен Мин исраи л иләргә болай дидем:
„Сез үзег ез дә, араг ызда яшәүче килмешәкләр дә кан ашарга тиеш түг ел“.
13 Исраи л иләрнең яки алар арасында яшәүче килмешәкләрнең бер әрс е ау вак ы
тында ашарга яракл ы хайван яки кош тота икән, ул аның кан ын агызып бетерергә
һәм канн ы туфрак белән күмәргә тиеш. 14 Чөнк и һәр тәннең җан ы – кан ында. Менә
шун ың өчен Мин исраи л иләргә: „Һичн инд и тәннең кан ын ашамаг ыз, чөнк и һәр
тәннең җан ы – кан ында, – дидем, – кан ашаган һәр кеше үз халк ыннан читләш
терелергә тиеш“.
15 Үлг ән яки ертк ыч җанв ар бот арлаг ан җәнлек итен ашаг ан теләс ә кем – җирле
кешеме ул яисә килмешәкме – киемнәрен дә юарга, үзе дә юын ырга тиеш, һәм ул
кичкә кадәр нәҗес санал ыр, шуннан соң чиста бул ыр. 16 Әлег е кеше үзенең кием
нәрен һәм тәнен юмаса, җәзага тарт ыл ырга тиеш».
1
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Канунсыз якынлык кылуны тыю

Раббы, Мусага дәшеп, болай диде:
– Исраи л иләргә игълан ит: «Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз. 3 Әүвәле үзег ез
яшәгән Мисыр җирендәг е гадәтләрне, Мин сезне алып барачак Кәнган җирендәг е
гадәтләрне кабатламаг ыз, аларн ың йолалары буенча яшәмәг ез. 4 Минем кан унна
рымн ы һәм каг ыйдәләремне саклап, шулар белән гамәл кыл ыг ыз. Мин – сезнең
Раббы Аллаг ыз. 5 Минем каг ыйдәләремне һәм кан уннарымн ы җиренә җиткереп
үтәг ез, аларн ы үтәгән кеше тереклек итәчәк. Мин – Раббы.
6 Сезнең арадан берәү дә үзенең кыз кардәше белән якынлык кылырга тиеш түгел.
Мин – Раббы. 7 Анаң белән якынлык кылып, үз атаңны хурлыкка төшермә. Ул – си
нең анаң, аның белән якынлык кылма. 8 Үги анаң белән якынлык кылма – атаңны
хурлыкка төшермә. 9 Үзеңнең кыз кардәшең, ягъни атаңның кызы белән дә, анаңның
кызы белән дә якынлык кылма. Син яшәгән өйдә туу-тумавына карамастан, кыз кар
дәшең белән якынлык кылма. 10 Кыз оныгың белән якынлык кылма – үзеңне хурлыкка
төшермә. 11 Атаңның кызы – аның хатынының кызы белән якынлык кылма, чөнки
ул – синең кыз кардәшең. 12 Атаңның кыз туганы белән якынлык кылма, чөнки ул –
синең атаңның кан кардәше. 13 Анаңның кыз туганы белән якынлык кылма, чөнки
ул – синең анаңның кан кардәше. 14 Атаңның бертуган абыйсын хурлыкка төшермә:
аның хатынына якынаеп, аның белән якынлык кылма, чөнки ул – синең якын апаң.
15 Үз киленең белән якынлык кылма. Ул – синең углыңның хатыны, аның белән
якынлык кылма. 16 Бертуганыңны хурлыкка төшермә: аның хатыны белән якынлык
кылма. 17 Хатын алсаң, аның кызы яки кыз оныгы белән якынлык кылма: алар хаты
ныңның кан кардәшләре; бу – бозыклык. 18 Хатының исән икән, аңа көндәш итеп
бертуган сеңлесен хатын итеп алма һәм аның белән якынлык кылма.
19 Хат ын ыңн ың күр ем кил ү вак ыт ынд а, аңа якын аеп, аның белән якынл ык
кылма. 20 Иптәшеңнең хат ын ы белән якынл ык кылма, юкса бу сине нәҗесләя чәк.
21 Балаларыңн ың берс ен дә Мол ых илаһ ына баг ышлап корбан итмә, шун ың белән
Аллаңн ың исемен хур итмә. Мин – Раббы. 22 Хатын-кыз белән якынл ык кылган
кебек, ир-ат белән якынл ык кылма; бу – кабахәтлек. 23 Нинд и дә булса хайван бе
лән якынл ык кылма, шун ың белән үзеңне нәҗесләмә. Хатын-кыз да, хайван янына
килеп, аның белән якынл ык кыл ырга тиеш түг ел; бу – кабахәтлек.
24 Монд ый эшләр белән үзег езне нәҗесләмәг ез, чөнк и яныг ыздан Мин куы п
җибәрәчәк хал ыклар моңарч ы шунд ый эшләре белән үзләрен нәҗесләде инде.
25 Хәтт а җирләр е дә нәҗесләнде; шуңа күр ә Мин халк ын ың гөнаһ ы өчен җирне
җәзалад ым, һәм ул үзендә яшәүчеләрне читкә какт ы. 26 Ә сез Минем каг ыйдәлә
ремне һәм кан уннарымн ы сакларга тиеш. Сез – җирле кешеләр дә, сезнең ара
гызда яшәүче килмешәкләр дә – монд ый кабахәтлекләрне эшләргә тиеш түг ел.
27 Чөнк и монд ый кабахәтлекләрне шуш ы җирдә яшәүчеләр эшләделәр инде, һәм
шун ың нәт иҗәсендә җирләре дә нәҗесләнде. 28 Әгәр шуш ы җирне нәҗесләсәг ез,
ул, сездән элек яшәгән хал ыкларн ы үзеннән кире какк ан кебек, сезне дә кире ка
гачак. 29 Әгәр кем дә булса берәү монд ый кабахәтлекләрне эшл и икән, ул кеше үз
халк ыннан читләштерелергә тиеш.
1
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30 Шуңа күр ә Минем күрс әтмәләр емне үтәг ез, бу җирдә сездән элек яшәг ән
нәрнең кабахәтлекләрен кабатламаг ыз һәм шулар белән үзег езне нәҗесләмәг ез.
Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз».

19

Дин и һәм әхлакый тормыш турындагы кагыйдә

Раббы Мусага болай диде:
– Барча Исраи л халк ына игълан ит: «Изг е бул ыг ыз, чөнк и Мин, сезнең
Раббы Аллаг ыз, изг емен. 3 Сезнең һәрк айсыг ыз үзенең ата-анасына хөрмәт күрсә
тергә һәм Минем сшимбә көннәремне билг еләп үтәргә тиеш. Мин – сезнең Раббы
Аллаг ыз.
4 Сыннарг а табынмаг ыз һәм үзег езг ә кое лма потлар ясамаг ыз. Мин – сезнең
Раббы Аллаг ыз.
5 Әгәр Раббыг а тат ул ык корбан ы тәкъд им итәс ез икән, бу корбан сезнең хак
ка Раббы тарафыннан кабул кыл ынсын дип китерег ез. 6 Корбанн ың ите корбан
китерелгән көнне яки икенче көнне ашал ып бетсен, ә өченче көнгә калган ы утта
янд ырыл ырга тиеш. 7 Әгәр кем дә булса аны өченче көнне ашый икән, Мин бу
корбанн ы кабул итмәя чәкмен, бу – нәҗес ит. 8 Аны ашауч ы җәзага тарт ыл ырга
тиеш, чөнк и Раббын ың изг е әйберен нәҗесләде ул; анд ый кеше үз халк ыннан чит
ләштерелергә тиеш.
9 Иген кырыг ызда уңыш җыйг ан вак ытт а, басун ың чит енә кадәр җиткер еп ур
маг ыз һәм урганнан калган башакларн ы да җыймаг ыз. 10 Бакчаг ыздаг ы йөземне
дә соңг ы җимешенә кадәр җыймаг ыз һәм җиргә коелганнарын да алмаг ыз: аларн ы
фәк ыйрьләргә һәм килмешәкләргә калд ырыг ыз. Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз.
11 Урлашмаг ыз, ялг анламаг ыз, ипт әшег езне алдамаг ыз. 12 Минем исемем белән
ялган антлар биреп, Аллаг ызн ың исемен хурламаг ыз. Мин – Раббы.
13 Якын ыңн ы рәнҗетмә һәм талама. Ялч ыңа хезмәт хак ын түләүне икенче көнг ә
калд ырма. 14 Чукракк а яман телләнмә; абынсын дип, сук ыр кешенең аяг ы аст ына
әйбер куйма. Аллаңнан курк ып, Аны хөрмәт ит. Мин – Раббы.
15 Хөкем чыг арг анд а, хаксызл ык кылм а; фәк ыйрьг ә ярарг а тырышм а, байн ы
башк алардан өстен куйма; якын ыңн ы гадел хөкем ит. 16 Үз халк ың арасында гай
бәт сат ып йөрмә. Якын ыңн ың торм ыш ын курк ын ыч аст ына куйма. Мин – Раббы.
17 Туг ан ыңа карат а күңелеңдә дошманл ык саклама; якын ыңн ың гөнаһлары өчен
җавап тотмас өчен, шелтәңне аңа ачыктан-ачык белдер. 18 Үз халк ың арасында
беркемнән дә үч алма һәм аңа карата ачу тотма; якын ыңн ы үзеңне яратк ан кебек
ярат. Мин – Раббы.
19 Минем каг ыйдәләр емне саклаг ыз: үзег езнең йорт хайв ан ыг ызн ы башк а ток ым
хайван белән куш ылд ырмаг ыз; бер кырга ике төрле үсемлек орл ыг ы чәчмәг ез; ике
төрле тук ымадан тег елгән кием кимәг ез.
20 Әгәр ир кеше башк а ирг ә ярәшелг ән кол хатын-кыз белән якынл ык кылса, һәм
ул җария әлегә кадәр сат ып алынмаган яки әле азат ителмәгән булса, алар җәзага
тарт ыл ырга тиеш, әмма үлем җәзасына түг ел, чөнк и хат ын азат түг ел, ул җария генә.
21 Әлег е ир кеше Раббыг а, гаеп йол у корбан ы итеп, Очраш у чат ыры алд ына сарык
тәкәсе алып килергә тиеш. 22 Һәм рух ан и, ул кеше үзенең гөнаһ ыннан арынсын
1
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өчен, Раббы алд ында гаеп йол у корбан ы булган сарык тәкәсен тәкъд им итәр, һәм
бу кешенең гөнаһ ы кичерелер.
23 Кәнг ан җир енә килг әч, җимеш бир ә торг ан нинд и дә булса агач утырт саг ыз,
беренче өч ел дәвам ында аның җимешләрен ашамаг ыз; шул өч елда җимешләре
ашарга яраклы түгел дип исәпләгез – аларны ашамаг ыз. 24 Дүртенче елда җимешләр,
изг е санал ып, рәхмәт бүләг е буларак, Раббыга баг ышлан ыр. 25 Бишенче елда исә сез
аның җимешләрен ашый аласыз; шулай итеп, сезнең уңыш ыг ыз артканнан-арта
барыр. Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз.
26 Бернинди итне дә каны белән ашамагыз; күрәзәлек итмәгез, сихер белән шөгыль
ләнмәгез. 27 Чигә чәчегезне кырмагыз, сакалыгызның кырыйларын кыркып бозмагыз.
28 Үлгән кеше истәлегенә тәнегезгә бернинди яра да, тамга да ясамагыз. Мин – Раббы.
29 Кызларыг ызн ы фәхешлек кыл ырг а мәҗбүрләмәг ез – аларн ы нәҗесләмәг ез,
югыйсә җир йөзе фәхешлек һәм бозыкл ык белән тулачак.
30 Минем шимб ә көннәр емне билг еләп үтег ез һәм Минем изг е урын ымн ы хөр
мәт итег ез. Мин – Раббы.
31 Әрв ахларн ың рух ын чак ыруч ыларг а мөр әҗәг ать итмәг ез, сихерчеләрг ә йөр
мәг ез, югыйсә алар сезне нәҗесләя чәк. Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз.
32 Чәчләр е чаларг ан өлкәннәр алд ында урын ыг ыздан торыг ыз, карт кешег ә хөр
мәт күрсәтег ез. Аллаг ыздан курк ып, Аны хөрмәт итег ез. Мин – Раббы.
33 Сезнең җирдә яшәүче килмешәкне җәб ерләмәг ез. 34 Аны җирле кеше дип исәп
ләг ез һәм үзег езне яратк ан кебек ярат ыг ыз, чөнк и сез үзег ез дә Мисырда килмешәк
идег ез. Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз.
35 Озынл ык, авырл ык һәм күләмне үлчәг әндә, гадел бул ыг ыз. 36 Үлчәүләр ег ез,
герләрег ез һәм башк а үлчәү әсбапларыг ыз дөрес бул ырга тиеш. Мин – сезне Ми
сырдан алып чыкк ан Раббы Аллаг ыз.
37 Минем барл ык каг ыйдәләр емне һәм кан унн арымн ы сакл ап, шул ар буенч а
гамәл кыл ыг ыз. Мин – Раббы».
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Кылган гөнаһлар өчен бирелгән җәз а

Раббы Мусага болай диде:
– Исраи л иләргә игълан ит: «Исраи л иләрнең яки алар арасында яшәүче
килмешәкләрнең берәрсе үзенең баласын Мол ых илаһ ына корбанга китерә икән,
ул кеше үлемгә тапш ырыл ырга тиеш – Исраи л халк ы аны таш атып үтерсен. 3 Ан
дый кешегә Мин караш ымн ы юнәлтермен – аны үз халк ыннан читләштерермен,
чөнк и ул, үзенең баласын Мол ых илаһ ына биреп, Минем изг е урын ымн ы нәҗесл и
һәм Минем изг е исемемне хур итә. 4 Әгәр үзенең баласын Мол ых илаһ ына тапш ыр
ган анд ый кешене хал ык игът ибарсыз калд ырса – аны юк итмәсә, 5 Мин анд ый
кешегә дә, аның гаиләсенә дә караш ымн ы юнәлтермен – аларн ы үз халк ыннан
читләштерермен; шулай ук, Миңа тугры булм ыйча, Мол ых илаһ ына табынган ке
шегә иярүчеләрне дә читләштерермен.
6 Әгәр бер әү, Миңа тугры булм ыйча, әрв ахларн ың рух ын чак ыруч ыларг а һәм
сихерчеләргә мөрәҗәгать итә икән, Мин анд ый кешегә караш ымн ы юнәлтермен –
аны үз халк ыннан читләштерермен.
1
2
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7 Үзег езне изг елект ә тот ыг ыз, изг е бул ыг ыз, чөнк и Мин – сезнең Раббы Алла
гыз. 8 Минем каг ыйдәләремне саклаг ыз һәм үтәг ез. Мин – Раббы, сезне изг е итүче.
9 Үз атасына яки анасына яман телле булг ан һәркем үлемг ә тапш ырыл ырг а ти
еш, чөнк и анд ый кеше атасына яки анасына яман сүзләр әйтте; үлемендә ул үзе
гаепле була.
10 Кем дә булса якын ын ың хат ын ы белән зина кылса, зина кыл уч ы ир кеше дә,
хат ын да үлемгә тапш ырыл ырга тиеш. 11 Кем дә булса атасын ың хат ын ы белән
якынл ык кылса, ул үзенең атасын хур итә; ул ир дә, хат ын да үлемгә тапш ыры
лырга тиеш; үз үлемендә алар үзләре гаепле булалар. 12 Әгәр дә берәү үзенең килене
белән якынл ык кылса, алар икесе дә үлемгә тапш ырыл ырга тиеш. Алар кабахәтлек
эшл иләр; үз үлемендә үзләре гаепле булалар. 13 Әгәр берәр ир-ат, хатын-кыз белән
якынл ык кылган кебек, икенче ир белән якынл ык кылса, кабахәтлек эшләгәнгә,
алар икесе дә үлемгә тапш ырыл ырга тиеш; үз үлемендә алар үзләре гаепле булалар.
14 Әгәр нинд и дә булса ир үз хат ын ы өст енә аның анасын да хат ын итеп ала икән,
бу – бозыкл ык; сезнең араг ызда бозыкл ыклар булмасын өчен, ул ир дә, әлег е ха
тыннар да янд ырып үтерелсен. 15 Кем дә булса хайван белән якынл ык кыла икән,
ул кеше үлемгә тапш ырыл ырга, хайван да үтерелергә тиеш. 16 Әгәр берәр хат ын
нинд и дә булса хайван белән якынл ык кыла икән, хат ын да, хайван да үтерелергә
тиеш; алар икесе дә үлемгә тапш ырыл ырга тиеш; үз үлемендә алар үзләре гаепле
булалар. 17 Әгәр ир кеше кыз туган ын – атасын ың яки анасын ың кызын – хат ын
лыкк а алса һәм аның белән якынл ык кылса, бу – хурл ык; алар үз халк ын ың күз
алд ыннан читләштерелергә тиеш. Үзенең кыз туган ын хур иткән анд ый кеше җә
зага тарт ылсын. 18 Әгәр берәр кеше күрем күрүче хатын-кыз белән якынл ык кылса,
алар икесе дә нәҗеслектән арын у кан ун ын бозган бул ып исәпләнә, һәм алар икесе
дә хал ыктан читләштерелергә тиеш. 19 Анаңн ың да, атаңн ың да кыз туган ы белән
якынл ык кылма, чөнк и алай эшләгән кеше үзенең кан кардәшен хур итә; анд ый
ир дә, хат ын да җәзага тарт ылсын. 20 Кем дә булса туган абыйсын ың хат ын ы белән
якынл ык кыла икән, ул кеше үзенең абыйсын мәсхәрә итә; анд ый ир дә, хат ын да
гөнаһ кыл уда гаепле була; алар баласыз килеш үлеп китәрләр. 21 Әгәр кем дә булса
берт уган ын ың хат ын ын ала икән, бу – нәҗеслек; анд ый кеше үзенең берт уган ын
хур итә; ул ир дә, хат ын да бала туд ырмаслар.
22 Минем барлык кагыйдәләремне вә кануннарымны саклап, шулар буенча гамәл
кылсагыз, Мин алып барачак җир сезне кире какмас. 23 Арагыздан Мин куып җи
бәрәчәк халыкларның гадәтләрен кабатламагыз. Шушы кабахәтлекләрне эшләгәнгә
күрә, Минем өчен алар җирәнгечтер. 24 Сезгә исә Мин шуны әйтәм: „Сез аларның
җирләрен биләрсез; сөт вә бал агып торган ул җирне Мин сезгә биләмә итеп бирер
мен“. Мин – Раббы Аллагыз, Мин сезне барлык башка халыклардан аерып алдым.
25 Чист а хайв анн ы, чист а кошн ы чист а булмаг анн ан аера белег ез. Мин сезг ә
әйт кән чиста булмаган хайваннар, кошлар һәм сөйрәл үчеләр белән үзег езне нә
җесләмәг ез. 26 Минем алда изг е бул ыг ыз, чөнк и Мин, Раббы, изг емен. Мин сезне
Үзем өчен башк а хал ыклардан аерып алд ым.
27 Әрв ахларн ың рух ын чак ыруч ы, сихерче ир-ат яки хатын-кыз үлем җәз асына
тарт ыл ырга тиеш – аларны таш атып үтерег ез; үлем нәрендә алар үзләре гаепле».
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Рух ан илар турындагы канун

Раббы Мусага болай диде:
– Һарун угылларына – руханиларга игълан ит: «Туган-тумачасының мәетенә
якынлаш ып, рух ан и үзен нәҗесләргә тиеш түг ел. 2 Ул үзенең якыннарына – атаанасына, угыл-кызларына, ир туган ына 3 һәм үзе белән яшәүче, әмма кия үгә чык
маган кыз туган ына гына якынлаша, алар хак ына үзен нәҗесл и ала. 4 Хат ын ын ың
туганнары дип, ул үзен нәҗесләргә тиеш түг ел.
5 Рух ан и үзенең чәчен кырмасын, сак ал ын кыск артмасын, тәненә җәр әхәтләр
ясамасын*. 6 Рух ан и үз Алласын ың изг есе бул ырга һәм Аллаһ ы исемен хурламаск а
тиеш, чөнк и Раббыга баг ышланган янд ыру бүләген, ягън и Аллаһ ын ың ризыкларын
тәкъд им итә ул. Шулай булгач, ул изг е бул ырга тиеш.
7 Рух ан и үзенә хат ын итеп азг ын фахишәне, шулай ук иреннән аерылг ан хат ынн ы
алмаск а тиеш, чөнк и рух ан и – үз Алласын ың изг есе. 8 Аллаһ ыга ризык тәкъд им
иткән рух ан ин ы изг е дип белег ез; аларн ы изг е дип хөрмәтләг ез, чөнк и Мин, сез
не изг е итүче Аллаһ ы, изг емен. 9 Әгәр рух ан ин ың кызы, фәхешлек кыл ып, үзен
нәҗесл и икән, ул үзенең атасын хур итә, һәм ул кыз янд ырып үтерелергә тиеш.
10 Туганнары арасыннан баш рухани итеп сайланган, башына изгеләндерү мае сөр
телгән, рухани киемнәре киеп йөргән адәм үзенең чәчләрен тузгытырга һәм киемнә
рен ертырга тиеш түгел. 11-12 Мәет булган йортка бару өчен, Изге чатырны калдырып
китеп, бу рухани чатырны нәҗесләмәсен; хәтта атасы яки анасы үлгән очракта да, ул
үзен нәҗесләргә тиеш түгел, чөнки ул, Алласының изгеләндерү мае белән майланып,
Раббыга багышланган. Мин – Раббы. 13 Ул бары тик гыйффәтле кызга гына өйләнергә
тиеш. 14 Тол яки иреннән аерылган яисә азгын фахишәгә өйләнергә тиеш түгел; фәкать
үз халкыннан булган гыйффәтле кызга гына өйләнсен. 15 Үз халкы арасында ул үзенең
нәсел варисларын нәҗесләмәскә тиеш. Мин – Раббы, баш руханины изге итүче».
16 Раббы Мусаг а болай диде:
17 – Һарунг а әйт: «Гәүдә-сынында кимчелег е булг ан нәс ел варисларыңнан бер әү
дә, үзенең Алласына ризык тәкъд им итәргә дип, һичк айчан Аның хозурына ки
лергә тиеш түг ел. 18 Тән-бәдәнендә кимчелег е булган бер кеше дә – сук ыр, аксак,
йөзе чалшайган, бер аяг ы яки кул ы озынрак булган, 19 аяг ы яки кул ы сынган,
20 бөкр е, кәрлә, күз енә ак төшкән, кут ырл ы, корчаңг ы, күкәе бозылг ан, 21 рух ан и
Һарунн ың нәсел варисларыннан тәнендә җитешсезлек булган бер генә кеше дә,
Раббыга баг ышланган янд ыру бүләг е китерү өчен, Аның янына килергә тиеш түг ел.
Ул – кимчелекле кеше, шуңа күрә, үз Алласына ризык тәкъд им итәргә дип, Аның
янына килмәсен. 22 Анд ый кеше Аллаһ ын ың ризыг ын – Аңа китерелгән изг е вә
иң изг еләрдән саналган бүләкләрне ашый ала, 23 әмма чат ыр эчендәг е пәрдә янына
яки мәзбәхкә якынаерга тиеш түг ел, чөнк и ул – кимчелекле. Анд ый кеше Минем
изг е урын ымн ы нәҗесләргә тиеш түг ел. Мин – Раббы, рух ан иларн ы изг е итүче».
24 Муса боларн ы Һарунг а, аның угылларына һәм барча исраи л иләрг ә игълан итт е.
1

* 21:5 ...чәч ен

кырмасын, сакалын кыскартмасын, тәненә җәрәх әтләр ясамасын... – Кайг ы бил
гесе итеп, үлг ән туг аннары истәлег енә шулай эшләг әннәр.
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Изге риз ык турындагы канун

Раббы, Мусага дәшеп, болай диде:
– Һарунга һәм аның угылларына игълан ит: «Сез исраи л иләрнең Миңа
баг ышланган изг е ризыклары белән сак эш итәргә һәм шул изг е ризыклар арк ыл ы
Минем изг е исемемне хур итмәскә тиеш. Мин – Раббы».
3 Аларг а әйт: «Әгәр сезнең нәс ел варисларыннан киләчәкт ә бер әү, нәҗес була
торып, исраи л иләрнең Раббыга баг ышланган изг е ризыкларына якыная икән, ул
кеше Минем күз алд ымнан юк ителәчәк. Мин – Раббы.
4-6 Һарунн ың нәс ел варисл арынн ан бер әрс ендә йог ышл ы тир е авыруы булс а
яисә бүлендег е килсә, нәҗеслектән арынм ыйча, изг е ризыкн ы ашамасын. Әгәр
аларн ың берәрсе мәеткә яисә мән ие акк ан кеше нәҗесләгән әйбергә каг ылса, нә
җес берәр сөйрәл үче хайванга яки нәҗес кешегә (әлег е кешенең нәҗеслән ү сәбәбе
нинд и булса да) каг ылса, ул кеше кичкә кадәр нәҗес санал ыр; тәнен юганч ы, ул
кеше изг е ризыкн ы ашарга тиеш түг ел. 7 Ә коя ш батк аннан соң, ул чиста бул ыр;
китерелгән изг е ризыкн ы шул чакта әлег е кеше ашый алыр, чөнк и бу – аның ри
зыг ы. 8 Ул, нәҗесләнмәс өчен, үлгән яки ертк ыч җанвар ботарлаган җәнлек итен
ашарга тиеш түг ел. Мин – Раббы.
9 Рух ан илар Минем күрс әтмәләрне үтәрг ә тиеш; югыйс ә алар, күрс әтмәләрне
санга сукмауда гаепләнеп, һәлак бул ырлар. Мин – Раббы, рух ан иларн ы изг е итүче.
10 Кит ер елг ән изг е ризыкн ы рух ан и гаиләс еннән тыш бер генә кеше дә ашарг а
тиеш түгел, хәтта руханиның кунаг ы да, руханиның ялчысы да изге ризыкны ашарга
тиеш түг ел. 11 Әгәр рух ан и акчага кол сат ып ала яки ул кол аның гаиләсендә туа
икән, әлег е кол ул ризыкн ы ашый ала. 12 Әгәр рух ан ин ың кызы рух ан и булмаган
кешегә кия үгә чыга икән, ул кыз инде изг е ризыкн ы ашарга тиеш түг ел. 13 Ә инде
рух ан ин ың кызы баласыз килеш тол калса яки иреннән аерылса һәм, яшь чаг ын
даг ы кебек, атасын ың өендә яңадан яши башласа, ул кыз үз атасын ың ризыг ын
ашый ала. Башк а бер генә ят кеше дә изг е ризыкн ы ашарга тиеш түг ел.
14 Кем дә булса ялг ышл ык белән изг е ризыкн ы ашый икән, ул кеше изг е ри
зыкн ың бәясен рух ан ига кайтарып бирергә һәм шун ың биштән бер өлешен өстәп
түләргә тиеш. 15 Рух ан илар Исраи л халк ы Раббыга китергән изг е ризыкларн ың нә
җеслән үенә юл куя рга тиеш түг ел. 16 Рөхсәте булмаган кеше ул ризыкн ы ашамасын,
югыйсә, гаепле бул ып, җәзага тарт ыл ыр. Мин – Раббы, ул ризыкларн ы изг е итүче».
1
2

Корбан китерергә яраклы хайваннар
Раббы Мусага болай диде:
– Һарунга, аның угылларына һәм барл ык исраи л иләргә игълан ит: «Исраи л и
ләрнең яки алар арасында яшәүче килмешәкләрнең берәрсе әйт кән нәзере буенча
яки ихт ыя ри рәвештә Раббыга тулаем янд ыру корбан ы китерә икән, 19 Аллаһ ы
корбанн ы кабул итсен өчен, ул корбан кимчелексез эре терлек, сарык яки кәҗә тә
кәсе бул ырга тиеш. 20 Кимчелег е булган бер хайванн ы да китермәг ез, чөнк и анд ый
корбан сезнең хакк а Раббы тарафыннан кабул ителмәс. 21 Әгәр берәү, нәзерен үтәү
өчен, яки ихт ыя ри рәвештә, тат ул ык корбан ы итеп, Раббыга эре яки вак терлек
17

18
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бүләк итә икән, ул корбан, Аллаһ ы аны кабул кылсын өчен, кимчелексез бул ыр
га тиеш. 22 Сук ыр, гарип, имгәнгән, җәрәхәтле, кут ырл ы яки корчаңг ы хайванн ы
Раббыг а кит ермәг ез – анд ый кимчелекле хайв аннарн ы, Раббыг а баг ышланг ан
янд ыру бүләг е итеп, мәзбәхкә салмаг ыз. 23 Бер аяг ы озынрак яки кыскарак булган
сыер яисә сарыкн ы ихт ыя ри корбан итеп тәкъд им итәргә мөмк ин; әмма анд ый
хайван нәзерне үтәү өчен корбанл ыкк а тәкъд им ителсә, Раббы аны кабул кылмас.
24 Күкәе сыт ылг ан, бозылг ан, өзелг ән яки кис елг ән хайв анн ы Раббыг а кит ермә
гез. Илег ездә мон ы эшләргә юл куймаг ыз. 25 Чит хал ыклардан алынган шунд ый
кимчелекле хайваннарн ы үзег езнең Аллаг ызга ризык бүләг е итеп тәкъд им итмә
гез; анд ый хайваннар сезнең хакк а Раббы тарафыннан кабул ителмәс, чөнк и алар
имгәнгән яисә кимчелекледер».
26 Раббы Мусаг а болай диде:
27 – Боз ау, бәр ән яис ә кәҗә бәт ие туа икән, җиде көн дәв ам ында анасы янын
да булсын, ә сиг езенче көннән Раббыга баг ышланган янд ыру бүләг е өчен яракл ы
санал ыр. 28 Әмма сыерн ы бозавы белән яки сарыкн ы бәрәне белән бер үк көнне
чалмаг ыз. 29 Раббыга рәхмәт бүләг е тәкъд им итәсез икән, бу корбан сезнең хакк а
Раббы тарафыннан кабул ителсен дип китерег ез. 30 Анд ый корбанн ың ите шул ук
көнне ашал ырга тиеш; ул корбанн ың итен иртәнгә калд ырмаг ыз. Мин – Раббы.
31 Минем боерыкларымн ы тайп ыл ышсыз үтәг ез. Мин – Раббы. 32 Минем изг е
исемемне хур итмәг ез; исраи л иләр Минем изг елег емне тан ырга тиеш. Мин – Раб
бы, сезне изг е итүче. 33 Сезнең Аллаг ыз бул у өчен, Мин сезне Мисыр җиреннән
алып чыкт ым. Мин – Раббы.
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Шимбә көн турында

Раббы Мусага болай диде:
– Исраи л иләрг ә Раббы билг еләг ән бәйр әмнәр хак ында игълан ит: ул
бәйрәмнәрдә изг е җыел ышлар үткәрелсен. Мин билг еләгән бәйрәмнәр түбәндә
геләр: 3 «Алт ы көн эшләг ез, ә җиденче – шимбә көнне, ял көнендә, изг е җыел ыш
үткәрег ез; ул көнне берн инд и эш эшләмәг ез; кайда гына яшәсәг ез дә, бу – Раббыга
баг ышланган ял көне.
1

2

Котылу һәм Төче күмәч бәйрәме
Билгеләнгән көннәрдә үткәрелергә тиешле Раббы бәйрәмнәре, изге җыелышлар,
менә шулар: 5 беренче айн ың унд үртенче көнендә, коя ш батк анда, Раббы хөрмәтенә
үткәрелә торган сКот ыл у бәйрәме башлана; 6 шул ук айн ың унбишенче көнендә
Раббы хөрмәтенә сТөче күмәч бәйрәме башлана – җиде көн төче икмәк ашаг ыз.
7 Бер енче көнне изг е җые л ыш үткәр ег ез һәм гадәтт ә эшл и торг ан бер эшне дә эш
ләмәг ез. 8 Җиде көн буе, Раббыга баг ышлап, янд ыру бүләкләре китерег ез; җиденче
көнне дә изг е җыел ыш үткәрег ез һәм гадәттә эшл и торган бер эшне дә эшләмәг ез».
9 Раббы Мусаг а болай диде:
10 – Исраи л иләрг ә игълан ит: «Мин бир әчәк җирг ә килг әч һәм анда уңыш җыеп
алгач, уңышларыг ызн ың беренче көлтәләрен рухан ига китерегез. 11 Әлеге бүләк сез
нең хакк а Раббы тарафыннан кабул кыл ынсын өчен, рух ан и шимбәдән соң икенче
4
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көнне көлтәне Раббы алд ында күтәреп селкесен. 12 Көлтәне селкегән көндә, Раб
быга, тулаем янд ыру корбан ы итеп, кимчелексез бер яшьлек тәкә бәрән китерег ез.
13 Һәм бәр ән белән берг ә Раббыг а, икмәк бүләг е итеп, зәйт үн мае куш ылг ан бер эфа
сыйфатл ы бодай онын ың уннан ике өлешен китерег ез. Бу – янд ыру бүләг е; аның
тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. Бу бүләк белән бергә һиннең* дүрттән бер
өлеше күләмендә сшәраб бүләг е дә китерег ез. 14 Яңа уңыштан Аллаһ ыг ызга бүләк
тәкъд им иткән көнгә кадәр икмәк тә, кызд ырылган яки чи бөртек тә ашамаг ыз.
Сезнең киләчәк буы ннар кайда гына яшәсә дә, алар өчен бу – мәңг елек каг ыйдә.
Уңыш бәйрәме
Көлтә күтәреп селкегән көннән, ягън и, шимбә узып, икенче көннән, тул ы
җиде атна хисаплаг ыз; 16 җиде шимбә узганнан соң, ягън и илленче көнне, Раббыга
янә икмәк бүләг е китерег ез. 17 Күтәреп селк ү бүләг е өчен үзег ез яшәгән һәр каласаладан ике икмәк китерег ез; алар бер эфа сыйфатл ы бодай онын ың уннан ике
өлешеннән ачыга пешерелсен. Бу – Раббыга беренче уңыш бүләг е. 18 Икмәк белән
бергә кимчелексез бер яшьлек җиде тәкә бәрән, бер үгез бозау һәм ике сарык тә
кәсе тәкъд им итег ез; алар Раббыга тулаем янд ыру корбан ы бул ыр. Икмәк вә шәраб
бүләкләре белән бергә китерелгән шул корбаннар – Раббыга баг ышланган янд ыру
бүләкләредер; аларн ың тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. 19 Шулай ук, гөнаһ
йол у корбан ы итеп, бер кәҗә тәкәсе һәм, тат ул ык корбан ы итеп, берәр яшьлек ике
тәкә бәрән китерег ез. 20 Рух ан и беренче уңыш икмәг е белән ике бәрәнне, махсус
бүләк итеп, Раббы алд ында күтәреп селкесен. Бу – Раббыга изг е бүләк, ул – рух а
нин ык ы. 21 Шул ук көнне изг е җыел ыш үткәрег ез; ул көнне гадәттәг е эшләрдән
берсен дә эшләмәг ез. Сезнең киләчәк буы ннар кайда гына яшәсә дә, алар өчен
бу – мәңг елек каг ыйдә.
22 Иген кырыг ызда уңыш җыйг ан вак ытт а, басун ың чит енә кадәр урмаг ыз һәм
урганнан калган башакларн ы да җыймаг ыз; аларн ы фәк ыйрьләргә һәм килмешәк
ләргә калд ырыг ыз. Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз».
15

Быргылар бәйрәме
Раббы Мусага болай диде:
– Исраи л иләргә игълан ит: «Җиденче айн ың беренче көне – сезнең өчен мах
сус ял көне; ул көнне, бырг ылар кычк ырт к ач, изг е җыел ыш үткәрег ез. 25 Ул көнне
гадәттәг е эшләрдән берсен дә эшләмәг ез һәм, Раббыга баг ышлап, янд ыру бүләг е
китерег ез».
23

24

Гөнаһ йолу көне
Раббы Мусага болай диде:
– Җиденче айн ың унынч ы көнендә, сГөнаһ йол у көнендә, изг е җыел ыш үткә
рег ез; бу көнне ураза тот ыг ыз һәм, Раббыга баг ышлап, янд ыру бүләг е китерег ез.
28 Ул көнне берн инд и дә эш эшләмәг ез; чөнк и ул – Гөнаһ йол у көне, Раббы Аллагыз
26
27

* 23:13 Һин

– сыекл ык үлчәү берәмлег е, 3,5 л.
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алд ында сезне гөнаһлардан арынд ыру көне. 29 Ә инде ул көнне ураза тотмаган ке
ше үз халк ыннан читләштерелергә тиеш. 30 Әгәр кем дә булса ул көнне нинд идер
эш эшләсә, анд ый кешене Мин халк ы арасыннан юк итәчәкмен. 31 Ул көнне бер
нинд и дә эш эшләмәг ез. Сезнең киләчәк буы ннар кайда гына яшәсә дә, алар өчен
бу – мәңг елек каг ыйдә. 32 Бу – сезнең өчен махсус ял көне, сез ураза тотарга тиеш
көн. Айн ың туг ызынч ы киченнән башлап, иртәг есе көннең киченә кадәр шимбә
көнне билг еләп үтег ез.
Чатырлар бәйрәме
33

Раббы Мусага әйтте:

34 – Исраи л иләргә игълан ит: «Җиденче айн ың унбишенче көненнән башлап, җиде

көн дәвам ында Раббыга баг ышланган сЧат ырлар бәйрәме узд ырылсын. 35 Беренче
көнне изг е җыел ыш үткәрег ез, гадәттәг е эшләрдән берсен дә эшләмәг ез. 36 Җиде
көн буе, Раббыга баг ышлап, янд ыру бүләг е китерег ез; сиг езенче көнне таг ын изг е
җыел ыш үткәрег ез һәм янә, Раббыга баг ышлап, янд ыру бүләг е китерег ез; шуш ы
изг е җыел ыш көнендә гадәттәг е эшләрдән берсен дә эшләмәг ез.
37 (Раббын ың бәйр әмнәр е әнә шулар; ул көннәрдә изг е җые л ышлар үткәр елер
гә тиеш; ул бәйрәмнәрдә, һәрберсенең үз көнендә, Раббыга баг ышланган янд ыру
бүләкләре – тулаем янд ыру корбаннары, икмәк бүләкләре, башк а корбаннар һәм
шәраб бүләкләре китерег ез. 38 Әлег е бәйрәмнәр Раббын ың шимбә көннәре исә
бенә керм и, һәм әлег е корбан-бүләкләр сезнең гадәт и бүләкләр, нәзер буенча һәм
ихт ыя ри рәвештә китерелә торган корбан-бүләкләр исәбенә керм и.)
39 Җиденче айн ың унбишенче көненнән башлап, җир ег ездә өлг ерг ән уңышн ы
җыеп алгач, җиде көн буена Раббы хөрмәтенә бәйрәм итег ез; беренче һәм сиг езен
че көн махсус ял көннәре булсын. 40 Бәйрәмнең беренче көнендә агачларн ың иң
яхш ы җимешләрен, хөрмә агач ын ың һәм зур яфракл ы агачларн ың ботакларын,
шулай ук елга ярында үскән талларн ың ботакларын сынд ырып алыг ыз һәм Раббы
Аллаг ыз алд ында җиде көн күңел ачыг ыз. 41 Шул көннәрне ел саен җиде көн буе
Раббы хөрмәтенә бәйрәм итег ез. Сезнең киләчәк буы ннар өчен бу – мәңг елек ка
гыйдә. Аны җиденче айда бәйрәм итег ез. 42 Җиде көн буена чат ырда яшәг ез; барл ык
җирле исраи л иләр җиде көн дәвам ында чат ырда яшәсен; 43 шунда сезнең нәсел
варисларыг ыз исраи л иләрне Мин Мисыр җиреннән алып чыкк анда чат ырларда
яшәткәнемне белерләр. Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз».
44 Раббы билг еләг ән бәйр әмнәр хак ында Муса исраи л иләрг ә игълан итт е.
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Изге бүлмәдәге яктырт кыч һәм икмәк турындагы кагыйдә

Раббы Мусага болай диде:
– Якт ырт к ычлар һәрвак ыт янып торсын өчен, сыйфатл ы зәйт үн мае ките
рег ез, дип исраи л иләргә әмер ит. 3 Очраш у чат ырын ың Боерыклар санд ыг ы куелган
бүлмәсен аерып торучы пәрдәнең тышк ы ягындаг ы якт ырт к ычлар Раббы каршында
кичтән алып иртәнгә кадәр янсын өчен, Һарун аларн ы һәрвак ыт күзәтеп торырга
тиеш. Сезнең киләчәк буы ннар өчен бу – мәңг елек каг ыйдә. 4 Раббы алд ындаг ы саф
алт ын шәмдәлгә куелган якт ырт к ычларн ы Һарун һәрвак ыт көйләп торырга тиеш.
1
2
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5 Сыйфатл ы бодай оны алып, уни ке икмәк пешер; һәр икмәккә бер эфа онн ың
уннан ике өлеше сарыф ителсен. 6 Аларн ы Раббы алд ындаг ы саф алт ын белән
капланган өстәлгә алт ышардан ике рәт итеп тезеп куй. 7 Һәр рәт өстенә хуш исле
саф сумала-майлар куй; әлег е сумала-майлар, икмәк бүләг енең янд ырыла торган
өлеше буларак, Раббыга баг ышлансын. 8 Һәр шимбә көнне бу икмәкләр Раббы
алд ына куел ырга тиеш; бу – исраи л иләрнең мәңг елек вазифасы. 9 Ул икмәкләр
Һарун белән аның угылларына була, һәм алар аны изг е урында ашасыннар, чөнк и
бу – мәңг егә аларн ык ы, Раббыга баг ышланган янд ыру бүләкләренең иң изг еләр
дән саналган өлеше.

Раббыны хурлаган кеше турындагы канун
Көннәрдән беркөнне бер исраи л и хат ынн ың мисырл ыдан туган угл ы станда
яшәүче бер исраи л и белән ызг ыш ып китте дә, 11 Раббы исемен хурлап, яман сүзләр
әйтте. Шуңа күрә аны Муса янына алып килделәр. (Бу егетнең анасы Дан ыруг ыннан
Дибри кызы Шелом ит иде.) 12 Раббыдан хөкем чыкк анч ы, аны сак аст ына алд ылар.
13 Шуннан соң Раббы Мусаг а болай диде:
14 – Яман теллеләнг ән кешене станнан читкә чыг ар, аның хурлавын ишеткән
кешеләр үзләренең кулларын шул кешенең баш ына куйсыннар, һәм бар хал ык аны
таш атып үтерсен. 15 Исраи л иләргә игълан ит: «Кем дә булса үзенең Алласын хурл ый
икән, ул җәзага тарт ыл ырга тиеш. 16 Раббын ың исемен хурлауч ын ы үлем җәзасы
көтә: бар хал ык аны таш атып үтерсен. Раббы исемен хурлауч ы – килмешәкме ул,
җирле кешеме – үлемгә тапш ырылсын.
17 Әгәр бер әр кеше кемне дә булса үтер ә икән, аны үлем җәз асы көт ә. 18 Кем дә
булса икенче бер кешенең хайван ын үтерә икән, шун ың бәрабәренә үзенең терлег ен
бирергә тиеш: җанга – җан. 19 Берәүне имгәткән кешенең үзен дә имгәтергә кирәк:
20 сөя ккә – сөя к, күзг ә – күз, тешкә – теш. Ул кеше нинд и зыя н салса, үзенә дә
шунд ый ук зыя н сал ынсын. 21 Кем дә булса терлек үтерә икән, шун ың өчен терлек
белән түләргә тиеш. Әгәр инде берәү кеше үтерә икән, үзе дә үлем җәзасы алсын.
22 Килмешәкләр өчен дә, җирле кешеләр өчен дә кан ун бер булсын. Мин – сезнең
Раббы Аллаг ыз».
23 Шуннан соң Муса мон ы исраи л иләрг ә игълан итт е. Тег е яман теллеләнг ән
кешене, станнан читкә чыгарып, таш атып үтерделәр. Раббы Мусага ничек әмер
иткән булса, исраи л иләр шулай эшләде.
10

25

Җид енче ел – җир ял итә торган ел

Синай тавында Раббы Мусага болай диде:
– Исраи л иләр белән сөйләш, аларга менә нәрсә дип әйт: «Мин сезгә би
рәсе җиргә килгәч, һәр җиденче елн ы Раббы хөрмәтенә җиргә ял итәргә бирег ез.
3 Алт ы ел кырларыг ызг а ашл ык чәчег ез, алт ы ел бакчаларыг ызда йөз ем куа клары
гызн ы кыск арт ыг ыз һәм уңыш җыег ыз, 4 ә җиденче ел – үзенә бер төрле, җир ял
итә торган ел, Раббыга баг ышланган ел булсын: кырларыг ызда ашл ык чәчмәг ез,
йөзем куакларын кыск артмаг ыз. 5 Үзе тишелеп чыкк ан ашл ыкн ы урмаг ыз, бак
чаларыг ыздаг ы киселмәгән йөзем куаг ын ың җимешен җыймаг ыз – бу елда җир
1
2
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ял итсен. 6-7 Ял иткән елында җир һәммәг езне: сезнең үзег езне, колларыг ызн ы,
җария ләрег езне, ялч ыларыг ызн ы, араг ызда вак ытл ыча яшәүче килмешәкләрне,
терлег ег езне, илдәг е ертк ыч җәнлекләрне дә ризык белән тәэм ин итәр. Чәчм и үс
кән һәммә нәрсә сезгә ризык бул ыр.
Илленче ел – колларны иреккә җибәрә
һәм мирас мөлкәтен хуҗасына кайтара торган ел
Җиде елн ы җиде тапк ыр куш ып санаг ыз – җәмг ысы кырык туг ыз ел чыгар.
Шуннан, җиденче айда, айн ың унынч ы көнендә, ягън и Гөнаһ йол у көнендә, һәр
урында мөг ез бырг ылар кычк ырт ыг ыз. 10 Илленче елн ы изг е дип игълан итег ез,
җирдә яшәүче барл ык кешеләргә азатл ык белдерег ез; бу – сезнең өчен Яңарыш
елы; һәркем үз гаи ләсенең биләмәсенә кайтсын, һәркем үз кабиләсенә куш ылсын.
11 Илленче ел сезнең өчен Яңарыш елы булсын: бу елда чәчмәг ез дә, урмаг ыз да,
бакчаларыг ыздаг ы кыск арт ылмаган йөзем куакларын ың җимешен дә җыймаг ыз,
12 чөнк и бу – Яңарыш елы, сезнең өчен изг е ел. Җир үст ерг ән нәрс әне генә ашаг ыз.
13 Илленче елда һәркем үз гаи ләс енең биләмәс енә кайт сын. 14 Әгәр үзег езнең
хал ыктан берәрсенә җир сатсаг ыз яки, киресенчә – үзег ез җир сат ып алсаг ыз, берберегезне алдамаг ыз. 15 Җирне сатк анда, аның бәясен Илленче елга кадәр калган
уңыш елларын ың сан ын кертеп исәпләгез. 16 Еллар сан ы күп булса, бәяне күтәрегез,
ә инде еллар сан ы аз булса, бәясен киметег ез, чөнк и асылда җирдән җыеп алынасы
уңыш сат ыла. 17 Бер-берегезне алдамаг ыз, Аллаг ыздан курк ып, Аны хөрмәт итег ез.
Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз.
18 Минем каг ыйдәләр емне һәм кан уннарымн ы саклап, шулар буенча гамәл кы
лыг ыз; шулай эшләсәг ез, илег ездә имин яшәрсез. 19 Менә шул чаг ында җир үзенең
җимешләрен бирер, һәм сез туйганч ы ашарсыз; илег ездә имин яшәрсез.
20 „Ашл ыкн ы чәчмәг әч, урып-җыймагач, Җиденче елд а без нәрс ә ашарбыз
соң?!“ – дия рсез.
21 Алт ынч ы елда Мин фат их амн ы бир ермен, һәм сез җирдән өч елг а җит әрлек
уңыш җыя рсыз. 22 Сиг езенче елда иген иккәндә дә, туг ызынч ы елда уңыш өлг ер
гәнче дә, әле һаман искедән калган икмәкне ашарсыз.
23 Җир гомерлеккә сат ыл ырг а тиеш түг ел, чөнк и җир – Минеке; сез исә бу җирдә
читтән килгәннәр һәм вак ытл ыча яшәүчеләр кебек кенә. 24 Җир сат ып алсаг ыз,
элеккег е хуҗ асын ың аны кире сат ып алу мөмк инлег е бул ырга тиеш.
25 Әгәр бер әр туг ан ың, бөлг енлеккә төшеп, үзенең биләмәс ен сат а икән, аның
иң якын кардәше, түләп, биләмәне кире кайтарып алсын. 26-27 Әгәр аның, түләп,
биләмәне йол ып алырдай кардәше булмаса, әмма соңрак үзе баеп китә һәм билә
мәсен кире сат ып алырга мөмк инлек таба икән, Илленче елгача калган елларн ы
исәпләп, җирне биләгән кешегә түләсен дә биләмәсенә яңадан хуҗ а булсын. 28 Әгәр
әлег е кеше җирне кайтарып сат ып алырга мөмк инлек таба алм ый икән, аның җире
Илленче елга кадәр сат ып алган кеше кул ында калсын, ә инде Илленче елда кабат
элекке хуҗ асына кайтарылсын.
29 Әгәр бер әү див арл ы шәһәрдә үз йорт ын сат а икән, сат ылг ан көннән башлап,
бер ел дәвам ында йорт ын кайтарып сат ып алырга мөмк ин. Кайтару вак ыт ы – бер
8
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елд ыр. 30 Әгәр тул ы бер ел эчендә йорт ын киредән сат ып алмаса, ул йорт сат ып
алган кешенең һәм аның нәсел варисларын ың кул ында гомергә калсын, Илленче
елда да аның кул ыннан китмәсен. 31 Дивар белән әйләндереп алынмаган авыллар
даг ы йортлар ачык кыр кебек саналсын; аларн ы кайтарып сат ып алырга мөмк ин;
Илленче елда ул йортлар элекке хуҗ асына кайтарылсын.
32 Левиләрнең шәһәрләр ендә исә левиләрг ә үз йортларын теләг ән вак ытт а кай
тарып сат ып алырга ярый. 33 Левиләр, түләп, үз биләмәләрен кире сат ып алырга
мөмк ин. Левиләрнең шәһәрләрендә левиләр сатк ан йортлар Илленче елда үзләренә
кире кайтарыл ырга тиеш, чөнк и анд ый шәһәрләрдәг е йортлар аларга исраи л иләр
дән бирелгән милек бул ып исәпләнә. 34 Әмма аларн ың шәһәр тирәсендәг е кырлары
сат ылмасын, чөнк и алар – левиләрнең мәңг елек биләмәсе.
35 Бер әр туг ан ыг ыз бөлг енлеккә төшс ә һәм аның үз-үзен тәэм ин итәрлек чамасы
калмаса, читтән килгән кешегә, ягън и килмешәккә ярдәм иткән кебек, аңа да яр
дәм итег ез – ул сезнең арада яшәвен дәвам итәрлек булсын. 36-37 Аңа әҗәткә биреп
торган акчаг ыздан да, сатк ан азык-төлегегездән дә риба* алмаг ыз; үзег езнең Алла
гыздан курк ып, Аны хөрмәт итег ез – туган ыг ыз әнә шулай сезнең арада яшәсен.
38 Кәнг ан җир ен сезг ә бирү һәм сезнең Аллаг ыз бул у өчен, Мин, Раббы Аллаг ыз,
сезне Мисыр җиреннән алып чыкт ым.
39 Әгәр бер әр туг ан ың, фәк ыйрьлеккә төшеп, үзен сиңа сатса, син аны кол кеб ек
эшләтмә. 40 Ул синең өчен ялч ы яки килмешәк кебек бул ырга тиеш; Илленче елга
кадәр ул сиңа эшләсен, 41 шуннан соң үзе дә, аның балалары да синнән китсен
нәр – ул үзенең нәселе янына, ата-бабаларының биләмәсенә кайтсын. 42 Чөнк и
исраи л иләр – Минем колларым, аларн ы Мин Мисыр җиреннән алып чыкт ым,
шуңа күрә алар коллар кебек сат ыл ырга тиеш түг ел. 43 Аларга рәх имсез булмаг ыз –
Аллаг ыздан курк ып, Аны хөрмәт итег ез.
44 Ир-ат яисә хатын-кыз колларыг ыз әйләнә-тирәгездәге чит хал ыклардан булсын.
Чит хал ыклардан үзег езгә кол сат ып ала аласыз. 45 Шулай ук килмешәкләрне һәм
аларн ың сезнең илдә яшәгәндә дөнья га килгән ток ым ын үзег езгә кол итеп сат ып
алырга мөмк ин, һәм алар сезнең милкег ез бул ыр. 46 Аларн ы, мирас милке итеп,
балаларыг ызга калд ыра аласыз; ул коллар гомерлеккә сезнеке бул ыр. Ә үзег езнең
туганнарыг ызга – исраи л иләргә – рәх имсезлек кылмаг ыз.
47 Әгәр сезнең арада яшәүче берәр килмешәк баеп китсә, ә туганнарыгыздан кем
дә булса, бөлгенлеккә төшеп, әлеге килмешәккә яки аның гаиләсеннән берәрсенә
үзен сатса, 48 азатлык хакын түләп, аны йолып алырга мөмкин. Аны берәр туганы –
49 абыйсы, абыйсының углы яки аның кабиләсеннән кем дә булса, азатлык хакын
түләп, аны йолып алырга мөмкин. Яисә, хәлләнеп китеп, үз-үзен азат итсен. 50 Ул,
үзе сатылган елдан башлап, Илленче елга кадәр калган елларны санап, хуҗасы белән
бергә исәп-хисап ясасын. Азатлыкка чыгу бәясе шул еллар санына карап билгелән
сен, һәм ул бәя ялчының эш хакы кебек исәпләнсен. 51 Әгәр калган елларның саны
күп булса, ул, әлеге еллар санына карап, күбрәк йолым түләргә тиеш. 52 Илленче
елга кадәр калган елларның саны аз булса, азатлык хакын шул еллар санына карап
* 25:37 Риба

– биреп торг ан әйбер яки акчадан алынг ан процент.
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түләсен. 53 Ул килмешәк сезнең туганыгызга ялчыга карагандай карасын – рәхим
сезлек кылырга килмешәккә юл куелмасын. 54 Әгәр сатылган туганыгыз азатлык
хакын түләп йолып алынмаса, ул үзе һәм аның балалары Илленче елда, ягъни Яңа
рыш елында азат ителергә тиеш. 55 Чөнки исраилиләр – Минем колларым; Мисыр
җиреннән Мин аларны Үзем алып чыктым. Мин – сезнең Раббы Аллагыз.

26

Итагатьлелек өчен фат их а

Үзег езгә потлар ясамаг ыз, сыннар яки изг е баганалар утырт маг ыз, табы
ну өчен, илег ездә сырл ы ташлар куймаг ыз. Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз.
2 Минем шимб ә көннәр емне билг еләп үтег ез, Минем изг е урын ымн ы хөрмәт ите
гез. Мин – Раббы.
3 Әгәр Минем каг ыйдәләрем буенча яшәсәг ез, Минем боерыкларымн ы сакласаг ыз
һәм үтәсәг ез, 4 яңг ырын үз вак ыт ында яуд ырырм ын, һәм җир – үзенең уңыш ын,
агачлар үзенең җимешен бирер. 5 Сезнең уңыш ыг ыз шулчакл ы мул бул ыр ки, аш
лык суг у – йөзем җыя р вак ыт, ә йөзем җыю – ашл ык чәчәр вак ыт җиткәнче дәвам
итәр; һәм сез икмәкне туйганч ы ашарсыз, үз җирег ездә имин яшәрсез.
6 Илег езг ә тын ычл ык җиб әр ермен. Йокларг а ятк анда, сезне һичкем курк ытмас.
Җирег ездән ертк ыч җәнлекләрне куарм ын, һәм сезгә кыл ыч янамас. 7 Дошманна
рыг ызн ы сез куы п җибәрерсез – алар сезнең кыл ычтан һәлак бул ырлар. 8 Сезнең
бишег ез – йөз дошманн ы, ә йөзег ез ун мең дошманн ы куар, суг ышта дошманна
рыг ыз сезнең кыл ычтан кырыл ыр.
9 Сезне кайг ырт ырм ын, үрчемле итәрмен һәм ишәйт ермен, сезнең белән төз е
гән Килеш үемне үтәрмен. 10 Иген уңыш ыг ыз шулчакл ы мул бул ыр ки, узган елг ы
икмәкне ашап бет ер ә алм ыйча, яңасына урын әзерләр өчен, искесен чыг арып
ташларсыз. 11 Ә Минем тораг ым сезнең арада бул ыр, һәм сез Миңа җирәнг еч бул
массыз. 12 Мин сезнең араг ызда йөрермен, сезнең Аллаг ыз бул ырм ын, ә сез Минем
халк ым бул ырсыз. 13 Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз; кол булмасыннар дип, сезне
Мисырдан алып чыкт ым, богауларыг ызн ы өзеп ташлад ым һәм баш ыг ызн ы горур
тотарга мөмк инлек бирдем.
1

Буйсынмаган өчен җәз а
Әгәр Мин әйт кәннәрне тыңламасаг ыз, барл ык шуш ы боерыкларымн ы үтәмә
сәг ез, 15 каг ыйдәләремне кире каксаг ыз, кан уннарыма җирәнеп карасаг ыз, барл ык
боерыкларымн ы үтәмәсәг ез һәм шул рәвешле Килеш үемне бозсаг ыз, 16 Мин сезнең
белән менә ничек эш итәрмен: сезгә дәһшәт, төрле авырулар һәм бизгәк җибәрер
мен. Күзләрег ез күрмәс бул ыр, һәм шул авырулар гомерег езне алып китәр. Ашл ык
чәчәрсез, әмма тырыш уы г ыз бушк а китәр – уңышн ы дошманнарыг ыз ашар. 17 Ачу
лы караш ымн ы сезгә юнәлткәч, сез дошманнарыг ыз алд ында җиңелерсез – алар
сезнең өстән хак имлек итәр, һәм сез шулк адәр курк ак бул ырсыз ки, эзәрлекләүче
булмаганда да качарсыз.
18 Әгәр дә сез, шуларг а да карамаст ан, Мине таг ын да тыңламасаг ыз, гөнаһла
рыг ыз өчен җәзамн ы җиде мәртәбә артт ырырм ын. 19 Сезнең тәкәбберлег ег езне
сынд ырырм ын, күг ег езне – тимер, җирег езне бак ыр кебек итәрмен. 20 Сез көчегезне
14
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юкк а гына сарыф итәрсез, чөнк и җирег ез уңыш китермәс, һәм җирег ездәг е агач
лар җимеш бирмәс.
21 Әгәр шуннан соң да, кир еләнеп, Мине тыңларг а теләмәс әг ез, гөнаһларыг ыз
өчен җәзамн ы янә дә җиде мәртәбә артт ырырм ын. 22 Сезгә карш ы ертк ыч җәнлек
ләр җибәрермен: алар балаларыг ызны үтерерләр һәм терлегегезне юкка чыгарырлар;
нәт иҗәдә, сезнең сан ыг ыз бик нык кимер, юлларыг ыз бушап кал ыр.
23-24 Инде болардан соң да шелт әмне кабул итмәс әг ез һәм Миңа карышсаг ыз,
Мин дә сезнең дошман ыг ызга әйләнермен һәм гөнаһларыг ыз өчен җәзамн ы җиде
мәртәбә артт ырырм ын; 25 ә Килеш үне бозган ыг ыз өчен, сездән үч алырм ын – ба
шыг ызга кыл ыч бул ып төшәрмен; шәһәрләрег езгә кереп качсаг ыз да, өстег езгә үләт
җибәрермен, һәм сез дошманнарыг ыз кул ына бирелерсез. 26 Мин сезнең икмәг е
гезне бетерермен; шунл ыктан, икмәк пешерер өчен, ун хат ынга бер мич җитәр,
һәм икмәк үлчәп кенә бирелер; сез ашарсыз, әмма туймассыз.
27-28 Әгәр дә инде болардан соң да Мине тыңламасаг ыз һәм Миңа карышсаг ыз,
Мин, бар ачуы мн ы җыеп, сезгә карш ы чыгарм ын һәм гөнаһларыг ыз өчен җиде
мәртәбә арт ыграк җәза бирермен. 29 Сез үз угыл-кызларыгызның итен ашарсыз.
30 сКалк у җирдәг е потх анәләр ег езне тузд ырырм ын, хуш исле сумала-майлар көйр ә
тү мәзбәхләрег езне җимерермен, мәетләрег езне потларыг ызн ың ват ыклары өстенә
өярмен. Сез Миңа җирәнг еч бул ырсыз. 31 Шәһәрләрег езне хәрабә итәрмен, изг е
урыннарыг ызн ы җимерермен һәм бүләкләрег езнең хуш исе белән хозурланмам;
32 җир ег езне бөлг енлеккә төшер ермен – хәтт а аны басып алг ан дошманнарыг ыз
да, шун ы күреп, хәйран кал ыр. 33 Үзег езне төрле хал ыклар арасына тарат ырм ын
һәм, кыл ыч ымн ы чыгарып, арт ыг ыздан куарм ын – җирег ез буш бул ыр, шәһәрлә
рег ез җимерелер. 34 Сез дошман ыг ыз илендә әсирлектә бул ып, үз илег ез ташлан
дык хәлдә ятк анда, кыр-басуларыгызда тын ычл ык хөкем сөрер – сез бирмәгән ял
еллары хисабына җир рәхәтлек кичерер. 35 Шулай ташланд ык хәлдә ятк ан чакта,
басу-кырларыгыз тын ычлан ып кал ыр, чөнк и, илег ездә яшәгәндә, сез җиргә ти
ешле ялн ы бирмәдег ез.
36 Исән калг аннарыг ызн ы дошман җир ендә шомг а сал ырм ын, һәм алар, яфрак
селкенгән тавыштан да котлары алын ып, суг ыштан качк ан кебек качарлар һәм,
һичкем куа килмәсә дә, курк удан егыл ырлар. 37 Һичкем эзәрлекләмәсә дә, кыл ыч
тан курк ып качк ан кебек, алар бер-берсенә абын ып егыл ырлар, һәм дошманнарына
карш ы торырл ык хәлләре булмас. 38 Сез чит хал ыклар арасында һәлак бул ырсыз,
һәм дошман җире сезне йотар. 39 Ә инде исән кал уч ылар булса, алар үзләренең һәм
ата-бабаларының гөнаһлары өчен дошман җирендә череп бетәр.
40 Әгәр алар үзләр енең һәм ата-бабаларының гөнаһларын, Миңа карш ы җиная ть
эшләүләрен, Минем белән дошманлаш уларын 41 һәм шул сәбәпле Минем аларга
карш ы чыг уы мн ы – дошман җиренә сөрүемне аңласалар, имансыз* йөрәкләре күн
дәмләнеп, үзләренең гөнаһлары өчен җәза алсалар, 42 шул чаг ында Ягък уб, Исх ак
һәм Ибраһ им белән төзегән Килеш үемне, шулай ук әлег е җирне искә төшерермен.
43 Хал ыкт ан бушап калг аннан соң, ташланд ык хәлдә ятк ан җир тиешле ял еллары
* 26:41 ...имансыз...

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: сөннәтләнмәг ән.
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хисабына тын ычл ык кичерер; ә алар үзләренең гөнаһлары өчен җәза алырлар, чөн
ки алар, Минем кан уннарымн ы кире каг ып, каг ыйдәләремә җирәнеп карад ылар.
44 Шулай булса да, дошман җир ендә аларн ы тул ысынча юк итмәс һәм алар белән
төзегән Килеш үемне бозмас өчен, алардан бөтенләй баш тартмам һәм аларга җирәнеп
карамам. Мин – Раббы, аларн ың Алласы. 45 Алар хак ына Мин ата-бабалары белән
төзегән Килеш үемне исемә төшерермен. Ата-бабаларына Аллаһ ы бул ыр өчен, Мин
аларн ы чит хал ыклар күз алд ында Мисыр җиреннән алып чыкт ым. Мин – Раббы».
46 Раббы Синай тавында Муса аша исраи л иләрг ә бирг ән каг ыйдәләр, карарлар
вә кан уннар әнә шулар.

27

Аллаһыга бүләкләр багышлау турындагы канун

Раббы Мусага болай диде:
– Исраи л иләргә игълан ит: «Әгәр кем дә булса берәүне, Раббыга баг ыш
лыйм, дип нәзер әйтеп, соң ыннан аны йол ып алырга карар итә икән, 3 егермедән
алтм ыш яшькәчә булган ир-ат өчен – илле шәк ыл көмеш, 4 хатын-кыз өчен утыз
шәк ыл көмеш бирсен. 5 Биш яшьтән егерме яшькәчә булганнарга билг еләнгән бәя:
ир зат ы өчен – егерме шәк ыл көмеш, ә хатын-кыз зат ы өчен – ун шәк ыл көмеш.
6 Бер айдан биш яшькәчә булг аннарг а билг еләнг ән бәя: ир зат ы өчен – биш шәк ыл
көмеш, ә хатын-кыз зат ы өчен – өч шәк ыл көмеш. 7 Алтм ыш яшьтәг е һәм шуннан
өлкәнрәкләр өчен билг еләнгән бәя: ир зат ы өчен – унбиш шәк ыл көмеш, ә хатынкыз зат ы өчен – ун шәк ыл көмеш. 8 Әгәр нәзер әйт кән кеше, фәк ыйрь бул ып, бил
геләнгән бәя не түләрлек түг ел икән, анд ый кешене рух ан и алд ына китерсеннәр,
һәм рух ан и, нәзер әйт үченең хәленә карап, бәя не үзе билг еләсен.
9 Әгәр бер әү Раббыг а корбан итәрг ә яракл ы терлекне Аңа баг ышларг а нәз ер әйт ә
икән, димәк, бу терлек изг е санала, ягън и Раббыга баг ышлана. 10 Нәзер ителгән
терлекне яхш ы яки начаррак башк а терлек белән алмашт ырырга рөхсәт ителм и;
әгәр кем дә булса бер терлекне икенчесе белән алмашт ыра икән, аларн ың икесе дә,
изг е санал ып, Раббын ык ы була. 11 Әгәр нәзер ителгән терлек чиста хайваннардан
булм ый һәм Раббыга корбан буларак китерергә яракл ы түг ел икән, анд ый терлек
рух ан и алд ына китерелергә тиеш. 12 Рух ан и, ул терлекнең сыйфат ына карап, аның
бәясен билг еләсен; рух ан и ничек билг еләсә, бәя шунд ый бул ыр. 13 Әгәр кеше әле
ге терлекне йол ып алмакч ы булса, билг еләнгән бәя нең биштән бер өлешен өстәп
бирергә тиеш.
14 Әгәр бер әү үзенең йорт ын Раббыг а баг ышл ый икән, рух ан и, ул йортн ың сый
фат ына карап, аның бәясен билг еләсен; рух ан и ничек билг еләсә, бәя шунд ый
бул ыр. 15 Әгәр йорт ын баг ышлаган кеше аны йол ып алмакч ы булса, билг еләнгән
бәя нең биштән бер өлешен өстәп түләргә тиеш; шуннан соң йорт янә анык ы бул ыр.
16 Кем дә булса үзенең ата-бабасыннан мирас бул ып күчкән кырн ың бер өлешен
Раббыга баг ышласа, җирнең бәясе шул җиргә чәчеләсе орл ыкн ың күләме буенча
билг еләнсен: бер хомер* арпа орл ыг ы илле шәк ыл көмештән бәя ләнсен. 17 Әгәр
берәү үзенең кырын, нәзер әйтеп, Илленче елда Раббыга баг ышл ый икән, җирнең
1
2

* 27:16 Хом ер

– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 220 л.
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тул ы бәясеннән чыг ып эш итсен. 18 Кем дә булса үзенең кырын Илленче елдан соң
баг ышл ый икән, рух ан и кырн ың бәясен алдаг ы Илленче елга кадәр калган еллар
сан ына карап киметсен. 19 Әгәр баг ышлауч ы үзенең җирен йол ып алырга тел и икән,
билг еләнгән бәя нең биштән бер өлешен өстәп түләргә тиеш; шуннан соң кыр янә
анык ы бул ыр. 20 Әгәр кырн ы йол ып алмаса яки башк а берәүгә сат ып җибәрсә, аны
йол ып алудан мәхрүм бул ыр. 21 Илленче елда ул кыр, хуҗ асына кайтарылм ыйча,
мәңг егә Раббыга баг ышланган изг е кыр бул ып санал ыр һәм рух ан иларн ың мөл
кәтенә әверелер.
22-23 Әгәр бер әү үзе сат ып алг ан, ягън и ата-бабасыннан мирас бул ып күчмәгән
кырн ы Раббыга баг ышл ый икән, рух ан и, Илленче елга кадәр калган еллар сан ына
карап, кырн ың бәясен хисапласын, һәм ул кеше билг еләнгән бәя не шул ук көнне
бирергә тиеш. Түләнгән акча Раббын ың изг е өлеше дип санал ыр. 24 Ул кыр кемнән
сатып алынган булса, Илленче елда аның үзенә – милекнең беренче иясенә кайтарып
бирелсен. 25 Бөтен бәя ләр егерме герага* тәңгәл булган шәк ыл белән билг еләнсен.
26 Бер енче бул ып туг ан терлекне Раббыг а баг ышларг а ярам ый, чөнк и ул инде
болай да Раббын ык ы санала; эре терлектәнме, вак терлектәнме – алар барысы да
Раббын ык ы. 27 Әгәр ул чиста булмаган терлек икән, аны, билг еләнгән бәя нең биш
тән бер өлешен өстәп, йол ып алырга мөмк ин. Әгәр йол ып алынмаса, әлег е терлек
билг еләнгән бәя дән сат ылсын.
28 Нәз ер әйт еп, Раббыг а бөт енләйг ә баг ышланг ан бер нәрс әне сат ып та, кир е
алып та булм ый. Бу һәр нәрсәгә каг ыла – кешегә дә, терлеккә дә, ата-бабасыннан
мирас булып калган мөлкәткә дә. Шул рәвешле баг ышланган һәр нәзер – тулысынча
Раббын ык ы. 29 Бөтенләйгә баг ышланган кешене кире сат ып алып булм ый – аны
үтерергә кирәк.
30 Җирдән алынг ан барл ык уңышн ың һәм агачлардан җыеп алынг ан җимешнең
уннан бере – Раббын ык ы. Ул гошер* – Раббын ың изг е өлеше. 31 Әгәр кем дә булса
әлег е өлешне йол ып алырга тел и икән, аның бәясенә биштән бер өлешен өстәп
бирергә тиеш. 32 Барл ык эре һәм вак терлекнең көт үче тая г ы аст ыннан үткән һәр
унынч ысы – Раббын ың изг е өлеше. 33 Ул терлек яхш ы булса да, начар булса да, ху
җа аны алмашт ырып торырга тиеш түг ел; әгәр кем дә булса аны алмашт ыра икән,
шул терлекләрнең икесе дә, Раббыга баг ышлан ып, изг е санал ыр; аларн ы йол ып
алып булм ый».
34 Синай тавында исраи л иләрг ә Муса аша бирелг ән Раббы боерыклары әнә шулар.

* 27:25 Гера

– 0,5 гр.
– керемнең уннан бер өлеше, Аллаһ ыг а баг ышлана торг ан җыем.

* 27:30 Гош ер
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1

Исраи лиләрнең санын исәпкә алу
1 сИсраи л иләрнең

Мисырдан чыг уларына икенче ел китеп, елн ың икенче аенда,
айн ың беренче көнендә Синай чүлендә корылган сОчраш у чат ырында сРаббы
Мусага түбәндәг еләрне әйтте:
2-3 – Һарун белән икег ез бөт ен Исраи л халк ын кабиләләр е вә гаи ләләр е буенча
санап чыг ыг ыз. Суг ышк а яракл ы, яше егермедән узган ирләрне, төркемнәргә бү
леп, берәм-берәм исәпкә алыг ыз.
4 Һәр ыругт ан нәс ел башл ыг ы булг ан кеше сезг ә ярдәм итәрг ә тиеш. 5 Менә сезг ә
ярдәм итәргә тиешле кешеләрнең исемнәре: Рубиннән – Шед ур угл ы Элисур; 6 Ши
муннан – Суришаддай угл ы Шел ум иел; 7 с Яһүдәдән – Амм инадаб угл ы Нахшон;
8 Исәсхәрдән – Суар угл ы Нет анел; 9 Зәбул уннан – Хелон угл ы Элиаб; 10 Йосыф
угылларыннан: Эфраимнән – Амм иһуд угл ы Элишама, Менашшедан – Педаһсур
угл ы Гәмәл ии л; 11 Бенья м иннән – Гидеон и угл ы Абидан; 12 Даннан – Амм ишад
дай угл ы Ахиг ызыр; 13 Ашердан – Өхрән угл ы Паг иел; 14 Гәдтән – Дег уи л* угл ы
Эльясаф; 15 Нәптал идән – Энан угл ы Ахира.
16 Болар – хал ык арасыннан сайланг ан кешеләр, ыруг җит әкчеләр е, Исраи л ка
биләләренең башл ыклары.
17 Муса, Һарун вә исемнәр е аталг ан шуш ы кешеләр 18 икенче айн ың бер енче
көнендә бөтен Исраи л халк ын җыеп алд ылар да яше егермедән узган һәммә иратны кабиләләре вә гаи ләләре буенча берәм-берәм исемлеккә теркәделәр. 19 Раббы
Мусага кушк анча, Синай чүлендә, шул рәвешле, Муса хал ык сан ын исәпкә алд ы.
20-21 Исраи лнең бер енче угл ы Рубин нәс елендә яше егермедән узг ан, суг ышк а
яракл ы ирләрнең сан ы, кабиләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, кырык алт ы мең
биш йөз булд ы.
22-23 Шим ун ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы,
кабиләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, туг ыз мең өч йөз булд ы.
24-25 Гәд ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы, каби
ләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, кырык биш мең алт ы йөз илле булд ы.
26-27 Яһүдә ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы, ка
биләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, җитмеш дүрт мең алт ы йөз булд ы.

*

Саннар – хал ык сан ын исәпкә алу мәгънәсендә.
– борынг ы яһүд телендәг е кайбер кулъязмаларда «Рег уи л» дип бирелг ән.

* 1:14 Дег уи л

198

Саннар 1, 2
28-29 Исәсхәр ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы,
кабиләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, илле дүрт мең дүрт йөз булд ы.
30-31 Зәбул ун ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы,
кабиләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, илле җиде мең дүрт йөз булд ы.
32-33 Йосыф угл ы Эфраи м ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ир
ләрнең сан ы, кабиләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, кырык мең биш йөз булд ы.
34-35 Менашше ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы,
кабиләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, утыз ике мең ике йөз булд ы.
36-37 Бенья м ин ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы,
кабиләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, утыз биш мең дүрт йөз булд ы.
38-39 Дан ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы, каби
ләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, алтм ыш ике мең җиде йөз булд ы.
40-41 Ашер ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы, ка
биләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, кырык бер мең биш йөз булд ы.
42-43 Нәпт ал и ыруг ында яше егермедән узг ан, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы,
кабиләләр вә гаиләләр исемлег е буенча, илле өч мең дүрт йөз булд ы.
44 Муса, Һарун һәм Исраи лнең уни ке башл ыг ы – һәр ыругт ан бер вәк ил – исем
леккә теркәг ән ирләрнең сан ы әнә шунд ый. 45 Йорт-гаиләләре буенча исәпкә
алынган, яше егермедән узган, суг ышк а яракл ы ирләрнең сан ы 46 алт ы йөз өч мең
биш йөз илле булд ы.

Леви ыругының исәпкә алынмавы
47 Әмма Леви ыруг ындаг ы гаиләләр башк алар белән берр әтт ән исәпкә алынма
ды. 48 Раббы Мусага:
49 – Леви ыруг ын исемлеккә керт мә, аларн ы исраи л иләр белән берг ә санама, –
диде. – 50 Левиләр карамаг ына Шаһ итл ык чат ырын, аның барл ык әсбапларын һәм
анда булган һәр нәрсәне тапш ыр. Алар, шунда хезмәт итеп, чат ырн ы һәм аның
әсбапларын күчереп йөртсеннәр; үз чат ырларын аның тирәл и корсыннар. 51 Бер
урыннан икенче урынга күчергәндә, чат ырн ы левиләр генә сүтсен; һәм һәр яңа
урында аны левиләр генә корсын. Ә инде чат ырга башк а бер адәм якын килсә,
үлемгә дучар ителсен. 52 Исраи л иләр үз чат ырларын, кайсы төркемнән бул уларына
карап, үз байраклары аст ында корсыннар. 53 Исраи л халк ына с Аллаһ ын ың ачуы
чыкмасын өчен, левиләр үзләренең чат ырларын Шаһ итл ык чат ыры тирәл и кор
сыннар: Шаһ итл ык чат ыры өчен левиләр җавапл ы.
54 Раббы Мусаг а ничек әмер итс ә, исраи л иләр нәкъ шулай эшләделәр дә.

2

Чатырларның урнаш у тәрт ибе

Раббы Муса белән Һарунга әйтте:
– Исраи л иләр үзләренең чат ырларын үз байраг ы һәм үз гаи ләсенең тамгасы
аст ында, Очраш у чат ыры тирәл и билг еле бер еракл ыкта корсыннар.
3 Изг е чат ырдан көнч ыг ышт а үз байраг ы аст ында, төркем-төркем бул ып, Яһүдә
ыруг ы үзенең чат ырларын корсын. Яһүдә ток ым ын ың башл ыг ы – Амм инадаб уг
лы Нахшон. 4 Аның гаскәрендә җитмеш дүрт мең алт ы йөз кеше исәпләнә. 5 Алар
1
2
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белән янәшәдә Исәсхәр ыруг ы үзенең чат ырларын корсын. Исәсхәр ток ым ын ың
башл ыг ы – Суар угл ы Нетанел. 6 Аның гаскәрендә илле дүрт мең дүрт йөз кеше
исәпләнә. 7 Арырак Зәбул ун ыруг ы үзенең чат ырларын корсын. Зәбул ун ток ым ы
ның башл ыг ы – Хелон угл ы Элиаб. 8 Аның гаскәрендә илле җиде мең дүрт йөз кеше
исәпләнә. 9 Төркемнәргә бүленгән Яһүдә гаскәрендә барл ыг ы йөз сиксән алт ы мең
дүрт йөз кеше исәпләнә. Юлга чыкк анда, беренче бул ып алар кузгала.
10 Изг е чат ырдан көнья кт а үзенең байраг ы аст ында төркемнәрг ә бүленг ән Рубин
ыруг ы үз чат ырларын корсын. Рубин ток ым ын ың башл ыг ы – Шед ур угл ы Элисур.
11 Аның гаскәрендә кырык алт ы мең биш йөз кеше исәпләнә. 12 Рубин ыруг ы янында
Шим ун ыруг ы үз чат ырларын корып урнаш ырга тиеш. Шим ун ток ым ын ың баш
лыг ы – Суришаддай угл ы Шел ум иел. 13 Аның гаскәрендә илле туг ыз мең өч йөз
кеше исәпләнә. 14 Аннары Гәд ыруг ы үзенең чат ырларын корсын. Гәд ток ым ын ың
башл ыг ы – Дег уи л угл ы Эльясаф. 15 Аның гаскәрендә кырык биш мең алт ы йөз илле
кеше исәпләнә. 16 Төркемнәргә бүленгән Рубин гаскәрендә барл ыг ы бер йөз илле
бер мең дүрт йөз илле кеше исәпләнә. Юлга алар икенче бул ып кузгал ырга тиеш.
17 Юлг а чыкк анда, Очраш у чат ыры һәм Леви ыруг ы башк а ыругларн ың урт а
сында булсын. Урнашк ан урыннарында ничек торсалар, күченгәндә дә нәкъ шул
тәрт иптә – һәр ыруг үз урын ында, үз байраг ы аст ында барсын.
18 Изг е чат ырдан көнбат ышт а үз байраг ы аст ында төркемнәрг ә бүленг ән Эфра
им ыруг ы үзенең чат ырларын корсын. Эфраи м ток ым ын ың башл ыг ы – Амм иһуд
угл ы Элишама. 19 Аның гаскәрендә кырык мең биш йөз кеше исәпләнә. 20 Эфра
им ыруг ы янында Менашше ыруг ы үзенең чат ырларын корып урнаш ырга тиеш.
Менашше ток ым ын ың башл ыг ы – Педаһсур угл ы Гәмәл ии л. 21 Аның гаскәрендә
утыз ике мең ике йөз кеше исәпләнә. 22 Алардан арырак Бенья м ин ыруг ы үзенең
чат ырларын корсын. Бенья м ин ток ым ын ың башл ыг ы – Гидеон и угл ы Абидан.
23 Аның гаскәр ендә утыз биш мең дүрт йөз кеше исәпләнә. 24 Төркемнәрг ә бүленг ән
Эфраи м гаскәрендә барл ыг ы бер йөз сиг ез мең бер йөз кеше исәпләнә. Юлга алар
өченче бул ып кузгал ырга тиеш.
25 Изг е чат ырдан төнья кт а үз байраг ы аст ында төркемнәрг ә бүленг ән Дан ыруг ы
үзенең чат ырларын корырга тиеш. Дан ток ым ын ың башл ыг ы – Амм ишаддай угл ы
Ахиг ызыр. 26 Аның гаскәрендә алтм ыш ике мең җиде йөз кеше исәпләнә. 27 Дан
ыруг ы янында Ашер ыруг ы үзенең чат ырларын корып урнаш ырга тиеш. Ашер то
кым ын ың башл ыг ы – Өхрән угл ы Паг иел. 28 Аның гаскәрендә кырык бер мең биш
йөз кеше исәпләнә. 29 Арырак Нәптал и ыруг ы үзенең чат ырларын корсын. Нәптал и
ток ым ын ың башл ыг ы – Энан угл ы Ахира. 30 Аның гаскәрендә илле өч мең дүрт
йөз кеше исәпләнә. 31 Дан гаскәрендә барл ыг ы бер йөз илле җиде мең алт ы йөз ке
ше исәпләнә. Юлга алар үз байраклары аст ында иң соңг ы бул ып кузгал ырга тиеш.
32 Шулай итеп, гаи ләләр е буенча исемлеккә теркәлг ән исраи л иләрнең сан ы – ал
ты йөз өч мең дә биш йөз илле. 33 Левиләр исә, Раббы Мусага әмер иткәнчә, башк а
исраи л иләр белән беррәттән исәпкә алынмад ы. 34 Раббы Мусага ничек әмер иткән
булса, исраи л иләр барысын да шулай эшләделәр: үз байраклары аст ында, үз чат ыр
лары белән тиешле тәрт иптә тезелеп урнашт ылар, юлга кузгалганда да, һәрк айсы
үз кабиләсе, үз гаиләсе белән бард ы.
200

Саннар 3

3

Рух ан илар һәм Леви ыругы турында
1с

Синай тавында Раббы Муса белән сөйләшкән вак ытта, Һарун белән Муса нә
селендә түбәндәг еләр бар иде. 2 Һарун угылларын ың исемнәре: Надаб (беренче
угл ы), Абиһу, Элгазар, Итамар. 3 сРух ан илар булсын өчен, рух ан ил ыкк а баг ышлап
с
май сөртелгән Һарун угылларын ың исемнәре әнә шулар иде. 4 Әмма Надаб белән
Абиһу Синай чүлендә Раббы рөхсәт итмәгән утн ы Аның алд ына алып килгән өчен
үлделәр; аларн ың балалары булмад ы. Һарун исән чакта рух ан и вазифасын Элгазар
белән Итамар башк ард ылар.
5 Раббы Мусаг а әйтт е:
6 – Леви ыругын, алып килеп, Һарун алдына бастыр, алар рухани Һарунга хезмәт
итәргә булышсыннар. 7 Һарун һәм бөтен халык исеменнән хезмәт итеп, левиләр
Очрашу чатырында бөтен эшләрне башкарсыннар. 8 Алар, бөтен Исраил халкы исе
меннән Очрашу чатырында хезмәт итеп, андагы бар әйбер өчен җаваплы булсыннар
һәм бар эшне башкарсыннар. 9 Левиләрне Һарун һәм аның угыллары карамагына
тапшыр – бөтен Исраил ыругларыннан Һарунның кул астында алар булсын. 10 Һарун
һәм аның угылларын руханилар итеп билгелә. Алар руханилык вазифаларын төгәл
үтәсеннәр. Әгәр рөхсәте булмаган кеше аларны үти икән, аны үлемгә тапшырыгыз.
11 Раббы Мусаг а әйтт е:
12 – Һәр исраи л и хат ынн ың бер енче бул ып туг ан угл ы урын ына Мин Исраи л
ыруглары арасыннан левиләрне сайлап алд ым. Левиләр – Минеке. 13 Чөнк и беренче
бул ып туганнарн ың барысы да – Минеке. Мисыр җирендә беренче бул ып туган ба
лаларн ың һәммәсен юк иткән чакта, Мин исраи л иләрнең арасында беренче бул ып
туу ч ыларн ың барысын – кешеме ул, хайванм ы – Үзем өчен изг еләндердем. Алар
Минеке бул ырга тиеш. Мин – Раббы.
Левиләрнең ваз ифалары
Синай чүлендә Раббы Мусага әйтте:
– Левиләрне гаилә вә кабиләләре буенча санап чык; бер айл ык балалардан
башлап, барча ир зат ын исәпкә ал.
16 Раббы әмер иткәнчә, Муса аларн ы санап чыкт ы. 17 Левинең угыллары: Гершон,
Коһат һәм Мерари. 18 Гершон угыллары: Либн и, Шимг ый һәм аларн ың ток ымна
ры. 19 Коһат угыллары: Амрам, Исһар, Хебрун, Уззиел һәм аларн ың ток ымнары.
20 Мерари угылл ары: Махл и, Муш и һәм аларн ың ток ымн ары. Леви ыруг ын ың
гаилә-кабиләләре әнә шулар иде.
21 Гершоннан Либн и һәм Шимг ый ток ым ы барл ыкк а килде; алар – Гершон ка
биләләредер. 22 Гершон ток ым ында, бер айл ык балалардан башлап, ир зат ыннан
барл ыг ы җиде мең биш йөз кеше исәпләнде. 23 Гершон ток ым ы үзенең чат ырларын
Изг е чат ырн ың арт ында, көнбат ышта корырга тиеш иде. 24 Гершон ток ым ын ың
башл ыг ы Ләи л угл ы Эльясаф булд ы. 25-26 Очраш у чат ырын, аның каплавыч ын, ча
тырга керү юлын каплауч ы пәрдәне һәм чат ыр белән смәзбәхне әйләндереп алган
ишегалд ы пәрдәләрен, ишегалд ы капк асына эленә торган пәрдәне һәм бауларн ы,
шулай ук барлык кирәк-яракларны саклау бурычы Гершон угылларына тапшырылды.
14

15
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27 Коһ атт ан Амр ам, Исһ ар, Хебрун һәм Уззие л ток ымн ары барл ыкк а килде;
алар – Коһат кабиләләредер. 28 Коһат ток ым ында, бер айл ык балалардан башлап,
ир зат ыннан барл ыг ы сиг ез мең алт ы йөз кеше исәпләнде. Болар – Изг е бүлмәне
саклауч ылар. 29 Коһат ток ым ы үзенең чат ырларын Изг е чат ырдан көнья кта корырга
тиеш иде. 30 Коһат ток ым ын ың башл ыг ы Уззиел угл ы Элисапан булд ы. 31 с Аллаһ ы
санд ыг ы, өстәл, шәмдәл, мәзбәхләр, хезмәт күрсәткәндә куллан ыла торган Изг е
бүлмә әсбаплары, пәрдә һәм барл ык кирәк-яраклар өчен алар җавапл ы булд ы.
32 Левиләр белән рух ан и Һарун угл ы Элг аз ар җит әкчелек итт е. Изг е урынн ы саклау
өчен җавапл ы кешеләр аның кул аст ында булд ы.
33 Мераридән Махл и һәм Муш и ток ым ы барл ыкк а килде; алар – Мерари ка
биләләредер. 34 Мерари ток ым ында, бер айл ык балалардан башлап, ир зат ыннан
барл ыг ы алт ы мең ике йөз кеше исәпләнде. 35 Мерари ток ым ын ың башл ыг ы Аби
хаи л угл ы Суриел булд ы. Алар үзләренең чат ырларын Изг е чат ырн ың төнья г ында
урнашт ырырг а тиеш иде. 36-37 Чат ырн ың рамнарын, борысларын, баг аналарын,
ниг езләрен һәм барл ык кирәк-яракларын, шулай ук ишегалд ын ың һәр ягындаг ы
баганаларын, аларн ың ниг езләрен һәм казыкларын, бауларын саклау бурыч ы Ме
рари угылларына тапш ырылд ы.
38 Мус а, Һарун һәм аның угылл ары үз чат ырл арын Очр аш у чат ыры алд ын а,
аның көнч ыг ышк а караг ан ягына урнашт ырырг а тиеш иде. Барл ык исраи л иләр
исеменнән алар Изг е урынн ы саклау вазифасын башк ард ылар. Әгәр рөхсәт е бул
маг ан кеше шул вазифан ы үтәсә, үлемг ә тапш ырыл ырг а тиеш иде. 39 Муса белән
Һарун, Раббы әйт кәнчә, левиләрнең сан ын кабиләләре буенча исәпкә алд ылар.
Леви ыруг ында, бер айл ык балалардан башлап, ир зат ыннан барл ыг ы егерме ике
мең кеше исәпләнде.

Исраи лиләрнең беренче булып туган балалары урынына левиләрне алу
Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләрнең беренче бул ып туган ир зат ын, бер айл ык балалардан башлап,
исәпкә ал һәм исемлег ен төзе. 41 Мин – Раббы. Исраи л иләрнең беренче бул ып туган
угыллары урын ына Миңа Леви ыруг ын аерып ал, шулай ук исраи л иләрнең беренче
бул ып туган терлег е урын ына да левиләрнең терлег ен Миңа аерып ал.
42 Раббы ничек әмер иткән булса, Муса шулай эшләде: исраи л иләрнең бер енче
бул ып туган ир затларын исәпкә алд ы. 43 Исраи лдә, бер айл ык балалардан башлап,
ир зат ыннан барл ыг ы егерме ике мең ике йөз җитмеш өч кеше исәпләнде.
44 Раббы Мусаг а әйтт е:
45 – Бер енче бул ып туг ан барл ык Иср аи л угылл ары урын ын а левиләрне ал;
исраи л иләрнең терлег е урын ына да левиләрнекен ал. Мин – Раббы, һәм левиләр
Минеке булсыннар. 46 Исраи л иләрнең бер енче бул ып туг ан ир зат ы левиләрне
кеннән ике йөз җитмеш өч кешег ә арт ык булд ы. Шуш ы ике йөз җитмеш өч арт ык
кеше өчен йол ым түләнерг ә тиеш. 47 Кеше баш ына бишәр шәк ыл* көмеш ал. Бер
40

* 3:47 ...шәкыл...

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Изг е йорт шәк ыл ы. (3:50, 7 нче бү
лектә, 18:16 да шул ук мәгънәдә.)
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шәк ылда егерме гера* исәпләнә. 48 Левиләрдән арт ык булг ан исраи л иләрнең бе
ренче туг аннары өчен йол ым буларак җыелг ан әлег е көмешне Һарунг а һәм аның
угылларына бир.
49-50 Муса арт ык чыкк ан Исраи л угыллары өчен бер мең өч йөз алтм ыш биш шә
кыл көмеш җыйд ы да, 51 Раббы әмер иткәнчә, әлег е йол ымн ы Һарунга һәм аның
угылларына бирде.

4

Коһат угылларының ваз ифасы

Раббы Муса белән Һарунга болай диде:
– Леви ыруг ын ың Коһат ток ым ын кабиләләре вә гаи ләләре буенча исәпкә
ал. 3 Очраш у чат ырында хезмәт итәргә яракл ы, утыз яшьтән илле яшькәчә булган
барл ык ирләрне санап чык.
4 Коһ ат угылл арын ың хезмәт е Очр аш у чат ырын ың иң изг е әйб ерләр ен кайг ыр
тудан гыйбар әт. 5 Юлг а кузг алг анда, Һарун һәм аның угыллары, чат ырг а кер еп,
Боерыклар санд ыг ы алд ындаг ы пәрдәне алсыннар да шун ың белән санд ыкн ы
капласыннар. 6 Аның өст енә диңг ез филе тир ес еннән эшләнг ән япма япсыннар,
аны йоннан тук ылг ан зәңг әр җәймә белән каплап, күт әр еп йөрт ә торг ан колг а
ларын үз урын ына куйсыннар.
7 сИкмәк бүләг е өст әленә йонн ан эшләнг ән зәңг әр җәймә япсынн ар, аның
өст енә савыт-саба һәм таб акл арн ы, тәл инк ә һәм сшәр аб бүләг е тәкъд им итү
кас әләр ен куйсыннар. Даи м и кит ер елә торг ан икмәк өст әлдә һәрв ак ыт торыр
га тиеш. 8 Шулар өст енә кызыл төст әг е җәймә япсыннар; аннары диңг ез филе
тир ес еннән эшләнг ән япма белән каплап, күт әр еп йөрт ә торг ан колг аларын үз
урын ына куйсыннар.
9 Йоннан эшләнг ән зәңг әр җәймә белән шәмдәлне һәм аның якт ырт к ычларын,
филтә кыск ыч ын, көл җыю улакларын, якт ыртк ычк а сал ына торган зәйт үн мае
савытларын япсыннар. 10 Шәмдәл һәм аның барл ык кирәк-яракларын, диңг ез филе
тиресеннән эшләнгән япма белән каплап, агач носилк а өстенә куйсыннар.
11 Алт ын мәзб әх* өст енә йоннан эшләнг ән зәңг әр җәймә, аннары диңг ез филе
тиресеннән эшләнгән япма капласыннар, күтәреп йөртә торг ан колг аларын үз
урын ына куйсыннар.
12 Изг е бүлмәдә хезмәт күрс әткәндә куллан ыла торг ан барл ык нәрс әләрне йон
нан эшләнгән зәңгәр җәймәгә төрсеннәр дә, диңг ез филе тиресеннән эшләнгән
япма белән каплап, агач носилк а өстенә куйсыннар.
13 Һарун һәм аның угыллары мәзб әхне, көленнән таз арт ып, җет е кызыл җәймә
белән капласыннар 14 һәм мәзбәх өстенә корбан китерелгәндә куллан ыла торган
бар әйберне – майл ы көл җыела торган улакларн ы, чәнечкеләрне, көрәкләрне, кан
чәчрәткәндә куллан ыла торган касәләрне урнашт ырсыннар һәм, шуларн ы диңг ез
филе тиресеннән эшләнгән япма белән каплап, күтәреп йөртә торган колгаларын
үз урын ына куйсыннар.
1
2

* 3:47 Гера

– 0,5 гр.
мәзбәх – хуш исле сумала-майлар көйрәт ү өчен урын-корылма.

* 4:11 Алтын
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15 Юлг а кузг алг анд а, Һарун һәм аның угылл ары Изг е бүлмә әйб ерләр ен, аның
барл ык кирәк-яракларын капл ап бет ерг әч, аларн ы күт әр еп бару өчен, Коһ ат
угыллары килс ен. Әмма алар изг е әйб ерләрг ә каг ыл ырг а тиеш түг ел, каг ылг ан
очракт а, алар үләчәк. Очраш у чат ырын ың әйб ерләр ен Коһ ат угыллары күт әр еп
барырг а тиеш.
16 Якт ырт к ычлар өчен зәйт үн мае, хуш исле сумала, даи м и кит ер елә торг ан ик
мәк бүләг е, изг еләндерү мае – Изг е чат ыр һәм аның эчендә булган бар нәрсә, шу
лай ук Изг е бүлмә һәм аның барл ык кирәк-яраклары рух ан и Һарун угл ы Элгазар
карамаг ына тапш ырылсын.
17 Раббы Муса белән Һарунг а болай диде:
18 – Леви ыруг ы арасынн ан Коһ ат ток ым ын ың юкк а чыг уы н а юл куйм аг ыз.
19 Алар иң изг е әйб ерләрг ә якын килеп үлмәс ен, исән калсын өчен, менә нәрс ә
эшләг ез: Һарун һәм аның угыллары, Изг е бүлмә эченә кереп, Коһат угылларына
нәрсә эшләргә һәм нәрсәне күтәреп барырга икәнне аңлат ып бирсеннәр. 20 Изг е
әйберләргә япма каплаган вак ытта, Коһат нәселенә бу әйберләргә якын килергә
һәм аларн ы күрергә ярам ый, югыйсә алар үләчәк.

Гершон угылларының ваз ифасы
Раббы Мусага әйтте:
– Гаи ләләре вә кабиләләре буенча Гершон угылларын да исәпкә ал. 23 Утыз
яшьтән илле яшькәчә булган һәм Очраш у чат ырында хезмәт итәргә яракл ы ир
ләрнең һәммәсен исәпкә ал. 24 Хезмәт күрсәткәндә һәм йөк таш ыганда, Гершон
ток ым ы башк арачак эшләр: 25 алар чат ыр пәрдәләрен, Очраш у чат ыры белән аның
каплавыч ын, диңг ез филе тиресеннән эшләнгән тышк ы каплавычн ы, Очраш у
чат ырына керү юлын каплауч ы пәрдәне, 26 чат ыр һәм мәзбәхне әйләндереп алган
ишегалд ы пәрдәләрен, ишегалд ы капк асына эленә торган пәрдәне, бауларн ы һәм
хезмәт башк арганда кирәкле бар нәрсәне таш ырга тиеш. Шундаг ы барл ык эшләр
не Гершон ток ым ы үтәсен. 27 Гершон угылларын ың бөтен хезмәте – йөк таш ум ы,
башк а эшләрме – Һарун һәм аның угылларын ың күрсәтмәсе белән башк арыл ырга
тиеш. Үзләре таш ыган әйберләрне алар үзләре сакласын. 28 Очраш у чат ырында Гер
шон ток ым ын ың эше әнә шуннан гыйбарәт. Үзләренә йөкләнгән вазифан ы алар
рух ан и Һарун угл ы Итамар күзәтчелег ендә башк арачак.
21

22

Мерари угылларының ваз ифасы
Кабиләләре вә гаи ләләре буенча Мерари угылларын да исәпкә ал. 30 Утыз
яшьтән илле яшькәчә булг ан һәм Очраш у чат ырында хезмәт итәрг ә яракл ы ир
ләрнең һәммәсен исәпкә ал. 31 Очраш у чат ырында аларн ың хезмәт е түб әндәг е
дән гыйбар әт: чат ырн ың рамнарын, борысларын, баг аналарын һәм ниг езләрен,
32 ишег алд ын ың һәр ягынд аг ы баг ан ал арын, ниг езләр ен, казыкл арын, баул арын
һәм барл ык кирәк-яракны алар күтәреп барырг а тиеш. Кемнең нәрсә күтәреп ба
расы төг әл билг еләнсен. 33 Очраш у чат ырында Мерари ток ым ы эше әнә шуннан
гыйбар әт. Үзләренә йөкләнг ән вазифан ы алар рух ан и Һарун угл ы Итамар күз әт
челег ендә башк арачак.
29
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Левиләрнең санын исәпкә алу
34-35 Муса, Һарун һәм җәмәгать башлыклары утыз яшьтән илле яшькәчә булган һәм
Очрашу чатырында хезмәт итәргә яраклы Коһат угылларының һәммәсен кабиләләре
вә гаиләләре буенча исәпкә алдылар. 36 Кабиләләре буенча исәпкә алынган кеше
ләрнең саны ике мең җиде йөз илле булды. 37 Коһат токымыннан Очрашу чатырында
хезмәт итәргә тиешле кешеләрнең гомуми саны әнә шуның кадәр иде. Раббының
Мусага биргән әмере нигезендә, Муса белән Һарун аларның санын исәпкә алды.
38-39 Утыз яшьт ән илле яшькәчә булг ан һәм Очраш у чат ырында хезмәт итәрг ә
яракл ы Гершон угылларын ың һәммәсе кабиләләре вә гаи ләләре буенча исәпкә
алынд ы. 40 Кабиләләре вә гаи ләләре буенча исәпкә алынган кешеләрнең сан ы ике
мең алт ы йөз утыз булд ы. 41 Гершон ток ым ыннан Очраш у чат ырында хезмәт итәр
гә тиешле кешеләрнең гом ум и сан ы әнә шун ың кадәр иде. Раббын ың күрсәтмәсе
буенча, аларн ы Муса белән Һарун исәпкә алд ы.
42-43 Утыз яшьт ән илле яшькәчә булг ан һәм Очраш у чат ырында хезмәт итәрг ә
яракл ы Мерари угылларын ың һәммәсе кабиләләре вә гаи ләләре буенча исәпкә
алынд ы. 44 Кабиләләре буенча исәпкә алынганнарн ың сан ы өч мең ике йөз ке
ше булд ы. 45 Мерари ток ым ыннан исәпкә алынган кешеләрнең гом ум и сан ы әнә
шун ың кадәр иде. Раббын ың Мусага биргән әмере ниг езендә, Муса белән Һарун
аларн ы исәпкә алд ы.
46 Муса, Һарун һәм Исраи л башл ыклары левиләрне кабиләләр е вә гаи ләләр е бу
енча исәпкә алд ы. 47-48 Утыз яшьтән илле яшькәчә булган һәм Очраш у чат ырында
хезмәт итәргә, аны күтәреп йөртергә яракл ы ирләрнең сан ы сиг ез мең биш йөз сик
сән кеше булд ы. 49 Раббын ың Мусага биргән әмере ниг езендә, Леви ток ым ыннан
һәрбер кешенең башк арасы эше һәм күтәреп барасы йөг е төгәл билг еләп куелд ы.
Раббы Мусага әмер итүенчә, аларн ың барысы исәпкә алынд ы.

5

Нәҗ ес булганнарны станнан читләштерү турында

Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләргә шун ы боер: йог ышл ы тире авыруы булган, бүлендег е кил
гән* һәм мәеткә каг ыл ып нәҗесләнгән* кешеләрнең барысын сстаннан сөрсеннәр.
3 Станн ы нәҗесләмәс ен өчен, анд ыйларн ы – ир кешеме ул, хатын-кызмы – яны
гыздан сөрег ез, чөнк и анда, исраи л иләр арасында, Мин яшим.
4 Исраи л иләр нәкъ шулай эшләделәр дә: анд ый кешеләрне станнан сөрделәр.
Раббы Мусага ничек әйтсә, исраи л иләр шулай эшләделәр.
1
2

Гае п өчен йолым түләү турында
Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләргә шун ы җиткер: «Нинд и дә булса ир яки хат ын икенче бер ке
шегә карш ы сгөнаһ кылса, әлег е адәм Раббыга карш ы да гөнаһ эш эшл и дигән сүз,
5

6

* 5:2 ...бүл енд ег е
* 5:2 Нәҗ ес

килгән... – Караг ыз: «Левиләр», 15.
– дин и мәгънәдә пычрак, шакш ы бул у.
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һәм ул гаепле санала. 7 Әлег е кеше кылган гөнаһ ын тан ырга тиеш; китергән зыя н ы
өчен шул кешегә йол ым түләсен һәм шуңа йол ым бәясенең биштән бер өлешен дә
кушсын. 8 Әгәр зыя н күргән кеше үлсә, һәм аның түләнәсе йол ымн ы кабул итәрдәй
якын туган ы булмаса, ул чакта йол ым Раббын ык ы була. Бу йол ым, гөнаһ эшләгән
кешене гөнаһтан арынд ыру өчен бирелгән сарык тәкәсеннән тыш, рух ан ига бире
лергә тиеш. 9 Исраи л иләрнең Раббыга тәкъд им иткән барл ык изг е бүләкләре – ру
хан иларн ык ы. 10 Рух ан и кабул итеп алган һәммә бүләк – рух ан ин ык ы; рух ан ига
нәрсә дә булса бүләк итсәләр, ул әйбер аңа тиешле».
Хатынның тугрылыгын сынау турында
Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләр белән сөйләшеп, шун ы белдер: «Әгәр бер хат ын, хыя нәт итеп,
иренә тугрыл ыг ын бозса – 13 икенче ир аның белән якынл ык кылса, ә ире бу ту
рыда белмәсә, ягън и хат ын яшерен рәвештә нәҗесләнсә, һәм аңа карш ы шаһ ит
табылмаса, һәм хат ынн ың бу эше фаш ителмәсә, 14 әмма нәҗесләнгән хат ынн ың
ирендә көнчелек туса (яисә көнче ир тугрыл ыг ын бозмаган хат ын ыннан шикләнә
башласа), 15 бу ир үзенең хат ын ын рух ан и янына алып барырга тиеш. Хат ын ы өчен
бүләк итеп ул бер эфа* арпа онын ың уннан бер өлешен алып барсын. Әмма аңа май
да салмасын, өстенә хуш исле сумала-майлар да куймасын, чөнк и бу – көнчелек
өчен икмәк бүләг е, гөнаһн ы фаш итә торган бүләк.
16 Рух ан и ул хат ынн ы Раббы алд ына кит ер еп баст ырырг а тиеш. 17 Рух ан и бал
чык савытк а изг е су һәм Изг е чат ыр эченнән алынган туфрак салсын. 18 Аннары
хат ынн ы Раббы алд ына китереп баст ырсын һәм чәчләрен тузг ытсын, аның кул ы
на гөнаһн ы фаш итүче бүләкне, ягън и көнчелек өчен китерелгән икмәк бүләг ен
тотт ырсын. Рух ан и кул ында исә ләгънәт китерә торган ачы су булсын. 19 Рух ан и,
хат ынн ы ант иттереп: „Әгәр синең белән беркем якынл ык кылмаса, син нәҗес
ләнмәгән һәм иреңә хыя нәт итмәгән булсаң, ләгънәт китерүче бу ачы су сиңа зыя н
салмас. 20-21 Әгәр син иреңә хыя нәт иткән һәм нәҗесләнгән, синең белән икенче
ир якынл ык кылган булса... – дип әйтсен дә ләгънәт укысын: – ...бот ыңн ы шиң
дереп һәм корсаг ыңн ы күбендереп, Раббы сине үз халк ың арасында каһәр иясе
итсен. 22 Һәм ләгънәт китерә торган бу су, синең корсаг ыңн ы күбендерү, бот ыңн ы
шиңдерү өчен, эчеңә керсен“. Хат ын: „Амин, амин“, – дисен.
23 Шуннан соң рух ан и, ләгънәт сүзләрен кәг азьг ә язып, аны суда юсын. 24 Ләгънәт
китерә торган әлег е ачы сун ы рух ан и хат ынга эчәргә бирсен, һәм бу су, аның эченә
кереп, ачы газаплар китерсен. 25 Рух ан и, көнчелек өчен китерелгән икмәк бүләг ен
хат ынн ың кул ыннан кабул итеп, Раббы алд ында күтәреп селкесен дә мәзбәх янына
алып килсен. 26 Шуннан соң икмәк бүләг еннән, истәлекле өлеш буларак, бер уч
тут ырып алып, мәзбәхтә янд ырсын, ә хат ынга сун ы эчерсен. 27 Әгәр хат ын, иренә
хыя нәт итеп, нәҗесләнгән булса, рух ан и эчәргә биргән ләгънәт китерүче су аның
эченә кереп газаплая чак; аның корсаг ы күперәчәк, бот ы шиңәчәк, һәм ул хат ын
11

12

* 5:15 Эфа

– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 22 л.
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үз халк ы арасында каһәр иясе булачак. 28 Әгәр хат ын нәҗесләнмәгән, керсез булса,
ул сау-сәламәт калачак һәм балалар туд ыра алачак.
29 Көнчелек турындаг ы кан ун әнә шунд ый. Хат ын үзенең иренә хыя нәт итс ә
һәм нәҗесләнсә, 30 яки ирендә, шик туы п, хат ын ына карата көнчелек хисе уянса,
ул үзенең хат ын ын Раббы алд ына китереп баст ырсын. Рух ан и исә бу хат ын белән
алда әйтелгән кан ун ниг езендә эш итсен. 31 Шул очракта ир кеше гөнаһтан азат
булачак, хат ын исә кылган гөнаһ ы өчен җәза алачак».

6

Нәз ир* булу турында

Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләр белән сөйләшеп, шун ы җиткер: «Әгәр бер ир яки хат ын нә
зир бул у өчен, ягън и үзен Раббыг а баг ышлау өчен нәз ер кылса, 3 бу кеше шәраб
һәм кат ы эчемлек эчүдән тыел ырг а тиеш; шәраб серкәс ен дә, эчемлек серкәс ен
дә авызына алмасын; берн инд и йөз ем суы н да эчмәс ен, яңа өлг ерг ән һәм кипт е
релг ән йөз ем җимешен дә ашамасын. 4 Нәзир булг ан көннәр ендә аңа йөз емнән
әзерләнг ән һичн инд и ризык – хәтт а йөз емнең орл ыг ын яис ә кабыг ын да ашарг а
ярам ый.
5 Нәзир булг ан көннәр ендә аның баш ына пәке каг ыл ырг а тиеш түг ел. Нәз ер кы
лып, үзен Раббыга багышлаган көннәр тәмамланганчы, ул изге була, шуңа күрә чәчен
үстерсен. 6 Раббыга баг ышланган көннәрендә, нәзир буларак, мәет янына килергә
тиеш түг ел ул. 7 Атасы, анасы, ир яки кыз туган ы үлсә, аларн ың мәетләренә якын
килеп, үзен нәҗесләмәсен, чөнк и Аллаһ ыга баг ышлан уы н ың билгесе – баш ындаг ы
чәчләре. 8 Нәзир булган барча көннәрендә ул, изг е буларак, Раббыга баг ышлана.
9 Әгәр аның янынд а кинәт кенә бер әү үлс ә, һәм шун ың белән нәзир үзенең
баш ын нәҗесләс ә, җиденче көндә ул чәчен алд ырсын, һәм шуннан пакь бул ыр.
10 Ә сиг ез енче көнне Очр аш у чат ыры алд ын а рух ан иг а ике урм ан күг әрчене яки
ике бала күг әрчен кит ерс ен. 11 Мәе ткә каг ылг ан нәзирне нәҗеслект ән арынд ыру
өчен, рух ан и әлег е кошларн ың берс ен – сгөнаһ йол у корбан ы, икенчес ен стулаем
янд ыру корбан ы итеп кит ер ерг ә тиеш. Һәм шул көнне ул үзенең баш ын кабат из
геләндер ерг ә 12 һәм, нәзирлек көннәр ен яңадан башлар өчен, үзен кабат Раббыг а
баг ышларг а тиеш; сгаеп йол у корбан ы итеп, ул бер яшьлек тәкә бәр ән кит ерс ен.
Аның элекке нәзирлек көннәр е бушк а кит ә, чөнк и Раббыг а баг ышланг ан ул көн
нәр е нәҗесләнг ән санала.
13 Нәзир өчен кан ун әнә шунд ый. Раббыг а баг ышланг ан көннәр е тәмамланг ач,
аны Очраш у чат ыры алд ына алып килсеннәр. 14-15 Тулаем янд ыру корбан ы итеп,
ул кимчелексез бер яшьлек тәкә бәрән, гөнаһ йол у корбан ы итеп, кимчелексез бер
яшьлек саул ык бәрән, стат ул ык корбан ы итеп, кимчелексез бер сарык тәкәсе, зәй
түн мае куш ылган сыйфатл ы бодай оныннан пешергән бер кәрзин төче күмәч һәм
майл ы төче көлчәләр белән бергә икмәк вә шәраб бүләкләрен Раббыга китерсен.
16 Рух ан и, бу бүләкләрне Раббы хозурына алып килеп, гөнаһ йол у һәм тулаем
янд ыру корбан ы китерсен. 17 Сарык тәкәсен ул, кәрзингә сал ынган төче икмәкләр

*
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Нәзир – үзен Аллаһ ыг а баг ышлаг ан кеше.
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белән бергә, тат ул ык корбан ы итеп, Раббыга тәкъд им итсен; шулай ук икмәк вә
шәраб бүләг ен дә тәкъд им итсен.
18 Шуннан соң нәзир булг ан кеше Очраш у чат ыры алд ында үзенең чәчен кырып
алырга һәм шул чәчен тат ул ык корбан ы аст ындаг ы утк а атарга тиеш.
19 Нәзир үзенең чәчен кырг аннан соң, сарык тәкәс енең пешер елг ән калак сөя
ген һәм кәрзиннән бер төче икмәк белән бер төче көлчәне рух ан и аның кул ына
тотт ырсын. 20 Рух ан и шуларн ы Раббы алд ында күтәреп селкесен. Әлег е бүләкләр,
изг е санал ып, күтәреп селкегән түш ите һәм тәкъд им ителгән бот ите – рух ан ин ың
өлеше. Шуннан соң нәзиргә шәраб эчәргә рөхсәт ителә.
21 Нәз ер кыл ып, үзен Раббыг а баг ышлаг ан кеше турындаг ы кан ун әнә шунд ый.
Раббыга бүләкне ул биргән нәзеренә карап китерсен, ә шуннан арт ыг ын үзе телә
гәнчә бирсен. Әйт кән нәзерен ул нәзирлек кан ун ына ниг езләнеп үтәсен».
Исраи лиләргә фат их а
Раббы Мусага болай диде:
– Һарунга һәм аның угылларына әйт: «Исраи л иләргә менә монд ый сүзләр
белән изг е теләк теләг ез:
24
„Раббы сиңа фат их асын бирсен
һәм сине сакласын!
25
Раббы Үзенең йөз нуры белән сине балк ытсын
һәм сиңа шәфк ать итсен!
26
Раббы сиңа йөзе белән борылсын
һәм сиңа иминлек бирсен!“»
22

23

Минем исемне атап, алар шулай дога кылсыннар, һәм Мин аларга фат их амн ы
бирермен.
27

7

Изге чатырны изгеләштерү һәм ыруг башлыкларының бүләкләре

Изге чат ырн ы корып бетергәннән соң, Муса чат ырн ы һәм аның барл ык кирәкяракларын, мәзбәхне һәм аның барл ык әсбапларын май сөртеп изг еләндерде.
2 Шуннан соң хал ык сан ын алу өчен җав апл ы булг ан Исраи л җит әкчеләр е, ягън и
гаилә башл ыклары, ыругбашлары, бүләкләр алып килделәр. 3 Раббыга бүләккә
алар өсте ябул ы алт ы олау һәм уни ке үгез – һәр ыруг башл ыг ыннан бер үгез һәм
ике башл ыктан бер олау алып килеп, Изг е чат ыр карш ына куйд ылар.
4 Раббы Мусаг а әйтт е:
5 – Син бу бүләкләрне ал, алар Очраш у чат ырында хезмәт башк ару өчен кир әк
булачак. Аларн ы, һәрберсенең башк арган хезмәтенә карап, левиләргә бир.
6 Шуннан соң Муса олауларн ы һәм үгезләрне левиләрг ә бирде. 7-8 Ике олау һәм
дүрт үгезне, башкарган хезмәтләренә карап, Гершон угылларына һәм дүрт олау белән
сиг ез үгезне, башк арган хезмәтләренә карап, Мерари угылларына тапш ырд ы. Алар
рух ан и Һарун угл ы Итамар күзәт үе аст ында эшләделәр. 9 Әмма Коһат угылларына
бернәрсә дә бирмәде, чөнк и алар, чат ырн ың изг е әйберләре өчен җавапл ы бул ып,
шул әйберләрне җилкәләрендә күтәреп йөртә иделәр.
1
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10 Мәзб әхкә май сөрт елг әннән соң, Исраи л җит әкчеләр е, мәзб әхне изг еләнде
рер өчен, бүләкләр алып килделәр һәм үз бүләкләрен мәзбәх алд ына куйд ылар.
11 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Мәзбәхне изг еләндерер өчен, җитәкчеләр, чиратлаш ып, һәркем үзенең көнен
дә бүләкләрен китерсен.
12 Бер енче көнне үзенең бүләкләр ен Яһүдә ыруг ыннан Амм инадаб угл ы Нахшон
алып килде. 13 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл авырл ы
гындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш касә – бу
савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сыйфатл ы бодай
оны сал ынган иде; 14 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл авырл ыг ындаг ы
бер алт ын савыт; 15 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау, бер сарык тәкәсе
һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 16 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә тәкәсе; 17 тат ул ык
корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе, бер яшьлек биш тәкә
бәрән. Амм инадаб угл ы Нахшон алып килгән бүләкләр әнә шулар иде.
18 Икенче көнне үзенең бүләкләр ен Исәсхәр ыруг ын ың башл ыг ы Суар угл ы
Нетанел алып килде. 19 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш
касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сый
фатл ы бодай оны сал ынган иде; 20 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 21 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау,
бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 22 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә
тәкәсе; 23 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе, бер
яшьлек биш тәкә бәрән. Суар угл ы Нетанел алып килгән бүләкләр әнә шулар иде.
24 Өченче көнне үзенең бүләкләрен Зәбул ун ыруг ын ың башл ыг ы Хелон угл ы Элиаб
алып килде. 25 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл авырл ы
гындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш касә – бу
савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сыйфатл ы бодай
оны сал ынган иде; 26 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл авырл ыг ындаг ы
бер алт ын савыт; 27 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау, бер сарык тәкәсе
һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 28 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә тәкәсе; 29 тат ул ык
корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе һәм бер яшьлек биш
тәкә бәрән. Хелон угл ы Элиаб алып килгән бүләкләр әнә шулар иде.
30 Дүрт енче көнне үзенең бүләкләр ен Рубин ыруг ын ың башл ыг ы Шед ур угл ы
Элисур алып килде. 31 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш
касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сый
фатл ы бодай оны сал ынган иде; 32 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 33 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау, бер
сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 34 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә тә
кәсе; 35 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе һәм бер
яшьлек биш тәкә бәрән. Шед ур угл ы Элисур алып килгән бүләкләр әнә шулар иде.
36 Бишенче көнне үзенең бүләкләр ен Шим ун ыруг ын ың башл ыг ы Суришаддай
угл ы Шел ум иел алып килде. 37 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз
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шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер
көмеш касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ыл
ган сыйфатл ы бодай оны сал ынган иде; 38 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун
шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 39 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез
бозау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 40 гөнаһ йол у корбан ы өчен
бер кәҗә тәкәсе; 41 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә
тәкәсе, бер яшьлек биш тәкә бәрән. Суришаддай угл ы Шел ум иел алып килгән
бүләкләр әнә шулар иде.
42 Алт ынч ы көнне үзенең бүләкләр ен Гәд ыруг ын ың башл ыг ы Дег уи л угл ы Элья
саф алып килде. 43 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл авырл ы
гындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш касә – бу
савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сыйфатл ы бодай
оны сал ынган иде; 44 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл авырл ыг ындаг ы
бер алт ын савыт; 45 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау, бер сарык тәкәсе
һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 46 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә тәкәсе; 47 тат ул ык
корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе, бер яшьлек биш тәкә
бәрән. Дег уи л угл ы Эльясаф алып килгән бүләкләр әнә шулар иде.
48 Җиденче көнне үзенең бүләкләрен Эфраи м ыруг ын ың башл ыг ы Амм иһуд угл ы
Элишама алып килде. 49 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш
касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сый
фатл ы бодай оны сал ынган иде; 50 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 51 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау,
бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 52 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кә
җә тәкәсе; 53 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе,
бер яшьлек биш тәкә бәрән. Амм иһуд угл ы Элишама алып килгән бүләкләр әнә
шулар иде.
54 Сиг ез енче көнне үзенең бүләкләр ен Менашше ыруг ын ың башл ыг ы Педаһсур
угл ы Гәмәл ии л алып килде. 55 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз
шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер
көмеш касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ыл
ган сыйфатл ы бодай оны сал ынган иде; 56 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун
шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 57 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез
бозау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 58 гөнаһ йол у корбан ы өчен
бер кәҗә тәкәсе; 59 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә
тәкәсе, бер яшьлек биш тәкә бәрән. Педаһсур угл ы Гәмәл ии л алып килгән бүләк
ләр әнә шулар иде.
60 Туг ызынч ы көнне үзенең бүләкләр ен Бенья м ин ыруг ын ың башл ыг ы Гидео 
ни угл ы Абидан алып килде. 61 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз
шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер
көмеш касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган
сыйфатл ы бодай оны сал ынган иде; 62 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 63 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау,
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бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 64 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә
тәкәсе; 65 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе, бер
яшьлек биш тәкә бәрән. Гидеони углы Абидан алып килгән бүләкләр әнә шулар иде.
66 Унынч ы көнне үзенең бүләкләр ен Дан ыруг ын ың башл ыг ы Амм ишаддай угл ы
Ахиг ызыр алып килде. 67 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш
касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сый
фатл ы бодай оны сал ынган иде; 68 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 69 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау,
бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 70 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә
тәкәсе; 71 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе, бер
яшьлек биш тәкә бәрән. Амм ишаддай угл ы Ахиг ызыр алып килгән бүләкләр әнә
шулар иде.
72 Унб ер енче көнне үзенең бүләкләр ен Ашер ыруг ын ың башл ыг ы Өхр ән угл ы
Паг иел алып килде. 73 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш
касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сый
фатл ы бодай оны сал ынган иде; 74 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 75 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау,
бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 76 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә
тәкәсе; 77 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе, бер
яшьлек биш тәкә бәрән. Өхрән угл ы Паг иел алып килгән бүләкләр әнә шулар иде.
78 Уни кенче көнне үзенең бүләкләр ен Нәпт ал и угылларын ың башл ыг ы Энан уг
лы Ахира алып килде. 79 Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: йөз утыз шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер көмеш тәл инкә, җитмеш шәк ыл авырл ыг ындаг ы бер көмеш
касә – бу савытларн ың икесенә дә икмәк бүләг е өчен зәйт үн мае куш ылган сый
фатл ы бодай оны сал ынган иде; 80 хуш исле сумала-майлар сал ынган ун шәк ыл
авырл ыг ындаг ы бер алт ын савыт; 81 тулаем янд ыру корбан ы өчен бер үгез бозау,
бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән; 82 гөнаһ йол у корбан ы өчен бер кәҗә
тәкәсе; 83 тат ул ык корбан ы өчен ике үгез, биш сарык тәкәсе, биш кәҗә тәкәсе, бер
яшьлек биш тәкә бәрән. Энан угл ы Ахира алып килгән бүләкләр әнә шулар иде.
84 Май сөрт кәннән соң, мәзб әхне изг еләндерг әндә, Исраи л башл ыклары алып
килгән бүләкләр шуннан гыйбарәт иде: уни ке көмеш тәл инкә, уни ке көмеш касә,
уни ке алт ын савыт; 85 һәр көмеш тәл инкәнең авырл ыг ы – йөз утыз, һәр көмеш
касәнең авырл ыг ы җитмеш шәк ыл бул ып, көмешнең гом ум и авырл ыг ы ике мең
дүрт йөз шәк ылга тиңләште; 86 хуш исле сумала-майлар сал ынган уни ке алт ын
савыт: һәр савытн ың авырл ыг ы ун шәк ыл бул ып, уни ке алт ын савытн ың гом ум и
авырл ыг ы йөз егерме шәк ылга тиңләште. 87 Тулаем янд ыру корбан ы өчен уни ке
үгез бозау, уни ке сарык тәкәсе, бер яшьлек уни ке тәкә бәрән һәм шулар белән бер
гә икмәк бүләг е; гөнаһ йол у корбан ы өчен уни ке кәҗә тәкәсе; 88 тат ул ык корбан ы
өчен егерме дүрт үгез, алтм ыш сарык тәкәсе, алтм ыш кәҗә тәкәсе һәм бер яшьлек
алтм ыш тәкә бәрән. Май сөрт кәннән соң, мәзбәхне изг еләндерү өчен китерелгән
бүләкләр әнә шулар иде.
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89 Раббы белән сөйләшер өчен Очраш у чат ырын а керг әндә, Мус а Боерыкл ар
санд ыг ын ың капк ач ы өстендәг е ике скерубим арасыннан килгән тавышн ы ишетә
иде. Раббы шулай Муса белән сөйләшә иде.

8

Яктырт кычлар турында

Раббы Мусага әйтте:
– Һарун белән сөйләшеп, шун ы җиткер: «Җиде якт ырт к ычн ы шәмдәлгә ур
нашт ырганда, аларн ың нуры шәмдәл алд ына төшәрлек итеп эшлә».
3 Һарун шулай эшләде дә: якт ырт к ычларн ы, РаббыМусаг а әмер иткәнчә, нуры
шәмдәл алд ына төшәрлек итеп урнашт ырд ы. 4 Раббы Мусага күрсәткәнчә эшлән
гән шәмдәл астан алып өстәг е чәчәкләренә кадәр алт ыннан чүкеп ясалган иде.
1
2

Левиләрне исраи лиләрдән аеру турында
Раббы Мусага әйтте:
– Исраи лиләр арасыннан левиләрне аерып ал да йолага туры китереп пакьлә.
7 Аларн ы пак ьләү өчен, менә нәрсә эшлә: өсләренә пак ьләү суы сип, ә левиләр,
үзләренең бар җирен пәке белән кырып, киемнәрен юсыннар – шуннан алар пакь
булырлар. 8 Аннары бер үгез бозау, шулай ук икмәк бүләге буларак зәйт үн мае кушыл
ган сыйфатлы бодай оны китерсеннәр; син исә гөнаһ йол у корбаны өчен башка бер
үгез бозау алып кил. 9 Һәм левиләрне Очраш у чат ыры алдына туплап, бөтен Исраи л
халк ын чак ырып китер. 10 Левиләрне Раббы алдына алып кил дә, исраи лиләр алар
өстенә кулларын куйсыннар, 11 һәм, Исраи л угыллары Раббы каршында күтәреп
селкегән бүләкләрен Раббыга баг ышлаган кебек, Һарун левиләрне Раббыга баг ыш
ласын. Шуннан соң левиләр Раббыга хезмәт күрсәт ү өчен әзер булырлар. 12 Левиләр
үгез бозауларның башына кулларын куйгач, левиләрне гөнаһларыннан арындыру
өчен, үгезнең берсен – гөнаһ йол у корбаны итеп, икенчесен Раббыга баг ышланган
тулаем яндыру корбаны итеп китер. 13 Һарун һәм аның угыллары каршына леви
ләрне китереп баст ыр да, күтәреп селкегән бүләк кебек, Раббыга баг ышла. 14 Әнә
шул рәвешле, левиләрне исраи лиләрдән аерып ал – алар Минеке булырга тиеш.
15 Левиләрне пакьләг әннән һәм, күт әр еп селкег ән бүләк кеб ек, Раббыг а баг ыш
лаганнан соң, хезмәт итәр өчен, алар Очраш у чат ыры янына килә алалар. Леви
ләр – исраи л иләр арасыннан тул ысынча Миңа тапш ырылган затлар. 16 Исраи л
хат ыннарын ың бер енче бул ып туг ан угыллары урын ына алд ым Мин аларн ы.
17 Исраи л ток ым ында бер енче бул ып туг ан иркәк зат ы – кешеме ул, терлекме –
Минеке. Чөнк и мисырл ыларн ың беренче бул ып туган ир балаларын юк иткәндә,
исраилиләрнекен Мин Үзем өчен аерып алд ым. 18 Хәзер исә беренче бул ып туган
исраи л иләр урын ына Мин левиләрне алд ым. 19 Исраи л иләр арасыннан аерып
алып, левиләрне Мин Һарун һәм аның угыллары карамаг ына тапш ырд ым. Леви
ләр исраи л иләр исеменнән Очраш у чат ырында хезмәт итәргә, алар хак ына гөнаһ
йол у корбан ы китерергә, исраи л иләрне Изг е чат ырга якынлашудан – бәла-казага
тарудан сакларга тиеш.
20 Левиләр хак ында Раббы Мусаг а ничек әмер итс ә, Муса, Һарун һәм бөт ен Исра
ил халк ы нәкъ шулай эшләде. 21 Левиләр, чистарын ып, кием-салымнарын юдылар.
5

6
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Һарун аларн ы, күтәреп селкегән бүләкне баг ышлаган кебек, Раббыга баг ышлад ы
һәм, аларн ы пак ьләү өчен, гөнаһтан арынд ыру йоласын башк ард ы. 22 Шуннан соң
левиләр Һарун һәм аның угыллары күзәт үе аст ында Очраш у чат ыры белән бәйле
хезмәткә керештеләр. Левиләр хак ында Раббы Мусага ничек әмер итсә, исраи л и
ләр нәкъ шулай эшләде.
23 Раббы Мусаг а әйтт е:
24 – Левиләр хак ындаг ы каг ыйдә менә шунд ый: яше егерме биштән узг ан левиләр
Очраш у чат ырында үзләренә тапш ырылган хезмәтне башк арырга тиешләр. 25 Илле
яшь тулгач, алар, хезмәт итүдән туктап, эшләмәсеннәр. 26 Очраш у чат ырында хез
мәт итүче туганнарына алар ярдәм итәргә мөмк иннәр, әмма үзләре эшләмәсеннәр.
Левиләрнең хезмәт вазифаларын билг еләгәндә, әнә шулай эшлә.

9

Котылу бәйрәме турында өстәмә кагыйдәләр

Исраи л иләр Мисыр җиреннән чыкк аннан соң, икенче елн ың беренче аенда
Синай чүлендә Раббы Мусага әйтте:
2-3 – Исраи л иләр сКот ыл у бәйр әмен билг еләнг ән вак ытт а – бер енче айн ың ун
дүртенче көнендә кич белән барл ык канун-кагыйдәләренә туры китереп билг еләп
үтсеннәр.
4 Муса исраи л иләрг ә Кот ыл у бәйр әмен узд ырырг а кушт ы, 5 һәм алар бер енче
айн ың унд үртенче көнендә кичен Синай чүлендә Кот ыл у бәйрәмен билг еләп үт
теләр. Раббы Мусага ничек әмер итсә, исраи л иләр нәкъ шулай эшләделәр.
6 Әмм а арад ан кайб ер әүләр, үлг ән кешенең мәе т енә каг ыл ып нәҗ еслән ү сә
бәпле, ул көнне бәйр әм итә алмад ылар. Алар, шул көнне үк Муса белән Һарун
янына килеп:
7 – Үлг ән кешенең мәе т енә каг ыл ып, без нәҗеслән дек, әмма ни өчен безне бил
геләнгән вак ытта исраи л иләр белән бергә Раббыга бүләк тәкъд им итүдән мәхрүм
кылд ыг ыз? – диделәр.
8 Муса аларг а:
– Туктагыз, башта мин сезнең хакта Раббының нәрсә әмер итәсен белешим, – диде.
9 Раббы Мусаг а әйтт е:
10 – Иср аи л иләрг ә әйт: «Әгәр сез үзег ез яки нәс ел варисл арыг ызд ан бер әрс е
мәе ткә каг ыл ып нәҗесләнә яис ә озак вак ыт юлда була икән, анд ый кешеләр дә
Кот ыл у бәйр әмендә катнаша ала. 11 Анд ый кешеләр Кот ыл у бәйр әмен икенче
айн ың унд үрт енче көнендә кич белән билг еләп үтс еннәр. Алар тәкә бәр ән бе
лән төче икмәкләр һәм ачы үләннәр ашасыннар 12 һәм ул азыкларн ың берс ен дә
икенче көннең ирт әс енә калд ырмасыннар, тәкә бәр әннең сөя кләр ен сынд ыр
масыннар. Кот ыл у бәйр әмен алар бөт ен шартларына кит ер еп узд ырырг а тиеш.
13 Ә инде нәҗ есләнмәг ән һәм юлд а булм аг ан кеше, Кот ыл у бәйр әмен билг еләп
үтмәс ә, үз халк ы арасыннан юкк а чыг арылачак, чөнк и ул тиешле вак ытт а Раббы
га бүләк кит ермәг ән санала; үзенең гөнаһ ы өчен ул җәз а алачак. 14 Сезнең арада
яшәүче килмешәк Кот ыл у бәйр әмен үткәр ерг ә теләс ә, бәйр әмг ә каг ыл ышл ы
бөт ен канун-кагыйдәләрне үтәрг ә тиеш. Килмешәкләр өчен дә, җирле кешеләр
өчен дә кан ун бер булсын».
1
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Изге чатыр өстендәге болыт
15 Шаһ итл ык чат ыры, ягън и Изг е чат ыр корылг ан көнне аны бол ыт каплап алд ы,
ә кичтән алып иртәнгә кадәр чат ыр өстендә ут-ялкын янып торган кебек булд ы.
16 Бу хәл һаман шулай дәв ам итт е: көндез чат ырн ы бол ыт каплап торд ы, ә төнлә
ут янган кебек булд ы. 17 Бол ыт Изг е чат ыр өстеннән күтәрелгәндә, исраи л иләр
юлга кузгала, бол ыт туктаган урында исә чат ырларын корып ял итә иделәр. 18 Ис
раи л иләр Раббы күрсәтмәсе буенча юлга чыкт ылар һәм Аның күрсәтмәсе буенча
чат ырларын корып ял иттеләр. Бол ыт чат ыр өстендә туктап торган вак ытта, алар
да кузгалмад ылар. 19 Бол ыт чат ыр өстендә озак торган вак ытта, исраи л иләр дә, Раб
бы әмерен үтәп, юлга чыкмад ылар. 20 Кайвак ыт бол ыт чат ыр өстендә берн ичә көн
торд ы. Монд ый очракта исраи л иләр дә Раббы күрсәтмәсе буенча туктап торд ылар.
Юлга алар Раббы күрсәтмәсе буенча кузгалд ылар. 21 Кайвак ыт бол ыт чат ыр өстендә
кичтән алып иртәнгә кадәр генә торд ы, һәм иртә белән күтәрелә башлауга, алар
да юлга чыкт ылар. Бол ыт кайчан күтәрелсә, – көндез булам ы ул, төнләме, – ха
лык та юлга кузгалд ы. 22 Чат ыр өстендә бол ыт күпме торса, – ике көн, бер ай яки
бер елм ы, – исраи л иләр дә шунда туктап торд ылар һәм юлга чыкмад ылар, ә инде
бол ыт күтәрел үгә, алар юлга чыкт ылар. 23 Раббы күрсәтмәсе буенча, алар туктап
торд ылар һәм, Аның күрсәтмәсе буенча, юлга чыкт ылар. Исраи л иләр, шуш ылай
итеп, Раббын ың Муса аша биргән әмерен үтәделәр.

10

Көмеш быргылар турында

Раббы Мусага әйтте:
– Хал ыкн ы бергә җыю һәм юлга кузгал у өчен, ике көмеш бырг ы чүкеп
ясат. 3 Бырг ылар кычк ырт к ан вак ытта, бөтен хал ык синең янга – Очраш у чат ы
ры алд ына җыел ыр. 4 Бер генә бырг ы кычк ыртса, синең янга җитәкчеләр, ягън и
Исраи лнең гаскәрбашлары җыел ыр. 5 Бырг ылар хәвефле аваз сал уга, көнч ыг ыш
тарафта стан бул ып урнашк ан ыруглар кузгал ып китәр. 6 Кузгал у турында икенче
мәртәбә кычк ырт к анда, көнья к тарафта урнашк ан ыруглар кузгал ып китәр. Юлга
кузгал у турында бырг ыларн ың хәвефле авазы хәбәр итәр. 7 Җыел ыш җыя рга кирәк
булганда, бырг ы кычк ырт ыг ыз, ләк ин аның тавыш ы хәвефле булмасын.
8 Бырг ыларн ы Һарун угыллары, ягън и рух ан илар кычк ырт ырг а тиеш. Бу сезнең
өчен нәселдән нәселгә күчеп килә торган мәңг елек каг ыйдә. 9 Сезгә һөҗ үм итү
че дошманга карш ы үз җирег ездә суг ышк а чыкк анда, кузгал у турында бырг ылар
кычк ырт ыг ыз. Шул чакта сез Раббы Аллаг ыз тарафыннан искә алын ырсыз һәм
дошманнарыг ыздан кот ыл ып кал ырсыз. 10 Шатл ыкл ы көннәрег ездә һәм билг елән
гән бәйрәмнәрег ездә, яңа ай туган көннәрдә, тулаем янд ыру һәм тат ул ык корбан
нарыг ызн ы тәкъд им иткәндә, бырг ылар уйнат ыг ыз – үзег ез турында Аллаһ ын ың
исенә төшерү бул ыр. Мин – Раббы, сезнең Аллаг ыз.
1
2

Исраи лиләрнең Синай чүленнән китүе
11 Икенче елн ың икенче аенда, айн ың егерменче көнендә Шаһ итл ык чат ыры
өстеннән бол ыт күтәрелде, 12 һәм исраи л иләр, Синай чүленнән кузгал ып китеп,

214

Саннар 10

бер урыннан икенче урынга күчә-күчә, юлларын дәвам иттеләр. Ниһая ть, бол ыт
Паран чүленә җитеп туктап калд ы. 13 Раббын ың Муса аша биргән әмере ниг езендә,
беренче тапк ыр юлга чыг улары иде бу.
14 Бер енче бул ып төркемнәрг ә бүленг ән Яһүдә ыруг ы үзенең байраг ы аст ын
да кузгал ып китте. Яһүдә ыруг ын ың гаскәрбаш ы Амм инадаб угл ы Нахшон иде.
15 Исәсхәр ыруг ын ың гаскәрбаш ы Суар угл ы Нет анел иде. 16 Зәбул ун ыруг ын ың
гаскәрбаш ы Хелон угл ы Элиаб иде. 17 Изг е чат ыр сүтеп алынганнан соң, Гершон
һәм Мерари угыллары, чат ырн ы күтәреп, юлга чыкт ылар.
18 Аннары төркемнәрг ә бүленг ән Рубин ыруг ы үзенең байраг ы аст ында кузг ал ып
китте. Рубин ыруг ының гаскәрбашы Шед ур углы Элисур иде. 19 Шим ун ыруг ының
гаскәрбашы Суришаддай углы Шел умиел иде. 20 Гәд ыруг ының гаскәрбашы Дег уи л
углы Эльясаф иде. 21 Алардан соң, изге әйберләрне күтәреп, Коһат ток ымы юлга чык
ты. Алар яңа урынга килеп җиткәндә, Изге чат ыр инде корылган булырга тиеш иде.
22 Анн ан соң төркемнәрг ә бүленг ән Эфр аи м ыруг ы үзенең байр аг ы аст ынд а
кузг ал ып китт е. Эфраи м ыруг ын ың гаскәрбаш ы Амм иһуд угл ы Элишама иде.
23 Мен ашше ыруг ын ың гаскәрбаш ы Пед аһсур угл ы Гәмәл ии л иде. 24 Бенья м ин
ыруг ын ың гаскәрбаш ы Гидеон и угл ы Абидан иде.
25 Иң ахырдан төркемнәрг ә бүленг ән Дан ыруг ы үзенең байраг ы аст ында кузг а
лып китте. Дан ыруг ын ың гаскәрбаш ы Амм ишаддай угл ы Ахиг ызыр иде. 26 Ашер
ыруг ын ың гаскәрбаш ы Өхрән угл ы Паг иел иде. 27 Нәптал и ыруг ын ың гаскәрбаш ы
Энан угл ы Ахира иде. 28 Төркемнәргә бүленгән исраи л иләрнең юлга чыг у тәрт ибе
әнә шунд ый иде.
29 Муса үзенең кайнатасына – мидья н и Рег уи л угл ы Хобабк а:
– Раббыбыз: «Сезгә бирермен», – дип вәгъдә иткән җирләргә барырга чыгабыз;
син дә безнең белән бар, сиңа мөнәсәбәт яхш ы бул ыр; Раббы Исраи лгә күп яхш ы
лыклар вәгъдә итә, – диде.
30 Әмма Хобаб аңа әйтт е:
– Барм ыйм мин, үз җиремә, туган халк ым янына кайтам.
31 Муса исә аңа:
– Ташлап китмә безне, син бит чүлдә чат ырларн ы кайда корырга кирәклег ен
беләсең, безгә күз-колак бул ырсың. 32 Безнең белән бергә барсаң, Раббын ың безгә
күрсәтәчәк барл ык яхш ыл ыкларын синең белән бүлешербез, – диде.
33 Исраи л иләр, Раббы тавыннан кит еп, өч көн буе юлда булд ылар, һәм шул өч
көн дәвам ында, аларга ял итәр урынн ы күрсәтер өчен, Раббын ың Килеш ү санд ы
гы алар алд ыннан бард ы. 34 Туктаган урыннарыннан кузгал ып киткән вак ытта,
Раббын ың бол ыт ы көндез алар өстендә булд ы.
35 Аллаһ ы санд ыг ы юлг а чыкк ан саен, Муса:
«Әй Раббы, күтәрел!
Дошманнарың тарал ып бетсен,
Сине өнәмәүчеләр алд ыңнан кач ып китсен!» – дип әйтә иде.
36 Аллаһ ы санд ыг ы тукт аг ан саен, ул:
«Әй Раббы, меңнәрчә һәм меңнәрчә Исраи л халк ы янына
кире кайт!» – дип әйтә иде.
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11

Исраи лиләрнең сукрануы

Хал ык үзенең авыр торм ыш ыннан зарланд ы. Мон ы ишеткән Раббын ың
ачуы кабард ы. Раббын ың ярсуы ннан исраи л иләр стан ын ың читләрен ут
ялмап алд ы. 2 Шуннан соң хал ык Мусага елап ялвард ы; Муса, дога кыл ып, Раббы
дан сорагач, ут сүнде. 3 Һәм бу урынга Табыг ыра* дигән исем бирелде, чөнк и анда
Раббы уты аларн ың тораг ын янд ырд ы.
4 Хал ык арасындаг ы төрле милләт кешеләр е аш тал ымл ый башлад ы, һәм алар
белән бергә исраи л иләр дә елап зарлан ырга тот ынд ылар:
– Безне кем ит белән туенд ырыр?! 5 Без Мисырда вак ытта бушлай ашаган ба
лыкларн ы, кыя р, кавыннарн ы, ялпак суган, башл ы суган һәм сарымсакларн ы ис
кә төшерәбез. 6 Инде хәлсезләнеп беттек без, ашарга бернәрсә юк, күз алд ыбызда
манна* гына.
7 Әлег е манн а кориа ндр орл ыг ын а охш аг ан һәм сарг ылт төст ә иде. 8 Хал ык,
әйләнә-тирәдә йөреп, шул маннан ы җыя иде дә, кул тег ермәнендә тарт ып яки ки
ледә төеп, аны казанда пешереп ашый яисә оныннан көлчә ясый иде. Аның тәме
зәйт үн маенда пешерелгән көлчәне хәтерләтә иде. 9 Төнлә чык төшкән вак ытта,
станга манна да ява иде.
10 Муса һәр гаи ләнең үз чат ыры алд ында яшь түг үен ишетт е. Раббын ың моңа бик
нык ачуы кабард ы, Муса да борч уга төште. 11 Муса Раббыга әйтте:
– Ни өчен Син мине – Үз кол ыңн ы газапл ыйсың? Ни өчен мин Синең күз ал
дыңда шәфк ать казанмад ым һәм нигә Син бөтен хал ыкн ың авырл ыг ын минем
өстемә йөкләдең? 12 Бу хал ыкн ы үземнең карын ымда мин йөрттемме әллә, аны мин
туд ырд ымм ы әллә?! Ни өчен Син миңа: «Сабыйн ы күтәреп йөрт кән бала карауч ы
сыман, аларн ы күтәреп йөрт – аталарына бирергә ант иткән җиргә алып бар!» –
дип әйттең? 13 Бу кадәр хал ыкн ы ашат у өчен, кайдан ит алыйм?! Алар бит: «Безгә
ашарга ит бир!» – дип, миннән елап сорыйлар. 14 Шуш ы хал ыкн ы мин берүзем
генә кайг ырта алм ыйм – минем өчен бу гая ть авыр йөк. 15 Әгәр миңа шунд ый мө
нәсәбәттә икәнсең, мине үтерүең яхш ырак бул ыр – Синең күз алд ыңда шәфк ать
казанган булсам, нинд и бәлагә таруы мн ы күрмәм ул чакта.
1

Мусаның җитмеш өлкәнне сайлавы
Раббы Мусага:
– Хал ыкн ың җитәкчеләре һәм түрәләре дип саналган Исраи л сөлкәннәреннән
җитмеш кешене Очраш у чат ыры янына чак ырып кит ер, һәм алар шунда синең
яныңа килеп бассыннар. 17 Мин, төшеп, синең белән сөйләшермен һәм синдә бул
ган Рухн ың бер өлешен алар өстенә сал ырм ын. Шуннан соң хал ыкн ың йөг ен син
ялг ызың гына күтәрмәссең, синең белән бергә алар да күтәрерләр, – диде.
18 – Хал ыкк а әйт: «Ирт әг әг е көнг ә пакьләнег ез, ирт әг ә сез ит ашарсыз. Чөнк и
сез: „Кем безгә ит ашат ыр?! Мисырда хәлебез яхш ырак иде!“ – дип елад ыг ыз, һәм
16

* 11:3 Табыг ыра
* 11:6 ...манн а...

– яһүдчә «янд ыру» мәгънәсендә.
– Караг ыз: «Чыг ыш», 16:31.
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Раббы шун ы ишетте. Менә хәзер Раббы сезгә ашарга ит бирер. 19-20 Сез аны бер, ике,
биш, ун, егерме көн генә дә түг ел, ай буе – борын тишег ег ездән кире чыкк анч ы
һәм күңелег ез болганганч ы ашарсыз. Чөнк и сез үз араг ызда булган Раббын ы кире
какт ыг ыз һәм: „Нигә Мисырдан киттек икән?!“ – дип, Аның алд ында елад ыг ыз».
21 Муса әйтт е:
– Минем янда җәмг ысы алт ы йөз мең җәя үле ир-ат, ә Син: «Мин аларга ай буе
ит ашатачакм ын!» – дисең. 22 Бар булган терлекне суйсаң һәм диңг ездәг е бар ба
лыкн ы тот ып бетерсәң дә, аларн ы туйд ырырл ык түг ел.
23 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Әллә Раббын ың кул ы кыск а дип уйл ыйсыңм ы?! Сиңа әйт кән сүзем торм ышк а
ашырмы, юкм ы икәнен хәзер күрерсең.
24 Муса, чыг ып, Раббы сүзләр ен хал ыкк а җиткерде һәм, хал ыкн ың өлкәннәр ен
нән җитмеш кешене җыеп, Изг е чат ыр тирәл и баст ырд ы. 25 Шунда Раббы, бол ытта
төшеп, аның белән сөйләште һәм Мусада булган Рухн ың бер өлешен шул җитмеш
өлкәнгә тапш ырд ы. Үзләренә Рух иңгәч, алар пәйгамбәрлек иттеләр, әмма шуннан
соң пәйгамбәрлек итүдән туктад ылар.
26 Җитмеш өлкәннең икес е, Элдад һәм Медад, станда калд ылар, Изг е чат ыр яны
на чыкмад ылар. Әмма аларга да Рух иңеп, алар да пәйгамбәрлек иттеләр. 27 Бер
яшүсмер, Муса янына килеп:
– Элдад белән Медад станда пәйгамбәрлек итәләр, – дип хәбәр салд ы.
28 Яшь чаг ыннан ук Мусан ың ярдәмчес е булг ан Нун угл ы Ешуа:
– Әфәндем Муса, туктат аларн ы! – диде.
29 Муса исә, аңа җав ап итеп:
– Син мине шул рәвешле якламакч ы буласыңм ы?! Раббы Үзенең бар халк ына
Рух ын иңдереп, аларн ың бөтенесе пәйгамбәргә әйләнсә иде! – диде.
30 Муса үзе һәм аның белән берг ә Исраи л өлкәннәр е станг а кир е кайтт ылар.
Раббыдан бүдәнәләр
Менә Раббы җил кузгатт ы, һәм шул җил диңг ез ягыннан бүдәнәләр очырт ып
китерде. Станн ың һәр тарафында, бер көнлек юл еракл ыг ында, әйләнә-тирәдә ике
терсәк* кал ынл ыг ында өем-өем бул ып бүдәнәләр ята иде. 32 Хал ык исә шул көнне
һәм төн буе, шулай ук икенче көнне бүдәнә җыйд ы. Иң аз дигәндә дә һәрк айсы
ун хомер* бүдәнә җыйд ы һәм аларн ы стан тирәл и җәеп таратт ы. 33 Әмма кешеләр,
итне авызларына алып, чәйнәп йотарга да өлг ермәделәр – Раббын ың хал ыкк а ачуы
кузгал ып, аларга Ул үләт зәхмәте җибәрде. 34 Ул урынга Кыйбрут-Һаттава* дип исем
куштылар, чөнк и анда ач күзле кешеләрне күмделәр.
35 Хал ык Кыйбрут-Һаттавадан Хас ер отк а таба юлг а чыкт ы һәм шунд а җит еп
туктад ы.
31

* 11:31 Терсәк

– 45 см.
– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 220 л.
11:34 Кыйбрут-Һаттава – яһүдчә «ач күзле кешеләр каб ерлег е» мәгънәс ендә.

* 11:32 Хом ер
*
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12

Мәрья м белән Һарунның шелтәсе
1 Мәрьям белән Һарун Мусаны хәбәши хатынга өйләнгән өчен әрләделәр. 2 Алар:

– Әллә Раббы Муса аша гына сөйләдеме?! Безнең аша сөйләмәдеме Ул әллә?! –
диделәр, һәм Раббы моны ишетте.
3 Муса исә дөнья даг ы барл ык кешеләрдән иң тыйнаг ы иде.
4 Раббы кинәт Мусага, Һарунга һәм Мәрья мгә:
– Өчегез дә Очраш у чатыры янына чыгыгыз, – диде, һәм өчесе дә чыктылар.
5 Аннары Раббы бол ыт баг анасы бул ып төшт е дә, чат ыр алд ында тукт ап, Һарун
белән Мәрья мне чак ырып алд ы – тег еләр икесе дә килделәр. 6 Раббы аларга:
«Әйтәсе сүзләремне тыңлаг ыз!
Әгәр сезнең арада Раббы пәйгамбәре булса,
Мин, күренешләр иңдереп, аңа шулай Үземне белдерәм,
аның белән төштә сөйләшәм, – диде. –
7
Әмма кол ым Муса белән Мин алай эшләм им,
чөнк и Мин аңа Үз биләмәмне ышанд ырып тапш ырд ым.
8
Мин аның белән йөзгә-йөз карап,
табышмаклар белән түг ел, ачыктан-ачык сөйләшәм,
һәм ул Раббын ың сурәтен күрә.
Шулай булгач, ничек итеп сез, курыкм ыйча, кол ым Мусан ы гаепл и
аласыз?!»

9 Раббы бик нык ачуы чыкк ан хәлдә алар яныннан кит еп бард ы, 10 һәм бол ыт
чат ырдан ерагайд ы. Шунда Мәрья мнең бөтен тәне, кар белән капланган кебек, йо
гышл ы тире авыруы ннан ап-ак бул ып калд ы. Һарун Мәрья мгә карад ы һәм аңарда
йог ышл ы тире авыруы н күрде. 11 Мусага ул:
– Хуҗ ам! Ялварып сорыйм ын: акылсызл ык белән эшләнгән гөнаһ ыбыз өчен
җәза бирмә безгә. 12 Туганда ук ярт ы гәүдәсе черегән үле бала кебек итмә бу ха
тынн ы, – диде.
13 Һәм Муса:
– Әй Аллам, аны савыкт ырч ы! – дип, Раббыга ялвард ы.
14 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Атасы Мәрья мнең йөзенә төкергән очракта, Мәрья м җиде көн дәвам ында хур
лык кичергән бул ыр иде. Шулай булгач, җиде көнгә аны станнан читкәрәк алып
китег ез, аннары ул кире кайтсын.
15 Мәрья м җиде көн станнан читт ә булд ы, һәм, Мәрья м кайтм ыйча, хал ык юлг а
чыкмад ы.

13

Мусаның Кәнган җиренә күз әтчеләр җибәрүе

Аннары хал ык, Хасероттан кузгал ып, Паран чүленә җитте һәм шунда ча
тырларын корып урнашт ы. 2 Раббы Мусага әйтте:
3 – Исраи л иләрг ә Мин бир әс е сКәнг ан җирләр ен карап кайт ыр өчен, кешеләр
җибәр – һәр ыругтан берәр җитәкче барсын.
1
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4 Муса, шулай итеп, Раббы күрс әтмәс е буенча, шул кешеләрне Паран чүленнән
Кәнганга җибәрде. Исраи л иләрнең җитәкчеләре булган әлег е кешеләрнең 5 исем
нәре түбәндәг ечә:
Рубин ыруг ыннан – Зәк үр угл ы Шамм уа;
6 Шим ун ыруг ыннан – Хори угл ы Шафат;
7 Яһүдә ыруг ыннан – Ифунн и угл ы Кәлеб;
8 Исәсхәр ыруг ыннан – Йосыф угл ы Игәл;
9 Эфраи м ыруг ыннан – Нун угл ы Һошея;
10 Бенья м ин ыруг ыннан – Рафу угл ы Палт и;
11 Зәбул ун ыруг ыннан – Сод и угл ы Гәдд ие л;
12 Йосыф угл ы Менашше ыруг ыннан – Суси угл ы Гәдд и;
13 Дан ыруг ыннан – Гемалл и угл ы Амм ие л;
14 Ашер ыруг ыннан – Микәи л угл ы Сет ур;
15 Нәпт ал и ыруг ыннан – Вуфси угл ы Нахби;
16 Гәд ыруг ыннан – Мах и угл ы Гәв ел.
17 Кәнг ан җир ен карап кайт ыр өчен, Муса җиб әрг ән кешеләр әнә шулар. (Нун
угл ы Һошея гә Муса яңа исем бирде – аны Ешуа дип атад ы.)
18 Кәнг ан җир ен карарг а җиб әрг әндә, Муса аларг а әйтт е:
– Нәг еб чүле аша шуш ы таул ы илгә барыг ыз. 19 Аның нинд и җир икәнен, анда
нинд и хал ык яшәвен, аның көчлеме яки көчсезме, зурм ы яки кечкенәме бул уы н
караг ыз. 20 Ул хал ык яши торган җир нинд и – яхш ым ы яисә начарм ы? Яши торган
шәһәрләре нинд и? Алар чат ырларда яшиме яисә ныг ытмалардам ы? 21 Ул җирнең
туфраг ы нинд и – уңд ырышл ым ы яки уңд ырышсызм ы? Анда агачлар үсәме, юкм ы?
Кыю бул ыг ыз һәм ул җирнең җимешләрен алып кайт ыг ыз.
(Бу – йөзем өлг ергән вак ыт иде.)
22 Шуннан алар кит еп бард ылар һәм, Сыйн чүленнән башлап, Лебо-Хамат* янын
даг ы Рәх уб шәһәренә кадәр җиткәнче, бөтен җирне карап-тикшереп чыкт ылар.
23 Аннары, Нәг еб чүлен үтеп, Анак угыллары Ахиман, Шешай һәм Талмай яшәг ән
Хебрунга барып җиттеләр. (Хебрун Мисырдаг ы Соган шәһәреннән җиде ел элегрәк
төзелгән булган.) 24 Аннары Эшк үл* үзәнлег енә төштеләр һәм анда ботаг ы белән
бергә бер тәлгәш йөзем өзеп алд ылар, аны, колгага беркетеп, ике кеше күтәреп
бард ы. Шулай ук анар һәм инҗ ир җимешләре дә өзеп алд ылар. 25 Йөзем тәлгәше
өзеп алган урынн ы исраи л иләр Эшк үл үзәне дип атад ылар. 26 Әлег е җирләрне үз
күзләре белән күргән исраи л иләр кырык көннән соң кире кайтт ылар.

Күз әтчеләрнең хисабы
Паран чүлендәг е Кад ышк а – Муса, Һарун һәм Исраи л халк ы янына әйләнеп
кайт к ач, күзәтчеләр бөтен күргән-белгәннәрен аларга сөйләп бирделәр, шул җир
дән алып кайт к ан җимешләрне күрсәттеләр. 28 Алар Мусага:
27

* 13:22 Лебо-Хамат

– яһүд телендә әлег е гыйбарә «Хамат җиренә бара торг ан юл» диг әнне
аңлат ырг а мөмк ин.
* 13:24 Эшк үл – яһүдчә «тәлг әш» яки «чук» мәгънәс ендә.
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– Син җибәргән якларда булд ык без, – диделәр. – Ул җирдә чынлап та сөт вә
бал ага икән, менә ул җирнең җимешләре. 29 Әмма ул җирдә яшәүче хал ык көчле,
шәһәрләре ныг ыт ылган һәм бик зур; без анда Анак угылларын да күрдек. 30 Амал ы
кыйлар – Нәг ебтә, хитт иләр, явүсиләр һәм амориләр – таул ы илдә, ә кәнган иләр
исә диңг ез буйларында һәм Үрд үн елгасы тирәсендә яши.
31 Мусан ы әйләндер еп алг ан хал ыкн ы тын ычланд ырмакч ы бул ып, Кәлеб:
– Әйдәг ез, һөҗ үм итеп, ул җирне басып алыйк, бездә көч җитәрлек бит! – диде.
32 Әмма аның белән берг ә барг аннар:
– Без ул хал ыкк а һөҗ үм итә алм ыйбыз, чөнк и алар бездән көчлерәк, – диделәр
33 һәм үзләр е карап кайт к ан җир турында исраи л иләр арасында яман хәб әр тарат а
башлад ылар: «Без карап кайт к ан ул җир үзендә яшәүчеләрне йота икән, һәм анда
яшәүчеләрнең барысы да зур гәүдәлеләр. 34 Без анда әзмәвердәй кешеләр күрдек
(Анак угыллары әзмәверләр* ток ым ыннан иде). Алар янында без чикерт кәләр ке
бек кенә идек. Алар да безне шунд ый итеп күрделәр».

14

Исраи лиләрнең баш күтәрүе

Бу хәбәрне ишетеп, исраи л иләр тавыш куптард ылар, бар хал ык төне буе
елап чыкт ы. 2 Исраи л иләр, Муса белән Һаруннан зарлан ып, аларга:
– Мисыр җирендә яки шуш ы чүлдә үлеп кына калсак иде! 3 Ни өчен Раббы без
не шул җиргә алып бара соң? Анда без кыл ычтан кырылачакбыз, хат ыннарыбыз
һәм балаларыбыз дошманга әсир төшәчәк. Мисырга әйләнеп кайтсак, яхш ырак
булмасм ы?
4 Бер-берсенә алар:
– Үзебезгә җитәкче сайл ыйк та кире Мисырга әйләнеп кайт ыйк, – диештеләр.
5 Шунда Муса белән Һарун бөт ен Исраи л халк ы алд ында йөзләр е белән җирг ә
капланд ылар. 6 Кәнган җирен карап кайт уч ылардан Нун угл ы Ешуа һәм Ифунн и
угл ы Кәлеб, өсләрендәг е киемнәрен ерт ып, 7 Исраи л халк ына:
– Без карап кайт к ан җирләр иск иткеч яхш ы. 8 Әгәр Раббы бездән канәгать бул
са, сөт һәм бал агып торган шул җиргә алып барып, аны безгә бирер. Ул шунд ый
җир ки, анда сөт вә бал ага. 9 Тик Раббыга карш ы баш күтәрмәг ез һәм ул җирдә
яшәүче хал ыктан курыкмаг ыз, чөнк и без аларн ы икмәк ашагандай ашап бетерә
чәкбез. Аларн ың яклауч ысы юк инде, ә Раббы – безнең белән, шун ың өчен алардан
курк ырга кирәкм и, – диделәр.
10 Әмма кешеләр:
– Аларн ы таш атып үтерергә кирәк! – диде.
Шулвак ыт Очраш у чат ырында исраи л иләр алд ында Раббы шөһрәте пәйда бул
ды; 11 һәм Раббы Мусага әйтте:
– Кайчанга кадәр бу хал ык Мине кире кагачак?! Алар арасында кылган барл ык
могҗ изаларн ы күреп тә, кайчанга кадәр алар Миңа ышанмас икән?! 12 Аларн ы
Мин үләт җибәреп кырачакм ын, синнән исә алардан күпкә бөегрәк һәм көчлерәк
хал ык туд ырачакм ын.
1

* 13:34 Әзм әв ерл әр

– яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: нефилл имнәр.
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13 Муса исә Раббыг а әйтт е:
– Бу хал ыкн ы Син, күпме көч куеп, мисырл ылар арасыннан алып чыкт ың. Бу
хакта ишеткәч, 14 мисырл ылар Кәнг ан җирендә яшәүчеләрг ә дә сөйләя чәкләр
бит. Кәнган иләр Син Раббын ың шуш ы хал ык арасында икәнен беләләр, чөнк и
Син, Раббы, бу хал ык белән йөзгә-йөз очрашасың. Синең бол ыт ың алар өстендә
тора, һәм Син көндез бол ыт баганасында, төнлә ут баганасында алар алд ыннан
барасың. 15 Әгәр Син бу хал ыкн ы бер кешене үтергәндәй кырып бет ерәсең икән,
ул чакта Синең ни эшләвеңне ишеткән хал ыклар: 16 «Раббы ант эчеп вәгъдә иткән
җиргә бу хал ыкн ы китереп җиткерә алмад ы һәм шунл ыктан аны чүлдә һәлак ит
те», – дия чәкләр. 17 Инде хәзер Үзеңнең кодрәтеңне күрсәт! 18 Син бит Үзең: «Раб
бы – сабыр-түзем вә үтә смәрхәмәтле, гаеп эшләрне вә с җиная тьләрне кичерүче,
әмма гаеплеләрне җавапк а тарт уч ы, аталарын ың гөнаһлары өчен өченче, дүртенче
буы нга кадәр балаларына җәза бирүче», – дип әйттең. 19 Мисырдан чыкк ан көннән
башлап, бүг енгә кадәр бу хал ыкн ы ничек кичергән булсаң, хәзер дә Үзеңнең бөек
мәрхәмәтең белән бу хал ыкн ың гөнаһ ын кичер!
20-21 Раббы, шунда аңа җав ап итеп:
– Синең үтенечең хак ына Мин аларны кичерәм, – диде. – Үземнең бар бул уым
һәм дан-шөһрәтемнең бөтен җирне каплап алуы белән ант итәм: Минем даным бөтен
җиргә таралачак; 22 Мисырда һәм чүлдә Минем данымны – могҗ изалы галәмәтлә
ремне күреп тә, Мине ничә мәртәбә сынаган һәм сүзләремә колак салмаган кешеләр,
23 Мине кире какк анг а күр ә, Мин, ант эчеп, аталарына вәгъдә иткән ул җирләрне
күрмәя чәк. 24 Әмма колым Кәлебне, Миңа карата башка мөнәсәбәттә һәм хыянәтсез
булганы өчен, үзе барып кайткан шул якларга алып барачакмын, һәм аның нәселе
ул җирне биләмә итеп алачак. 25 Амалык ыйлар һәм кәнганиләр үзәнлектә яшиләр;
иртәгә кире борылыг ыз һәм сКамышлы диңгез буендаг ы чүлгә китегез.
26 Раббы Муса белән Һарунг а әйтт е:
27 – Бу явыз хал ык кайчанг ача Миннән зарлан ыр икән?! Миннән зарланг анда,
исраи л иләрнең нәрсә дип сукран уларын ишетәм Мин. 28 Аларга син, Раббы болай
дип әйтә, диг ен: «Мин Үземнең бар бул уы м белән ант итәм: Мин сезгә сораган ы
гызн ы бирәм! 29 Сезнең гәүдәләрег ез шуш ы чүлдә ятып калачак. Яше егермедән
узган һәм исемлеккә кергәннәр, Миннән зарланган өчен, һәммәсе ятып калачак.
30 Мин, кул ымн ы күт әр еп, сезне урнашт ырырг а ант иткән ул җирг ә Ифунн и угл ы
Кәлеб һәм Нун угл ы Ешуа дан башк а берег ез дә кермәя чәк. 31 Ә менә сез: „Дошман
кул ына әсир төшәрләр“, – дип сөйләгән балаларыг ызн ы исә Мин сез кире как
кан җиргә алып керәчәкмен, һәм алар аны үз күзләре белән күрәчәк. 32 Ә сезнең
гәүдәләрег ез шуш ы чүлдә ятып калачак. 33 Балаларыг ыз исә кырык ел буе чүлдә
каңг ырып йөрия чәк һәм һәрбарчаг ыз шунда һәлак булганч ыга кадәр сезнең хыя
нәтег ез өчен михнәт чигәчәк. 34 Сез ул җирне кырык көн карап йөрдег ез, һәм шул
көннәр хисабынча, һәр көн өчен бер ел исәбеннән, ягън и кырык ел дәвам ында,
гөнаһларыг ыз өчен михнәт чигәчәксез. Менә шуннан соң инде Минем тарафтан
кире каг ыл ун ың нәрсә икәнлег ен яхш ы беләчәксез». 35 Мин – Раббы, һәм Миңа
карш ы баш күтәргән бу явыз хал ыкк а нәкъ әйт кәнемчә эшләя чәкмен; бу чүлдә
аларн ың һәммәсе һәлак булачак һәм үлеп бетәчәк.
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36-37 Муса Кәнг ан җир ен карарг а җиб әрг ән һәм, кайт к ач, ул җир турында яман
хәбәрләр тарат ып, Мусага карш ы хал ыкн ы кот ыртк ан кешеләр Раббыдан килгән
үләттән кырыл ып беттеләр. 38 Ул җирне карарга баруч ылардан бары тик Нун угл ы
Ешуа белән Ифунн и угл ы Кәлеб кенә исән калд ылар.
39 Муса шуш ы сүзләрне Исраи л халк ына җиткерг әч, алар хәср әткә калд ы. 40 Ир
тәг есен исраи л иләр, таңнан торып, таул ы илгә таба юнәлделәр.
– Раббы вәгъдә иткән якларга барабыз без; гөнаһ кылган ыбызн ы аңлад ык, –
диде алар.
41 Әмма Муса аларг а:
– Ни өчен сез Раббы күрсәтмәсенә карш ы киләсез, бу эш уңышл ы чыкмая чак, –
диде. – 42 Бармаг ыз анда, чөнк и Раббы сезнең янда түг ел, шунл ыктан дошманнар
сезне җиңәчәк. 43 Сезгә карш ы күтәреләчәк амал ык ыйлар һәм кәнган иләр кыл ы
чыннан кырыл ырсыз, чөнк и сез Раббыдан йөз чөердег ез, шуңа күрә Раббы сезнең
янда булмая чак.
44 Шулай да алар, бат ырч ыл ык итеп, таул ы илг ә таба китт еләр. Муса да, Раббы
ның Килеш ү санд ыг ы да станда калд ы. 45 Әлег е таул ы якларда яшәүче амал ык ый
лар белән кәнган иләр, исраи л иләр карш ына таулардан төшеп, аларн ы тузд ырып
ташлад ылар да, Хормага җиткәнче, артларыннан куа бард ылар.
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Төрле корбаннар китерү кагыйдәләре

Раббы Мусага әйтте:
2-3 – Исраи л иләрг ә игълан ит: «Мин сезг ә бирг ән җирг ә барып урнаш
каннан соң, вак яки эре терлектән янд ыру корбан ы – тулаем янд ыру яки тат ул ык
корбан ы, әйт кән нәзерне үтәү өчен, ихт ыя ри яисә билг еләнгән бәйрәмнәрдә ки
терелә торган корбанн ы тәкъд им итег ез; бу корбаннарн ың тәмле исе Раббын ың
күңеленә хуш килер. 4 Раббыга корбан китерүче, шуларга өстәп, бер һин* зәйт үн
маен ың дүрттән бер өлешенә бер эфа сыйфатл ы бодай онын ың уннан бер өлешен
куш ып, икмәк бүләг е китерсен. 5 Тулаем янд ыру корбан ы һәм тат ул ык корбан ы
итеп китерелгән һәр бәрән белән бергә һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә шә
раб бүләг е дә китерег ез.
6 Ә инде сарык тәкәс ен корбан иткәндә, бер һин зәйт үн маен ың өчт ән бер өле
шен алып, бер эфа сыйфатл ы бодай онын ың уннан ике өлешенә куш ыг ыз да икмәк
бүләг е, 7 шулай ук һиннең өчтән бер өлеше күләмендә шәраб бүләг е китерег ез. Бу
корбаннарн ың тәмле исе Раббын ың күңеленә хуш килер.
8-10 Тулаем янд ыру корбан ы итеп, яки нәз ерне үтәү өчен, яис ә тат ул ык корбан ы
итеп, яшь үгез китергәндә, ярт ы һин зәйт үн мае алып, бер эфа сыйфатл ы бодай
онын ың уннан өч өлешенә куш ыг ыз да икмәк бүләг е, шулай ук ярт ы һин шәраб
бүләг е китерег ез. Утта янд ырылган бу корбанн ың тәмле исе Раббын ың күңеленә
хуш килер. 11 Корбан ителгән үгез, сарык тәкәсе, тәкә бәрән яки кәҗә бәрәне бе
лән бергә һәрвак ыт шуларн ы китерег ез. 12 Мон ы сез корбанл ык малн ың сан ына
карап эшләг ез.
1

* 15:4 Һин

– сыекл ык үлчәү берәмлег е, 3,5 л.
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13 Тәмле исе Раббын ың күңеленә хуш килерлек итеп янд ыру корбан ы кит ерг әндә,
һәрбер исраи л и шуш ы каг ыйдәләр буенча эш итсен. 14 Әгәр берәр килмешәк яисә
сезнең арада яшәүчеләрдән кем дә булса Раббы күңеленә хуш килердәй янд ыру
корбан ы китерергә теләсә, сезнеңчә эш итсен. 15 Сезнең өчен дә, араг ызда яшәүче
килмешәкләр өчен дә каг ыйдә бер булсын. Бу каг ыйдә сезнең һәм киләчәк буы н
нарыг ыз өчен мәңг елек. Раббы алд ында сез дә, килмешәкләр дә тиг ездер; 16 караркануннар сезнең һәм сезнең арада яшәүче килмешәкләр өчен – бер».
17 Раббы Мусаг а әйтт е:
18-19 – Исраи л иләрг ә игълан ит: «Мин алып барасы җирг ә аяк баск ач, шул җирнең
икмәг ен ашаганда, икмәкнең бер өлешен Раббыга тәкъд им итег ез. 20 Яңа уңыштан,
беренче оннан пешерелгән көлчәне ынд ырдаг ы ашл ыктан китерелгән бүләк кебек
тәкъд им итег ез. 21 Беренче кам ырдан пешерелгәнне сез буыннан-буынга Раббыга
бүләк итег ез.

Уйламыйча эшләнгән ялгышлар өчен корбан китерү кагыйдәләре
Сез яки киләчәктә нәсел варисларыг ыз, ялг ыш ып, Раббы Мусага биргән бое
рыкларн ың берәрсен – 23 Раббын ың Муса аша сезгә җиткергән нинд идер боерыг ын
Ул аны сезгә биргән көннән башлап үтәм исез икән, менә нәрсә эшләргә кирәк:
24 әгәр бу ялг ышл ык Исраи л халк ын ың игът ибарсызл ыг ы арк асында эшләнә икән,
ул чаг ында бөтен җәмәгат ьчелек, тулаем янд ыру корбан ы итеп, бер үгез бозау һәм
аның белән бергә тиешле булган икмәк һәм шәраб бүләг ен тәкъд им итсен – кор
банн ың тәмле исе Раббын ың күңеленә хуш килер. Шуңа өстәп, гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә китерелергә тиеш. 25 Рух ан и бөтен Исраи л халк ы өчен
гөнаһтан арынд ыру йоласын башк арачак, һәм аларн ың гөнаһлары кичереләчәк,
чөнк и бу – ялг ышл ык белән эшләнгән эш, һәм белм и кыл ынган бу гамәлләре өчен
инде алар Раббыга янд ыру корбан ы һәм гөнаһ йол у корбан ы китерделәр. 26 Бөтен
Исраи л халк ын ың һәм алар арасында яшәүче килмешәкләрнең гөнаһлары киче
реләчәк, чөнк и бу эш хал ыкн ың ялг ышл ыг ы белән килеп чыкт ы.
27 Әгәр кем дә булса ялг ышл ык белән гөнаһ эшл и икән, ул чаг ында бу кеше, гөнаһ
йол у корбан ы итеп, бер яшьлек кәҗә китерергә тиеш. 28 Ялг ышл ык белән гөнаһ эш
кылган кеше өчен рух ан и Раббы алд ында гөнаһтан арын у йоласын башк арыр, һәм
әлег е кеше кичерелер. 29 Ялг ышл ык белән гөнаһ эш кылган Исраи л кешесе өчен
дә, сезнең арада яшәүче килмешәк өчен дә кан ун бер булсын.
30 Әгәр җирле кеше яки килмешәкләрдән бер әрс е белә торып гөнаһ эшл и икән,
ул кеше Раббын ы хурлаган була, һәм анд ый кеше үз халк ы арасыннан юк ителергә
тиеш, 31 чөнк и Раббы сүзенә җирәнеп караган һәм Аның боерыкларын бозган са
нала; анд ый кеше юк ителәчәк, аның гөнаһ ы үз өстендә булачак».
22

Шимбә көн кагыйдәләрен бозган өчен җәз а
Чүлдә чакта исраи л иләр сшимбә көнне утын җыеп йөрүче кешене очратт ылар
да, 33-34 тот ып алып, Муса белән Һарун һәм Исраи л җәмәгате карш ына китереп
баст ырд ылар. Әлег е кеше нишләргә икәнен белмәгәнгә күрә, аны сак аст ына куй
дылар. 35 Раббы Мусага әйтте:
32
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– Бу кеше үтерелергә тиеш; хал ык аны станнан читкә алып чыксын да таш атып
үтерсен.
36 Шуннан соң хал ык аны станнан читкә алып чыкт ы да, Раббы Мусаг а әмер
иткәнчә, таш атып үтерде.
Кие мдәге чуклар турында
37

Раббы Мусага әйтте:

38 – Исраи л иләргә әйт: «Үзег ез дә, сезнең киләчәк буы ннар да кием итәг енә чуклар

таксын, һәм һәр чукта зәңгәр җеп булсын. 39 Сез, шул чукларга карап, Раббын ың
барл ык боерыкларын истә тотарсыз, аларн ы үтәрсез, йөрәк һәм күз азг ынл ыг ына
бирелмәссез. 40 Сез, шуш ылай итеп, Минем барл ык боерыкларымн ы хәтерег ездә
тотарсыз, аларн ы үтәрсез һәм Аллаг ыз алд ында изг е бул ырсыз. 41 Мин – Раббы,
сезнең Аллаг ыз. Сезнең Аллаг ыз бул у өчен, Мин сезне Мисыр җиреннән алып
чыкт ым. Мин – Раббы, сезнең Аллаг ыз».
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Корахның Мусага һәм Һарунга каршы фетнәсе

Леви угл ы Коһат туд ырган Исһарн ың угл ы Корах һәм Рубин ыруг ыннан
Элиаб угыллары Датан вә Абирам белән Пелет угл ы Он 2 Мусага карш ы
баш күтәрделәр. Исраи л халк ын ың ике йөз юлбашч ысы да аларга куш ылд ы. Әлег е
юлбашч ылар хал ык арасында дан казанган, дәрәҗәле кешеләр иде. 3 Муса белән
Һарунга карш ы чыг ып, алар әйттеләр:
– Җитәр сезгә! Халк ыбызн ың һәр кешесе изг едер, һәм Раббы – хал ык арасын
дад ыр. Ни өчен сез үзег езне Раббы халк ыннан өстен куясыз?!
4 Мон ы ишеткәч, Муса йөз е белән җирг ә капланд ы. 5 Корахк а һәм аның тараф
дарларына ул:
– Иртәгә таңда Раббы кемнең Анык ы һәм изге бул уын, кемгә Раббыга якынлашырга
яравын күрсәтер. Раббы кемне сайлап алса, шул Аңа якынлаша алыр, – диде. – 6 Ә
сез, Корах һәм аның тарафдарлары, менә нәрсә эшләг ез: хуш исле сумала-майлар
төтәсл и торган савытлар алыг ыз да 7 иртәгә шуларга утл ы күмер һәм күмер өстенә
Раббы алд ында хуш исле сумала-майлар сал ыг ыз. Раббы кемне сайласа, шул изг е
бул ыр. Леви угыллары, җитәр сезгә!
8 Корахк а Муса таг ын болай диде:
– Әй Леви угыллары, тыңлаг ыз! 9 Раббы чат ырында эшләсеннәр, хал ыкк а хезмәт
итсеннәр, җәмәгать алд ында булсыннар дип, Исраи л Алласы сезне, барча исраи л и
ләрдән аерып алып, Үзенә якынлашт ырд ы – бу сезгә азм ы әллә?! 10 Ул сине, Корах,
синең белән бергә барл ык туганнарыңн ы – Леви угылларын – Үзенә якынлаш
тырд ы; шун ың өстенә, сез таг ы рух ан ил ыкн ы да дәг ъвал ыйсыз. 11 Син һәм синең
тарафдарларың Раббыга карш ы баш күтәрәсез. Һарунга нәрсә булган, сез нигә аңа
карата ризасызл ык белдерәсез?!
12 Аннары Муса Элиаб угыллары Дат ан белән Абирамн ы чак ырырг а кеше җи
бәрде, әмма алар:
– Синең алд ыңа барм ыйбыз! – дип җавап кайтард ы. – 13 Безне сөт вә бал агып
торган җирдән алып чыг ып, чүлдә үтерергә ния т коруы ң җитмәгәнме?! Инде хәзер
1
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безнең өстән хак имлек итмәкче буласыңм ы?! 14 Син безне сөт вә бал агып торган
җиргә алып бармад ың, безгә кырлар, йөзем бакчалары бирмәдең. Син бу кешеләрне
алдарга тел исеңме?! Синең алд ыңа барм ыйбыз без!
15 Муса, бик нык ачуы чыг ып, Раббыг а әйтт е:
– Алар китергән бүләкләргә күзеңне дә салма. Мин аларн ың һичберсенә явыз
лык эшләмәдем, һичберсенең хәтта ишәг ен дә алмад ым.
16 Корахк а Муса:
– Иртәгә син үзең дә, барча тарафдарларың да Раббы алд ында бул ыг ыз. Һарун да
шунда килер. 17 Ике йөз илле юлбашч ын ың һәммәсе үзенең сумала-майлар көйрәт ү
савыт ын алсын да, эченә хуш исле сумала-майлар сал ып, Раббы карш ына китерсен.
Син дә үзеңнең савыт ыңн ы алып кил, Һарун да алып килер.
18 Һәм һәрб ерс е, үзенең сумала-майлар көйр әт ү савыт ын алып, эченә утл ы кү
мер, күмер өстенә хуш исле сумала-майлар сал ып, Муса һәм Һарун белән бергә
Очраш у чат ыры алд ына килеп баст ы. 19 Корах аларга карш ы үзенең бөтен тараф
дарларын Очраш у чат ыры алд ына туплагач, бар җәмәгатьнең күз алд ында Раббы
дан ы пәйда булд ы.
20-21 Муса белән Һарунг а шунда Раббы:
– Бу хал ыктан читкәрәк китег ез, – диде. – Мин аларн ы күз ачып йомганч ы юк
итәчәкмен.
22 Алар исә, йөзләр е белән җирг ә каплан ып, Раббыг а ялв арырг а тот ынд ылар:
– И Аллаһ ы, һәр тереклек иясенә сул ыш бирүче Аллаһ ы! Бер кеше эшләгән гө
наһ өчен Син бөтен хал ыкк а ачу белдерәсеңме?!
23 Раббы Мусаг а болай диде:
24 – Хал ыкк а әйт: «Корах, Дат ан һәм Абирамн ың торак урыннарыннан читкә
рәк китег ез».
25 Муса торд ы да Дат ан белән Абирамг а таба юнәлде, аның арт ыннан Исраи л
өлкәннәре дә иярде. 26 Муса хал ыкк а:
– Бу яман кешеләрнең чат ырларыннан ерактарак торыг ыз һәм, гөнаһлары арк а
сында һәлак булмас өчен, аларн ың һичнәрсәсенә дә каг ылмаг ыз.
27 Кор ах, Дат ан һәм Абир ам чат ырл арынн ан хал ык читк ә китт е. Дат ан һәм
Абирам исә хат ыннары, угыллары вә кечкенә балалары белән чат ырлары алд ына
чыг ып баст ылар.
28 Муса әйтт е:
– Менә хәзер сез, бу эшләрне башк ару өчен, мине Раббы җибәргәнне белерсез –
мин бит боларн ы үз теләг ем белән эшләм им. 29 Әгәр алар барл ык кешеләр кебек
табиг ый үлем белән үлеп китсә һәм аларн ың язм ыш ы башк алар язм ыш ы кебек бул
са, димәк, мине Раббы җибәрмәгән дигән сүз. 30 Әмма инде Раббы, гадәттән тыш
хәл кыл ып, җир ярылса һәм аларн ы бар мөлкәте белән бергә йотса, алар тереләй
с
үлеләр дөн ьясына убыл ып төшсә, димәк, болар – Раббын ы кире какк ан кешеләр.
31 Мусан ың шуш ы сүзләрне әйт еп бет ерүе булд ы, тег еләрнең аяк аст ында җир
ярыл ып та китте; 32 һәм, авызын ачып, аларн ың үзләрен, гаи ләләрен, Корахн ың
барл ык тарафдарларын һәм бөтен малларын йотт ы. 33 Алар бар мөлкәте белән бер
гә үлеләр дөн ьясына тереләй убыл ып төштеләр; упк ын авызы ябылд ы, һәм алар,
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шуш ылай итеп, хал ык арасыннан юк булд ылар. 34 Әйләнә-тирәдәге бар хал ык,
тег еләрнең ачы тавыш ын ишет үгә:
– Безне дә җир йотмагае! – дип кычкыра-кычкыра кач ып киттеләр.
35 Хуш исле сумала-майлар кит ерг ән тег е ике йөз илле кеше дә Раббы иңдерг ән
уттан һәлак булд ы.
36 Раббы Мусаг а әйтт е:
37 – Рух ан и Һарун угл ы Элг аз ар болай итс ен: янып үлг әннәрнең сумала-майлар
төтәсләү савытларын җыеп алсын да күмерен түксен, чөнк и сумала-майлар төтәс
ләү савытлары хәзер изг едер. 38 Гөнаһлары арк асында үлемгә дучар ителгәннәрнең
сумала-майлар төтәсләү савытларын мәзбәхне капларл ык итеп чүкеп юкарт. Раббы
алд ына китерелгәнгә, бу савытлар изг е хәзер. Инде алар исраи л иләр өчен кисәт ү
билг есе булсын.
39 Рух ан и Элг аз ар янд ырылг ан кешеләрнең сумала-майлар төт әсл и торг ан бак ыр
савытларын җыеп алд ы, аннары аларн ы мәзбәхне капларл ык итеп чүкеп юкарт
тылар. 40 Шулай итеп, Раббын ың Муса аша рух ан и Элгазарга әйтелгән боерыг ы
гамәлгә ашт ы. Исраи л иләр өчен бу – кисәт ү булд ы: Һарун нәселеннән кала бер
кеше дә Раббы алд ында хуш исле сумала-майлар төтәсләргә тиеш түг ел, югыйсә
ул, Корах һәм аның тарафдарлары кебек, һәлак булачак.
41 Икенче көнне бөт ен Исраи л халк ы, Муса белән Һаруннан зарлан ып:
– Раббын ың халк ын сез һәлак иттег ез! – диде.
42 Муса белән Һарунг а карш ы тупланг ан бер мәлдә, хал ык Очраш у чат ырына
таба борыл ып караса, чат ырн ы бол ыт каплап алган – Раббы шөһрәте пәйда бул
ган. 43 Муса белән Һарун Очраш у чат ыры алд ына килделәр, 44 һәм Раббы Мусага:
45 – Бу хал ыкт ан читкәр әк кит ег ез – Мин аларн ы хәз ер күз ачып йомг ан арада
юк итәм! – диде.
Әмма Муса һәм Һарун йөзләре белән җиргә капланд ылар.
46 Муса Һарунг а әйтт е:
– Кул ыңа сумала-майлар көйрәт ү савыт ын ал һәм, мәзбәхтән күмер сал ып, хуш
исле сумала-майлар өстә дә хал ык янына ашык – аларн ы гөнаһларыннан пакьлә.
Чөнк и Раббын ың хал ыкк а ачуы чыкт ы – үләт зәхмәте ябырылд ы.
47 Һарун, Муса әйт кәнчә, сумала-майлар көйр әт ү савыт ын алып, хал ыкк а таба
йөг ерде. Ә хал ык арасында инде үләт башланган иде, һәм ул, хуш исле сумала тө
тәсләп, хал ыкн ы гөнаһтан арынд ыру йоласын үтәде. 48 Һарун үлеләр белән тереләр
арасында басып торд ы, һәм үләт тукталд ы. 49 Корах фетнәсендә үлгәннәрне исәп
ләмәгәндә, үләттән унд үрт мең җиде йөз кеше кырылд ы. 50 Үләт тукталганнан соң,
Һарун Очраш у чат ыры алд ына – Муса янына кайтт ы.

17

Һарун кул таягының чәчәк атуы

Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләр белән сөйләш тә, һәр ыругтан берәр данә исәбеннән юлбаш
чылардан уни ке юл тая г ы җыеп алып, һәрберсенең исемен үз тая г ына язып куй, 3 ә
Леви ыруг ы тая г ына Һарун исемен яз. Һәр ыруг башл ыг ыннан берәр тая к бул ырга
тиеш. 4 Ул тая кларн ы Очраш у чат ыры ндаг ы Боерыклар санд ыг ы алд ына – Мин
1
2
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сезгә күренгән урынга куй. 5 Мин кемне сайласам, шун ың тая г ы бөреләнәчәк –
шуш ылай итеп, Мин исраи л иләрнең сездән зарлан уы на чик куя чакм ын.
6 Муса әлег е сүзләрне исраи л иләрг ә җиткерде, һәм ыруг җит әкчеләр енең барысы
аңа тая кларын бирде: ыруглар сан ы буенча һәр юлбашч ыдан берәр тая к – барл ыг ы
уни ке данә тая к булд ы; шулар арасында Һарунн ың тая г ы да бар иде. 7 Әлег е тая к
ларн ы Муса Шаһ итл ык чат ырына, Раббы алд ына китерде.
8 Икенче көнне Муса Шаһ итл ык чат ырына керде һәм шун ы күрде: Һарунн ың та
яг ы – Леви ыруг ы тая г ы – бөреләнеп чәчәк ату гына түг ел, хәтта бадәм чикләвег е
үстерергә өлг ергән иде! 9 Аннары Муса барл ык тая кларн ы, Раббы алд ыннан алып
чыг ып, исраи л иләргә күрсәтте. Һәр юлбашч ы үзенең юл тая г ын алд ы.
10 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Буйсынмауч ыларга кисәт ү билг есе буларак, Һарун тая г ын Боерыклар санд ыг ы
алд ына куй; үләселәре килмәсә, Миннән зарлан уларын туктат ырлар.
11 Раббы ничек әмер иткән булса, Муса шулай эшләде.
12 Исраи л иләр Мусаг а әйтт еләр:
– Менә без үләбез, һәлак булабыз, һәммәбез һәлак була! 13 Раббын ың Изг е ча
тырына якынлашк ан һәркем үлә. Безнең һәммәбезгә дә үләргә туры киләчәкме?!

18

Рух ан и һәм левиләрнең ваз ифалары

Раббы Һарунга әйтте:
– Изг е бүлмәгә каг ыл ышл ы һәр җит ешсезлек өчен син үзең, угылларың
һәм бөтен атаң ток ым ы җавап бирәчәк; рух ан и вазифаларын үтәгәндә күрсәткән
җитешсезлекләр өчен фәк ать син һәм угылларың гаепле бул ыр. 2 Син һәм угыл
ларың Шаһ итл ык чат ыры алд ында хезмәт иткән чакта, яныг ызда булсыннар һәм
ярдәм күрсәтсеннәр өчен, атаң ток ым ыннан левиләрне, кардәшләреңне ал. 3 Алар
сиңа һәм чат ырга хезмәт итсеннәр, әмма Изг е бүлмәдәг е әйберләргә һәм мәзбәхкә
якынлашмасыннар, югыйсә сезнең белән бергә үләчәкләр. 4 Алар, синең күзәтчелек
аст ында Очраш у чат ырындаг ы бөтен эшләрне башк арып, аны кайг ыртсыннар, һәм
алардан башк а беркем сезнең белән бергә анда хезмәт күрсәтмәсен.
5 Исраи л иләрг ә таг ын да ачуы м кузг алмасын өчен, сез Изг е бүлмәг ә һәм мәз
бәхкә күз-колак бул ырга тиеш. 6 Менә, сезгә ярдәм итсеннәр өчен, туганнарыг ыз
левиләрне Мин, исраи л иләр арасыннан сайлап алып, сезгә бүләк итеп тапш ырам:
Очраш у чат ырында хезмәт итәр өчен, алар Раббыга баг ышланган. 7 Әмма мәзбәхкә
һәм эчке бүлмәгә каг ыл ышл ы рух ан ил ык хезмәтен бары тик син үзең һәм угылла
рың башк арырга тиеш. Рухан ил ык вазифасын сезгә бүләк итеп тапш ырам. Шуларга
башк а берәр кеше якынлаша калса, үлемгә дучар ителергә тиеш.
1

Рух ан иларга бирелгән өлеш
Аннары Раббы Һарунга әйтте:
– Менә, Миңа тәкъд им ителгән бүләкләрне күзәт үне Мин сиңа тапш ырам; ис
раи л иләр тарафыннан Миңа баг ышланган бар нәрсәне мәңг елек өлеш итеп сиңа
һәм угылларыңа бирәм. 9 Исраи л халк ы Миңа китерә торган корбаннарн ың – ик
мәк бүләг енең, гөнаһ йол у һәм гаеп йол у корбан ын ың янд ырылм ый торган иң изг е
8
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өлеше синеке һәм угылларыңн ык ы булачак. 10 Аны сез иң изг е урында ашаг ыз; ир
зат ыннан булган һәркем аны ашый ала. Бу өлеш сезнең өчен изг е булсын.
11 Болардан тыш, исраи л иләрнең Раббы алд ында күт әр еп селкег ән бүләкләр е си
неке булачак. Аларн ың барл ык бүләкләрен Мин сиңа, угылларыңа һәм кызларыңа
мәңг елек өлеш итеп бирәм. Өег ездәг е һәрбер пакь кеше аларн ы ашарга мөмк ин.
12 Исраи л иләрнең Раббыг а бүләк иткән бер енче уңыш ыннан иң сыйфатл ы зәй
түн маен, шәраб вә бодайн ы Мин сезгә бирәм. 13 Җир җитештергән һәм Раббыга
бүләк ителгән беренче җимешләренең барысы да синеке булачак. Өег ездәг е һәрбер
пакь кеше аларн ы ашый ала.
14 Исраи л җир ендә Раббыг а баг ышланг ан һәрнәрс ә синеке булачак. 15 Раббыг а
тапш ырылган беренче угыл һәм беренче бул ып туган иркәк терлек – синеке. Әмма
беренче бул ып туган ир бала һәм чиста булмаган хайванн ың беренче бул ып туган
иркәк баласы сйол ып алын ырга тиеш. 16 Бер айл ык бала өчен биш шәк ыл көмеш
ал (бер шәк ылда – егерме гера). 17 Әмма беренче бул ып туган сыер, сарык яки кә
җә йол ып алынм ый, чөнк и алар изг едер. Аларн ың кан ын мәзбәх өстенә чәчрәт, ә
маен утта янд ыр – әлег е бүләкнең тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. 18 Раббы
алд ында күтәреп селкегән түш ите һәм уң бот ы сыман, бу терлекләрнең ите дә си
неке булачак. 19 Исраи л иләрнең Раббыга тәкъд им ителгән барл ык изг е бүләкләрен
мәңг елек өлеш итеп сиңа, угылларыңа һәм кызларыңа бирәм. Менә бу – синең һәм
синең нәселең белән Раббы төзегән тоз килеш үе*.
20 Раббы Һарунг а әйтт е:
– Исраи л җирендә үз биләмәң булмая чак, исраи л иләр арасында сиңа өлеш ти
мәя чәк. Синең өлешең һәм исраи л иләр арасындаг ы биләмәң – Мин Үземдер.
Левиләргә бирелгән өлеш
Менә, үтәгән хезмәтләре, Очраш у чат ырында башк арган эшләре өчен Исра
илдәг е һәммә гошерне* Мин левиләргә җир биләмәсе урын ына бирәм. 22 Бүг еннән
башлап, исраи л иләр Очраш у чат ырына якын килергә тиеш түг ел, югыйсә алар
гөнаһл ы бул ыр һәм үләр. 23 Ә Очраш у чат ыры хезмәтен левиләр башк арсын һәм
чат ырга каг ыл ышл ы һәрн инд и хилафл ык өчен алар җавапл ы булсын. Буыннанбуынга күчеп килә торган мәңг елек каг ыйдә булсын бу. Левиләр Исраи л халк ы
арасында җир биләмәсе алмас. 24 Аның урын ына левиләргә Мин исраи л иләр Раб
быга бүләккә китергән гошерне бирәм, шун ың өчен аларга: «Исраи л иләр арасында
сезгә җир биләмәсе булмас», – дидем дә.
25 Раббы Мусаг а әйтт е:
26 – Левиләр белән сөйләшеп, аларг а болай диг ен: «Сез исраи л иләрдән кабул
кыл ып алган һәм җир биләмәсе урын ына Мин сезгә биргән шул гошернең уннан
бер өлешен, бүләк итеп, Раббыга тәкъд им итег ез. 27 Ул мон ы ынд ыр табаг ыннан
алынг ан яңа уңыш ашл ыг ын яис ә сйөз ем изг ечт ән агып чыкк ан беренче җи
меш суы н кабул иткән кебек кабул кыл ыр. 28 Исраи л иләрдән алган гошерег езнең
21

* 18:19 Тоз

килеш үе – мәңг елек какшамас килеш ү диг әнне аңлата.
– керемнең уннан бер өлеше, Аллаһ ыг а баг ышлана торг ан җыем.

* 18:21 Гош ер
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һәммәсеннән Раббыга бүләк тәкъдим итегез; әлеге гошерләрнең Миңа тәгаенләнгән
өлешен Һарунга китерег ез. 29 Сезгә бирелгән бүләкләрнең һәммәсеннән изг е һәм
иң яхш ы өлешне Раббыга тәкъд им итег ез».
30 Левиләр белән сөйләшеп, аларг а болай диг ен: «Гошернең иң яхш ы өлешен
Раббыга тапш ырганнан соң калган ы левиләр өчен ынд ыр табаг ыннан китерелгән
яңа уңыш ашл ыг ы яисә йөзем изг ечтән агып чыкк ан беренче җимеш суы кебек
санал ыр. 31 Сез һәм гаиләг ез әлег е ризыкларн ы һәр урында ашый аласыз, чөнк и
бу – Очраш у чат ырында башк арган хезмәтег ез өчен әҗер. 32 Шулай эшләп, җәза
алмассыз. Сез иң яхш ы өлешне бүлеп биргәнгә күрә, исраи л иләрнең изг е бүләк
ләре нәҗес булмас, һәм сезгә үлем янамас».
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Пакьләү суы н әзерләү ысулы

Раббы Муса белән Һарунга болай диде:
– Раббы исраи л иләргә әмер иткән кан унн ың бер каг ыйдәсе менә мон
дый: исраи л иләр сиңа кимчелексез һәм моңарч ы кам ыт кимәг ән җир ән боз ау
китерергә тиешләр. 3 Бозаун ы рух ан и Элгазарга бирег ез. Бозаун ы станнан читкә
алып чыксыннар да рух ан и күз алд ында суйсыннар. 4 Рух ан и Элгазар бозаун ың
кан ына бармаг ын ман ып алсын да Очраш у чат ырын ың алг ы ягына җиде мәртәбә
чәчрәтсен. 5 Бозау үзе, аның тиресе, ите, кан ы вә эчендәг е шакш ылары рух ан ин ың
күз алд ында янд ырылсын. 6 Рух ан и эрбет йом ычк асы, сһүссөп һәм җет е кызыл
йон җеп алсын да янд ырыла торган бозау өстенә ырг ытсын. 7 Шуннан соң рух ан и
үзенең киемнәрен һәм тәнен юсын, аннары станга кайтсын; әмма ул кичкә кадәр
пакьләнмәгән бул ып санал ыр. 8 Бозаун ы янд ырган кеше дә үзенең киемнәрен һәм
тәнен юарга тиеш; ул да кичкә кадәр пакьләнмәгән бул ып санал ыр.
9 Бер пакь кеше, янд ырылг ан боз аун ың көлен җыеп алып, аны станн ан читт ә,
чист а бер урында сакласын. Исраи л халк ы бу көлне пак ьләү суы әзерләр өчен
тотсын; бу су – гөнаһт ан арынд ыру йоласы өчен. 10 Янд ырылг ан боз аун ың көлен
җыйг ан кеше дә үз киемнәр ен юарг а тиеш, ул да кичкә кадәр пакьләнмәг ән са
нал ыр. Бу – исраи л иләр һәм алар арасында яшәүче килмешәкләр өчен дә мәң
гелек каг ыйдә.
11 Үлг ән кешенең мәе т енә каг ылг ан һәркем җиде көн буена нәҗес булачак. 12 Әле
ге кеше өченче һәм җиденче көндә шул пак ьләү суы белән үзен пакьләргә тиеш,
шуннан соң ул чиста булачак. Әгәр өченче һәм җиденче көндә үзен пак ьләмәсә, ул
чистарынмая чак. 13 Үлгән кешенең мәетенә каг ылган һәм үзен пак ьләмәгән һәркем
Раббын ың Изг е чат ырын нәҗесл и, анд ый кеше Исраи л халк ы арасыннан юк бу
лырга тиеш, чөнк и аның өстенә пак ьләү суы сибелмәгән, шунл ыктан ул – шакш ы,
ул әле һаман нәҗес бул ып калачак.
14 Кем дә булса чат ыр эчендә үлә икән, кан ун шунд ый: чат ыр эчендәг еләр дә,
чат ырга керүчеләр дә җиде көн дәвам ында нәҗес булачак. 15 Ул чат ырда өсте ачык
һәм капк ач белән ябылмаган теләсә нинд и савыт-саба шакш ы саналачак.
16 Кырда кыл ычт ан вафат булг ан яки үз үлеме белән үлг ән кешег ә, кеше сөя г енә
яки кабергә каг ылган һәркем җиде көн дәвам ында нәҗес булачак.
1
2
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17 Әлег е кешене пакьләр өчен, гөнаһ йол у корбан ын ың көлен савытк а сал ырг а
да өстенә саф су коя рга кирәк. 18 Шуннан соң берәр пакь кеше, һүссөпне әлег е
көлле суга ман ып, чат ыр өстенә, андаг ы барл ык савытларга, кешеләргә, шулай ук
адәм сөя г енә, үтерелгән яисә үз үлеме белән үлгән адәмнең мәетенә яки кабергә
каг ылган кеше өстенә чәчрәтсен. 19 Шул пакь кеше өченче һәм җиденче көннәрдә
әлег е сун ы нәҗес кеше өстенә чәчрәтсен. Пак ьләнгән кеше жиденче көндә үзенең
киемнәрен һәм тәнен юарга тиеш, һәм кич белән ул пакь булачак.
20 Әгәр бер әү, нәҗес бул а торып та, үзен пак ьләмәс ә, анд ый кеше үз халк ы
арасыннан юк ителергә тиеш, чөнк и шул рәвешле ул Раббын ың Изг е чат ырын
нәҗесл и; аның өстенә пак ьләү суы чәчрәтелмәгән, шунл ыктан ул – нәҗес. 21 Бу –
исраи л иләр өчен мәңг елек каг ыйдә. Пак ьләү суы н чәчрәткән кеше дә киемнәрен
юарга тиеш. Пак ьләү суы на каг ылган һәркем кичкә кадәр нәҗес бул ыр. 22 Нәҗес
кеше каг ылган һәрнәрсә нәҗес булачак; шунд ый нәрсәгә каг ылган кеше дә кичкә
кадәр нәҗес булачак.
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Мәрья мнең үлеме
Беренче айда Исраи л халк ы, Сыйн чүленә килеп җитеп, Кад ышта туктал
ды. Шунда Мәрья м үлде, һәм аны Кад ышта җирләделәр.

1

Кыядан су бәреп чыг у
2 Бир едә хал ыкк а эчәр су булмаг анг а, алар, Муса белән Һарунн ы әйләндер еп
алып, 3 Мусан ы гаепләргә тот ынд ылар:
– И-и, туганнарыбыз белән бергә Раббы алд ында үлеп беткән булсакч ы! 4 Нигә
сез Раббы халк ын бу чүлгә алып килдег ез, без үзебез дә, терлекләребез дә кырыл
сын дипме?! 5 Нигә безне Мисырдан алып чыкт ыг ыз һәм бу начар урынга алып
килдег ез?! Монда иген дә игеп булм ый, монда инҗ ир дә, йөзем дә, анар да, хәтта
эчәргә су да юк!
6 Муса белән Һарун, җые лг ан кешеләр яныннан кит еп, Очраш у чат ыры алд ы
на килделәр дә йөзләре белән җиргә капланд ылар, менә шул чакта аларга Раббы
шөһрәте күренде. 7 Раббы Мусага әйтте:
8 – Кул ыңа тая г ыңн ы ал да агаң Һарун белән берг ә хал ыкн ы җыег ыз. Аларн ың
күз алд ында кыя га әмер итег ез, шунда кыя дан су ага башлар. Шулай итеп син,
кыя дан су агызып, хал ыкк а да, аларн ың терлекләренә дә су бирерсең.
9 Муса, Раббы әмер иткәнчә, Аның карш ында ятк ан тая кн ы алд ы.
10 Шуннан соң Муса белән Һарун хал ыкн ы кыя янына җыйд ылар, һәм Муса
аларга әйтте:
– И-и фетнәчел хал ык, әллә сезгә сун ы шуш ы кыя дан чыгарырга тиешме без?!
11 Мусан ың, кул ын күт әр еп, тая г ы белән ике тапк ыр кыя г а суг уы булд ы, аннан
су бәреп чыкт ы. Хал ык та, аларн ың терлекләре дә туйганч ы су эчте.
12 Шуннан соң Раббы Муса белән Һарунг а болай диде:
– Исраи л иләр алд ында Минем изг елег емне исбатлар өчен, Миңа җитәрлек дә
рәҗәдә инанмаган бу хал ыкн ы Мин вәгъдә иткән җиргә алып кермәя чәксез.

230

Саннар 20
13 Бу сулар Мериба* дип аталд ы, чөнк и шул җирдә исраи л иләр Раббын ы гаеп
ләделәр, һәм Раббы аларга Үзенең изг е бул уы н күрсәтте.

Исраи лиләрнең Эдом җире аркылы үтә алмаулары
14 с

Эдом патшасына Муса, Кад ыштан* илчеләр юллап, түбәндәг е сүзләрне җит
керергә боерд ы:
– Сиңа кардәшләрең – Исраи л халк ы мөрәҗәгать итә: безнең башк а төшкән
бәла-казалар сиңа мәгъл үмдер. 15 Аталарыбыз Мисырга күчеп урнашк ач, без озак
вак ытлар анда яшәдек, әмма мисырл ылар безнең белән һәм аталарыбыз белән тупас
мөгамәлә кылд ылар. 16 Без Раббыга мөрәҗәгать иттек, Ул безнең зарыбызн ы ишетте
һәм, сфәрештә җибәреп, безне Мисырдан чыгард ы. Менә хәзер без Кад ышта, синең
илең чиг ендәг е шәһәрдә. 17 Син безгә үз җирең аша үтеп китәргә рөхсәт бирсәң
че. Без синең кырларың һәм йөзем бакчаларың аша үтмәбез һәм коеларыңнан су
эчмәбез. Без бары тик патша юлыннан узарбыз, илеңнең чикләреннән чыкк анч ы,
уңга-сулга борылм ыйча барырбыз.
18 Әмма Эдом патшасы:
– Минем җирем аша үтмә, югыйсә мин, кыл ыч тот ып, сезгә карш ы чыгачак
мын, – дип җавап бирде.
19 Исраи л иләр аңа әйтт еләр:
– Без олы юл буйлап кына үтәчәкбез, үзебез һәм терлег ебез суы ңн ы эчә икән,
аның өчен түләрбез. Без синең җирең аша җәя үләп үтәргә генә рөхсәт сорыйбыз,
мон ың бит бернәрсәсе дә юк.
20 Эдом патшасы исә:
– Минем җирем аша үтмәссез, – диде һәм күп санл ы халк ы һәм көчле гаскәре
белән исраи л иләргә карш ы яуга күтәрелде.
21 Шулай итеп, эдом иләр исраи л иләрг ә үз җирләр е аша үтәрг ә рөхс әт итмәделәр,
һәм исраи л иләр аны урап узарга мәҗбүр булд ылар.
Һарунның үлеме
Исраи л иләр, Кад ыштан чыг ып китеп, Һор тавына килеп җиттеләр. 23 Эдом
җире чиг ендәг е Һор тавында Раббы Муса белән Һарунга болай диде:
24 – Һарунн ың, бу дөнья дан кит еп, ата-бабалары белән куш ыл ыр вак ыт ы җитт е.
Мериба сулары янында биргән әмеремә карш ы килгәнег ез өчен, Мин исраи л иләргә
бирергә вәгъдә иткән җиргә Һарун кермәя чәк. 25 Һарунны һәм аның углы Элгазарны
ияртеп, Һор тавына мен. 26 Һарунн ың киемнәрен салд ырып, угл ы Элгазарга кидер,
чөнк и Һарун шунда вафат булачак һәм ата-бабалары белән куш ылачак.
27 Муса Раббы кушк анча эшләде. Алар бөт ен Исраи л халк ы алд ында Һор тавына
менделәр. 28 Муса, Һарунн ың киемнәрен салд ырып, угл ы Элгазарга кидерде. Һа
рун шунда – тау баш ында вафат булд ы. Шуннан соң Муса белән Элгазар таудан
22

* 20:13 Мериба
* 20:14 Кад ыш

– яһүдчә «гаепләү» мәгънәсендә.
– яһүдчә «изг е урын» мәгънәсендә (караг ыз: 20:12-13).
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төштеләр. 29 Һарунн ың үлгәнен белгәннән соң, бар хал ык, Исраи лдәг е барча гаи
ләләр, аны кызган ып, утыз көн яшь түкте.

21

Арад патшасының җиңелүе

Нәг еб чүлендә яшәүче кәнг ан и Арад патшасы, исраи л иләрнең Атарим
юлыннан кил үен ишетеп, аларга карш ы суг ыш ачт ы һәм берн ичәсен әсир
итеп алд ы. 2 Шулчак исраи л иләр Раббыга нәзер итеп әйттеләр:
– Бу халыкны безнең кулга тапшырсаң, аларның шәһәрләрен тәмам юк итәчәкбез.
3 Раббы, исраи л иләрнең тавыш ын ишет еп, кәнг ан иләрне аларн ың кул ына тап
шырд ы, һәм исраи л иләр тег еләрне шәһәрләре белән бергә тәмам юк итте. Шуңа
күрә бу урынн ы Хорма* дип атад ылар.
1

Бакырдан ясалган елан
Эдом илен әйләнеп үтү өчен, алар Һор тавыннан соң Кам ышл ы диңг езгә таба
юл алд ылар. Юлда хал ыкн ың күңеле төшенкелеккә бирелә башлад ы. 5 Аллаһ ы
белән Мусадан зарлан ып, хал ык сукран ырга тот ынд ы:
– Ни өчен безне Мисырдан алып чыкт ыг ыз, без чүлдә һәлак булсын дипме?!
Чөнк и монда икмәк тә, су да юк, һәм бу яраксыз ризыктан инде күңелебез бизде.
6 Раббы шунда хал ык арасына агул ы еланнар җиб әрде; алар хал ыкн ы чаг арг а
тот ынд ылар, һәм исраи л иләрнең күбесе үлде. 7 Хал ык Муса янына килеп әйтте:
– Раббыга һәм сиңа карш ы сөйләп, без гөнаһ эшләдек; Раббыдан ялварып со
ра – еланнарн ы бездән алсын.
Муса хал ык өчен гыйбадәт кыл ып ялвард ы, 8 һәм Раббы аңа:
– Елан сын ы яса да озын колга баш ына беркет: елан чакк ан һәркем аңа карап
тереләчәк, – диде.
9 Шуннан Муса, бак ырдан елан сын ы ясап, озын колг а баш ына беркетт е, һәм
елан чакк ан һәркем аңа карап исән калд ы.
4

Мәа бка сәфәр кылу
Исраи л иләр юлларын дәвам иттеләр һәм, Обутк а җитеп, чат ырларын корд ы
лар. 11 Аннары, Обуттан кузгал ып китеп, сМәабн ың көнч ыг ыш чиг ендәг е чүлдә,
Ие-Әбаримдә чат ырларын кордылар. 12 Икенче тукталышны алар Зеред үзәнлегендә
ясад ылар. 13 Ул урыннан китеп, Арнон елгасын ың аръя г ында, амориләр җиренә
чиктәш булган чүлдә, чат ырларын корд ылар. Мәаб белән амориләр арасындаг ы чик
шул Арнон елгасы буйлап уза иде. 14-15 Шуңа күрә Раббын ың Суг ышлар китабында
бу хакта болай диелгән: «Суфадаг ы Ваһеб шәһәре, Арнон елгасы, аның куш ылд ык
лары, Мәаб чиг е буйлап Ар шәһәренә таба сузылган сөзәклекләр».
16 Шунн ан алар Беерг а* таба юнәлделәр. Раббын ың Мус аг а «Хал ыкн ы җый,
аларга су бирәчәкмен» дигән коесы әнә шунда иде.
17 Шулчак исраи л иләр менә монд ый җыр башлад ы:
10

* 21:3 Хорм а
* 21:16 Беер

– яһүдчә «тул ысынча һәлак бул у» мәгънәсендә.
– яһүдчә «кое» мәгънәсендә.
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18

«Әй кое, су белән тул ы бул!
Без сине җырларда җырларбыз.
Син – башл ыклар казыган,
хөкемдарл ык тая клары, юл тая клары белән
хал ык җитәкчеләре казыган кое».

Соң ыннан исраи л иләр чүлдән Маттана шәһәренә юнәлделәр. 19-20 Маттанадан –
Нах ал иелгә, Нах ал иелдән – Бамотк а, Бамоттан – чүлдә калк ып торган Фесгә та
вына таба, Мәаб җирендәг е үзәнлеккә юл алд ылар.
Исраи лиләрнең Сихон патшаны һәм Ог патшаны җиңүе
Исраи л иләр, амориләр патшасы Сихонга илчеләр җибәреп, аңа болай диделәр:
– Җиреңнән узарга рөхсәт ит. Без синең кырларыңа һәм йөзем бакчаларыңа
кермәбез, коеларыңнан су эчмәбез, чикләреңне узып киткәнче, патша юлыннан
гына барырбыз.
23 Әмма Сихон исраи л иләрг ә үз җир е аша үтәрг ә рөхс әт итмәде. Сихон үзенең
бөтен халк ын җыйд ы да, исраи л иләргә карш ы чүлгә чыг ып, Яһаск а кадәр килде
һәм алар белән суг ышт ы. 24 Суг ышта исраи л иләр Сихон гаскәрен җиңде һәм Арнон
елгасыннан алып Яббок елгасына, ягън и аммон иләр чиг енә кадәр, аның җирен яу
лап алд ы. Әмма шуннан ары бара алмад ылар, чөнк и аммон иләрнең чиг е нык иде.
25 Исраи л иләр амориләрнең барл ык шәһәрләрен, шул исәптән Хишбунн ы һәм аның
әйләнә-тирәсендәге авылларн ы басып алд ылар һәм шуларда урнаш ып калд ылар.
26 Хишбун – амориләр патшасы Сихонн ың шәһәр е иде. Сихон, Мәабн ың элек
ке патшасына карш ы суг ыш ып, Арнон елгасына кадәр аның бөтен җирен тарт ып
алган булган. 27 Менә шуңа күрә дә шаг ыйрьләр болай ди:
«Хишбунга килег ез – яңадан төзелсен ул,
Сихонн ың шәһәре яңадан ныг ысын!
28
Чөнк и Хишбун шәһәреннән – ут,
Сихонн ың шәһәреннән ялк ын чыг ып,
Мәабтаг ы Ар шәһәрен дә,
Арнон буендаг ы биеклекләрнең хуҗ аларын да ялмап алд ы.
29
Әй Мәаб, кайг ы сиңа!
Син, Кемошк а* табын уч ы хал ык, һәлак булд ың!
Кемош угыллары качакк а әйләнде,
ә кызлары исә амориләр патшасы Сихонга әсирлеккә төште.
30
Без аларн ы уклар атып тар-мар иттек,
Хишбуннан Дибонга кадәр һәммәсен юк кылд ык.
Медеба янындаг ы Нофахк а кадәр вәйран иттек аларн ы».
21

22

Исраи л иләр, шулай итеп, амориләр җирендә яшәп калд ы. 32 Муса, Ягызер
шәһәрен күзәтеп-тикшереп кайт ыр өчен, шымч ылар җибәрде. Шуннан соң алар
31

* 21:29 Кем ош

– Мәаб илаһ ын ың исеме.
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Ягызерны һәм аның әйләнә-тирәсендәге авылларн ы яулап алд ылар, анда яшәүче
амориләрне куы п җибәрделәр.
33 Аннары исраи л иләр, борыл ып, Башанг а бара торг ан юл белән китт еләр. Ба
шан патшасы Ог бөтен халк ы белән Эдрег ый шәһәре янында исраи л иләргә карш ы
суг ыш ырга чыкт ы.
34 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Огтан курыкма, чөнк и Мин аны бөтен халк ы, җире белән синең кулга бирәм,
һәм син аңа Хишбунда патшал ык иткән амориләр патшасы Сихонга эшләгәнне
эшләрсең.
35 Шулай итеп, исраи л иләр, Огн ың үзен, угылларын һәм бөт ен халк ын соңг ы
кешесенә кадәр кырып бетереп, җирен яулап алд ылар.

22

Бәлакның Билгамны чакыруы

Исраи л иләр, Мәаб тиг езлег енә таба юл тот ып, Үрд үн аръя г ындаг ы Әрихә
шәһәре каршына җитәрәк туктап калдылар һәм шунда чатырларын кордылар.
2 Мәаб патшасы Сиппор угл ы Бәлак исраи л иләрнең амориләр белән нәрс ә эш
ләгәнен күрде. 3 Мәабиләр бу хал ыктан курк а калд ылар, чөнк и алар күп санл ы иде.
Исраи л иләрдән аларн ың котлары алынд ы.
4 Мәабиләр Мидья н өлкәннәр енә:
– Бу хал ык, бол ындаг ы үләнне ашап бетергән үгез кебек, әйләнә-тирәбездәге
бар нәрсәне ашап бетерәчәк, – дип әйтте.
Бу вак ытта Мәабта патша бул ып торган Сиппор угл ы Бәлак, 5 үзенең туган якла
рына, Фырат елгасы буендаг ы Петор шәһәренә илчеләр җибәреп, анда яшәүче Биг ур
угл ы Билгамн ы ярдәмгә чак ырд ы, аңа: «Менә, Мисырдан бер хал ык чыг ып, җир
йөзен каплап алд ы, һәм ул хал ык хәзер минем белән янәшәдә яши. 6 Син, килеп,
минем өчен бу хал ыкка ләгънәт укы, чөнк и ул миннән көчлерәк. Син ләгънәтләсәң,
бәлкем, мин аны җиңә һәм бу җирдән куы п чыгара алырм ын. Миңа мәгъл үмдер:
син фат их алаган кеше – мөбарәк, син ләгънәтләгән кеше исә каргалган була», –
дип әйтергә кушт ы.
7 Мәаб өлкәннәр е белән Мидья н өлкәннәр е, фал ачк ан өчен түләү хак ы алып,
Билгам янына килделәр һәм аңа Бәлак әйт кәннәрне сөйләп бирделәр. 8 Билгам
аларга:
– Бу төнне монда үткәрег ез, Раббы миңа ничек дип әйтсә, сезгә шулай җавап
кайтарырм ын, – диде.
Мәаб башл ыклары Билгам янында калд ылар. 9 Аллаһ ы, Билгам янына килеп:
– Синең яндаг ы бу кешеләр кемнәр алар? – дип сорад ы.
10 Билг ам Аллаһ ыг а әйтт е:
– Минем янга аларн ы Мәаб патшасы Сиппор угл ы Бәлак җибәргән һәм менә
шуларн ы әйт ергә кушк ан: 11 «Менә, Мисырдан бер хал ык чыкт ы да җир йөзен
каплап алд ы. Хәзер кил дә минем өчен бу хал ыкк а ләгънәт укы. Бәлкем, мин аңа
карш ы суг ыша һәм аны куы п чыгара алырм ын».
12 Аллаһ ы Билг амг а әйтт е:
– Алар белән барма һәм бу халыкка ләгънәт укыма, чөнк и ул фатихаланган халык.
1
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Билгам, иртән торгач, аларга:
– Барыг ыз, үз җирег езгә кайт ыг ыз, чөнк и Раббы миңа сезнең белән барырга
рөхсәт итм и, – диде.
14 Мәаб башл ыклары, Бәлак янына кайт ып, аңа әйтт еләр:
– Билгам безнең белән килергә риза булмад ы.
15 Бәлак исә таг ын да күбр әк һәм таг ын да дәр әҗәлер әк башл ыклар җиб әрде.
16 Алар, Билг ам янына килеп, аңа болай дип әйтт еләр:
– Сиппор угл ы Бәлак: «Минем янга кил үдән баш тартмасаң иде. 17 Мин сиңа
зур хөрмәт күрсәтермен, һәм ни кушсаң, шун ы эшләрмен. Килче, зинһар, минем
өчен бу хал ыкк а ләгънәт укы», – дип әйтә.
18 Әмма Билг ам аларг а болай дип җав ап бирде:
– Бәлак миңа көмеш вә алт ын тул ы сараен тәкъд им итсә дә, Раббы Алламн ың
әмеренә карш ы килеп, мин үз теләг ем белән һичнәрсә эшл и алмас идем. 19 Шулай
да бу төнгә сез монда кал ыг ыз – Раббы миңа таг ын нәрсә әйтер икән.
20 Төнлә белән Аллаһ ы, Билг ам янына килеп, аңа:
– Бу кешеләр сине чак ырырга килгәннәр икән, тор да алар белән бар, тик Мин
кушк аннарн ы гына үтә, – диде.
13

Билгамның ана ишәге
Ирт ә белән Билг ам торд ы да, үзенең ана ишәг ен иярләп, Мәаб башл ыклары
белән кит еп бард ы. 22 Әмма Билг амн ың кит еп баруы на Аллаһ ын ың ачуы чыкт ы,
һәм Раббы фәр ешт әс е, Билг амг а комачаулар өчен, аның юлына арк ыл ы баст ы.
Билг ам, үзе белән ике хезмәтчес ен иярт еп, ишәг енә атлан ып бара иде. 23 Аның
ишәг е, кыл ыч тот ып юлда басып торуч ы Раббы фәр ешт әс ен күрүг ә, юлдан бо
рылд ы да кырг а кер еп китт е, Билг ам исә, ишәг ен юлг а кертмәкче бул ып, аны
кыйнарг а тот ынд ы.
24 Анн ары Раббы фәр ешт әс е ике йөз ем бакч асы арасынд аг ы тар юлг а чыг ып
баст ы, ә тар юлн ың ике ягында да див ар иде. 25 Раббы фәр ешт әс ен күр еп, ишәк
див арг а сыенд ы да Билг амн ың аяг ын кыст ы – Билг ам таг ын ишәг ен кыйн ый
башлад ы.
26 Анн ары Раббы фәр ешт әс е, алг арак узып, ишәккә уңг а да, сулг а да борыл ырл ык
җай булмаг ан тар урынг а килеп баст ы. 27 Билг ам атланг ан ишәк, Раббы фәр ешт ә
сен күр еп, җирг ә ятт ы. Билг амн ың ачуы чыкт ы, һәм ул таг ын ишәг ен тая к белән
кыйн ый башлад ы. 28 Шулв ак ыт Раббы ишәккә тел бирде, һәм ишәк Билг амг а:
– Нәрсә эшләдем соң мин сиңа?! Инде өченче мәртәбә кыйн ыйсың, – диде.
29 Билг ам ишәккә:
– Чөнк и ачуы мн ы чыгард ың! Кул ымда кыл ыч булса, сине шунд ук үтергән бу
лыр идем, – диде.
30 Билг амнан ишәк:
– Гомерең буе атлан ып йөргән ишәг ең түг елме соң мин синең?! Моңарч ы синең
алда болай кыланд ымм ы мин?! – дип сорад ы.
– Юк, – дип җавап бирде Билгам.
21
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Фәрештәнең Билгамны шелтәләве
31 Шулчак Раббы Билг амн ың күзләр ен ачт ы, һәм Билг ам кыл ыч тот ып юлда ба
сып торган Раббы фәрештәсен күрде. Билгам, иелеп, йөзе белән җиргә капланд ы.
32 Раббы фәр ешт әс е аңа әйтт е:
– Ни өчен син ишәг еңне инде өч тапк ыр кыйнад ың? Мин монда сиңа комачау
лар өчен килдем, чөнк и тотк ан юлың Минем күңелемә хуш килм и. 33 Ишәк, Мине
күреп, инде өч мәртәбә читкә борылд ы. Әгәр ул Миннән читкә борылмаса, Мин
сине үтергән, ә ишәкне исән калд ырган бул ыр идем.
34 Билг ам Раббы фәр ешт әс енә әйтт е:
– Гөнаһл ым ын! Миңа комачаулар өчен юлда басып торуы ңн ы белмәдем. Алай
ризал ыг ың булмагач, мин кире кит им.
35 Раббы фәр ешт әс е Билг амг а:
– Бу кешеләр белән бар, әмма Мин сиңа нәрсә әйтсәм, аларга шун ы гына сөй
лә, – диде.
Билгам шуннан Бәлак башл ыклары белән бергә китте.

Бәлакның Билгамны каршыларга чыг уы
Бәлак, Билгамн ың кил үен ишетеп, аны карш ылар өчен Арнон елгасы буена,
Мәаб чиг ендәг е бер шәһәргә килде. 37 Бәлак Билгамга әйтте:
– Сине чак ырып, мин моннан алда да кешеләр җибәргән идем. Нигә килмәдең
син? Әллә мин сиңа хөрмәт күрсәтерлек хәлдә түг елме?!
38 Билг ам:
– Менә, килдем. Әмма нәрсә әйтә алам соң мин?! Аллаһ ы нәрсә кушса, шун ы
гына сөйләргә тиеш мин! – диде Бәлакк а.
39 Билг ам белән Бәлак Кыръят-Хусот шәһәр енә юнәлделәр. 40 Бәлак үгезләр вә
сарыклар корбан итте һәм итнең бер өлешен Билгамга һәм аның белән килгән баш
лыкларга бирде. 41 Икенче көнне иртә белән Бәлак, Билгамн ы ияртеп, Бамот-Багал
биеклегенә менде. Шуннан торып, Билгам Исраи л стан ын ың бер өлешен күрә алд ы.
36

23

Билгамның беренче тапкыр пәйгамбәрлек итүе

Билгам Бәлакк а әйтте:
– Син монда миңа җиде мәзбәх төзет һәм минем өчен җиде үгез бозау
белән җиде сарык тәкәсе әзерлә.
2 Бәлак ул кушк анча эшләде, һәм Бәлак белән Билг ам һәр мәзб әх өст ендә бер
үгез бозау белән бер сарык тәкәсен корбан иттеләр.
3 Билг ам аннары Бәлакк а:
– Син үзеңнең янд ырылган корбанл ыг ың янында тор, ә мин кит им – бәлк и,
Раббы мине карш ыларга чыгар. Ул нәрсә әйтсә, шун ы сиңа белдерермен, – диде.
Шуннан ул шәрә бер калк ул ык түбәсенә менде.
4 Анда Аллаһ ы Билг ам белән очрашт ы, һәм Билг ам Аңа әйтт е:
– Мин җиде мәзбәх эшләдем һәм һәрк айсына бер үгез бозау белән бер сарык
тәкәсен корбанга китердем.
1
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5 Раббы, Билг амг а ни-нәрсә әйт ерг ә кир әклег ен өйр әт еп, аңа:
– Бәлак янына кире бар һәм аңа Мин әйт кәннәрне җиткер, – дип боерд ы.
6 Билг ам әйләнеп килг әндә, Бәлак һәм барл ык Мәаб башл ыклары янд ырылг ан
корбанл ык янында басып тора иделәр. 7 Билгам пәйгамбәрлек кылд ы, әйтте:
«Мәаб патшасы Бәлак, мине с Арам иленнән,
көнч ыг ыштаг ы таулардан чак ырып китереп:
„Кил, минем өчен Ягък уб ток ым ына ләгънәт укы.
Кил, Исраи л халк ына бәддога укы“, – диде.
8
Аллаһ ы Үзе ләгънәт итмәгәнне, мин ничек ләгънәт итим?!
Аңа Раббы бәддога кылмаганн ы, мин ничек бәддога кыл ыйм?!
9
Мин бу хал ыкн ы кыя лар түбәсеннән күрәм,
калк ул ыклардан аны тамаша кылам:
менә, бу кавем башк алардан аерым яши,
хал ыклар арасында үзен үзгә тота.
10
Ком бөртег едәй бих исап күп Ягък уб халк ын кем сан ый алыр?!
Исраи л иләрнең дүрттән бер өлешен кем хисаплап чыгарыр?!
Саф күңелле адәм кебек үлсәм иде мин,
гомеремнең ахыры шунд ый адәмнәрнекенә охшаш
булса иде!»

Бәлак шунда Билгамга:
– Нәрсә эшл исең син минем белән?! Мин сине дошманнарымн ы ләгънәтләү
өчен чак ырд ым, ә син аларн ы фат их ал ыйсың! – диде.
12 Билг ам:
– Раббы миңа нәрсә сөйләсә, мин шун ы сүзгә-сүз җиткерергә тиеш түг елме
соң?! – дип җаваплад ы.
11

Билгамның икенче тапкыр пәйгамбәрлек итүе
Бәлак аңа әйтте:
– Әйдә, башк а урынга барабыз, шуннан аларн ы күрерсең, тик барысын да түг ел,
бер өлешен генә. Шуннан торып, аларн ы минем өчен ләгънәтлә.
14 Шуннан соң Бәлак аны Софим алан ына, Фесг ә тау баш ына алып менде һәм
анда җиде мәзбәх төзетте, һәр мәзбәх өстендә бер үгез бозау белән бер сарык тә
кәсен корбан итте.
15 Билг ам Бәлакк а:
– Син үзеңнең янд ырылган корбанл ыг ың янында кал, ә мин, барып, Аллаһ ы
белән очраш ыйм, – диде.
16 Раббы Билг ам белән очрашт ы һәм, ни-нәрсә әйт ерг ә кир әклег ен өйр әт еп, аңа:
– Бәлак янына кире бар һәм аңа Мин әйт кәннәрне җиткер, – дип боерд ы.
17 Билг ам әйләнеп килг әндә, Бәлак һәм барл ык Мәаб башл ыклары янд ырылг ан
корбанл ык янында басып тора иделәр.
Бәлак аңардан:
– Раббы сиңа нәрсә сөйләде? – дип сорад ы.
13
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18

Билгам пәйгамбәрлек кылд ы, әйтте:
«Әй Бәлак, тор да тыңла,
әй Сиппор угл ы, мин әйт кәннәргә колак сал.
19
Аллаһ ы бит кеше зат ыннан түг ел –
ялган сөйләм и Ул.
Ул адәм угл ы түг ел –
Үзенең фикерен үзгәртм и.
Ул сөйләр дә эшен эшләмәсме?!
Ул сүз бирер дә аны үтәмәсме?!
20
Менә, фат их а бирергә боерык алд ым мин;
фат их алауч ы – Улд ыр,
һәм мин мон ы һич тә үзгәртә алм ыйм.
21
Ягък уб ток ым ы бәла-каза күрмәс,
Исраи л халк ына бәхетсезлек килмәс.
Аларн ың Раббы Алласы – яннарында,
һәм алар Аны үзләренең патшасы дип игълан итәләр.
22
Аллаһ ы аларн ы Мисыр җиреннән алып чыкт ы,
һәм алар кырг ый үгез мөг езедәй көчледер.
23
Ягък уб ток ым ына карш ы нинд и сихерчелек тә файдасыз,
Исраи л халк ына карш ы күрәзәлек итү дә файдасыз.
Ягък уб, ягън и Исраи л хак ында кешеләр хәзер:
„Аллаһ ы әнә нәрсә эшләде!“ – дип әйтер.
24
Ана арысландай кузгала бу хал ык,
ата арысландай урын ыннан күтәрелә:
табыш ын ашап бетерм ичә, аның кан ын туйганч ы эчм ичә,
тынг ыл ык тапмас ул».

Бәлак Билгамга әйтте:
– Алайса аларн ы ләг ънәтләмә дә, фат их аңн ы да бирмә.
26 Җав ап кайт арып, Билг ам аңа:
– Раббы нәрсә кушса, шулай эшләрмен дип әйттем түг елме сиңа?! – диде.
25

Билгамның өченче тапкыр пәйгамбәрлек итүе
Бәлак Билгамга әйтте:
– Әйдә, мин сине башк а урынга алып барыйм. Бәлк и, Аллаһ ы мәгък уль күрер
дә, шул урыннан минем өчен аларн ы ләгънәт итәрсең.
28 Шуннан соң Бәлак Билг амн ы чүлг ә караг ан Пиг ур тавын ың баш ына алып
менеп китте.
29 Билг ам Бәлакк а әйтт е:
– Шуш ы урында миңа җиде мәзбәх төзет һәм җиде үгез бозау белән җиде сарык
тәкәсен корбан ит.
30 Бәлак ул кушк анча эшләде: һәр мәзб әх өст ендә бер үгез боз ау белән бер сарык
тәкәсен корбанга китерде.
27
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1 Исраи лне мөбар әк кыл ун ың Раббы күңеленә хуш кил үен күр еп, Билг ам
бу юлы инде ишарә эзләп тормад ы. Ул, чүлгә караш ын ташлап, 2 ыруг-ыруг
бул ып урнашк ан Исраи л угылларын күрде. Шунда Билгамга Аллаһ ы Рух ы иңде;
3 һәм Билг ам пәйг амб әрлек кылд ы, әйтт е:
«Биг ур угл ы Билгам сөйл и мон ы,
ачык карашл ы кеше сөйл и,
4
Аллаһ ын ың сүзләрен ишет үче,
Кодрәт иясеннән иңгән күренешләрне кабул кыл уч ы,
җиргә каплан ып ятк ан чакта да, ачык күргән бәндә сөйл и:
5
„Әй Ягък уб ток ым ы, синең чат ырларың,
әй Исраи л халк ы, синең торакларың нинд и гүзәл!
6
Җәйрәп ятк ан яшел үзән кебек алар,
елга буендаг ы бакчалар,
Раббы утырт к ан сабур агачлары,
су буендаг ы эрбет агачлары кебек үсәләр.
7
Аларның чиләкләреннән су таш ып торыр,
аларн ың орл ыклары суга туен ыр.
Аларн ың патшасы Агаг патшадан бөегрәк булачак,
һәм аларн ың патшал ыг ы күтәреләчәк.
8
Аллаһ ы аларн ы Мисырдан алып чыкт ы,
кырг ый үгез мөг езедәй көчле алар.
Үзенә дошман булган хал ыкларн ы ашап бетерә,
сөя кләрен сындыра-ваклый
һәм уклары белән тар-мар китерә.
9
Ата арыслан кебек, ана арыслан кебек, җиргә ята алар –
арысланн ы торг ызырга кем җөрьә т итсен?!
Сезгә фат их асын бирүче – фат их ал ы булсын,
сезгә ләгънәт яуд ыруч ы – ләг ънәтләнсен!“»

Бәлакн ың Билгамга ачуы чыкт ы; ул, кул ын кулга суг ып, Билгамга:
– Мин сине дош маннарымн ы ләгънәт итү өчен чак ырд ым, ә син менә өченче
тапк ыр инде аларн ы фат их ал ыйсың. 11 Күз алд ымнан югал! Өеңә кайт ып кит! Мин
сиңа зур хөрмәт күрсәтергә теләдем, ә Раббы сине ул хөрмәттән мәхрүм итте, – диде.
12 Билг ам Бәлакк а әйтт е:
– Мин синең илчеләреңне: 13 «Бәлак миңа көмеш вә алт ын тул ы сараен тәкъд им
итсә дә, үз теләг ем белән, яхш ыл ык яки яманл ык эшләү өчен, Раббы сүзеннән чыга
алм ыйм. Раббы миңа нәрсә әйтсә, шун ы гына сөйләя чәкмен», – дип кисәтмәдем
мен и?! 14 Инде мин үз илемә кайтам, әмма киләчәктә бу хал ыкн ың синең халк ыңа
ни-нәрсә эшләя чәг ен әйтеп куймакч ым ын.
10

Билгамның дүртенче тапкыр пәйгамбәрлек итүе
15

Билгам пәйгамбәрлек кылд ы, әйтте:
«Биг ур угл ы Билгам сөйл и мон ы,
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16

17

18

19

ачык карашл ы кеше сөйл и,
Аллаһ ын ың сүзләрен ишет үче,
Аллаһ ы Тәгаләдән белем алуч ы,
Кодрәт иясеннән иңгән күренешләрне кабул кыл уч ы,
егыл ып төшкән, ә күзләре ачык булган кеше сөйл и:
„Мин аны күрәм, әмма бу әле хәзер генә түг ел;
аңа карыйм, әмма бу әле якын түг ел.
Ягък уб ток ым ыннан – йолд ыз,
Исраи л халк ыннан схөкемдарл ык тая г ы калк ып чыгачак –
Ул Мәаб җирен кырып салачак
һәм Шет угылларын тар-мар итәчәк;
Эдом басып алыначак,
Сәг ыйрьне дошманнары яулап алачак,
ә Исраи л үзенең көчен күрсәтәчәк.
Ягък уб ток ым ыннан хак им чыгачак,
шәһәрдә кот ыл ып калганнарн ы ул юк итәчәк“».
Билгамның соңгы тапкыр пәйгамбәрлек итүе

20

Аннары Билгам Амал ык халк ын күрде һәм пәйгамбәрлек кылд ы, әйтте:
«Хал ыклар арасында Амал ык беренче иде,
әмма киләчәктә аны һәлакәт көтә».

21

Шуннан соң ул, караш ын кын иләргә күчереп, пәйгамбәрлек кылд ы, әйтте:
«Синең тораг ың нык,
ояң кыя баш ына корылган.
22
Әмма с Ашш ур сине әсирлеккә алып киткәч,
Кабил вәйран булачак».

23

Билгам пәйгамбәрлек кылд ы, әйтте:
«И-и, Аллаһ ы шуш ы эшләрне гамәлгә ашыргач,
кем генә исән кал ыр икән!
24
Китт иләрдән диңг ез көймәләре килеп,
Ашш урн ы да, Гыйберн ы да буйсынд ырачак,
әмма ахыр чиктә үзләре дә һәлак булачак».

Сөйләп бетергәч, Билгам торд ы да туган ягына кайт ып китте, Бәлак та үз юлы
белән китеп бард ы.
25

25

Исраи лиләрнең Багал-Пигурга табынуы
1 Чат ырларын корып Шитт имдә яшәгән вак ытта, исраи л иләрдән кайберәүләр

Мәаб кызлары белән уйнашл ык иттеләр. 2 Ул кызлар аларн ы үз илаһларына
корбан китерү җыеннарына чак ыра торган булд ылар; хал ык ул корбаннарн ы ашады
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һәм аларн ың илаһларына табынд ы. 3 Исраи л иләр, шулай итеп, Багал-Пигурга та
бына башлад ылар, һәм Раббын ың аларга ачуы чыкт ы.
4 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Хал ыкн ың барл ык башл ыкларын җыеп ал да, коя ш чыкк анда, Раббы алд ында
асып үтер, шуннан соң Раббын ың исраи л иләргә булган ачуы басыл ыр.
5 Муса Исраи л хөкемчеләр енә:
– Багал-Пигурга табын уч ы якыннарыг ызн ың һәммәсен үтерег ез, – дип боерык
бирде.
6 Бер көнне Муса белән бөт ен Исраи л җәмәг ат ьчелег е Очраш у чат ыры алд ында
матәм тотк анда, исраи л иләрдән берәү бар хал ыкн ың күз алд ында үз кардәшләре
янына бер мидья н и хат ынн ы алып килде. 7 Рух ан и Һарун угл ы Элгазардан туган
Пинхәс, мон ы күреп, җәмәгать җыен ыннан чыкт ы һәм кул ына сөңг есен алд ы да,
8 исраи л и ир арт ыннан йок ы бүлмәс енә кер еп, шул ирне һәм мидья н и хат ынн ы
чәнчеп үтерде. Шуннан соң исраи л иләрне харап итүче үләт зәхмәт е тукталд ы.
9 Үләтт ән һәлак булг ан кешеләрнең сан ы егерме дүрт меңг ә җиткән иде.
10 Раббы Мусаг а әйтт е:
11 – Рух ан и Һарун угл ы Элг аз ардан туг ан Пинхәс исраи л иләрг ә булг ан ачуы мн ы
баст ы. Ул Минем хакк а исраи л иләр арасындаг ы чит илаһларга түзмәде, юкса Мин,
ярсуы м кузгал ып, аларн ы кырып бетергән бул ыр идем. 12 Шуңа күрә аңа әйт: «Мин
аның белән тын ычл ык турында килеш ү төзим. 13 Үзенең Алласы хак ына башк а
илаһларга түзеп тормаган һәм исраи л иләрне йол ып алган өчен, Мин аңа һәм аның
нәселенә мәңг егә рух ан ил ык вазифасын тапш ырам».
14 Мидьяни хатын белән бергә үтерелгән исраил
 инең исеме Зимри булып, ул – Ши
мун ыругындагы гаилә башлыгы Салуның углы иде. 15 Ә үтерелгән мидьяни хатынның
исеме Көзби булып, ул – мидьяниләрнең Сур исемле бер ыругбашының кызы иде.
16 Раббы Мусаг а әйтт е:
17 – Мидья н иләрне, дошманнарыг ыз дип санап, кырып бет ер ег ез! 18 Чөнк и алар,
мәкер кыл ып, илаһлары Пиг ур һәм үзләренең кыз кардәше – мидья н иләрнең бер
ыругбашының кызы Көзби (Пиг ур арк асында килеп чыкк ан үләт зәхмәте вак ы
тында ул үтерелә) белән ымсынд ырып, дошманга эшләгәнне сезгә эшләделәр.

26

Исраи лиләрнең санын икенче тапкыр исәпкә алу

Менә шул үләттән соң Мусага һәм Һарун угл ы рух ан и Элгазарга Раббы
болай диде:
2 – Суг ышк а яракл ы, яше егермедән узг ан Исраи л ирләр енең һәммәс ен гаи лә
ләре буенча исәпкә алыг ыз.
3 Мәаб үзәнлег ендә, Үрд үн елг асы янындаг ы Әрихә карш ында Муса белән ру
хан и Элгазар исраи л иләргә:
4 – Раббын ың Мусаг а әмер итүенчә, яше егермедән узг ан ирләрнең һәммәс ен
исәпкә алыг ыз, – диделәр.
Мисыр җиреннән чыкк ан исраи л иләр түбәндәг еләр.
5 Исраи лнең бер енче угл ы – Рубин. Рубин ток ым ы: Ханохт ан – Ханох кабиләс е,
Палл удан – Палл у кабиләсе; 6 Хесроннан – Хесрон кабиләсе, Кәрм идән – Кәрм и
1

241

Саннар 26

кабиләсе. 7 Рубин ыруг ы әнә шулардан гыйбарәттер; исәпкә алынган кешеләрнең
сан ы кырык өч мең җиде йөз утыз булд ы. 8 Палл ун ың Элиаб исемле угл ы бар иде.
9 Элиабн ың угыллары: Нем уи л, Дат ан һәм Абирам. Дат ан белән Абирам, җит әкче
ләрдән бул ып, Корах тарафдарлары белән бергә Раббыга карш ы баш күтәргәннәр
һәм Муса белән Һарунга ризасызлык белдергәннәр иде. 10 Шул вак ытта җир, ярылып
китеп, аларн ы йотк ан – Корах һәм аның барл ык тарафдарлары һәлак булган, һәм,
башк аларга гыйбрәт булсын өчен, ике йөз илле кешене ялк ын көйдереп үтергән
иде. 11 Әмма ул көнне Корах угыллары исән калд ы.
12 Шим ун ыруг ындаг ы кабиләләр: Нем уи лдән – Нем уи л кабиләс е, Яминнән –
Ямин кабиләсе, Яхиннән – Яхин кабиләсе, 13 Зерахтан – Зерах кабиләсе, Шаул
дан – Шаул кабиләсе. 14 Шим ун ыруг ында егерме ике мең ике йөз кеше исәпләнде.
15 Гәд ыругындагы кабиләләр: Сефоннан – Сефон кабиләсе, Хәггидән – Хәгги
кабиләсе, Шунидан – Шуни кабиләсе, 16 Ознидән – Озни кабиләсе, Эридән – Эри
кабиләсе, 17 Арудидән – Аруди кабиләсе, Арелидән – Арели кабиләсе. 18 Гәд ыругы әнә
шулардан гыйбарәттер; исәпкә алынган кешеләрнең саны кырык мең биш йөз булды.
19 Эр һәм Онан – Яһүдә угыллары, әмма алар Кәнг ан җир ендә үлеп калд ылар.
20 Яһүдә ыруг ындаг ы кабиләләр: Шеладан – Шела кабиләс е, Перестан – Пер ес
кабиләсе, Зерахтан – Зерах кабиләсе. 21 Перес ток ым ы: Хесроннан – Хесрон ка
биләсе, Хам улдан – Хам ул кабиләсе. 22 Яһүдә ыруг ы әнә шулардан гыйбарәттер;
исәпкә алынган кешеләрнең сан ы җитмеш алт ы мең биш йөз булд ы.
23 Исәсхәр ыруг ындаг ы кабиләләр: Толадан – Тола кабиләс е, Пуа һт ан – Пуа һ
кабиләсе, 24 Яшубтан – Яшуб кабиләсе, Шимроннан – Шимрон кабиләсе. 25 Исәс
хәр ыруг ы әнә шулардан гыйбарәттер; исәпкә алынган кешеләрнең сан ы алтм ыш
дүрт мең өч йөз булд ы.
26 Зәбул ун ыруг ындаг ы кабиләләр: Середтан – Сер ед кабиләс е, Элоннан – Элон
кабиләсе, Яхлелдан – Яхлел кабиләсе. 27 Зәбул ун ыруг ы әнә шулардан гыйбарәттер;
исәпкә алынган кешеләрнең сан ы алтм ыш мең биш йөз булд ы.
28 Йосыф угыллары Менашше һәм Эфраи м ыругларындаг ы кабиләләр түб әндә
гечә. 29 Менашше ток ым ы: Мәк ирдән – Мәк ир кабиләсе, Мәк ир – Гил ыгадн ың
атасы булган; Гил ыгадтан – Гил ыгад кабиләсе. 30 Гил ыгад ток ым ы: Игызырдан –
Игызыр кабиләсе, Хел ыктан – Хел ык кабиләсе, 31 Асриелдән – Асриел кабиләсе,
Шәкемнән – Шәкем кабиләсе, 32 Шемидәдән – Шемидә кабиләсе, Хепердан – Хепер
кабиләсе. 33 Хепер угл ы Сел упх адн ың угыллары булмад ы, бары тик кызлары гына
бар иде. Сел упх ад кызларын ың исемнәре: Махла, Ноа, Хөглә, Милкә һәм Тирса.
34 Менашше ыруг ы әнә шулардан гыйбар әтт ер; исәпкә алынг ан кешеләрнең сан ы
илле ике мең җиде йөз булд ы.
35 Эфраи м ыруг ындаг ы кабиләләр: Шут елахт ан – Шут елах кабиләс е, Бәхердән –
Бәхер кабиләсе, Тах аннан – Тах ан кабиләсе. 36 Шутелах ток ым ы: Эраннан – Эран
кабиләсе. 37 Эфраим ыруг ы әнә шулардан гыйбарәттер; исәпкә алынган кешеләрнең
сан ы утыз ике мең биш йөз булд ы. Йосыф ыруг ындаг ы кабиләләр әнә шулар иде.
38 Бенья м ин ыруг ындаг ы кабиләләр: Беладан – Бела кабиләсе, Ашбелдан – Ашбел
кабиләсе, Ахирамнан – Ахирам кабиләсе; 39 Шефуфамнан – Шефуфам кабиләсе,
Хуфамнан – Хуфам кабиләсе. 40 Белан ың Ард исемле угл ыннан – Ард кабиләсе, ә
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Нагаман исемле угл ыннан – Нагаман кабиләсе. 41 Бенья м ин ыруг ы әнә шулардан
гыйбарәттер; исәпкә алынган кешеләрнең сан ы кырык биш мең алт ы йөз булд ы.
42 Дан ыруг ындаг ы кабиләләр: Шух амнан – Шух ам кабиләс е. Дан ыруг ы әнә
шулардан гыйбарәттер; 43 исәпкә алынган кешеләрнең сан ы алтм ыш дүрт мең дүрт
йөз булд ы. Болар барысы да Шух ам ток ым ы иде.
44 Ашер ыругындагы кабиләләр: Имнадан – Имна кабиләсе, Ишвидән – Ишви ка
биләсе, Беригадан – Берига кабиләсе, 45 Берига токымы: Хебердан – Хебер кабиләсе,
Малкиелдән – Малкиел кабиләсе. 46 Ашер кызының исеме – Серах. 47 Ашер ыругы әнә
шулардан гыйбарәттер; исәпкә алынган кешеләрнең саны илле өч мең дүрт йөз булды.
48 Нәптал и ыруг ындаг ы кабиләләр: Яхсиелдән – Яхсиел кабиләсе, Гүн идән – Гүн и
кабиләсе, 49 Есердан – Есер кабиләсе, Шиллемнан – Шиллем кабиләсе. 50 Нәптал и
ыруг ы әнә шулардан гыйбарәттер; исәпкә алынган кешеләрнең сан ы кырык биш
мең дүрт йөз булд ы.
51 Исәпкә алынг ан Исраи л угылларын ың сан ы алт ы йөз бер мең җиде йөз утыз
булд ы.
52 Раббы Мусаг а әйтт е:
53 – Биләмә җирләр е ыругт аг ы кешеләр сан ынча бүленерг ә тиеш. 54 Зур ыругк а
җирне күбрәк итеп, ә кечкенәсенә азрак итеп бир; биләмәгә җир ыругтаг ы кешеләр
сан ына карап бирелергә тиеш. 55 Җирне шобага сал ып бүлег ез. Биләмә җире ыруг
таг ы кешеләр сан ынча бүленсен. 56 Зур ыруглар да, кечкенә ыруглар да биләмәгә
җирне шобага буенча алсыннар.
57 Леви ыруг ында исәпкә алынг ан кабиләләр: Гершоннан – Гершон кабиләс е,
Коһаттан – Коһат кабиләсе, Мераридән – Мерари кабиләсе. 58 Либн и, Хебрун,
Махл и, Муш и, Корах кабиләләре дә Леви ыруг ын ык ы.
Коһат – Амрамн ың атасы. 59 Мисырда туг ан Леви кызы Йөхәбәд Амрамн ың
хат ын ы иде. Амрамга ул Һарунн ы, Мусан ы һәм аларн ың кыз туган ы Мәрья мне
табып бирә. 60 Һарунн ың угыллары: Надаб, Абиһу, Элгазар һәм Итамар. 61 Әмма
Надаб белән Абиһу Раббы рөхсәт итмәгән утн ы Аның хозурына алып килгән өчен
һәлак булганнар иде.
62 Леви ыруг ындаг ы бер айл ык һәм аннан өлкәнр әк ирләрнең сан ы егерме өч
мең булд ы. Алар исраи л иләр белән бергә исәпкә алынмад ы, чөнк и исраи л иләр
арасында левиләргә биләмәгә җир бирелмәде.
63 Муса белән рух ан и Элг аз ар тарафыннан исәпкә алынг аннар әнә шулар булд ы.
Исраи л иләрне алар Мәаб үзәнлег ендә, Үрд үн елгасы янындаг ы Әрихә карш ында
исәпкә алд ылар. 64 Муса белән рух ан и Һарун Синай чүлендә исәпкә алган исра
ил иләрдән берсе дә бу исемлеккә кермәде, 65 чөнк и алар хак ында Раббы: «Алар
һәммәсе дә чүлдә үләчәк», – дигән иде, һәм Ифунн и угл ы Кәлеб белән Нун угл ы
Ешуа дан башк а, алар арасыннан беркем исән калмад ы да.

27

Углы булмаган гаилә өчен мирас калд ыру кагыйдәсе

Менашше угл ы Мәк ирдән туган Гил ыгад угл ы Хепер туд ырган Сел упх ад
кызларын ың исемнәре: Махла, Ноа, Хөглә, Милкә һәм Тирса. Беркөнне
Йосыф угл ы Менашше ыруг ыннан булган Сел упх адн ың әлег е кызлары Очраш у
1-2
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чат ыры алд ына, Муса белән рух ан и Элгазар карш ына, җитәкчеләр һәм бар хал ык
алд ына килеп баст ылар да әйттеләр:
3 – Безнең атабыз, үзеннән соң угыллар калд ырм ыйча, гөнаһлары өчен чүлдә
үлеп калд ы. Корах һәм аның тарафдарлары Раббыга карш ы оешт ырган фетнәдә ул
катнашмад ы. 4 Атабызн ың угл ы булмаганга күрә, аның исеме үзенең кабиләсеннән
сызып ташланырга тиешме?! Атабызның туганнары арасында безгә дә биләмә бирегез!
5 Муса аларн ың дәгъв асын Раббыг а җиткерде. 6 Раббы Мусаг а әйтт е:
7 – Сел упх ад кызлары дөр ес сөйл иләр. Аталарын ың туг аннары арасында аларг а
биләмәгә җир бир – аталарын ың биләмәсе алар кул ына күчсен. 8 Ә исраи л иләргә
аңлат: «Әгәр берәү үлсә һәм аның угл ы булмаса, мирасы аның кызына тапш ыры
лырга тиеш. 9 Әгәр кызы да булмаса, ул чаг ында мирасын туганнарына тапшырыг ыз.
10 Әгәр туг аннары да булмаса, атасын ың туг аннарына бир ег ез. 11 Әгәр атасын ың
туганнары булмаса, аның мирасын кабиләсендәг е иң якын туган ына бирег ез – ул
анык ы булсын. Раббын ың Мусага әмер итүенчә, исраи л иләргә бирелгән караркагыйдә әнә шунд ый».
Ешуа ның җитәкчелекне кабул итүе
Аннары Раббы Мусага әйтте:
– Менә шуш ы Әбарим тавына мен дә Мин исраи л иләргә бирәчәк җиргә кара.
13 Аны күрг әннән соң, туг ан ың Һарун кеб ек, син дә мәрх үм ата-бабаларың белән
куш ыл ырсың. 14 Чөнк и Сыйн чүлендә, хал ык Миңа карш ы баш күтәргән вак ытта,
сез икег ез Мин әйт кәнне тыңламад ыг ыз, Мериба-Кадыш сулары янында, исраи
лиләр күз алд ында, Минем изг елег емне исбатламад ыг ыз.
15 Раббыг а Муса әйтт е:
16 – И-и Раббы, һәр тереклек иясенә сулыш бирүче Аллаһы! Бу халык өстеннән
башлык итеп башка кешене билгеләсәң иде. 17 Раббы халкы көтүчесез калган сарыклар
кебек булмасын өчен, ул, аларны әйдәп, алларыннан барыр иде һәм алып та кайтыр иде.
18 Раббы Мусаг а:
– Нун угл ы Ешуан ы үз яныңа ал, – диде. – Аңарда Минем Рух ым бар; Ешуага
кул ыңн ы куй да, 19 аны рух ан и Элгазар һәм бөтен хал ык карш ына баст ырып, алар
күз алд ында җитәкчелекне аңа йөклә. 20 Исраи л халк ы аны тыңласын өчен, үзең
ия булган хак имлекне аңа бир. 21 Ешуа бөтен эшне рух ан и Элгазар белән киңәшеп
эшләсен, Элгазар исә сурим ярдәмендә Ешуа өчен Минем ихт ыя рымн ы беләчәк.
Ешуа үзе һәм аның белән бергә барча Исраи л халк ы Элгазарн ың сүзе белән юлга
да кузгалачак, кире дә әйләнеп кайтачак.
22-23 Муса бөт енес ен дә Раббы әмер иткәнчә эшләде: Ешуа н ы рух ан и Элг аз ар һәм
бар хал ык алд ына китереп баст ырд ы. Муса үзенең кулларын Ешуа өстенә куйд ы
һәм аңа җитәкчелекне йөкләде.
12
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Көндәлек бүләкләр

Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләргә шулай дип боер: «Ризык бүләкләрен Миңа билг еләнгән
вак ытта китерег ез – шуш ы корбаннарн ың исе Минем күңелемә хуш килер». 3 Әйт
1
2
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аларга: «Раббыга янд ыру корбан ы итеп бирергә тиешле бүләкләр менә шуш ы: ту
лаем янд ыру корбан ы буларак, көн дә китерелергә тиешле кимчелексез бер яшьлек
ике тәкә бәрән. 4 Бәрәннәрнең берсен – иртән, икенчесен кичен китерег ез; 5 һәм
эфан ың уннан бер өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына һиннең дүрттән бер
өлеше күләмендә зәйт үн мае куш ып, икмәк бүләг е китерег ез. 6 Менә бу – Синай
тавында гамәлгә кертелгән көндәлек тулаем яндыру корбаны, аның тәмле исе Раббы
күңеленә хуш килер. 7 Һәр бәрән белән бергә һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә
шәраб бүләг е китерег ез – Раббыга аны Изг е бүлмәдә тәкъд им итег ез. 8 Икенче бә
рәнне, иртәнг есе сыман, икмәк һәм шәраб бүләкләре белән бергә кичен тәкъд им
итег ез. Әлег е янд ыру бүләг енең тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер.
Шимбә көн бүләкләре
Шимбә көнне кимчелексез бер яшьлек ике бәрән белән бергә шәраб бүләг е һәм
эфан ың уннан ике өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына зәйт үн мае куш ылган
икмәк бүләг е китерег ез. 10 Көн дә китерелә торган тулаем янд ыру корбан ы һәм
аның белән бергә тәкъд им ителә торган шәраб бүләг еннән тыш, һәр шимбә көнне
китерелергә тиешле тулаем янд ыру корбан ы әнә шунд ый.
9

Ай сае н китерелә торган бүләкләр
Яңа ай баш ында Раббыга, тулаем янд ыру корбан ы итеп, ике үгез бозау һәм бер
сарык тәкәсе, кимчелексез бер яшьлек җиде тәкә бәрән китерег ез. 12 Һәр үгез бозау
белән бергә эфан ың уннан өч өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына зәйт үн мае
куш ылган, һәр сарык тәкәсе белән бергә эфан ың уннан ике өлеше күләмендә сый
фатл ы бодай онына зәйт үн мае куш ылган, 13 һәр тәкә бәрән белән бергә эфан ың
уннан бер өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына зәйт үн мае куш ылган икмәк
бүләг е китерег ез. Менә бу – тулаем янд ыру корбан ы, Раббыга тәкъд им ителә торган
янд ыру бүләг е; аның тәмле исе Раббын ың күңеленә хуш килер. 14 Шулай ук һәр
үгез бозау белән бергә – ярт ы һин, һәр сарык тәкәсе белән бергә – һиннең өчтән
бер өлеше, һәр тәкә бәрән белән бергә һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә шәраб
бүләг е бул ырга тиеш. Бу – ел әйләнәсендә һәр айн ың беренче көнендә китерелә
торан янд ыру корбан ы. 15 Көн дә китерелә торган тулаем янд ыру корбан ыннан
һәм шәраб бүләг еннән тыш, гөнаһ йол у корбан ы итеп, Раббыга бер кәҗә тәкәсе
тәкъд им итег ез.
11

Котылу бәйрәме тәк ъд имнәре
Беренче айда, айн ың унд үртенче көнендә – Кот ыл у бәйрәме. 17 Шул ук айн ың
унбишенче көнендә бәйрәм башлана: җиде көн төче икмәк ашарга тиешсез. 18 Бе
ренче көнне изге җыелыш үткәрегез; ул көнне бернинди эш башкармаг ыз. 19 Раббыга
янд ыру бүләг е, тулаем янд ыру корбан ы – ике үгез бозау, бер сарык тәкәсе һәм бер
яшьлек җиде тәкә бәрән китерег ез. Терлекләрнең барысы да кимчелексез бул ырга
тиеш. 20-21 Һәр үгез бозау белән бергә – эфан ың уннан өч өлеше, сарык тәкәсе белән
бергә – эфан ың уннан ике өлеше, җиде бәрәннең һәрберсе белән бергә эфан ың
уннан бер өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына зәйт үн мае куш ылган икмәк
16
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бүләг е тәкъд им итег ез. 22 Гөнаһларыг ыздан пакьлән ү өчен, гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә тәкъд им итег ез. 23 Боларн ы иртән китерелгән көндәлек
тулаем янд ыру корбан ына өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез. 24 Шул рәвешле, янд ы
ру бүләг е буларак, җиде көн дәвам ында ризык бүләг е тәкъд им итег ез; аның тәмле
исе Раббын ың күңеленә хуш килер. Аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм шәраб бүләг енә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез. 25 Җиденче көнне
изг е җыел ыш үткәрег ез; ул көнне берн инд и эш башк армаг ыз.
Уңыш бәйрәмендә китерелә торган бүләкләр
Уңыш бәйрәменең, ягън и Атналар бәйрәменең беренче көнендә, Раббыга яңа
өлг ергән ашл ыктан бүләк китергән вак ытта, изг е җыел ыш үткәрег ез. Бу көнне бер
нинд и эш башк армаг ыз. 27 Раббыга ике үгез бозау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек
җиде тәкә бәрән тәкъд им итег ез; әлег е янд ыру корбан ын ың тәмле исе Раббын ың
күңеленә хуш килер. 28-29 Һәр үгез бозау белән бергә – эфан ың уннан өч өлеше,
сарык тәкәсе белән бергә – эфан ың уннан ике өлеше, җиде бәрәннең һәрберсе бе
лән бергә эфан ың уннан бер өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына зәйт үн мае
куш ылган икмәк бүләг е тәкъд им итег ез. 30 Гөнаһларыг ыздан пакьлән ү өчен, гөнаһ
йол у корбан ы итеп, бер кәҗә тәкәсе дә тәкъд им итег ез. 31 Боларн ы көн дә китере
лә торган тулаем янд ыру корбан ына һәм икмәк бүләг енә өстәмә рәвештә, шәраб
бүләг е белән бергә тәкъд им итег ез. Корбанл ык маллар кимчелексез бул ырга тиеш.
26
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Быргылар бәйрәмендә китерелә торган бүләкләр

1 Җиденче айн ың бер енче көнендә изг е җые л ыш үткәр ег ез; ул көнне бер
нинд и эш башк армаг ыз; ул көн сездә бырг ылар уйнат у көне булсын. 2 Кор
банн ың тәмле исе Раббын ың күңеленә хуш килсен өчен, тулаем янд ыру корбан ы
итеп, бер үгез бозау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек җиде бәрән тәкъд им итег ез.
Болар кимчелексез бул ырга тиеш. 3-4 Һәр үгез бозау белән бергә – эфан ың уннан
өч өлеше, сарык тәкәсе белән бергә – эфан ың уннан ике өлеше, җиде бәрәннең
һәрберсе белән бергә эфан ың уннан бер өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына
зәйт үн мае куш ылган икмәк бүләг е тәкъд им итег ез. 5 Гөнаһларыг ыздан пакьлән ү
өчен, гөнаһ йол у корбан ы итеп, бер кәҗә тәкәсе дә тәкъд им итег ез. 6 Боларн ы ай
саен һәм көн дә китерелә торган тулаем янд ыру корбан ына һәм икмәк белән шә
раб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез. Бу – Раббыга китерелә торган
янд ыру бүләкләре; аларн ың тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер.

Гөнаһ йолу көнендә китерелә торган бүләкләр
Җиденче айн ың унынч ы көнендә изг е җыел ыш үткәрег ез; ул көнне сураза то
тыг ыз һәм берн инд и эш башк армаг ыз. 8 Корбанн ың тәмле исе Раббын ың күңеленә
хуш килсен өчен, тулаем янд ыру корбан ы итеп, бер үгез бозау, бер сарык тәкәсе
һәм бер яшьлек җиде бәрән тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырг а тиеш.
9-10 Һәр үгез боз ау белән берг ә – эфан ың уннан өч өлеше, сарык тәкәс е белән бер
гә – эфан ың уннан ике өлеше, җиде бәрәннең һәрберсе белән бергә эфан ың уннан
бер өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына зәйт үн мае куш ылган икмәк бүләг е
7
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тәкъд им итег ез. 11 Гөнаһларыг ыздан пакьлән ү өчен, гөнаһ йол у корбан ы итеп, бер
кәҗә тәкәсе дә тәкъд им итег ез; аны пакьлән ү көнендә китерелә торган гөнаһ йол у
корбан ына, көн дә китерелә торган тулаем янд ыру корбан ына һәм икмәк белән
шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез.
Чатырлар бәйрәмендә китерелә торган бүләкләр
Җиденче айн ың унбишенче көнендә изг е җыел ыш үткәрег ез; берн инд и эш
башкармаг ыз һәм җиде көн буе Раббы хөрмәтенә бәйрәм итегез. 13 Корбанн ың тәмле
исе Раббын ың күңеленә хуш килсен өчен, тулаем янд ыру корбан ы, ягън и янд ыру
бүләг е итеп, унөч үгез бозау, ике сарык тәкәсе һәм бер яшьлек унд үрт тәкә бәрән
тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырга тиеш. 14-15 Унөч үгез бозаун ың һәрберсе
белән бергә – эфан ың уннан өч өлеше, ике сарык тәкәсенең һәрберсе белән бер
гә – эфан ың уннан ике өлеше, унд үрт тәкә бәрәннең һәрберсе белән бергә эфан ың
уннан бер өлеше күләмендә сыйфатл ы бодай онына зәйт үн мае куш ылган икмәк
бүләг е тәкъд им итег ез. 16 Гөнаһларыг ыздан пакьлән ү өчен, гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә тәкъд им итег ез; аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм икмәк белән шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез.
17 Икенче көнне уни ке үгез боз ау, ике сарык тәкәс е һәм бер яшьлек унд үрт тә
кә бәрән тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырга тиеш. 18 Корбанга китерелә
торган үгез бозаулар, сарык тәкәләре һәм тәкә бәрәннәр белән бергә, саннарына
карап, тиешле икмәк вә шәраб бүләкләре тәкъд им ителсен. 19 Гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә китерег ез; аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм икмәк белән шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез.
20 Өченче көнне унб ер үгез боз ау, ике сарык тәкәс е һәм бер яшьлек унд үрт тә
кә бәрән тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырга тиеш. 21 Корбанга китерелә
торган үгез бозаулар, сарык тәкәләре һәм тәкә бәрәннәр белән бергә, саннарына
карап, тиешле икмәк вә шәраб бүләкләре тәкъд им ителсен. 22 Гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә китерег ез; аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм икмәк белән шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез.
23 Дүрт енче көнне ун үгез боз ау, ике сарык тәкәс е һәм бер яшьлек унд үрт тәкә
бәрән тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырг а тиеш. 24 Корбанг а кит ерелә
торган үгез бозаулар, сарык тәкәләре һәм тәкә бәрәннәр белән бергә, саннарына
карап, тиешле икмәк вә шәраб бүләкләре тәкъд им ителсен. 25 Гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә китерег ез; аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм икмәк белән шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез.
26 Бишенче көнне туг ыз үгез боз ау, ике сарык тәкәс е һәм бер яшьлек унд үрт тә
кә бәрән тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырга тиеш. 27 Корбанга китерелә
торган үгез бозаулар, сарык тәкәләре һәм тәкә бәрәннәр белән бергә, саннарына
карап, тиешле икмәк вә шәраб бүләкләре тәкъд им ителсен. 28 Гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә китерег ез; аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм икмәк белән шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез.
29 Алт ынч ы көнне сиг ез үгез боз ау, ике сарык тәкәс е һәм бер яшьлек унд үрт тә
кә бәрән тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырга тиеш. 30 Корбанга китерелә
12
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торган үгез бозаулар, сарык тәкәләре һәм тәкә бәрәннәр белән бергә, саннарына
карап, тиешле икмәк вә шәраб бүләкләре тәкъд им ителсен. 31 Гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә китерег ез; аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм икмәк белән шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез.
32 Җиденче көнне җиде үгез боз ау, ике сарык тәкәс е һәм бер яшьлек унд үрт тә
кә бәрән тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырга тиеш. 33 Корбанга китерелә
торган үгез бозаулар, сарык тәкәләре һәм тәкә бәрәннәр белән бергә, саннарына
карап, тиешле икмәк вә шәраб бүләкләре тәкъд им ителсен. 34 Гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә китерег ез; аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм икмәк белән шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез.
35 Сиг ез енче көнне изг е җые л ыш үткәр ег ез, берн инд и эш башк армаг ыз. 36 Кор
банн ың тәмле исе Раббын ың күңеленә хуш килсен өчен, тулаем янд ыру корбан ы,
ягън и янд ыру бүләг е итеп, бер үгез бозау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек җиде
тәкә бәрән тәкъд им итег ез. Болар кимчелексез бул ырга тиеш. 37 Корбанга китерелә
торган үгез бозаулар, сарык тәкәләре һәм тәкә бәрәннәр белән бергә, саннарына
карап, тиешле икмәк вә шәраб бүләкләре тәкъд им ителсен. 38 Гөнаһ йол у корбан ы
итеп, бер кәҗә тәкәсе дә китерег ез; аны көн дә китерелә торган тулаем янд ыру
корбан ына һәм икмәк белән шәраб бүләкләренә өстәмә рәвештә тәкъд им итег ез».
39 «Билг еләнг ән бәйр әмнәр ег ездә Раббыг а кит ер елә торг ан тулаем янд ыру кор
баннары, икмәк вә шәраб бүләкләре, тат ул ык корбаннары әнә шулар. Аларн ы
әйткән нәзерег ез буенча яки ихт ыя ри рәвештә китерелә торган бүләкләргә өстәмә
рәвештә тәкъд им итег ез».
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1

Раббы әмер иткәннәрнең һәммәсен Муса исраи л иләргә сөйләп бирде.
Әйт кән нәз ерне үтәү турында

Муса исраи л иләрнең ыруг башл ыкларына әйтте:
– Раббы менә нәрсә әмер итте: 3 «Әгәр кем дә булса Раббыга нәзер әйтсә яки
үзен антл ы вәгъдә белән бәйләсә, ул үзенең биргән сүзен бозмасын һәм авызыннан
чыкк ан һәр сүзен үтәсен.
2

Хатын-кызларның әйт кән нәз ерне үтәүләре турында
Әгәр бер хат ын яшь чаг ында, атасы өендә торган вак ытта, Раббыга нәзер әйтсә
яки үзен вәгъдә белән бәйләсә, 5 һәм аның атасы кызын ың нәзерен яки вәгъдә бе
лән бәйләнгән бул уы н ишетсә һәм бу хакта бер сүз дә әйт мәсә, ул очракта кызн ың
нәзере яки вәгъдәсе үз көчендә кала. 6 Әгәр дә атасы, бу хакта ишетеп, аңа рөхсәт
итмәсә, ул очракта кыз үзенең нәзереннән яки вәгъдәсеннән азат булачак. Раббы
аны кичерәчәк, чөнк и кызн ың атасы ризал ыг ын бирмәде.
7 Әгәр нәз ер әйт кән яки уйлам ыйча вәгъдә бирг ән хат ын, кия үг ә чыг ып, 8 бу
хакта иренә мәгъл үм булса, һәм ире ишетеп тә берн и әйт мәсә, хат ынн ың нәзере
яки вәгъдәсе үз көчендә кала. 9 Әгәр ире, бу хакта ишетеп, хат ын ына рөхсәт ит
мәсә, әлег е хат ын әйт кән нәзереннән яки уйлам ыйча биргән вәгъдәсеннән азат
булачак, һәм Раббы аны кичерәчәк.
4
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10 Тол яки иреннән аерылг ан хат ынн ың әйт кән нәз ер е һәм бирг ән вәгъдәс е үтә
лергә тиеш.
11 Әгәр иренең өендә хат ын нәз ер әйт с ә яки үзен антл ы вәгъдә белән бәйләс ә,
12 һәм ире бу хакт а ишет еп тә бер сүз әйт мәс ә – хат ын ын тыймаса, ул очракт а ха
тынн ың нәзере яки вәгъдәсе үз көчендә кала. 13 Әгәр ире, бу хакта ишетеп, хат ын ы
ның нәзерен яки вәгъдәсен кире какса, әйт кән нәзереннән яки авызыннан чыкк ан
вәгъдәсеннән хатын азат булачак. Раббы аны кичерәчәк, чөнк и аның ире ризалыг ын
бирмәде. 14 Шул рәвешле, ире хат ын ын ың вәгъдәсен яки нәзерен расларга да, кире
кагарга да мөмк ин. 15 Әгәр ире хат ын ын ың нәзере яки вәгъдәсе хак ында ишеткән
көнне дә, аннан соң да берн и әйт мәсә, димәк, хат ын ын ың нәзер-вәгъдәсен ул рас
лый дигән сүз, чөнк и бу хакта ишетеп тә хат ын ына ул бер сүз әйт мәде. 16 Әгәр ир
кеше әлег е нәзер-вәгъдәне күпмедер вак ытлар үткәннән соң гына кире кага икән,
нәзернең үтәлмәве өчен хат ын ын ың гаебен ул үз өстенә ала».
17 Ир белән хат ын арасындаг ы яис ә, яшьлег ендә атасы өендә яшәг әндә, кызы
белән атасы арасындаг ы мөнәсәбәтләр хак ында Раббын ың Мусага әмер иткән ка
гыйдәләре әнә шулар иде.

31

Мидья н иләргә каршы сугыш

Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләр өчен мидья н иләрдән үч ал. Шуннан соң син үлгән атабабаларың белән куш ыл ырсың.
3 Муса хал ыкк а әйтт е:
– Мидья н иләрдән Раббын ың үчен алыр өчен, ирләрег ез арасыннан суг ышч ы
ларн ы коралланд ырыг ыз. 4 Исраи л ыругларын ың һәрк айсыннан мең кеше суг ышк а
әзерләнсен.
5 Һәрб ер Исраи л ыруг ыннан меңәр кеше сайлан ып, барл ыг ы уни ке мең корал
лы суг ышч ы сафк а баст ы. 6 Муса, һәр ыругтан берәр мең гаскәрине сайлап алып,
рух ан и Элгазар угл ы Пинхәс белән бергә суг ышк а озатт ы. Пинхәс Изг е бүлмә са
вытларын һәм хәбәр сала торган бырг ыларын алд ы.
7 Раббы Мусаг а әмер иткәнчә, алар мидья н иләрг ә һөҗ үм итт еләр һәм әлег е ха
лыкн ың барча ир зат ын кырып бетерделәр. 8 Башк а ирләр белән беррәттән алар
мидья н иләрнең биш патшасын – Эви, Рәк ым, Сур, Хүр һәм Ребан ы үтерделәр,
шулай ук Биг ур угл ы Билгамн ы да кыл ычтан узд ырд ылар; 9 мидья н иләрнең ха
тыннарын һәм балаларын әсир иттеләр, терлекләрен, көтү-көтү малларын, малмөлкәтләрен үзләренә алд ылар; 10 мидья н иләр яшәгән барл ык шәһәр һәм торак
урыннарын янд ырд ылар. 11 Кулга төшергән һәммә нәрсәне – әсирләрдән алып
терлеккә кадәр 12 бар ган имәтне алар Мәаб үзәнлег ендә, Үрд үн елгасы янындаг ы
Әрихә карш ында урнашк ан станнарына – Муса белән рух ан и Элгазар һәм Исраи л
халк ы янына алып кайтт ылар.
13 Муса белән рух ан и Элг аз ар һәм хал ыкн ың барл ык җит әкчеләр е аларн ы кар
шыларга станнан чыкт ылар. 14-15 Суг ыштан кайт ып кил үче гаскәрбашларына –
меңбашларына һәм йөзбашларына – ачулан ып, Муса шунда:
1

2
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– Сез барл ык хатын-кызларны исән калдырдыгызмыни?! – диде. – 16 Шул хат ын
нар исраи л иләрне, Билгам киңәше белән илаһлары Пиг урга табынд ырып, Раббыга
хыя нәт итәргә мәҗбүрләделәр! Раббы халк ы арасында таралган үләт шуннан соң
башланд ы бит. 17 Барл ык ир балаларн ы һәм ир күргән хат ыннарн ы үтерег ез! 18 Ә
ир зат ын белмәгән кызларн ы үзег ез өчен калд ырыг ыз.
19 Шуннан Муса әйтт е:
– Араг ызда кеше үтергән яисә мәеткә орынган затлар булса, җиде көн дәвам ын
да станга аяк басмасыннар. Сез үзег ез вә әсирләрег ез өченче һәм җиденче көндә
пакьләнергә тиеш. 20 Барл ык кием-салымнарыгызны, күн һәм тире әйберләрег езне,
кәҗә мам ыг ыннан эшләнгән бар нәрсәг езне, шулай ук барл ык агач савытларыг ыз
ны чистарт ыг ыз.
21 Рух ан и Элг аз ар суг ышт а йөр еп кайт к ан суг ышч ыларг а әйтт е:
– Раббы Мусага әмер иткән кан унн ың каг ыйдәсе менә шунд ый: 22-23 алт ын,
көмеш, бак ыр, тимер, ак һәм кара кургашн ы – утта янм ый торган бар нәрсәне
чистарт ыр өчен, ялк ын аша узд ырыг ыз, аннары пак ьләү суы белән юыг ыз. Ә утта
яна торган бар нәрсә пак ьләү суы белән чистарт ылсын. 24 Җиденче көндә киемнә
рег езне юыг ыз, шуннан соң пакь бул ырсыз һәм станга кайта алырсыз.
Ган имәтне бүлү
Раббы Мусага әйтте:
– Рух ан и Элгазар һәм хал ыкн ың гаилә башл ыклары белән бергә әсирләрне
һәм терлекне исәпкә алыг ыз. 27 Ган имәтне тиг ез ике өлешкә бүлеп, бер ярт ысын –
суг ышта катнашк аннарга, икенче ярт ысын калган хал ыкк а бир. 28 Суг ышта кат
нашк аннарн ың өлешеннән һәр биш йөзенче әсирне, үгезне, ишәкне һәм сарыкн ы
ал да, Раббыга сал ым итеп, 29 Аның алд ында күтәреп селкегән бүләк рәвешендә,
рух ан и Элгазарга тапш ыр. 30 Исраи л халк ы өлешеннән һәр илленче әсирне, үгез
не, ишәкне һәм сарыкн ы Раббын ың Изг е чат ырында хезмәт итүче левиләргә бир.
31 Раббы Мусаг а ничек әмер иткән булса, Муса белән рух ан и Элг аз ар шулай эш
ләделәр.
32 Үзләр енә калд ырг ан мөлк әтне сан ам аг анд а, суг ышт а катн ашк ан кешеләр
кулга төшергән байл ык: вак терлектән – алт ы йөз җитмеш биш мең баш, 33 эре
терлектән – җитмеш ике мең баш, 34 алтм ыш бер мең баш ишәк, 35 шулай ук ир
белмәгән утыз ике мең кыз.
36 Бөт ен ган имәтнең ярт ысы, ягън и суг ышт а катнашк аннарн ың өлеше: вак тер
лектән – өч йөз утыз җиде мең биш йөз баш, 37 шулардан алт ы йөз җитмеш бише
Раббыга сал ым итеп бирелде; 38 эре терлектән – утыз алт ы мең баш, шулардан җит
меш икесе Раббыга сал ым итеп бирелде; 39 утыз мең биш йөз баш ишәк, шулардан
алтм ыш бере Раббыга сал ым итеп бирелде; 40 уна лт ы мең кеше, шулардан Раббыга
сал ым итеп утыз икесе бирелде.
41 Муса, Раббы әмер иткәнчә, Аның алд ында күт әр еп селкег ән бүләкне – Раб
быга дигән сал ымн ы – Элгазарга тапш ырд ы.
42 Суг ышт а катн аш уч ыл ар алып кайт к ан ган имәтт ән Мус а иср аи л иләр өчен
аерып алг ан өлеш, 43 ягън и хал ыкн ың өлеше: вак терлект ән – өч йөз утыз җиде
25
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мең биш йөз баш, 44 эре терлект ән – утыз алт ы мең баш, 45 утыз мең биш йөз баш
ишәк, 46 уна лт ы мең кеше. 47 Муса, Раббы әмер иткәнчә, исраи л иләр өлешеннән
кеше һәм терлекнең илледән бер ен Раббын ың Изг е чат ырында хезмәт итүче ле
виләрг ә бирде.
48 Шуннан соң меңбашлары һәм йөзбашлары Муса янына килеп әйтт еләр:
49 – Без, синең хезмәтчеләр ең, үзеб езнең кул аст ынд аг ы суг ышч ыл арн ы сан ап
чыкт ык – берсен дә югалтмаг анбыз. 50 Раббы җаннарыбызн ы саклап калсын өчен,
кулг а төшерг ән алт ын әйб ерләрне – кулбашына кия торг ан беләз екләрне, йөз ек
ләрне, кул беләз екләр ен, алк аларн ы һәм муенсаларн ы – без Аңа бүләк итәб ез.
51 Муса белән рух ан и Элг аз ар алардан шуш ы алт ынн ы – бөт ен алт ын әйб ер
ләрне кабул иттеләр. 52 Меңбашлары вә йөзбашлары Раббыга бүләк итеп китергән
алт ын уна лт ы мең җиде йөз илле шәк ыл булд ы. 53 Гаскәриләр исә суг ышта кулга
төшергән алт ынн ы үзләрендә калд ырд ы. 54 Муса белән рух ан и Элгазар алт ынн ы
меңбашларыннан вә йөзбашларыннан алд ылар да, исраи л иләр истәлег е итеп, Раб
бы карш ына, Очраш у чат ырына китерделәр.
Рубин, Гәд ыругларына һәм Менашше ыругының бер яртысына бирелгән җир

32

Рубин һәм Гәд угылларын ың көт үләре бик зур иде, һәм алар Ягызер һәм
Гил ыгад җирләренең көт ү йөрт ү өчен яракл ы урын икәнен күрделәр. 2-3 Гәд
һәм Рубин угыллары, Муса белән рух ан и Элгазар һәм хал ык җитәкчеләре янына
килеп:
– Атарот, Дибон, Ягызер, Нимра, Хишбун, Элгале, Себам, Нәбу һәм Бег он –
4 Исраи л халк ы өчен Раббы тар-мар иткән җирләр терлек йөрт ерг ә хәйран шәпт ер;
ә без, синең колларың, терлек көтәбез, – дип әйттеләр. 5 Аннары: – Әгәр без синең
күз алд ыңда шәфк ать казанганбыз икән, бу җирне, биләмә итеп, без хезмәтчелә
реңә бир; безне Үрд үннең аръя г ына чыгарма, – дип өстәделәр.
6 Гәд һәм Рубин угылларына Муса:
– Кардәшләрег ез суг ышк а барачак, ә сез монда кал ырсызм ы?! 7 Ни өчен сез
исраи л иләрнең Раббы бирәсе җиргә бару теләг ен сүрелдерәсез? – диде. – 8 Раббы
биргән җирне карар өчен, мин сезнең аталарыг ызн ы Кадыш-Барниадан җибәргәч,
алар да нәкъ менә шулай эшләгән иде. 9 Эшк үл үзәнлег енә барып җитеп, ул якларн ы
күргәч, алар да исраи л иләрнең Раббы бирәсе җиргә бару теләг ен сүрелдергән иде.
10 Шул көнне Раббын ың ачуы кабард ы, һәм Ул ант итеп әйтт е: 11 «Мин, ант эчеп,
Ибраһ имга, Исх акк а һәм Ягък убк а вәгъдә иткән җирләрне Мисырдан чыкк ан,
яше егермедән узган кешеләр күрмәсләр, чөнк и алар бөтен күңелләре белән Миңа
буйсынмад ылар. 12 Бу исәпкә кынази Ифунн и угл ы Кәлеб белән Нун угл ы Ешуа
гына керм и, чөнк и алар Раббыга бөтен күңелләре белән буйсынд ылар». 13 Раббы
ның Исраи лгә ачуы кабард ы, һәм Аның алд ында яманл ык кылган бу буы нн ы Ул,
тәмам юкк а чыгарганч ы, кырык ел буе, чүлдә йөртте.
14 – Инде менә сез – гөнаһл ы буы н – аталарыг ыз урын ына кал ып, Раббын ың
Исраи лгә карш ы ачуы н таг ын да ныграк кабартасыз. 15 Әгәр сез Аңардан йөз чөер
сәг ез, Исраи л халк ын Ул чүлдә калд ырачак, һәм сез, шулай итеп, хал ыкн ы тәмам
харап итәчәксез.
1
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Гәд һәм Рубин угыллары, Муса янына килеп:
– Без монда көт үләребез өчен сарык араннары һәм балаларыбыз өчен шәһәрләр
корырбыз, – диделәр. – 17 Шуннан соң, кораллан ып, исраи л иләр үзләренә тәгаен
ләнгән җирләргә барып урнашк анч ы, алар алд ыннан барырбыз. Ә балаларыбыз,
җирле хал ыктан саклан ып хәвеф-хәтәрсез яшәсен өчен, ныг ыт ылган шәһәрләрдә
калсын. 18 Исраи л иләрнең һәрберсе үзенә биләмәгә җир алганч ы, без өйләребезгә
кайтмабыз. 19 Үрд үннең аръя г ында без алар белән бергә биләмәгә җир алмабыз,
чөнк и безнең биләмәләр Үрд үннең бу ягында – көнч ыг ыш тарафында булачак.
20-22 Муса аларг а әйтт е:
– Әгәр шулай эшл исез һәм, кораллан ып, Үрд үннең аръя г ына Раббы алд ында
Аның хак ына суг ышк а барасыз икән, ул чакта сез, Раббы Үзенең дошманнарын
тар-мар итеп бөтен җирне яулап алганнан соң, монда кире кайта алырсыз – Раббы
алд ында да, Исраи л алд ында да гаепле булмассыз, һәм бу җир Раббы күз алд ында
сезнең биләмәг ез дип исәпләнер.
23 – Әгәр шулай эшләмәс әг ез, Раббы алд ында гөнаһ кылг ан санал ырсыз, һәм
белег ез: шул чакта җәзасыз калмассыз! 24 Балаларыг ыз өчен шәһәрләр төзег ез, са
рыкларыг ыз өчен араннар корыг ыз, шулай ук биргән вәгъдәг езне дә үтәг ез.
25 Гәд угыллары белән Рубин угыллары Мусаг а әйтт еләр:
– Без – синең хезмәтчеләрең, әфәндебез. Ничек кушсаң, шулай эшләрбез! 26 Ба
лаларыбыз вә хат ыннарыбыз, көт үләребез, барча терлег ебез монда – Гил ыгад шә
һәрләрендә калсын. 27 Ә синең хезмәтчеләрең, кораллан ып, әфәндебез кушк анча,
Раббы алд ында суг ышк а барыр өчен, Үрд үн аръя г ына чыгар.
28 Муса алар хак ында рух ан и Элг аз арг а, Нун угл ы Ешуа г а һәм исраи л иләрнең
ыруг башл ыкларына әмер бирде. 29 Муса болай дип әйтте:
– Әгәр Гәд һәм Рубин угыллары, суг ышк а кораллан ып, Раббы алд ында сезнең
белән бергә Үрд үннең аръя г ына чыгалар икән, шул чакта сез, ул җирне яулап ал
ганнан соң, Гил ыгадн ы биләмә итеп аларга бирег ез. 30 Әгәр алар сезнең белән бергә
Үрд үн аръя г ына чыкм ыйлар икән, ул чаг ында сезнең белән бергә Кәнган җирендә
биләмә алсыннар.
31 Гәд һәм Рубин угыллары болай дип җав ап бирделәр:
– Без – синең хезмәтчеләрең. Раббы ничек боерса, шулай эшләрбез! 32 Без, ко
раллан ып, Раббы алд ында Кәнган җиренә барачакбыз, әмма безгә биләмә итеп
биреләсе җирләр Үрд үннең бу ягында булсын.
33 Муса, шулай итеп, амориләр патшасы Сихон патшал ыг ын һәм Башан патша
сы Ог патшал ыг ын шәһәрләре вә шәһәрләр тирәсендәг е җирләре белән бергә Гәд
һәм Рубин угылларына, Йосыф угл ы Менашше ыруг ын ың бер ярт ысына бирде.
34-36 Гәд угылл ары Диб он, Атар от, Арог ыр, Атрот-Шофан, Ягыз ер, Йөгб еһ а,
Бәйт-Нимра, Бәйт-Һаран шәһәрләрен ныг ытт ылар һәм сарык араннары корд ылар.
37-38 Ә Рубин угыллары, Хишбун, Элг але, Кыръя т аи м, Нәбу, Багал-Мегон (кайб ер
шәһәрләрнең исемнәре үзгәртелгән) һәм Сибма шәһәрләрен терг езеп, аларга яңа
исемнәр бирделәр.
39 Менашше угл ы Мәк ирнең нәсел варислары, Гил ыг адк а кит еп, аны басып алд ы
лар һәм анда яшәгән амориләрне куы п чыгард ылар. 40 Муса Гил ыгадн ы Менашше
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угл ы Мәк иргә бирде, һәм аның нәселе шунда урнашт ы. 41 Менашше нәселеннән
булган Яһир амориләрнең авылларын басып алд ы һәм аларн ы Яһир авыллары дип
атад ы. 42 Нобах исә Кынатн ы һәм аның тирәсендәг е шәһәрләрне басып алд ы һәм
аны үз исеме белән Нобах дип атад ы.

33

Мисырдан Үрдүн елгасына кадәр үткән юл

Төркемнәргә бүленгән Исраи л халк ы, Муса белән Һарун җитәкчелег ендә
сәя хәт кылганда, түбәндәг е урыннарда тукталд ы. 2 Раббы куш уы буенча,
Муса чүл сәфәре дәвам ында туктап ял итәсе урыннарн ың исемлег ен төзеде. Алар
ның барыр юллары һәм туктал ышлары түбәндәг ечә.
3 Бер енче айн ың унбишенче көнендә, Кот ыл у бәйр әменнән соң икенче көндә,
мисырл ыларн ың күз алд ында алар, кыю атлап, Рәмесестән чыг ып киттеләр. 4 Ул
вак ытта мисырл ылар Раббы тарафыннан һәлак ителгән беренче бул ып туган угыл
ларын җирл и иделәр – Раббын ың Мисыр илаһларын хөкем итүе иде бу!
5 Исраи л иләр, Рәмес ест ән кузг ал ып кит еп, Суккөтт ә чат ырл арын корып ур
нашт ылар.
6 Суккөтт ән кит еп, чүл чит ендәг е Этамда чат ырларын корып урнашт ылар.
7 Этамнан кит еп, Багал-Сефоннан көнч ыг ышт а урнашк ан Пи-Һахирутка таба
борылд ылар һәм Мигдол карш ында чат ырларын корып урнашт ылар.
8 Пи-Һахируттан кит еп, диңг езне кичт еләр, аннары чүлг ә чыкт ылар һәм, Этам
чүле буйлап өч көн барганнан соң, Марада чат ырларын корып урнашт ылар.
9 Марадан кит еп, Элимг ә килделәр; Элимдә уни ке су чыг анаг ы һәм җитмеш
хөрмә агач ы бар иде. Алар шунда чат ырларын корып урнашт ылар.
10 Элимнән кит еп, Кам ышл ы диңг ез яры буенд а чат ырл арын корып урн ашт ыл ар.
11 Кам ышл ы диңг ез яры буеннан кит еп, Син чүлендә чат ырларын корып ур
нашт ылар.
12 Син чүленнән кит еп, Дуфк ада чат ырларын корып урнашт ылар.
13 Дуфк адан кит еп, Алуш т а чат ырларын корып урнашт ылар.
14 Алуш т ан кит еп, Рефид имдә чат ырларын корып урнашт ылар; анда хал ык өчен
эчәргә су юк иде.
15 Рефид имнән кит еп, Синай чүлендә чат ырларын корып урнашт ылар.
16 Синай чүленнән кит еп, Кыйбрут-Һаттавада чат ырларын корып урнашт ылар.
17 Кыйбрут-Һаттавадан кит еп, Хас ер отт а чат ырларын корып урнашт ылар.
18 Хас ер отт ан кит еп, Ритмада чат ырларын корып урнашт ылар.
19 Ритмадан кит еп, Риммун-Переста чат ырларын корып урнашт ылар.
20 Риммун-Перестан кит еп, Либнада чат ырларын корып урнашт ылар.
21 Либнадан кит еп, Риссада чат ырларын корып урнашт ылар.
22 Риссадан кит еп, Кыһ илат ада чат ырларын корып урнашт ылар.
23 Кыһ илат адан кит еп, Шеф ер тавында чат ырларын корып урнашт ылар.
24 Шеф ер тавыннан кит еп, Харадада чат ырларын корып урнашт ылар.
25 Харададан кит еп, Мак ыһелотт а чат ырларын корып урнашт ылар.
26 Мак ыһелотт ан кит еп, Тах атт а чат ырларын корып урнашт ылар.
27 Тах атт ан кит еп, Терахт а чат ырларын корып урнашт ылар.
1
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Терахтан китеп, Митк ада чат ырларын корып урнашт ылар.
Митк адан китеп, Хашмонада чат ырларын корып урнашт ылар.
30 Хашмонадан кит еп, Мос ер отт а чат ырларын корып урнашт ылар.
31 Мос ер отт ан кит еп, Бәне-Ягаканда чат ырларын корып урнашт ылар.
32 Бәне-Ягаканнан кит еп, Хор-Һагидгәддә чат ырларын корып урнашт ылар.
33 Хор-Һагидгәддән кит еп, Йотбат ада чат ырларын корып урнашт ылар.
34 Йотбат адан кит еп, Абр онада чат ырларын корып урнашт ылар.
35 Абр онадан кит еп, Эсион-Гебердә чат ырларын корып урнашт ылар.
36 Эсион-Гебердән кит еп, Сыйн чүленд әг е Кад ышт а чат ырл арын корып ур
нашт ылар.
37 Кад ышт ан кит еп, Эдом җирләр е чиг ендәг е Һор тавында чат ырларын корып
урнашт ылар.
38 Исраи л халк ын ың Мисырд ан чыг уы н а кырыг ынч ы ел киткәч, бишенче айн ың
бер енче көнендә, Раббын ың куш уы буенча, рух ан и Һарун Һор тавына менде һәм
шунда вафат булд ы. 39 Һор тавында үлеп калг анда, Һарунг а йөз егерме өч яшь иде.
40 (Кәнг ан җир еннән көнья кт а, Нәг ебт ә яшәг ән кәнг ан и Арад патша исраи л и
ләрнең кил үен ишетә.)
41 Алар, Һор тавыннан кит еп, Салм унада чат ырларын корып урнашт ылар.
42 Салм унадан кит еп, Пунонда чат ырларын корып урнашт ылар.
43 Пуноннан кит еп, Оботт а чат ырларын корып урнашт ылар.
44 Оботт ан кит еп, Мәаб чиг ендәг е Ие-Әбаримдә чат ырларын корып урнашт ылар.
45 Ие-Әбаримнән кит еп, Дибон-Гадта чат ырларын корып урнашт ылар.
46 Дибон-Гадтан кит еп, Алмон-Диблатаимдә чат ырларын корып урнашт ылар.
47 Алмон-Диблатаимнән кит еп, Нәбу алд ындаг ы Әбарим тауларында чат ырла
рын корып урнашт ылар.
48 Әбарим таул арынн ан кит еп, Мәа б үзәнлег енд ә, Үрд үн елг асы янынд аг ы
Әрихә карш ында чат ырларын корып урнашт ылар. 49 Аларн ың чат ырлары Үрд үн
яры буйлап Мәаб үзәнлег ендәг е Бәйт-Ешимоттан алып Әбел-Шиттимгә кадәр
урнашк ан иде.
28
29

Мәаб үзәнлег ендә, Үрд үн елгасы янындаг ы Әрихә карш ында Раббы Мусага:
– Исраи л иләргә әйт: «Үрд үн елгасын кичеп, Кәнган җиренә кергәч, ул җирдә
яшәүчеләрне бөтенләй куы п чыгарыг ыз. Аларн ың коеп яки таштан сырлап ясаган
барча потларын һәм потх анәләрен пыр туздырыгыз, – диде. – 53 Ул җирне яулап
алыг ыз һәм шунда хуҗ а бул ып урнаш ыг ыз, чөнк и Мин ул җирне сезгә биләмә итеп
бирәм. 54 Ул җирне, шобага сал ып, ыруглар арасында бүлег ез; зуррак ыругк а – күб
рәк, кечерәк ыругк а азрак итеп җир бирег ез; шобагакемгә чыкса, шул җир анык ы
бул ыр. Җирне ата-бабаларыгызның ток ымнары арасында бүлег ез.
55 Әгәр ул җирдә яшәүчеләрне куы п җиб әрмәс әг ез, сезнең арада яшәп кал уч ылар
күзег езгә кергән тикән, янт ыг ыг ызга кадалган тигәнәк кебек бул ырлар: бу җирдә
алар сезгә тын ыч кына яшәргә ирек бирмәсләр. 56 Шул чакта Мин, аларга карш ы
нәрсә эшләргә ния тләгән булсам, шун ы сезгә карш ы эшләрмен».
50
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34

Кәнган җире чикләре

Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләргә шулай дип боер: «Кәнган җиренә кергәч, Мин сезгә би
рәчәк ул җирнең чикләре түбәндәг ечә бул ыр.
3 Көнья к тарафт а сезнең җирләр Сыйн чүленнән, Эдом чикләр еннән башлан ыр.
Көнья к чиг ег ез, Тозл ы диңг ез* ярыннан башлан ып, 4 көнья кк а – Акраббим үтке
ленә таба дәвам итәр, аннары, Сыйн чүле аша узып, Кадыш-Барнианың көнья г ына
чыгар. Шуннан ары Хатсар-Аддарга юнәлер һәм, Асм унга җитеп, 5 Мисыр чигендәге
елгага таба борыл ыр да Урта диңг ез буенда тәмамлан ыр.
6 Ә көнбат ыш чикләр ег ез Бөек диңг ез* яры буйлап узар. Бу – сезнең көнбат ыш
чиг ег ез.
7 Төнья к чиг ег ез, Бөек диңг ездән башлан ып, Һор тавына җит әр. 8 Һор тавыннан
чик Хамат үткеленә таба китәр һәм, Седадтан үтеп, 9 Зифронга кадәр дәвам итәр
дә Хатсар-Энанга җитеп туктар. Бу – сезнең төнья к тарафтаг ы чиг ег ез.
10 Көнч ыг ыш чиг ег ез, Хатсар-Энаннан башлан ып, Шефамг а җит әр. 11 Шефам
нан чик Аинн ың көнч ыг ыш ягындаг ы Риблага таба сузыл ыр һәм аннан Киннерет
күленең* көнч ыг ыш ярындаг ы сөзәклекләр буенча дәвам итәр. 12 Шуннан соң чик
сызыг ы Үрд үн елгасы буйлап төшәр дә Үле диңг езгә җитеп туктар. Һәр тарафта
чикләре билг еләнгән менә бу җирләр – сезнекедер».
13 Шуннан соң Муса исраи л иләрг ә болай дип боерд ы:
– Туг ыз ыругк а һәм унынч ы ыругн ың ярт ысына бирергә дип Раббы әмер иткән
һәм сез, шобага сал ып, биләмәгә аласы җирләр менә шуш ыд ыр. 14 Рубин ыруг ы,
Гәд ыруг ы һәм Менашше ыруг ын ың бер ярт ысы үз биләмәләрен гаи ләләре сан ын
ча алд ы инде. 15 Шуш ы ыруглар биләмә җирләрен Әрихә карш ыннан, Үрд үннең
көнч ыг ыш ярыннан алд ылар.
1
2

Җир бүлүчеләр
Раббы Мусага әйтте:
– Җирне сезгә рух ан и Элгазар белән Нун угл ы Ешуа бүлеп бирәчәк. 18 Җирне
бүл ү өчен, һәр ыругтан берәр җитәкче дә алыг ыз. 19 Менә аларн ың исемнәре:
Яһүдә ыруг ыннан – Ифунн и угл ы Кәлеб;
20 Шим ун ыруг ыннан – Амм иһуд угл ы Шем уи л;
21 Бенья м ин ыруг ыннан – Кислон угл ы Элидад;
22 Дан ыруг ыннан – Йөгл и угл ы Вукк ый;
23 Йосыф угл ы Менашше ыруг ыннан – Ифод угл ы Ханн ие л;
24 Эфраи м ыруг ыннан – Шифт ан угл ы Кым уи л;
25 Зәбул ун ыруг ыннан – Парнах угл ы Элисапан;
26 Исәсхәр ыруг ыннан – Азз ан угл ы Палт ие л;
16
17

* 34:3 Тозлы

диңгез – ягън и Үле диңг ез.
диңгез – ягън и Урта диңг ез.
34:11 Кинн ер ет күл е – ягън и Гәл иләя күле.

* 34:6 Бөе к
*
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27
28

Ашер ыруг ыннан – Шелом и угл ы Ахиһуд;
Нәптал и ыруг ыннан – Амм иһуд угл ы Педаһел.

29 Кәнг анда исраи л иләрг ә җирне бүлеп бирү өчен Раббы билг еләг ән кешеләр
әнә шулар.

35

Левиләргә тәгае нләнгән шәһәрләр

Мәаб үзәнлег ендә, Үрд үн елгасы янындаг ы Әрихә карш ында Раббы Му
сага әйтте:
2 – Исраи л иләрг ә болай дип боер: «Үзег езг ә биләмә итеп алг ан җирләрдән ле
виләргә яшәү өчен шәһәрләр һәм шулар тирәсендәг е көт үлекләрне бирег ез. 3 Шә
һәрләр – яшәү өчен, ә көт үлек җирләре аларн ың сыерлары, көт үләре һәм башк а
терлекләре өчен булачак.
4 Сез левиләрг ә бир ерг ә тиешле шәһәрләр тир әс ендәг е көт үлекләр шәһәр ди
варыннан һәр дүрт тарафк а мең терсәккә сузылсын. 5 Шәһәр көт үлек уртасында
кал ырл ык итеп, аның диварыннан көнч ыг ышк а, көнья кк а, көнбат ышк а һәм төнь
якк а ике мең терсәк үлчәп, чик билг еләг ез – шәһәр тирәсендәг е шуш ы җирләрдә
левиләрнең терлекләре утлап йөрер.
6 Левиләрг ә сез бир әс е шәһәрләрнең алт ысы сыен у шәһәр е булачак. Кеше үтерү
чегә шул шәһәрләргә качарга рөхсәт ителәчәк. Бу алт ы шәһәрдән тыш, левиләргә
таг ын кырык ике шәһәр бирег ез. 7 Левиләргә әйләнә-тирәсендәге көт үлекләре
белән бергә җәмг ысы кырык сиг ез шәһәр бирег ез. 8 Исраи л иләр биләмәсеннән
левиләргә шәһәрләр бүлеп биргәндә, һәрбер ыруг алган өлешнең зурл ыг ына карап
эш итег ез: җирләре күбрәк булган ыругтан – күбрәк, җирләре азрак булган ыругтан
шәһәрләрне азрак алыг ыз».
1

Сые ну шәһәрләре
Раббы Мусага әйтте:
– Исраи л иләргә игълан ит: «Үрд үн аша үтеп Кәнган җиренә кергәннән соң,
үзег ез өчен сыен у шәһәрләре сайлап алыг ыз. Ялг ышл ык белән кеше үтерүчегә анда
качарга рөхсәт ителәчәк. 12 Ул шәһәрләр, үч алуч ыдан саклан у өчен, сыен у урын ы
булачак. Шул рәвешле, җәмәгат ьчелек үзенең хөкемен чыгарганч ы, кеше үтерүче
исән калачак. 13 Сыен у өчен сез бүлеп бирергә тиешле шәһәрләр алтау булачак:
14 өчес е – Үрд үннең көнч ыг ыш ярында, таг ын өчес е – Кәнг ан җир ендә; ул шә
һәрләр сыен у шәһәрләре бул ырга тиеш. 15 Ялг ышл ык белән кеше үтергән теләсә
кем кача алсын өчен, бу алт ы шәһәр исраи л иләргә һәм алар арасында көн күрүче
килмешәкләргә яки вак ытл ыча яшәүчеләргә сыен у шәһәрләре булачак.
16 Әгәр бер әү тимер корал белән кемг ә дә булса сукса һәм аны үтерс ә, ул, кеше
үтерүче санал ып, үлем җәзасына дучар ителергә тиеш. 17 Әгәр берәү, таш белән су
гып, кемне дә булса үтерсә, ул, кеше үтерүче санал ып, үлем җәзасына дучар ителергә
тиеш. 18 Әгәр берәү, кул ындаг ы агач корал белән суг ып, кемне дә булса үтерсә, ул,
кеше үтерүче санал ып, үлем җәзасына дучар ителергә тиеш. 19 Кеше үтергән адәмне
кан үче алуч ы үзе үтерә ала: әгәр үтерүчене очрата икән, аны үтерә ала. 20-21 Әгәр
9

10-11

256

Саннар 35, 36

берәү, кемне дә булса нәфрәт белән төртеп җибәреп яки кемгә дә булса яман ния т
белән әйбер ырг ыт ып, аны үтерә икән, йә булмаса дошманл ык арк асында суг ып
үтерә икән, үлем җәзасына дучар ителергә тиеш, чөнк и ул – кеше үтерүче. Кеше
үтергән адәмне кан үче алуч ы очратса, аны үтерә ала.
22 Әгәр бер әү, дошманл ыкт ан түг ел, бәлк и ялг ышл ык белән кемне дә булса төрт еп
җибәреп яки ырг ытк ан әйбере белән эләг еп 23 яисә өстенә таш төшереп, аны үтерә
икән, – гәрчә үтерүче аның дошман ы булмаса һәм аңа явызл ык эшләргә теләмәсә
дә, – 24 ул очракта җәмәгат ьчелек, үтерүче белән кан үче алуч ы арасындаг ы эшне
тикшереп, түбәндәг е кан ун ниг езендә хөкем итәргә тиеш. 25 Җәмәгат ьчелек, үте
рүчене кан үче алуч ын ың кул ыннан котк арып, аны кач ып киткән сыен у шәһәренә
кире кайтарырга тиеш – изг е май белән майланган баш рух ан ин ың үлеменә кадәр
кеше үтерүче шунда яшәсен. 26-27 Әгәр кеше үтерүче үзе качк ан сыен у шәһәреннән
чыга, һәм кан үче алуч ы аны сыен у шәһәреннән читтә очрат ып үтерә икән, кан
үче алуч ы аны үтерүдә гаепле булмая чак, 28 чөнк и кеше үтерүче баш рух ан ин ың
үлеменә кадәр үзе качк ан сыен у шәһәрендә яшәргә тиеш; баш рух ан и үлгәннән соң
гына, аңа үз биләмәсенә кайт ырга рөхсәт ителә.
29 Сез яшәг ән барл ык урынн ард а буыннан-буынга күчеп килә торг ан караркагыйдәләр шулард ыр.
Кеше үтерүченең хөкемгә тартылуы
30 Әгәр бер әү кемне дә булса үтер ә икән, үтерүче кеше, шаһ итлар сөйләв енә ка
рап, үлем җәзасына дучар ителергә тиеш; әмма үлем җәзасына хөкем итү өчен, бер
генә шаһ ит җитм и.
31 Үлемг ә хөкем ителг ән үтерүчене йол ым түләп котк арып калмаг ыз, чөнк и кеше
үтерүче үлем җәзасына дучар ителергә тиеш.
32 Сыен у шәһәр енә качк ан кеше баш рух ан ин ың үлеменә кадәр үз җир енә кай
тып яши алсын өчен, йол ым алмаг ыз.
33 Үзег ез яшәг ән җирне нәҗесләмәг ез; кан җирне нәҗесл и, һәм кан түг елг ән
җир бүтән һичнәрсә белән дә түг ел, фәк ать кеше кан ын түг үченең кан ы белән ге
нә чистарына. 34 Сез гомер иткән һәм Мин яшәгән җир нәҗесләнергә тиеш түг ел;
чөнк и Мин, Раббы, исраи л иләр арасында яшимен».

36

Кияүгә чыккан хатын-кызларның мирасы

Йосыф ток ым ыннан булган, Менашше угл ы Мәк ирдән туган Гил ыгад
кабиләсенең җитәкчеләре бервак ыт, Мусага һәм ыруг башл ыкларына мө
рәҗәгать итеп, болай диделәр:
2 – Син әфәндеб езг ә Раббы: «Шобаг а сал ып, Исраи л угылларына биләмәг ә җир
бүлеп бир», – дип әмер иткән чакта, кардәшебез Сел упх ад өлешен Ул аның кызла
рына бирергә боерган иде. 3 Әмма әлег е кызлар Исраи лнең башк а ыруг егетләренә
кия үгә чыга калсалар, кызларн ың биләмәләре, аталарыбыз биләгән җирләрдән
алын ып, шул егетләрнең ыруглары биләгән җирләргә куш ылачак һәм, шул рә
вешле, шобага буенча безгә чыкк ан җирләр кимеячәк. 4 Исраи л иләр Илленче елга
1
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кергәндә, Сел упх ад кызларын ың биләмәләре алар кия үгә чыкк ан ирләрнең ыру
гына күчәчәк – аталарыбыз җиреннән алыначак.
5 Муса, Раббын ың куш уы буенча, исраи л иләрг ә әмер итеп әйтт е:
– Йосыф ыруг ын ың нәсел варислары дөрес сөйл и. 6 Сел упх ад кызлары хак ында
Раббын ың әмер итеп әйт кәне шул: алар күңелләре теләгән егетләргә кия үгә чыга
алалар, тик егетләр Сел упх ад белән бер ыругтан бул ырга тиеш. 7 Исраи л иләрнең
биләмәләре бер ыругтан икенче ыругк а күчмәсен – һәрбер исраи л и ата-бабаларыннан мирас итеп алган җиренә багл ы булсын. 8 Исраи л иләр ыруг ында мирасч ы
булган һәр кыз ата-бабалары ыруг ыннан берәрсенә кия үгә чыксын, шул чаг ында
исраи л иләр ата-бабаларыннан мирас итеп алган җирләрдә хуҗ а бул ып кал ырлар.
9 Биләмә җирләр е бер ыругт ан икенче ыругк а күчмәс ен – Исраи л халк ын ың һәр
ыруг ы үз җиренә багл ы булсын.
10 Раббы Мусаг а ничек әмер иткән булса, Сел упх ад кызлары нәкъ шулай эшлә
деләр. 11 Сел упх ад кызлары Махла, Тирса, Хөглә, Милкә һәм Ноа әтиләре ягыннан
үз абыйларын ың угылларына кия үгә чыкт ылар. 12 Аларн ың ирләре Йосыф угл ы
Менашше ыруг ыннан иделәр, шуңа күрә Сел упх ад кызларын ың биләмәләре ата
лары ыруг ында калд ы.
13 Мәаб үзәнлег ендә, Үрд үн елг асы янындаг ы Әрихә карш ында Раббын ың Муса
арк ыл ы исраи л иләргә биргән боерык-карарлары әнә шулар.
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Мусаның Раббы вәгъдә иткәннәрне исраи лиләрнең исенә төшерүе

Бу китапта Мусан ың Үрд үн аръя г ындаг ы чүлдә, Араба тиг езлег ендә, Суф дип
аталган урын карш ында – Паран белән Тофел, Лабан, Хасерот һәм Ди-Заһаб
арасында – Исраи л халк ына сөйләгән сүзләре китерелә. 2 (Сәг ыйрь таулары аша
Хоребтан Кадыш-Барниага барып җитәр өчен, унбер көн кирәк.)
3 сИср аи л иләр Мисырд ан чыг ып китк әннең кырыг ынч ы елынд а, унб ер енче
айн ың беренче көнендә сРаббы кушк аннарн ы Муса Исраи л халк ына ирештерде.
4 Бу хәл Хишбунда яшәг ән амориләр патшасы Сихон, Ашт ар отт а һәм Эдр ег ый
да яшәгән Башан патшасы Ог Муса тарафыннан җиңелгәннән соң булд ы. 5 Муса
исраи л иләргә Раббы скан ун ын аңлата башлаганда, алар Үрд үн елгасын ың икенче
ягындаг ы сМәаб җирендә иделәр. Муса аларга болай диде:
6 – Раббы с Аллабыз Хор еб тавында безг ә: «Бу тауда инде озак торд ыг ыз, 7 җыен ы
гыз да амориләр яшәгән тауларга, аларн ың күршеләре яши торган җирләргә – Араба
тиг езлег енә, тауларга, түбән урыннарга, Нәг ебкә һәм диңг ез буйларына китег ез,
с
кәнган иләр җирен һәм Ливанн ы узып, бөек Фөрат елгасына кадәр барып җитег ез.
8 Менә, бу җирләрне Мин сезг ә тапш ырам. Барыг ыз, Мин сезнең ата-бабаларыгыз
Ибраһ имга, Исх акк а, Ягък убк а һәм аларн ың нәсел варисларына бирергә ант иткән
җирне биләг ез!» – дип әйтте.
1

Мусаның башлыклар сайлавы
Муса әйтте:
– Мин сезгә ул вак ытта ук: «Берүзем генә барыг ызга да башл ык була алм ыйм.
10 Раббы Аллаг ыз сезне күп санл ы итт е, шуңа күр ә күкт әг е йолд ызлар сан ынча
ишәйдег ез! 11 Ата-бабаларыгызның Раббы Алласы сезне бүг енг едән мең мәртәбә
артт ырсын да, вәгъдә иткәненчә, фат их асын бирсен! 12 Ә мин берүзем генә сез
нең турыда кайг ырта, низагларыг ызн ы хәл итә алм ыйм! 13 Һәр ыругтан акылл ы,
зирәк, сыналган берн ичә ирне сайлап алыг ыз. Мин аларн ы сезгә башл ык итеп
куя рм ын», – дигән идем.
14 Сез: «Синең тәк ъд имең яхш ы», – дидег ез. 15 Мин ыругларыг ыздаг ы баш кеше
ләрне – зирәк акылл ы, сыналган ирләрне – башл ыкларыг ыз иттем, сезнең өстән
меңбаш ы, йөзбаш ы, иллебаш ы, унбаш ы билг еләдем, һәр ыругк а җитәкчеләр куй
дым. 16 Хөкемчеләрег езгә мин шунд ый әмер бирдем: «Кардәшләрег езнең дәгъва
ларын игът ибар белән тыңлаг ыз. Бәхәс исраи л и белән исраи л и арасындам ы яки
9
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исраи л и белән читтән килгән кеше арасындам ы – һәммәсен гадел хөкем итег ез.
17 Хөкем иткәндә, кешеләрнең берс ен икенчес еннән өст ен куймаг ыз, яшьләрнең
дә, өлкәннәрнең дә сүзенә колак сал ыг ыз. Беркемнән дә курыкмаг ыз, чөнк и хөкем
итү – Аллаһ ы эше, ә инде эшне хәл итү кыен булса, миңа килег ез, мин аны үзем
хәл итәрмен». 18 Сез эшләргә тиешле нәрсәләрнең барысы турында мин сезгә тег е
вак ытта ук әйттем.
Мусаның Аллаһы вәгъдә иткән җирне карарга кешеләр җибәрүе
Шуннан, Раббы Аллабыз кушк анн ы тыңлап, Хоребтан амориләрнең таул ы
иленә таба киттек. Үзег ез күргән зур һәм курк ын ыч чүлне узып, Кадыш-Барниага
килеп җиттек. 20 Мин сезгә: «Сез Раббы Аллабыз амориләрнең безгә бирәсе таул ы
иленә килеп җиттег ез, – дидем. – 21 Күрег ез, менә ул! Раббы Аллаг ыз бу җирне
сезгә бирде. Ата-бабаларыгызның Раббы Алласы кушк анча, барыг ыз, биләг ез аны!
Курыкмаг ыз, кот ыг ыз чыкмасын!»
22 Сез, миңа килеп: «Әйдә, бу җирне карап кайт ырг а үзеб ездән алда берн ичә
кешене җибәрик, – дидег ез. – Алар безгә кайсы юлдан барасын, нинд и шәһәрләр
барл ыг ын белешеп кайтсыннар». 23 Бу фикер миңа ошад ы, һәм мин, һәр ыругтан
берәр кеше исәбеннән, уни ке кеше сайлап алд ым. 24 Шуннан алар киттеләр, тау
ларга күтәрелеп, Эшк үл үзәненә төштеләр һәм ул тирәдәг е җирне карап чыкт ылар.
25 Шунда җыйг ан җимешләрне кит ер еп, алар безг ә бу җир турында сөйләделәр.
«Раббы Аллабыз безгә бирәсе җир яхш ы», – дип әйттеләр.
26 Әмма сез ул җирг ә барырг а теләмәдег ез, Раббы Аллаг ызн ың кушк ан ына кар
шы килдег ез, 27 чат ырларыг ызда: «Раббы безгә нәфрәтләнә, шуңа күрә, амориләр
кул ына тапш ырып, кырып бетерер өчен генә безне Мисыр җиреннән алып чык
ты, – дип зарлан ышт ыг ыз. – 28 Инде хәзер кая барырга безгә? Андаг ы хал ыкн ың
бездән күпкә көчле, озын буйл ы бул уы н, шәһәрләренең зур, диварларын ың күккә
кадәр җит үен, анак ыймнарн ы күрүен сөйләп, туганнарыбыз безне курк ыт ып бе
терде», – дидег ез.
29 Ә мин сезгә: «Котыгыз очмасын, курыкмагыз алардан! – дидем. – 30 Раббы Ал
лагыз, сезнең алдан барып, сезнең өчен Үзе сугышачак. Күреп тордыгыз: Мисырда
да, 31 чүлдә дә Ул шулай эшләде. Шушы урынга килеп җиткәнче, бөтен юл буе Ул,
баласын күтәргән ата кебек, сезне кулында алып барды». 32-33 Шулай була торып та,
сәфәрегездә сездән алда барган, чатырларыгызга урын тапкан, төнлә ут баганасында,
көндезен болыт баганасында сезгә юл күрсәткән Раббы Аллагызга ышанмадыгыз!
19

Раббының исраи лиләргә җәз а бирүе
Сезнең сүзләрне ишеткәч, Раббын ың ачуы килде, һәм Ул ант итеп әйтт е:
«Сез – кара эчле хал ык, шуңа күрә Мин, ант эчеп, ата-бабаларыгызга вәгъдә
иткән бәрәкәтле җирне бу начар буы ннан берәү дә күрмәс. 36 Бары Ифунн и угл ы
Кәлеб кенә күрер. Мин аңа һәм аның нәсел варисларына үзе аяк баск ан җирне
бирәм, чөнк и Кәлеб бөтен күңеле белән Раббыга буйсынд ы».
37 Сезнең арк ада Раббын ың миңа да ачуы килде, һәм Ул: «Муса, син дә ул җирг ә
кермәя чәксең, – диде. – 38 Әмма Нун угл ы Ешуа, синең ярдәмчең, бу җиргә керәчәк.
34

35
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Ешуага бул ыш, чөнк и бу җирне биләргә исраи л иләрне Ешуа алып барачак». 39 Раб
бы әйтте: «Яхш ын ы яманнан аера да белмәгән балаларыг ыз турында сез: „Алар
дошман кул ына калачак“, – дигән идег ез. Ләк ин әнә шул балаларыг ызга Мин бу
җирне бирермен, һәм алар аны биләрләр. 40 Ә сез, борыл ып, сКам ышл ы диңг езгә
илтә торган юл белән чүлгә кире китег ез».
41 Шул чаг ында сез миңа болай дип җав ап бирдег ез: «Без Раббы алд ында сгөнаһ
кылд ык; хәзер без, Раббы Аллабыз кушк анча, барып суг ышачакбыз». Шуннан
һәрк айсыг ыз, кул ына корал алып, аны-моны уйлап торм ый гына таул ы илгә ме
нәргә җыенд ы.
42 Раббы миңа әйтт е: «Аларг а шун ы җиткер: „Суг ыш ырг а бармаг ыз, чөнк и Мин
сезнең янда түг ел, шуңа күрә дошман сезне җиңәчәк“».
43 Аның сүзләр ен мин сезг ә җиткердем, тик сез тыңламад ыг ыз, Раббы сүз енә
карш ы килдег ез һәм таул ы илгә мендег ез, 44 ә анда яшәүче амориләр сезгә карш ы
суг ышк а чыкт ылар да, умарта күче кебек ябырыл ып, сезне Сәг ыйрьдән Хормага
кадәр куы п бард ылар һәм җиңделәр. 45 Сез, кире кайт ып, Раббы алд ында елад ы
гыз, әмма Раббы сезнең аһ-зарларыгызны тыңларга теләмәде.
46 Шуннан соң сез, Кад ышт а кал ып, озак вак ыт шунда яшәдег ез.

2

Исраи лиләрнең Мәа б һәм Эсау җирләре аша үтүе

Аннан соң, Раббы миңа кушк анча, Кам ышл ы диңг езгә таба борылд ык та
чүлгә кире киттек. Озак вак ытлар Сәг ыйрь таулары тирәсендә урал ып йөрдек.
2 Шулв ак ыт Раббы миңа: 3 «Бу таулар тир әс ендә җит әрлек урал ып йөрдег ез, инде
төнья кк а борыл ыг ыз, – диде. – 4-5 Хал ыкк а менә нәрсә дип әйт: „Сез Сәг ыйрьдә
яшәүче Эсау нәселеннән булган туганнарыг ыз җиреннән узарсыз, алар сездән кур
кырлар, әмма алар белән суг ыш удан саклан ыг ыз, чөнк и Мин сезгә аларн ың бер
карыш җирен дә бирм им, таул ы Сәг ыйрь илен Мин биләмә итеп Эсау ток ым ына
тапшырдым. 6 Сез аларга ашаган ризыг ыг ыз өчен дә, эчкән суыг ыз өчен дә түләгез“».
7 Раббы Аллаг ыз һәр эшег езг ә фат их асын бирде, иксез-чиксез чүлдән барг анда,
сезне кайг ыртт ы. Раббы Аллаг ыз шуш ы кырык ел буе яныг ызда булд ы, һәм сез
һичн инд и мохтаҗл ык күрмәдег ез.
8 Араба тиг езлег е буйлап без Элат һәм Эсион-Гебер шәһәрләр еннән башланг ан
юл белән Сәг ыйрь җирендә яшәүче кардәшләребез эсаулар яныннан узд ык һәм
аннары, борыл ып, Мәаб чүленә киттек. 9 Раббы миңа: «Мәабиләр белән дошманла
шып, суг ыш башламаг ыз, Мин алар җиреннән сезгә өлеш чыгарм ыйм, чөнк и Мин
Ар шәһәрен аларга – Лутн ың нәсел варисларына – биләмә итеп бирдем», – диде.
10 Элек анда көчле, күп санл ы, анак ыймнар кеб ек озын буйл ы эмимнәр яшәг ән.
11 Мәабиләр аларн ы эмимнәр дип атаг аннар, ләк ин анак ыймнар кеб ек үк, алар ре
фаи мнәр дип тә исәпләнгәннәр. 12 Сәг ыйрьдә элек хориләр яшәгән, ләк ин Эсаун ың
нәсел варислары аларн ың җирен тарт ып алган. Раббы исраи л иләргә биләмә итеп
биргән җирдә яшәгән хал ыкн ы исраи л иләр нишләтсә, Эсаун ың нәсел варислары,
хориләрне әнә шулай кырып бетереп, җирләренә кереп урнашк ан.
13 Раббы безг ә Зер ед үзәне аша икенче якк а чыг арг а кушт ы, һәм без Раббы әйт
кәнчә эшләдек. 14 Кадыш-Барниадан чыг ып кит үебезгә утыз сиг ез ел булд ы – инде
1
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менә Зеред үзәнен кичтек һәм, Раббы вәгъдә иткәнчә, шуш ы буы нн ың суг ышк а
яракл ы барл ык ирләре бу вак ыт эчендә үлеп бетте. 15 Шул буы нн ы сстан ыбыздан
юк иткәнчегә кадәр, Раббын ың кул ы алар өстендә булд ы. 16 Суг ышк а яракл ы шул
ирләрнең соңг ылары үлеп беткәч, 17 Раббы миңа әйтте: 18 «Бүген, Ар янындаг ы чикне
узып, Мәаб җиренә чыг ыг ыз. 19 Аммон иләр янына килеп җиткәч, дошманлаш ып,
суг ыш башламаг ыз: Мин алар җиреннән сезгә өлеш чыгарм ыйм, чөнк и Мин аны
аммон иләргә – Лутн ың нәсел варисларына – биләмә итеп бирдем».
20 Элек бу җирдә рефаи мнәр яшәг ән, һәм ул рефаи мнәр җир е бул ып саналг ан;
аммон иләр исә аларн ы зәмзумм имнәр дип йөрт кәннәр. 21 Зәмзумм имнәр көчле,
күп санл ы һәм анак ыймнар кебек озын буйл ы булганнар, әмма Раббы аммон иләр
күз алд ыннан зәмзумм имнәрне юк итте, һәм аммон иләр, аларн ың җирен үзләренә
алып, шунда кереп урнашт ылар. 22 Эсаун ың Сәг ыйрьдә яшәгән нәсел варислары
өчен дә Раббы шулай ук эшләде. Раббы хориләрне эсаулар күз алд ыннан юк итте:
эсаулар, аларн ы җирләреннән куы п, шунда кереп урнашт ылар һәм хәзер дә шунда
яшиләр. 23 Газага барып җиткәнче, юлда очраган авылларда яшәүче аввимнәрне
исә Кәфт урдан килгән кәфт урл ылар* юк итте һәм алар җиренә кереп урнашт ы.
Сихонны җиңү
Раббы: «Җыен ыг ыз, Арнон үзәнен кичег ез. Мин сезгә җире белән бергә Хиш
бун патшасы амори Сихонн ы бирәм. Аның белән суг ыш ып, җирен яул ый башла
гыз. 25 Шуш ы көннән Мин бөтен җирдә барл ык хал ыкларн ы сездән курк а, сезнең
турыда ишет үгә калт ырап төшә торган итәрмен», – диде.
26 Шунн ан соң Кыдемот үзәненнән мин Хишбун патш асы Сихонг а, килеш ү
тәкъд им итү өчен, илчеләр җибәрдем: 27 «Җиреңнән узарга рөхсәт ит. 28-29 Барган
юлыбыздан уңга да, сулга да тайп ылмабыз һәм ашаган ризыг ыбыз, эчкән суыбыз
өчен көмеш белән түләрбез. Эсаун ың Сәг ыйрьдә яшәүче нәсел варислары да, шулай
ук Арда яшәүче мәабиләр да безгә үз җирләреннән үтәргә рөхсәт иттеләр. Җирең
аша үтеп, Үрд үнгә җитәр һәм, аны кичеп, Раббы Аллабыз безгә бирәсе җиргә керер
идек». 30 Әмма Хишбун патшасы Сихон безгә үз җире аша үтәргә рөхсәт итмәде,
чөнк и Раббы Аллаг ыз, аны усалланд ырып, йөрәг ен киреләндерде – аны сезнең
кулга тапш ырыр өчен, шулай эшләде Раббы. Һәм мон ың шулай икәнлег ен бүг ен
сез үзег ез дә күреп торасыз.
31 Раббы миңа әйтт е: «Менә, Мин сезг ә Сихонн ы һәм аның җир ен бир әм, җи
ренә кереп бил и башлаг ыз!» 32 Шуннан Сихон бар халк ы белән Яһас янында безгә
карш ы суг ышк а чыкт ы. 33 Әмма Раббы Аллабыз аны безнең кулга тапш ырд ы, һәм
без бөтен халк ы, угыллары белән бергә Сихон патшан ы җиңдек. 34 Шул чаг ында
без аның бөтен шәһәрләрен яулап алд ык һәм бу шәһәрләрнең бар халк ын тәмам
юк иттек: ирләрне дә, хатын-кызларны да, балаларн ы да – берсен дә исән кал
дырмад ык. 35 Бу шәһәрләрдәг е бар байл ыкн ы һәм мал-туарны исә үзебезгә алд ык.
36 Арнон үзәненең чит ендә урн ашк ан Арог ырд ан һәм шул үзәндәг е башк а бер
24

* 2:23 Кәфтурлыл ар

– белг ечләр әйт үе буенча, Кәфт ур Крит утравын аңлата, ә кәфт урл ы

лар – пелешт иләр.
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шәһәрдән алып, Гил ыгадк а кадәр булган шәһәрләрдәг е диварларн ың берсе дә безгә
карш ы тора алмад ы. Раббы Аллабыз аларн ың барысын да безнең кулга тапш ырд ы.
37 Раббы Аллабыз кушк анча, сез бары аммон иләр җир енә, Ябб ок елг асы янындаг ы
урыннарга, таул ы җирдәг е шәһәрләргә генә якын килмәдег ез.

3

Башан патшасы Огның җиңелүе

Аннан соң без, борыл ып, Башанга бара торган юл белән киттек. Башан пат
шасы Ог бөтен халк ы белән Эдрег ый янында безгә карш ы суг ыш ырга чыкт ы.
2 Раббы миңа әйтт е: «Огт ан курыкма, чөнк и Мин аны бөт ен халк ы, җир е белән
синең кулга бирәм, һәм син аңа Хишбунда патшал ык иткән амориләр патшасы
Сихонга эшләгәнне эшләрсең». 3 Һәм Раббы Аллабыз Башан патшасы Огн ы бөтен
халк ы белән бергә безнең кулга бирде, ә без аларн ы үтереп бетердек, беркемне дә
исән калд ырмад ык. 4 Ул вак ытта Огн ың без яуламаган бер генә шәһәре дә калма
ды. Башан патшал ыг ында без Огн ың алтм ыш шәһәрен, Әрг үб җирен тул ысынча
алд ык. 5 Бу шәһәрләрнең барысы да биек диварлар, капк алар һәм бикләр белән бик
яхш ы ныг ыт ылган иде, ләк ин арада диварлар белән ныг ыт ылмаган бик күп баш
ка шәһәрләр дә бар иде. 6 Без, Хишбун патшасы Сихонн ың шәһәрләрен җимергән
кебек, һәр шәһәрне җимердек, анда яшәүче хал ыкн ы тәмам юк иттек: ирләрне дә,
хатын-кызларны да, балаларн ы да – барысын үтереп бетердек, 7 ә шәһәрләрендәг е
бөтен мал-туарны һәм байл ыкн ы үзебезгә алд ык.
8 Ул вакытта без амориләрнең әлеге ике патшасыннан, Үрдүн аръягындагы Арнон
үзәненнән башлап, Хәрмун тавына кадәр булган җирләрне тартып алдык. 9 (Сидун
лылар Хәрмунны – Сирион, ә амориләр Сенир дип атыйлар.) 10 Без тигезлектәге
барлык шәһәрләрне, бөтен Гилыгадны, Сәлкә һәм Эдрегыйга кадәр бөтен Башанны
яулап алдык; Сәлкә белән Эдрегый – Огның Башан патшалыгындагы шәһәрләре иде.
11 Башан патшасы Ог рефаи мнәр ток ым ыннан соңг ы кеше бул ып, аның тимердән
ясалган табут ы аммон иләрнең Рабаһ* шәһәрендә әле дә саклана; табутн ың озын
лыг ы, кабул ителгән үлчәм буенча, – туг ыз терсәк, иңе дүрт терсәк* иде.
1

Үрдүн елгасыннан көнчыгыштагы җирләрнең бүленүе
Ул вак ытта яулап алынган җирне – Арнон үзәненең читендә урнашк ан Аро
гырн ы һәм таул ы Гил ыгад җиренең ярт ысын – мин шәһәрләре белән бергә Рубин
һәм Гәд ыруг ына бирдем. 13 Ә Гил ыгадн ың калган өлешен һәм Ог патшал ык иткән
бөтен Башанн ы, димәк, бөтен Әрг үб җирен, Менашше ыруг ын ың бер ярт ысына
бирдем. Башанн ы рефаи мнәр җире дип тә йөрт кәннәр. 14 Гәш үриләр һәм мәгакә
һиләр җиренең чиг енә кадәр сузылган Әрг үб төбәг ен Менашше нәселеннән бул
ган Яһир яулап алд ы һәм бу җирләрне үз исеме белән Яһир авыллары дип атад ы.
Аларн ы бүг енг е көндә дә шулай Яһир авыллары дип йөртәләр.
15 Гил ыг адн ы мин Макиргә бирдем. 16 Арнон үзәнендәг е Гил ыг адт ан алып Яб
бок елгасына кадәр сузылган җирне Рубин белән Гәд ыруг ына бирдем; бер яктан
12

* 3:11 Рабаһ

– хәзерг е Амман шәһәре.
– 45 см. (Огн ың табут ы – 4,05х1,8 м.)

* 3:11 Терсәк
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аның чиг е – Арнон үзәненең уртасы, ә аммон иләр җиренең чиг е булган Яббок
елгасы икенче чиг е булд ы. 17 Мин аларга шулай ук Араба тиг езлег енең көнч ыг ыш
өлешен бирдем. Бу өлешнең көнбат ыш чиг е – Үрд үн елгасы иде: ул, Киннереттән*
башлан ып, Араба диңг езенә, ягън и Үле диңг езгә кадәр, ә көнч ыг ышта Фесгә тавы
итәг енә хәтле сузылган.
18 Шунда мин Рубин белән Гәд ыругына һәм Менашше ыругының бер яртысы
на болай дип куштым: «Раббы Аллагыз бу җирне сезгә биләмә итеп бирә; сугышка
яраклы барлык ирләрегез, корал тотып, башка исраил
 и туганнары алдыннан елга
аша чыксыннар. 19 Бары тик хатыннарыгыз, балаларыгыз вә мал-туарыгыз гына –
мал-туарыгызның күплеген беләм! – мин сезгә биргән шәһәрләрдә калсын. 20 Раббы
сезгә тынычлык бүләк иткән сыман, исраил
 и кардәшләрегезгә дә тынычлык бүләк
иткәнче – Раббы Аллагыз Үрдүн аръягыннан бирәсе җирне яулап алганчы – аларга
булышыгыз. Аннан соң һәркайсыгыз мин биргән биләмәгә кире әйләнеп кайта алыр».
21 Ул чаг ында Ешуа г а әйтт ем: «Раббы Аллаг ыз тег е ике патша белән нәрс ә кыл
ганн ы үз күзләрең белән күрдең, Раббы син узасы башк а патшал ыклар белән дә
шулай ук эшләр. 22 Ул җирләрнең патшаларыннан курыкма, чөнк и Раббы Аллаг ыз
сезнең өчен Үзе суг ыша».
Вәгъдә ителгән җиргә Раббының Мусага аяк басарга рөхсәт бирмәве
23 Шунда мин, Раббыг а ялварып: 24 «Хуҗа-Раббым, Син миңа, кол ыңа, бөеклег еңне

һәм кул ыңн ың кодрәтен күрсәтә башлад ың. Күктә яки җирдә Син кылган эшләр
не вә кодрәтле гамәлләрне эшл и алган башк а нинд и алла бар?! 25 Үтенеп сорыйм
Синнән: Үрд үн аръя г ындаг ы бәрәкәтле җирне – таул ы гүзәл илне һәм Ливанн ы
күрер өчен, елган ы кичәргә рөхсәт ит», – дидем. 26 Әмма сезнең арк ада Раббы миңа
ачул ы иде, мине тыңлам ыйча: «Җитәр! Бу турыда Миңа башк а сүз катма, – диде. –
27 Фесг ә тавына мен дә көнбат ыш, төнья к, көнья к һәм көнч ыг ыш тарафларг а игъ
тибар белән кара, чөнк и Үрд үннең тег е ягына чыкмая чаксың. 28 Ешуага нәсыйхәт
бир, аның күңелен күтәр һәм рух ын ныг ыт, чөнк и син күргән җирне яулап алып,
шунда яшәр өчен, Үрд үн елгасы аша бу хал ыкн ы ул алып чыгар», – диде.
29 Шуннан соң без Бәйт-Пигур шәһәр е карш ындаг ы үзәндә тукт ал ып калд ык.

4

Мусаның халыкка Раббы кануннарын үтәргә куш уы

И исраи л иләр, мин сезгә өйрәтәсе каг ыйдәләрне вә кан уннарн ы тыңлаг ыз!
Исән кал ыр өчен һәм ата-бабаларыгызның Раббы Алласы бирәсе җирне биләр
өчен, әлег е кан уннарн ы үтәг ез. 2 Мин әйт кән сүзләргә берн и өстәмәг ез дә, аларн ы
киметмәг ез дә. Раббы Аллаг ызн ың сезгә минем аша ирештергән әмерләрен үтәг ез.
3 Раббын ың Багал-Пигур тавында нәрс ә эшләг әнен үз күзләр ег ез белән күрдег ез.
Раббы Аллаг ыз Багал-Пигур илаһ ына табын уч ыларн ы араг ыздан юк итт е. 4 Ә
Раббы Аллаг ызга тугры калганнарн ың һәммәсе әле бүг ен дә исән. 5 Мин, Раббы
Аллам кушк анча, сез кереп бил исе җирдә үтәргә тиешле карарларн ы аңлатт ым,
кан уннарн ы өйрәттем. 6 Аларн ы төгәл үтәг ез, һәм башк а хал ыклар сезнең акылл ы,
1

* 3:17 Кинн ер ет

– ягън и Гәл иләя күле.
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зиһенле бул уы г ызн ы күрер; ул каг ыйдәләр турында ишеткәч: «Чынлап та, бу бөек
хал ык акылл ы һәм зирәк икән», – дия р. 7 Ялварган чакта Раббы Аллабыз безгә
якын булган кебек, аллалары шулай якын булган таг ын берәр бөек хал ык барм ы
икән?! 8 Бүг ен мин сезгә биргән бу кан ун җыелмасына охшаган гадел каг ыйдәләре
һәм карарлары булган башк а берәр бөек хал ык барм ы икән?!
9 Әмма сак һәм игът ибарл ы бул ыг ыз! Күзег ез белән күргәннәр исег ездән чыкмасын
һәм гомерег ез буена күңелег ездән җуелмасын өчен, ул гамәлләрне балаларыг ызга
да, оныкларыг ызга да өйрәтег ез. 10 Хореб тавы янында Раббы Аллаг ыз карш ында
басып торган көнег езне хәтерләг ез. Ул чаг ында Раббы миңа: «Хал ыкн ы җый, Мин
сөйләгән сүзләрне ишетсеннәр, җирдә яшәгән көннәрендә алар, Миннән курк ып,
Мине хөрмәтләргә өйрәнерләр, балаларын да шуңа өйрәтерләр», – дигән иде.
11 Сез тау итәг енә якын килеп баст ыг ыз: тау яна иде, аннан ут чыг ып күккә кадәр
күтәрелде, тирә-юньне кара бол ытлар белән куе караңг ыл ык каплад ы. 12 Ут эченнән
Раббы сезгә эндәште. Аның сүзләрен сез ишеттег ез, әмма Үзенең сурәт-кыяфәтен
күрмәдег ез, бары тавыш ын гына ишеттег ез. 13 Раббы сезгә Үз сКилеш үен, ун кан у
нын белдерде һәм аларн ы, үтәргә куш ып, ике таш тактага язд ы. 14 Шулвак ыт миңа
Раббы сез, елган ы кичеп, биләмәгә җир алганнан соң үтәргә тиешле каг ыйдә вә
кан уннарн ы өйрәтергә кушт ы.
15 Ул көнне Хор еб тавынд а, Раббы ут эченнән сөйләг әндә, сез берн инд и дә
сурәт-кыяфәт күрмәдег ез. Шуңа күрә сак бул ыг ыз: 16-18 үзег езгә һичн инд и потлар,
ир яки хат ын, җир хайван ы яки күктә оча торган кош, җирдән сөйрәл үче хәшәрәт
яки җир аст ында суда йөзә торган бал ыкк а охшат ып, табына торган сыннар ясап,
гөнаһ кылмаг ыз. 19 Коя шк а, айга һәм йолд ызларга – күк җисемнәренә – күзләре
гезне күтәреп караганда, сак бул ыг ыз һәм котк ыга бирелмәг ез: аларга табынмаг ыз
һәм сәҗдә кылмаг ыз, чөнк и Раббы Аллаг ыз аларн ы күк аст ындаг ы бүтән барл ык
хал ыкларга билг еләде; 20 ә сезне Раббы, Үз халк ы, Үз биләмәсе итәр өчен, тимер
эретә торган кызу мичтән алган кебек, Мисырдан алып чыкт ы; бүг ен күренгәнчә,
сез – Аның Үз халк ы, Үз биләмәсе!
21 Сезнең арк ада Раббы Аллаг ыз миңа ачуланд ы һәм сезг ә биләмә итеп бир ә
се бәрәкәтле җиргә мине Үрд үн елгасы аша чыгармаск а ант итте. 22 Мин, Үрд үн
елгасын кичм ичә, шуш ы җирдә үләрмен. Сез исә, тиздән елган ы кичеп, ул бәрә
кәтле җирне биләрсез. 23 Раббы Аллаг ыз сезнең белән төзегән килеш үне оныт удан
саклан ыг ыз. Раббы Аллаг ыз тыйган төрле нәрсәләргә охшат ып, сыннар ясамаг ыз.
24 Чөнк и Раббы Аллаг ыз – янд ырып юк итүче ут, Ул бары тик Үзенә генә тугры
бул ып кал ун ы таләп итә.
25 Бу җирдә сез озын гомер итәрсез, балаларыг ыз һәм оныкларыг ыз туар; әгәр сез,
бозыл ып китеп, нәрсәгә дә булса охшат ып, сыннар ясасаг ыз, Раббы Аллаг ыз күз
алд ында явызл ык бул ыр бу, һәм сез Аның ачуы н китерерсез. 26 Шуңа күрә бүг ен
мин сезне кисәтеп куя м, ә күк белән җир моңа шаһ ит булсыннар: шулай эшләсә
гез, Үрд үн елгасын кичкәннән соң, биләмәгә алган җирег езне бик тиз югалт ыр
сыз – озак тормассыз анда, юк ителерсез. 27 Раббы сезне башк а хал ыклар арасына
тарат ыр, анда сезнең бик азыг ыз исән кал ыр. 28 Анда сез агачтан, таштан адәм кул ы
белән ясалган, күрм и, ишетм и, ашам ый, ис сизм и торган илаһларга табын ырсыз.
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Анда сез Раббы Аллаг ызн ы эзл и башларсыз; әгәр бөтен йөрәг ег ез һәм җан ыг ыз
белән эзләсәг ез табарсыз! 30 Баш ыг ызга кайг ы килгәч, шуш ы афәтләр сезгә ябы
рылгач, Раббы Аллаг ызга борыл ырсыз һәм Аның сүзенә колак сал ырсыз. 31 Раббы
Аллаг ыз – шәфк атьле Аллаһ ы! Ул сезне ташламас, юк итмәс һәм Үзенең ант ы белән
беркеткән, ата-бабаларыгыз белән төзегән килеш үне онытмас.
29

Раббы Алладан башка икенче алланың булмавы турында
Үткәннәр, сезгә хәтле булган заманнар, Аллаһ ы җирдә кешене бар иткән көн
нән алып, соңг ы вак ытлар турында сорашт ырыг ыз, күкнең бер читеннән икенче
читенә кадәр эзләп караг ыз: кайчан да булса шуш ынд ый бөек эшләрнең булган ы
яки шуңа охшаган эшләрнең ишетелгәне булд ым ы икән?! 33 Ут эченнән Аллаһ ы та
выш ын ишетеп тә, сезнең кебек исән калган берәр башк а хал ык барм ы икән?! 34 Сез
Аның мисырл ыларга нинд и бәла-казалар китерүен, нинд и галәмәтләр, могҗ изалар
күрсәт үен һәм аларга карш ы суг ыш уы н, кул ын ың көч-кодрәтен, курк у уят уч ы бө
ек эшләрен үзег ез күрдег ез! Раббы Аллаг ыз сезгә Мисырда эшләгән кебек, башк а
нинд и дә булса берәр аллан ың, барып, икенче хал ык арасыннан аерым хал ыкн ы
үзенә алырга тырышк ан ы барм ы?! 35 Болар сезгә фәк ать Раббын ың гына Аллаһ ы
бул уы н һәм Аннан башк а икенче аллан ың юкл ыг ын белдерер өчен күрсәтелде.
36 Раббы, сезг ә үгет-нәсыйхәт бирү өчен, күкт ән Үзенең тавыш ын ишетт ерде; җирдә
Ул сезгә бөек ут-ялкынын күрсәтте, һәм ут эченнән сез Аның сүзләрен ишеттег ез.
37 Раббы ата-бабаларыгызны яратк анг а һәм алардан соң сезне, аларн ың нәс ел
варисларын сайлаганга, Үзенең бөек кодрәте белән сезне Мисырдан алып чыкт ы.
38 Үзег ездән күбр әк тә, көчлер әк тә булг ан хал ыкларн ы күз алд ыг ыздан куы п, Раб
бы сезне алар җиренә кертте – аны сезгә биләмә итеп бирү өчен шулай эшләде.
Һәм хәзер мон ың шулай бул уы күренеп тора. 39 Шуңа күрә Раббын ың югарыда,
күктә, һәм түбәндә, җирдә, Аллаһ ы икәнлег ен, Аңардан башк а икенче аллан ың
булмавын белег ез һәм исег ездә тот ыг ыз. 40 Сезнең үзег езгә, сездән соң килгән ба
лаларыг ызга яхш ы булсын өчен, һәм Раббы Аллаг ыз гомерлеккә бирәсе җирдә сез
озак еллар яшәсен өчен, Раббын ың бүг ен минем аша сезгә ирештергән каг ыйдә
ләрен вә әмерләрен үтәг ез.
32

Сые ну шәһәрләре
Шуннан соң Муса Үрд үн елгасын ың көнч ыг ыш ягыннан өч сыен у шәһәре
сайлап алд ы. 42 Бу шун ың өчен кирәк иде: әгәр берәү, икенче кешегә күңелендә
дошманл ык сакламыйча, аны ялг ышл ык белән үтерсә, шул шәһәрләрнең берәрсенә
кач ып, торм ыш ын саклап кал ырга мөмк ин. 43 Муса сайлаган өч шәһәр: рубиннәр
өчен – чүлдә, тиг езлектә урнашк ан Бесер, гәдләр өчен – Гил ыгадтаг ы Рамот, ме
нашшелар өчен – Башандаг ы Гөлән.
41

Канунны игълан итү
44 Менә иср аи л иләрг ә Мус а ирешт ерг ән Кан ун. 45-46 Иср аи л иләр Мисырд ан
чыкк аннан соң, Муса бу карарларн ы, каг ыйдәләрне вә кан уннарн ы аларга Үрд үн
аръя г ында, Бәйт-Пигур янындаг ы үзәндә торган чакта игълан итте. Бу җир элек
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Хишбунда идарә иткән амориләр патшасы Сихонн ык ы булган. Ләк ин Муса, ис
раи л иләр белән Мисырдан чыкк ач, аны җиңгән 47 һәм аның җирен дә, Үрд үн ел
гасын ың көнч ыг ыш ярында яшәгән икенче амориләр патшасы – Башан патшасы
Ог җирен дә яулап алган иде. 48 Бу җирләр Арнон үзәне читендә урнашк ан Арог ыр
шәһәреннән Сирион*, ягън и Хәрм ун тавына кадәр сузылган иде.
49 Бу җирләр, Үрд үн елг асын ың көнч ыг ыш ындаг ы Араба тиг езлег ен дә керт еп,
көнья кта – Араба диңг езенә, көнч ыг ышта Фесгә тавы итәг енә кадәр җәелгән иде.

5

Ун канун

Муса, барл ык исраи л иләрне җыеп, болай диде:
– И исраи л иләр, бүг ен мин сезгә җиткерәсе каг ыйдәләрне вә кан уннарн ы
тыңлаг ыз; аларн ы өйрәнеп, төгәл үтәг ез. 2 Раббы Аллабыз Хореб тавында безнең
белән килеш ү төзеде. 3 Раббы бу Килеш үне аталарыбыз белән түг ел, бүг енг е көндә
исән һәм биредә булган һәрберебез белән төзеде. 4 Раббы ул тауда ут эченнән сезгә
йөзгә-йөз карап сөйләде. 5 Мин исә, Раббын ың сүзен сезгә җиткерү өчен, Раббы
белән сезнең арада торд ым, чөнк и сез, уттан курк ып, тауга менмәдег ез. Раббы бо
лай диде: 6 «Мин – сезне Мисырдан, колл ык йорт ыннан котк арган Раббы Аллаг ыз.
7 Сездә Миннән башк а аллалар булмасын.
8 Үзег езг ә һичн инд и потлар ясамаг ыз. Югарыда, күкт ә, һәм түб әндә, җирдә, яис ә
җир аст ы суларында булган нәрсәләргә охшат ып, сын-сурәтләр ясамаг ыз. 9 Аларга
табынмаг ыз, сәҗдә кылмаг ыз, чөнк и Мин, сезнең Раббы Аллаг ыз, бары тик Үземә
генә тугры бул ып кал ун ы таләп итәм. Миннән йөз чөергән аталарын ың гөнаһла
ры өчен өченче, дүртенче буы нгача балаларына җәза бирермен. 10 Ә Мине яратк ан
һәм әмерләремне үтәгәннәрнең меңенче буы н ына кадәр смәрхәмәт күрсәтермен.
11 Раббы Аллаг ызн ың исемен кир әкмәскә телг ә алмаг ыз: Аның исемен кир әк
мәскә телгә алган кешегә Раббы җәза бирм и калмас. 12 Раббы Аллаг ыз кушк анча,
с
шимбә көнне сизг е көн буларак билг еләп үтег ез. 13 Алт ы көн дәвам ында бөт ен
эшләрег езне эшләг ез, 14 ә җиденче көн – Раббы Аллаг ызга баг ышланган ял көне.
Ул көнне сезгә эшләргә ярам ый – үзег ез дә, угыл-кызларыгыз да, ир вә хатын-кыз
колларыг ыз да, шәһәрләрег ездәг е килмешәкләр дә, үгез вә ишәкләрег ез дә, бер
нинд и терлег ег ез дә эшләмәсен. Шул рәвешле, үзег ез ял иткән кебек, колларыг ыз
да ял итсен. 15 Мисыр илендә үзег езнең коллар булган ыг ызн ы онытмаг ыз. Раббы
Аллаг ыз Үзенең көчле-кодрәтле кулы белән сезне Мисырдан алып чыкты, шуңа күрә
Раббы Аллаг ыз шимбәне сезгә гомерлеккә изг е көн итеп билг еләп үтәргә кушт ы.
16 Раббы Аллаң кушк анча, ата-анаңны хөрмәт ит. Шулай эшләс әң, гомер ең –
озын, Раббы Аллаң сиңа бирәсе җирдә торм ыш ың яхш ы бул ыр.
17 Кеше үтермә.
18 Зина кылма.
19 Урлашма.
20 Якын ыңа карш ы ялг ан шаһ итл ык итмә.
1

* 4:48 Сирио н

– яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Сион. Ул Иерусал имдәг е Сион тавы
белән бер түг ел. (3:9 белән чаг ышт ырыг ыз.)
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21 Башк а бер әүнең хат ын ына кызыкма, өенә, кырларына, ир яки хатын-кыз ко
лына, үгезенә яки ишәг енә – гом умән, кеше мал ына нәфесеңне сузма».
22 Муса үзенең сүз ен дәв ам итт е:
– Раббы бу кан уннарн ы, сез барыг ыз да тау янында җыел ып торган чакта, ут,
бол ыт һәм дөм караңг ыл ык эченнән кычк ырып сөйләде һәм, шуңа өстәп, берн и
әйт мәде. Үз сүзләрен Ул, ике таш тактага язып, миңа бирде.

Мусаның халык өчен Аллаһыдан соравы
Тау очк ынланып янганда, караңг ылык эченнән сезгә тавыш ишетелгәч, барлык
ыруг башлыклары һәм сөлкәннәр минем янга килделәр һәм: 24 «Раббы Аллабыз Үз
с
данын, Үз бөеклеген безгә күрсәтте; без бүген ут эченнән Аның тавышын ишет
тек; Аллаһ ы кешегә мөрәҗәгать итеп тә, кешенең исән калырга мөмк ин икәнлеген
белдек, – диделәр. – 25 Әмма нигә без тормышыбызны курк ыныч аст ына куярга
тиеш?! Бу коточк ыч ут безне юк итәчәк, һәм әгәр тагын Раббы Аллабызның тавышын
ишетсәк, без үләчәкбез. 26 Безнең кебек, тере Аллаһ ының тавышын ишетеп тә, исән
калган берәр җан иясе бармы?! 27 Муса, Раббы Аллабыз хозурына барып, әйткән
нәрен тыңла да безгә җиткер. Без әйт кәннәреңне тыңларбыз да барысын үтәрбез».
28 Раббы белән сөйләшкәнег езне ишет еп, Раббы менә нәрс ә диде: «Мин бу ха
лыкн ың сүзләрен ишетт ем. Алар әйткәннең бөт енесе дөрес. 29 Аларн ың йөрәг е
һәрвак ыт шулай булсын иде! Бары Миннән генә курк ып, Мине хөрмәт итүләрен,
бөт ен әмерләремне үтәүләрен теләр идем. Әгәр гел шулай эшләсәләр, аларн ың
үзләренә дә, балаларына да мәңг е яхш ы бул ыр. 30 Бар, хал ыкк а әйт, чат ырларына
кайтсыннар, 31 ә үзең биредә Минем белән кал. Син аларга өйрәтергә тиешле бар
лык әмерләрне, каг ыйдәләрне һәм кан уннарн ы Мин сиңа игълан итәрмен. Мин
аларга биләмә итеп бирәсе җирдә шул канун-кагыйдәләрдән чыкмасыннар».
32 Караг ыз аны, Раббы Аллаг ызн ың кушк аннары буенча эш итег ез! Алардан уңг а
да, сулга да тайп ылмаг ыз. 33 Нәкъ Раббы Аллаг ыз кушк анча йөрсәг ез, шулай эш
ләсәг ез, биләмә итеп аласы җирдә исән-имин озын гомер итәрсез.
23

6

Раббы Аллагызны яратыгыз

Раббы Аллаг ыз сезгә менә нинд и әмерләр вә канун-кагыйдәләр өйрәтергә
кушт ы. Сез аларн ы, Үрд үн елгасын кичеп, үзег ез бил исе җиргә аяк баск ач үтә
гез. 2 Шул җирдә гомерег ез озын булсын өчен, үзег ез дә, балаларыг ыз да, балала
рыг ызн ың балалары да, Раббы Аллаг ыздан курк ып, Аны хөрмәтләг ез, сезгә минем
аша ирештергән барл ык каг ыйдәләрен вә әмерләрен гомерег ез буе үтәг ез. 3 Исра
ил иләр, тыңлаг ыз! Боларн ы төгәл үтәг ез. Шулай эшләсәг ез, ата-бабаларыгызның
Раббы Алласы вәгъдә иткәнчә, сөт вә бал агып торган җирдә рәхәттә яшәрсез һәм
күп санл ы хал ыкк а әйләнерсез.
4 Тыңла, Исраи л халк ы! Раббы Аллабыз – бердәнб ер Раббы*. 5 Раббы Аллаг ызн ы
бөтен йөрәг ег ез, җан ыг ыз белән, бар көчег езгә ярат ыг ыз. 6 Бүг ен мин сезгә әйт
1

* 6:4 Раббы Алл абыз – берд әнб ер Раббы. –

Яһүд телендә әлег е җөмлә «Раббы Аллабыз бер генә»
яки «Раббы, бары Раббы гына безнең Аллабыз» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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кән сүзләрне исег ездә тот ыг ыз! 7 Аларн ы балаларыг ызн ың күңеленә сеңдерег ез
һәм алар турында иртән торганда да, кичен ятк анда да, өег ездә утырганда һәм
юлда йөргәндә дә сөйләг ез. 8 Шуш ы сүзләрне язып, билг е итеп кул ыг ызга, искә
төшереп торсын өчен, маңгаег ызга бәйләг ез, 9 өег езнең ишек яңакларына, шәһәр
капк аларына язып куег ыз.
Карагыз аны, Раббыны онытмагыз
Раббы Аллаг ыз, ант эчеп, ата-бабаларыгыз Ибраһ имг а, Исх акк а, Ягък убк а
вәгъдә иткән җиргә кертәчәк сезне. Үзег ез төземәгән зур һәм гүзәл шәһәрләрне,
11 сез байл ык белән тут ырмаг ан өйләрне, сез таш чок ып казымаг ан коеларн ы, үзег ез
утырт маган зәйт үн агачларын, йөзем бакчаларын бирәчәк Ул сезгә. Анда туйганч ы
ашарл ык ризыг ыг ыз бул ыр.
12 Шул чаг ында, караг ыз аны, Раббын ы онытмаг ыз! Ул сезне Мисырдан, колл ык
җиреннән алып чыкт ы. 13 Раббы Аллаг ыздан курк ып, Аны хөрмәтләг ез, бары Аңа
гына хезмәт итег ез, бары Аның исеме белән генә ант итег ез. 14 Бүтән берн инд и
илаһк а, янәшәг ездә яшәгән хал ыкларн ың илаһларына иярмәг ез, 15 югыйсә сезнең
арада булган Раббы Аллаг ыз, сезгә ачуы кузгал ып, үзег езне җир йөзеннән юкк а чы
гарыр, чөнк и Раббы Аллаг ыз бары тик Үзенә генә тугры бул ып кал ун ы таләп итә.
16 Массаһт а чакт аг ы кеб ек, Раббы Аллаг ызн ы сынамаг ыз. 17 Караг ыз аны, Раб
бы Аллаг ызн ың әмерләрен, сезгә җиткергән карарларын вә каг ыйдәләрен төгәл
үтәг ез. 18 Раббы күзенә ятышл ы күренгән гадел гамәлләр генә кыл ыг ыз. Шулчак
игелек күрерсез: Раббы, ант эчеп, ата-бабаларыгызга вәгъдә иткән бәрәкәтле җир
не биләрсез. 19 Шул чаг ында, вәгъдә иткәненчә, Раббы барл ык дошманнарыг ызн ы
күз алд ыг ыздан куар.
20 Киләчәкт ә угл ың синнән: «Сезг ә Раббы Аллабыз бирг ән карарлар, каг ыйдә
ләр һәм кан уннар нәрсә аңлата?» – дип сораганда, 21 угл ыңа болай дип әйт: «Без
Мисырда сфиргавеннең коллары идек, ә Раббы Үзенең кодрәтле кул ы белән безне
Мисырдан алып чыкт ы. 22 Күз алд ыбызда Раббы гаҗәеп вә дәһшәтле могҗизагаләмәтләрен Мисырга, фиргавенгә һәм аның сараендаг ыларга күрсәтте. 23 Ә безне
Ул, шуш ы җиргә алып килер өчен һәм, ант эчеп, ата-бабаларыбызга вәгъдә иткән
әлег е җирне бирер өчен, Мисырдан алып чыкт ы. 24 Раббы Аллабыз безгә шуш ы ка
гыйдәләрнең барысын үтәргә, Аңардан курк ып, Аны хөрмәтләргә кушт ы. Без Раббы
Аллабызн ы олыларга тиеш, шулвак ыт безгә бүг енг е кебек яхш ы бул ыр, һәм Раббы
торм ыш ыбызн ы саклап кал ыр. 25 Әгәр Раббы Аллабызн ың барл ык бу әмерләрен
Үзе кушк анча төгәл үтәсәк, бу эшебезне Ул тәкъвал ык билг есе итеп кабул кыл ыр».
10

7

Раббы Аллаг ыз, бил исе җирләрег езгә сезне китереп, күз алд ыг ыздан байтак
хал ыкларн ы – сезгә караганда ишлерәк һәм көчлерәк җиде хал ыкн ы – хит
тиләрне, гиргәш иләрне, амориләрне, кәнган иләрне, фәризиләрне, хиввиләрне һәм
явүсиләрне куы п җибәрер. 2 Раббы Аллаг ыз бу хал ыкларн ы сезнең кулга тапш ы
рыр, һәм сез аларн ы җиңәрсез. Шул вак ытта аларн ы тәмам юк итег ез; алар белән
килеш ү төземәг ез һәм мәрхәмәт күрсәтмәг ез, 3 бу хал ыклар белән ник ахк а кер
мәг ез, кызларыг ызн ы аларн ың угылларына бирмәг ез, ә угылларыг ызга аларн ың
1
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кызларын алмаг ыз. 4 Югыйсә алар сезнең балаларыг ызн ы Раббыдан читләштерер,
балаларыг ыз башк а илаһларга табына башлар. Мон ың өчен Раббын ың сезгә ачуы
чыгар, һәм Ул сезне бик тиз юк итеп бетерер. 5 Бу хал ыкларга менә нинд и гамәл
ләр кыл ырга тиешсез: смәзбәхләрен җимерег ез, изг е баганаларын ват ыг ыз, алиһә
с
Аширә хөрмәтенә куелган баганаларн ы кисег ез, сыннарын янд ырыг ыз! 6 Чөнк и
сез – Раббы Аллаг ыз өчен изг е хал ык; Раббы Алла сезне җир йөзендәг е барл ык
хал ыклар арасыннан Үз халк ы итәр өчен сайлап алд ы. 7 Ни өчен Раббы сезне сайла
ган, һәм сез Аның күңеленә хуш килгән соң? Башк а хал ыклардан ишлерәк булган
өчен түг ел – сез бит бүтән хал ыкларга караганда азрак та. 8 Сезне яратк анга күрә,
Раббы, ата-бабаларыгызга биргән ант ына тугры кал ып, кодрәтле кул ы белән сезне
Мисырдан алып чыкт ы – колл ык җиреннән, Мисыр патшасы кул ыннан котк ард ы.
9 Шуңа күр ә онытмаг ыз: Раббы Аллаг ыз – бердәнб ер Аллаһ ы, Ул – тугрыл ыкл ы
Аллаһ ы. Аны яратк аннарга, Аның әмерләрен үтәүчеләргә, Үзенең Килеш үенә тугры
кала Ул, мәрхәмәтен меңенче буы нга кадәр сакл ый. 10 Ә Аны күрәлмауч ыларн ы
Ул, вак ыт ында җәзасын биреп, юкк а чыгара – Аны күрәлмауч ыларга җәзасын озак
көттерм и. 11 Караг ыз аны, бүг ен мин сезгә ирештергән әмерләрне, каг ыйдәләрне
һәм кан уннарн ы үтәг ез.
12 Әгәр бу кан уннарн ы саклап, аларн ы төг әл үтәс әг ез, Раббы Аллаг ыз, ата-бабаларыгызга ант иткәнчә, төзегән Килеш үенә тугры кал ыр, һәрвак ыт сезгә мәрхәмә
тен саклар. 13 Ул сезне ярат ыр, Аның фат их асы белән балаларыг ыз күп бул ыр. Ант
эчеп, ата-бабаларыгызга вәгъдә иткән җирдә балаларыг ызны ишле итәр, җирегезнең
уңыш ын – ашл ыкларыг ызн ы, яңа өлг ергән шәрабыг ызн ы һәм зәйт үн маег ызн ы,
шулай ук эре һәм вак терлег ег езне мул кыл ыр. 14 Башк а хал ыклардан аермал ы бу
ларак, сез иң фат ихал ысы бул ырсыз: ир-хатыннарыгыз – баласыз, терлег ег ез кысыр
булмас. 15 Раббы сезне һәртөрле авырулардан саклар. Мисырда кичергән коточк ыч
авыруларн ы сезгә түг ел, ә башк аларга – сезне күрәлмауч ыларга җибәрер. 16 Раббы
Аллаг ыз кул ыг ызга тапш ырган бар хал ыкн ы юк итег ез; кызган ып тормаг ыз, илаһ
ларына табынмаг ыз, чөнк и алар сезгә тозак.
Раббының Үз халкына ярдәм итәргә вәгъдә бирүе
Бәлк и, сез күңелег ездән: «Бу хал ыклар бездән күбрәк, ничек итеп аларн ы
куарбыз?» – дип уйл ыйсызд ыр. 18 Әмма алардан курыкмаг ыз, Раббы Аллаг ызн ың
фиргавенгә һәм бөтен Мисырга нәрсә эшләгәнен исег езгә төшерег ез. 19 Сез Раббы
Аллаг ызн ың аларга нинд и бәла-казалар җибәргәнен үз күзләрег ез белән күрдег ез;
Аның могҗиза-галәмәтләрен, көчле-кодрәтле бөек кулы белән сезне Мисырдан алып
чыкк ан ын хәтерег езгә төшерег ез. Раббы Аллаг ыз сез курыкк ан башк а хал ыкларга
да мисырл ыларга эшләгәнне эшләр. 20 Шулардан тыш, сездән кач ып кал уч ылар
кырыл ып беткәнчегә кадәр, Раббы Аллаг ыз алар арасында курк у туд ырыр*.
21 Алардан курыкмаг ыз, чөнк и сезнең арада – Раббы Аллаг ыз; Ул – бөек һәм дәһ
шәтле Аллаһ ы. 22 Раббы Аллагыз бу халыкларны сезнең күз алдыннан әкренләп куып
17

* 7:20 ...курк у

тудырыр. – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «бож аннар җиб әрер» диг әнне дә аң
лат ырг а мөмк ин.
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бетерер. Сез аларн ы берьюл ы кырып бетерә алмассыз, югыйсә әйләнә-тирәгездә
кырг ый җанварлар, үрчеп китеп, сезгә курк ын ыч туд ырыр. 23 Раббы Аллаг ыз бу
хал ыкларн ы сезнең кулга тапш ырыр – алар юкк а чыг ып беткәнче, бу хал ыкларга
Ул котк ы сал ып торыр. 24 Ул аларн ың патшаларын да сезнең кулга тапш ырыр, һәм
сез аларн ың исемнәрен җир йөзеннән юкк а чыгарырсыз. Берәү дә сезгә карш ы
тора алмас – сез аларн ың барысын да кырып бетерерсез.
25 Шул хал ыклар табынг ан илаһларн ың сыннарын утт а янд ырыг ыз; сыннарда
гы алтын-көмешкә кызыг ып, аны үзег езгә алмаг ыз, югыйсә тозакк а төшәрсез. Бу
сыннар Раббы Аллаг ызга җирәнг ечтер. 26 Үзег ез дә шул җирәнг еч нәрсәләр кебек
тәмам юк ителмәс өчен, аларн ы йорт ыг ызга алып кермәг ез. Алардан чирк ан ыг ыз
һәм җирәнег ез, чөнк и алар тәмам юк ителергә тиеш.

8

Раббы Аллагызны онытудан сакланыгыз

Мин бүг ен сезгә ирештергән барл ык әмерләрне төгәл үтәг ез, шул чаг ында
исән-имин яшәрсез, ишәерсез, Раббы, ант эчеп, ата-бабаларыгызга вәгъдә
иткән җиргә керерсез һәм аны биләрсез. 2 Шун ы онытмаг ыз: Раббы Аллаг ызн ың
әмерләрен йөрәг ег ездә сакларсызм ы, юкм ы икәнен белер өчен, Ул сезне кырык ел
буе чүл буйлап озын юллардан йөртеп тәрбия ләде һәм сынад ы. 3 Ул сезне ач тот ып
басынк ылатт ы, ә аннан соң сез дә, ата-бабаларыгыз да тат ып карамаган манна
ашатт ы. Шун ың белән Ул сезгә адәмнең икмәк белән генә түг ел, ә бәлк и Раббы
әйт кән һәр сүз белән яшәвен күрсәтте. 4 Шуш ы кырык ел буена киемег ез дә туз
мад ы, аяг ыг ыз да шешмәде. 5 Исег ездә тот ыг ыз: ата үз баласына нәсыйхәт биреп
ялг ышларын төзәткән сыман, Раббы Аллаг ыз да сезне шулай өйрәтә. 6 Шуңа күрә,
Раббы Аллаг ыз юлыннан барып, Аңардан курк ып, Аны хөрмәтләг ез, Аның әмер
ләрен үтәг ез. 7 Раббы Аллаг ыз сезне бәрәкәтле җиргә алып бара. Анда елгалар һәм
чишмәләр бар, калк ул ыклардан, үзәнле җирдән агып чыкк ан сулар, 8 бодай һәм
арпа, йөзем куаклары, инҗ ир, анар агачлары, зәйт үн мае бирә торган агачлар һәм
бал бар, 9 туйганч ы ашарга ризык, нәрсә кирәк булса, шул бар; җирендәг е таш
лардан – тимер, ә тауларыннан бак ыр чыгарып була. 10 Ашап туйгач, сезгә биргән
шуш ы бәрәкәтле җир өчен Раббы Аллаг ызга рәхмәтег езне әйтег ез.
11 Карагыз аны, Раббының бүген минем аша сезгә ирештергән әмерләрен, канунна
рын һәм кагыйдәләрен үтәмәүдән, Раббы Аллагызны онытудан сакланыгыз! 12 Сезнең
туйганчы ашарга ризыгыгыз булганда, яхшы йортлар төзеп, шунда яшәгәндә, 13 күп
ләгән эре һәм вак терлегегез, алтын-көмешегез һәм башка мал-мөлкәтегез җитәрлек
булганда, 14 карагыз аны, һаваланып китеп, сезне Мисырдан, коллык җиреннән алып
чыккан Раббы Аллагызны исегездән чыгармагыз. 15 Ул сезне агулы еланнар һәм ча
яннар булган зур, коточкыч чүлдән алып барды, сезгә коргаксыган, сусыз җирдә кыя
таштан су чыгарып эчертте, 16 шул чүлдә ата-бабаларыгыз белмәгән манна ашатты.
Сезне буйсындырыр һәм сынар, ә соңыннан сезгә игелек кылыр өчен, шулай эшләде
Ул. 17 «Бу байлыкны мин үз кулларым, үз көчем белән булдырдым», – дип уйламагыз.
18 Раббы Аллагызны күңелегездә тотыгыз, чөнки Ул сезгә байлык булдыру өчен көч
бирә. Ата-бабаларыгыз белән беркеткән антлы килешүне Ул, шул рәвешле, бүгенгәчә
үтәп килә. 19 Әгәр инде Раббы Аллагызны онытып, башка илаһларга ияреп, аларга
1
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табына һәм баш иясез икән, бүген сезне бик каты кисәтеп куям: һичшиксез, һәлак
булачаксыз! 20 Раббы Аллагызның сүзенә колак салмасагыз, Ул, сезнең күз алдыгыз
дан башка халыкларны юк иткән кебек, сезне дә юк итәр.

9

Исраи л халкының тыңламавы

И исраи л иләр, тыңлаг ыз! Бүг ен сез, Үрд үн елгасын кичеп, шәһәрләре зур,
ныг ытмалары күккә кадәр ашк ан, сездән күбр әк, көчлер әк хал ыкларн ың
җирләрен яулап алырга барасыз. 2 Анда озын буйл ы, көчле хал ык – анак ыймнар
яши. «Берәү дә анак ыймнарга карш ы тора алм ый», – дип әйт кәнне ишеткәнег ез
бар инде. 3 Тик белеп торыг ыз: Раббы Аллаг ыз, елган ы сездән алда кичеп, янд ырып
юк итүче ут кебек, алд ыг ыздан барыр. Сез һөҗ үм итеп алга барганда, Раббы бу ха
лыкларн ы буйсынд ырыр һәм кырып бетерер; Ул сезгә вәгъдә иткәнчә, сез аларн ы
бик тиз куы п тарат ырсыз һәм юк кыл ырсыз.
4 Раббы Аллаг ыз бу хал ыкларн ы күз алд ыг ыздан куг ач, эчег ездән: «Без тугры
хал ык булганга күрә, Раббы безне бу җиргә китерде», – дип уйламаг ыз. Раббы алар
ны, явыз булганнары өчен, күз алд ыг ыздан куар. 5 Дөрес яшәгән, күңелег ез тугры
булган өчен түг ел, ә бәлк и Раббы Аллаг ыз ул хал ыкларн ы явызл ыклары өчен күз
алд ыг ыздан куган һәм ата-бабаларыгызга – Ибраһ имга, Исх акк а, Ягък убк а биргән
ант ын үтәр өчен, аларн ың җирен алырга киләсез.
6 Шуңа күр ә белеп торыг ыз: Раббы Аллаг ыз бу бәр әкәтле җирне сезг ә тугры бул
ган ыг ыз өчен биләргә бирм и, чөнк и сез бик кире хал ык. 7 Раббы Аллаг ызн ы чүлдә
ничек ярсытк ан ыг ызн ы онытмаг ыз, исег езгә төшерег ез: Мисыр җиреннән чыкк ан
көннән алып, шуш ы урынга килеп җиткәнче, сез Раббыга гел карыш ып торд ыг ыз.
8 Хор еб тавында сез Раббын ы шул дәр әҗәдә ярсытт ыг ыз ки, Ул ачуы ннан сезне юк
итәргә әзер иде. 9 Раббы сезнең белән төзегән килеш үнең сүзләре язылган таш так
таларн ы алырга дип тауга менгәч, мин анда кырык көн, кырык төн ашамый-эчми
торд ым, 10 һәм Раббы миңа анда Үз кул ы белән язган ике таш такта бирде: бу таш
такталарда сез барыг ыз бергә җыелган көнне тауда ут-ялкын эченнән Раббы сөй
ләгән сүзләр язылган иде. 11 Кырык көн һәм кырык төн үткәч, Раббы миңа Килеш ү
язылган шул ике таш тактан ы бирде. 12 Аннары болай диде: «Бар, тизрәк аск а төш,
чөнк и Мисырдан алып чыкк ан халк ың бозылд ы; Мин кушк ан юлдан тиз тайп ыл
ды алар: үзләре өчен, коеп, сын ясад ылар». 13 Раббы миңа таг ын: «Күреп торам: бу
хал ык, чыннан да, бик үҗәт. 14 Туктатма Мине, Мин аларн ы кырып бетерәм, җир
йөзеннән исемнәрен юк итәм; ә синнән алардан да көчлерәк һәм ишлерәк хал ык
булд ырам», – диде.
15 Мин, ике таш такт ан ы кул ыма алып, таудан төшеп китт ем. Тау ул чакт а ял
кынлан ып яна иде. 16 Карасам, Раббы Аллаг ызга карш ы гөнаһ кылгансыз: үзег езгә,
коеп, үгез бозау сын ы ясагансыз. Раббы кушк ан юлдан бигрәк тиз тайп ылгансыз!
17 Кул ымдаг ы ике таш такт ан ы күз алд ыг ызда җирг ә атып бәрдем, һәм алар чәл
пәрәмә килеп ват ылд ы. 18 Сезнең барл ык гөнаһларыг ыз өчен, Раббы карш ында
явызлыклар кылып Аны ачуландырганыг ыз өчен, элеккеге кебек кырык көн, кырык
төн ашамый-эчми Раббы алд ында җиргә капланган килеш торд ым. 19 Раббын ың
нәфрәтеннән һәм ярсуы ннан курыкт ым мин, чөнк и Ул сезне юк итәргә теләде.
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Әмма Раббы мине бу юлы да тыңлад ы. 20 Һарунга бик кат ы ачуы килеп, Раббы аны
да юк итәргә теләде, мин ул вак ытта Һарун өчен дә ялвард ым. 21 Ясаган гөнаһл ы
әйберег езне – үгез бозаун ы алд ым да утк а салд ым, аннары ватт ым, тузан хәленә
килгәнче ваклап, таудан агып төшкән инешкә сибеп җибәрдем.
22 Сез Раббын ы Табыг ырада да, Массаһт а да, Кыйбрут-Һаттавада да ярсытт ыг ыз.
23 Раббы, сезне Кадыш-Барниадан җиб әрг әндә: «Барыг ыз, Мин сезг ә бир әс е җирне
үзег езгә алыг ыз», – дип әйтте, ләк ин сез Раббы Аллаг ызн ың кушк ан ына карш ы
килдег ез, Аңа ышанмад ыг ыз, сүзен тыңламад ыг ыз. 24 Мин сезне белә башлаган
көннән бирле Раббыга гел карыш ып торд ыг ыз. 25 Мин Раббы карш ында кырык
көн, кырык төн җиргә капланган килеш торд ым, чөнк и Ул сезне юк итәргә теләде.
26 Раббыг а ялв арып, мин: «И Хуҗам-Раббым, бөеклег ең белән котк арг ан, кодр әтле
кул ың белән Мисырдан алып чыкк ан Үз халк ыңн ы, Үз биләмәңне юк итмә, – ди
дем. – 27 Колларың Ибраһ им, Исх ак, Ягък убн ы исеңә төшер; бу хал ыкн ың үҗәт
лег енә, яманл ыг ына, гөнаһ ына карама. 28 Югыйсә Син безне алып чыкк ан җирдә
яшәүчеләр: „Раббы аларн ы Үзе вәгъдә иткән җиргә алып килә алмад ы, аларг а
нәфрәтләнгәнгә күрә, чүлдә үтерер өчен, моннан алып чыг ып китте“, – дия рләр.
29 Ә алар – Үзеңнең бөек көч-кодрәтең белән Мисыр җир еннән алып чыкк ан Үз
халк ың, Үз биләмәң».

10

Кануннарның яңадан кабул ителүе һәм Леви ыругын сайлап алу

Ул чаг ында Раббы миңа әйтте: «Беренчесе төсле үк итеп, үзеңә ике таш
такта яса, шулай ук агачтан санд ык эшлә дә Минем янга, тауга мен; 2 Мин
элеккег е, син ватк ан таш такталарга язылган сүзләрне яңа такталарга язарм ын.
Шуннан син аларн ы санд ыкк а сал ырсың». 3 Мин сәрви агач ыннан санд ык һәм,
элеккег е кебек итеп, ике таш такта ясад ым һәм, шуларн ы тот ып, тауга мендем.
4 Барыг ыз да берг ә җые лг ан көнне тауда ут-ялкын эченнән сезг ә әйт кән шул ук ун
кан унн ы Раббы, таш такталарга элеккег е кебек язып, миңа бирде. 5 Шуннан соң
мин, кире борыл ып, таудан төштем, таш такталарн ы, Раббы кушк анча, үзем ясаган
санд ыкк а салд ым. Алар әле дә шул санд ыктад ыр.
6 (Иср аи л иләр Бәне-Ягакан кое л арынн ан Мусир әг ә китт еләр; Һарун шунд а
вафат булд ы һәм җирләнде, ә срух ан и бул ып аның урын ына угл ы Элгазар калд ы.
7 Алар шуннан Гөдг өдәг ә, Гөдг өдәдән сул ы җирг ә – Йотбат аг а китт еләр. 8 Раббы
ның сКилеш ү санд ыг ын күтәреп йөртер, Аның карш ында хезмәт итәр өчен, Аның
исеменнән фат их а бирер өчен, Раббы әнә шул вак ытта Үзенә Леви ыруг ын аерып
алд ы. Бу хәзер дә шулай дәвам итә. 9 Шуңа күрә левиләргә, туганнарыннан аер
мал ы буларак, берн инд и биләмә яки өлеш бирелмәде: Раббы Аллаг ыз әйт кәнчә,
аларн ың өлеше – Раббы Үзедер.)
10 Әүв әлг е сыман, тауда мин кырык көн, кырык төн үткәрдем, Раббы бу юлы да
сүзләремә колак салд ы – сезне юк итәргә теләмәде. 11 Раббы миңа әйтте: «Бар, бу
хал ыкн ы алып, юлга чык – Мин, ант эчеп, ата-бабаларына вәгъдә иткән җирне
барып алсыннар».
12 Шул ай итеп, Исраи л халк ы, Раббы Алл аг ыз сездән нәрс ә тел и? Бары тик
Раббы Аллаг ыздан курк ып, Аны хөрмәт итүне, һәрвак ыт Аның юлыннан барун ы,
1
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бар йөрәг ег ез һәм җан ыг ыз белән Аны ярат уы г ызн ы, Аңа хезмәт күрсәт үег езне,
13 бүг ен сезг ә ирешт ерг ән әмерләрне, каг ыйдәләрне үтәв ег езне тел и. Шулай эшлә
сәг ез, игелек күрерсез. 14 Күк вә күкнең югары кат ы, җир йөзе вә андаг ы бар нәр
сә – Раббы Аллаг ызн ык ы, 15 әмма Раббы бары тик аталарыг ызн ы якын күрде һәм
яратт ы, бар хал ыклар арасыннан сезне – алардан соң килгән нәсел варисларын
сайлап алд ы. Сез бүг ен дә Аның халк ы. 16 Шун ың өчен йөрәг ег езне сөннәтләг ез*,
бүтән үҗәтләнмәг ез.
17 Чөнк и Раббы Аллаг ыз – аллаларн ың Алласы, с хак имнәрнең Хак име; Ул – бөек,
кодрәтле һәм дәһшәтле Аллаһ ы; Ул кемнең кем бул уы на карап хөкем итм и, ришвәт
алм ый. 18 Үксезләрнең һәм толларн ың хак ын хакл ый Ул, килмешәкләрне ярата:
аларга ризык һәм кием бирә. 19 Сез дә килмешәкләрне кайг ырт ыг ыз, чөнк и үзег ез
дә Мисыр җирендә килмешәк хәлендә идег ез. 20 Раббы Аллаг ыздан курк ып, Аны
хөрмәтләг ез, Аның Үзенә генә хезмәт итег ез һәм Аңа сыен ыг ыз, Аның исеме белән
ант итег ез. 21 Ул – сезнең мактан ыч ыг ыз, үз күзләрег ез белән күргән, сезнең өчен
гаҗәеп вә дәһшәтле эшләр кылган Аллаг ыз. 22 Мисырга аталарыг ыз җитмеш җан
бул ып килде, ә хәзер Раббы Аллаг ыз сезне күктәг е йолд ызлар сан ынча ишәйтте.

11

Раббы Алланың гаҗәе п эшләре

Шулай итеп, Раббы Аллаг ызн ы ярат ыг ыз һәм Аның кушк аннарын, ка
гыйдәләрен, кан уннарын, әмерләрен һәрвак ыт үтәг ез. 2 Шун ы онытмаг ыз:
Раббы Аллаг ызн ың ничек сабак биргәнен балаларыг ыз түг ел, ә сез үзег ез күрдег ез
һәм баш ыг ыздан кичердег ез. Сез Аның бөеклег ен, көчле-кодрәтле кул ын, 3 Мисыр
патшасы фиргавенгә, бөтен Мисыр иленә кылган галәмәтләрен вә эшләрен күр
дег ез. 4 Мисырл ылар сезне куганда, ничек итеп Раббы аларн ың гаскәрен, атларын
һәм арбаларын Кам ышл ы диңг ез суларына бат ырд ы – аларн ы юк итте! (Бүг енг е
көндә дә бу шулайд ыр.) 5 Сез чүлдә йөргәндә, шуш ы урынга килеп җиткәнче, нәр
сәләр эшләде Ул сезнең өчен! 6 Бөтен Исраи л алд ында Рубин ыруг ыннан Элиаб
угыллары Датан һәм Абирамн ы ни эшләтте Ул! – гаи ләләрен, чат ырларын һәм бар
хезмәтчеләре белән малларын җир ярыл ып йотк ан ын үзег ез күрдег ез. 7 Дөрестән
дә, сез үз күзләрег ез белән Раббы кылган барл ык бөек эшләрне күрдег ез.
8 Шулай итеп, мин бүг ен сезг ә кушк аннарн ың барысын да үтәг ез, шул чаг ында,
Үрд үн елгасын кичеп, үзег ез барасы җирне яулап алырга көчег ез җитәр, һәм 9 сез
Раббы ата-бабаларыгызга һәм аларн ың нәсел варисларына бирергә ант иткән, сөт
вә бал агып торган җирдә озын гомер итәрсез. 10 Сез биләмәгә керәсе җир сез кал
дырып чыкк ан Мисыр җире кебек түг ел. Анда бит, орл ык чәчсәң, сун ы үз кулла
рың белән таш ып сибәргә кирәк иде. 11 Елган ы кичкәннән соң, сез бил исе җирдә
таулар һәм үзәнлекләр бар, һәм алар күктән яуган яңг ыр белән сугарыла, 12 бу җир
турында Раббы Аллаг ыз Үзе кайг ырта, Раббы Аллаг ыз аны ел әйләнәсе күз уңын
нан төшерм и. 13 Бүг ен мин сезгә әйтә торган әмерләрне төгәл үтәсәг ез – Раббы
Аллаг ызн ы бөтен йөрәг ег ез, бөтен җан ыг ыз белән яратсаг ыз, Аңа хезмәт итсәг ез,
1

* 10:16

Йөрәкне сөннәтләү – Аллаһ ы кан ун ына буйсын ун ы, Аллаһ ыг а итаг ать күрс әт үне
белдерүче тәгъбир.
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«Мин, Раббы, җирег езгә яңг ырн ы көзен дә, язын да кирәк вак ытта яуд ырырм ын,
һәм сезнең икмәг ег ез дә, шәрабыг ыз да, зәйт үн маег ыз да бул ыр; 15 Мин маллары
гыз өчен кырларыг ызда үлән үстерермен; һәрвак ыт туйганч ы ашарл ык ризыг ыг ыз
бул ыр». 16 Күңелегез алдан ып, Аның юлыннан тайп ыл удан, башк а илаһларга хезмәт
итүдән һәм табын удан саклан ыг ыз. 17 Югыйсә Раббын ың сезгә ачуы кузгал ыр, һәм
Ул күкне бикләр дә, яңг ыр яумас, ә җир үзенең уңыш ын бирмәс, һәм сез Раббы
бирәсе бәрәкәтле җирдән юк ителерсез.
14

Сүзләремне йөрәгегезгә һәм күңелегезгә салыгыз
Шулай итеп, минем бу сүзләремне йөрәг ег езгә һәм күңелег езгә сал ыг ыз, билг е
итеп кул ыг ызга, искә төшерү өчен, маңгаег ызга бәйләг ез. 19 Аларн ы балаларыг ызга
өйрәтег ез, өйдә утырганда да, юлда йөргәндә дә, ятк анда да, торганда да телег ездән
төшермәгез. 20 Аларны өегезнең ишек яңакларына, шәһәр капкаларына язып куег ыз.
21 Шулай эшләс әг ез, Раббы ата-бабаларыгызга бир ерг ә ант иткән җир өст ендә күк
күпме торса, ул җирдә сезнең һәм балаларыг ызн ың гомере шулк адәр озын бул ыр.
22 Әгәр сез «Раббы Аллаг ызн ы ярат ыг ыз, Аның юлыннан гына йөр ег ез, Аңа сые
ныг ыз» дигән әмеремне үтәсәг ез, 23 ул чаг ында Раббы шуш ы хал ыкларн ың барысын
күз алд ыг ыздан куы п җибәрер, һәм сез үзег ездән ишлерәк, көчлерәк булган хал ык
ларн ың җирен яулап алырсыз. 24 Аяг ыг ыз баск ан һәр җир сезнеке бул ыр, җирег ез
чүл буйлап Ливанга, чиг ег ез хәтта Фырат елгасыннан көнбат ыш диңг езгә кадәр
җитәр. 25 Берәү дә сезгә карш ы тора алмас: Раббы Аллаг ыз, вәгъдә иткәненчә, сез
нең аяг ыг ыз баск ан һәр җирдәге хал ыкларн ы сездән курк ып калт ырый торган итәр.
18

Фат их а һәм ләгънәт
Менә, мин бүг ен сезг ә фат их а йә ләгънәт сайларг а тәкъд им итәм: 27 әгәр
Раббы Аллаг ызн ың мин бүг ен сезгә ирештерә торган әмерләрен үтәсәг ез, фат их а
алырсыз, 28 ә инде Раббы Аллаг ызн ың әмерләрен үтәмәсәг ез һәм мин бүг ен сезгә
барырга кушк ан юлдан тайп ылсаг ыз, элек үзег ез белмәгән илаһларга иярсәг ез,
ләгънәт алырсыз.
29 Раббы Аллаг ыз сезне бил исе җирләрег езг ә кит ереп җиткерг әч, Гәризим тавында
Раббының фатихасын, ә Эвал тавында ләг ънәтен игълан итәргә тиешсез. 30 Бу таулар,
белгәнег езчә, Үрд үн елгасын ың аръя г ында, Араба тиг езлег ендә яшәүче кәнган иләр
җирендә урнашк ан. Көнбат ышк а бара торган юл буенда, Гилгәл карш ында, Мөре
имәнлег еннән ерак түг ел алар. 31 Раббы Аллаг ызн ың сезгә бирәсе җирен үзег езгә
алыр өчен, Үрд үн елгасын кичеп чыкк ач һәм, аны алып, шунда яши башлагач, 32 ка
раг ыз аны, бүг ен мин сезгә ирештергән барл ык канун-кагыйдәләрне төгәл үтәг ез.
26

12

Раббыга табыну урыны турында

Ата-бабаларыгызның Раббы Алласы сезгә бирәсе биләмә җирендә сез го
мер буе төгәл үтәргә тиешле канун-кагыйдәләр менә шуш ылар.
2 Сез яул ап алг ан хал ыкл арн ың биек таул ард а, калк ул ыкл ард а, киң учарл ы
агачлар аст ында үз илаһларына табына торган барл ык урыннарын тәмам юк ите
гез. 3 Мәзбәхләрен җимерег ез, изг е баганаларын ват ып ташлаг ыз, алиһә Аширә
1
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хөрмәтенә куелган баганаларн ы янд ырыг ыз, илаһларын ың сыннарын кисег ез, ул
урында исемнәрен дә калд ырмаг ыз.
4 Сез Раббы Аллаг ызг а алар үз илаһларына табынг ан кебек табын ырг а тиеш түг ел;
5 Раббы Аллаг ыз барл ык ыруг җирләр е арасыннан Үз исеме өчен сайлаг ан урын
га табын ырга барыг ыз, 6 үзег езнең тулаем янд ыру һәм башк а корбаннарыг ызн ы,
жирег ездән алган уңышн ың уннан бер өлешен, махсус сайланган бүләкләрег езне,
нәзер ителгән һәм ихт ыя ри бүләкләрег езне, беренче бул ып туган эре һәм вак тер
лег ег езне шунда китерег ез. 7 Шуш ы урында, Раббы Аллаг ызн ың фат их асы белән
эшләп тапк аннарыг ыз өчен сөенеп, Раббы Аллаг ыз карш ында гаи ләләрег ез белән
ашаг ыз һәм күңел ачыг ыз.
8 Бүг енг е көндә без кылг анн ы кабатламаг ыз – бир едә һәркем үзе дөр ес дип тап
канча эш итә. 9 Әлегә сез Раббы Аллаг ыз бирәсе тын ыч урынга, аласы биләмәг езгә
җитмәдег ез. 10 Ә инде Үрд үн елгасын кичеп, Раббы Аллаг ыз сезгә биләмә итеп би
рәсе җиргә урнашк ач, һәм Ул сезне әйләнә-тирәгездәге барл ык дошманнарыг ыздан
котк арып тын ычланд ыргач, сез иминлектә яши башларсыз. 11 Шул вак ытта Раббы
Аллаг ыз Үз исеме өчен нинд и урынн ы сайласа, мин кушк ан һәммә нәрсәне: тулаем
янд ыру һәм башк а корбаннарыг ызн ы, жирег ездән алган уңышн ың уннан бер өле
шен, махсус сайланган бүләкләрег езне, Раббыга нәзер итеп аерып куелган барл ык
бүләкләрне шунда китерег ез. 12 Сез үзег ез, угыл-кызларыгыз, ир һәм хатын-кыз
колларыг ыз, үз җирләре, биләмәләре булмаган һәм шәһәрләрег ездә яшәгән леви
ләр белән бергә Раббы Аллаг ыз карш ында куан ырсыз.
13 Күрг ән бер урында тулаем янд ыру корбаннары кит ерүдән саклан ыг ыз; 14 ыруг
ларыг ыз арасыннан Раббы Аллаг ыз сайлап алг ан урында гына тулаем янд ыру
корбаннары китерег ез һәм мин кушк аннарн ың барысын шунда эшләг ез. 15 Ә инде
җан ыг ыз теләгән вак ытта, Раббы Аллаг ыз, фат их а кыл ып, сезгә биргән терлекне
торак урыннарыг ызда үзег ез теләгән кадәр суеп ашый аласыз; спакь булганнар да,
пакь булмаганнар да бу итне тау кәҗәсе итен яки болан итен ашаган кебек ашый
алалар. 16 Әмма сез кан ашарга тиеш түг ел – аны, су кебек, җиргә түг ег ез.
17 Ашл ыг ыг ызн ың, шәрабыг ызн ың, зәйт үн маег ызн ың уннан бер өлешен, беренче
бул ып туган эре һәм вак терлекне, нәзер итеп әйт кән әйберләрне, махсус сайлан
ган бүләкләрне, ихт ыя ри бүләкләрне яшәгән урыннарыг ызда ашарга ярам ый; 18 сез
аларны Раббы Аллаг ыз сайлаган урында, Раббы Аллаг ыз алдында угыл-кызларыгыз,
ир вә хатын-кыз колларыг ыз, сезнең белән бергә шәһәрләрег ездә яшәүче левиләр
белән ашарга тиешсез. Раббы Аллаг ыз карш ында шулай иткәндә, эшләп тапк ан
нарыг ыз өчен куа н ырсыз. 19 Караг ыз аны, илег ездә сезнең белән бергә яшәүче
левиләрне гомер буе кайг ырт ыг ыз.
20 Раббы Аллаг ыз, вәгъдә иткәненчә, җир ег езнең чикләр ен киңәйт кәч, ит ашый
сыг ыз килеп: «Минем ит ашыйсым килә», – дип әйтсәг ез, сез аны җан ыг ыз те
ләгәнчә ашый аласыз; 21 әгәр Раббы Аллаг ыз Үз исеме өчен сайлаган урын сездән
ерак икән, ул вак ытта сез Раббы биргән эре яки вак терлекне мин кушк анча чала
һәм үзег ез яшәгән җирдә теләгән чакта ашый аласыз. 22 Аларн ы сез тау кәҗәсе,
болан ите ашаган кебек ашаг ыз; аны пакь булганнар да, пакь булмаганнар да ашый
ала. 23 Тик кан ашаудан саклан ыг ыз, чөнк и кан ул – тереклек; тереклекне ит белән
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бергә ашамаг ыз. 24 Кан ашамаг ыз, аны, су кебек, җиргә түг ег ез. 25 Кан ашамасаг ыз,
сез үзег ез дә, балаларыг ыз да игелек күрерсез, чөнк и сез Раббы карш ында дөрес
гамәл кылган бул ырсыз.
26 Ә Раббыг а баг ышл анг ан бүләкләр ег езне һәм нәз ер итеп әйт к ән бүләкләр е
гезне Раббы сайлаг ан урынг а алып килерг ә тиешс ез. 27 Тулаем янд ыру корбан
нарыг ызн ы, ите һәм кан ы белән берг ә, Раббы Аллаг ызн ың мәзб әхендә корбан
итег ез, башк а корбаннарыг ызн ың кан ын Раббы Аллаг ызн ың мәзб әхенә агызыг ыз,
ә итен ашаг ыз.
28 Мин әйт кән барл ык сүзләрг ә колак сал ыг ыз һәм аларн ы үтәг ез, шулай эшлә
сәг ез, сезгә һәм сездән соң килгән балаларыг ызга гомер буе яхш ы бул ыр, чөнк и
сез Раббы Аллаг ыз карш ында игелекле һәм дөрес гамәлләр кыласыз.
29 Раббы Аллаг ыз сез бил ис е җирдәг е хал ыкларн ы күз алд ыг ыздан юк иткәч, сез
алар җиренә кереп урнаш ырсыз. 30 Шунда сак бул ыг ыз, тозакк а эләгә күрмәг ез,
алар юк ителгәч: «Бу хал ыклар үз илаһларына ничек табынган булсалар, без дә
шулай эшләрбез», – дип, аларн ың илаһлары белән кызыксынмаг ыз. 31 Сез Раббы
Аллаг ызга алар үз илаһларына гыйбадәт кылган кебек гыйбадәт кылмаг ыз. Ул ха
лыклар үз илаһлары өчен башк арган эшләрнең һәммәсе Раббыга җирәнг еч, һәм Ул
аларн ың бу эшләренә нәфрәт белән карый; ул хал ыклар, үз илаһларына баг ышлап,
хәтта угыл-кызларын янд ыралар.
32 Сезг ә әйт еп куя м: мин кушк аннарн ың һәммәс ен дә төг әл үтәг ез; минем куш
каннарга үзег ездән берн и өстәмәг ез дә, киметмәг ез дә.

13

Башка илаһларга табынудан кисәтү

Әгәр сезнең арада пәйгамбәр яки төш юрауч ы бул ып, сезгә галәмәт яки
могҗ иза буласын юраса, 2 һәм ул әйт кән галәмәт яки могҗ иза торм ышк а
аша калса, шуннан соң әлег е спәйгамбәр моңарч ы сез белмәгән башк а илаһларга
иярергә, аларга табын ырга әйтсә, 3 бу пәйгамбәрне яки төш юрауч ын ы тыңлама
гыз – Раббы Аллаг ызн ы бөтен йөрәг ег ез, бөтен җан ыг ыз белән яратасызм ы, юкм ы
икәнне белер өчен, шулай сын ый Ул. 4 Раббы Аллаг ызга гына иярег ез һәм, Аңардан
курк ып, Аны хөрмәтләг ез; Аның әмерләрен үтәг ез, сүзләренә колак сал ыг ыз, Аңа
гына табын ыг ыз һәм сыен ыг ыз. 5 Ә тег е пәйгамбәр яки төш юрауч ы исә үтерелергә
тиеш, чөнк и ул сезне Мисырдан, колл ык җиреннән алып чыг ып котк арган Раббы
Аллаг ызга карш ы кот ыртт ы, сезне Раббы Аллаг ыз барырга кушк ан юлдан читләш
терергә тырышт ы; үзег езнең арадан явызл ыкн ы шулай юк итег ез.
6-7 Әгәр синең берт уг ан ың, угл ың яки кызың, яратк ан хат ын ың яки җан ың кеб ек
күргән дуст ың, син дә, ата-бабаларың да белмәгән башк а илаһлар белән яшертен
рәвештә кызыкт ырып, әйләнә-тирәңдә яки еракта, җирнең бер читеннән икен
че читенә кадәр урнашк ан хал ыкларн ың илаһларына табын ырга чак ырса, 8 аны
тыңлама, сүзенә колак салма, аны кызганма, жәлләп яклама – 9 аны үтерергә иң
беренче бул ып синең кул ың, аннары калган барл ык кешеләрнең кул ы күтәрелергә
тиеш. 10 Анд ый кешене таш атып үтерег ез, чөнк и сезне Мисырдан, колл ык җирен
нән алып чыкк ан Раббы Аллаг ыздан читләштермәкче була ул. 11 Бу турыда бөтен
Исраи л ишетер һәм курк уга калыр, араг ызда мондый явызлыкны бүтән эшләмәсләр.
1
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Кан ун 13, 14
12-13 Әгәр Раббы Аллаг ыз сезг ә яшәү өчен бир әс е шәһәрләр ег езнең бер әрс ендә
араг ыздаг ы нам уссыз кешеләрнең моңарч ы сез белмәгән башк а илаһлар арт ыннан
иярергә һәм аларга табын ырга өндәгәнен ишетсәг ез, 14 башта мон ы тикшерег ез һәм
җентекләп сораш ыг ыз; әгәр шунд ый бозыкл ыкн ың сезнең арада булганл ыг ы төгәл
ачыкланса, 15 бу шәһәрнең халк ын кыл ыч белән тураклаг ыз, шәһәрне, андаг ы бөтен
нәрсәне һәм мал-туарны кыл ыч белән тәмам юк итег ез. 16 Шәһәр мәйдан ы урта
сына бар байл ыкн ы җыеп китерег ез һәм Раббы Аллаг ызга стулаем янд ыру корбан ы
итеп шәһәрне, бөтен байл ыкн ы утта янд ырыг ыз. Ул мәңг елек хәрабәлектә бул ырга
тиеш, бервак ытта да яңадан күтәрелергә тиеш түг ел. 17 Юк ителергә тиешле нәр
сәләрдән бернәрсәне дә үзег езгә алмаг ыз. Шулай эшләсәг ез, Раббы Үзенең ярсуы н
басар, сезгә шәфк ать күрсәтер һәм, ата-бабаларыгызга ант иткәнчә, халк ыг ызн ы
ишле итәр, 18 әгәр Раббы Аллаг ыз карш ында дөрес гамәлләр кыл ып, Аның бүг ен
мин сезгә ирештергән барл ык әмерләрен үтәп, Раббы Аллаг ызн ың сүзенә колак
салсаг ыз, бөтенесе дә шулай булачак.

14

Сез – Раббы Аллаг ызн ың балалары, шуңа күрә берәрсе үлә калса, кайг ы
билг есе итеп, тәнег езгә яралар ясамаг ыз, баш ыг ызн ы кырмаг ыз; 2 чөнк и
сез Раббы Аллаг ыз өчен изг е хал ык, Раббы җир йөзендә яшәүче барл ык хал ыклар
арасыннан, Үз халк ы итәр өчен, сезне сайлап алд ы.
1

Чиста һәм чиста булмаган хайваннар
3 Чист а булмаг ан хайв аннарн ы ашамаг ыз. 4 Менә сезг ә ашарг а яракл ы маллар:
сыер, сарык, кәҗә, 5 мөг езле болан һәм тау кәҗәсе, кырг ый үгез һәм кыр кәҗәсе,
нәфис болан, ант илопа һәм кыр тәкәсе, кырг ый сарык. 6 Күш и торган һәм аеры
тоя кл ы һәртөрле малн ы ашарга ярый. 7 Аеры тоя кл ы, ләк ин күшәмәүче, яисә кү
шәүче, әмма аеры тоя кл ы булмаган хайванн ың итен ашарга ярам ый. Бу – дөя, куя н,
кушая к, чөнк и күшәсәләр дә алар аеры тоя кл ы түг ел, сезнең өчен алар – хәрәм.
8 Дуңг ыз аеры тоя кл ы булса да күшәм и, сезнең өчен ул – хәр әм. Бу хайв аннарн ың
итен ашамаг ыз һәм үләксәсенә каг ылмаг ыз.
9 Суда яшәүче канатл ы һәм тәңкәле җан ияләр енең һәммәс ен ашый аласыз. 10 Ә
тәңкәсез һәм канатсыз җан ияләрен ашамаг ыз, сезнең өчен алар – хәрәм.
11 Хәр әм булмаг ан һәрт өрле кош итен ашый аласыз. 12 Әмма кошлардан түб ән
дәг еләрне ашарга ярам ый: бөркет, гриф, диңг ез бөркете, 13 тилгән, лач ынн ың бар
төре, 14 козг ынн ың бар төре, 15 тәвә кош ы, ябалак, акчарлак, карч ыган ың бар төре,
16 байг ыш, ибис, ак ябалак, 17 чүл ябалаг ы, сип, бал ык аулауч ы, 18 ләкләк, челән
һәм аның бар төре, һөдһөд һәм ярк анат.
19 Барл ык канатл ы бөҗәкләр сезнең өчен хәр әм, аларн ы ашамаг ыз. 20 Хәр әм бул
маган һәртөрле канатл ыларн ы ашый аласыз.
21 Үз үлеме белән үлг ән хайв анн ы ашамаг ыз, чөнк и сез – Раббы Аллаг ызн ың из
ге халк ы. Аны араг ызда яшәгән килмешәкләргә бирә яисә чит кавем кешеләренә
сата аласыз.
Кәҗә бәт иен анасын ың сөтендә пешермәг ез.
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Гошер турындагы канун
22 Кырларыг ыздан алг ан уңышн ың уннан бер өлешен һәр ел саен аерып куег ыз.
Раббы Аллаг ыз Үз исеме өчен сайлаган урында, Аның карш ында ашл ыг ыг ызн ың,
яңа җитешкән шәрабыг ызн ың, зәйт үн маег ызн ың уннан бер өлешен, беренче бул ып
туган эре һәм вак терлег ег езне ашаг ыз. Мон ы сез һәрвак ыт Раббы Аллаг ыздан кур
кып, Аны хөрмәтләргә өйрән ү өчен эшләг ез. 24 Әгәр инде Раббы Аллаг ыз Үз исеме
өчен сайлаган урын бик ерак икән, Раббы Аллаг ызн ың фат их асы белән өлг ергән
уңыш ыг ызн ың уннан бер өлешен анда илтеп җиткерергә мөмк инлег ег ез булмаса,
25 боларн ы көмешкә алмашт ырыг ыз һәм, көмешне кул ыг ызг а тот ып, Раббы Алла
гыз сайлаган урынга килег ез. 26 Шуш ы көмешкә күңелег ез теләгән сыерн ы, сарык
ны, шәрабн ы, исерт кеч эчемлекне, җан ыг ыз теләгән бар нәрсәне сат ып алыг ыз да
шунда Раббы Аллаг ыз карш ында ашаг ыз һәм бөтен йорт ыг ыз белән күңел ачыг ыз.
27 Шәһәрләрег ездә сезнең белән берг ә яшәүче левиләрне кайг ырт ырг а онытмаг ыз,
чөнк и аларга берн инд и биләмә дә, өлеш тә бирелм и. 28 Һәр өченче елн ың ахырын
да шул ел уңыш ын ың уннан бер өлешен аерып куег ыз һәм яшәгән урын ыг ызда
саклаг ыз. 29 Шулай эшләсәг ез, биләмәләре булмаган левиләр дә, килмешәкләр дә,
ятимнәр дә, араг ыздаг ы толлар да килеп туйганч ы ашый алырлар, шун ың өчен
Раббы Аллаг ыз сезнең бар эшег езгә фат их асын бирер.
23

15

Бурычларны кичерү елы

Һәр җиденче елның ахырында бурычларны кичерегез. 2 Бурычларны кичерү
болай эшләнә: үзенең исраи л и кардәшенә бурычк а биргән кеше бурычн ы
кичерергә тиеш, аны якын ыннан кире кайтарып бирүне сорарга тиеш түг ел, чөнк и
әлег е ел Раббын ың бурычларн ы кичерү елы дип игълан ителде. 3 Читтән килгән
кешедән түләтергә була, әмма исраи л и кардәшег езгә биргән бурычн ы кичерергә
тиешсез. 4 Раббы Аллаг ыз тарафыннан үзег езгә биләмә итеп биреләсе җирдә Ул
сезне мул итеп фат их алар. Шуңа күрә сезнең арада ярл ылар бул ырга тиеш түг ел.
5 Әмма бары Раббы Аллаг ыз сүз енә колак салсаг ыз һәм бүг ен мин сезг ә ирешт ер
гән бу әмерләрне төгәл үтәсәг ез, шулай бул ыр. 6 Вәгъдә иткәненчә, Раббы Аллаг ыз
сезгә фат их асын бирер, шул чаг ында сез күп хал ыкларга әҗәткә бирерсез, ә үзег ез
әҗәткә алмассыз. Сез күп хал ыклар өстеннән хак имлек итәрсез, ләк ин алар сезнең
өстән хак имлек итмәсләр.
7 Әгәр Раббы Аллаг ыз сезг ә бир әс е җирдә, сез яшәг ән урында, исраи л иләрнең
берәрсе фәк ыйрьлеккә төшсә, кат ы бәг ырьле булмаг ыз, ярл ы кардәшег езгә ярдәм
итүдән баш тарт маг ыз, 8 юмарт бул ыг ыз, аңа күпме кирәк, шун ың кадәр биреп
торыг ыз. 9 Караг ыз аны, җиденче ел – бурычларн ы кичерү елы якынлаша, дигән
усал уй күңелег езгә кермәсен, һәм, шулай уйлап, ярл ы кардәшег езгә караңг ы чырай
күрсәтмәг ез, ярдәмег ездән ташламаг ыз. Югыйсә бу хакта ул Раббыга белдерер, ә
сез гаепле бул ырсыз. 10 Аңа мул итеп, жәлләм ичә бирег ез; шулай эшләсәг ез, Раббы
Аллаг ыз эшләп тапк аннарыг ызга, бар эшег езгә фат их асын бирер. 11 Чөнк и җире
гездә мохтаҗлар һәрвак ыт бул ыр; шунл ыктан мин сезгә кушам: ярл ы һәм мохтаҗ
кардәшег езгә кул ыг ыз юмарт булсын.
1
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Колларны азат итү турындагы канун
12 Әгәр гыйбри* ир яки хатын-кыз кардәшег ез үзен сезг ә кол итеп сатк ан булса,
ул сезгә алт ы ел хезмәт иткәч, җиденче елында сез аны азат итәргә тиеш. 13 Азат
иткәндә, аны буш кул белән җибәрмәг ез. 14 Бу кешегә үз сарыкларыг ыздан, аш
лыг ыг ыздан һәм шәрабыг ыздан мул итеп өлеш чыгарыг ыз; сезгә Раббы Аллаг ыз
нинд и фат их а бирсә, сез дә кол ыг ыз булган кешегә мул итеп бирег ез. 15 Мисырда
үзег езнең кол бул уы г ызн ы һәм Раббы Аллаг ызн ың сезне котк аруы н исег ездән чы
гармаг ыз, шуңа күрә мин хәзер сезгә шулай кушам.
16 Әгәр инде кол ыг ыз, сездә үзенә яхш ы булг анл ыкт ан: «Минем синнән кит әс ем
килм и, чөнк и мин сине һәм гаи ләңне яратам», – дисә, 17 ул вак ытта кол ыг ызн ы
ишек янына баст ырып, колаг ын без белән тишег ез. Шуннан ул гомерлеккә кол ы
гыз бул ыр. Хатын-кыз кол ыг ыз белән дә шулай эшләг ез. 18 Кол ыг ызн ы азат итеп
җиб әрг әнг ә үкенмәг ез, чөнк и ул сезг ә алт ы ел хезмәт итү дәверендә яллан ып
эшләүчегә караганда икеләтә файда китерде. Кол ыг ызн ы азат иткән өчен, Раббы
Аллаг ыз бөтен эшег езгә фат их асын бирер.

Беренче булып туган терлек турында канун
Эре һәм вак терлектән беренче бул ып туган һәр иркәк хайванн ы Раббы Алла
гызга баг ышлаг ыз: беренче бул ып туган үгезне эшкә файдаланмаг ыз, сарык һәм
кәҗәдән туган беренче бәт инең йон ын кырыкмаг ыз. 20 Һәр елн ы гаиләг ез белән
бергә Раббы Аллаг ыз карш ында, Ул сайлаган урында шул терлекләрнең итен аша
гыз. 21 Әгәр хайванн ың нинд идер кимчелег е табылса (аксак, сук ыр яки башк ача
имгәнгән булса), аны Раббы Аллаг ызга корбан итәргә тиеш түг елсез. 22 Аны үзе
гезнең тораг ыг ызда ашый аласыз. Пакь адәм дә, пакь булмаган адәм дә, тау кәҗәсе
яки болан ите ашагандай, аны ашый ала. 23 Әмма сез кан ашарга тиеш түг ел; аны,
су кебек, җиргә түг ег ез.
19

16

Котылу бәйрәме

Абиб аенда, Раббы Аллаг ызн ы олылап, сКот ыл у бәйрәме үткәрег ез, чөнк и
шул айда Раббы Аллаг ыз төнлә белән сезне Мисырдан алып чыкт ы. 2 Раб
бы Үз исеме өчен сайлаган урында Кот ыл у бәйрәме хөрмәтенә, Раббы Аллаг ызга
корбан итеп, вак һәм эре терлектән хайван чал ыг ыз. 3 Аны ачыга пешкән икмәк
белән ашамаг ыз. Сез Мисырдан бик ашыг ыч чыг ып киттег ез, шунл ыктан, Мисыр
җиреннән чыг ып киткән көнег езне гомер буе исег ездә тот у өчен, җиде көн дәва
мында төче кам ырдан пешкән икмәк – «хәсрәт икмәг е» ашаг ыз. 4 Җиде көн дәва
мында бөтен илег ездә сезнең берег ездә дә ачытк ы булмасын, беренче көнне кичен
корбанга чалган иттән иртәнгә бернәрсә дә кал ырга тиеш түг ел.
5 Кот ыл у бәйр әме корбан ын сез Раббы Аллаг ыз сезг ә яшәр өчен бир ә торг ан
шәһәрләрнең теләсә кайсында чал ырга тиеш түг ел, 6 сез аны Раббы Аллаг ыз Үз
1

* 15:12 Гыйб ри – евр ейләрнең борынг ы атамасы; там ыры Гыйб ер диг ән кеше исеменнән алын

ган (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 10:21).
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исеме өчен сайлаган урында гына чал ыг ыз. Кот ыл у бәйрәме корбан ын сез нәкъ
Мисырдан чыг ып киткән вак ытта – кичен коя ш батк анда чал ыг ыз. 7 Корбан итен
Раббы Аллаг ыз сайлаган урында пешереп ашаг ыз, иртәг есен исә чат ырларыг ызга
кайт ыг ыз. 8 Алт ы көн дәвам ында төчегә пешкән икмәк ашаг ыз, ә җиденче көндә
Раббы Аллаг ызн ы хөрмәтләргә җыел ыг ыз. Бу көнне сез эшләргә тиеш түг ел.
Атналар бәйрәме
Иген ура башлаган көннән җиде атнан ы санап куег ыз. 10 Шул җиде атнадан
соң Раббы Аллаг ыз хөрмәтенә Атналар бәйрәме үткәрег ез, Раббы Аллаг ызныⱨ сез
гә биргән фат их асына карап, ихт ыя ри бүләкләр китерег ез. 11 Раббы Аллаг ызн ың
карш ына килеп, угыл-кызларыгыз, ир-ат вә хатын-кыз колларыг ыз, сезнең белән
бергә яшәгән левиләр, араг ыздаг ы килмешәкләр, ятимнәр һәм толлар белән бергә
Раббы Аллаг ыз Үз исеме өчен сайлаган урында күңел ачыг ыз. 12 Мисырда кол бул
ган ыг ызн ы хәтерег ездән чыгармаг ыз, бу каг ыйдәләрне төгәл үтәг ез.
9

Чатырлар бәйрәме
Икмәг ег ез җыел ып суг ылгач, йөзем сулары сыг ылгач, җиде көн буе сЧат ыр
лар бәйрәме үткәрег ез; 14 һәм угыл-кызларыгыз, ир-ат вә хатын-кыз колларыг ыз,
сезнең белән бергә яшәгән левиләр, килмешәкләр, ятимнәр, толлар белән бергә
күңел ачыг ыз. 15 Раббы Аллаг ыз бөтен уңыш ыг ызга һәм эшләрег езгә фат их асын
бирг әнг ә, Раббы Аллаг ыз хөрмәт енә Ул сайлаг ан урында җиде көн дәвам ында
шатлан ып бәйрәм итег ез.
16 Елг а өч мәрт әб ә барл ык ирләр Раббы Аллаг ыз карш ына, Ул сайлаг ан урынг а
килергә тиешләр: сТөче күмәч бәйрәменә, Атналар бәйрәменә һәм Чат ырлар бәй
рәменә. Раббы карш ына берәү дә буш кул белән килмәсен. 17 Раббы Аллаг ызн ың
сезгә биргән фат их асына карап, һәрк айсыг ыз бүләг ен китерсен.
13

Хөкемчеләрнең бурычы
Раббы Аллаг ыз сезгә бирәчәк бар урында, хал ыкн ы гадел хөкем итсеннәр өчен,
һәр ыругк а хөкемчеләр һәм җитәкчеләр куег ыз. 19 Гаделлекне бозмаг ыз, кемнең
кем бул уы на карап хөкем итмәг ез, ришвәт алмаг ыз, чөнк и ришвәт акылл ылар
ның күзен томал ый, гаепсезләрне харап итә. 20 Гаделлеккә, бары тик гаделлеккә
омт ыл ыг ыз. Шулай эшләсәг ез – яшәрсез һәм Раббы Аллаг ыз сезгә бирәсе җирне
үзег езгә алырсыз.
18

Мәзбәхнең пакьлеге
Раббы Аллагызның мәзбәхе янына, алиһә Аширәгә атап, берн инд и агач бага
налар утырт маг ыз. 22 Шулай ук таш баганалар да куймаг ыз, чөнк и Раббы Аллаг ыз
моңа нәфрәт белән карый.
21

17

Раббы Аллаг ызга кимчелекле, зәг ыйфь үгез яки сарыкн ы корбанга китер
мәг ез, чөнк и ул – Раббы Аллаг ызга җирәнг еч.
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Чит илаһларга табынучының
үлем җәз асына дучар ителүе
2 Әгәр Раббы Аллаг ыз сезг ә яшәр өчен бирг ән урында бер әр ир яки хатын-кыз,
Раббы Аллаг ызн ың Килеш үен бозып, Аңа карш ы яман эш кылса, 3 минем тыюы ма
карамастан, башк а илаһларга сәҗдә кылса йә коя шк а, айга, күктәг е йолд ызларга
табына башласа, 4 сезгә шул турыда хәбәр килеп ирешкәч, аны башта җентекләп
тикшерегез. Әгәр чыннан да бу җирәнгеч эшнең Исраи лдә булганл ыг ы исбатланса,
5 ул явызл ыкн ы эшләг ән ир яки хат ынн ы шәһәр капк асы янына чыг арыг ыз һәм
таш атып үтерег ез. 6 Кеше үлемгә хөкем ителсен өчен, кимендә ике яки өч шаһ ит
ның сүзе кирәк; кеше бары тик бер шаһ итн ың сүзе буенча үлемгә хөкем ителергә
тиеш түг ел. 7 Шаһ итлар ул кешегә беренче бул ып таш атарга тиеш, шуннан соң
бар хал ык аларга иярсен; үзег езнең арадан явызл ыкн ы шулай юк итег ез.

Хөкем итү урыны
Әгәр яшәгән җирег ездә сез хөкем итә алмасл ык катлаул ы хөкем эшләре була
калса, – мәсәлән, кеше үтерү белән, зыя н кил ү яки башк а төрле хөкем итү бе
лән бәйле эшләр, – ул вак ытта Раббы Аллаг ыз сайлаган урынга барыг ыз. 9 Леви
рух ан илар, шул вак ытта хезмәттә булган хөкемче алд ына барып сораг ыз – алар
үзләренең карарын чыгарырлар. 10 Раббы сайлаган урында алар нинд и карар игъ
лан итсәләр, шуңа карап эш итег ез һәм алар кушк анн ың бөтенесен төгәл үтәг ез.
11 Алар сезг ә өйр әткән Кан ун, сезг ә әйт кән карар буенча эшләг ез; сезг ә кушк ан
нардан уңга да, сулга да борылмаг ыз. 12 Ә кем дә булса Раббы Аллаг ыз карш ында
хезмәт итүче рух ан ига яки хөкемчегә буйсынмаса, ул кеше үтерелергә тиеш, Ис
раи л арасыннан явызл ыкн ы шулай юк итег ез. 13 Бөтен хал ык ишетер дә курк ыр,
башк а тәвәккәл итмәс.
8

Патшалар турынд а киңәшләр
Раббы Аллаг ыз бирәсе җиргә килеп, аны үзег езгә алгач, шунда урнаш ырсыз
һәм: «Әйләнә-тирәбездәге хал ыклар кебек, үзебезнең өстән патша куйыйк», –
дия рсез, 15 шул чаг ында Раббы Аллаг ыз сайлаган патшан ы куег ыз. Ул исраи л и
кардәшег ез бул ырга тиеш, читтән килгәнне, кардәш булмаганн ы патша итмәг ез.
16 Патша үз атларын ың сан ын артт ырмасын һәм атлар алып кайт ырг а кешеләрне
Мисырга җибәрмәсен, чөнк и Раббы сезгә: «Бу юлдан бүтән кире кайт маг ыз», –
дигән иде. 17 Раббыдан күңеле тайп ылмасын өчен хат ыннарн ы күп алмасын һәм
алтын-көмешне чамасыз җыймасын; 18 патша тәхетенә утыргач, Левинаселеннән
булган рухан иларда саклана торган скулъязма төргәг еннән үзенә шуш ы Кан унн ың
күчермәсен алсын. 19 Бу Кан унн ың барл ык сүзләрен һәм каг ыйдәләрен үтәсен,
Раббы Алласыннан курк ып, Аны хөрмәтләргә өйрәнсен өчен, әлеге күчермә аңарда
булсын, һәм ул аны гомере буе укысын. 20 Шулай эшләсә, исраи л и кардәшләреннән
ул үзен өстен куймас, әмерләрдән уңга да, сулга да борылмас, шуңа күрә үзенең
дә, угылларын ың да Исраи лдә патшал ык итү вак ыт ы озак бул ыр.
14
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18

Левиләр өлеше

Леви нәселеннән булг ан рух ан иларн ың, бөт ен Леви ыруг ын ың Исраи лдә
биләмә җирләр е, үз өлешләр е булмас: алар Раббыг а баг ышлап кит ер елг ән
янд ыру корбанн арынн ан тукл ан ырл ар, чөнк и аларн ың өлеше шулд ыр. 2 Туг ан
нары арасынд а левиләрг ә өлеш тимәс: Раббы әйт кәнчә, аларн ың өлеше – Раб
бы Үзедер. 3 Кешеләр корбан итеп үгез яки сарык кит ерг ән саен, кал ак сөя г е,
казн ал ык, ашк аз ан ы – рух ан ин ың өлеше. 4 Шул ай ук җыйг ан ашл ыг ыг ызн ың,
шәр абыг ызн ың, зәйт үн маег ызн ың башт аг ы өлеше һәм сарыкл арыг ызн ың бе
ренче кат алг ан йон ы – рух ан ин ык ы. 5 Чөнк и Раббы Алл аг ыз, гомерлеккә Аның
карш ынд а торып, Аның исеменнән хезмәт итәр өчен, барл ык ыругл арыг ыз
арасынн ан Левине – аның үзен һәм угылл арын сайл ап алд ы. 6 Әгәр Леви ыру
гынн ан бер әрс е, Исраи л җир ендәг е үзе яшәг ән шәһәрдән кит еп, күңеле теләг ән
һәм Раббы сайл аг ан урынг а килс ә, 7 Раббы исеменә хезмәт иткән башк а леви
кардәшләр е кеб ек үк, Раббы карш ынд а хезмәт итә ала; 8 ул вак ытт а аңа, атасы
мөлкәт ен сат уд ан килг ән табышт ан тыш, ризыкт ан да бүт ән рух ан ил арг а бирг ән
кеб ек тиг ез өлеш бир елерг ә тиеш.
1

Ялган һәм чын пәйгамбәрләр
Раббы Аллаг ыз бирәсе җиргә кергәч, андаг ы хал ыкларн ың бозык эшләренә
өйрәнмәг ез. 10 Сезнең арада угл ын яки кызын корбан итеп уттан үткәрүче, кү
рәзәче, фалч ы, баг уч ы, сихерче, 11 әфсен укуч ы, әрвахларн ың рух ын чак ыруч ы,
тылсымч ы һәм үлеләрнең рух ы белән сөйләш үче бул ырга тиеш түг ел. 12 Раббы
карш ында монд ый эшләрне эшләүче һәркем җирәнг еч, һәм шул җирәнг еч эшләр
өчен Раббы Аллаг ыз аларн ы сезнең күз алд ыг ыздан сөрер. 13 Раббы Аллаг ызга
тул ысынча тугрыл ыкл ы бул ыг ыз. 14 Сез җирләрен аласы хал ыклар фалч ыларн ы
һәм күрәзәчеләрне тыңл ый; ә сезгә Раббы Аллаг ыз мон ы эшләргә рөхсәт итм и.
15 Раббы Алл аг ыз сезнең өчен кардәшләр ег ез арасынн ан миң а охш аш бер с пәй
гамб әрне сайлап куя р – аның сүз енә колак сал ыг ыз. 16 Хор еб янында җые лг ан
көнне сез Раббы Аллаг ыздан болай дип сорад ыг ыз: «Моннан ары Раббы Аллабыз
ның тавыш ын ишетмәс әк һәм бу бөек утн ы да күрмәс әк иде, югыйс ә үләчәкб ез».
17 Шунн ан Раббы миң а: «Дөр ес әйт ә алар, – диде. – 18 Мин аларг а кардәшләр е
арасыннан сиңа охшаш бер пәйг амб әр сайлап куя рм ын һәм сүзләр емне аның
авызыннан әйтт ер ермен. Мин нәрс ә кушсам, ул шуларн ың барысын да әйт ер;
19 ә Минем исемнән сөйләг ән ул пәйг амб әрне кем дә булс а тыңл ам ас а, ул кеше
не Мин Үзем җав апк а тарт ырм ын. 20 Ләк ин Мин сөйләрг ә кушмаг анн ы Минем
исемнән сөйләрг ә бат ырч ыл ык иткән яки башк а илаһлар исеменнән сөйләг ән
пәйг амб әр үләрг ә тиеш». 21 Бәлк и, күңелег ездән: «Мон ың Раббы тарафыннан
әйт елмәв ен без ничек белерб ез икән?» – дип уйл ыйсызд ыр. 22 Әгәр пәйг амб әр:
«Раббы исеменнән сөйл им», – дип әйт еп, ул әйт кәннәр чынг а ашмаса, димәк,
бу сүз Раббын ык ы түг ел, ә пәйг амб әр үз белдег е белән сөйләг ән була – курык
маг ыз аңардан.
9
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Сые ну шәһәрләре

Раббы Аллаг ыз сезгә бирәсе җирнең хал ыкларын юк итеп, җирен үзег ез
гә алгач, шәһәрләренә һәм йортларына кереп урнашк ач, 2-3 Раббы Аллаг ыз
сезгә биләмәгә бирәсе җирне өч өлешкә бүлег ез, һәр өлешендә берәр шәһәр сайлап
алыг ыз. Шул шәһәрләргә илтә торган юллар ясаг ыз, бу шәһәрләр кеше үтергән һәр
кешегә сыен у урын ы бул ыр. 4 Һәм менә нинд и үтерүче, анда кач ып, үзенең торм ы
шын саклап кала ала: күңелендә электән дошманл ык булм ыйча, икенче берәүне
ялг ышл ык белән үтергән кеше. 5 Мәсәлән, ике кеше урманга агач кисәргә барып,
аларн ың берсе агач чабарга кул ын күтәргәндә, балтан ың тимере, ычк ын ып китеп,
икенче кешегә килеп тисә һәм аны үтерсә, үтерүче кеше, исән кал ыр өчен, шул
шәһәрләрнең берәрсенә кача ала. 6 Сыен у шәһәре бик ерак булса, үлгән кеше өчен
кан үче алырг а тиешле туг ан ы, ярсуы кайнаг ан хәлдә куы п җит еп, үтерүченең
җан ын кыя рга мөмк ин; ә бит үлемгә дучар ителергә тиеш түг ел ул, чөнк и үлгән
кешегә аның электән дошманл ыг ы булмаган. 7 Шуңа күрә мин сезгә өч шәһәрне
сайлап алырга кушам.
8-9 Әгәр мин бүг ен сезг ә үтәрг ә кушк ан барл ык шуш ы әмерләрне төг әл итеп
башк арсаг ыз: Раббы Аллаг ызн ы яратсаг ыз, Аның юлыннан гына йөрсәг ез, Раббы
Аллаг ыз, ата-бабаларыгызга ант иткәнчә, җирегезнең чикләрен киңәйтер һәм алар
га вәгъдә иткән бөтен җирне сезгә бирер. Ул чакта бу өч шәһәргә таг ын өч сыен у
шәһәре өстәлер. 10 Раббы Аллаг ыз сезгә биләмә итеп бирәсе җирег ездә гаепсезнең
кан ы түг елмәсен, һәм түг елгән кан өчен сезнең өстә гаеп булмасын. 11 Әмма кем
дә булса, икенче берәү белән дошманлаш ып, аны сагалап торып үтерсә һәм тег е
шәһәрләрнең берәрсенә качса, 12 ул чакта үз шәһәренең өлкәннәре, арт ыннан ке
шеләр җибәреп, аны кан үче алырга тиешле кеше кул ына тапш ырсыннар. 13 Аны
кызг анмаг ыз; Исраи лне гаепсез кешенең кан ын түг үдән котк арыг ыз, һәм сезгә
яхш ы бул ыр.
1

Шаһ итлар
Раббы Аллаг ыз сезгә биләмә итеп бирәсе җирдә яши башлагач, ата-бабаларыгыз
куйган, күршег ез белән чиктәш ызан таш ын урын ыннан күчермәг ез.
15 Нинд и дә булса с җиная ть яки гөнаһ кылг ан кешенең гаеб ен исбатларг а бер генә
шаһ ит җитм и, һәр эш ике яисә өч шаһ ит белән раслан ырга тиеш. 16 Әгәр дә берәрсе,
кемне дә булса җиная ть кыл уда нах ак гаепләп, ялган шаһ итл ык итсә, 17 ул чаг ында
үз араларында барган дәгъва белән гаепләүче дә, гаеплән үче дә Раббы карш ына,
рух ан иларга һәм шул көннәрдә хөкемчеләр вазифасын алып баруч ыларга килсен
нәр. 18 Хөкемчеләр эшне яхш ылап тикшерсеннәр: әгәр шаһ итн ың икенче кешегә
карш ы ялган шаһ итл ык иткәне беленсә, 19 шул чакта икенче кешегә ул нәрсә эш
ләргә теләгән булса, аның үзенә шун ы эшләг ез, үзег езнең арадан явызл ыкн ы шулай
юк итег ез. 20 Бу турыда башк алар да ишетеп курк уга кал ырлар, араг ызда монд ый
явызл ыкн ы бүтән эшләмәсләр. 21 Кызган у күрсәтмәг ез: җанга – җан, күзгә – күз,
тешкә – теш, кулга – кул, аякк а – аяк.
14
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20

Сугыш белән бәйле кагыйдәләр
1 Дошманнарыг ызг а карш ы суг ышк а чыкк ач, сез атларн ы, арбаларн ы һәм сан

ягыннан сездән күпкә арт ык суг ышч ыларн ы күрерсез, ләк ин курыкмаг ыз,
чөнк и сезне Мисыр җиреннән алып чыкк ан Раббы Аллаг ыз сезнең яныг ыздад ыр.
2 Суг ыш башланг анч ы, иң элек гаскәр алд ына сүз әйт ерг ә рух ан и чыксын 3 һәм: «И
исраи л иләр, тыңлаг ыз! Бүг ен сез дошманга карш ы суг ышк а барасыз: бат ыр бул ы
гыз, курыкмаг ыз, борч ылмаг ыз һәм алар алд ында коел ып төшмәг ез. 4 Сезгә җиң ү
китерергә, дошман ыг ызга карш ы суг ыш ырга сезнең белән бергә Раббы Аллаг ыз
бара», – дип әйтсен. 5 Җитәкчеләр гаскәргә: «Кемдер, яңа йорт төзеп, анда яшәргә
өлгермәгән булса, йорт ына кайтсын, чөнк и суг ышта үлә калса, йорт ына башка кеше
кереп урнаш ыр. 6 Кемдер, йөзем бакчасы утырт ып, аннан файдаланмаган булса,
ул кеше үзенең йорт ына кайтсын, чөнк и суг ышта үлә калса, аннан башк а кеше
файдалан ыр. 7 Кемдер, кыз белән ярәшеп тә, әле аңа өйләнмәгән булса, йорт ына
кайтсын, чөнк и суг ышта үлә калса, аның кәләшенә башк а кеше өйләнер», – дип
әйтсеннәр. 8 Җитәкчеләр гаскәргә таг ын шун ы әйтсеннәр: «Әгәр кемдер курк а һәм
аның кыюл ыг ы җитм и икән, иптәшләренең йөрәг ен дә үз йөрәг е кебек кыюсыз
итмәсен өчен, өенә кайт ып китсен». 9 Җитәкчеләр боларн ың барысын да гаскәргә
җиткергәннән соң, суг ышч ылар өстеннән гаскәрбашлары куелсын.
10 Сез шәһәрне яуларг а килг әч, башт а аңа сол ых төз ерг ә тәкъд им итег ез. 11 Әгәр
шәһәр, сезнең тәкъд имне кабул итеп, капк аларын ачса, бу шәһәрдәг е бар хал ык
сезгә хезмәт итәргә мәҗбүр бул ыр. 12 Әгәр инде ул сезнең белән сол ых төзергә риза
булм ыйча суг ыша башласа, ул вак ытта шәһәрне камап алыг ыз. 13 Раббы Аллаг ыз
аны сезнең кулга тапш ыргач, андаг ы барл ык ирләрне кыл ычтан узд ырыг ыз. 14 Хатын-кызларны, балаларн ы һәм терлекне, шәһәрдәг е бөт ен нәрсәне исә үзег езгә
алыг ыз һәм Раббы Аллаг ыз сезг ә бирг ән, дошман ыг ыздан яулап алг ан шуш ы
малдан файдалан ыг ыз.
15 Шакт ый еракт а урнашк ан, әйләнә-тирәгездәге хал ыкларн ык ы булмаг ан шә
һәрләр белән шулай эш итег ез. 16 Раббы Аллаг ыз сезгә биләмә итеп бирәсе җирдәг е
хал ыкларн ың шәһәрләрендә исә бер җан иясен дә исән калд ырмаг ыз. 17 Раббы Ал
лаг ыз сезгә кушк анча, бу хал ыкларн ы – хитт иләрне, амориләрне, кәнган иләрне,
фәризиләрне, хиввиләрне, явүсиләрне – тәмам юк итег ез. 18 Юкса алар сезне үз
илаһларына табынганда кылган җирәнг еч гадәтләренә өйрәтерләр, һәм сез, шулай
итеп, Раббы Аллаг ыз карш ында гөнаһл ы бул ырсыз.
19 Әгәр нинд идер шәһәрне, яулап алмакч ы бул ып, озак вак ыт камал ышт а тот асыз
икән, әйләнә-тирәдәге агачларга балта тидермәг ез – сез аларн ың җимешен ашый
аласыз. Кырдаг ы агач – камал ышта калган кеше түг ел бит. 20 Бары җимеш бирм и
торган агачларн ы гына кисәргә мөмк ин. Шәһәр җиңелгәнче, сез алардан һөҗ үм
вак ыт ында ярдәм итүче корылмалар ясый аласыз.

21

Үтерүчесе билгесез булган үлем
1 Раббы Аллаг ыз сезгә биләмә итеп бирәсе җирләрдә кырда үле кешенең гәүдәсе

табылса, һәм аны кем үтергәне билгесез булса, 2 ул чакта өлкәннәрегез һәм
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хөкемчеләрегез шәһәрдән чыксыннар да, мәет яткан урын белән әйләнә-тирәдәге
шәһәрләр арасын үлчәп, 3 мәетнең кайсы шәһәргә якынрак бул уын ачыкласыннар.
Шул шәһәрнең өлкәннәре, җигелмәгән һәм камыт кимәгән тана сайлап алып, 4 шул
тананы сөрелмәгән, чәчелмәгән һәм һәрвак ыт су агып торган үзәнлеккә алып кил
сеннәр, анда тананың муенын суг ып сындырсыннар. 5 Леви руханилар да шунда
килсеннәр, чөнк и Раббы Аллагыз Үзенә хезмәт итәргә һәм Аның исеменнән халыкка
фатихасын бирергә аларны сайлады – барлык бәхәс һәм һөҗ үмнәр турындагы эшләр
алар сүзе белән хәл ителергә тиеш. 6 Мәеткә иң якын булган шәһәрнең өлкәннәре
үзәнлектә муены суг ып сындырылган тана башы өстендә кулларын юсыннар. 7 «Бу
кешенең канын безнең кулларыбыз түкмәде, әлеге хәлнең ничек булганын күзләребез
күрмәде, – дип белдерсеннәр. – 8 Йа Раббы, Үзең коткарган, Үз халк ың Исраи лне
акла, гаепсез кешенең каны өчен җавапка тартма». Шуннан исраи лиләр кеше каны
түг үдә гаепле дип саналмаслар. 9 Шулай эшләсәгез, Раббы күзенә ятышлы күренгән
гамәл кылсаг ыз, гаепсез кешенең канын түг үдә гаепләнмәссез.
Никахка һәм гаиләгә кагылышлы кануннар
Дошманнарыг ызга карш ы суг ышк а чыкк ач, Раббы Аллаг ыз аларн ы сезнең кул
га тапш ырыр, һәм сез әсирләр алырсыз. 11 Әгәр берәрег езнең әсирләр арасындаг ы
чибәр хатын-кызга күзе төшеп, аны яратса һәм хат ынл ыкк а алырга теләсә, 12 аны
үзенең йорт ына алып кайтсын; ул хатын-кыз баш ындаг ы чәчен һәм тырнакларын
киссен, 13 элеккег е киемнәрен сал ып ташласын һәм, ире йорт ында яши башлап,
бер ай буена ата-анасын уйлап еласын. Шуннан соң ир кеше аның белән якынл ык
кыла ала, һәм ул аның хат ын ы бул ыр. 14 Әгәр инде ир соң ыннан аны ошатм ый
башласа, хат ын үзе теләгән җиргә китә ала, әмма ире аны сатарга да, кол итәргә
дә тиеш түг ел, чөнк и аны хат ын ы бул ырга ул үзе мәҗбүр итте.
15 Әгәр бер әр кешенең ике хат ын ы бул ып, берс ен яратса, ә икенчес ен яратмаса,
һәм бу хат ыннарн ың икесе дә аңардан угыллар тапса, ә беренче угл ы яратмаган
хат ын ыннан туса, 16 әлег е кеше, үзенең угылларына мал ын бүлгәндә, яратмаган
хат ын ыннан туган беренчел угл ын ың өлкәнлек өстенлег ен яратк ан хат ын ыннан
туган угл ына бирә алм ый. 17 Яратмаган хат ын ын ың угл ын ул беренчел итеп тан ырга
һәм үзенең бар мөлкәтеннән икеләтә өлешне аңа бирергә тиеш, чөнк и бу бала –
аның ирлек куә тенең тәүг е җимеше, һәм беренче бул ып туу хок ук ы шул балада.
18 Әгәр бер әр кешенең угл ы хол ыксыз һәм кир е булса, ни атасын ың, ни анасы
ның сүзен тыңлам ый, тыюларына колак салм ый торган булса, 19 ул чакта атасы
белән анасы аны үзләре яшәгән шәһәр өлкәннәренә, шәһәр капк асы янына алып
килсеннәр 20 һәм өлкәннәргә әйтсеннәр: «Безнең бу угл ыбыз кире һәм хол ыксыз,
сүзебезгә колак салм ый, эчеп, кәеф-сафа корып ята». 21 Шул чаг ында шәһәрнең
барл ык ирләре аны таш атып үтерсеннәр; үзег езнең арадан явызл ыкн ы шулай юк
итег ез, һәм барл ык исраи л иләр бу турыда ишетеп курк ырлар.
10

Башка кануннар
22 Әгәр бер әр кешенең үлем җәз асы бир ерлек җиная т е булса, һәм аны, үтер еп,
агачка асып куйсалар, 23 Раббы Аллагыз биләмә итеп бирәсе үз җирегезне нәҗесләмәс
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өчен, мәетне төнгә агачта калд ырмаг ыз, шул көнне үк күмег ез; чөнк и агачк а асып
куелган һәр кеше – Аллаһ ы карш ында каргалган кеше.

22

Кардәшеңнең адаш ып йөргән үгезен яки сарыг ын күрсәң, аларн ы калд ы
рып китмә, хуҗ асына кайтарып бир. 2 Әгәр инде хуҗ асы синнән ерак яшәсә,
яки син аны белмәсәң, ул вак ытта хайванн ы йорт ыңа алып кайт һәм үзеңдә тот.
Хуҗ асы эзләп килгәч, хайванн ы аңа кайтар. 3 Кардәшең югалт ып, син тапк ан ишәк
белән дә, кием-салым һәм башк а әйберләр белән дә нәкъ шулай эшлә; аңа ярдәм
итүдән баш тартма. 4 Кардәшеңнең юлда егылган ишәг ен яки үгезен күрсәң, аны
калд ырып китмә, торг ызырга ярдәм ит.
5 Хатын-кыз – ирләр кеб ек, ә ирләр хатын-кыз кеб ек киенмәс еннәр, шулай эш
ләүче һәркем Раббы Аллаг ызга җирәнг еч.
6 Юлың өст ендә агачт а яки җирдә кош оясын очрат ып, анда анасы белән кош
балаларын йә йом ырк а өстендә утырган кошн ы күрсәң, анасын балалары белән
бергә алма. 7 Кошч ыкларын үзеңә алсаң да, әнкәләрен иреккә җибәр; шулай эш
ләсәң, сиңа яхш ы бул ыр, һәм син озак яшәрсең.
8 Яңа йорт төз ег әндә, түб ә кырыена саклаг ыч такт а куй: бер әрс е шуннан егыл ып
төшеп үлсә, гаебең булмас.
9 Үзеңнең йөз ем бакчаңа таг ын бер әр төрле орл ык чәчмә, югыйс ә чәчкән ор
лыг ың уңыш ыннан да, йөзем уңыш ыннан да файдалан у хок ук ын югалт ырсың.
10 Үгез белән ишәкне бер кам ытк а җиг еп сөрмә. 11 Йон белән җит ен берг ә куш ып
тук ылган кием кимә.
12 Төр енә торг ан япанчаңн ың дүрт почмаг ына чуклар тег еп куй.
1

Никах турындагы канун
13 Әгәр берәүнең, өйләнеп, хат ын ы белән якынл ык кылг аннан соң, аңардан күңеле

кайтса, 14 һәм хат ын ын нах акк а гаепләп ул: «Мин, өйләнеп, аның белән якынл ык
кылд ым, ә ул кыз түг ел иде», – дип, начар хәбәр таратса, 15 ул вак ытта кызн ың
әти-әнисе, шәһәр капк асына килеп, шәһәр өлкәннәренә кызн ың саф бул уы н исбат
лауч ы әйбер китерсеннәр. 16 Кызн ың әтисе өлкәннәргә: «Мин кызымн ы бу кешегә
хатынлыкка бирдем, ә хәзер аның кызымнан күңеле кайтты. 17 Аны нахакка гаепләп:
„Аның кыз булмавын белдем“, – ди ул, тик менә кызн ың сафл ыг ын исбатлауч ы
әйбер», – дип, әти-әнисе шәһәр өлкәннәренә җәймәне күрсәтсен. 18 Шунда ул шә
һәрнең өлкәннәре бу кешегә җәза бирсеннәр 19 һәм, Исраи л кызы турында начар
хәбәр таратк ан өчен, кызн ың атасына йөз данә көмеш түләтсеннәр. Кыз исә аның
хат ын ы бул ып кала, һәм бу кеше гомере буе аны аерып җибәрә алм ый. 20 Әгәр инде
ирнең сүзе дөрескә чыг ып, хат ынн ың сафл ыг ын исбатлауч ы әйбер булмаса, 21 ул
вак ытта әлег е хат ынн ы атасы йорт ын ың ишег енә китерсеннәр, һәм шәһәр ирләре
аны таш атып үтерсеннәр, чөнк и, атасы йорт ында фәхешлек итеп, Исраи лдә оят
эш эшләгән ул. Үзег езнең арадан явызл ыкн ы шулай юк итег ез.
22 Әгәр бер әр ирнең башк а ир хат ын ы белән йоклавы ачыкланса, ул вак ытт а
икесе дә – хат ын белән якынл ык кылган ир дә, хат ын да үтерелсен. Исраи лдән
явызл ыкн ы шулай юк итег ез.
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23 Әгәр бер әр ир, башк а кешег ә ярәшелг ән кызн ы шәһәрдә очрат ып, аның белән
ятып якынл ык кылса, 24 ул вак ытта аларн ың икесен дә шул шәһәрнең капк асы
янына китерег ез һәм таш атып үтерег ез: кызн ы, шәһәрдә бул ып та, ярдәмгә кеше
чак ырмаган, ә ирне – икенче кешегә ярәшелгән кызн ы хур иткәне өчен. Үзег езнең
арадан явызл ыкн ы шулай юк итег ез.
25 Әгәр бер әр ир икенче кешег ә ярәшелг ән кызн ы кырда очратса һәм, тот ып алып,
аны көчләсә, ул вак ытта көчләгән ир генә үтерелергә тиеш. 26 Ә кызга берн и дә
эшләмәг ез – кызда үлем җәзасына хөкем ителерлек гөнаһ юк: кем дә булса икенче
берәүгә ташлан ып үтергән кебектер бу эш. 27 Чөнк и ир аны кырда очратк ан: кыз,
бәлк и, кычк ырганд ыр да, әмма ярдәмгә килергә һичкем булмаган.
28 Әгәр бер әр ир ярәшелмәг ән кызн ы очратса, аны тот ып алып көчләс ә, һәм
мон ы башк алар күрсәләр, 29 көчләгән ир әлег е кызн ың атасына илле данә көмеш
бирсен һәм кызга өйләнсен. Кызн ы хур иткәнгә күрә, ир аны гомере буена аерып
җибәрә алм ый.
30 Бер әү дә, атасын ың хат ын ына өйләнеп, атасын ың ятаг ын хур итәрг ә тиеш түг ел.

23

Раббы халкы саналырга лае к булмаганнар

Күкәйлег е сыт ылган яки җенес әгъзасы киселгән бер генә кеше дә Раббы
халк ы исәбенә керә алм ый.
2 Раббы халк ы исәб енә уйнашт ан туг ан кеше дә, хәтт а унынч ы буы нг а кадәр
аның нәсел варислары да керә алм ый.
3 Аммон и вә мәабиләрдән бер әү дә, хәтт а аларн ың нәс ел варислары да унынч ы
буы нга кадәр берк айчан Раббы халк ы исәбенә керергә тиеш түг ел, 4 чөнк и Ми
сырдан чыг ып килгән чаг ыг ызда алар сезне икмәк вә су белән карш ы алмад ылар,
Арам-Наһараимдәге* Петор шәһәреннән булган Биг ур угл ы Билгамн ы сезне кар
гарга яллад ылар. 5 Әмма Раббы Аллаг ыз Билгам сүзләренә колак сал ырга теләмә
де һәм аның карг ыш ын фат их ага әверелдерде, чөнк и Раббы Аллаг ыз сезне ярата.
6 Шуңа күр ә үзег ез исән чакт а аларг а тын ычл ык һәм иминлек кит ер ердәй берн и
дә эшләмәг ез. 7 сЭдом иләрдән йөз чөермәг ез, чөнк и алар сезнең кардәшләрег ез;
мисырл ылардан да йөз чөермәг ез, чөнк и сез, килмешәкләр бул ып, алар җирендә
яшәдег ез. 8 Шуш ы хал ыкларн ың өченче буы нда туган балалары Раббы халк ы исә
бенә керә алалар.
1

Гаскәриләр станындагы пакьлек турында
Дошманнарыг ыз карш ында стан бул ып торганда, һәртөрле шакш ыдан сакла
ныг ыз. 10 Әгәр кем дә булса төнлә нәҗесләнсә*, бу кеше гаскәр урнашк ан станнан
читкә китәргә һәм анда кабат керергә тиеш түг ел. 11 Кич җиткәч, ул юынсын, ә
коя ш баеганнан соң, станга керсен.
12 Гаскәр урнашк ан станнан читт ә хаҗәт ег езне үтәр өчен бер урын ыг ыз булсын.
13 Корал ыг ыздан тыш, кечкенә көр әг ег ез бул ырг а тиеш: хаҗәт ег езне үтәг әч, шун ың
9

* 23:4 Арам-Наһараим
* 23:10 ...нәҗ есл әнсә...

– ягън и Месопотам ия нең төньяк-көнбатыш өлеше.
– Дин и мәгънәдә пычрак, шакш ы бул у.
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белән чок ыр казыг ыз да шакш ыг ызн ы күмеп куег ыз. 14 Раббы Аллаг ыз сезне саклар
һәм, дошман ыг ызн ы сезнең кулга тапш ырыр өчен, гаскәрег ез урнашк ан тирәдә
йөрер, шуңа күрә Ул сездә берн инд и дә шакш ыл ык күрмәсен. Аның күңеле сездән
кайт масын өчен, гаскәрег ез тукталган урын чиста* бул ырга тиеш.
Башка төрле кануннар
Хуҗ асыннан кач ып, сезгә сыенган колн ы кире хуҗ асына кайтарып бирмәг ез.
Яшисе урын ын ул үзе сайлап алсын. Шәһәрләрег езнең берәрсендә сезнең арада
яшәгәндә, аны кыерсытмаг ыз.
17 Исраи л хатын-кызларының һәм ир-атларының берс е дә фәхешлек белән шө
гыльләнергә тиеш түг ел. 18 Раббы Аллаг ыз өчен бу җирәнг ечтер. Аларн ың шунд ый
юл белән тапк ан акчасын, берәр төрле нәзер үтәү максат ыннан, Раббы Аллаг ыз
йорт ына алып кермәг ез.
19 Бурычк а бир еп торг ан акчадан, ризыкт ан, риба* алырг а мөмк ин булг ан башк а
нәрсәдән кардәшег ездән риба алмаг ыз. 20 Читтән килгән кешегә биргән бурыч ы
гыздан риба алырга мөмк ин, әмма кардәшег езгә биргән бурычтан риба алмаг ыз.
Әгәр шулай эшләсәг ез, сез бил исе җирдә һәрбер эшег езгә Раббы Аллаг ыз Үзенең
фат их асын бирер.
21 Раббы Аллаг ызг а нәз ер әйт кәнс ез икән, кичект ерм ичә үтәг ез, чөнк и Раббы
Аллаг ыз аның һичш иксез үтәл үен таләп итәр, әгәр үтәм исез икән, гаепле бул ыр
сыз. 22 Әгәр инде нәзер әйт мәгән икәнсез, гаепле булмассыз. 23 Ә берәр нәрсәне үз
теләг ег ез белән Раббы Аллаг ызга нәзер итеп әйт кәнсез икән, шун ы, вәгъдә иткә
нег езчә, төгәл үтәг ез.
24 Бер әүнең йөз ем бакчасына керс әг ез, йөз емен җан ыг ыз теләг әнчә, туйг анч ы
ашый аласыз, тик савыт ыг ызга салмаг ыз.
25 Бер әүнең кырына аяк бассаг ыз, башакларн ы кул ыг ыз белән өзә аласыз, тик
игененә урак тидермәг ез.
15

16

24

Аерылыш у һәм яңадан өйләнү турында

Әйт ик, берәр кеше хат ын ала да, нинд и дә булса ярамаган ягын табып,
аннан күңеле кайта, һәм ир, аның кул ына талак хат ы тотт ырып, өеннән
куы п җибәрә, 2 ә ул хат ын, аның өеннән китеп, икенче кешегә кия үгә чыга. 3 Әгәр
бу ир дә, күңеле кайт ып, хат ынга талак хат ы биреп өеннән куы п җибәрсә, яки
шуш ы хат ынга өйләнгән соңг ы ир үлә калса, 4 ул чакта беренче ире бу хат ынга
яңадан өйләнә алм ый, чөнк и бу хат ын аның өчен нәҗес санала. Шунд ый ник ах
Раббыга җирәнг еч. Монд ый гөнаһ белән Раббы Аллаг ыз сезгә биләмә итеп бирәсе
җирне пычратмаг ыз.
5 Кем дә булса күпт ән түг ел генә өйләнг ән икән, ул кешене суг ышк а җиб әрмә
сеннәр. Аңарга берн инд и дә җавапл ы эш бирелмәсен. Бер ел буена ул, үз өендә
иркенләп яшәп, алган хат ын ын куанд ырсын.
1

* 23:14 ...чист а...
* 23:19 Риба

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: изг е.
– биреп торг ан әйбер яки акчадан алынг ан процент.
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6 Бер әү дә бурычк а бир еп торг ан өчен икенче кешенең тег ермән таш ын яки аның
өске өлешен рәһен* итеп алмасын, чөнк и кешенең көндәлек ризыгы шул ташка бәйле.
7 Әгәр исраи л и кардәшен урлап, аны кол иткән яки сатк ан кеше табылса, монд ый
карак үлемгә хөкем ителергә тиеш. Үзег езнең арадан явызл ыкн ы шулай юк итег ез.
8 Караг ыз аны, кемг ә дә булса мах ау зәхмәт е каг ылса, Леви нәселеннән булг ан
рух ан илар сезне нәрсә эшләргә өйрәтсә, барысын да төп-төгәл үтәг ез. Мин аларга
нәрсә кушсам, шун ы үтәг ез. 9 Сез Мисырдан чыг ып киткәннән соң, Раббы Алла
гызн ың Мәрья мне ни эшләткәнен онытмаг ыз*.
10 Бер әр кешег ә нәрс ә дә булса бир еп торг ансыз икән, аңардан рәһен алырг а
дип, өенә кермәг ез. 11 Урамда басып торыг ыз, тег е кеше рәһенне сезгә үзе чыгарып
бирсен. 12 Әгәр ул ярл ы кеше икән, рәһен итеп сал ып биргән киеме сездә калган
килеш йокларга ятмаг ыз. 13 Ул үз киемендә йокласын өчен, хәер-фатихасын сезгә
бирсен өчен, коя ш баеганч ы, киемне хуҗ асына кайтарып бирег ез; Раббы Аллаг ыз
бу эшег езне стәкъвал ык билг есе итеп кабул кыл ыр.
14 Кардәшег езме ул, шәһәр ег ездә сезнең арада яшәүче килмешәкме – фәк ыйрь
ялчыны кыерсытмаг ыз. 15 Аңарга хезмәт хак ын шул көнне үк кояш баеганчы түләгез,
чөнк и, ярл ы булганл ыктан, ул шуш ы акчага гына исәп тот ып яши; аңарга түләмә
сәг ез, ул, сездән зарлан ып, бу турыда Раббыга белдерер, һәм сез гаепле бул ырсыз.
16 Бала гаеб е өчен атан ың җан ы кые лмас, ата гаеб е өчен дә балан ың җан ы кы
елмас; һәрбер адәм үзенең гөнаһ ы өчен үлем җәзасына тарт ылсын.
17 Килмешәккә һәм ятимг ә дөр ес булмаг ан хөкем чыг армаг ыз, толн ың киемен
үзег езгә рәһен итеп алмаг ыз. 18 Исег езгә төшерег ез: Мисырда сез коллар идег ез, Раб
бы Аллаг ыз сезне аннан котк ард ы, шун ың өчен мин сезгә шулай эшләргә кушам.
19 Урак ург анда, көлт әг ез кырда оныт ыл ып калса, аны алырг а кир е барып йөрмә
гез – килмешәккә, ятимгә, толга калсын; шулай эшләсәг ез, Раббы Аллаг ыз сезнең
бар эшег езгә Үзенең фат их асын бирер.
20 Зәйт үн агачларын селкет еп җимешен койг анда, бот акларда калг ан ын карап
тормаг ыз – килмешәккә, ятимгә, тол хат ынга калсын.
21 Бакчаг ызда йөз ем җыйг анда, куа кт а калг ан җимешләрне кайта-кайта өзмә
гез – килмешәккә, ятимгә, толга калсын. 22 Исег ездә тот ыг ыз: Мисыр җирендә сез
үзег ез дә коллар идег ез. Шун ың өчен мин сезгә шулай эшләргә кушам.

25

Гад еллек һәм кешелеклелек турындагы канун

Әгәр ике кеше арасында низаг чыкса, алар хөкемчеләр янына барсыннар,
һәм низагны хөкемчеләр тикшерсен: гаепсезне акласыннар, ә гаеплене хөкем
итсеннәр. 2 Әгәр гаепле кешене камч ы белән сукт ырырга хөкем итсәләр, хөкемче
аны җиргә йөзт үбән ятк ырсын да үз күзе алд ында гаебенә күрә камч ы белән сук
тырсын. 3 Аны кырык тапк ыр суктырырга мөмк ин, ләк ин шуннан да артмаска тиеш,
чөнк и арт ыг ын суг удан кардәшег ез бөтен кешенең күз алд ында хурл ыкк а төшәр.
4 Ашл ык суг уч ы үгезнең авызын бәйләп куймаг ыз.
1

* 24:6 Рәһен

– закладк а калд ырылг ан әйбер.
«Саннар», 12:1-16.

* 24:9 Караг ыз:
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Туганыңның хатынына өйләнү турында
5 Әгәр абыйлы-энеле туг аннар берг ә яшәп, аларн ың берс е ир бала туд ырм ыйча
үлеп китә калса, үлгән кешенең хат ын ы чит адәмгә кия үгә чыгарга тиеш түг ел, ә
бәлк и үлгән ирнең туган ы тол калган хат ынга өйләнергә тиеш. Шуш ылай итеп, үл
гән туган ын ың хат ын ы алд ындаг ы бурыч ын үтәр ул. 6 Ә ул хат ын туд ырган беренче
ир бала үлгән туган ын ың угл ы бул ып исәпләнер. Шул рәвешле, үлгән туган ын ың
исеме Исраи лдә юкк а чыкмас. 7 Әгәр инде үлгән кешенең туган ы тол калган хат ын
га өйләнергә теләм и икән, хат ын, шәһәр капк асы янына килеп, өлкәннәргә болай
дисен: «Иремнең кардәше Исраи лдә туган ын ың исемен яшәт ү гадәтен кабул итм и,
минем алдаг ы бурыч ын үтәм и». 8 Шул очракта шәһәр өлкәннәре аны чак ырырга
һәм димләп күндерергә тиешләр, әгәр инде ул: «Аңа өйләнергә теләм им», – дип
киреләнсә, 9 тол хат ын, өлкәннәр күз алд ында аның янына килеп, ирнең аяк ки
емен салд ырсын да, йөзенә төкереп: «Туган ын ың нәселен дәвам итәргә теләмәгән
кешегә шулай эшл иләр», – дип әйтсен. 10 Бу кешенең гаиләсен Исраи лдә «аяк киеме
салд ырылганн ың гаиләсе» дип атарлар.
11 Ике ир суг ышк анда, берс енең хат ын ы, кыйнауч ын ың кул ыннан ирен тарт ып
алырга теләп, икенче ирнең ирлек әгъзасын кул ы белән эләктереп тотса, 12 хат ын
ның кул ын жәлләм ичә кисег ез.

Үлчәүләр турында
13 Янч ыг ыг ызд а берс е авыррак, икенчес е җиңелр әк ике төрле гер йөрт мәг ез.
Йорт ыг ызда ике төрле: зур һәм кечкенә үлчәүләрег ез бул ырга тиеш түг ел. 15 Раббы
Аллаг ыз сезгә бирәсе җирдә гомерег ез озын булсын өчен, герләрег ез, үлчәүләрег ез
төгәл һәм дөрес бул ырга тиеш. 16 Дөрес булмаган герләр, үлчәүләр куллан уч ы ал
дакч ылар Раббы Аллаг ызга җирәнг ечтер.
14

Амалыкыйларның исемен дөнья йөз еннән юкка чыгарыгыз
17 Мисырдан чыг ып барган чаг ыг ызда амал ык ыйларн ың сезгә ни-нәрсә эшләгәнен

хәтерег ездән чыгармаг ыз. 18 Алар, Аллаһ ыдан курыкм ыйча, сез арып хәлсезлән
гәч, сезгә һөҗ үм иттеләр – хәлсезләнеп артта калган барл ык көчсез кешеләрег езне
үтерделәр. 19 Раббы Аллаг ыз биләмә итеп сезгә бирәсе җиргә килеп, Раббы Алла
гыз тирә-юньдәге дошманнарыг ыздан сезгә тын ычл ык биргәч, амал ык ыйларн ың
исемен дөнья йөзеннән юкк а чыгарыг ыз. Онытмаг ыз мон ы!

26

Уңышның беренче җимешләрен һәм уннан бер өлешен китерү турында

Раббы Аллаг ыз биләмә итеп бирәсе җиргә килеп урнашкач, 2 Раббы Алла
гыз биргән җирдән алган уңышыг ызның беренче җимешләрен тырысыг ызга
салыг ыз да Раббы Аллаг ыз Үз исеме өчен сайлаган урынга барыг ыз. 3 Шул көн
нәрдә хезмәт башкарган руханига килеп: «Раббы, ант эчеп, бу җирне безгә бирергә
ата-бабаларыбызга вәгъдә иткән. Бүген мин Раббы Аллаңа шул җиргә кергәнемне
белдерәм», – дип әйтегез. 4 Рухани, кулыг ыздан тырысны алып, Раббы Аллаг ыз
ның мәзбәхе алдына куяр. 5 Сез исә Раббы Аллаг ыз каршында әйтегез: «Ерак бабам
1
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илгизәр бер сарами булган. Ул берничә кеше белән Мисырга барып урнашкан, һәм
тора-бара аңардан бөек, көчле, күп санлы халык барлыкка килгән. 6 Мисырлылар
исә безгә карата мәрхәмәтсез булд ылар – кыерсытт ылар, авыр эшкә җиктеләр.
7 Шуннан без Раббыг а, ата-бабаларыбызның Алласына ялв ард ык, һәм Раббы без
нең аһ-зарыбызны ишетте, авыр хәлебезне, газапларыбызны һәм изел үебезне күрде.
8 Раббы безне көчле-кодрәтле кул ы белән, дәһшәтле вә гаҗәеп гамәлләр, могҗизагаләмәтләр күрсәтеп, Мисырдан алып чыкт ы, 9 бирегә китереп җиткерде, сөт вә бал
агып торган шушы җирне бирде. 10 Инде менә хәзер мин Сиңа, Раббы, әлеге җирнең
уңышыннан беренче җимешләрне китердем». Шуннан, Раббы Аллаг ыз каршына
тырысыг ызны куеп, сәҗдә кылыг ыз. 11 Раббы Аллаг ыз сезгә һәм йорт ыг ызга биргән
муллыкка сез левиләр һәм сезнең арада яшәүче килмешәкләр белән бергә куаныг ыз.
12 Өченче елда, уңышн ың уннан бер өлешен бирү елында, туйг анч ы ашасыннар
дип җыйг ан уңыш ыг ызн ың уннан бер өлешен шәһәрег ездә яшәүче левиләрг ә,
килмешәкләргә, ятимнәргә, тол хат ыннарга бирег ез 13 һәм Раббы Аллаг ыз карш ын
да әйтег ез: «Синең әмерләреңне мин бозмад ым, аларн ың берсен дә онытмад ым,
Үзең кушк анча, йорт ымнан Сиңа баг ышланган уңыш ымн ың уннан бер өлешен
левиләргә, килмешәкләргә, ятимнәргә һәм тол хат ыннарга бирдем. 14 Бу ризыктан
мин кайг ыл ы чаг ымда авыз итмәдем, пакьләнм ичә аны өйдән алып чыкмад ым,
үлеләргә дә бирмәдем*. Йа Раббы Аллам, сүзеңә колак салд ым, Син кушк аннар
ның бөтенесен дә үтәдем. 15 Күктән, Үзеңнең изг е тораг ыңнан кара да Үз халк ың
Исраи лгә һәм, ата-бабаларыбызга вәгъдә иткәнчә, безгә биргән, сөт вә бал агып
торган шуш ы җиргә фат их аңн ы күндер».
Бүген Раббы сезне Үзенең халкы дип игълан итте
Раббы Аллагыз бүген сезгә бу канун-кагыйдәләрне үтәргә куша: карагыз аны,
аларны бөтен йөрәгегез, бөтен җаныгыз белән үтәгез. 17 Бүген сез: «Раббы – безнең
Аллабыз, Аның юлыннан йөрербез, Аның кагыйдәләрен, әмерләрен вә кануннарын
үтәп, Аның сүзеннән чыкмабыз», – дип белдердегез. 18 Бүген Раббы, вәгъдә иткәнен
чә, сезне Үзенең халкы дип игълан итте, һәм сез Аның бөтен әмерләрен үтәргә тиеш.
19 Аңа дан, хөрмәт вә шөһрәт китерсен өчен, сезне Ул Үзе бар кылган башка халыклар
дан өстен куяр, һәм, вәгъдә иткәненчә, сез Раббы Аллагызның изге халкы булырсыз.
16

27

Раббы канунын язып куя рга куш у

Муса белән Исраи л өлкәннәре хал ыкк а:
– Бүг ен мин сезгә биргән барча әмерләрне төгәл үтәг ез, – диде. – 2 Үрд үн
елгасын кичеп, Раббы Аллаг ыз сезгә бирәсе җиргә кергән көнне үк зур ташлар бас
тырып куег ыз һәм аларн ы акшарлаг ыз. 3 Үрд үн елгасын кичеп, ата-бабаларыгызның
Раббы Алласы сезгә бирергә вәгъдә иткән, сөт вә бал агып торган җиргә кергәннән
соң, шул ташларга Кан унн ың бөтен сүзләрен языг ыз. 4 Үрд үнне кичкәч, бүг ен мин
сезгә кушк анча, ул ташларн ы Эвал тавына баст ырып куег ыз да акшарлаг ыз. 5 Ан
да Раббы Аллаг ызга мәзбәх ясаг ыз. Аны ташлардан, тимер кораллар кулланм ыйча
1

* 26:14 ...үлел әрг ә

дә бирмәдем. – Мәҗ үсиләрнең йоласы турыда сүз бара булса кирәк.
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эшләг ез. 6 Раббы Аллаг ызн ың мәзбәхен шомарт ылмаган тоташ ташлардан ясаг ыз
һәм шунда Раббы Аллаг ызга тулаем янд ыру корбаннары китерег ез. 7 Тат ул ык кор
баннарын да шунда китерег ез, корбан итен ашаг ыз һәм Раббы Аллаг ыз карш ында
куан ыг ыз. 8 Кан унн ың бөтен сүзләрен аңлаешл ы, ачык итеп ташларга языг ыз.
Канунны боз учыларга – ләгънәт-каргыш
Муса белән левиләрдән булган рух ан илар Исраи л халк ына болай диделәр:
– Исраи л халк ы! Игът ибар белән тыңлаг ыз: сез бүг ен Раббы Аллаг ызн ың халк ы
булд ыг ыз. 10 Шулай итеп, Раббы Аллаг ызга буйсын ыг ыз, Аның бүг ен сезгә иреш
тергән боерыкларын, каг ыйдәләрен үтәг ез.
11 Муса ул көнне хал ыкк а шунд ый боерык бирде:
12 – Сез Үрд үнне кичкәч, хал ыкк а фат их а бир ер өчен, Шим ун, Леви, с Яһүдә,
Исәсхәр, Йосыф һәм Бенья м ин ыруглары Гәризим тавына менеп бассыннар. 13 Ә
хал ыкк а ләгънәт-каргыш әйтер өчен, Рубин, Гәд, Ашер, Зәбул ун, Дан һәм Нәптал и
ыруглары Эвал тавында басып торсыннар.
14 Левиләр көчле тавыш белән бөт ен Исраи л халк ына болай дис еннәр:
15 «Уеп яки коеп потлар ясаг ан, аны яшер еп тотк ан кешег ә – ләгънәт-каргыш!
Осталар кул ы ясаган монд ый потлар Раббыга җирәнг еч».
Бөтен хал ык: «Амин!» – дип җавап бирсен.
16 «Анасын яки атасын хөрмәтләмәг ән, аларг а карш ы сүз әйт к ән кешег ә –
ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
17 «Күршес енең ызан таш ын күчерг ән кешег ә – ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
18 «Сук ырн ы юлыннан адашт ырг ан кешег ә – ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
19 «Килмешәкне, ятимне яки тол хат ынн ы үз хок укларыннан мәхрүм иткән ке
шегә – ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
20 «Атасын ың хат ын ы белән якынл ык кылг ан кешег ә – ләгънәт-каргыш, чөнк и
ул үзенең атасын хурл ыйд ыр».
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
21 «Нинд и дә булса хайв ан белән якынл ык кылг ан кешег ә – ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
22 «Берт уг ан кыз кардәше, анасыннан яки атасыннан туг ан кыз кардәше белән
якынл ык кылган кешегә – ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
23 «Хат ын ын ың анасы белән якынл ык кылг ан кешег ә – ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
24 «Кемне дә булса яшерт ен үтерг ән кешег ә – ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
25 «Гаепс ез адәмнең җан ын кыя р өчен акча алг ан кешег ә – ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
9
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«Бу Кан унн ың сүзләрен үтәмәг ән, Кан ун кушк анча эшләмәг ән кешег ә –
ләгънәт-каргыш!»
Бөтен хал ык: «Амин!» – дисен.
26

28

Канунны үтәүчеләргә – фат их а

Әгәр сез, Раббы Аллаг ызн ың сүзенә колак сал ып, бүг ен мин сезгә иреш
тергән бөтен әмерләрен төгәл үтәсәг ез, ул вак ытта Раббы Аллаг ыз сезне
җирдәг е бөтен хал ыклардан өстен куя р. 2 Әгәр Раббы Аллаг ызн ың сүзенә колак
салсаг ыз, түбәндәг е фат их алар сезгә килеп ирешер һәм гамәлгә ашыр.
3 Сез шәһәрдә дә, авылда да фат их ал ы бул ырсыз.
4 Балаг ыз, җир ег езнең җимеше, эре һәм вак терлег ег езнең үрчеме – боз аулар вә
бәт иләр – фат их ал ы бул ыр.
5 Ашл ык тырысларыг ыз, күә сләр ег ез фат их ал ы бул ыр.
6 Чыг ып киткәндә дә, кайт ып керг әндә дә фат их ал ы бул ырсыз.
7 Сезг ә карш ы күт әр елг ән дошманнарыг ызн ы Раббы җиңелерг ә мәҗбүр итәр;
алар сезгә карш ы бер юлдан килсәләр, җиде якк а тарал ып качарлар.
8 Раббы сезнең амбарларыг ызг а һәм барл ык эшләр ег езг ә фат их асын бир ер. Сезг ә
бирәсе җирдә Раббы Аллаг ыз сезне фат их ал ы итәр.
9 Раббы Аллаг ызн ың әмерләр ен үтәс әг ез, Аның юлыннан йөрс әг ез, бирг ән ан
тына тугры кал ып, Ул сезне Үзенең изг е халк ы итәр. 10 Раббы сезне «Үз халк ым»
дип атаганн ы җир йөзендәг е барл ык хал ыклар белеп, сездән курк ып торырлар.
11 Раббы сезне һәр якт ан бәр әкәтле итәр: балаларыг ыз күп, терлег ег ез үрчемле бу
лыр, ата-бабаларыгызга, балаларыг ызга бирәм, дип ант иткән җирләрнең туфраг ы
мул уңыш китерер. 12 Яңг ырн ы җирег езгә вак ыт ында яуд ырыр һәм барча эшег езгә
фат их асын бирер өчен, Раббы сезгә Үзенең күк хәзинәсен мул итеп ачар. Сез күп
халыкларга бурычка акча бирерсез, ә үзегез бурычка алмассыз. 13 Раббы Аллаг ызның
бүг ен минем аша сезгә җиткергән әмерләренә колак сал ып, аларн ы төгәл үтәсәг ез,
аста түг ел, һәрвак ыт өстә бул ырсыз: Раббы сезне койрык итеп түг ел, ә баш итеп
тотар. 14 Бүг ен мин сезгә боерганнардан уңга да, сулга да тайп ылмас өчен, башк а
илаһлар арт ыннан ияреп, аларга хезмәт итмәг ез.
1

Буйсынмаучыларга – ләгънәт
Әгәр Раббы Аллаг ызн ың сүзенә колак салмасаг ыз, бүг ен мин сезгә җиткер
гән бөтен әмерләрен, каг ыйдәләрен тырыш ып үтәмәсәг ез, түбәндәг е ләгънәтләр
сезнең өскә килеп төшәр.
16 Шәһәрдә дә, авылда да сезг ә ләгънәт төшәр.
17 Ашл ык тырысларыг ызг а, күә сләр ег езг ә ләгънәт төшәр.
18 Балаларыг ызг а, җир ег езнең җимешенә, эре һәм вак терлег ег езнең үрчеменә –
бозау вә бәт иләрег езгә – ләгънәт төшәр.
19 Чыг ып киткәндә дә, кайт ып керг әндә дә сезг ә ләгънәт төшәр.
20 Нәрс ә генә эшләс әг ез дә, кырыл ып, тиз арада һәлак булг анч ыг а кадәр, Раббы
сезгә ләгънәт-каргыш, борч у, бәхетсезлекләр җибәрер. Болар сезнең яман эшләрегез
өчен, сез Аны ташлаган өчен бул ыр. 21 Бил исе җирег ездән сезне тәмам юк иткәнче,
15
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Раббы сезгә коточк ыч авырулар җибәреп торыр. 22 Раббы сезне хәлдән тайд ыра
торган чир, бизгәк, шеш авыруы, көйдерг еч эсселек, корыл ык һәм киптерг еч җил,
күгәрек белән зарарлар – сез үлгәнче арт ыг ыздан ияреп йөрер алар. 23 Күк сезнең
баш өстег ездә бак ыр төсле кызган бул ыр, аяк аст ыг ыздаг ы җир тимер кебек кат ы
бул ыр. 24 Сез юк ителгәнчегә кадәр, Раббы яңг ыр урын ына ком яуд ырыр – күктән
өстег езгә тузан төшәр.
25 Раббы сезне дошманнарыг ыздан җиңдер ер; аларг а карш ы бер юлдан барсаг ыз,
алардан җиде якк а тарал ып качарсыз. Сезнең бәла-казаларыгызны күреп, җир йө
зендәг е барл ык хал ыклар курк уга кал ырлар. 26 Мәетләрег ез күктәг е кошларга һәм
җәнлекләргә азыкк а әйләнер – аларн ы куу ч ы да булмас.
27 Раббы сезне дәв алап бет ер еп булм ый торг ан Мисыр чуа ннары, чи җәр әхәт, ку
тыр һәм корчаңг ы белән зарарлар. 28 Раббы сезне акылдан язд ырыр, сук ырайт ыр,
йөрәк өянәг е белән җәфалар. 29 Сук ыр кеше караңг ыда кармалан ып йөргән кебек,
сез якт ыда кармалан ып юл эзләрсез, эшләрег ез уңышсыз тәмамлан ыр, сезне һәр
вак ыт кыерсыт ырлар, таларлар, сезне берәү дә кайг ырт мас һәм якламас.
30 Кыз белән ярәшелерс ең – аның белән икенче бер әү якынл ык кыл ыр; йорт
сал ырсың – анда тора алмассың; йөзем бакчасы утырт ырсың – җимешен авыз итә
алмассың. 31 Күз алд ыңда үгезеңне суя рлар – итен ашый алмассың; күз алд ыңда
ишәгеңне талап алырлар һәм кайтарып бирмәсләр. Дошманнар сарыкларыңны куып
алып китәрләр – сине берәү дә якламас. 32 Күз алд ыңда угылларың вә кызларың
чит хал ыклар арасына куы л ыр; көн дә аларн ы көтеп, күзләрең күгәрер, әмма ярдәм
итәргә көчең булмас. 33 Син белмәгән хал ык җиреңнең җимешләрен, эшләгәнеңне
ашар, ә сине һәрвак ыт кыерсыт ырлар һәм җәфаларлар гына. 34 Күзләрең күргәннән
акыл ыңнан язарсың. 35 Дәвалап булм ый торган чуаннар белән Раббы ботларыңн ы,
тезләреңне җәфалар – алар сине баш түбәңнән алып аяк табан ыңа кадәр каплар.
36 Раббы сезне һәм үзег ез куйг ан патшаг ызн ы сез дә, ата-бабаларыгыз да бел
мәгән хал ыкк а илтеп тапш ырыр, һәм сез шунда агачтан, таштан ясалган башк а
илаһларга хезмәт итәрсез. 37 Раббы сезне таратк ан барл ык хал ыклар арасында сез
телдән төшм и торган, коточк ыч бер адәм мәсхәрәсе бул ырсыз.
38 Кырларыг ызда ашл ыкн ы күп итеп чәчәрс ез, ләк ин саранча ашаг анг а, уңыш
ны аз җыя рсыз. 39 Йөзем куаклары утырт ырсыз, аларн ы эшкәртерсез, ләк ин, корт
ашаганга, йөземен җыя, шәрабын эчә алмассыз. 40 Сезнең бөтен җирег ездә зәйт үн
агачлары үсәр, ләк ин зәйт үнег ез җиргә коелганга, үзег езне майлау өчен зәйт үн
маег ыз булмас. 41 Угылларыг ыз, кызларыг ыз бул ыр, ләк ин әсир ителгәнгә, алар
яныг ызда калмас. 42 Җирег ездәг е барча агачларн ы һәм җимешләрне саранча кы
рыр. 43 Араг ыздаг ы килмешәкләр һаман сездән югары күтәрелер, ә сез һаман түбән
төшәрсез. 44 Алар сезгә бурычк а биреп торырлар, ә сез бурычк а бирә алмассыз;
алар – баш, ә сез койрык бул ырсыз.
45 Раббы Аллаг ызн ың сүзенә колак салмаган, Аның сезгә биргән әмер-кагыйдәләрен
үтәмәгән өчен, шуш ы бөтен ләгънәтләр баш ыг ызга төшәр, сезне һәлакәткә ки
тергәнче эзәрлекләр. 46 Һәм бу сезгә дә, нәсел варисларыг ызга да гомерлек кара
тамг а, бер билг е бул ыр. 47 Булг ан мулл ыкк а чын йөрәктән шатлан ып, куа н ып,
Раббы Аллаг ызга хезмәт итмәгәнгә күрә, 48 Раббы муен ыг ызга тимер кам ыт асар,
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һәм сез, әҗәлег ез җиткәнче, ризыкк а, суга, кием-салымга мохтаҗл ык кичереп,
дошманнарга хезмәт итәрсез.
49 Раббы сезнең өскә җир чит еннән, еракт ан бер хал ыкн ы кит ер ер. Сез телен дә
аңламаг ан бу хал ык, бөркет кебек, өст ег езг ә ябырыл ыр. 50 Бу хал ык рәх имсездер:
ни олын ы хөрмәт итмәс, ни кечене кызг анмас. 51 Сезне тәмам бөлдереп бет ерг ән
че, алар яшь терлег ег езне, җирег езнең уңыш ын ашар. Алар сезг ә ни ашл ык, ни
шәраб, ни май, ни сыер белән сарыкларыг ызн ың үрчемен калд ырмас, һәм сез һә
лак бул ырсыз. 52 Җирег ездәг е барл ык шәһәрләрнең сез ышан ып торг ан биек һәм
ныкл ы див арлары җимерелг әнче, алар сезне һаман кысрыкл ый бирерләр – Раббы
Аллаг ыз бир әсе җирдәг е барл ык шәһәрләрдә сезне камал ышта тотарлар. 53 Дош
ман ыг ызн ың камау-кысулары шунд ый авыр бул ыр ки, сез үз балаларыг ызн ы –
Раббы Аллаг ыз бирг ән угыл-кызларыгызны ашарсыз. 54 Сезнең арада иң йомшак,
иң ягымл ы саналг ан ир дә үзенең кардәшенә, сөйг ән хат ын ына, әле исән калг ан
балаларына рәх имсез күз белән карар. 55 Үз балаларын ың итен ашаг анда, ул һич
кем белән бүлешмәс, чөнк и дошман шәһәрләрег езне камал ышт а тотк ан чакт а,
шул авыр вак ытта ашардай һичн и калмас. 56 Сезнең арада иң йомшак, иң ягымл ы,
җирг ә кат ы басып йөрерг ә дә курыкк ан хат ын үзенең сөйг ән иренә, угыл-кызына
рәх имсез күз белән карар. 57 Яңа туг ан баласын да, соңг ыл ыг ын да ул беркемг ә
бирмәс – дошман шәһәрләрег езне камал ышта тотк ан чакта, шул авыр вак ытта
ачл ыктан ул үзе генә яшереп ашар.
58 Әгәр шуш ы кит апт а язылг ан Кан унн ың бөт ен сүзләр ен төг әл үтәмәс әг ез һәм
Раббы Аллаг ызн ың дәһшәтле, шөһрәтле исемен хөрмәтләмәсәг ез, 59 Раббы сезгә
һәм нәсел варисларыг ызга шакк атарл ык, бетмәс-төкәнмәс бәла-казалар, озакк а
сузылган коточк ыч авырулар җибәрер. 60 Сез Мисырда күргән һәм сезнең кот ыг ыз
ны алган бөтен авыруларн ы Ул сезгә җибәрер, һәм шул авырулар сезгә ябырыл ыр.
61 Раббы сезнең өскә хәтт а шуш ы Кан ун кит абында язылмаг ан барл ык авыруларн ы
вә бәла-казаларны җибәрер, һәм сез һәлак бул ырсыз. 62 Элек сез күктәг е йолд ызлар
сан ынча күп булсаг ыз да, бик азыг ыз гына исән кал ыр, чөнк и сез Раббы Аллаг ыз
ны тыңламад ыг ыз. 63 Раббы сезне ишәйткәндә, сезгә игелекләр кылганда ничек
куанса, сезне һәлак иткәндә, кырганда да нәкъ шулай куан ыр. Бил исе җирег ездән
дә сез соң ыннан сөрелерсез.
64 Раббы сезне җирнең бер кырыенн ан икенче кырыен а кадәр, чит хал ыкл ар
арасына тарат ыр, сез анда ни үзег ез, ни ата-бабаларыгыз белмәгән, агачтан һәм
таштан ясалган башк а илаһларга табын ырсыз. 65 Әмма бу хал ыклар арасында да
үзег езгә тын ычл ык таба алмассыз, сезгә анда тын ыч урын булмас; Раббы сезгә ан
да курк удан калт ырап торган йөрәк, саг ыш тул ы өметсез күзләр һәм күңел әрн үе
бирер. 66 Торм ыш ыг ыз һәрвак ыт курк ын ыч аст ында бул ыр: курк удан көнег езне
дә, төнег езне дә калт ыран ып үткәрерсез; алдаг ы көнгә ышан ыч ыг ыз бетәр сезнең.
67 Йөр әг ег езне чорнап алг ан курк удан һәм үз күзләр ег ез белән күрг әннәрдән сез ир
тән: «Кич җитсен иде!», ә кичен: «Таң атсын иде!» – дия рсез. 68 Мин сезгә: «Моннан
ары бу юлн ы күрмәссез!» – дип әйт кән юлдан Раббы сезне корабта Мисырга кире
кайтарыр; анда дошманнарыг ызга кол ир вә кол хат ын бул ып сат ыл ырга теләсәг ез
дә, сезне алуч ы табылмас.
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29

Раббының Мәа б җирендә Килешүне яңартуы

Исраи л халк ы белән Хореб тавында төзегән килеш үгә өстәмә буларак,
Раббы Мусага Мәаб җирендә дә килеш ү төзергә әмер итте. 2-3 Муса, бөтен
Исраи л халк ын җыеп, шуш ы килеш үнең шартларын ирештерде:
– Мисыр фиргавененә, аның бөтен хезмәтчеләренә һәм җиренә Раббын ың нәрсә
эшләгәнен, бу зур бәла-казаларны һәм гаҗәеп могҗиза-галәмәтләрне сез үз күзлә
рег ез белән күрдег ез. 4 Әмма бүг енг е көнгә кадәр Раббы сезгә аңлардай акыл, күрә
торган күз, ишетм и торган колак бирмәде.
5 «Кырык ел буе Мин, Раббы, сезне чүл буйлап йөртт ем, тик сезнең өс киемег ез
дә, аяк киемег ез дә тузмад ы. 6 Сез икмәк ашамад ыг ыз, шәраб та, исерт кеч эчемлек
тә эчмәдег ез. Мин сезнең Раббы Аллаг ыз икәнне сез белсен өчен шулай эшләдем».
7 Бу урынг а килг әч, безнең белән суг ыш ырг а Хишбун патшасы Сихон һәм Башан
патшасы Ог чыкт ылар, ләк ин без аларн ы тар-мар иттек. 8 Без, аларн ың җирләрен
алып, Рубин, Гәд ыруг ына һәм Менашше ыруг ын ың бер ярт ысына биләмә итеп
бирдек. 9 Бу килеш үнең шартларын төгәл үтәгез; шулай итсәгез, һәр эшегез уң булыр.
10-11 Ыруг башл ыкларыг ыз, өлкәннәр ег ез, җит әкчеләр ег ез, Исраи лнең барл ык
ирләре, балаларыг ыз, хат ыннарыг ыз, араг ызда яшәүче килмешәкләр һәм утын
ярудан су таш уга кадәр бөтен эшег езне башк аруч ылар – һәммәг ез дә бүг ен Раббы
Аллаг ыз карш ында басып торасыз. 12 Раббы Аллаг ызн ың бүг ен сезнең белән төзея
чәк антл ы килеш үен кабул итәр өчен, сез барыг ыз да биредә басып торасыз. 13 Сезгә
әйт кәнчә һәм ата-бабаларыгыз Ибраһ имга, Исх акк а һәм Ягък убк а вәгъдә иткәнчә,
шуш ы Килеш ү буенча, Ул сезне Үз халк ы дип, ә Үзен сезнең Аллаг ыз дип игълан
итәр. 14-15 Антлаш ып төзегән бу килеш үне Ул сезнең белән – биредә Раббы Аллабыз
карш ында торганнар белән генә түг ел, ә бәлк и киләчәк буы ннар белән дә беркетә.
16 Сез бит Мисыр җир ендә ничек яшәг әнеб езне, бир ег ә килг әндә башк а хал ык
ларн ың илләре аша ничек үткәнебезне беләсез. 17 Аларн ың агачтан, таштан, көмеш
һәм алт ыннан ясалган җирәнг еч сыннарын күрдег ез. 18 Бүг ен сезнең арада шул
хал ыкларн ың илаһларына хезмәт итәр өчен күңеле белән Раббы Аллабыздан чит
кә борылган ир яки хат ын, гаилә яки ыруг булмасын. Анд ый кешеләр агул ы әрем
үстерүче там ыр кебек бул ырлар иде. 19 Бу килеш үдәг е сүзләрне ишетеп тә, шунд ый
кешеләр, кәпрәеп: «Үземчә йөрүгә карамастан, миңа курк ын ыч янам ый», – дип
уйларлар, ләк ин алар башк аларга да, үзләренә дә афәт китерерләр. 20 Раббы анд ый
кешеләрне гафу итмәс – аларга Раббын ың нәфрәте һәм ярсуы кабын ыр; бу китапта
язылган ләгънәт-каргышлар алар баш ына төшәр, Раббы аларн ың исемнәрен җир
йөзеннән юк итәр. 21 Раббы аларн ы барл ык Исраи л ыругларыннан аерып алыр да
шуш ы Кан ун китабында язылган килеш үдәг е бөтен ләгънәт-каргышларны алар
өстенә яуд ырыр.
22 Киләчәк буы н, сездән туач ак бал ал ар һәм ерак илләрдән килг ән кешеләр
Раббын ың бу җиргә нинд и авырулар һәм бәла-казалар җибәргәнен күрер: 23 бө
тен тирә-як күкерт һәм тоз янд ырып бетергән бушл ыкк а әйләнер – анда берн и
чәчмәсләр дә, берн инд и үсемлек тишелеп чыг ып үсмәс тә. Ул җирләр Раббы яр
суы ннан һәлак булган Сәд үм, Гам ура, Адма һәм Сәбоим шәһәрләре кебек бул ыр.
1
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Халыклар: «Ни өчен Раббы бу җирне шулай эшләтте икән? Нигә Ул шулай ачулан
ган икән?» – дип сорарлар. 25 Җавап монд ый бул ыр: «Бу хал ыкн ы Мисыр җиреннән
алып чыкк анда, Раббы, ата-бабаларының Алласы, алар белән килеш ү төзегән иде,
ә алар ул килеш үне онытт ы. 26 Алар үзләре белмәгән, Раббы аларга билг еләмәгән
башк а илаһларга табына һәм сәҗдә кыла башлад ылар. 27 Шун ың өчен Раббын ың
бу җиргә нык ачуы чыкт ы, һәм Ул аның өстенә бу китапта язылган бөтен ләгънәткаргышларны юнәлтте. 28 Раббы аларга бик кат ы ачулан ып, ярсып-нәфрәтләнеп,
аларн ы яшәгән җирләреннән куы п җибәрде, башк а урынга сөрде; һәм алар хәзер
дә шунда гомер кичерә».
29 Яшер ен булг ан ы – Раббы Аллабызн ык ы, ә ачык булг ан ы, без бу Кан унн ың
бөтен сүзләрен үтәсен өчен, – гомерлеккә безнеке һәм безнең балаларн ык ы.
24

30

Раббыга әйләнеп кайтырга чакыру

Мин сезг ә сайларг а тәкъд им иткән фат их а яки ләгънәт-каргыш тор
мыш ыг ызда гамәлгә ашк аннан соң, Раббы Аллаг ыз сезне чит хал ыклар
арасына сибеп тарат ыр, һәм сез, шунда яшәгәндә, шулар турында уйл ый баш
ларсыз. 2 Угылларыг ыз белән бергә Раббы Аллаг ызга әйләнеп кайт ып, бүг ен мин
сезгә кушк анча, бөтен йөрәг ег ез, бөтен җан ыг ыз белән Аның сүзләрен үтәсәг ез,
3 Раббы Аллаг ыз сезнең язм ыш ыг ызн ы үзг әрт ер, шәфк ать күрс әт еп, Үзе тарат ып
җибәргән яклардан – башк а хал ыклар арасыннан җыеп алыр. 4 Хәтта җир читенә
кадәр таралган булсаг ыз да, Раббы Аллаг ыз сезне кире җыеп алыр. 5 Раббы Алла
гыз сезне ата-бабаларыгыз җиренә китерер, һәм сез шул җирләрне биләрсез; Ул
сезне ата-бабаларыгызга караганда да баерак, ишлерәк итәр. 6 Сез Раббын ы бө
тен йөрәг ег ез белән яратсын һәм исән-имин яшәсен өчен, Раббы Аллаг ыз сезнең
һәм нәсел варисларыг ызн ың йөрәг ен сөннәтләр. 7 Шулчак Раббы Аллаг ыз бөтен
бу ләгънәт-каргышларны сезне эзәрлекләүче һәм күрәлмауч ы дошманнарыг ызга
юнәлтер, 8 ә сез, кире кайт ып, Раббыг ызн ың сүзләренә колак сал ырсыз һәм Аның
бүг ен минем аша сезгә җиткергән бөт ен әмерләрен үтәрсез. 9-10 Раббы Аллаг ыз
һәммә эшег езне уңышл ы итәр, балаларыг ыз күп, терлег ег ез үрчемле, җирег езнең
җимеше мул бул ыр; Раббы Аллаг ызн ың сүзләрен тыңлап, Аның шуш ы Кан ун ки
табында язылган әмерләрен һәм каг ыйдәләрен үтәп, Аңа бөтен йөрәг ег ез, бөтен
җан ыг ыз белән борылсаг ыз, Раббы, ата-бабаларыгыз өчен шатланган кебек, сезнең
өчен шатланачак һәм сезгә игелекләр кылачак.
1

Тормышны сайлагыз
Бүг ен мин сезгә җиткергән шуш ы әмер сезнең өчен арт ык читен һәм үти ал
масл ык түг ел. 12 «Безнең өчен берәрсе күккә менсен иде дә, ул әмерне безгә алып
төшеп күрсәтсен иде, ә без аны үтәр идек», – дип әйтергә күктә түг ел ул. 13 «Безнең
өчен берәрсе диңг ез аръя г ына барсын иде дә, ул әмерне безгә алып кайт ып күрсәт
сен иде, ә без аны үтәр идек», – дип әйтергә диңг ез аръя г ында түг ел ул. 14 Бу әмер
якында гына: сез аны үти алсын өчен, телег ездә вә күңелег ездә ул.
15 Менә мин бүг ен сезг ә яшәү белән яхш ыл ыкн ы яки үлем белән яманл ыкн ы сай
ларга тәкъдим итәм. 16 Бүген мин сезгә әйт кәннәрне – Раббы Аллаг ыз кушканнарны
11
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үтәсәг ез, Раббы Аллаг ызн ы яратсаг ыз, Аның юлыннан йөреп, әмерләрен, каг ый
дәләрен вә кан уннарын үтәсәг ез, Раббы Аллаг ыз фат их асы белән үзег ез бил исе
җирдә яшәрсез һәм күп санл ы бул ырсыз. 17 Әгәр инде йөрәг ег ез белән Раббыдан
читләшеп, аны тыңламасаг ыз, адашсаг ыз, башк а илаһларга сәҗдә кыл ып, аларга
табына башласаг ыз, – 18 мин сезне хәзер кисәтеп куя м! – сез һәлак бул ырсыз, Үрд үн
аръя г ында бил исе җирег ездә озак яши алмассыз. 19 Мин бүг ен, күк белән җирне
шаһ итл ыкк а чак ырып, сезгә яшәү яки үлем, фат их а яки ләгънәт-каргыш сайларга
тәкъд им итәм. Үзегезнең һәм нәсел варисларыг ызн ың яшәвен теләсәгез, тормышн ы
сайлаг ыз. 20 Раббы Аллаг ызн ы ярат ыг ыз, Аның сүзләрен тыңлаг ыз, Аңа сыен ыг ыз.
Шулай итсәг ез, Раббы ата-бабаларыгыз Ибраһ имга, Исхакк а һәм Ягък убк а бирергә
ант иткән җирдә яшәрсез һәм озын гомер кичерерсез.

31

Ешуа – Мусаның дәвамчысы

Бөтен Исраи л халк ына шуш ы сүзләрне җиткергәннән соң, Муса 2 болай
дип дәвам итте:
– Миңа хәзер йөз егерме яшь. Мин инде сезне үз арт ымнан ияртеп алып бара
алмам. Раббы миңа: «Син Үрд үн елгасын кичмәссең» – дигән иде. 3 Раббы Аллаг ыз
Үзе, алд ыг ыздан барып, андаг ы хал ыкларн ы юк итәр, һәм сез аларн ың җирен алыр
сыз. Раббы әйт кәнчә, елга аша анда сезне Ешуа алып чыгар. 4 Раббы амориләрнең
патшаларын – Сихонн ы һәм Огн ы – җирләре белән бергә ничек юкк а чыгарган
булса, бу хал ыкларга да шун ы эшләр. 5 Раббы аларн ы сезнең кулга тапш ырыр, һәм
сез аларга мин кушк анн ы эшләргә тиеш бул ырсыз. 6 Нык һәм кыю бул ыг ыз, алар
дан курыкмаг ыз, кот ыг ыз алын ып каушап калмаг ыз, чөнк и Раббы Аллаг ыз Үзе
сезнең белән бара – Ул сезне ялг ыз калд ырмас, ташлап китмәс.
7 Муса Ешуа н ы чак ырып алд ы һәм бөт ен Исраи л халк ы алд ында аңа әйтт е:
– Нык һәм кыю бул, чөнк и бу хал ыкн ы Раббы аларн ың ата-бабаларына: «Ба
лаларыг ызга бирәм», – дип ант иткән җиргә син алып барырсың, бу җирне аларга
биләмә итеп бүлеп бирерсең. 8 Раббы Үзе синең алдан барыр, янәшәңдә бул ыр; Ул
сине ташлап калд ырмас. Курыкма һәм борч ылма!
1

Раббы канунының кайчан укылырга тиешлеге турында
Шуш ы Кан унн ы язганнан соң, Муса аны Раббын ың Килеш ү санд ыг ын күтәреп
йөрт үче левиләрдән булган рух ан иларга һәм Исраи л өлкәннәренә бирде. 10 Муса
аларга болай диде:
– Һәр җиденче елда, бурычларн ы кичерү елында, Чат ырлар бәйрәмендә, 11 Раббы
Аллаг ыз сайлаган урынга, Раббы Аллаг ыз карш ына барл ык Исраи л халк ы җыелгач,
бу Кан унн ы бөтен Исраи л алд ында һәркем ишетерлек итеп кычк ырып укыг ыз.
12 Бу Кан унн ы тыңласын, Раббы Аллаг ыздан курк ып, Аны хөрмәтләрг ә өйр әнс ен
һәм Кан унн ың барл ык сүзләрен тырыш ып үтәсен өчен, бөтен хал ыкн ы – ирләрне,
хат ыннарн ы, балаларн ы, шулай ук араг ызда яшәүче килмешәкләрне дә җыег ыз.
13 Сез Үрд үнне кичеп биләп алг ан җирдә яшәг әндә, шуш ы хал ыкн ың Кан унн ы
белмәгән балалары тыңларлар һәм, Раббы Аллаг ыздан бөтен гомерләре буе курк ып,
Аны хөрмәтләргә өйрәнерләр.
9
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Мусага бирелгән соңгы киңәшләр
14 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Үләр вак ыт ың якынлаша. Ешуан ы чак ырып китер һәм аның белән бергә сОч
раш у чат ырына кер. Мин аңа күрсәтмәләр бирермен.
Муса да, Ешуа да Очраш у чат ырына керделәр. 15 Раббы бол ыт баганасы эчендә,
Очраш у чат ыры алд ында пәйда булд ы.
16 Раббы Мусаг а әйтт е:
– Син, үлеп, ата-бабаларың янына кит үгә, бу хал ык, Миңа тугрыл ык сакла
мыйча, барасы җирендәг е илаһларга табын ыр, Мине ташлар һәм Мин алар белән
төзегән килеш үне бозар. 17 Ул көнне Минем ярсуы м кузгал ыр, һәм Мин аларн ы
ташларм ын. Үзләреннән йөз чөергәч, алар юкк а чыгарлар, башларына күп кенә
бәла-казалар, кайг ылар килер. Шунда алар: «Бу бәлаләр безгә яныбызда Аллабыз
булмаганга килгәндер», – дип әйтерләр. 18 Чит илаһларга ияргән өчен, шунд ый
явызл ык кылган өчен, ул көнне Мин алардан һичш иксез ваз кичәрмен.
19 Шулай итеп, бу җырн ы язып ал да исраи л иләрдән җырлат; бу җыр исраи л иләр
гә каршы Минем шаһ ит ым булып торсын өчен, алардан кабатлат. 20 Мин, ант эчеп,
ата-бабаларына вәгъдә иткән, сөт вә бал агып торган җиргә шушы халыкны китереп
җиткергәч, алар туйганчы ашап симерерләр дә башка илаһларга борылырлар һәм
аларга хезмәт итә башларлар, Минем белән төзегән килеш үне бозып, Мине кире
кагарлар. 21 Ә коточк ыч бәлаләр килгәч, аларның нәсел варислары бу җырны оныт
маганга күрә, әлеге җыр аларга каршы шаһ ит булып торыр. Үзләренә бирергә ант
иткән җиргә китергәнче үк, уйларының кайсы якка авуын Мин инде белеп торам.
22 Муса шул көнне үк бу җырн ы, язып алып, исраи л иләрг ә өйр әтт е. 23 Нун угл ы
Ешуага Раббы монд ый әмер бирде:
– Нык һәм кыю бул, чөнк и Мин: «Сезгә бирермен», – дип ант иткән җиргә ис
раи л иләрне син алып барырсың. Мин синең янәшәңдә бул ырм ын.
24 Муса әлег е Кан унн ың барл ык сүзләр ен ахырынача язып куйд ы да 25 Раббын ың
Килеш ү санд ыг ын күтәреп йөрт үче левиләргә болай диде:
26 – Бу Кан ун кит абын Раббы Алл аг ызн ың Килеш ү санд ыг ын а сал ыг ыз, ул
анда сезгә карш ы шаһ ит бул ып торсын. 27 Чөнк и мин сезнең нинд и тискәре һәм
фетнәчел икәнег езне беләм. Әле мин сезнең арада чакта, менә хәзер дә сез Раббы
га буйсынм ыйсыз; ә мин үлгәч, нәрсә бул ыр?! 28 Минем яныма ыругларыг ызн ың
барл ык өлкәннәрен, җитәкчеләрен җыег ыз. Мин бу сүзләрне алар ишетерлек итеп
әйтермен һәм күк белән җирне шаһ итл ыкк а чак ырырм ын. 29 Чөнк и беләм: үле
мемнән соң сез, бозыкл ыкк а бирелеп, мин күрсәткән юлдан читкә тайп ыл ырсыз.
Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кыл ып, Аның ачуы н чыгарган өчен,
киләчәктә сезне бәла-казалар көтә.

Мусаның җыры
Җыелган бөтен Исраи л халк ы ишетерлек итеп, Муса бу җырн ы баштан алып
ахырына кадәр әйтеп бирде:
30
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32

1

2

3

«Мин сөйләя чәкмен – тыңла, күк!
Минем сүзләремне тыңла, җир!
Нәсыйхәтем яңг ыр кебек яусын,
яшеллеккә иртәнг е чык кебек,
ләйсән яңг ыр кебек төшсен сүзләрем,
үләннәргә коеп яуган яңг ыр кебек төшсен.
Раббы исемен игълан итәм –
Аллабызн ың бөеклег ен данлаг ыз!

4

Ул – кыя; Аның эшләре кам ил,
бөтен юллары гадел.
Аллаһ ы тугрыл ыкл ы, ялган юк Аңарда;
Ул гадел һәм хак.

5

Бу кире һәм азг ын буы н
Аның алд ында бозыкл ыкк а бирелде –
хурл ыкк а калган бу кешеләр*
инде Аның балалары түг ел.
Раббыга сез шулай җавап бирәсезме,
уйл ый белм и торган аңсыз хал ык?!
Сезне бар иткән Атаг ыз түг елмен и Ул?!
Сезне хал ык буларак Ул бар кылмад ым ын и?!
Борынг ыда калган көннәрне исег езгә төшерег ез,
элеккег е еллар турында уйлаг ыз –
аталарыг ызн ың аңлат уы н, өлкәннәрнең сөйләвен үтенег ез.

6

7

8

Аллаһ ы Тәгалә кешелек дөньясын бүлгәндә,
хал ыкларга биләмәгә җир биргәндә,
хал ыкларн ың чикләрен күк ияләренең* сан ы буенча билг еләде.

9

Раббын ың өлеше – Аның халк ы,
Ягък уб нәселе – Аның биләмәседер.

10

Ул аларн ы буш, кеше аяг ы басмаган чүлдә тапт ы;
аларн ы карад ы, кайг ыртт ы,
күз карасыдай саклад ы.
Оясын саклап очып йөргән,
канатларын җәеп,
кошч ыкларын каурыйларында йөрт кән бөркет кебек,

11

* 32:5 ...хурлыкка калган бу кешеләр... – Әлег е катлаул ы урынн ы тәрҗемә итүнең бер мөмк инлег е.
* 32:8 ...күк иял әр ен ең... –

Кайбер чыг анакларда шулай бирелг ән. Яһүд телендәг е төп нөсхәдә
исә: «Исраи л угылларын ың».
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12
13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

Раббы Үз халк ын шулай йөртте –
Аның янында башк а алла булмад ы.
Ул аларн ы таул ы илне яулап алырга китерде,
кырлардаг ы уңышн ы ашатт ы,
таштан – бал, кыя таштан зәйт үн мае агызып тукланд ырд ы,
сыер мае һәм сарык сөте,
бәрәннәрнең, кәҗәләрнең,
Башан сарыкларын ың эч мае белән,
өлг ергән тук бодай белән тукланд ырд ы,
шәраб – йөзем куаг ын ың кан ын эчертте.
Ешурун* кабарынд ы, буйсынм ый башлад ы,
көрәйде, юанайд ы, симерде;
үзен бар иткән Аллаһ ын ы ташлад ы,
үзен котк аруч ы Кыя дан баш тартт ы;
башк а илаһларга табын ып,
Аның көнчелег ен кузгатт ы,
җирәнг еч эшләре белән Аны ярсытт ы.
Аллаһ ыга түг ел, ә җеннәргә,
үзе белмәгән илаһларга,
ата-бабаларыгыз искә дә алмаган,
күптән түг ел читтән килеп кергән
яңа илаһларга корбаннар китерде.
Әй Ешурун, үзеңне туд ырган Кыя н ы онытт ың син,
үзеңне бар иткән Аллаһ ын ы исеңнән чыгард ың.
Бу хәлне күргәч, Раббын ың ачуы чыкт ы,
һәм Ул Үз угылларыннан һәм кызларыннан баш тартт ы;
Ул әйтте: „Алардан йөз чөерермен дә
ахырда үзләренә нәрсә буласын күрермен.
Алар бит сатл ык буы н,
ышан ычсыз балалар.
Ялган аллаларга табын ып, көнчелег емне кузгатт ылар,
пот-сыннары белән ачуы мн ы китерделәр.
Мин дә аларн ы хал ык дип саналмаганнар белән көнләштерермен,
томана бер хал ык белән ачуларын китерермен.
Ярсуы мнан ут кабын ыр,
һәм шул ут, янд ырып,
с
үлеләр дөн ьясына кадәр җитәр;
шул ут җирне һәм аның уңыш ын кырып,

* 32:15 Ешур ун –

яһүдчә «тугры» мәгънәсендә; биредә Исраи лнең шигъри кушамат ы буларак

куллан ыла.
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23
24

25

26

27

28
29

30

31

32

33
34
35

тауларн ың ниг езләрен янд ырып бетерер.
Аларга Мин бер-бер артл ы бәла-казалар җибәрермен,
бөтен укларымн ы аларга атып бетерермен.
Алар ачл ыктан җәфа чигәрләр;
коточк ыч авырулар, үләт зәхмәте аларн ы юкк а чыгарыр.
Мин алар өстенә кырг ый җанварлар,
чага торган агул ы еланнар җибәрермен.
Балалары урамда кыл ычтан кырыл ыр,
ә үзләре өйләрендә калт ырап утырыр.
Үсмер егет, үсмер кызн ы да,
имчәк баласын, чал чәчле карт н ы да
үлем үзеннән калд ырмас.
Аларн ы тарат ып, кешеләр хәтереннән
хәтта исемнәрен җуйд ырырм ын,
дип әйтер идем дә,
әмма дошманнары, кәпрәеп:
‘Бу эшне Раббы түг ел,
ә безнең кодрәтле кул ыбыз эшләде’, –
дип мактанмасыннар өчен, кире уйлад ым.
Алар – аңсыз хал ык,
аларда уйлау сәләте юк.
Әгәр акыллары булса, мон ы аңларлар,
ахырда үзләренә нәрсә буласын төшенерләр иде“.
Әгәр Исраи лнең Кыясы Үз халк ыннан йөз чөермәсә,
Раббылары аларн ы дошманнарына тапш ырмаса,
ничек инде бер кеше мең кешене куа алсын,
ике кеше ун мең кешене кач ырсын?!
Чөнк и дошманн ың кыясы
безнең Кыя кебек түг ел –
алар мон ы үзләре дә белә.
Дошманнарн ың йөземе – Сәд үм куаг ында,
Гам ура кырларында үскән;
аларн ың җимеше агул ы,
йөзем тәлгәшләре ачы.
Шәраблары – елан агуы,
кара еланн ың үтерә торган агуы.
„Хәзинә саклаг ычларымда мөһер аст ында
менә нәрсәләр яшереп тотам Мин!
Аяклары калт ырар вак ыт җиткәч,
дошманнардан Мин үчемне алырм ын,
тиешлесен кайтарып бирермен;
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аларн ың һәлакәт көннәре инде якын,
аларга дигән афәт тиз килер“.
36

Үз халк ын ың көчсезлән үен һәм һичкемнең –
ирекленең дә, ирексезнең дә калмавын күргәч,
Раббы аларн ы кызган ыр, Үз колларын яклар.

37

Раббы шул чаг ында әйтер:
„Кайда сезнең илаһларыг ыз,
сез сыен ырга урын эзләгән кыя г ыз,
корбаннарыг ызн ың маен ашауч ы,
бүләккә китерелгән шәрабыг ызн ы эчүче илаһлар? –
Күтәрелеп, алар килсен сезгә ярдәмгә,
яклауч ыг ыз алар булсын!
Инде күрег ез: Мин – бердәнбер,
Миннән башк а икенче алла юк.
Үтерүче дә, яшәт үче дә – Мин,
чирләт үче дә, терелт үче дә – Мин;
берәү дә Минем кулдан котк ара алм ый.
Кул ымн ы күккә күтәреп, мәңг е яшәвем белән ант итәм:
ялт ырап торган кыл ыч ымн ы үткенләгәч,
кул ым хөкем итәргә күтәрелгәч,
дошманнарымнан үч алырм ын,
Мине күрәлмауч ыларга тиешлесен бирермен.
Минем укларым һәлак булганнарн ың
вә әсирләрнең кан ына манч ыл ып кәефләнер,
кыл ыч ым дошманнарн ың озын чәчле башларын* кисеп
канәгат ьләнер“.

38

39

40
41

42

Аның халк ы белән куан ыг ыз, әй чит хал ыклар!
Чөнк и Ул Үз колларын ың кан ы өчен үч алыр,
дошманнарын Ул җавапк а тарт ыр,
Үз халк ын ың җирен* пакьләр».
44 Нун угл ы Ешуа белән килеп, Мусан ың Исраи л халк ына җиткерг ән җыр сүз
ләре әнә шунд ый.
45 Бу сүзләрнең барысын Исраи л халк ына әйт еп бирг әч, Муса 46 болай дип өст әде:
– Бүг ен сезгә мин җиткергән барл ык сүзләрне йөрәг ег ездә тот ыг ыз һәм бу Ка
нунн ың бөт ен сүзләрен үзег езнең балаларыг ызга төгәл үтәргә куш ыг ыз. 47 Буш
43

* 32:42

...дошманнарның озын чәчле башларын... – Суг ыш вак ыт ында гаскәриләр чәчләр ен
кырмаг аннар.
* 32:43 ...Үз халкының җир ен... – Яһүд телендә әлег е гыйбар ә «Үз җир ен һәм Үз халк ын» ди
гәнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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сүзләр түг ел бу, аларда – сезнең торм ыш. Әлег е Кан унн ы үтисез икән, Үрд үн ел
гасын кичеп бил исе җирдә гомерег ез озын бул ыр.
Мусаның үлеме турында Раббының алдан әйтеп куюы
Шул көнне үк Раббы Мусага болай диде:
– Шуш ы Әбарим тауларына, Әрихә шәһәре карш ындаг ы, Мәаб җирендәг е
Нәбу тавына менеп, Мин исраи л иләргә биләмәгә бирәсе Кәнг ан җиренә кара.
50 Һор тавында үлеп, ата-бабаларына куш ылг ан агаң Һарун кеб ек, син әнә шул тауда
үләрсең һәм ата-бабаларыңа куш ыл ырсың. 51 Чөнк и сез икег ез дә Сыйн чүлендәг е
Мериба-Кадыш сулары янында, исраи лиләр күз алдында изгелегемне танымадыг ыз
һәм Миңа тугры булмад ыг ыз. 52 Син ул җирне ерактан күрерсең, тик Мин исраи
лиләргә бирәсе шул җиргә аяк басмассың.
48
49

33

Мусаның исраи лиләргә соңгы фат их асы
1
2

3

4
5

Үләр алд ыннан, Аллаһ ы бәндәсе Муса, исраи л иләргә фат их асын биреп,
болай диде:
«Раббы килде сСинай тавыннан,
Үз халк ына коя ш кебек чыкт ы Сәг ыйрь тавыннан,
балк ып торд ы Паран тавыннан.
Ул ун меңләгән изг еләр белән килде,
Аның уң ягында яшеннәр ялт ырый иде*.
Ул Үз халк ын чынлап ярата –
бар изг еләр Аның кул ында.
Алар Аның аяг ына егылалар,
Аңардан нәсыйхәт алалар.
Кан ун бирде безгә Муса,
мирас итеп Ягък уб нәселенә.
Башл ыклары белән бергә Исраи л ыруглары җыелгач,
Раббы Ешурунга патша булд ы».

6

Рубин ыруг ы турында Муса болай диде:
«Рубин яшәсен, үлмәсен,
гәрчә халк ын ың сан ы аз булса да!»

7

Ә Яһүдә ыруг ы турында боларн ы әйтте:
«Йа Раббы, Яһүдә ыруг ын ың тавыш ын ишет,
аны башк а ыруглар белән берләштер;
көч бир аңа,
дошманнарына карш ы торырга ярдәм ит».

* 33:2 ...Аның

уң ягында яшеннәр ялтырый иде. – Әлег е катлаул ы урынн ы тәрҗемә итүнең бер
мөмк инлег е.
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8

Леви ыруг ы турында болай диде:
«сТумм им һәм урим – изг е жирәбә –
Синең тугры хезмәтчең Левинеке.
Левине Син Массаһта сынад ың,
аның белән Мериба сулары янында көрәштең.
9
Атасы вә анасы хак ында ул:
„Мин алар турында уйлам ыйм“, – диде;
туганнарын калд ырып, балаларын оныт ып,
ул бары Синең сүзеңне саклад ы,
Синең Килеш үеңә тугры калд ы.
10
Ягък уб нәселенә Синең карарларн ы,
Исраи л халк ына Кан ун ыңн ы өйрәтә,
Синең алда хуш исле сумала-майлар көйрәтә,
мәзбәхеңдә тулаем янд ыру корбаннары китерә.
11
Йа Раббы, Леви ток ым ын фат их ала – аны көчле кыл,
эшләгән эшләрен кабул ит,
дошманнарын из –
аны күрәлмауч ылар бүтән бервак ыт баш күтәрмәсен».

12

Бенья м ин ыруг ы турында болай диде:
«Раббын ың сөеклесе тын ыч яши,
Аллаһ ы Тәгалә һәрвак ыт аның турында кайг ырта,
Бенья м ин үз калк ул ыклары арасында тын ыч яши».

13

Йосыф ыруг ы турында болай диде:
«Раббы аның җирен күк байл ыг ы булган чык
һәм җир аст ы сулары,
14
коя шта өлг ергән иң яхш ы уңыш,
үз аенда пешкән җимеш,
15
борынг ы тауларн ың байл ыг ы,
мәңг елек калк ул ыкларн ың мулл ыг ы,
16
җир үстергән ниг ъмәтләрнең иң яхш ысы белән фат их аласын;
янып торган куакта пәйда булган Зат*
аны Үзенең рәхим-шәфкате белән фат их аласын.
Болар барысы туганнары арасында баш булган Йосыфк а яусын.
17
Йосыфн ың гайрәте – беренче бул ып туган үгезнеке кебек,
аның мөг езләре – кырг ый үгезнеке кебек;
Эфраимнең меңнәрчә һәм Менашшен ың ун меңнәрчә халк ы –
аның мөг езләре.
Шулар белән хал ыкларн ы җир читенә кадәр сөзеп атар ул».

* 33:16 ...янып

торган куакта пәйда булган Зат... – Ягън и Аллаһ ы (караг ыз: «Чыг ыш», 3:1-6).
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18

Зәбул ун ыруг ы турында болай диде:
«Әй Зәбул ун, юлга чыкк анда куан!
Син, Исәсхәр, чат ырыңда куан ып утыр!
19
Алар хал ыкларн ы тауга чак ырырлар,
шунда алар тиешле корбаннарн ы китерерләр,
диңг ез байл ыкларыннан
һәм комда яшерелгән хәзинәләрдән файдалан ырлар».

20

Гәд ыруг ы турында болай диде:
«Гәд җирен Артт ыруч ыга – дан!
Гәд – башларн ы яки кулларн ы
өзгәләргә торган арыслан кебек:
21
ул үзенә иң яхш ы җир сайлад ы,
аңа җитәкчелек итү мөмк инлег е бирелде.
Хал ык башл ыклары җыелгач,
Раббын ың гадел таләбен,
Исраи лгә каг ыл ышл ы карарларын үтәде».

22

Дан ыруг ы турында болай диде:
«Дан – Башаннан сикереп чыкк ан арыслан баласы».

23

Нәптал и ыруг ы турында болай диде:
«Нәптал и Раббын ың рәхим-шәфкатенә,
Аның мул фат их асына тиенде;
биләмәсе көнья кк а һәм диңг езгәчә сузылган».

24

Ашер ыруг ы турында болай диде:
«Туганнары арасында иң фат их ал ысы Ашер булсын,
кардәшләре арасында сөекле булсын,
аяг ы зәйт үн маенда коенсын!
25
Капк а бикләрең синең, Ашер, тимердәндер, бак ырданд ыр;
көчең дә, гомерең кебек, бетмәс булсын».
26

27

28

«Әй Ешурун, синең Аллаңа тиң юк!
Үзенең кодрәте белән Ул сиңа ярдәмгә,
бол ытларга атлан ып, күк буйлап чаба.
Синең сыен у урын ың – әзәл и* Аллаһ ыд ыр;
мәңг елек Затн ың куллары сине күтәреп йөртә.
Ул күз алд ыңнан дошманнарыңн ы куар
һәм сиңа аларн ы юк итәргә кушар.
Исраи л халк ы тын ыч яши,

* 33:27 Әзәл – баш ы булмаг ан үткән заман; мәңг елек. (Әзәл и – «әзәл» сүзеннән ясалг ан сыйфат.)
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29

34

күктән төшкән чык белән сугарылган,
мул икмәкле һәм шәрабл ы җирдә
Ягък уб нәселе иминлектә көн күрә.
Бәхетле син, Исраи л!
Сиңа – Раббы котк арган хал ыкк а тиңнәр юкт ыр.
Раббы – синең яклауч ы калк ан ың,
җиң ү китерүче кыл ыч ың!
Дошманнарың, килеп, синнән шәфк ать сорыйлар,
син аларн ы таптап узасың».
Мусаның үлеме

Шуннан Муса, Мәаб тиг езлег еннән кузгал ып, Нәбу тавын ың Әрихә ягына
караган Фесгә түбәсенә менде, һәм Раббы аңа бөтен җирне – Данга кадәр
Гил ыгад җирен, 2 Нәптал и җирен, Эфраи м һәм Менашше җирләрен, Көнбат ыш
диңг езгә кадәр сузылган бөтен Яһүдә җирен, 3 Нәг ебне, хөрмәләр шәһәре Әрихәдән
Согарга кадәр җиткән тиг езлекне күрсәтте. 4 Раббы аңа әйтте:
– Мин, ант итеп, Ибраһ имга, Исх акк а һәм Ягък убк а «Синең нәсел варисларыңа
бирәм» дигән җир – менә ул. Ул җирне Мин сиңа үз күзләрең белән күрергә мөм
кинлек бирдем, әмма син аңа аяк басмассың.
5 Раббы әйт кәнчә, Раббы кол ы Муса Мәаб җир ендә вафат булд ы. 6 Муса Мәаб
җирендә, Бәйт-Пигур шәһәре янындаг ы үзәндә гүргә иңдерелде*. Бүг енг е көнгә
кадәр Мусан ың кайда күмелгәнен берәү дә белм и. 7 Үлгәндә, Мусага йөз егерме
яшь бул ып, ул элеккечә көчле, күзләре дә яхш ы күрә иде. 8 Муса үлгәч, Исраи л
халк ы утыз көн буе Мәаб тиг езлег ендә яшь түкте. Шуннан соң Муса өчен матәм
тот у көннәре тәмамланд ы.
9 Нун угл ы Ешуа, Муса аның өст енә кулларын куйг анл ыкт ан, зир әклек рух ы
белән сугарылган иде. Исраи л халк ы, Ешуа га буйсын ып, Раббы Мусага биргән
әмерләрне үти бард ы.
10 Шул заманнардан бирле Исраи лдә шулай, Муса кеб ек, Раббы йөзгә-йөз та
нып белгән башк а бер пәйгамбәр дә булмад ы. 11 Раббы ихт ыя ры белән Мисырда
ул нинд и могҗиза-галәмәтләр кылд ы – фиргавен, аның хезмәтчеләре, җире белән
нәрсә эшләде! 12 Мусадан башк а бер пәйгамбәр дә Исраи л халк ын ың күз алд ында
анд ый гаҗәеп вә дәһшәтле эшләр башк армад ы!
1

* 34:6 Муса Мәа б җир енд ә, Бәйт-Пигур шәһ әр е янынд аг ы үзәнд ә гүрг ә иңд ер елд е. –

Яһүд телендә
әлег е җөмлә «Раббы аны Мәаб җирендә, Бәйт-Пигур шәһәре янындаг ы үзәндә гүрг ә иң
дерде» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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1

Раббының кәнган иләр илен яулап алырга бое руы
1 с Аллаһ ы

кол ы Муса вафат булганнан соң, аның ярдәмчесе Нун угл ы Ешуага
Раббы болай диде:
2 – Кол ым Муса вафатт ыр, шулай булг ач, бу хал ыкн ы Үрд үн елг асын ың аръя г ына,
Мин сисраи лиләргә бирергә ниятләгән җирләргә алып чык; 3 Мусага вәгъдә иткәнчә,
аяк табан ыг ыз баск ан һәр урынн ы Мин сезгә бирәм. 4 Чүлдән һәм Ливаннан алып
бөек Фырат елгасына кадәр сузылган хитт иләр иле һәм коя ш баеш ына таба Бөек
диңг езгәчә барл ык җирләр сезнеке бул ыр. 5 Үзең исән чакта һичкем сиңа карш ы
тора алмас; һәрчак Муса хозурында булган кебек, Мин һаман янәшәңдә бул ыр
мын – сине калд ырмам да, ташлап та китмәм. 6 Нык һәм кыю йөрәкле бул, чөнк и
бу хал ыкн ы син, ата-бабаларына ант иткәнемчә, аларга тәгаенләнгән җирләргә
алып барырсың. 7 Тик син нык һәм кыю йөрәкле бул, кол ым Муса сиңа васыя ть
итеп әйтеп калд ырган барл ык скан уннарн ы бозм ыйча төгәл үтә, тот ынган һәр эшең
уңышл ы булсын өчен, әлег е кан уннардан уңга да, сулга да тайп ылма. 8 Кан ун ки
табында язылганнар һаман синең телеңдә булсын, аларн ы төгәл үтәр өчен, көн-төн
китапн ы өйрән, шул чаг ында йөргән юлларың һәм кылган гамәлләрең уң бул ыр.
9 Шулай итеп, Мин сиңа, нык һәм кыю йөр әкле бул, дип боерам ын, курыкма һәм
рух ыңн ы төшермә, чөнк и Раббы Аллаң, кайда гына барсаң да, синең юлдаш ыңд ыр.
с

Үрдүнне кичәргә әзерлек күрү
Шуннан Ешуа хал ыкн ың җитәкчеләренә монд ый боерык бирде:
– сСтанн ы йөреп чыг ып, хал ыкк а: «Юлда ашар өчен, ризык хәстәрләг ез, чөн
ки ата-бабаларыгызның Раббы Алласы сезгә биләмәгә бирә торган җирләрне алыр
өчен, өч көннән Үрд үн елгасын кичәрсез», – дип белдерег ез.
12 Рубин һәм Гәд ыругларына, шулай ук Көнч ыг ыш менашшеларг а* исә Ешуа
болай диде:
13 – Раббы кол ы Мусан ың «Раббы Аллаг ыз сезг ә тын ыч торм ыш бүләк итә һәм
шуш ы җирләрне бирә» дип васыя ть итеп калд ырган сүзләрен хәтерег ездә тот ыг ыз.
14-15 Муса сезг ә Үрд үннең бу ягыннан бирг ән җирләрдә хат ыннарыг ызн ы, бала-чагагызны вә мал-туарыгызны калд ырыг ыз да, кораллан ып, туганнарыг ыз алд ыннан
10
11

* 1:12 ...Көнчыг ыш

менашшелар... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Менашше ыруг ы

ның бер ярт ысы.
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барыг ыз һәм, Раббы сезгә тын ыч торм ыш бүләк иткән кебек, алар да тын ычл ыкк а
тиенгәнче – Раббы Аллаг ыз тәгаенләгән җирләрне үзләренә биләмәгә алганч ы –
аларн ы ярдәмег ездән ташламаг ыз. Шуннан соң, Аллаһ ы кол ы Муса сезгә Үрд үн
елгасыннан көнч ыг ыштарак бүлеп биргән җирләргә кайт ып, үз биләмәг ездә яши
башларсыз.
16 Ешуа г а җав ап итеп, алар:
– Нәрсә боерсаң, шун ы эшләрбез. Кая җибәрсәң, шунда барырбыз; 17 Мусага
буйсынган кебек, сиңа да буйсын у белдерербез; тик синең Раббы Аллаң, һәрчак
Муса янында булган сыман, һаман синең янда булсын. 18 Синең әмереңә буйсын
маган һәм сүзләреңә колак салмаган һәркем үлемгә дучар ителсен. Тик син нык
һәм кыю йөрәкле бул! – диде.

2

Әрих әгә шымчылар озату
1 Нун угл ы Ешуа, әлег е җирләрне һәм бигрәк тә Әрихә шәһәрен күзәтеп-тикшереп

кайт ыр өчен, Ситт имнән яшертен генә үзенең ике шымч ысын җибәрде. Ике
егет, юлга кузгал ып, Рәхәб исемле уйнашч ы хат ынн ың өенә килделәр һәм шунда
төн кунарга калд ылар.
2 – Безнең җирләрне күз әт ерг ә бүг ен төнлә бир ег ә нинд идер исраи л иләр кил
де, – дип, бу хакта Әрихә патшасына җиткерделәр. 3 Патша: «Йорт ыңа килгән ке
шеләрне безнең янга чыгар, чөнк и алар җирләребезне күзәтергә килгәннәр», – дип
әйтергә Рәхәб янына үзенең кешеләрен юллад ы.
4 Әмма хат ын, әлег е ике шымч ын ы яшер еп, патша йом ышч ыларына:
– Әйе, ул кешеләр килгән иде минем янга, ләк ин мин аларн ың кайдан икәнле
ген белмәдем. 5 Кичке эңг ер төшеп, шәһәр капк асын бикләр вак ыт җиткәч, алар
киттеләр. Кай тарафк а юл тотк аннары миңа мәгъл үм түг ел. Артларыннан куа чык
саг ыз, мөгаен, куы п җитә алырсыз, – дип җавап кайтард ы.
6 (Чынл ыкт а исә ул аларн ы түб әдәг е җит ен көлт әләр е арасын а керт еп яшер
гән иде.)
7 Патша кешеләр е Үрд үн елг асына бара торг ан юл буйлап кич үг ә таба юнәлделәр;
алар шәһәрдән чыг уга, капк аларн ы шунд ук бикләп алд ылар.
8 Егетләр йокларг а ятк анч ы, Рәхәб, алар янына түб әг ә менеп, 9 болай диде:
– Бу җирләрне Раббын ың сезгә бирүе мәгъл үм миңа, шуңа күрә сездән кот ыбыз
алын ып тора – илдәг е бар халы к курк удан калт ырап төште. 10 Чөнк и сез Мисыр
җиреннән чыкк ан чакта, Раббын ың сезнең алда сКам ышл ы диңг ез суларын икегә
яруы н да, Үрд үн аръя г ында яшәүче амори патшалары Сихон белән Огн ы ничек юк
итүен, гаскәрләрен тәмам кырып бетерүен дә ишетеп беләбез. 11 Бу хакта мәгъл үм
булганнан соң, йөрәг ебезнең хәле китте, һәммәбезнең рух ы төште, чөнк и сезнең
Раббы Аллаг ыз югарыда, күктә, һәм түбәндә, җирдә, бердәнбер Аллаһ ыдыр. 12-13 Шу
лай булгач, сезгә кылган мәрхәмәтемә җавап итеп, сез дә атам йорт ына мәрхәмәт
күрсәтергә Раббы белән ант итсәг ез иде; атам белән анамн ың, ир һәм кыз туган
нарымн ың җаннарын, аларн ың гаи ләләрен үлемнән саклап кал ырга ышан ычл ы
вәгъдәг езне бирсәг ез иде.
14 Аңа җав ап итеп, әлег е егетләр:
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– Сезгә зыя н килсә, безнең дә гомеребез өзелсен! Әгәр безне сатмасаң, шуш ы
җирләрне Раббы безнең кулга тапш ыргач, без сиңа мәрхәмәт һәм тугрыл ык күр
сәтербез, – диде.
15 Шуннан Рәхәб аларн ы тәр әз әдән бау белән аск а төшерде (ул яшәг ән йорт шә
һәр диварында урнашк ан иде).
16 – Сезне эзәрлекләп кил үчеләрг ә юлыкмас өчен, таулар ягына таба барыг ыз.
Өч көн шунда яшеренеп торыг ыз да, алар әйләнеп кайт к ач, юлыг ызн ы дәвам итәр
сез, – дип кисәтте аларн ы хат ын.
17-18 Тег еләр исә аңа:
– Әгәр без шәһәргә аяк баск ан мәлдә, безне төшергән шуш ы тәрәзәгә кызыл
тасма бәйләп, үзеңнең ата-анаң, ир туганнарың һәм бар гаи ләңне йорт ыңа җыйма
саң, сиңа биргән анттан азат бул ырбыз. 19 Инде дә араг ыздан берәрсе, йорт ыңн ың
ишег ен ачып, урамга чыкса, үз үлемендә үзе гаепле бул ыр, һәм мон ың өчен без
җавап бирмәя чәкбез. Әгәр синең йорт ыңдаг ы гаилә әгъзаларыннан берәрсенә кул
күтәрә калсалар, аның үлемендә без гаепле бул ырбыз. 20 Безнең хакта берәрсенә
сөйләгән очракта да, сиңа биргән ант ыбыздан без азатт ыр, – дип әйтеп куйд ылар.
21 – Ярар, сез әйт кәнчә булсын, – диде Рәхәб, аларн ы юлг а озат ып; шуннан тә
рәзәгә кызыл тасма бәйләп куйд ы.
22 Егетләр кит еп бард ылар һәм, аларн ы эзәрлекләп чыг уч ылар өйләр енә әйлә
неп кайт к анч ы, таулар арасында кала бирделәр. Куа чыг уч ылар, бөтен юлларн ы
карап-тикшереп чыксалар да, аларн ы таба алмад ылар. 23 Шуннан соң әлег е ике
егет кайт ыр юлга чыкт ы. Алар, таулардан төшеп, кич ү җирдә елга аша чыкт ылар
һәм, Нун угл ы Ешуа янына килеп, күргән-кичергәннәрнең барысы турында түкмичәчми сөйләп бирделәр.
24 – Раббын ың ул җирләрне безг ә бирүе хакт ыр, чөнк и анда яшәүче бар хал ык
ның бездән кот ы алын ып тора, – диде алар Ешуага.

3

Исраи лиләрнең Үрдүнне кичүе

Ешуа һәм исраи л иләр иртә таңда Шитт имнән кузгалд ылар һәм, Үрд үн буена
җитеп, елган ың аръя г ына чыкк анч ы дип, бу як ярда чат ырларын корд ылар.
2 Өч көн үткәч, җит әкчеләр, станн ы әйләнеп чыг ып, 3-4 хал ыкк а монд ый боерык
ирештерделәр:
– Раббы Аллаг ызн ың сКилеш ү санд ыг ын һәм аны күтәреп баруч ы левиләрдән
булган срух ан иларн ы күрүгә, урын ыг ыздан кузгал ып, кайсы юлдан барасын белер
өчен, алар арт ыннан иярег ез, чөнк и моңарч ы сезнең ул юлдан йөргәнег ез булмад ы.
Ләк ин сезнең белән санд ык арасында ике мең терсәк* ара кал ырга тиеш – сан
дыкк а якын килмәг ез.
5 Ешуа хал ыкк а:
– Чистарынып пакьләнегез, чөнк и иртәгә Раббы сезгә могҗ изалар күрсәтер, –
дип әйтте. 6 Рух ан иларга ул: – Килеш ү санд ыг ын алыг ыз да хал ык алд ыннан ба
рыг ыз, – диде.
1

* 3:4 Терсәк

– 45 см.
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Рух ан илар, санд ыкн ы күтәреп, хал ык алд ыннан киттеләр.
7 Раббы шунда Ешуа г а:
– Бүг ен Мин исраи л иләрнең күз алд ында сине данл ы итәм – Мин һәрчак Муса
янында булган кебек, янәшәңдә бул уы мн ы күрсеннәр. 8 Санд ык күтәргән рух ан и
ларга әйт: Үрд үн суы на аяк басуга туктап калсыннар, – диде.
9-10 Ешуа, Исраи л угылларына мөр әҗәг ать итеп:
– Бире килег ез һәм Раббы Аллаг ызн ың сүзләрен тыңлаг ыз. Әнә шуннан соң тере
Аллаһ ын ың сезнең арада бул уы н һәм скәнг ан и, хитт и, хивви, фәризи, гирг әш и,
явүси һәм амориләрне сезнең күз алд ыннан куы п җиб әрүен күр ерс ез. 11 Караг ыз!
Бөт ен җир йөз е Хуҗ асын ың Килеш ү санд ыг ы сездән алда Үрд үн суларына кер ә.
12 Иср аи лнең уни ке ыруг ынн ан бер әр кеше сайл ап алыг ыз. 13 Бөт ен җир йөз е
Хуҗ асын ың Килеш ү санд ыг ын күт әрг ән рух ан иларн ың аяк табан ы Үрд үнг ә ке
реп басуг а, елг а икег ә ярыл ыр да югары агымдаг ы су див ар сыман бул ып тукт ап
кал ыр, – диде.
14 Шул рәв ешле, хал ык, Үрд үн аръя г ына чыг арг а дип, чат ырларын җыеп бет ер
гәч, санд ык күтәргән рух ан илар хал ык алд ыннан узд ылар. 15 Уракк а төшкән бу
көннәрдә гая ть мул сул ы Үрд үн ярына җитеп, аяклары суга тиюгә, 16 елган ың юга
ры агым ындаг ы сулар Сартан янындаг ы Адама шәһәренә кадәр шакт ый зур арада
дивар сыман бул ып туктап калд ы; ә түбән агымдаг ы сулар Тозл ы диңг езгә* агып
бетте, һәм бар хал ык Әрихә шәһәре турысында Үрд үн елгасын кичә башлад ы. 17 Бар
Исраи л халк ы аръя кк а чыг ып беткәнче, Раббын ың Килеш ү санд ыг ын күтәргән
рух ан илар корып калган Үрд үн елгасын ың урта бер җирендә басып тора бирделәр.

4

Истәлекле ташлар куе лу

Бар хал ык Үрд үннең аръя г ына чыг ып беткәннән соң, Раббы Ешуага:
2 – Хал ык арасыннан – һәр ыругт ан бер әр кеше исәб еннән – уни ке кеше
билг еләг ез 3 һәм аларга Үрд үн елгасын ың уртасыннан, рух ан илар басып торган
урыннан, уни ке данә таш алып, бүг ен төн кунасы урынга илтергә боерыг ыз, – диде.
4 Ешуа, Исраи л ыругларыннан сайланг ан уни ке кешене чак ырып алып:
5-6 – Үрд үннең урт асына кер ег ез дә, Раббы Аллаг ызн ың Килеш ү санд ыг ы янын
нан һәрк айсыг ыз җилкәсендә берәр таш күтәреп алып чыксын, – диде. – Исраи л
ыруглары сан ынча алынган шуш ы ташлар сезнең өчен бер истәлек бул ыр. Килә
чәктә балаларыг ыз сездән: «Нинд и ташлар бу?» – дип сораса, 7 аларга: «Раббын ың
Килеш ү санд ыг ы Үрд үн аша чыкк ан чакта, аның алд ында суларн ың ике якк а
ярыл ып кит ү истәлег е бу», – дия рсез. Әлег е ташлар Исраи л халк ы өчен мәңг елек
истәлек бул ып кал ыр.
8 Шул рәв ешле, Исраи л угыллары Ешуа н ың боерыг ын үтәделәр: алар, Раббы
Ешуа г а кушк анча, Үрд үн елг асы уртасыннан Исраи л ыруглары сан ынча уни ке
таш алып, төн кунасы урынга китереп өйделәр. 9 Таг ын уни ке ташн ы Ешуа Үрд үн
елгасын ың уртасына – Килеш ү санд ыг ын күтәреп баруч ы рух ан илар басып торган
урынга куйд ырд ы. Ул ташлар әле дә шундад ыр.
1

* 3:16 Тозлы

диңгез – ягън и Үле диңг ез.

312

Ешуа 4, 5
10 Мус а Ешуа г а васыя ть итеп калд ырг анч а, Ешуа хал ыкк а җиткерг ән Раббы
әмерләре үтәлгәнгә кадәр, Килеш ү санд ыг ын күтәргән рух ан илар шулай Үрд үн
уртасында басып тора бирделәр. Хал ык елган ы ашыга-ашыга кичте. 11 Исраи л и
ләр елга аша чыг ып бет үгә, Раббын ың Килеш ү санд ыг ын күтәргән рух ан илар да
хал ыкн ың күз алд ында ярга чыкт ылар.
12 Муса әйт еп калд ырг анча, Рубин вә Гәд ыруглары, шулай ук Көнч ыг ыш ме
нашшелар да, кулларына корал тот ып, исраи л иләр алд ыннан бард ы. 13 Яуга керергә
әзер торган кырык меңгә якын коралл ы гаскәри, Раббы карш ында елган ы кичеп,
Әрихә үзәненә аяк баст ы.
14 Ул көнне Раббы бөт ен Исраи лнең күз алд ында Ешуа н ы данг а күмде; һәм Ешуа
гомере буена, Муса кебек үк, хөрмәт иясе булд ы.
15 Раббы Ешуа г а:
16 – Боерыклар санд ыг ын күт әрг ән рух ан иларг а Үрд үннән чыг арг а боер, – дип
әйт кән була, һәм 17 Ешуа рух ан иларга:
– Үрд үннән чыг ыг ыз! – дип әмер бирә.
18 Раббын ың Килеш ү санд ыг ын күт әрг ән рух ан илар, Үрд үнне кичеп, коры җир
гә аяк басуга, елган ың сулары үз урын ына кайт ып төшә һәм әүвәлг ечә ярларына
сыешм ыйча ага башл ый.
19 Шул рәв ешле, исраи л иләр бер енче айн ың унынч ы көнендә, Үрд үнне кичеп,
Әрихә шәһәреннән көнч ыг ышта, Гилгәлдә, чат ырларын корд ылар. 20 Үрд үннән
алынган уни ке ташн ы да Ешуа Гилгәлдә куйд ырд ы. 21 Исраи л иләргә ул болай диде:
– Киләчәктә балаларыг ыз сездән: «Бу ташлар нәрсәне аңлата?» – дип сорый кал
са, 22 исраи л иләрнең Үрд үнне җәя үләп кич үен сөйләп бирерсез. 23 Чөнк и сез Үрд үн
аша чыкк ан чакта, Раббы Аллаг ыз елган ы сусыз кылд ы. Кайчанд ыр Ул нәкъ шулай,
без диңг ез аръя г ына чыга алсын өчен, карш ыбыздаг ы Кам ышл ы диңг ез суларын
киптергән иде. 24 Җир йөзендә яшәүче бар хал ык Раббын ың көч-гайрәтен белсен
һәм сез һәрдаи м үзег езнең Раббы Аллаг ыздан курк ып яшәсен өчен эшләде Ул мон ы.

5

Исраи л иләр елган ы кичеп чыга алсын өчен, Раббын ың Үрд үн суларын тукта
туы турындаг ы хәбәр Үрд үннән көнбат ышта яшәүче амориләрнең һәм диңг ез
буйларында җирләшкән кәнг ан иләрнең патшаларына килеп ирешеп, аларн ың
йөрәкләре курк удан туктап калгандай булд ы, һәм исраи л иләргә карш ы чыгарга
берсенең дә кыюл ыг ы җитмәде.
1

Исраи лиләрне Гилгәлдә сөннәткә утырту
Шул көннәрдә Раббы Ешуага әйтте:
– Үткен таш пычаклар яса да Исраи л угылларын ың хәзерг е буы н ын ссөннәткә
утырт, – диде.
3 Ешуа, таштан пычаклар ясап, Гибгат-Аралотта* Исраи л угылларын сөннәткә
утыртты. 4 Исраи л угылларын сөннәтле итүнең сәбәбе мондыйдыр. Мисырдан китеп,
күпмедер вак ытлар үткәннән соң, хәрби хезмәткә яраклы ир-ат халк ы тора-бара чүл
2

* 5:3 Гибгат-Аралот

– яһүдчә «Сөннәтләү тавы» мәгънәсендә.
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сәфәрендә гүр иясе була. 5 Мисырдан чыккан ир-атның һәммәсе сөннәтле булса да,
чүл сәфәрендә дөньяга кил үче ир балалар сөннәткә утыртылмый кала. 6 Раббы сүзен
санга сукмаганга, исраи лиләр кырык ел дәвамында, Мисырдан киткән чакта яше
буенча хәрби хезмәткә яраклы ир-егетләрнең һәммәсе үлеп беткәнче, чүл сахралары
буйлап каңг ырып йөрергә мәҗбүр булалар. Раббы аларга: «Сөт вә бал агып торган
ул җирләрне угылларыг ызга бирермен, дип, ата-бабаларыгызга вәгъдә иткән идем,
әмма сез ул җирләрне һичкайчан күрмәссез!» – дип әйтеп ант эчкән була. 7 Гүр ия
се булган исраи лиләргә алмашка Раббы аларның угылларын аякка баст ыра – чүл
сәфәрендә сөннәткә утырт ылмаган әнә шул ир-егетләрне Ешуа сөннәтле итә.
8 Сөннәткә утырт ылг ан сырх аул ы ир-ат халк ы сихәтләнг әнче станд а булд ы.
9 Раббы Ешуа г а:
– Бүген Мин сездән Мисырда салынган хурлык тамгасын алып ташладым! – диде.
Шуңа күрә әлег е урын бүг ен дә Гилгәл* дип атала.
10 Гилг әлдә тукт алг ан исраи л иләр айн ың унд үрт енче көнендә кич белән Әрихә
үзәнендә сКот ыл у бәйрәмен узд ырд ылар. 11 Икенче көнне алар шуш ы җирнең җи
мешләреннән авыз иттеләр: төче күмәч пешерделәр, орл ык кызд ырд ылар.
12 Шуш ы җирләрнең җимеше белән туклана башлаг ач, манна* инде бүт ән яумас
булд ы. Шуннан соң исраи л иләр маннан ы күрмәде – ул елн ы алар Кәнган җирендә
өлг ергән уңыштан ризыкланд ылар.
Ешуа һәм Раббының гаскәрбашы
13 Беркөнне Ешуа, Әрихә шәһәр е тир әс ендә кул ына ялан кыл ыч тотк ан бер ир
кешене күреп, аның янына килде һәм:
– Син безнең кешеме, әллә дошманнарданм ы? – дип сорад ы.
14 – Юк, мин – Раббы гаскәр енең башл ыг ы, менә бир е килдем, – диде тег е кеше.
Ешуа, йөзе белән җиргә каплан ып:
– Хуҗ а әфәндем үзенең кол ына ни-нәрсә әйтергә тел и? – дип сорад ы.
15 Аңа җав ап итеп, Раббы гаскәр енең башл ыг ы:
– Аяк киемеңне сал, чөнк и син басып торган урын изг едер, – диде.
Ешуа ул кушк анча эшләде.
16 Исраи л угылларыннан курыкк анг а, Әрихә каласын ың капк алары бикле бу
лып, аннан беркем кермәде һәм чыкмад ы да.

6

Әрих әнең яулап алынуы

Шуннан Раббы Ешуага болай диде:
– Әрихәнең үзен, аның патшасын һәм гаярь суг ышч ыларын синең кулга тап
шырам. 2 Алт ы көн дәвам ында синең бар гаскәрең көн дә бер тапк ыр шәһәр тирәл и
әйләнеп чыксын, 3 Килеш ү санд ыг ы алд ыннан исә кулларына мөг ез бырг ы тотк ан
җиде рух ан и атласын. Җиденче көнне рух ан иларн ың бырг ы тавышлары аст ында
шәһәрне җиде кат әйләнеп чыг ыг ыз. 4 Бырг ы тавыш ы яңг ырауга, бар гаскәрег ез
1

* 5:9 Гилг әл

– яһүд телендә әлег е исем яңг ыраш ы белән «алып ташлау» диг ән сүзг ә охшаш.
– яһүд телендә «нәрсә ул?» мәгънәсендә (караг ыз: «Чыг ыш», 16:15, 31).

* 5:12 Манн а
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сөрән сал ып кычк ырырга тот ынсын; шулвак ыт Әрихә диварлары ниг езенә кадәр
җимерелеп төшәр, һәм сез төрле яктан берьюл ы шәһәргә керерсез.
5 Нун угл ы Ешуа, рух ан иларн ы җыеп, аларг а:
– Раббын ың Килеш ү санд ыг ын алыг ыз, ә җиде рух ан и аның алд ыннан бырг ы
ларын күтәреп барсын, – диде. 6 Хал ыкк а исә ул: – Шәһәрне әйләнеп чыг ыг ыз,
Раббы санд ыг ы алд ыннан коралл ы гаскәриләр барсын, – диде.
7 Ешуа әлег е боерыкн ы бирүг ә, җиде рух ан и, бырг ыларын кычк ырт ып, Раббы
санд ыг ы алд ыннан китте; алар арт ыннан Раббын ың Килеш ү санд ыг ын күтәргән
рух ан илар иярде. 8 Бырг ы кычк ырт ып баруч ы рух ан илар алд ыннан исә коралл ы
гаскәриләр атлад ы; санд ык арт ыннан да коралл ы сакч ылар бард ы; берт уктам ый
бырг ы тавышлары яңг ырад ы.
9 Ешуа хал ыкн ы:
– Кычк ырмаг ыз, тавыш ыг ыз чыкмасын, бер сүз дәшмәг ез. Вак ыт ы җиткәч, мин
әмер итәрмен дә шулвак ыт сөрәнләргә тот ын ырсыз, – дип, алдан кисәтеп куйд ы.
10 Шул рәв ешле, санд ык күт әр еп, шәһәр тир әл и бер кат әйләнеп чыкк ач, бар
хал ык төнг елеккә станга йокларга кайтт ы. 11 Икенче көнне Ешуа таңнан аяг ына
торып баст ы – һәм рух ан илар яңадан санд ыкн ы күтәреп киттеләр. 12 Санд ык ал
дыннан бырг ыларын кычк ырт ып җиде рух ан и атлад ы; иң алдан коралл ы гаскәри
ләр, ә санд ык арт ыннан коралл ы сакч ылар бард ы; берт уктам ый бырг ы тавышлары
яңг ырад ы. 13 Шулай итеп, икенче көнне дә шәһәр тирәл и бер кат әйләнеп чыг ып,
кабат станга кайтт ылар. Шуш ы хәл алт ы көн дәвам итте.
14 Җиденче көнне, таң белән кузг ал ып, әүв әлг е тәрт ипт ә шәһәрне җиде тапк ыр
әйләнеп чыкт ылар; шәһәрне алар бу көнне генә җиде кат урад ылар. 15 Җиденче
тапк ыр әйләнгәндә, рух ан иларн ың бырг ы тавыш ы ишетел үгә, Ешуа хал ыкк а:
– Сөрәнләг ез! Чөнк и Раббы шәһәрне сезнең кулга тапш ыра! – дип әмер бир
де. – 16 Бу шәһәр үзе дә, андаг ы бар нәрсә дә Раббыга баг ышлан ырга – юк ителергә
тиеш; бары тик фах ишә хат ын Рәхәб белән аның өендәг е кешеләрнең һәммәсен
исән калд ырыг ыз, чөнк и ул без җибәргән егетләргә яшеренергә бул ышк ан иде.
17 Тик сак бул ыг ыз: Раббыг а баг ышланг ан әйб ерләрг ә кул озайтмаг ыз. Юкса исраи
лиләрнең барчасына карг ыш төшеп, аларн ың бөтенесен бәла-казага дучар итәрсез.
18 Барл ык алтын-көмеш, шулай ук бак ыр вә тимер әйб ерләр Раббыг а тәг аенләнг ән,
алар Раббы хәзинәсенә куел ырга тиеш.
19 Бырг ы тавыш ы ишет елде, һәм хал ык кычк ырырг а тот ынд ы. Бырг ы тавыш ын
ишет үгә, хал ык сөрәнл и башлад ы, һәм шәһәр дивары ниг езенә кадәр җимерелеп
төште. Хал ык төрле яктан шәһәр эченә ырг ылд ы һәм аны яулап алд ы. 20 Шәһәрдә
Раббыга баг ышланган җан иясенең барчасын – ир-атны, хатын-кызны, балаларн ы,
карт-корыны, шулай ук үгез, сарык, ишәк зат ын кыл ычтан узд ырд ылар. 21 Шуш ы
җирләрне карап-күзәтеп кайт ыр өчен җибәргән тег е ике егеткә исә Ешуа:
– Биргән ант ыг ызн ы үтәг ез: фах ишә хат ын Рәхәбнең өенә барып, аның үзен һәм
бөтен гаиләсен шәһәрдән алып чыг ыг ыз, – диде.
22 Шуннан әлег е шымч ы егетләр, Рәхәбнең өенә юнәлеп, аның үзен һәм бөт ен
нәсел-нәсәбен – атасын, анасын, ир туганнарын, шунда булган барл ык кардәш
ләрен шәһәрдән алып чыкт ылар да исраи л иләр стан ыннан читтәрәк бер урында
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калд ырд ылар. 23 Аннары исраи л иләр, шәһәргә ут төртеп, анда булган бар нәрсәне
янд ырып бетерделәр; бары тик көмеш белән алт ынн ы, бак ыр вә тимердән коелган
әйберләрне генә сРаббы йорт ын ың хәзинә саклаг ыч ына куйд ылар. 24 Фах ишә ха
тын Рәхәбне, аның гаиләсен һәм бөтен нәсел-нәсәбен исә Ешуа аяд ы, чөнк и Әрихә
шәһәрен карап-күзәтеп кайт ыр өчен Ешуа җибәргән шымч ыларн ы шуш ы хат ын
яшереп алып калган иде. Рәхәбнең нәселе әле дә исраи л иләр арасында яши бирә.
25 Әнә шул чакт а Ешуа:
– Әрихә каласын яңабаштан төзегән кешегә Раббын ың карг ыш ы төшәр! Шәһәр
ниг езен ул беренче угл ын ың җан ы бәрабәренә сал ыр, шәһәр капк асын төпчек уг
лын ың җан ы бәрабәренә куя р! – дип, катг ый кисәтеп куйд ы.
26 Шул рәв ешле, Раббы һәрчак Ешуа янында бул ып, Ешуа н ың дан ы еракларг а
таралд ы.

7

Исраи лиләрнең тар-мар ителүе

Әмма Исраи л угыллары Раббыга баг ышланган әйберләр турындаг ы әмерне
бозд ылар: с Яһүдә ыруг ыннан булг ан Зерах угл ы Зәбд идән туг ан Кәрм инең
угл ы Ахан, Раббыга баг ышланган әйберләрне үзенә алып, Аның ачуы н кузгатт ы.
2 Беркөнне Ешуа, Бәйт-Элдән көнч ыг ышта, Бәйт-Авен янында урнашк ан Гай шә
һәрен карап-күзәтеп кайт ыр өчен Әрихәдән үзенең берн ичә кешесен озат ып, аларга:
– Барыг ыз, шул шәһәрне тикшереп-күзәтеп кайт ыг ыз, – диде.
Тег еләр, шәһәрне карап 3 кайт к аннан соң, Ешуа янына килеп:
– Бөтен гаскәрне кузгат ып, Гайга барун ың хаҗәте юк. Ике-өч мең суг ышч ы бар
са, шәһәрне яулап алыр өчен шул җитә; анда хал ык күп түг ел, әлег е суг ыш сәфәре
белән бар хал ыкн ың хәлен алма, – дип әйттеләр.
4 Шулай итеп, өч меңг ә якын гаскәри суг ыш сәф әр енә кит еп бард ы, тик алар Гай
халк ыннан курк ып качарга мәҗбүр булд ылар. 5 Исраи л иләрне шәһәр капк асыннан
алып, таш чыгара торган урынга җиткәнче тау битләве буйлап куа килгәндә, Гай
суг ышч ылары аларн ың утыз алт ы кешесен үтерде.
Шуш ы вак ыйг адан соң исраи л иләрнең йөр әкләре өзелеп төшкәндәй булд ы.
6 Ешуа, өст ендәг е киемнәр ен ерт ып*, Раббын ың Килеш ү санд ыг ы янында йөз е
белән җиргә капланд ы һәм кич җиткәнче шунда ятт ы. Исраи лнең сөлкәннәре дә
шулай эшләде, бөтенесе башларына көл сипте.
7 – И-и Хуҗа-Раббы! – диде Ешуа. – Син безне, Үрд үннең бирг е ягына алып
чыг ып, амориләр кул ыннан харап итмәкчеме?! Их, Үрд үннең тег е ягында калган
булсакч ы! 8 И-и с Хуҗа-Хакимем! Исраи л иләр шулай дошманнарына арк а куеп кач
каннан соң, ни-нәрсә әйтә алам мин?! 9 Кәнган иләр һәм шуш ы илдә яшәүче баш
ка хал ыклар, бу хакта ишетеп, безне камап алырлар да җир йөзеннән исемебезне
себереп түгәрләр! Шул чаг ында Синең бөек исемең белән ни бул ыр?
10 – Тор! – диде шулчак Раббы Ешуага. – Ни дип йөзең белән җиргә капландың әле?
11 Исраилиләр сгөнаһ эш кылды, алар Мин үтәргә кушкан Килешүне бозды: нәфесләрен
сузып, Раббыга багышланган әйберләрне урлады, үзләренең кирәк-яраклары арасына
1

* 7:6 ...кие мн әр ен ертып... –

Киемнәрен ерт ып, кешеләр үкен ү һәм кайг ырун ы белдерг әннәр.
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яшереп куйды. 12 Әнә шуның өчен Исраил угылларына Раббы каргышы төште, һәм
алар дошманга каршы тора алмады – качарга мәҗбүр булды. Раббыга багышланган
әйберләрнең бөтенесен юк итмичә торып, Миннән яклау көтмәгез. 13 Бар, халыкны
пакьләндер һәм аңа болай дип әйт: «Иртәгәге көнгә сез чистарынып пакьләнергә
тиеш, чөнки Исраилнең Раббы Алласы: „Исраилиләр, сез Раббыга багышланган әй
берләрне яшереп калдырдыгыз, шулардан котылмыйча, дошманнарыгызга каршы
тора алмаячаксыз“, – ди. 14 Иртәгә иртән барчагыз, ыруг-ыруг булып, Раббы алдына
килегез. Раббы атаган ыругтан һәрбер нәсел-йорт Аның каршына килер. Аннары Аның
каршына Раббы атаган нәсел-йорттан барча гаиләләр килер. Шуннан Аның каршына
Раббы атаган гаиләдәге һәр ир заты килер. 15 Раббыга багышланган әйберләрне яшереп
калдыруда гаепле табылган кеше барлык мал-мөлкәте белән утта яндырылыр! Чөнки
ул, Раббы белән төзегән килешүне бозып, Исраилдә гөнаһ эш кылды».
Аханның гөнаһы фаш булу
Икенче көнне Ешуа, таң белән торып, Исраи л халк ына, ыруг-ыруг бул ып,
бер-бер артл ы аның карш ына килергә боерд ы, һәм Раббы Яһүдә ыруг ын атад ы.
17 Аннары Ешуа бер-бер артл ы Яһүдә ыруг ындаг ы нәсел-йортларга килерг ә әмер
итте, һәм Раббы Зерах нәселен атад ы. Шуннан Ешуа бер-бер артл ы Зерах гаи ләлә
ренә килергә әмер итте, һәм Раббы Зәбд и гаиләсен атад ы. 18 Шуннан Ешуа Зәбд и
гаи ләсендәг е ирләргә берәмләп килергә әмер итте, һәм Раббы Яһүдә ыруг ыннан
булган Зерах угл ы Зәбд идән туган Кәрм и угл ы Аханн ы атад ы. 19 Ешуа аңа:
– Угл ым! Исраи лнең Раббы Алласына мактау яуд ыр да нәрсә кыл уы ңн ы яшер
мичә сөйләп бир, – диде.
20 Аңа җав ап итеп Ахан:
– Әйе, Исраи лнең Раббы Алласы карш ында гөнаһл ым ын; менә ни кылд ым мин:
21 ган имәт* мал ы арасынд а Шин ард а эшләнг ән затл ы өс киеме, ике йөз шәк ыл*
көмеш кис әг е вә илле шәк ыл алт ын кис әг е күр еп кызыкт ым да үземә алд ым; әле
ге әйб ерләрне чат ырым аст ына җирг ә күмдем, көмешне иң аск а салд ым, – диде.
22 Ешуа үзенең кешеләрен җиб әреп, алар Аханн ың чат ырына йөг ерделәр һәм әлег е
әйберләрне табып алд ылар; көмеш иң аск а сал ынган иде. 23 Яшерелгән әйберләрне
алып килеп, Ешуа белән исраи л иләр карш ына, Раббы алд ына тарат ып салд ылар.
24 Шуннан Ешуа һәм барча исраи л иләр, Зерах угл ы Аханн ы, көмешне, затл ы өс
киемен, алт ын кисәг ен, Аханн ың кыз-угылларын, аның үгезләрен, ишәкләрен,
сарыкларын, чат ырын – булган бар мөлкәтен алып, Ахор үзәненә китерделәр.
25 – Син безне бәла-казага дучар иткән кебек, бүг ен сине Раббы бәла-казага дучар
итә, – диде аңа Ешуа, һәм исраи л иләр Аханн ы таш атып үтерделәр. Башк аларн ы
да таш атып үтергәч, бөтенесен утта янд ырд ылар 26 һәм өсләренә таш өйделәр; ул
өем әле дә саклана. Әнә шуннан соң Раббын ың ачуы басылд ы. Бу урын исә бүг енгә
кадәр Ахор* үзәне дип атала.
16

* 7:21 Ганим әт

– суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.
– 10 гр.
7:26 Ахор – яһүд телендә әлег е сүз яңг ыраш ы белән «бәла-каза» диг ән сүзг ә охш аг ан.

* 7:21 Шәкыл
*

317

Ешуа 8

8

Исраи лиләрнең Гайны яулап алуы

Раббы Ешуага:
– Курыкма һәм рух ыңн ы төшермә! Бөтен гаскәреңне үзең белән алып, Гайга
карш ы суг ышк а күтәрел. Гайн ың патшасын, аның халк ын, шәһәрен һәм җирләрен
Мин синең кулга тапш ырам. 2 Әрихә һәм аның патшасына ни кылсаң, Гай һәм
аның патшасына да шун ы эшлә; кулга төшергән мөлкәт белән терлекне үзег езгә
калд ыр. Шәһәр арт ына поск ын* куй.
3 Ешуа үзенең бөт ен гаскәр ен Гайг а карш ы яуг а күт әрде. Суг ышч ылар арасын
нан ул утыз мең иң бат ыр яуг ирне* сайлап алд ы да, төн җит үгә аларн ы суг ышк а
озат ып, болай диде:
4 – Игът ибар белән тыңлаг ыз! Шәһәр чит ендә сез, бик ерак китм ичә яшер енеп,
суг ышк а әзер бул ып торырга тиешсез. 5 Мин исә гаскәр белән бергә шәһәргә таба
кузгалам. Гай халк ы теге чактаг ы сыман безгә каршы күтәрелгәч, чигенә башларбыз.
6 «Тег е вак ытт аг ы сыман бездән качалар», – дип уйлап, алар безне куа чыг арлар;
шулай итеп, аларн ы без шәһәрне калд ырырга мәҗбүр итәрбез. Без алардан кача
башлауга, 7 яшеренгән җирег ездән чыг ып, сез шәһәрне яулап алырсыз – Раббы
Аллаг ыз аны сезнең кулга тапш ыра. 8 Шәһәрне кулга төшерүгә, аңа ут төртег ез,
барысын да Раббы әмер иткәнчә эшләг ез. Бу – минем боерыг ым.
9 Ешуа озат ып җиб әрүг ә, алар юлг а кузг алд ылар һәм Бәйт-Эл белән Гай ара
сында, Гайн ың көнбат ыш тарафындаг ы бер аулак җирдә яшеренделәр. Ешуа исә
ул төнне хал ык арасында узд ырд ы. 10 Икенче көнне ул, таң белән торып, гаскәрне
туплад ы һәм Исраи л өлкәннәре белән бергә гаскәр баш ында Гайга юл алд ы. 11 Ешуа
суг ышч ылары, шәһәрг ә якынлаш ып, аңардан төнья кта чат ырларын корд ылар;
шәһәрдән аларн ы үзән генә аерып тора иде. 12 Ешуа биш меңләп суг ышч ыга шә
һәрдән көнбат ышта, Бәйт-Эл белән Гай арасында яшеренеп торырга боерд ы. 13 Ис
раи л гаскәриләре түбәндәг ечә урнашт ы: төп көч – шәһәрдән төнья кта, бер өлеше
исә – көнбат ышта. Ул төнне Ешуа һәм аның гәскәриләре үзәнлеккә төште. 14 Гай
патшасы, мон ы күреп, иртә таңнан үзенең гаскәре белән Исраи л суг ышч ылары
на карш ы яуга күтәрелде һәм Үрд үн үзәненә таба ашыкт ы. Ләк ин шәһәр арт ында
исраи л иләрнең яшеренеп утыруы н ул белм и иде. 15 Ешуа һәм барча исраи л иләр,
җиңелгән кебек кылан ып, чүлгә таба йөг ерергә тот ынд ылар. 16 Гай суг ышч ылары,
шәһәрнең бар халк ын чак ырып, исраи л иләр арт ыннан куа киттеләр һәм, Ешуан ы
эзәрлекләп бара торгач, шәһәрдән шакт ый ерагайд ылар. 17 Гайда да, Бәйт-Элдә дә
бер ир зат ы калмад ы – бөтенесе исраи л иләрне куарга ташланд ы; исраи л иләрне
эзәрлекләп китеп, шәһәрләре ачык калд ы.
18 Шунда Раббы Ешуа г а:
– Кул ыңдаг ы сөңг еңне Гайга таба суз! Мин аны синең кулга тапш ырам! – диде.
Ешуа үзенең сөңг есен Гайга таба сузуга, 19 яшеренеп утырган суг ышч ылар сике
реп торд ылар да шәһәргә омт ылд ылар һәм, Гайн ы яулап алып, аңа ут төрттеләр.
1

* 8:2 Поскын
* 8:3 Яуг ир

– русчасы: засада.
– суг ышч ы.
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20 Исраи л иләрне эзәрлекләп баруч ы Гай суг ышч ылары артларына әйләнеп караса,
шәһәр өстендәг е төтен баганасы күкләргә ашк ан! Алар кайсы тарафк а чабарга да
белмәде, чөнк и чүлгә таба йөг ерүче исраи л иләр кинәт кенә кирегә борылд ылар да
үзләрен куа кил үчеләргә ташланд ылар.
21 Яшер енеп торг ан яуг ирләр енең шәһәрне алуы н һәм шәһәр өст ендәг е төт ен
баганасын күреп, Ешуа һәм барл ык исраи л иләр кире борылд ылар да Гай халк ына
һөҗ үмгә күчтеләр. 22 Исраи л суг ышч ыларын ың шәһәрдәгеләре дә Гай халк ына кар
шы килә башлад ы, һәм тег еләр ике яктан да исраи л иләр арасында калд ы. Шуннан
исраи л иләр дошманнарын кырырга тот ынд ы: алар кул ыннан кач ып кот ыл уч ы да,
исән кал уч ы да булмад ы. 23 Бары тик Гай патшасын гына, исән килеш кулга төше
реп, Ешуа хозурына алып килделәр.
24 Артларыннан куа чыкк ан Гай халк ын соңг ы кешес енә кадәр чүлдә кырып бе
тергәннән соң, исраи лиләр, шәһәргә әйләнеп кайт ып, анда калганнарның барчасын
кыл ычтан узд ырд ылар. 25 Ул көнне бөтен Гай халк ын ың – уни ке мең ир-ат һәм
хатын-кызның гомере киселде. 26 Гай шәһәрендә яшәүчеләрнең һәммәсе кырыл ып
беткәнче, Ешуан ың сөңг е тотк ан кул ы алга сузылган килеш кала бирде.
27 Раббы Ешуа г а әйт кәнчә, исраи л иләр үзләр енә бары тик терлекне һәм шәһәр
дә кулга төшергән мөлкәтне генә алд ылар. 28 Ешуа, Гайн ы янд ырып, аны мәңг егә
хәрабә өеменә әйләндерде; шәһәр шулай бүг енг е көнгә кадәр вәйран* бул ып ята.
29 Ешуа Гайн ың патшасын агачк а асып куйд ы. Кичкә кадәр ул шунда асыл ы
нып торд ы, коя ш баеганда исә аны, Ешуа боерыг ы белән агачтан төшереп, шәһәр
капк асы янына чыгарып ташлад ылар һәм өстенә зур таш өеме өйделәр. Ул өем әле
дә шунда тора.

Ешуа ның Раббы Килешүе н яңартуы
Шуш ы вак ыйгадан соң Ешуа Исраи лнең Раббы Алласы хөрмәтенә Эвал тавын
да смәзбәх корд ы. 31 Раббы кол ы Муса Исраи л угылларына әйтеп калд ырганча һәм
Мусан ың Кан ун китабында язылганча, әлег е мәзбәх тимер эш корал ы орынмаган,
эшкәртелмәгән таштан иде. Исраи л иләр шул мәзбәх өстендә Раббыга стулаем ян
дыру корбан ы һәм стат ул ык корбан ы китерделәр.
32 Аннары Ешуа шунда, барча исраи л иләр алд ында, Муса кан ун ын ташк а күчереп
язд ы. 33 Исраи лнең бар халк ы – килмешәкләр дә, Исраи лнең төп халк ы да – үзлә
ренең өлкәннәре, җитәкчеләре һәм хөкемчеләре белән бергә Килеш ү санд ыг ын ың
ян-ягында, сандыкны күтәреп йөрт үче левиләрдән булган руханилар каршында басып
торд ылар. Кайчанд ыр Раббы кол ы Муса Исраи л халк ын ни рәвешле фат их аларга
кирәклег ен өйрәтеп калд ырганча, хал ыкн ың бер ярт ысы – Гәризим тавы буенда,
икенче ярт ысы Эвал тавы буенда урнашт ы. 34 Шуннан соң Ешуа Кан унн ың бөтен
сүзләрен – фат их а һәм ләгънәт сүзләрен – нәкъ Кан ун китабында язылганча укып
бирде. 35 Ул бөтен Исраи л җәмәгатенә, шул исәптән хатын-кызларга, бала-чагага,
исраи л иләр арасында яшәүче чит хал ыкларга Муса васыя ть итеп әйт кәннәрнең
берсен дә калд ырм ыйча сүзгә-сүз укып чыкт ы.
30

* 8:28 Вәйран

– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
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Гибг онлыларның Исраи лне алдавы

Әлеге вак ыйгалар турында ишетеп, Үрд үннән көнбат ыштаг ы таулы-калкулык
лы урыннарда вә Бөек Диңг ез* яры буйлап Ливанга кадәр сузылган җирләрдә
яшәүче хитт и, амори, кәнган и, фәризи, хивви, явүси патшалары 2 Ешуага һәм Ис
раи л халк ына карш ы бергәләп көрәшергә сүз куешт ылар.
3 Гибг он халк ы исә, Ешуа н ың Әрихә һәм Гай шәһәр е белән ниләр кылг ан ын
ишетеп, 4 хәйлә корд ы: алар ризык хәстәрләделәр дә, тузып беткән капч ыкларын
вә кырык ямаул ы шәраб турсыкларын ишәкләренең сырт ына сал ып, юлга чыкт ы
лар. 5 Аларн ың ямау сал ынган аяк киемнәре теткәләнеп, өс киемнәре тузып, юлда
ашарга алган икмәкләре кибеп-күгәреп беткән иде. 6 Шуш ы кыяфәттә алар Ешуа
янына, исраи л иләрнең Гилгәлдәге стан ына килеп:
– Без бик ерак җирләрдән килдек. Безнең белән килеш ү төзег ез, – диделәр.
7 – Ничек итеп без сезнең белән килеш ү төзи алыйк?! – дип җав ап бирде исра
ил иләр хиввиләргә. – Бәлк и, сез безнең җирләрдә яшисездер.
8 – Без синең колларың! – диде алар Ешуа г а.
Ул исә:
– Кемнәр сез һәм кайлардан кил үег ез? – дип сорад ы.
9 – Синең Раббы Аллаң хакына без колларың бик ерак җирләрдән килдек, – дип
җавап бирде алар. – Без Аның даны турында, Аның Мисыр җирендә һәм 10 Үрдүн
аръягындагы амориләрнең ике патшасына – Хишбун патшасы Сихонга вә Аштаротта
яшәгән Башан патшасы Огка – ниләр кылганын ишетеп беләбез. 11 Илебез өлкәннә
ре, халкыбыз, бу хакта ишетеп, безгә мондый бурыч йөкләде: «Юлда ашарга ризык
алыгыз да, барып, шул халык белән очрашыгыз һәм аларга: „Без – сезнең коллары
гыз, безнең белән килешү төзегез“, – дип әйтегез». 12 Менә бу икмәкне сезнең янга
килергә чыккан көнне өйләребездән әле җылы килеш алып киткән идек, ә хәзер ул
әнә кибеп-күгәреп бетте. 13 Шәраб тутырган чакта, бу турсыкларыбыз да яңа иде, инде
ертылды; өс вә аяк киемнәребез дә, ераклардан килә торгач, тәмам сизерәп бетте.
14 Исраи л иләр аларн ың юл ризыкларын кабып карад ылар, әмма Раббы белән
киңәшеп тормад ылар. 15 Ешуа алар белән килеш ү төзеде – гомерләрен сакларга
вәгъдә бирде, җәмәгать башл ыклары да ант итте.
16 Килеш ү төз еп өч көн үтүг ә исә, әлег е сәф әрчеләрнең якын күршеләр бул уы
ачыкланд ы. 17 Шуннан Исраи л угыллары юлга кузгалд ылар һәм өченче көнне хив
виләрнең шәһәрләренә – Гибг он, Кеп ира, Беһерот һәм Кыръят-Ягаримгә якын
лашт ылар. 18 Әмма исраи л иләр аларга һөҗ үм итмәде, чөнк и җәмәгать башл ыклары
Исраи лнең Раббы Алласы белән ант иткән иде. Җәмәг ать башл ыкларын ың бу
эшләренә Исраи л халк ы сукран ырга тот ынд ы. 19 Башл ыклары исә:
– Без Исраи лнең Раббы Алласы белән ант иттек, шулай булгач, аларга һөҗ үм
итә алм ыйбыз. 20 Без менә нәрсә эшләрбез: Раббы каһәре төшмәсен өчен, антвәгъдәбезне бозмабыз, аларн ың җаннарын кыймабыз – 21 яши бирсеннәр. Ләк ин
алар безнең өчен утын кисәргә һәм су таш ырга тиеш бул ырлар, – диде.
1

* 9:1 Бөе к

Диңгез – ягън и Урта диңг ез.

320

Ешуа 9, 10

Башл ыкларн ың сүзләре белән бөт ен җәмәгать килешт е. 22 Ешуа, хиввиләрне
чак ырып:
– Ни өчен сез, күршедә генә яши торып, ерак җирләрдә яшибез, дип алдашт ы
гыз? – диде. 23 – Шун ың өчен сез каргалган хал ык бул ырсыз! Сез гомер бак ый кол
бул ып кал ырсыз һәм Раббым йорт ы өчен утын кисәрсез, су таш ырсыз!
24 Ешуа г а җав ап итеп, хиввиләр болай диде:
– Без колларыңа мәгъл үм булд ы ки, Раббы Аллаң Үзенең кол ы Мусага, әлег е
җирләрнең бөтенесен сезгә тапш ырып, халк ын кыл ычтан узд ырырга әмер биргән.
Гомеребез өчен курыкт ык, шуңа әлег е эшне кылд ык. 25 Хәзер язм ыш ыбыз синең
кулда: үзең ничек кирәк дип тапсаң, шун ы эшлә.
26 Ешуа хиввиләрне яклап калд ы, һәм исраи л иләр аларн ың җаннарын кыймад ы.
27 Әмма Ешуа н ың фәрман ы буенча, хиввиләр шул көннән башлап бөт ен Исраи л
халк ы һәм Раббы сайлаган һәр урында куелган Раббы мәзбәхе өчен утын кисәргә,
су таш ырга тиеш булд ылар; бу эшне алар әле дә башк ара.

10

Исраи лнең амориләрне җиңүе

Ешуан ың Гайн ы яулап алуы н, аны тәмам юк итүен (Әрихә һәм аның пат
шасына ниләр кылса, Гай һәм аның патшасына да Ешуа шун ы ук кылд ы),
шулай ук гибг онл ыларн ың, исраи л иләр белән килеш ү төзеп, алар арасында яшәп
кал уы н белгәннән соң, Иерусал им патшасы Адони-Садыйк 2 бик нык курк уга кал
ды, чөнк и Гибг он бер-бер патшал ыкн ың мәркәзе кебек үк зур, Гайдан да зуррак
бер кала һәм аның халк ы гайрәтле суг ышч ылардан санала иде. 3 Шуннан Иеруса
лим патшасы Адони-Садыйк Хебрун патшасы Гогамга, Ярм ут патшасы Пирамга,
Лах иш патшасы Яфия гә һәм Эглон патшасы Дебиргә:
4 – Ешуа вә исраи л иләр белән килеш ү төз ег ән өчен, Гибг онн ы тар-мар итәрг ә
миңа ярдәмгә килег ез, – дип хәбәр салд ы.
5 Амориләрнең биш патшасы – Иерусал им, Хебрун, Ярм ут, Лах иш Һәм Эглон
патшалары – үзләренең гаскәрләрен берләштерделәр дә, Гибг он янына килеп ур
наш ып, аңа һөҗ үм иттеләр. 6 Гибг он халк ы:
– Колларыңн ы бәладә калд ырма! Тизрәк ярдәмгә кил, безне котк ар! Тау якла
рында яшәүче амори патшаларын ың бөтенесе берләшеп безгә һөҗ үм итте, – дип,
Гилгәл стан ына Ешуага хәбәр юллад ы.
7 Ешуа үзенең бөт ен гаскәр ен, шул исәпт ән иң бат ыр суг ышч ыларын иярт еп
Гилгәлдән чыг ып китте.
8 – Курыкма син алардан, – диде Раббы Ешуа г а, – Мин инде аларн ы синең кулг а
тапш ырд ым – берсе дә сиңа карш ы тора алмас.
9 Ешуа, төнозын юлда бул ып, дошманнары алд ында гел көтмәг әндә пәйда булд ы.
10 Исраи л гаскәрләр е алд ында Раббы амориләрне шомг а салд ы, һәм исраи л иләр,
үзенең дошманнарын Гибг он янында тәмам тар-мар китереп, аларн ы Азык а һәм
Маккеда шәһәрләренә җиткәнче, Бәйт-Хорун юлы буйлап кырып бард ы.
11 Бәйт-Хорун тау бит е буйлап Азык аг а кач ып барг ан амориләр өст енә Раббы
эре таш яңг ыры яуд ырд ы. Күктән яуган шул ташлардан исраи л иләр кыл ыч ына
1
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караганда күбрәк кеше кырылд ы. 12 Раббы исраи л иләр кул ына амориләрне тап
шырган көнне Ешуа, Раббыга мөрәҗәгать итеп, барча исраи л иләрнең күз алд ында:
«И коя ш, Гибг он өстендә туктап кал,
и ай, син дә Айал ун үзәнендә туктап тор!» – диде.
13 Хал ык үзенең дошман ыннан үч алг анч ы, коя ш тукт ап калд ы, ай да урын ыннан
кузгалмад ы (бу хакта Яшар* китабында язылган). Коя ш күкнең уртасында туктап
калд ы һәм көнозын дия рлек көнбат ышк а таба ашыкмад ы. 14 Раббын ың моңа ка
дәр дә, аннан соң да шул рәвешле адәм гозеренә колак салган ы булмад ы, чөнк и
Исраи л өчен Раббы Үзе көрәште.
15 Шуннан соң Ешуа һәм барча исраи л иләр Гилгәлдәге станнарына кайтт ылар.
Нун углы Ешуа ның биш амори патшасын үтерүе
Амориләрнең тег е биш патшасы исә кач ып кот ыла алд ы. Алар Маккеда янын
даг ы бер мәгарәгә кереп яшеренделәр. 17 Маккеда янындаг ы мәгарәдә яшеренеп
ятк ан биш патшан ың табыл уы н Ешуага килеп әйт кәч, 18 ул:
– Мәгарәнең авызын зур ташлар белән томалап куег ыз да сакч ылар калд ырыг ыз.
19 Әмма үзег ез анда тотк арланмаг ыз. Дошманнарыг ызн ы эзәрлекл и бир ег ез, артла
рына төшег ез, аларга шәһәрләренә кайт ып сыен ырга юл куймаг ыз, чөнк и Раббы
Аллаг ыз аларн ы сезнең кулга тапш ыра, – диде.
20 Ешуа һәм исраи л иләр дошманн ы тәмам тар-мар кит ер еп, кач ып кот ыла алг ан
нары үзләренең ныг ыт ылган калаларына кайт ып сыенд ы. 21 Шуннан соң Исраи л
гаскәре исән-имин Ешуа янына Маккедадаг ы стан ына әйләнеп кайтт ы. Моннан
ары инде һичкем Исраи л угылларына карш ы тел тибрәтергә җөрьә т итмәде.
22 – Мәг ар әнең авызын ачып, минем янг а тег е биш патшан ы чыг арыг ыз, – диде
Ешуа.
23 Шулай эшләделәр дә: Иерусал им, Хебрун, Ярм ут, Лах иш һәм Эглон патшала
рын аның янына алып чыкт ылар. 24 Әлег е биш патшан ы алып килгәч, Ешуа, барча
исраи л иләрне чак ырт ып, үзе белән яу чапк ан гаскәр башл ыкларына:
– Бире килег ез һәм шуш ы патшаларн ың муен ына басыг ыз, – диде.
Алар, килеп, патшаларн ың муен ына баст ылар.
25 – Курыкмаг ыз һәм рух ыг ыз төшмәс ен, нык һәм кыю йөр әкле бул ыг ыз! Раб
бы Аллаг ыз сез суг ышасы дошманнар белән әнә шулай эш кылачак, – диде Ешуа.
26 Аннары ул, әлег е патшаларн ың җаннарын кыеп, бишесен биш агачк а асып куй
ды; кичкә кадәр алар шунда асылынып тордылар. 27 Кояш баеганда, Ешуаның әмере
нигезендә мәетләрне агачтан төшереп, үзләре качып яткан мәгарә эченә ташладылар
да мәгарәнең авызын ташлар белән томалап куйдылар; ул ташлар әле дә шунда ята.
16

Исраи лиләрнең көнья ктагы калаларны җимерүе
Шул ук көнне Ешуа Маккедан ы яулап алд ы: шәһәр халк ын һәм аның пат
шасын кыл ычтан узд ырып, анда булган барча җан иясен кырып бетерде. Әрихә
патшасына ни кылса, Маккеда патшасына да шун ы ук кылд ы.
28

* 10:13 Яшар

– яһүдчә «саф, чиста күңелле кеше» мәгънәсендә.
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29 Маккедадан Ешуа һәм бөт ен исраи л иләр, Либнаг а юнәлеп, аңа һөҗ үм итт еләр.
Раббы Либнан ы һәм аның патшасын да исраи л иләр кул ына тапш ырып, Ешуа
анда булган барча җан иясен кыл ычтан узд ырд ы, бер генә терек затн ы да исән
калд ырмад ы. Әрихә патшасына ни кылса, Либна патшасына да шун ы ук кылд ы.
31 Либнадан Ешуа барл ык исраи л иләр белән Лах ишк а таба юнәлде һәм, аның
янына килеп җит үгә чат ырларын корып, шәһәргә һөҗ үм итте. 32 Раббы Лах иш ка
ласын да исраи л иләр кул ына тапш ырд ы: шәһәрне алар икенче көнне яулап алып,
анда булган барл ык җан иясен, Либнадаг ы сыман, кыл ычтан узд ырд ылар. 33 Газер
патшасы Хорам Лах ишк а ярдәмгә дип килгән иде дә, Ешуа, аның үзен һәм гаскә
рен кыл ычтан узд ырып, соңг ы кешесенә кадәр кырып бетерде.
34 Лах ишт ан Ешуа һәм барл ык исраи л иләр Эглонг а юл тотт ылар һәм, аның янына
килеп җит үгә, чат ырларын корып, шәһәргә һөҗ үм иттеләр. 35 Шәһәрне алар шул
көнне үк яулап алд ылар һәм халк ын кыл ычтан узд ырд ылар – анда булган барл ык
җан иясен, Лах иштаг ы кебек үк, тәмам кырып бетерделәр.
36 Эглоннан Ешуа һәм барл ык исраи л иләр, Хебрун тарафына юл алып, аңа карш ы
суг ыш башлад ылар. 37 Исраи л иләр шәһәрне яулап алд ылар һәм аның халк ын да,
патшасын да, әйләнә-тирәдәге шәһәрләрдә яшәүчеләрнең дә һәммәсен кыл ычтан
узд ырд ылар – Эглондаг ы сыман, соңг ы кешесенә кадәр барл ык җан иясен кырып
бетерделәр.
38 Аннары Ешуа һәм барл ык исраи л иләр Дебирг ә таба борылд ылар һәм аңа карш ы
суг ыш башлад ылар. 39 Шәһәрне яулап алып, аның патшасын да, әйләнә-тирәдәге
шәһәрләрдә яшәүчеләрне дә кыл ычтан узд ырд ылар – һәммәсен кырып бетереп,
бер генә җан иясен дә исән калд ырмад ылар. Хебрунга, Либнага һәм аларн ың пат
шаларына ниләр кылса, Дебир һәм аның патшасына да Ешуа шун ы ук кылд ы.
40 Шулай итеп, Ешуа әлег е җирләрне – таулы-калкулыклы урыннарн ы, Нәг еб
чүлен, тау итәг е сШефелан ы вә тау битләрен яулап алд ы һәм, аларн ың патшаларын
тар-мар китереп, анда яшәүчеләрнең һәммәсен, Исраи лнең Раббы Алласы куш
канча, соңг ы кешесенә кадәр кырып бетерде. 41 Кадыш-Барниадан алып, Газага
кадәр булган җирләрне һәм Гибг онга җиткәнче бөтен Гошен төбәг ен Ешуа үзенә
буйсынд ырд ы. 42 Әлег е патшаларн ың һәммәсен һәм аларн ың җирләрен Ешуа шул
бер үк суг ыш сәфәрендә яулап алд ы, чөнк и исраи л иләр ягында Исраи лнең Раббы
Алласы Үзе көрәште.
43 Шуннан соң Ешуа һәм барл ык исраи л иләр үзләр енең Гилгәлдәге станнарына
әйләнеп кайтт ылар.
30

11

Исраи лиләрнең төнья к гаскәрне җиңүе

Хатсор патшасы Явин, шуш ы хәлләрне ишетеп, Мадон патшасы Йовавк а,
Шимрон һәм Ахшаф патшаларына, 2 төнья ктаг ы таул ы төбәкләрнең, Кин
нерет күленнән* көнья ктаг ы Үрд үн үзәненең, көнбат ыштаг ы тау итәкләренең һәм
Дор калк ул ыг ын ың патшаларына, 3 көнч ыг ыш вә көнбат ыштаг ы кәнган иләргә,
амориләргә, хитт иләргә, таул ы җирләрдәг е явүсиләргә, фәризиләргә һәм Миспа
1

* 11:2 Кинн ер ет

күле – ягън и Гәл иләя күле.
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төбәг ендәг е Хәрм ун тау тирәсендә көн күрүче хиввиләргә үзенең чапк ыннарын
юллад ы. 4 Алар диңг ез буендаг ы ком бөртег едәй исәпсез-сансыз гаскәриләре, би
хисап күп атлары һәм суг ыш арбалары белән яуга кузгалд ылар. 5 Әлег е патшалар
үзләренең көчләрен берләштерделәр һәм, Исраи л белән алыш ырга ния тләп, Мером
суы буена килеп тукталд ылар. 6 Ләк ин Раббы Ешуага:
– Курыкма алардан: иртәгә шуш ы вак ытта алар бөтенесе Исраи л угыллары кар
шында үле килеш ятар; син атларын ың сеңер-тамырларын кисәрсең, ә арбаларын
утк а сал ырсың, – диде.
7 Ешуа, үзенең бөт ен гаскәр е белән гел көтмәг әндә Мер ом суы буенда дошман
нары карш ысына килеп чыг ып, аларга һөҗ үм итте, 8 һәм Раббы аларн ы исраи л иләр
кулына тапшырды. Исраи л угыллары, дошманны бөек Сид унга, Мисрефот-Маимгә
һәм көнч ыг ышта Миспа үзәненә җиткәнче эзәрлекләп барып, аларн ы тар-мар итте
ләр, соңг ы кешесенә кадәр кырып бетерделәр. 9 Ешуа алар белән Раббы кушк анча
эш кылд ы: атларын ың сеңер-тамырларын кисте, суг ыш арбаларын янд ырд ы.
10 Кайт ыр юлг а борылг ач, Ешуа якын-тирәдәге патшал ыклар арасында иң код
рәтле саналган Хатсор шәһәрен яулап алд ы, патшасын ың җан ын кыйд ы. 11 Биредә
яшәүчеләрнең барысын кыл ычтан узд ырып, бер җан иясен дә калд ырм ыйча кырып
бетергәннән соң, Ешуа Хатсорга ут салд ы.
12 Әлег е патшаларн ың шәһәрләрен яулап алып, Ешуа аларн ың үзләрен кыл ычт ан
узд ырд ы – Раббы кол ы Муса кушк анча, аларн ы тул ысынча кырып бетерде. 13 Ешуа
ут салган Хатсор каласын санамаганда, калк у урында төзелгән шәһәрләрнең бер
сен дә исраи л иләр янд ырмад ы. 14 Әлег е шәһәрләрдә кулга төшергән мал-мөлкәтне
һәм терлекне исраи л иләр үзләренә алд ылар, анда яшәүчеләрне исә соңг ы кешесенә
кадәр юк иттеләр. 15 Раббы Үзенең кол ы Мусага ничек кушк ан булса, үз нәүбәтендә
Муса да Ешуага ничек өйрәтеп калд ырса, Ешуа шуларн ы гамәлгә ашырд ы: Раббы
Мусага кушк анн ың берсен дә үтәм ичә калд ырмад ы.
Ешуа яулап алган җирләр
Шул рәвешле, Ешуа әлег е бөтен җирне – таулы-калкулыклы урыннарн ы, Нә
геб чүлен, тул ысынча Гошен төбәг ен, тау итәг е Шефелан ы, Үрд үн үзәнен, Исраи л
тауларын һәм аларн ың итәкләрен, 17 Сәг ыйрь төбәг е янындаг ы Халак тавыннан
башлап, Ливан үзәнендәг е Хәрм ун тау итәг ендә урнашк ан Багал-Гәдкә кадәр бар
җирне яулап алд ы. Ул, әлег е җирләрнең патшаларын әсир итеп, аларн ың җаннарын
кыйд ы. 18 Әлег е патшалар белән суг ыш озак бард ы. 19 Гибг онда яшәүче хиввиләрдән
башк а бер генә шәһәр дә Исраи л угыллары белән килеш ү төземәде, исраи л иләр һәр
калан ы суг ыш ып алд ылар. 20 Раббы Мусага кушк анча, исраи л иләр белән көрәштә
әлег е хал ыклар аяусыз рәвештә тәмам кырыл ып бетсеннәр өчен, бу хал ыкларн ы
исраи л иләргә карш ы суг ыш ырга Раббы Үзе кот ыртт ы.
21 Шул чорда Ешуа, суг ыш сәфәренә чыг ып, таулы-калкулыклы төбәкләрдә – Хеб
рунда, Дебирдә, Анавта, шулай ук Яһүдә һәм Исраи лнең барл ык таул ы җирләрендә
көн күрүче анак ыймнарны тар-мар итте; Ешуа аларны шәһәрләре белән бергә тәмам
юкк а чыгард ы. 22 Исраи л иләр яшәгән җирләрдә анак ыймнар тул ысынча кырыл ып
беттеләр, алар бары тик Газада, Гәттә һәм Ашдодта гына калд ылар.
16
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23 Шулай итеп, Раббы Мусаг а әйт кәнчә, Ешуа әлег е җирләрнең бөт енес ен яулап
алып, Исраи лнең барл ык тармакларына биләмәгә бүлеп бирде. Җир, ниһая ть, су
гышлардан тын ып калд ы.

12

Муса пәйгамбәрдән җиңелгән патшалар

Исраи л иләр Үрд үннән көнч ыг ышт аг ы җирләрнең патшаларын, ягън и
Арнон үзәненнән Хәрмун-тауга кадәр (Үрд үн үзәненең көнч ыг ыш өле
шен кертеп) булган җирләрнең патшаларын тар-мар иттеләр һәм шул җирләрне
үзләренә тарт ып алд ылар. Әлег е патшалар түбәндәг еләр. 2 Беренчесе – Хишбун
каласында яшәгән амори патшасы Сихон. Аның патшал ыг ы Арнон үзәне читен
дәг е Арог ыр каласыннан башлан ып, Арнон үзәненең урта бер җиреннән Яббок
елгасына (әлег е елга аммон иләр белән ике арада чик сызыг ы бул ып тора) кадәр
сузылган иде, бу – Гил ыгад төбәг енең көнья к тарафтаг ы өлешен тәшк ил итә иде.
3 Сихон шулай ук Араба үзәненең көнч ыг ыш өлеше – Киннер ет күленнән Тозл ы
диңг езгә, көнч ыг ышк а таба Бәйт-Ешимот шәһәренә һәм көнья кта Фесгә-тау бит
ләвенә кадәр сузылган җирләр белән идарә итә иде. 4 Икенчесе – Башан патшасы
Ог. Ул – соңг ы рефаи мнәрнең берсе, аның башк алалары Аштарот белән Эдрег ый
иде. 5 Аның патшал ыг ына Хәрм ун тау, Салх а каласы, гәш үриләр вә мәгакәһ иләр
чиг енә кадәр бөтен Башан өлкәсе һәм Хишбун патшасы Сихон биләмәсенә кадәр
сузылган җирләр керә иде. 6 Раббы кол ы Муса һәм исраи л иләр әлег е патшаларн ы
тар-мар иттеләр. Муса аларн ың җирләрен Рубин, Гәд һәм Менашше ыруг ын ың бер
ярт ысына биләмәгә бирде.
1

Нун углы Ешуадан җиңелгән патшалар
Ешуа һәм исраи л иләр Үрдүннән көнч ыг ыштаг ы патшаларн ы – Лив ан үзә
нендәг е Багал-Гәд шәһәреннән башлап, Сәг ыйрь төб әг е янындаг ы Халак тавына
кадәр сузылг ан җирләрнең патшаларын тар-мар кит ерделәр. (Ешуа хитт и, амори,
кәнг ан и, фәризи, хивви һәм явүсиләр яшәг ән таулы-калкулыклы урыннарн ы, тау
итәг е Шефелан ы, көнбат ыштаг ы тау итәкләрен, сахран ы һәм Нәг еб чүлен Исраи л
ыругларына биләмәг ә бүлеп бирде.) Әлег е патшалар шуш ылард ыр: 9 Әрихә пат
шасы, Бәйт-Эл янындаг ы Гай патшасы, 10 Иерусал им патшасы, Хебрун патшасы,
11 Ярм ут патш асы, Лах иш патш асы, 12 Эглон патш асы, Газ ер патш асы, 13 Дебир
патшасы, Гедер патшасы, 14 Хорма патшасы, Арад патшасы, 15 Либна патшасы,
Адуллам патшасы, 16 Маккеда патшасы, Бәйт-Эл патшасы, 17 Тапп уа х патшасы,
Хепер патшасы, 18 Афык патшасы, Шарон патшасы, 19 Мадон патшасы, Хатсор
патшасы, 20 Шимрон-Мерон патшасы, Ахшаф патшасы, 21 Таг анах патшасы, Ме
гиддо патшасы, 22 Кыд ыш патшасы, Кәрм ил тавы янындаг ы Йокнег ам патшасы,
23 Нафат-Дордагы* Дор патш асы, Гәл иләя дәг е* Гои м патш асы, 24 Тирс а патш асы.
Барл ыг ы утыз бер патша.
7-8

* 12:23 Нафат-Дор
* 12:23 Гәлил әя д әг е

– яки «Дор калк ул ыг ы».
– яки «Гилгәлдәге».
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13

Исраи лиләр яулыйсы җирләр

Ешуа олыгаеп өлкән яшькә җиткәч, Раббы аңа:
– Син инде бик картайд ың, ә үзләштерәсе җирләр күп әле; 2 болар – пелеш
тиләр яшәгән барл ык төбәкләр һәм гәш үриләрнең бөтен иле; 3 (Мисыр чиг ендәг е
Шихор елгасыннан алып, төнья к тарафта Экрон чигенә кадәр булган җирләр кәнга
ниләрнеке санал ып, анда пелешт иләрнең биш хак име Газа, Ашдод, Ашк ыл ун, Гәт,
Экрон шәһәрләре белән идарә итә); шулай ук аввимнәр яшәгән көнья к төбәкләр;
4 Сид ун халк ын ың Ара шәһәр еннән алып, Афык каласына һәм амориләр чиг енә
кадәр бөтен кәнган иләр җире, 5 гибл иләр яшәгән төбәкләр, көнч ыг ышта Хәрм ун
тау итәгендәге Багал-Гәд шәһәреннән Лебо-Хаматка кадәр бөтен Ливан. 6 Ливаннан
алып, Мисрефот-Маим шәһәренә кадәр бөтен тау халк ын, ягън и сид унл ыларн ың
бөтенесен, Мин Исраи л угылларын ың күз алд ыннан Үзем куы п җибәрәм; ә син,
Мин кушк анча, шуш ы җирләрне исраи л иләргә биләмәгә бир; 7 бөтен илне туг ыз
ыругк а һәм Менашше ыруг ын ың икенче ярт ысына бүлеп бир.
1

Үрдүннән көнбатыштагы җирләрне бүлгәләү
Рубин һәм Гәд ыруг ы белән Менашше ыруг ын ың бер ярт ысы Үрд үннән көн
чыг ышта үзләренә тигән өлешне Мусадан алд ылар инде. Раббы кол ы Муса аларга
9 Арнон үзәне чит ендәг е Арог ыр каласыннан, үзәнлек урт асындаг ы шәһәрне керт еп,
Дибон шәһәренә кадәр бөтен Мәдебә тиг езлег ен, 10 Хишбун каласында патшал ык
иткән амориләр патшасы Сихонн ың аммон иләр чиг енә кадәр бөтен шәһәрләрен,
11 Гил ыг ад төбәг ен, гәш үриләр һәм мәг акәһ иләрнең җирләрен, бөт ен Хәрмун-тауны,
Салх а каласына кадәр бөтен Башан төбәг ен – 12 Аштарот вә Эдрег ый калаларын
да патшал ык итүче һәм соңг ы рефаи мнәрнең берсе булган Башан патшасы Огн ың
бөтен биләмәләрен бирде. Муса, әлег е рефаи мнәрне тар-мар китереп, җирләрен
тарт ып алган була. 13 Әмма гәш үри һәм мәгакәһ иләрне исраи л иләр үз арасыннан
кумад ылар, һәм алар бүг ен дә исраи л иләр арасында яши бирәләр.
8

Левиләр җире
Муса бары тик Леви ыруг ына гына өлеш чыгармад ы; Раббы Мусага әйт кәнчә,
левиләрнең өлеше – Исраи лнең Раббы Алласына кит ерелгән, утта янд ырылган
корбаннард ыр.
14

Рубиннар өлешенә чыккан җирләр
Рубин ыруг ындаг ы кабиләләргә Муса бүлеп биргән җирләр: 16 Арнон үзәне
читендәг е Арог ыр каласыннан, үзәнлек уртасындаг ы шәһәрне дә кертеп, Меде
ба шәһәренәчә сузылган тиг езлек, 17 Хишбун һәм аның янәшәсендә тиг езлектә
урнашк ан шәһәрләр – Дибон, Бамот-Багал, Бәйт-Багал-Мегон, 18 Яһас, Кедемот,
Мепагат, 19 Кыръя таи м, Сибма, үзән уртасындаг ы тауда урнашк ан Серет-Шахар,
20 Бәйт-Пигур, Бәйт-Ешимот, шулай ук Фесгә-тау битләр е, 21 ягън и тиг езлект әг е
бөтен шәһәр-калалар һәм Хишбунда патшалык иткән амориләр патшасы Сихонның
бөтен җирләре. Шуш ы Сихонн ы һәм аның кул аст ында шул илдә яшәүче Мидья н
15
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җитәкчеләре Эви, Рәк ым, Сур, Хур һәм Ребан ы Муса суг ышта җиңеп чыкк ан була.
22 Суг ыш барыш ында исраи л иләр башк алар белән берр әтт ән күр әз әче Бәг ур угл ы
Билгамн ы кыл ычтан узд ыралар. 23 Рубин ыруг ы биләмәсенең чиг е Үрд үн елгасы
буйлап үтә. Рубин ыруг ындаг ы кабиләләргә бүлеп бирелгән шәһәрләр һәм алар
тирәсендәг е авыллар әнә шулард ыр.
Гәдләр өлешенә чыккан җирләр
Гәд ыругындагы кабиләләргә, ягьни Гәд нәселенә Муса бүлеп биргән җирләр:
Ягызер каласы, Гилыгад өлкәсендәге бөтен авыл-шәһәрләр һәм Рабаһ каласы янын
дагы Арогыр шәһәренә кадәр сузылган аммониләр биләмәсенең яртысы; 26 Хишбун
каласыннан алып, Рамат-Миспа белән Бетоним шәһәрләренә һәм Маханаим каласын
нан Дебиргә кадәр сузылган җирләр; 27 үзәндә – Бәйт-Һарам, Бәйт-Нимру, Суккөт
һәм Сапон шәһәрләре (ягъни Хишбун патшасы Сихон биләмәсенең калган өлеше –
с
Гәлиләя күленә җиткәнче Үрдүннән көнчыгыштагы җирләр). 28 Гәд ыругындагы
кабиләләргә бүлеп бирелгән шәһәрләр һәм алар тирәсендәге авыллар әнә шулардыр.
24

25

Менашше ыругының бер яртысына Үрдүннән көнчыгышта бирелгән җирләр
Менашше ыруг ындаг ы кабиләләрнең бер ярт ысына, ягьни Менашше нәсе
ленең бер ярт ысына Муса бүлеп биргән җирләр: 30 Маханаимнән башлап, Башан
патшасы Огн ың бөтен патшал ыг ы – Башан җирендә Яһир басып алган алтм ыш
шәһәр, 31 Гил ыгад өлкәсенең ярт ысы һәм Башан патшасы Ог идарә иткән калалар
Аштарот вә Эдрег ый. Менашше угл ы Мак ир нәселенең бер ярт ысына бүлеп би
релгән җирләр шулард ыр.
32 Үрд үннең аръя г ында, Әрихә шәһәр еннән көнч ыг ышт а урнашк ан сМәаб ти
гезлег ендә булган чакта, Муса җирләрне әнә шул рәвешле бүлеп бирде. 33 Әмма
Леви ыруг ына Муса өлеш чыгармад ы; аларн ың өлеше – Исраи лнең Раббы Алласы
Үзедер, чөнк и Муса шулай әйтеп калд ырган була.
29

14

Үрдүннән көнбатыштагы җирләрне бүлгәләү

Рух ан и Элгазар, Нун угл ы Ешуа һәм Исраи л ыругларындаг ы нәсел баш
лыклары кәнган иләр илендә исраи л иләргә биләмәгә менә нинд и җирләр
бүлеп бирде. 2 Муса аша Раббы әмер иткәнчә, әлег е җирләрне алар жирәбә буенча
туг ыз ыругк а һәм Менашше ыруг ын ың икенче ярт ысына бүлделәр. 3-4 Чөнк и кал
ган ике ыругк а һәм Менашше ыруг ын ың бер ярт ысына Муса биләмә җирләрен
Үрд үн аръя гыннан биргән иде инде. Йосыф угыллары ике тармакк а – Менашше
һәм Эфраи м тармаг ына бүленгән иде. Әмма башк алар белән беррәттән левиләргә,
биләмәгә җирләр бүленм ичә, төпләнеп яшәр өчен шәһәрләр һәм мал-туарларын
йөртер өчен шул шәһәрләр тирәсендәг е көт үлекләр генә бирелде. 5 Исраи л иләр
биләмә җирләрен Раббы Мусага әмер иткәнчә бүлделәр.
1

Хебрун шәһәре – Кәлебнеке
6 Яһүдә ыруг ыннан бер төркем кеше Гилг әлг ә Ешуа янына килде, һәм кыназл ы
Ифунн инең угл ы Кәлеб:
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– Кадыш-Барниа шәһәрендә Аллаһ ы кол ы Мусага Раббын ың минем вә синең
хакта ниләр әйт кәнен син яхшы беләсең, – диде. – 7 Шушы җирләрне карап-күзәтеп
кайт ыр өчен, Раббы кол ы Муса мине Кадыш-Барниадан озат ып җибәргәндә, миңа
кырык яшь иде. Әйләнеп кайт к ач, мин аңа чын дөресен сөйләп бирдем. 8 Минем
белән барган сәфәрдәшләрем исә үзләренең сүзләре белән хал ыкн ы курк уга салд ы
лар, ә мин Раббы Аллама тугры калд ым. 9 Шул көнне Муса миңа антл ы вәг ъдәсен
биреп: «Аягың баскан җирләрнең һәммәсе мәңгегә синең һәм нәсел варисларыңның
биләмәсе бул ыр, чөнк и син Раббы Аллама тугры калд ың», – диде. 10 Шулай итеп,
Раббы, вәгъдә иткәнчә, бүг енг е көнгә кадәр гомеремне саклад ы; Раббы бу сүзләр
не Мусага әйт кән вак ытта, исраи л иләр әле чүлдә каңг ырып йөри иде, һәм шул
көннән соң менә кырык биш ел гомер узд ы. Хәзер миңа сиксән биш яшь. 11 Муса
юлга озатк ан көндәг едәй, минем бүг ен дә яу кырында алыш ырга да, башк а эшкә
дә әүвәлг ечә көчем җитәрлек. 12 Шулай булгач, тег е вак ытта Раббы әйт кән таул ы
җирләрне миңа бир; анда анак ыймнар* яшәвен һәм аларн ың шәһәрләре зур вә
ныг ыт ылган бул уы н ул көнне син үзең ишетеп торд ың. Бәлк и, Раббы мине мәр
хәмәтеннән аермас, һәм мин, Раббы әйт кәнчә, әлег е җирләрне яулап алырм ын.
13 Ифунн и угл ы Кәлебкә үзенең фат их асын күндер еп, Ешуа аңа Хебрунн ы билә
мә итеп бирде. 14 Исраи лнең Раббы Алласына ихлас күңелдән тугрыл ык саклаган
өчен, Хебрун бүг енг е көндә дә кыназл ы Ифунн и угл ы Кәлебнең биләмәсе бул ып
кала. 15 Әүвәле Хебрун каласы Кыръят-Арба дип аталган (Арба – анак ыймнарн ың
иң мәшһүр кешесе иде).
Шул рәвешле, суг ышлар бетеп, җирдә тын ычл ык урнашт ы.

15

Яһүдә ыругы җирләре

Яһүдә нәселенә, аның барл ык кабиләләренә жирәбә буенча чыкк ан җирләр
көнья к тарафта сЭдом төбәг е чиг енә, Сыйн чүленә кадәр сузыла.
2-3 Яһүдә биләмәсенең көнья к чиг е, Тозл ы диңг езнең көнья к очындаг ы култ ыктан
башлан ып, Акраббим үткеленең көнья г ыннан уза да Сыйн чүленә таба дәвам итә
һәм Кадыш-Барниа шәһәренең көнья г ына күтәрелә. Аннары ул, Хесрон яныннан
үтеп, Аддарга җитә дә Карк а шәһәренә таба борыла. 4 Шуннан, Асмон яныннан
узып, Мисыр чиг ендәг е елга яры буйлап бара да диңг ез буена җитеп тәмамлана.
Аларн ың көнья к чикләре шуш ыд ыр.
5 Көнч ыг ыш тарафт аг ы чик – Үрд үн тамаг ына кадәр Тозл ы диңг ез.
Төнья к чик исә, Үрд үн елгасы коя торган диңг ез култ ыг ыннан башлан ып, 6 БәйтХөглә шәһәренә таба күтәрелә дә Бәйт-Арабадан төнья ктарак уза, аннары Рубин
угл ы Бох ан кыясына таба югары менә. 7 Шуннан ул Ахор үзәнлег еннән Дебиргә
таба күтәрелә дә төнья к тарафк а – тарлавыктан көнья ктарак булг ан Адумм им
үткеле карш ындаг ы Гилгәл шәһәренә борыла һәм, Эн-Шемеш суы янына җитеп,
Эн-Рогел чишмәсе буенда тәмамлана. 8 Шуннан Бен-Хинном үзәне буйлап югары
менә дә, Явүснең (ягън и Иерусал имнең) көнья г ыннан үтеп, Хинном үзәненең көн
бат ыш ында, Рефаи м үзәненең төнья к очында булган тау баш ына күтәрелә. 9 Тау
1

* 14:12 Анакыймн ар
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баш ыннан чик сызыг ы Нептоа х суларына таба борыла да, Эфрон тавындаг ы шә
һәрләргә җитеп, Багал (ягън и Кыръят-Ягарим) каласы ягына китә. 10 Багалдан соң
ул көнбат ыш тарафына, Сәг ыйрь тавына таба борыла да, Ягарим (ягън и Кесалон)
тавын ың төнья к битләвеннән узып, Бәйт-Шемеш шәһәренә төшә, Тимна шәһәре
яныннан уза; 11 Экрон шәһәре урнашк ан таун ың төнья к битләве буйлап баргач,
Шиккерон каласына таба борыла һәм, Багал тавын үтеп, Явнеи л каласына җитә
дә диңг ез буенда тәмамлана.
12 Көнбат ыш тарафт аг ы чик исә Бөек диңг ез яры буйлап уза. Яһүдә ыруг ындаг ы
нәселләргә бүлеп бирелгән биләмә җирләре менә шулард ыр.
Кәлебнең үз өлешенә чыккан җирләрне яулап алуы
Ешуа, Раббы кушк анча, Ифунн и угл ы Кәлебкә Яһүдә угыллары биләмәсеннән
өлеш чыгард ы; бу өлеш – Анак атасы Арбан ың Кыръят-Арба (ягън и Хебрун) шә
һәре иде. 14 Кәлеб әлег е шәһәрдән Анакн ың өч нәсел варисын – Шешай, Ахиман
һәм Талмайн ы куы п чыгард ы. 15 Аннары ул әүвәле Кыръят-Сәфәр дип аталган
Дебиргә карш ы яуга кузгалд ы.
16 – Кыръят-Сәфәргә һөҗ үм итеп, аны яулап алуч ыг а кызым Аксун ы хат ын
лыкк а бирәм, – дип белдерде Кәлеб.
17 Шәһәрне Кәлебнең ир туг ан ы Кыназ угл ы Отн ие л яулап алд ы, һәм Кәлеб
үзенең кызы Аксун ы аңа хат ынл ыкк а бирде. 18 Отн иел янына күчеп килгәч, Аксу,
иреннән рөхсәт алып, атасы Кәлебтән җир кишәрлег е сорарга булд ы.
Аксу үзенең атлан ып килгән ишәг еннән төшкәч, Кәлеб аңардан:
– Нәрсә тел исең? – дип сорад ы.
19 – Фат их аңн ы күндер миңа, – диде Аксу. – Син миңа Нәг еб чүленнән җир
бирдең, инде чишмәләр дә бирсәң иде.
Шуннан Кәлеб аңа шул җирдәг е югары һәм түбән чишмәләрне бирде.
13

Яһүдә ыругына тигән шәһәрләр
Яһүдә ыруг ындаг ы нәселләрнең биләмә җирләре түбәндәг ечә. 21 Эдом белән
чиктәш Нәг ебтә, көнья кта, Яһүдә ыруг ына тигән шәһәрләр шуш ы булд ы: Кабсе
ил, Эдер, Ягур, 22 Кина, Димона, Адада, 23 Кыд ыш, Хатсор, Итнан, 24 Зиф, Телем,
Беа лот, 25 Хатсор-Хадатта, Кыръют-Хесрон (ягън и Хатсор), 26 Амам, Шема, Мола
да, 27 Хатсар-Гадда, Хешмон, Бәйт-Пелет, 28 Хатсар-Шуал, Беер-Шеба, Бизио т ия,
29 Баг ал, Иим, Эсем, 30 Элт олад, Кесил, Хорма, 31 Сыйкләг, Мадманна, Сансанна,
32 Лебао т, Шилх им, Аин һәм Римм ун – тирә-яктагы авыллар белән барл ыг ы егер
ме туг ыз шәһәр.
33 Көнбат ыш тарафт аг ы тау буйларында: Эшт аол, Сорг а, Ашна, 34 Зан уа х, ЭнГанним, Тапп уа х, Энам, 35 Иарм ут, Адуллам, Сохо, Азык а, 36 Шагараи м, Адитаи м,
Гедера, ягън и Гедеротаи м – тирә-яктагы авыллар белән барл ыг ы унд үрт шәһәр.
37 Сенан, Хадаша, Мигдал-Гәд, 38 Дилеа н, Миспа, Йокт еи л, 39 Лах иш, Боск ат, Эг
лон, 40 Каббон, Лахмас, Китл иш, 41 Гедерот, Бәйт-Дагон, Нагама һәм Маккеда –
тирә-яктагы авыллар белән барл ыг ы уна лт ы шәһәр. 42 Либна, Этер, Ашан, 43 Иф
тах, Ашна, Несиб, 44 Кыг ыйлә, Акзиб һәм Мареша – тирә-яктагы авыллар белән
20
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барл ыг ы туг ыз шәһәр. 45 Әйләнә-тирәсендәге авыллар белән Экрон; 46 Экроннан
көнбат ыштаг ы, Ашдод янындаг ы шәһәрләр һәм алар тирәсендәг е авыллар; 47 тирәягындагы авыллар белән бергә Ашдод һәм Газа, шулай ук Мисыр чиг ендәг е елгага
җиткәнче һәм Бөек диңг ез буендаг ы барл ык шәһәрләр.
48 Таулы-калкулыклы җирләрдә: Шам ир, Ятт ир, Сохо, 49 Данна, Кыръят-Санна
(ягън и Дебир), 50 Анаб, Эштемога, Аним, 51 Гошен, Холон һәм Гило – тирә-яктагы
авыллар белән барл ыг ы унбер шәһәр; 52 Араб, Думаһ, Эшан, 53 Яним, Бәйт-Таппуах,
Афек а, 54 Хумта, Кыръят-Арба (ягън и Хебрун) һәм Сиор – тирә-яктагы авыллар
белән барл ыг ы туг ыз шәһәр; 55 Маг он, Кәрм ил, Зиф, Ютта, 56 Изрег ыл, Йокдегам,
Зан уа х, 57 Каи н, Гибга һәм Тимна – тирә-яктагы авыллар белән барл ыг ы ун шә
һәр; 58 Халх ул, Бәйт-Сур, Гедор, 59 Магарат, Бәйт-Анот һәм Элтекон – тирә-яктагы
авыллар белән барл ыг ы алт ы шәһәр; 60 Кыръят-Багал (ягън и Кыръят-Ягарим) һәм
Рабаһ – тирә-яктагы авыллар белән ике шәһәр.
61 Сахрада: Бәйт-Араба, Мидд ин, Сек ах а, 62 Нибшан, Ир-Мелах* һәм Эн-Геди –
тирә-яктагы авыллар белән барл ыг ы алт ы шәһәр.
63 Әмма Яһүдә угыллары явүсиләрне Иерусал имнән куы п чыг ара алмад ылар.
Явүсиләр бүг енг е көндә дә Яһүдә халк ы белән бергә шунда яши бирәләр.

16

Менашше һәм Эфраи м ыругларына тигән җирләр

Йосыф угылларына жирәбәгә чыкк ан җирнең чиг е, Үрд үн буеннан – Әрихә
шәһәре турысындаг ы Әрихә чишмәсеннән көнч ыг ыштарак башлан ып, чүл
аша тау якларына, Бәйт-Эл шәһәренә кадәр сузыла; 2 аннары Лузга һәм әрк иләр
яшәгән Атарот шәһәренә таба юнәлә; 3 шуннан соң япл ит иләр җиренә таба көн
бат ышк а, Түбән Бәйт-Хорун төбәг енә һәм Газер шәһәренә төшеп, диңг ез буенда
тәмамлана.
4 Йосыф ток ым ыннан булг ан Менашше һәм Эфраимнең нәс ел варислары әнә
шул җирләрне биләмәгә алд ы.
1

Эфраи м токымына тигән җирләр
Эфраи м нәселенә, аның ыруг ындаг ы кабиләләргә бирелгән җирләр шуш ыд ыр:
чик сызыг ы көнч ыг ышта Атарот-Аддар шәһәреннән башлана һәм, Югары БәйтХорунга җитеп, 6 диңгезгә таба китә. Төньяктаг ы Микметат шәһәреннән соң ул кояш
чыг ыш ына, Таанат-Шилоһка таба борыла да Яноахка таба дәвам итә; 7 Яноахтан
соң Атарот һәм Нагарага таба төшә, аннары Әрихә янына – Үрд үнгә килеп җитә.
8 Тапп уа х шәһәр еннән соң чик сызыг ы көнбат ышк а таба Кане үзәне буйлап бара
да диңг езгә җитеп тукт ый.
Эфраи м ыруг ы нәселләренең биләмә җирләре әнә шулард ыр. 9 Менашше ыру
гын ың биләмә җирләреннән Эфраи м угылларына әйләнә-тирәдәге авыллар белән
бергә шәһәрләр дә бүлеп бирелде. 10 Әмма эфраимнәр Газерда яшәүче кәнган иләрне
куы п чыгара алмад ылар, һәм кәнган иләр әле дә, мәҗбүри хезмәт башк арып, эф
раи мнәр арасында яши бирәләр.
5

* 15:62 Ир-Мелах
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Үрдүннән көнбатышта Менашше ыругының икенче яртысына тигән җирләр

17

Йосыфның беренче углы Менашшеның ыругына да жирәбә буенча җир бү
ленде. Менашшеның беренче углы Макирнең нәсел варисларына Гилыгад
белән Башан җирләре чыкты. Макир – Гилыгадның атасы һәм батыр сугышчы иде.
2 Менашше ыругындагы башка нәселләргә – Абигызер, Хилык, Асриел, Шәкем, Хе
пер һәм Шемидә угылларына да – биләмә җирләре бүлеп бирелде. Болар – Йосыф
углы Менашшеның нәсел варислары, ир-ат затыннан булган нәсел башлыкларыдыр.
3 Мен ашше оныг ы Гил ыг ад туд ырг ан Хепер угл ы Сел упх адн ың ир бал ал ары
булм ыйча, Махла, Ноа, Хөглә, Милкә һәм Тирсах исемле кызлары гына бар иде.
4 Рух ан и Элг аз ар белән Нун угл ы Ешуа һәм башл ыклар янына килеп, әлег е кызлар:
– Раббы Мусага ыруг ыбызн ың башк а ир-атлары белән беррәттән безгә дә ми
рас җирләре бүлеп бирергә боерд ы, – диделәр. Шулай итеп, Раббы куш уы буенча,
Ешуа аларга аталарын ың ир туганнары белән беррәттән биләмәгә җир бүлеп бирде.
5 Үрд үн аръя г ындаг ы Гил ыг ад белән Башаннан тыш, Менашше ыруг ына таг ын ун
төбәк бүлеп бирелде, 6 чөнк и Менашше ыруг ындаг ы әлег е хатын-кызлар ыругдаш
ир-егетләр белән беррәттән биләмә җирләренә ия булд ылар. Менашше ыруг ын ың
башк а нәселләре Гил ыгадта җир алганнар иде инде.
7 Менашше угылларын ың биләмәс е Ашер ыруг ы җирләр еннән Шәкем кала
сы янындаг ы Микметат шәһәренә кадәр сузыла. Шуннан чик сызыг ы көньякка,
Эн-Таппуахка таба борыла. 8 (Әлеге Тапп уа х төбәге Менашше угыллары биләмәсе
санала, Менашшелар җиренең чигендә урнашкан Тапп уа х шәһәре исә – Эфраим
угылларынык ы.) 9 Аннары ул көньякка, Кана елгасына таба дәвам итә. Елгадан
көньяк тарафтаг ы шәһәрләр Эфраим ыруг ынык ы саналса да, әлеге шәһәрләр ур
нашкан җирләр Менашше ыруг ынык ы иде. Шуннан чик сызыг ы, елгадан төньякта
үтеп, диңгез ярына җитеп тәмамлана. 10 Елга үзәненең көнья г ындаг ы җирләр –
эфраимнәрнеке, төнья г ында – менашшеларнык ы. Менашшелар биләмәсе диңгезгә
кадәр сузыла. Аларның җирләре төньякта – Ашер, кояш чыг ышында исә Исәсхәр
биләмәсе белән чиктәш. 11 Исәсхәр һәм Ашер җирләрендәге Бәйт-Шеан, Иблегам, Дор,
Эн-Дор, Таганах вә Мег иддо калалары, аларның тирә-ягындагы авыллар, шундаг ы
өч калк улык Менашше ыруг ы биләмәсе булды. 12 Әмма Менашше угыллары әлеге
шәһәрләрне яулап алалмады, һәм кәнганиләр шунда, үз җирләрендә яшәп калды.
13 Күпмедер вак ытлар үтеп, көч-куәт җыйг аннан соң, исраи л иләр аларн ы мәҗбүр
эшчеләр итте, ләк ин җирләшкән урыннарыннан тулысынча куып чыгара алмады.
1

Эфраи м һәм Менашше ыругларының канәгатьсезлек күрсәтүе
Бервак ыт Йосыф угыллары Ешуага:
– Ни өчен син безгә биләмәгә бер генә өлеш җир, бер генә төбәк бирдең? Без
бит Раббы фат их асы белән ишәйгән күп санл ы ыруг, – диде.
15 – Әгәр сезнең ыруг шулай күп санл ы һәм сезг ә Эфраи м тауларында кысан
икән, – дип җавап бирде аларга Ешуа, – фәризиләр, рефаи мнәр илендәг е урманн ы
төпләп, үзег езгә җир булд ырыг ыз.
16 Йосыф угыллары аңа:
14
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– Таул ы урыннардаг ы җирләр безгә җитәрлек түг ел, ә үзәнлектә – Бәйт-Шеанда
һәм аның тирә-ягындагы авылларда, шулай ук Изрег ыл үзәнендә яшәүче кәнга
ниләрдә тимер суг ыш арбалары бар бит! – диде.
17 Әмма Йосыф ток ым ына – Эфраи м һәм Менашше ыругларына – Ешуа болай
дип җавап кайтард ы:
– Сез, дөрестән дә, күп санл ы, көчле кавем, һәм сезнең биләмә җирләрег ез
бер генә өлеш булмаск а тиеш; 18 әлег е урманлы-таулы җирләр сезнеке бул ыр, сез
ул урманн ы төпләрсез, һәм шул җирләр буеннан-буена сезнекенә әйләнер. Әйе,
кәнган иләр көчле, аларн ың тимер суг ыш арбалары бар, тик шулай да сез аларн ы
җирләшкән урыннарыннан куы п җибәрерсез!

18

Башка ыругларга бүленәсе җирләр

Үзләренә дигән җирләрне тул ысынча яулап алганнан соң, бөтен Исраи л
халк ы, Шилоһ шәһәрендә җыйнал ып, сОчраш у чат ырын корд ы.
2 Исраи л ыруг ын ың җидес е әле һаман биләмәсез кала бир ә иде.
3 – Ата-бабаларыгызның Раббы Алласы сезг ә тәг аенләг ән җирләрне яулап ал
мыйча, таг ын күпме көтәргә җыенасыз? – диде Ешуа исраи л иләргә. – 4 Һәр ыругтан
өч кеше сайлап алыг ыз, мин аларн ы бу илне карап-тикшереп кайт ырга җибәрәм –
җирләрне ни рәвешле бүләргә кирәклег ен тасвирлап бирсеннәр. 5 Көнья кта урнаш
кан Яһүдә биләмәсеннән һәм төнья ктаг ы Йосыф биләмәсеннән тыш, шуш ы бөтен
җирләрне алар җиде өлешкә бүләргә тиеш. 6 Калган җирләрне җиде өлешкә бүлеп
тасвирлап биргәннән соң, Раббы Аллабыз алд ында мин сезгә шобага сал ырм ын.
7 Әмма левиләр сезнең җирләрдән биләмә алмас, чөнк и аларн ың өлеше – Раббыг а
рух ан и бул ып хезмәт итүдер. Гәд, Рубин ыруглары һәм Менашше ыруг ын ың бер
ярт ысы Үрд үннән көнч ыг ышта Раббы кол ы Муса бүлеп биргән җирләрне алд ы инде.
8 Җирне карап-тикшереп кайт ырг а тиешле кешеләр юлг а кузг алг ач, Ешуа аларг а:
– Барыг ыз, җирне әйләнеп чыг ып, миңа сурәтләп бирег ез, һәм мин сезгә шу
шында, Шилоһта, Раббы карш ында шобага сал ырм ын, – диде.
9 Алар илне әйләнеп чыктылар һәм, барча шәһәр-авылларны кәгазьгә төшереп
җиде өлешкә бүлгәннән соң, Ешуа янына Шилоһка әйләнеп кайттылар. 10 Ешуа, Раб
бы каршында Шилоһта жирәбә салып, Исраил ыругларына биләмәләр бүлеп бирде.
1

Бенья м ин ыругы җирләре
Беренче жирәбә Бенья м ин ыруг ындаг ы нәселләргә чыкт ы. Аларга тәгаенлән
гән җир, Яһүдә һәм Йосыф угылларын ың биләмәсе белән чиктәш бул ып, 12 төнья к
тарафта Үрд үн буеннан башлана. Чик сызыг ы Әрихә шәһәрен төнья ктан урап уза
да, коя ш бат ыш ына борыл ып, тауларга күтәрелә һәм Бәйт-Авен сахрасына юл ала.
13 Шуннан соң ул Луз (ягън и Бәйт-Эл) каласына юнәлә һәм, аны көнья г ыннан әй
ләнеп узып, Атарот-Аддар шәһәренә һәм Түбән Бәйт-Хорун шәһәреннән көнья кта
рак урнашк ан тауга таба бара. 14 Шунда җиткәч, чик сызыг ы, биләмәнең көнбат ыш
читен билг еләп, көнья кк а борыла: Бәйт-Хоруннан көнья кта урнашк ан таудан соң
ул яһүд иләр шәһәре Кыръят-Багалда (ягън и Кыръят-Ягаримдә) тәмамлана; бу –
көнбат ыштаг ы чикләр. 15 Көнья к тарафтаг ы чик, Кыръят-Ягаримнән башлан ып,
11
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коя ш баеш ына таба юл ала һәм, Нептоа х суларына җиткәч, 16 Бән-Хинном үзәне
карш ында, рефаи мнәр үзәненнән төнья ктарак урнашк ан таун ың итәгенә төшә һәм,
Хинном үзәне буйлап юлын түбән дәвам итеп, Явүс шәһәренең көнья г ына килеп
чыга да Эн-Рогел чишмәсенә таба юнәлә. 17 Шуннан ул төнья кк а, Эн-Шемеш су
ларына таба борыла, аннары Адумм им үткеле карш ындаг ы Гел илотк а юнәлә һәм
Рубин углы Бохан кыясына төшә. 18 Аннан соң чик сызыг ы, Бәйт-Араба шәһәреннән
төнья ктарак узып, Үрд үн тиг езлег енә төшә, 19 Бәйт-Хөглә шәһәренең төнья г ыннан
үтеп, Үрд үн тамаг ына, Тозл ы диңг езнең төнья к очына килеп тоташа. Көнья к тараф
таг ы чикләр шуш ыд ыр. 20 Көнч ыг ыштаг ы чик Үрд үн елгасы буйлап уза. Бенья м ин
ыруг ы нәселләренең җирләрен әйләндереп алган чикләр әнә шунд ый.
Бенья м ин ыругы шәһәрләре
Бенья м ин ыруг ындаг ы нәселләргә биләмәгә түбәндәг е шәһәрләр бирелде:
Әрихә, Бәйт-Хөглә, Эмык-Кесис, 22 Бәйт-Араба, Семараи м, Бәйт-Эл, 23 Аввим,
Пара, Опра, 24 Кепар-Аммони, Опн и һәм Геба – тирә-яктагы авыллар белән бар
лыг ы уни ке шәһәр. 25 Гибг он, Рамаһ, Беһерот, 26 Миспа, Кеп ира, Моса, 27 Рәк ым,
Ирпеи л, Тырала, 28 Села, Элеф, Явүс (ягън и Иерусал им), Гибга һәм Кыръят-Ягарим – тирә-яктагы авыллар белән барл ыг ы унд үрт шәһәр. Бенья м ин ыруг ындаг ы
нәселләрнең өлеше әнә шул.
21

19

Шимун ыругы җирләре

Жирәбәнең икенчесе Шим ун ыруг ындаг ы нәселләргә чыкт ы; аларга дигән
җирләр Яһүдә угылларын ың биләмәсе эчендә урнашк ан иде. 2 Алар өлеше
нә түбәндәг е шәһәрләр чыкт ы: Беер-Шеба (ягън и Шеба), Молада, 3 Хатсар-Шугал,
Балаһ, Эсем, 4 Элтолад, Бет ул, Хорма, 5 Сыйкләг, Бәйт-Маркабут, Хатсар-Суса,
6 Бәйт-Лебаот һәм Шарухен – авыллары белән берг ә барл ыг ы унөч шәһәр; 7 Аин,
Римм ун, Этер һәм Ашан – авыллары белән бергә барл ыг ы дүрт кала; 8 шулай ук
Багалат-Беерга (ягън и Рамат-Нәгебкә) җиткәнче әлег е шәһәрләр тирәсендәг е бө
тен авыллар. Шим ун ыруг ы нәселләренең биләмә җирләре әнә шулард ыр. 9 Яһүдә
угылларын ың биләмәсе арт ык зур бул у сәбәпле, Шим ун угылларына җир алар
өлешеннән бүлеп бирелде. Шул рәвешле, шим уннарга тәгаенләнгән җирләр яһү
диләр биләмәсе эчендә булд ы.
1

Зәбулун ыругы җирләре
10 Жирәбәнең өченчесе Зәбул ун ыруг ындаг ы нәселләргә чыкт ы; аларн ың биләмәсе

Сарид шәһәренә кадәр сузыла. 11 Саридтән соң чик сызыг ы көнбат ышк а – Марга
ла шәһәренә таба бара да Даббешет шәһәренә һәм Йокнегам шәһәре карш ындаг ы
үзәнгә килеп җитә. 12 Саридтән ул көнч ыг ышк а юл ала, Кислот-Таворның янә
шәсеннән узып, Дабератк а юнәлә, аннары Яфия шәһәренә күтәрелә 13 һәм, көн
чыг ышк а – Гәт-Хепер вә Эт-Касин шәһәрләренә – юлын дәвам итеп, Римм унга
барып җиткәч, Нега шәһәренә таба борыла. 14 Шуннан соң ул Ханнатон шәһәрен
төнья ктан әйләнеп уза да Ифтах-Эл үзәненә җитеп тукт ый. 15 Зәбул ун ыруг ы би
ләмәсенә тирә-яктагы авыллары белән бергә барл ыг ы уни ке шәһәр, шул исәптән
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Каттат, Наһалал, Шимрон, Идала һәм Бәйт-Лехем керде. 16 Зәбул ун ыруг ы нәсел
ләренең биләмә җирләре һәм шәһәр-авыллары әнә шулард ыр.
Исәсх әр ыругы җирләре
Жирәбәнең дүртенчесе Исәсхәр ыруг ындаг ы нәселләргә чыкт ы. 18 Аларн ың
биләмәсенә Изрег ыл, Кесуллот, Шунем, 19 Хапараи м, Шион, Анах арат, 20 Раббит,
Кыш ион, Эвес, 21 Ремет, Эн-Ганним, Эн-Хадда һәм Бәйт-Пасес шәһәрләре керде.
22 Ыругн ың биләмә чиг е, Тав ор, Шах асум һәм Бәйт-Шемеш шәһәрләр е аша үтеп,
Үрд үн ярына җитеп тукт ый. Исәсхәрләр уна лт ы шәһәргә һәм шулар тирәсендәг е
авылларга хуҗ а булд ы. 23 Исәсхәр ыруг ы нәселләренең биләмә җирләре һәм шәһәравыллары әнә шулард ыр.
17

Ашер ыругы җирләре
Жирәбәнең бишенчесе Ашер ыругындагы нәселләргә чыкты. 25 Аларның биләмә
сенә Хелкат, Хали, Бетен, Ахшап, 26 Аламмәлик, Амгад һәм Мишал шәһәрләре кер
де. Көнбатышта Ашер ыругының биләмәсе Кармил тавы һәм Шихор-Либнат елгасы
белән чикләнә. 27 Шул җирдән чик сызыгы, Бәйт-Дагон шәһәренә таба борылып,
көнчыгышка – Зәбулун җирләренә һәм Ифтах-Эл үзәненә килеп тоташа. Аннары,
Бәйт-Эмык һәм Нәгыил шәһәрләрен үтеп, төньякка – Кавул, 28 Абдун, Рәхуб, Хаммон
һәм Канага дәвам итә. Бөек Сидун шәһәренә килеп җитеп, 29 Рамаһка таба китә һәм
ныгытылган Сур каласына юл ала да, Хоса ягына борылып, диңгез ярында тәмамла
на. Махалаб, Акзиб, 30 Умма, Афык Һәм Рәхуб шәһәрләрен исәпкә алып, ашерлар
биләмәсенә тирә-яктагы авыллары белән бергә барлыгы егерме ике шәһәр керде.
31 Ашер ыругы нәселләренең биләмә җирләре һәм шәһәр-авыллары әнә шулардыр.
24

Нәптали ыругы җирләре
Жирәбәнең алт ынч ысы Нәптал и ыруг ындаг ы нәселләргә чыкт ы. 33 Аларн ың
биләмә чикләре Хелеп шәһәреннән һәм Сагананн имдә үсеп утырган имәннән баш
лана да Адами-Нәкыб һәм Явнеи л аша үтә һәм, Лакк ум шәһәренә җитеп, Үрд үн
ярында тәмамлана. 34 Көнбат ышк а таба чик сызыг ы Азнот-Таворга, шуннан соң
Хукок шәһәренә юл ала. Көнья кта нәптал иләр биләмәсе – зәбул уннар җире белән,
көнбат ышта – ашерлар җире белән, коя ш чыг ыш ы тарафында Үрд үн елгасы белән
чикләнә. 35 Аларн ың биләмәсенә ныг ыт ылган калалар Сидд им, Сер, Хаммат, Рак
кат, Киннерет, 36 Адама, Рамаһ, Хатсор, 37 Кыд ыш, Эдрег ый, Эн-Хатсор, 38 Иреон,
Мигдал-Эл, Хорем, Бәйт-Анат һәм Бәйт-Шемеш керә; тирә-яктагы авыллары белән
бергә барл ыг ы унт уг ыз шәһәр. 39 Нәптал и ыруг ы нәселләренең биләмә җирләре
һәм шәһәр-авыллары әнә шулард ыр.
32

Дан ыругы җирләре
Жирәбәнең җиденчесе Дан ыруг ындаг ы нәселләргә чыкт ы. 41 Аларн ың билә
мә җирләренә Сурга, Эштаол, Ир-Шемеш, 42 Шагалабин, Айал ун, Итла, 43 Элун,
Тимна, Экрон, 44 Элт ык ы, Гиббетон, Багалат, 45 Еһүд, Бене-Берак, Гәт-Риммун
шәһәрләре, 46 Ме-Яркун, Ракк ун һәм Яфу каласы янындаг ы җирләр керде.
40
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47 Әмма Дан угыллары үзләр енә тиг ән җирләрне югалт алар һәм, яуг а кузг ал ып,
Лешем каласына һөҗ үм итәләр; шәһәрне кулга төшергәннән соң, аның халк ын
кыл ычтан узд ыралар һәм, биредә үзләре яши башлап, ерак бабалары хөрмәтенә
Лешем каласына Дан дип исем кушалар. 48 Дан ыруг ы нәселләренең биләмә җир
ләре һәм шәһәр-авыллары әнә шулард ыр.

Нун углы Ешуа ның өлеше
Бөтен илне үзара бүлеп бетергәннән соң, исраи л иләр үз җирләреннән Нун угл ы
Ешуага өлеш чыгард ылар. 50 Раббы әмер иткәнчә, Ешуага алар Эфраим тауларыннан
Ешуа үзе сайлаган Тимнат-Серах шәһәрен бирделәр. Шәһәрне төзекләндергәннән
соң, Ешуа шунда яши башлад ы.
51 Рух ан и Элг аз ар, Нун угл ы Ешуа, шулай ук нәс ел башл ыклары, Очраш у чат ы
ры алд ында, Раббы карш ында Шилоһта жирәбә сал ып, Исраи л ыругларына бүлеп
биргән биләмә җирләре әнә шулард ыр. Шулай итеп, җирне бүл ү тәмамланд ы.
49
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Сые ну шәһәрләре

Беркөн Раббы Ешуага:
– Муса аша сезгә боерган ымча, Исраи л угылларына сыен у шәһәрләре
төзергә куш. 3 Кем дә булса һичн инд и начар уйсыз яисә ялг ышл ык белән икен
че берәүнең җан ын кыя калса, кан үчен кайтаруч ыдан шунда кач ып кот ыла ала.
4 Әлег е шәһәрләрнең берс енә качк ан кеше шәһәр капк асы янына килеп бассын
да ни-нәрсә булган ын шәһәр өлкәннәренә сөйләсен, һәм алар, аны кабул итеп,
яшәр урын бирсеннәр. 5 Әгәр инде аны кан дошман ы эзәрлекләп килсә, гаепле
кешене аның кул ына тапш ырмасыннар, чөнк и кан кою ялг ышл ык белән булган,
һәм моңарч ы алар дошманлаш ып яшәмәгән. 6 Гаепле кешегә җәмәгать хөкеме кы
лынганч ы яисә шул заманда баш рух ан и вазифасын үтәүче дөнья куйганч ы, әлег е
качк ын шул шәһәрдә яшәсен. Бары тик шуннан соң гына ул үз өенә, үз шәһәренә
әйләнеп кайта ала.
7 Сыен у шәһәрләр е дип шулар билг еләнде: нәпт ал иләрнең таул ы җир ендә, Гәл и
ләя өлкәсендә – Кыд ыш; эфраимнәрнең таул ы төбәг ендә – Шәкем; яһүд иләрнең
таул ы төбәг ендә – Кыръят-Арба (ягън и Хебрун). 8 Үрд үн аръя г ында исә, Әрихә
каласыннан көнч ыг ышта, сыен у шәһәрләре шулар иде: Рубин ыруг ына караган
яссыл ыктаг ы чүлдә – Бесер; Гәд ыруг ына караган Гил ыгад төбәг ендә – Рамот;
Менашше ыруг ына караган Башан төбәг ендә – Голан.
9 Шулай итеп, әнә шулар сыен у шәһәрләр е дип билг еләнде. Исраи л угылларын
нан яки алар арасында яшәүчеләрдән кем дә булса һичн инд и начар уйсыз яисә
ялг ышл ык белән кеше җан ын кыйса, җәмәгать хөкеме кыл ынганч ы кан үчен кай
таруч ыдан шуш ы махсус шәһәрләрдә яшеренеп кала ала.

21

1

2

Левиләр өлешенә чыккан шәһәрләр

Көннәрдән беркөнне левиләрнең нәсел башл ыклары Кәнгандаг ы Шилоһ
шәһәренә – рух ан и Элгазар, Нун угл ы Ешуа һәм Исраи лнең башк а нәсел
башл ыклары янына килде һәм:
1-2
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– Муса аша Раббы шун ы әмер иткән иде: «Леви ыруг ына яшәр өчен шәһәрләр һәм
терлек көтәр өчен шул шәһәрләр тирәсендә көт үлекләр бирелергә тиеш», – диде.
3 Шуннан Исраи л угыллары, Раббы боерг анча, үзләр енең биләмә җирләр еннән
левиләргә түбәндәг е шәһәрләр белән бергә көт үлек җирләре бүлеп бирделәр.
4 Бер енче жир әб ә левиләрнең Кыһ ат ток ым ына караг ан рух ан и Һарунн ың нәс ел
варисларына чыкт ы. Аларга Яһүдә, Шим ун һәм Бенья м ин ыругларын ың биләмә
җирләреннән унөч шәһәр бүлеп бирелде. 5 Кыһат нәселенең башк а угылларына исә
Эфраим, Дан ыругларына, шулай ук Көнбат ыш менашшеларга караган биләмә җир
ләреннән ун шәһәр бүлеп бирелде. 6 Левиләрнең Гершон нәселенә Исәсхәр, Ашер,
Нәптал и ыругларын ың һәм Башан җирендә төпләнгән Көнч ыг ыш менашшелар
ның биләмә җирләреннән унөч шәһәр бүлеп бирелде. 7 Левиләрнең Мерари нәсел
варисларына Рубин, Гәд һәм Зәбул ун ыругларына караган биләмә җирләреннән
уни ке шәһәр бүлеп бирелде. 8 Шул рәвешле, Раббы Мусага кушк анча, әлег е шәһәр
ләрне һәм алар тирәсендәг е көт үлекләрне исраи л иләр, жирәбә сал ып, левиләргә
бүлеп бирделәр.
9-10 Беренче жир әб ә левиләрнең Кыһ ат ток ым ына караг ан Һарунн ың нәсел варис
ларына чыкт ы. Аларга Яһүдә һәм Шим ун угыллары биләмәсеннән бүлеп бирелгән
шәһәрләрнең исемнәре түбәндә китерелә. 11 Аларга Анак атасы Арбан ың шәһәре,
Яһүдә таул ыг ында урнашк ан Кыръят-Арба (ягън и Хебрун) һәм аның тирәсендәг е
көт үлек җирләре бүлеп бирелде, 12 ләк ин шәһәр тирәсендәг е басу-кырлар һәм авыл
лар Ифунн и угл ы Кәлеб биләмәсе булд ы. 13 Рух ан и Һарунн ың нәсел варисларына
тирә-яктагы көт үлек җирләре белән бергә Хебрун (сыен у шәһәре), Либна, 14 Ятт ир,
Эштемога, 15 Холон, Дебир, 16 Аин, Ютта һәм Бәйт-Шемеш калалары чыкт ы. Яһүдә
һәм Шим ун ыруглары биләмәсеннән – туг ыз шәһәр. 17 Бенья м ин ыруг ыннан аларга
тирә-яктагы көт үлек җирләре белән бергә Гибг он, Геба, 18 Анатот һәм Алмон – дүрт
шәһәр бүлеп бирелде. 19 Җыйнап әйт кәндә, Һарунн ың нәсел варислары, рухан илар,
тирә-яктагы көт үлекләр белән бергә барл ыг ы унөч шәһәр алд ылар.
20-22 Леви ыруг ына караг ан Кыһ ат ток ым ындаг ы башк а угыллар жир әб әг ә тү
бәндәг е шәһәрләрне алд ы. Эфраи м ыруг ы биләмәсеннән дүрт шәһәр: тирә-яктагы
көт үлек җирләре белән бергә Эфраи м таул ыг ындаг ы Шәкем (сыен у шәһәре), Газер,
Кибсаи м, Бәйт-Хорун. 23-24 Дан ыруг ы биләмәсеннән дүрт шәһәр: тирә-яктагы кө
түлек җирләре белән бергә Элт ык ы, Гиббетон, Айал ун һәм Гәт-Риммун. 25 Көнба
тыш менашшеларга караган биләмәдән ике шәһәр: тирә-яктагы көт үлек җирләре
белән бергә Таганак һәм Гәт-Риммун. 26 Җыйнап әйт кәндә, Кыһат ток ым ындаг ы
башк а угыллар тирә-яктагы көт үлекләр белән бергә барл ыг ы ун шәһәр алд ылар.
27 Леви ыруг ына караг ан Гершон ток ым ына түб әндәг е шәһәрләр бүлеп бир елде.
Көнч ыг ыш менашшеларг а караг ан биләмәдән ике шәһәр: тирә-яктагы көт үлек
җирләре белән бергә Башан төбәг ендәг е Гөлән (сыен у шәһәре) һәм Багашт ра. 2829 Исәсхәр ыруг ы биләмәс еннән дүрт шәһәр: тирә-яктагы көт үлек җирләр е белән
бергә Кыш ион, Даберат, Ярм ут һәм Эн-Гәнним. 30-31 Ашер ыруг ы биләмәсеннән
дүрт шәһәр: тирә-яктагы көт үлек җирләре белән бергә Мишал, Абд ун, Хелк ат һәм
Рәх уб. 32 Нәптал и ыруг ы биләмәсеннән өч шәһәр: тирә-яктагы көт үлек җирләре
белән бергә Гәл иләя төбәг ендәг е Кыд ыш (сыен у шәһәре), Хаммот-Дор һәм Картан.
336

Ешуа 21, 22

Җыйнап әйт кәндә, Гершон нәселе тирә-яктагы көт үлекләр белән бергә барл ыг ы
унөч шәһәр алд ы.
34-35 Левиләрнең калг аннарына – Мерарит нәс еленә – түб әндәг е шәһәрләр бүлеп
бирелде. Зәбул ун ыруг ы биләмәсеннән дүрт шәһәр: тирә-яктагы көт үлек җирләре
белән бергә Йокнегам, Картаһ, Димна һәм Наһалал. 36-37 Рубин ыруг ы биләмәсеннән
дүрт шәһәр: тирә-яктагы көт үлек җирләре белән бергә Бесер, Яһас, Кыдемот һәм
Мефагат. 38-39 Гәд ыруг ы биләмәсеннән дүрт шәһәр: тирә-яктагы көт үлек җирләре
белән бергә Гил ыгад төбәг ендәг е Рамот (сыен у шәһәре), Мах анаи м, Хишбун һәм
Ягызер. 40 Җыйнап әйт кәндә, Леви ыруг ындаг ы Мерарит нәселе жирәбә буенча
барл ыг ы уни ке шәһәр алд ы.
41 Шулай итеп, Исраи л угыллары биләг ән җирләрдә левиләр барл ыг ы кырык
сиг ез шәһәргә һәм алар тирәсендәг е көт үлекләргә ия булд ы. 42 Әлег е шәһәрләрнең
һәммәсе янында көт үлек җирләре дә бар иде.
33

Раббы биргән вәгъдәнең үтәлүе
Раббы, Исраи л халк ын ың ата-бабаларына ант иткәнчә, әлег е җирләрнең бары
сын исраи л иләргә бирде, һәм алар, шуш ы җирләргә хуҗ а бул ып, шунда төпләнеп
калд ылар. 44 Аларн ың ата-бабаларына ант иткәнчә, Раббы исраи л иләргә тынычимин торм ыш бүләк итте. Барл ык дошманнарын алар кул ына тапш ырганга күрә,
Исраи л угылларына һичкем карш ы тора алмад ы. 45 Исраи л халк ына Раббы вәгъдә
иткәннәрнең һәммәсе үтәлде.
43

Үрдүннән көнчыгышта җир алган ыругларның үз җирләренә әйләнеп кайтуы
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Шуннан соң Ешуа, үз янына Рубин, Гәд ыругларын һәм Көнч ыг ыш ме
нашшеларн ы чак ырт ып алып:
2 – Сез Раббы кол ы Муса кушк аннарн ың һәммәс ен башк арып чыкт ыг ыз, минем
боерыкларымн ы да төгәл үтәдег ез, – диде. – 3 Озак вак ытлар дәвам ында, бүг енг е
көнгә кадәр, сез кардәшләрег езне ташламад ыг ыз, Раббы Аллаг ыз әмерләрен җи
ренә җиткереп үтәдег ез. 4 Инде хәзер Раббы кол ы Муса сезгә Үрд үн аръя гыннан
бүлеп биргән биләмә җирләрег езгә – үз өег езгә кайта аласыз, чөнк и Раббы Алла
гыз, Үзенең антл ы вәгъдәсен үтәп, сезнең кардәшләрег езгә тыныч-имин торм ыш
насыйп итте. 5 Тик сез Раббы кол ы Муса васыя ть итеп калд ырган канун-боерык
ларны төгәл үтәргә тырыш ыг ыз. Сез Раббы Аллаг ызн ы ярат ырга, Аның юлыннан
тайп ылмаск а, әмерләрен үтәргә, Аңа баглан ып, ихлас йөрәктән, бөтен күңелег ез
белән табын ырга тиешсез.
6 Шуннан Ешуа, үзенең фат их асын күндер еп, аларн ы өйләр енә кайт арып җи
бәрде, һәм алар китеп бард ылар. 7 (Менашше ыруг ын ың беренче ярт ысына Муса
биләмә җирләрен Башан төбәг еннән, ә ыругн ың икенче ярт ысына Ешуа башк а
Исраи л ыруглары янәшәсеннән – Үрд үннән көнбат ышта бирде.) Фат их алап, өй
ләренә озатк анда, Ешуа аларга:
8 – Сез өйләр ег езг ә зур байл ык туплап кайт асыз, хәз ер сезнең мал-туарыгыз,
алтын-көмешегез, бак ыр вә тимерегез, кием-салымыгыз күп; дошманнардан тарт ып
алган ган имәт мал ыннан туганнарыг ызга да өлеш чыгарыг ыз, – диде.
1
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9 Рубин һәм Гәд ыруглары, шулай ук Көнч ыг ыш менашшелар, башк а исраи л и
ләрдән аерылып, Кәнган җирендәге Шилоһ шәһәреннән Гилыгадка – Раббы куш уы
буенча, Муса бүлеп биргән биләмә җирләренә кайт ырга кузгалд ылар.

Үрдүн елгасы буе ндагы мәзбәх
Кәнган җирендәг е Гел илотк а җиткәч, Рубин, Гәд ыруглары һәм Көнч ыг ыш
менашшелар шунда, Үрд үн буенда, зур итеп мәзбәх төзеделәр. 11 «Рубин, Гәд ыруг
лары һәм Көнч ыг ыш менашшелар Кәнган җирендәг е Гел илотта, Үрд үннең көн
бат ыш ярында, мәзбәх төзегән» дигән хәбәр башк а исраи л иләргә килеп ирешкәч,
12 бөт ен Исраи л халк ы аларг а карш ы суг ыш ачу ния т е белән Шилоһк а җые лд ы.
13 Әмма әүв әл алар Рубин, Гәд ыруглары һәм Көнч ыг ыш менашшелар яшәг ән Ги
лыгад җиренә Элгазар угл ы рух ан и Пинхәсне юллад ылар. 14 Аның белән бергә һәр
Исраи л ыруг ыннан берәр кеше исәбеннән, ун җәмәгать башл ыг ы да юлга кузгалд ы.
Исраи лнең һәр ыруг ыннан вәк ил бул ып барган әлег е кешеләрнең һәммәсе нәсел
башл ыг ы иде. 15 Рубин, Гәд ыруглары һәм Көнч ыг ыш менашшелар янына Гил ы
гадк а килгәч, бу вәк илләр аларга:
16 – Раббын ың бар халк ы: «Ни өчен сез Исраи л Алласына хыя нәт итт ег ез?! Ни
өчен Раббы юлыннан читкә тайп ылд ыг ыз?! Әлег е мәзбәхне төзеп, сез Раббыг а
карш ы баш күтәрдег ез! – ди. – 17 Пиг урдаг ы* хыя нәт сезгә аз кебек тоелд ым ы?!
Раббын ың бар халк ын афәткә салган шул гөнаһтан әлегәчә арына алган ыбыз юк.
18 Сез Раббын ы инк яр итт ег ез! Бүг ен Раббыг а карш ы чыксаг ыз, ирт әг ә Аның яр
суы бөтен Исраи л халк ына кузгалачак. 19 Әгәр сезгә биләмәгә бирелгән җирләр
гыйбадәт кыл у өчен ару-пакь кебек тоелмаса, Раббы биләмәсенә – Аның чат ыры
урнашк ан җиргә күчеп килеп, безнең арада яшәг ез. Ләк ин Раббы Аллабыз хөрмә
тенә төзелгән мәзбәхтән тыш өстәмә мәзбәх корып, Раббыга карш ы чыкмаг ыз һәм
безне дә үзегезнең тарафдарыг ыз итмәгез. 20 Зерах углы Ахан Аллаһ ыга баг ышланган
әйбергә нәфесен сузгач, Раббын ың ярсуы бөтен Исраи л халк ына төшмәдемен и?!
Аханн ың гөнаһ ы өчен гомере белән бер ул гына хушлашмад ы бит».
21 Рубин, Гәд ыруглары һәм Көнч ыг ыш менашшелар Исраи лнең нәс ел башл ык
ларына болай дип җавап кайтард ы:
22 – И Аллалар Алласы Раббы! И Аллалар Алласы Раббы! Эшнең нәрс әдә икәнен
Ул беләдер, инде исраи л иләр дә белсен. Әгәр без, Раббыга карш ы чыг ып, Аңардан
ваз кичкәнбез икән, бүг ен Ул безне аямасын! 23 Әгәр без, Раббыдан йөз чөереп,
әлег е мәзбәхне тулаем янд ыру корбаннары, икмәк корбаннары һәм тат ул ык кор
баннары китерү өчен төзегән булсак, безгә җәзан ы Раббы Үзе бирсен! 24-25 Килә
чәктә сезнең нәсел варислары безнекеләргә: «Әй Рубин вә Гәд угыллары, Раббы
Үрд үнне сезнең белән безнең арада чик итеп билг еләде, исраи л иләр Алласында
сезнең катнаш ыг ыз юк! Раббы – сезнең Аллаг ыз түг ел!» – дип әйт үдән курыкт ык
без, шуңа төзедек. Анд ый очракта бит сезнең нәсел варислары гаебе белән безне
келәр Раббын ы тан ым ый башлар! 26 Шуңа күрә без әлег е мәзбәхне тулаем янд ыру
корбан ы һәм башк а төрле корбаннар китерү өчен түг ел, 27 ә бәлк и сезнең белән
10

* 22:17 Караг ыз:

«Саннар», 25:1-9.
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безнең арада һәм балаларыбыз арасында шаһ ит бул ып торсын өчен – безнең дә
тулаем янд ыру корбаннары, тат ул ык корбаннары вә башк а төр бүләкләр белән Раб
бы чат ыры алд ында хезмәт күрсәтергә хак ыбыз барл ыг ын расласын өчен төзедек.
Әнә шул чаг ында сезнең нәсел варисларыг ыз безнекеләргә: «Раббы сезнең Алла
гыз түг ел!» – дип әйтә алмая чак. 28 Без болай хәл кылд ык: әгәр киләчәктә безнең
белән сезнең йә булмаса нәсел варисларыбыз арасында шунд ый сүз кузгалса, без:
«Тулаем янд ыру корбаннары яки башк а төр корбаннар өчен түг ел, ә бәлк и сезнең
белән безнең арада шаһ ит бул ып торсын өчен ата-бабаларыбыз Раббы мәзбәхенә
охшат ып төзегән әлег е корылмага күз сал ыг ыз», – дип әйтербез. 29 Раббыга карш ы
чыгасыбыз һәм Раббыдан ваз кичәсебез юк безнең – тулаем янд ыру корбаннары,
икмәк бүләкләре һәм башк а төр корбаннар китерү өчен Раббы Аллабыз чат ыры
карш ында торган мәзбәхтән тыш мәзбәх төзисебез юк!
30 Рубин, Гәд һәм Менашше угылларын ың әлег е җав абы рух ан и Пинхәс һәм
җәмәгать башл ыкларын ың, ягън и Исраи лнәселбашларын ың күңеленә хуш кил
де. 31 Элгазар угл ы рух ан и Пинхәс шунда Рубин, Гәд һәм Менашше угылларына:
– Бүг ен без шун ы белдек: Раббы безнең арада, һәм сез Раббы карш ында с җиная ть
эш кылмад ыг ыз; димәк ки, Раббы Исраи л угылларын җәзага тартмая чак, – диде.
32 Гил ыг ад җир ендә яшәүче Рубин һәм Гәд ыругл ары белән хушл ашк анн ан
соң, Элгазар угл ы рух ан и Пинхәс һәм җәмәгать башл ыклары, исраи л иләр янына
Кәнганга кайт ып, эшнең нәрсәдә икәнен сөйләп бирделәр. 33 Исраи л угыллары
бу хәбәргә сөенделәр һәм, Аллаһ ыга мактау-шөкерләр яуд ырып, Рубин һәм Гәд
ыругларына карш ы яу чабу, аларн ың илләрен тузд ыру ния теннән кире кайтт ылар.
34 Рубин һәм Гәд угыллары, әлег е мәзб әхкә исем биреп: «Раббы – безнең Аллабыз.
Әлег е мәзбәх сезнең өчен дә, безнең өчен дә шун ы раслауч ы шаһ итт ыр», – диделәр.

23

Нун углы Ешуа ның Исраи л халкына әйт кән соңгы сүзләре

Раббы Исраи лгә тын ычл ык бүләк иткәннән соң, байтак вак ытлар узд ы.
Исраи лне әйләндереп алг ан дошманнары аны бүтән борч ымад ы. Ешуа
инде, өлкән яшькә җитеп, бик картайган иде. 2 Беркөнне ул, бөтен исраи л иләрне,
аларн ың өлкәннәрен, башл ыкларын, хөкемчеләрен һәм җитәкчеләрен чак ырт ып:
– Мин инде бик картайд ым. 3 Раббы Аллаг ызн ың сезнең хакк а шуш ы хал ыклар
белән ниләр кылган ын сез үзег ез күреп торд ыг ыз. Раббы Аллаг ыз сезнең өчен Үзе
көрәште! 4 Менә, Үрд үннән башлап көнбат ыш тарафтаг ы Бөек диңг езгәчә яшәгән
халыкларның, шул исәптән мин тар-мар иткән барлык халыкларның җирләрен, мин
сезнең ыругларга жирәбә буенча бүлеп бирдем. 5 Раббы Аллаг ыз, Үзенең вәгъдәсен
үтәп, әлег е хал ыкларн ы сезнең яннан Үзе куы п җибәрер, күз алд ыг ыздан юк итәр,
һәм сез аларн ың җирләрен бил и башларсыз. 6 Тик сез Мусан ың Кан ун китабында
язылганнарн ың һәммәсен уңга-сулга тайп ылм ыйча төгәл башк арырга һәм үтәргә
тырыш ыг ыз. 7 Әлегәчә сезнең арада яшәп калган хал ыклар белән катнашмаг ыз,
аларн ың илаһларын телгә алмаг ыз һәм алар белән ант итмәг ез, аларга гыйбадәт
кылмаг ыз, баш ормаг ыз. 8 Раббы Аллаг ызга әүвәлг ечә тугрыл ык саклаг ыз. 9 Раббы
зур вә көчле хал ыкларн ы сезнең күз алд ыг ыздан куы п җибәрде; һәм бүг енг е көнгә
кадәр һичкемнең сезгә карш ы тора алган ы юк! 10 Сезнең берег ез мең кешегә карш ы
1
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тора ала, чөнк и Раббы Аллаг ыз, вәгъдә иткәнчә, Үзе сезнең якта көрәшә. 11 Ләк ин
караг ыз аны, Раббы Аллаг ызн ы ярат ыг ыз! 12 Әгәр дә сез, юлдан язып, араг ызда
яшәүче әлег е хал ыкларга куш ыл ып китсәг ез, алар белән туганлаша башласаг ыз,
13 белеп торыг ыз: Раббы Аллаг ыз ул чакт а әлег е хал ыкларн ы сезнең күз алд ыннан
инде куы п җибәрмәс! Алар сезнең өчен капк ын вә тозак, кабыргаларыг ыз өчен
камч ы һәм күзләрег ез өчен тигәнәк бул ыр. Ахыр чиктә сез Раббы Аллаг ыз бүләк
итеп биргән шуш ы бәрәкәтле җирдән эзсез югал ырсыз.
14 Озакламый мин һәркемне көткән соңгы юлга кузгалырмын. Сез бик яхшы бе
ләсез: Раббы Аллагыз сезгә биргән вәгъдәләренең берсен дә үтәмичә калмады. Алар
бөтенесе чынга ашты, берсе дә үтәлмичә калмады! 15 Раббы Аллагыз, Үзенең биргән
вәгъдәләрен үтәгән кебек, сез Аңа итагать кылмаган очракта, җәзага да тарта ала –
әнә шул чагында Ул Үзе бүләк иткән шушы бәрәкәтле җирләрдән сезне юк кылыр.
16 Әгәр сез, Раббы Аллагыз белән төзегән килешүне бозып, башка илаһларга гый
бадәт кыла һәм баш ора торган булсагыз, Раббының сезгә каршы ярсуы кузгалыр,
һәм Раббы бүләк итеп биргән шушы бәрәкәтле җирдән тиз арада эзсез югалырсыз.

24

Раббы белән төз елгән килешүне яңарту

Шуннан соң Ешуа бөтен Исраи л ыругларын, аларн ың өлкәннәрен, баш
лыкларын, хөкемчеләрен вә җитәкчеләрен Шәкем шәһәренә җыеп алд ы,
һәм алар барысы Раббы Алла карш ына килеп баст ы. 2 Җыелган хал ыкк а Ешуа
болай диде:
– Исраи лнең Раббы Алласы болай ди: «Борын-борыннан – Ибраһ им белән На
хорн ың атасы Терах гомер иткән заманнардан бирле – сезнең ата-бабаларыгыз
Фырат аръя г ында яшәде һәм чит илаһларга табынд ы. 3 Әмма Мин сезнең нәсел
баш ы булган Ибраһ имн ы, шул яклардан алып китеп, бөтен Кәнган җире буйлап
йөртеп чыкт ым. Мин аның ток ым ын ишәйттем, аңа угл ы Исх акн ы бүләк иттем,
4 Исх акк а исә угыллары Ягък уб белән Эсаун ы бирдем. Эсауг а Мин биләмә җир
ләре итеп Сәг ыйрь тауларын бирдем, ә Ягък уб һәм аның балалары Мисыр җиренә
китеп бард ы. 5 Мин сезнең янга, Мисырга, Муса белән Һарунн ы җибәрдем һәм
шул илгә бәла-казалар яуд ырд ым, аннары сезне аннан алып чыкт ым. 6 Сезнең
ата-бабаларыгызны Мин Мисырдан Кам ышл ы диңг ез буена алып килдем, әмма
мисырл ылар аларн ы суг ыш арбалары вә атл ы гаскәрләре белән эзәрлекл и чыкт ы.
7 Ата-бабаларыгыз шунда Раббыг а ялынып-ялваргач, Раббы мисырл ыларн ы сездән
караңг ыл ык пәрдәсе белән аерд ы һәм, диңг ез суларын җибәреп, аларн ы дулк ын
аст ында күмеп калд ырд ы. Мисырл ылар белән ни-нәрсә кылган ымн ы сез үз күз
ләрег ез белән күреп торд ыг ыз. Аннары сез байтак гомерләр чүлдә көн күрдег ез.
8 Шуннан Мин сезне Үрд үн аръя г ында яшәүче амориләр иленә алып килдем. Алар
сезгә карш ы суг ышк а күтәрелде, әмма Мин аларн ы сезнең кулга тапш ырд ым, күз
алд ыг ыздан юк иттем, һәм сез аларн ың җирләренә хуҗ а булд ыг ыз. 9 Мәабиләр пат
шасы Сиппор угл ы Бәлак, Исраи лгә карш ы суг ыш башлап, сезгә ләгънәт-каргыш
яуд ырыр өчен, Биг ур угл ы Билгамн ы чак ырт ып китерде, 10 әмма Мин Билгамн ың
ләгънәт-каргышларын тыңлап торырга теләмәдем – һәм ул сезгә үзенең фат их асын
күндерде! Шул рәвешле, Мин сезне аның кул ыннан сйол ып алд ым! 11 Сез, Үрд үнне
1
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кичеп, Әрихә каласы янына килеп туктагач, Әрихә халк ы, амориләр, фәризиләр,
кәнган иләр, хитт иләр, гиргәш иләр, хиввиләр вә явүсиләр сезгә карш ы яуга кү
тәрелде, әмма Мин аларн ың һәммәсен сезнең кулга тапш ырд ым. 12 Амориләрнең
ике патшасын сезнең кыл ыч ыг ыз да, җәя г ез дә түг ел, ә бәлк и Мин салган курк у
юлыг ыздан алып ырг ытт ы. 13 Мин сезгә үзег ез көч куеп эшкәртмәгән җирләрне,
үзег ез төземәгән калаларн ы бүләк иттем – хәзер сез шул калаларда яшисез һәм
үзег ез утырт маган йөзем вә зәйт үн агачларын ың җимешләре белән сыйланасыз».
14 – Шулай булг ач, – диде Ешуа, – Раббыдан курк ыг ыз һәм Аны хөрмәт итег ез,
Аңа тугрыл ык белән, ихлас күңелдән хезмәт итегез; Фырат аръя г ында һәм Мисырда
ата-бабаларыгыз табынган илаһларн ы инк яр итеп, бары тик Раббыга гына гыйба
дәт кыл ыг ыз! 15 Әгәр сез Раббыга хезмәт итәргә теләмәсәг ез, кемгә табынасыг ызн ы
хәзер хәл итег ез: Фырат аръя г ында ата-бабаларыгыз табынган илаһларгам ы, әллә
бүг енг е көндә үзег ез яшәгән җирнең – амориләрнең илаһларынам ы? Әмма мин
үзем һәм минем гаилә-йортым Раббыга итагать кылачак!
16 Хал ык аңа:
– Юк, Раббыдан йөз чөереп, башк а илаһларга табын ырга җыенм ыйбыз! – дип
җавап кайтард ы. – 17 Чөнк и Раббы Аллабыз безне вә ата-бабаларыбызны Мисыр
колл ыг ыннан котк ард ы; безнең күз алд ыбызда төрле могҗ изалар кылд ы; юл сә
фәрендә һәм чит-ят хал ыклар җиреннән үткәндә, саклаучы-яклаучыбыз булд ы.
18 Раббы яныбыздан барл ык хал ыкларн ы һәм шуш ы җирдә яшәүче амориләрне куы п
җибәрде. Шуңа күрә без дә Раббыга хезмәт итәчәкбез, чөнк и Ул – безнең Аллабыз!
19 – Сез Раббыг а хезмәт итә алмассыз, чөнк и Ул – изг е Аллаһ ы, көнчел Алла
һы! – диде Ешуа хал ыкк а. – Сезнең җиная тег езне, гөнаһ ыг ызн ы гафу итмәя чәк
Ул: 20 әгәр Аңардан йөз чөереп, башк а илаһларга табына башласаг ыз, кылган бөтен
игелекләрдән соң Ул, җәзага тарт ып, сезне тәмам юкк а чыгарачак.
21 – Юк, без Раббыг а хезмәт итәчәкб ез! – дип җав ап бирде хал ык Ешуа г а.
22 – Раббыг а хезмәт итәрг ә сез үзег ез хәл кылд ыг ыз һәм үзег ез мон ың шаһ итла
ры, – диде Ешуа хал ыкк а.
– Әйе, үзебез шаһ ит! – дип җөпләде хал ык.
23 – Алай булг ач, – диде Ешуа, – үзег ез табынг ан бөт ен чит илаһлардан ваз ки
чеп, йөрәг ег езне Исраи лнең Раббы Алласына беркетег ез!
24 – Раббы Аллабызг а хезмәт итәрб ез, Аңа буйсын у күрс әт ерб ез! – дип җав ап
кайтард ы хал ык Ешуага.
25 Шул көнне Ешуа бөт ен хал ык исеменнән килеш ү төз еде һәм Шәкемдә хал ык
ка Кан ун каг ыйдәләрен һәм карарларын җиткерде. 26 Әлег е сүзләрне Аллаһ ын ың
Кан ун китабына язганнан соң, Ешуа зур бер таш алд ы да Раббы сгыйбадәтх анәсе
янындаг ы имән төбенә куйд ы һәм җыелган хал ыкк а:
27 – Менә, бу таш – шаһ ит ыбыз бул ыр, чөнк и Раббын ың безг ә әйт кән сүзләр ен
ул ишетеп торд ы; әгәр сез Аллаг ыздан ваз кичсәг ез, ул сезгә карш ы шәһадәт би
рер*, – диде.
28 Аннары Ешуа хал ыкн ы кайтарып җибәрде, һәм алар үз биләмәләренә тарал ышт ы.
* 24:27 Шәһ ад әт

бирү– шаһ ит бул у.
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Нун углы Ешуа ның вафаты
29 Күпмедер вак ытт ан соң Раббы кол ы Нун угл ы Ешуа йөз дә ун яшенә җит еп
дөнья куйд ы. 30 Аның җәсәден* Гәгаш тавыннан төнья ктарак, Эфраи м таул ыг ын
даг ы Тимнат-Серах шәһәрендә үз биләмәсендә җир куен ына тапш ырд ылар.
31 Ешуа яшәг ән заманнарда, Исраи л хак ына Раббы кылг ан эшләрне күр еп белг ән
өлкәннәр исән чакта, исраи л иләр Раббыга тугрыл ык саклад ылар.
32 Исраи л иләр Мисырдан алып чыкк ан Йосыф сөя кләр ен Шәкем шәһәр ендә –
Шәкем атасы Хам урн ың угылларыннан кайчанд ыр Ягък уб йөз кесита* бәрабәренә
сат ып алган һәм соң ыннан Йосыф ток ым ы биләмәсенә әйләнгән җирдә дәфен
кылд ылар*.
33 Һарун угл ы Элг аз ар да дөнья куйд ы; аның җәс әден угл ы Пинхәс биләмәс ен
дә – Эфраи м таул ыг ындаг ы Гибга шәһәрендә җирләделәр.

* 24:30 Җәсәд

– гәүдә.
– авырл ык үлчәү берәмлег е, үлчәм күләме билг есез.
24:32 Дәф ен кыл у – мәе т күм ү.

* 24:32 Кесит а
*
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1

Яһүдә һәм Шимун ыругының яңа җирләр яулавы

Ешуа вафат булганнан соң, сисраи л иләр сРаббыдан:
– сКәнган иләргә карш ы суг ышк а кайсы кавем беренче бул ып бара? – дип со
рад ылар.
2 – Бер енче бул ып с Яһүдә ыруг ы бара. Ул жирләрне Мин аның кул ына тапш ы
рам, – диде Раббы. 3 Шуннан Яһүдә гаскәриләре үзләренең кардәшләре булган
Шим ун ыруг ына:
– Безнең белән барып, безнең өлешкә чыкк ан җирләрне кәнган иләрдән тарт ып
алырга ярдәм итег ез. Аннары без дә сезгә бул ыш ырбыз, – диделәр; һәм Шим ун
угыллары аларга ияреп киттеләр. 4 Яһүдә гаскәрләре яуга ташланд ы, һәм Раббы
кәнган и белән фәризиләрне алар кул ына тапш ырд ы. Яһүд иләр Безектә ун мең
кешене кыл ычтан узд ырд ы. 5 Шунда, Безектә, алар Адони-Безек белән очраш ып
суг ышт ылар һәм кәнган и белән фәризиләрне тар-мар иттеләр. 6 Адони-Безек ка
чып кот ылмакч ы иде, әмма аны куы п тот ып, аяк-кулларының баш бармакларын
чабып өзделәр. 7 Адони-Безек шунда: «Аяк-кулларының баш бармакларын мин
чабып өзгән җитмеш патша минем өстәл аст ына коелган валч ыкн ы җыя торган
иде; инде менә, кылган гамәлләремә карап, Раббы миңа әҗерен бирде», – диде.
Аны Иерусал имгә алып киттеләр, һәм ул шунда җан тәсл им кылд ы.
8 Аннан яһүд иләр, Иерусал имг ә һөҗ үм итеп, аны кулг а төшерделәр – халк ын
кырып бетерделәр, шәһәргә исә ут төрттеләр. 9 Аннары алар тау ягына, Нәг ебтә һәм
тау итәг е сШефелада яшәүче кәнган иләргә карш ы яу чапт ылар. 10 Шуннан алар,
әүвәле Кыръят-Арба, хәзер Хебрун дип исемләнгән калада яшәүче кәнган иләргә
һөҗ үм итеп, Шешай, Ахиман вә Талмайн ың җан ын кыйд ылар. 11 Аннан Дебир
халк ына һөҗ үм иттеләр; Дебир әүвәле Кыръят-Сәфәр дип атала иде.
12 – Кыръят-Сәфәрдә җиң ү яул ап, шәһәрне кулг а төшерг ән кешег ә кызым
Аксун ы хат ынл ыкк а бирәм, – диде Кәлеб. 13 Шәһәрне Кәлеб энесе Кыназн ың
угл ы Отн иел яулап алд ы, һәм Кәлеб үзенең кызы Аксун ы аңа хат ынл ыкк а бирде.
14 Отн ие л янына күчеп килг әч, Аксу, иреннән рөхс әт алып, атасы Кәлебт ән җир
кишәрлег е сорарга булд ы.
Аксу үзенең атлан ып килгән ишәг еннән төшкәч, Кәлеб аңардан:
– Нәрсә тел исең? – дип сорад ы.
15 – Фат их аңн ы күндер миңа, – диде Аксу. – Син миңа Нәг еб чүленнән җир
бирдең, инде чишмәләр дә бирсәң иде.
1
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Шуннан Кәлеб аңа шул җирдәг е югары һәм түбән чишмәләрне бирде. 16 Муса
кайнатасы нәселеннән кынл ылар Яһүдә угыллары белән бергә Хөрмәләр шәһә
реннән* китеп, Яһүдә чүленә – Нәг ебтәг е Арад каласы тирәсендә яшәүче хал ык
арасына килеп җирләштеләр. 17 Шуннан Яһүдә һәм Шим ун ыруглары, Сефатта
яшәүче кәнган иләргә һөҗ үм итеп, шәһәрне тәмам кырып бетерделәр; шуңа күрә дә
әлег е шәһәр Хорма* дип атала. 18 Яһүдә гаскәрләре шулай ук әйләнә-тирәсендәге
җирләре белән бергә Газа, Ашк ыл ун һәм Экрон шәһәрләрен яулап алд ылар.
Яңа җирләр яулаганда, Исраи лнең уңышсызлыкка таруы
Раббы яһүд иләрнең янәшәсендә булд ы, һәм алар тау битләвендәг е җирләрне
яулап алд ылар. Әмма үзәндә яшәүче хал ыкларн ы куы п җибәрә алмад ылар, чөнк и
тег еләрнең тимер суг ыш арбалары бар иде. 20 Кәлебкә, Муса кушк анча, Хебрунн ы
бирделәр; һәм Кәлеб әлег е шәһәрне анак ыймнар кавеменең өч нәселеннән тарт ып
алд ы. 21 Әмма Бенья м ин угыллары Иерусал имдә яшәүче явүсиләрне куы п җибәрә
алмад ылар, һәм явүсиләр бүг ен дә алар белән янәшә яши бирәләр. 22 Йосыф угыл
лары исә Бәйт-Элгә һөҗ үм итте, һәм Раббы аларн ың юлдаш ы булд ы. 23 Йосыф
угыллары, әүвәлендә Луз исемен йөрт кән Бәйт-Элне карап-тикшереп кайт ырга
дип, үзләренең күзәтчеләрен җибәрделәр, 24 һәм тег еләр, шәһәрдән бире таба ки
лүче бер ирне күреп алып:
– Әгәр безгә шәһәргә керү юлларын күрсәтсәң, яхш ыл ыг ыңа яхш ыл ык белән
җавап бирербез, – диделәр.
25 Әлег е кеше шәһәрг ә кайдан кер ерг ә икәнен күрс әтт е, һәм Йосыф угыллары
анда яшәүче хал ыкн ың һәммәсен кыл ычтан узд ырд ылар; тег е адәмне исә бөтен
нәсел-нәсәбе белән аяп калд ылар. 26 Шуннан әлег е адәм, китт иләр җиренә китеп,
шәһәр төзеде һәм аңа Луз дип исем кушт ы; шәһәр әлегәчә шул исемне йөртә.
27 Менашше ыруг ы исә Бәйт-Шеан, Таг анак, Дор, Иблег ам, Мег иддо шәһәрлә
рендә һәм аларн ың әйләнә-тирәсендәге авылларда гомер итүче хал ыкн ы куы п җи
бәрмәде, һәм кәнган иләр шул җирләрдә яшәп калд ы. 28 Ныгып-көчәеп киткәннән
соң, исраи л иләр аларн ы мәҗбүр эшчеләр иттеләр, тик үз араларыннан кумад ылар.
29 Эфраи м ыруг ы да Газ ер шәһәр ендә тер еклек итүче кәнг ан иләрне кумад ы, һәм
алар шунда – эфраи мнәр арасында яшәп калд ы.
30 Зәбул ун ыруг ы да Кытр он һәм Наһалол шәһәрләр ендә көн күрүче кәнг ан и
ләрне кумад ы; кәнган иләр, алар арасында яшәп кал ып, яллан ып эшләргә мәҗбүр
булд ы. 31 Ашер ыруг ы шулай ук Акко, Сид ун, Ахлаб, Акзиб, Хелба, Афык һәм Рәх уб
шәһәрләрендә гомер сөрүче хал ыкн ы кумад ы; 32 шуңа күрә ашерлар әлег е җирләр
не биләүче кәнган иләр арасында яшәп калд ы. 33 Нәптал и ыруг ы да Бәйт-Шемеш
һәм Бәйт-Анат халк ын кумад ы: нәптал иләр әлег е җирләрне биләүче кәнган иләр
арасында яшәп калд ы; Бәйт-Шемеш һәм Бәйт-Анат халк ы исә Нәптал и угыллары
на яллан ып эшләргә мәҗбүр булд ы. 34 Дан угылларына амориләр тау битләвеннән
үзәнгә төшәргә бирмәделәр. 35 Амориләр Хар-Хереста, Аял унда һәм Шагалбимдә
19

* 1:16 Хөрм әл әр

шәһәре – ягън и Әрихә шәһәре.

* 1:17 Хорм а – яһүд телендә әлег е сүз яңг ыраш ы белән «тар-мар итү» диг ән гыйбар әг ә охш аш.
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яши бирделәр, әмма Йосыф угыллары ныгып-көчәеп киткәннән соң, аларга ял
лан ырга мәҗбүр булд ылар. 36 Амориләрнең чикләре, Акраббим үткеленнән һәм
Селадан башлан ып, ары таба сузыла иде.

2

Бох имга Раббы фәрештәсенең килүе

Беркөн Гилгәлдән Бох имга Раббы сфәрештәсе, килеп, болай диде:
– Мин сезне Мисыр иленнән алып чыкт ым һәм, бабаларыг ызга ирештергән
ант-карарымны үтәп, сезне әлег е җирләргә китердем, «Сезнең белән төзегән изг е
с
килеш үемне Мин мәңг е бозачак түг елмен, 2 сез исә бу илнең халк ы белән килеш ү
төземәг ез, аларн ың смәзбәхләрен җимерег ез!» – дидем. Ләк ин сез Минем сүзлә
ремне игът ибарга алмад ыг ыз. Ничек шулай эшл и алд ыг ыз сез? 3 Шуңа күрә Мин
сезгә болай дип әйтәм: «Мин аларн ы сезнең яннан куы п җибәрмәя чәкмен. Биредә
яшәүче хал ыклар сезнең өчен – элмәк, илаһлары исә тозак бул ыр».
4 Раббы фәр ешт әс е әлег е сүзләрне исраи л иләрг ә ирешт ерг әч, хал ык кычк ырып
еларга тот ынд ы. 5 Шуңа күрә бу урын Бох им* дип атала. Исраи л иләр анда Раббыга
корбан китерделәр.
1

Нун углы Ешуа ның вафаты
Ешуа хал ыкк а китәргә рөхсәт иткәннән соң, исраи л иләр үз өлешенә тигән
җирләренә тарал ышт ы; һәм әлег е җирләр аларн ың биләмәсенә әйләнде. 7 Ешуа
үзе һәм аңардан соң яшәгән сөлкәннәр Раббын ың Исраи л хак ына башк арган бөек
эшләрен күргән заманнарда хал ык Раббы юлында булд ы. 8 Әмма Раббы кол ы Нун
угл ы Ешуа йөз дә ун яшенә җитеп дөнья куйганнан, 9 һәм аны Гәгаш тавыннан
төнья ктарак – Эфраи м таул ыг ындаг ы Тимнат-Херес шәһәрендәг е үз биләмәсен
дә җир куен ына тапш ырганнан, 10 һәм аның чордашлары үзләренең ата-бабалары
янына бак ый дөнья га күчкәннән соң, аларга алмашк а Раббын ы һәм Исраи л ха
кына Ул башк арган эшләрне белмәүче яңа буы н килгәч, 11 исраи л иләр Раббы күз
алд ында яман гамәлләр кыла һәм сБагал сыннарына табына башлад ылар. 12 Алар,
үзләренең ата-бабаларын Мисыр җиреннән алып чыкк ан Раббы с Алладан йөз чө
ереп, әйләнә-тирәләрендә яшәүче хал ыкларн ың илаһларын үз итә һәм аларга та
бына башлап, Раббын ың ачуы н чыгард ылар, 13 Раббыдан йөз чөереп, Багал белән
с
Аширәгә табына башлад ылар! 14 Раббын ың исраи л иләргә бик нык ачуы чыг ып,
Ул аларн ы талауч ылар иркенә калд ырд ы – һәм тег еләр талад ылар; исраи л иләрне
Ул төрле яктан урап алган дошманнары кул ына тапш ырд ы – исраи л иләрнең инде
дошманга карш ы торырл ык хәле юк иде. 15 Исраи л кай тарафк а яу чапса да, Раб
бы, алдан кисәтеп куйганча һәм ант иткәнчә, аларн ы бәла-казага дучар итә торган
булд ы. Исраи л иләрнең хәлләре авыр иде.
6

Аллаһының Үз халкын коткаруы
Шуннан Раббы, исраи л иләрне талауч ылар кул ыннан котк арыр өчен, хөкемче
ләр билг ел и башлад ы. 17 Әмма хал ык хөкемчеләр сүзенә дә колак салмад ы – Раб
16

* 2:5 Бох им

– яһүдчә «күз яше түг елг ән урын» мәгънәсендә.
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быга тугрыл ык саклам ыйча, башк а илаһларга табынд ы. Аталары йөргән юлдан бик
тиз читкә тайп ылд ы. Ата-бабалары Раббы кушк аннарн ы үтәгән булса, балалары
исә башк ача гамәл кылд ы. 18 Хөкемчеләр билг еләгән чакта Раббы, Үзе дә хөкемче
янында бул ып, хөкемче исән чакта исраи л иләрне дошманнарыннан котк ара килде,
чөнк и җәберләүчеләрнең һәм зал имнәрнең* кысу-изүеннән ыңг ырашк ан исраи
лиләрне кызганд ы. 19 Әмма хөкемче дөнья куюга, исраи л иләр, чит илаһларн ы үз
итеп, аларга ияреп китә һәм табына, аталарыннан да узд ырып, әүвәлг е эшләренә
тот ына – үзләренең явыз гамәлләрен һәм үҗәтлән үләрен дәвам итә иделәр. 20 Шун
нан соң Раббын ың исраи л иләргә бик нык ачуы чыг ып, Ул:
– Аларн ың аталары белән Мин төзегән килеш үне санламаган һәм Минем сүз
ләремә илт ифат итмәгән өчен, 21 Ешуан ың вафат ыннан соң биредә калган хал ык
ларн ың берсен дә исраи л иләр яныннан куы п җибәрмәя чәкмен! 22 Әлег е хал ыклар
ярдәмендә Мин исраи л иләрне сынарм ын: ата-бабалары сыман, алар Раббы юлын
нан йөрерләрме икән?
23 Шул рәв ешле, Раббы бу хал ыкларн ы шунд ук куы п җиб әрмәде һәм, Ешуа ку
лына тапш ырм ыйча, яшәгән җирләрендә калд ырд ы.

3

Яулап алынган җирләрдә кәнган иләрнең яшәп калуы

Кәнган җирләрен яулауда катнашмаган исраи л иләрне сынар өчен, Раббы
биредә калд ырган хал ыклар шуш ылард ыр 2 (бу эшне Ул яулап алуда катнаш
маган яңа буы н исраи л иләрне суг ыш һөнәренә өйрәт ү максат ыннан эшләде): 3 пе
лешт иләрнең биш түрәсе, барча кәнган иләр, Багал-Хәрмун тавыннан алып, Хамат
үткеленә кадәр Ливан тауларында яшәүче сид унл ыл ыр һәм хиввиләр. 4 Раббы әлег е
хал ыкларн ы Исраи лне сынар өчен калд ырд ы: Муса аша исраи л иләрнең ата-бабаларына Ул ирештергән каг ыйдәләрне яңа буы н үтәрме? 5 Ә Исраи л угыллары исә,
кәнган иләр, хитт иләр, амориләр, фәризиләр, хиввиләр вә явүсиләр белән янәшә
яшәп, 6 аларн ың кызларын үзләренә хат ынл ыкк а ала, үзләренең кызларын аларн ың
угылларына кия үгә бирә һәм аларн ың илаһларына табына башлад ылар.
1

Отн ие л – Исраи л хөкемчесе
Шул рәвешле, исраи л иләр Раббы күз алд ында яман гамәлләр кылд ылар: үзләре
нең Алласы Раббын ы оныт ып, Багал һәм Аширә сыннарына табынд ылар. 8 Шуннан
Раббын ың бик нык ачуы чыкт ы, һәм Ул аларн ы Арам-Наһараим патшасы КушанРишатаим кул ына тапш ырд ы. Сиг ез ел дәвам ында исраи л иләр Кушан-Ришатаимгә
буйсын ып яшәргә мәҗбүр булд ылар. 9 Әмма алар ярдәм сорап Раббыга ялваргач,
Раббы аларга котк аруч ы – Кыназ ток ым ыннан булган Отн иелне, Кәлебнең энесен
юллад ы, һәм ул аларн ы котк ард ы – 10 Отн иелгә Раббы Рух ы иңеп, ул Исраи л хө
кемчесе булд ы. Шуннан Отн иел с Арам патшасы Кушан-Ришатаимгә карш ы суг ыш
башлад ы, һәм Раббы аны Отн иел кул ына тапш ырып, Кушан-Ришатаимне ул җиңеп
чыкт ы. 11 Аннары җирдә кырык елга тын ычл ык урнашт ы.
Күпмедер вак ытлар үткәч, Кәлеб угл ы Отн иел үлеп китте.
7

* 2:18 Залим

– изүче, җәберләүче, явыз.
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Эхуд – Исраи л хөкемчесе
12 Исраи л угыллары янә Раббы күз алд ында яман гамәлләр кыла башлад ылар,
һәм Раббы шун ың өчен сМәаб патшасы Эглонга исраи л иләрне җиңәргә көч-куәт
бирде. 13 Үзенә ярдәмгә аммон иләр белән амал ык ыйларн ы чак ырып, Эглон исра
ил иләргә карш ы суг ышк а кузгалд ы һәм, аларн ы тар-мар китереп, Хөрмәләр шә
һәрен яулап алд ы. 14 Унсиг ез ел дәвам ында исраи л иләр Мәаб патшасы Эглон кул
аст ында кала бирделәр.
15 Шуннан алар, ярдәм сорап, кабат Раббыг а ялв ард ылар, һәм Раббы аларг а кот
каруч ы – Бенья м ин ыруг ыннан Гера угл ы сулагай Эхудн ы юллад ы; Исраи л угыл
лары аны бүләкләр белән Мәаб патшасы Эглон кат ына озатт ылар. 16 Эхуд ике ягы
да үткен, терсәк* озынл ыг ындаг ы үзе ясаган хәнҗәрен киеме аст ыннан уң ягына
аст ы да, 17 бүләкләрен алып, Мәаб патшасы Эглон хозурына килде. Әлег е Эглон
бик таза адәм иде. 18 Бүләкләрен тапш ыргач, бүләк күтәреп килгән кешеләрен Эхуд
озата китте 19 һәм, Гилгәл сыннары янына җитәрәк, кире борыл ып, кабат Эглон
янына килде дә:
– Патша, минем сиңа яшерен хәбәрем бар! – диде.
– Әкр ен! – диде аңа Эглон, һәм янындаг ы хезмәтчеләр барысы бүлмәдән чык
тылар.
20 Эхуд, патшан ың икенче катт а урнашк ан бүлмәс енә күт әр елеп, аңа:
– Раббыдан сиңа җиткерәсе хәбәр бар миндә! – диде.
Эглон аяг үрә торып баст ы. 21 Шулвак ыт Эхуд, сул кул ын сузып, уң янт ыг ына
яшергән хәнҗәрен тарт ып чыгард ы да Эглонн ың корсаг ына кадад ы – 22 май баск ан
патшан ың корсаг ына хәнҗәр, сабына кадәр кереп китеп, арк асыннан чыкт ы. Эхуд
хәнҗәрен тарт ып алмад ы. 23 Шуннан ул алг ы якк а чыкт ы һәм югары каттаг ы бүл
мә ишег ен үзе арт ыннан бикләп куйд ы. 24 Эхуд китеп баруга килеп җиткән Эглон
хезмәтчеләре, ишекнең бикле икәнлег ен күреп, патша үз бүлмәсендә хаҗәтен үти
булса кирәк, дип уйлад ылар. 25 Байтак вак ыт көтеп тә ишекне ачуч ы күренмәгәч,
ачк ыч алып килеп ишекне ачсалар – хуҗ аларын ың үле гәүдәсе идәндә ята. 26 Хез
мәтчеләр шулай апт ыраш ып торган арада, Эхуд кач ып өлг ерде һәм, Гилгәл сын
нары яныннан узып, Сеи ра шәһәрендә яшеренде. 27 Шунда, Эфраи м тауларында,
Эхуд үзенең бырг ысын кычк ыртт ы, шуннан Исраи л угыллары аның белән бергә
таулардан төште; гаскәрнең баш ында Эхуд иде.
28 – Тизр әк минем артт ан! – диде Эхуд. – Раббы дошман ыг ыз Мәабн ы сезнең
кулга тапш ыра!
Эхуд җитәкчелег ендә таулардан төшкән исраи л иләр Үрд үн кич үен кулга төшер
деләр, һәм юллары киселгән мәабиләрнең берсе дә елга аръя г ына чыга алмад ы.
29 Әлег е бәр елешт ә ун меңг ә якын көчле-таза Мәаб суг ышч ысы һәлак булд ы, һич
кем исән калмад ы! 30 Ул көнне мәабиләр исраи л иләрдән җиңелде. Илдә сиксән
елга тын ычл ык урнашт ы.

* 3:16 Терсәк
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Шамгар – Исраи л хөкемчесе
31 Эхудт ан соң Исраи л хөкемчес е Анат угл ы Шамг ар булд ы. Берв ак ыт ул үгез
куа л ый торган көт үче тая г ы белән алт ы йөз пелешт инең баш ына җитте. Шулай
итеп, ул да Исраи лнең котк аруч ысы булд ы.

4

Дебора – Исраи л хөкемчесе

Эхуд дөнья куйганнан соң, Исраи л угыллары янә Раббы күз алд ында яман
гамәлләр кыл ырг а тот ынд ылар; 2 һәм Раббы аларн ы Хатсорда идарә итүче
кәнган иләр патшасы Ябин кул ына тапш ырд ы. Аның Сисера исемле гаскәр баш
лыг ы Харошет-Хагоимдә яши иде. 3 Туг ыз йөз ссуг ыш арбасы булган әлег е Сисера
егерме ел дәвам ында исраи л иләр өстеннән җәбер-золым кылд ы, һәм исраи л иләр
моңа түзә алм ыйча таг ын Раббыга ялынып ялвардылар.
4 Бу вак ытт а Исраи лдә Лапп идот хат ын ы – күр әз әче Деб ора идар ә итә иде.
5 Дәгъв аларын хәл итәрг ә исраи л иләр Эфраи м таул ыг ына, Рамаһ белән Бәйт-Эл
шәһәрләре арасында үскән Дебора Хөрмәсе төбендә утыруч ы шул хат ын янына
килә торганнар иде. 6 Әлег е Дебора, Нәптал и җирендәг е Кыд ышта гомер итүче
Абиногам угл ы Баракн ы чак ырт ып, аңа әйтте:
– Раббы, Исраи л Алласы, сиңа менә нәрсә боера: «Нәптали һәм Зәбул ун ыругыннан
үзең белән ун мең кешене ияртеп, Тавор тавына менеп бас. 7 Ябиннең гаскәр баш
лыг ы Сисеран ы Мин суг ыш арбалары вә күп санл ы гаскәре белән синең карш ыңа,
Кишон елгасы буена килергә мәҗбүр итәрмен һәм синең кул ыңа тапш ырырм ын».
8 Аңа җав ап итеп, Барак:
– Әгәр син минем белән барсаң – барам, инде юк икән – барм ыйм, – диде.
9 – Баруы н барырм ын мин синең белән, – диде аңа Деб ора, – ләк ин бу юлыңда
син дан-шөһрәт яуламассың, чөнк и Раббы Сисераны хатын-кыз кулына тапшырачак.
Дебора белән Барак шуннан соң Кыд ыш елгасына таба юл алд ылар. 10 Барак
ның чак ыруы буенча, анда Зәбул ун һәм Нәптал и ыругларыннан ун мең суг ышч ы
җыен ып килгән иде. Дебора да шунда булд ы.
11 Бу вак ытн ы кын и Хеб ер, башк а кын иләрдән – Муса кайнат асы Хобаб ыру
гыннан аерыл ып чыг ып, Кыд ыш буендаг ы Сагананн имдә, зур бер имән төбендә
чат ыр корган иде.
12 Абиног ам угл ы Барак әнә Тав ор тавына менеп баск ан, дип, Сис ераг а хәб әр
итүгә, 13 Сисера үзенең туг ыз йөз суг ыш арбасы һәм Харошет-Хагоимдәге бөтен
гаскәре белән Кыйшон елгасы буена килеп тупланд ы.
14 – Алг а! – диде шунда Деб ора Баракк а. – Сисеран ы Раббы синең кулг а тапш ыра
торган көн бу. Синең алдан Раббы Үзе бара!
Барак үзенең ун меңлек гаскәре белән Тавор тавыннан төш үгә, 15 Раббы ихт ыя ры
буенча, Сисеран ы, суг ыш арбаларындаг ы гаскәриләрне һәм суг ышч ыларын тирән
курк у биләп алып, Сисера үзенең арбасыннан сикереп төште дә чабарга тот ынд ы.
16 Барак исә дошманн ың суг ыш арбаларын һәм гаскәр ен Харошет-Хагоимгә ка
дәр эзәрлекләп бард ы. Сисеран ың барл ык суг ышч ылары кыл ычтан һәлак булд ы,
һичкем исән калмад ы. 17 Сисера үзе кын и Хеберн ың хат ын ы Ягил чат ырына таба
1
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йөг ерде, чөнк и Хатсор патшасы Ябин белән кын и Хебер ыруг ы дустанә мөнәсә
бәттә яшиләр иде. 18 Сисеран ы карш ыларга чыг ып, Ягил:
– Кер, әфәндем! Кер, курыкма! – диде.
Сисера аның чат ырына керде, һәм Ягил аны җәймә белән бөркәп куйд ы.
19 – Бераз су бир әле, эчәс ем килә, – диде аңа Сис ера.
Ягил, сөт сал ынган турсыкн ы чишеп, аңа эчәргә бирде дә аннары Сисеран ы
кабат җәймә белән каплап куйд ы.
20 – Чат ыр авызы янында тор, – диде Сис ера Ягилг ә. – Кем дә булса килеп: «Бе
рәрсе юкм ы монда?» – дип сораса, «Юк», – дип җавап бирерсең.
21 Ләк ин Хеб ер хат ын ы Ягил, чат ыр беркет ә торг ан казык белән чүкеч алып, йо
кыга талган Сисера янына әкрен генә килде дә чигәсенә казыкн ы шунд ый итеп
бәрде, казык хәтта җиргә кереп китте – Сисера шунд ук җан тәсл им кылд ы. 22 Си
серан ы куа кил үче Барак күрен үгә, Ягил, аның карш ысына чыг ып:
– Бире кер, син эзләгән кешене күрсәтәм, – диде.
Барак аның арт ыннан керде һәм чигәсенә казык каг ылган Сисеран ың үле гәүдә
сен күрде. 23 Ул көнне Раббы Кәнган патшасы Ябин өстеннән исраи л иләргә җиң ү
яуларга ярдәм итт е. 24 Шулай итеп, исраи л иләр аны һаман ныграк кысрыкл ый
бирделәр һәм, ниһая ть, җир йөзеннән тәмам юк иттеләр.

5

Дебораның җыры
1

Ул көнне Дебора белән Абиногам угл ы Барак монд ый җыр җырлад ы:
с
2
Хак имнәр Исраи лне суг ышларга әйдәп бард ы,
хал ык үз теләг е белән кузгалд ы – Раббын ы данлаг ыз!
3
Патшалар, тыңлаг ыз! Хак имнәр, аң бул ыг ыз!
Раббыга дан җырларм ын,
Исраи лнең Раббы Алласы өчен көй уйнарм ын мин.
4

5

6
7
8

9

Син, Раббы, Сәг ыйрьдән чыкк ан чакта,
с
Эдом җиреннән кузгалган вак ытта
җир калт ырап торд ы, һәм күкләрдән яңг ыр койд ы,
бол ытлар су бул ып түг елде.
Раббы алд ында,
Синай Алласы, Исраи л Алласы карш ында таулар тетрәп торд ы.
Анат угл ы Шамгар һәм Ягил заман ында юллар бушап калд ы,
әүвәле турыдан йөрүчеләр әйләнг еч юллардан йөри башлад ы,
Исраи л җитәкчесез калд ы;
син – Исраи л әнкәсе Дебора – хак имлеккә килгәнче, шулай булд ы.
Үзебезгә яңа илаһлар сайлагач,
капк а төбендә суг ыш башланд ы!
Кырык меңлек Исраил халкының ни калканы, ни сөңгесе күренмәде.
Минем йөрәг ем – Исраи лнең гаскәрбашлары,
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10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

үз теләг е белән яуга кузгалган хал ык белән!
Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз!
Дан җырлаг ыз, әй сез,
ак ишәкләргә атланып келәмнәр өстеннән баручылар һәм җәя үлеләр!
Кое янында мал куу ч ылар тавыш ы яңг ырый:
анда Раббы җиң үләренә,
Исраи л хак имнәренә дан җырл ыйлар!
Шулчак Раббы халк ы капк аларга таба омт ылд ы.
Кузгал, Дебора, кузгал!
Кузгал һәм җыруы ңн ы җырла!
Тор, Абиногам угл ы Барак!
Үзеңнең әсирләреңне алып кит!
Исән калганнар шунда баһад ирлар янына килде,
Раббы халк ы Раббы янына җыелд ы –
суг ышч ылар килде!
Эфраи м төбәг еннән алар үзәнгә юл алд ылар,
синең халк ың белән бергә, сиңа ияреп, әй Бенья м ин.
Мак ир ыруг ыннан – гаскәрбашлары,
Зәбул ун ыруг ыннан схөкемдарл ык тая г ын күтәреп йөрүчеләр килде.
Исәсхәр түрәләре – Дебора белән!
Барак кебек үк, Исәсхәр угыллары да үзәнгә омт ылд ы!
Рубин ыруг ы исә – тирән уйдад ыр.
Нәрсә син, Рубин, сарык абзарлары арасында
көт үче курае тыңлап утырасың?
Әйе, Рубин ыруг ы – тирән уйдад ыр.
Гил ыгад угыллары Үрд үн аръя г ында яшәп калд ы;
Дан угыллары үзенең кораблары янында тотк арланд ы;
Ашер угыллары диңг ез ярында, култ ыклар буенда яшәп калд ы.
Ә Зәбул ун халк ы үз торм ыш ын курк ын ыч аст ына куйд ы,
аның белән бергә – яу кырындагы скалкулыкларда Нәптали угыллары да.
Менә, патшалар яуга кузгалд ы;
Кәнган патшалары Мег иддо су буйларында,
Тәгънәк шәһәре янында суг ышт ы.
Тик аларга көмеш эләкмәде!
Күктәг е йолд ызлар да яуда катнашт ы,
барыр юлларында Сисера белән көрәште!
Борынг ы елга, Кыйшон елгасы,
ург ыл ып, дошманн ы себереп ташлад ы.
Көч-гайрәтем, дошманга ташлан!
Яңг ырый тоя к тавышлары!
Айг ырлары том ырыл ып чаба!
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«Мероз каласына ләгънәт яуд ырыг ыз! – ди Раббы фәрештәсе. –
Аның халк ына карг ыш укыг ыз,
чөнк и алар Раббыга, Аның суг ышч ыларына ярдәмгә килмәде».

24

Кын и Хебер хат ын ы Ягил фат их ал ы булсын!
Чат ырларда көн күрүче хат ыннар арасында фат их ал ы булсын ул!
Кунаг ы аңардан су сорад ы,
ул исә затл ы савытта сөт өсте китерде.
Бер кул ына – казык,
икенчесенә һөнәрче чүкече алып, Сисерага сукт ы!
Баш ына бәрде аның,
чигәсен тишеп, баш сөя г ен ярд ы.
Ягилнең аяг ына ауд ы Сисера,
ауган урын ында ятып калд ы!
Ягилнең аяг ына егылд ы ул!
Кайда егылса, шунда әҗәлен тапт ы.

25
26

27

28

29
30

31

Сисеран ың әнкәсе, тәрәзәгә күзләрен текәп, егълый-такмаклый:
«Ни өчен суг ыш арбасы һаман күренм и?
Ни өчен аның арба тавыш ы һаман ишетелм и?»
Янәшәдәг е зирәк хат ыннар һәм ул үзе бу сорауга:
«Күрәсең, алар табыш бүләләр;
һәр суг ышч ыга – берәр кыз, ә бәлк и – икедер!
Ган имәт* мал ыннан төсле тук ыма – Сисеран ык ы!
Һәр ике ягы чиг еп эшләнгән чуар киемнәр – аның иңенә!» –
дия рәк җавап бирәләр.
Бар дошманнарың, Раббы, шуш ы рәвешле кырылса иде!
Сине яратк аннар көн үзәг ендәг е коя шк а тиңләшсә иде!

Шуннан җиргә кырык елга тын ычл ык килде.

6

Гид ео н – Исраи л хөкемчесе

Исраи л угыллары таг ын Раббы күз алд ында яман гамәлләр кыл ырга тот ын
дылар, һәм Раббы аларн ы җиде елга мидья н иләр кул ына тапш ырд ы. 2 Мидь
ян иләр күрсәткән җәбер-золымга түзеп яшәү исраи л иләргә бик авыр булд ы, һәм
алар таш кыя лар арасында, мәгарәләрдә, тау куышларында үзләренә яшеренер урын
әзерләделәр. 3 Исраи л иләр чәч ү эшләрен төгәлләүгә, алар җиренә мидья н иләр, ама
лык ыйлар һәм коя ш чыг ыш ы тарафында яшәүче хал ыклар басып керә иделәр дә,
4 чат ырларын корып җиб әреп, Газ а шәһәренә җиткәнче, илнең бөт ен уңыш ын юкк а
чыгаралар, исраи л иләргә тамак туйд ырыр өчен ризык та, мал-туардан сарык, үгез,
1

* 5:30 Ганим әт

– суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.
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ишәк зат ын да калд ырм ыйлар иде. 5 Үзләренең көтү-көтү хайваннары, чат ырлары
белән килгән бу хал ыклар саранча чирүедәй күп бул ып, алар үзләре дә, дөя ләре дә
санап бетерг есез иде. Әнә шулай ябырыл ып киләләр дә илне талап китә иделәр.
6 Мидья н иләр Исраи лне тәмам бөлг енлеккә төшерг әч, исраи л иләр, яклау эзләп,
Раббыга ялынып ялварырга тот ынд ылар.
7 Исраи л иләр шулай, мидья н иләрдән яклау эзләп, Раббыг а ялв ард ылар, 8 һәм
Раббы аларга пәйгамбәрен юллад ы. Пәйгамбәр аларга менә нәрсә диде:
– Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Мин сезне Мисырдан, колл ык йорт ыннан
алып чыкт ым, 9 сезне мисырл ылардан вә җәбер-золым кыл уч ылардан котк ард ым,
аларн ы сезнең күз алд ыг ыздан куы п җибәреп, җирләрен сезгә бирдем 10 һәм сезгә
әйттем: „Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз! Үзег ез яшәгән амориләр җиренең илаһ
ларына табынмаг ыз!“ – дидем. Ләк ин сез Минем сүзләремә колак салмад ыг ыз».
11 Берз аман Абиг ыз ер ток ым ыннан булг ан Йоа ш биләмәс ендәг е Офрада үскән
имән төбенә Раббы фәрештәсе килеп утырд ы. Бу вак ытн ы Йоа ш угл ы Гидеон,
мидья н иләр күрмәсен дип, сйөзем изг ечтә бодай суга иде. 12 Раббы фәрештәсе,
аның янына иңеп:
– Раббы синең белән, баһад ир ир-егет! – диде.
13 – Әфәндем, әгәр Раббы чыннан да безнең белән икән, ни өчен соң без шуш ы
хәлгә калд ык? – дип сорад ы аңардан Гидеон. – Ата-бабаларыбыз: «Раббы безне
Мисыр иленнән алып чыкт ы», – дип сөйләгән могҗ изалары кайда Аның? Раббы
бездән йөз чөерде – мидья н иләр кул ына тапш ырд ы!
14 Раббы шунда аңа таба борылд ы һәм:
– Бар, бөтен көч-егәреңне куеп, Исраи лне мидья н иләрдән котк ар! Бу эшне Мин
сиңа тапш ырам! – диде.
15 – И Хуҗ ам! Ничек итеп мин Исраи лне котк ара алыйм?! Менашше ыруг ында
безнең нәсел иң кечесе санала, мин үзем дә атам йорт ында төпчек балам ын, – дип
җавап кайтард ы Гидеон.
16 – Мин янәшәңдә бул ырм ын: бер кешене җиңг ән сыман, мидья н иләрнең һәм
мәсен тар-мар китерерсең! – диде аңа Раббы.
17 – Әгәр мин күңелеңә хуш килг әнмен икән, минем белән чыннан да Син сөй
ләшкәнне раслауч ы бер билг е бир! 18 – диде аңа Гидеон. – Хәзер әйләнеп киләм,
китм и тор, сый алып киләм сиңа.
– Мин сине биредә көтеп торырм ын, – дип җаваплад ы кунак.
19 Гидеон, өенә кайт ып, кәҗә бәт ие ите һәм бер эфа* оннан төче икмәк пешерде;
итне кәрзингә, шулпан ы чүлмәккә салд ы да имән төбендә көтеп утырган куна
гына китерде.
20 – Ит белән икмәкне ташк а куй да өсләр енә шулпан ы түк, – дип боерд ы аңа
Раббы фәрештәсе, һәм Гидеон Ул кушк анча эшләде.
21 Раббы фәр ешт әс е кул ындаг ы юл тая г ын ың очы белән иткә вә төче икмәккә
орын уы булд ы – таш эченнән ут бөркелеп чыкт ы да ит белән икмәкне янд ырып

* 6:19 Эфа

– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 22 л.
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бетерде; Раббы фәрештәсе исә күздән юк булд ы. 22 Аның дөрестән дә Раббы фә
рештәсе бул уы н аңлагач:
– И-и Хуҗа-Раббым, – диде Гидеон авыр көрсенеп. – Раббы фәрештәсен йөзгәйөз күрдем бит!
23 Әмма Раббы аңа:
– Имин бул ырсың, курыкма! Үлмәссең син! – диде.
24 Шул урында Раббы хөрмәт енә Гидеон мәзб әх корд ы һәм аңа «Раббы – иминлек
ул» дип исем бирде. Әлег е мәзбәх Абиг ызер ток ым ын ың биләмәсендәг е Офрада
бүг енг е көндә дә исән-имин торад ыр. 25 Шул ук төнне Гидеонга Раббы:
– Атаңн ың көт үеннән бер үгез, аннары таг ын җиде яшьлек бер үгез ал да, атаң
куйд ырган Багал мәзбәхен җимереп һәм аның янындаг ы Аширә колгасын чабып
ташлап, 26 әлег е калк у урында үзеңнең Раббы Аллаңа тиешле рәвештә мәзбәх кор;
аннары, үзең чапк ан Аширә колгасын ягып, җиде яшьлек үгезне стулаем янд ыру
корбан ы итеп китер, – диде.
27 Үзенә ярдәмг ә ун хезмәтчес ен алып, Гидеон һәммәс ен Раббы кушк анча эшлә
де; ләк ин үзенең гаилә әһелләреннән һәм шәһәр халк ыннан курыкк анга, боларн ы
ул төнлә башк ард ы. 28 Иртәг есен шәһәр халк ы йок ысыннан уянса – Багал мәзбәхе
җимерелгән, янәшәсендәг е Аширә колгасы чабып ташланган, яңа гына төзелгән
мәзбәх өстендә исә корбан үгезе янд ырылган.
29 – Кем эшләг ән мон ы? – дип сорашт ырд ы хал ык бер-берсеннән.
Эзләнә-сораша торгач, Йоаш угл ы Гидеон эше икәнлег е ачыкланд ы.
30 – Угл ыңн ы кит ер монда! – дип таләп итт е Йоа шт ан шәһәр халк ы. – Баг ал
мәзбәхен җимергән һәм аның янындаг ы Аширә колгасын чабып ташлаган өчен,
ул үләргә тиеш!
31 Ләк ин үзен әйләндер еп алг ан хал ык төркеменә Йоа ш:
– Сезгәме инде Багалн ы якларга, сезгәме инде аны сакларга?! Аны яклаганнар
таң атк анч ы әҗәлен табар! Әгәр Багал дөрестән дә алла икән – җимерүчеләрдән
үз мәзбәхен үзе сакласын! – диде.
32 Баг ал мәзб әхен җимерг ән өчен, шул көннән Гидеонн ы «Баг ал үзе хөкем итс ен
аны» дигән мәгънәне аңлат уч ы яңа исем белән – Еруб-Багал дип атый башлад ылар.
Гид ео нның Раббыдан берәр билге күрсәтүе н үтенүе
Ул арада мидья н иләр, амал ык ыйлар һәм шәрык тарафыннан килг ән башк а
кав емнәр берләшт еләр дә, елг ан ы кичеп, Изр ег ыл үзәненә килеп тупланд ылар.
34 Шулв ак ыт Гидеонг а Раббы Рух ы иңеп, Гидеон үзенең бырг ысын уйн атт ы –
һәм бөт ен Абиг ыз ер ток ым ы аның арт ыннан иярде; 35 Менашше ыруг ына үзенең
хәб әрчеләр ен юллад ы – һәм бөт ен ыруг аның арт ыннан иярде; шулай ук Ашер,
Зәбул ун һәм Нәпт ал и ыругларына ул үзенең хәб әрчеләр ен озатт ы – бу ыруглар
да аңа ярдәмг ә кузг алд ы. 36 Шуннан соң Гидеон Раббыг а әйтт е:
– Әгәр Син, Үзең вәгъдә иткәнчә, минем кул белән Исраи лне котк арырга җые
насың икән, 37 менә кара: шуш ында, ынд ыр табаг ында, яңа гына кырк ып алынган
йон җәя м. Әнә шул йонга чык төшеп, әйләнә-тирәдәге бөтен җир коры калса, Үзең
вәгъдә иткәнчә, чынлап та минем кул белән Исраи лне котк арасыңа ышан ырм ын, –
33
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диде. 38 Нәкъ шулай булд ы да: Гидеон иртәг есен, таңнан торып, йонн ы сыг ып
караса – аңардан бер тустаган су чыкт ы. 39 Шуннан Раббыга Гидеон болай диде:
– Ачуланма миңа, таг ын бер генә үтенечемне әйт им һәм таг ын бер генә тапк ыр
әлег е йон белән сынау узд ырыйм: хәзер инде йон коры кал ып, әйләнә-тирәдәге
бөтен җиргә чык төшсен.
40 Ул төнне Раббы нәкъ шулай эшләде: йон коры кал ып, әйләнә-тирәдә бөт ен
җиргә чык төште.

7

Гид ео нның мидья н иләрне җиңеп чыг уы

Еруб-Багал дип яңа исем куш ылг ан Гидеон һәм аның янындаг ы бар хал ык,
таң белән уян ып, Харод кизләве буена килеп тупланд ы; мидья н иләр исә алар
дан төнья кт арак – Мөр е тау итәг ендәг е үзәндә урнашк ан иде.
2 – Суг ышч ыл арың арт ык күп синең, – диде Гидеонг а Раббы, – алар кул ы
на мидья н иләрне тапш ыр а алм ыйм мин. Югыйс ә иср аи л иләр: «Без үзеб езне
үз көчеб ез белән котк ард ык», – дип, Минем алд а борынн арын чөеп йөр ер иде.
3 Халк ың а җиткер: курк ып һәм калт ыр ап торуч ыл ар Гил ыг ад таул арын ташл ап
өенә кайт ып китс ен!
Шуннан егерме ике мең гаскәри кайт ып китт е, ун меңе исә суг ыш кырында
калд ы.
4 – Халк ың һам ан да күп әле, – диде Гидеонг а Раббы, – аларн ы чишмә буен а
алып кил, шунда Мин сиңа сайлап бирермен; «Синең белән барсын» диг әннәр си
нең артт ан кит әр, «Синең белән барырг а тиеш түг ел» диг әннәре өйләренә кайт ыр.
5 Гидеон үзенең кешеләр ен чишмә буена алып килг әч, Раббы аңа:
– Сун ы эт кебек ялап эчүчеләр бер якк а бассын, тезләнеп эчүчеләр икенче якк а
бассын, – диде.
6 Сун ы ялап эчүчеләрнең сан ы өч йөз булд ы; калг аннары исә сун ы тезләнг ән
килеш учына алып эчте.
7 – Сун ы ялап эчкән әнә шул өч йөз кеше белән Мин сезне котк арырм ын һәм
мидья н иләрне сезнең кулга тапш ырырм ын! Калганнар исә өйләренә таралсын! –
диде Раббы.
8 Үзләр е белән алып килг ән ризыкл арын һәм мөг ез бырг ыл арын калд ырырг а
куш ып, Гидеон исраи л иләрне чат ырларына кайт арып җиб әрде, үз янында исә
өч йөз суг ышч ын ы гына калд ырд ы. Мидья н иләр аст а, үзәндә тупланг аннар иде.
9 Шул төнне Гидеонг а Раббы болай диде:
– Аск а төш тә мидья н иләр сстан ына һөҗ үм ит – Мин аларн ы синең кулга тап
шырам! 10 Ялг ызың гына барырга курыксаң, үзең белән хезмәтчең Пуран ы ал да
11 мидья н иләрнең ни-нәрсә сөйләшкәнен тыңла – ишеткәннәр ең сиңа дошманг а
һөҗ үм итәргә көч бирер.
Шуннан Гидеон үзенең хезмәтчесе Пура белән, үзәнгә төшеп, дошман сакч ылары
янына якын ук килде. 12 Үзәндә тупланган мидья н иләр, амал ык ыйлар һәм шәрык
халк ы саранча чирүедәй күп санл ы бул ып, аларн ың дөя ләре диңг ез буендаг ы ком
бөртег е сыман исәпсез-хисапсыз иде. 13 Гидеон якынрак килде һәм бер кешенең
икенче берәүгә күргән төшен сөйләп торуы н ишетте:
1
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– Төшемдә, имеш, мидья н иләрнең стан ы буйлап түп-түгәрәк арпа икмәг е тәгә
рәп бара икән. Менә ул чат ыр янына килеп җитте һәм аңа шунд ый итеп бәрелде
ки, чат ыр авып китте дә ишелеп төште.
14 Икенчес е, аңа җав ап итеп:
– Йоаш угл ы исраи л и Гидеонн ың кыл ыч ы ул! Мидья н иләрне һәм бөтен шуш ы
станн ы Раббы аның кул ына тапш ыра, димәк, – диде.
15 Төшнең эчт әлег ен һәм әлег е юраун ы ишеткәч, Гидеон Раббыг а сәҗдә кылд ы;
аннары исраи л иләр янына әйләнеп кайт ып:
– Кузгал ыг ыз! Раббы мидья н иләр стан ын сезнең кулга тапш ыра! – диде дә, 16 өч
йөз гаскәрине өч төркемгә бүлеп, һәрк айсын ың кул ына бырг ы һәм эчендә ут янып
торган буш чүлмәк тотт ырд ы.
17 – Миңа караг ыз һәм мин нишләс әм, шун ы эшләг ез, – диде ул үзенең су
гышч ыларына. – Дошман стан ына килеп җиткәч, мин нишләсәм, сез дә шун ы
эшләг ез. 18 Мин һәм минем белән баруч ылар бырг ы кычк ырта башлауга, сез дә,
станн ы әйләндереп алып, бырг ыларыг ызн ы кычк ырт ыг ыз һәм: «Раббы өчен! Ги
деон өчен!» – дип сөрәнләг ез.
19 Төн урт асында алыш ына торг ан сакч ылар каравылг а басуг а, Гидеон һәм аның
йөз суг ышч ысы дошман туктаул ыг ына якын ук килде дә, бырг ыларын кычк ырт ып,
кулларындаг ы чүлмәкләрен бәреп ватт ы. 20 Һәр өч төркемдәг е суг ышч ылар, бырг ы
ларын кычк ырт ып һәм чүлмәкләрен ват ып, сул кул ына янып торган чырагларын,
уңына бырг ыларын тотк ан килеш, «Раббы кыл ыч ы! Гидеон кыл ыч ы!» дип сөрән
ләргә һәм бырг ыларын кычк ырт ырга тот ынд ылар. 21 Алар шулай станн ы камап
алып, бер урында басып тора бирделәр, дошман исә ары-бире килеп йөг ерергә,
кычк ырырга тот ынд ы, аннары кача башлад ы. 22 Берьюл ы өч йөз бырг ы кычк ырта
башлауг а, стандаг ы Мидья н суг ышч ылары, кыл ычларын күтәреп, бер-берсенә
ташланд ы. Бу – Раббы кодрәте белән эшләнде. Аннары дошман гаскәрләре Сере
ра тарафына, Бәйт-Шиттага таба качарга тот ынд ы. Алар шулай Таббат янындаг ы
Әбел-Мехола шәһәренең чиг енә җиткәнче чаба бирделәр.
23 Шуннан исраи л иләр – Нәпт ал и, Ашер һәм Менашше ыруг ын ың барча ка
биләләре – бергә җыелд ылар да мидья н иләрне куа киттеләр. 24 Гидеон исә «Тау
ларыг ыздан төшеп, мидья н иләргә карш ы чыг ыг ыз да Бәйт-Бара шәһәренә кадәр
Үрд үн кич үен үз кул ыг ызга алыг ыз!» дигән хәбәр белән Эфраи м тауларына үзенең
хәбәрчеләрен юллады. Эфраимнәр, җыелып килеп, Бәйт-Барага кадәр Үрд үн кич үен
үз кулларына алд ылар. 25 Мидья н иләрне куа барганда, алар дошманнарын ың ике
гаскәрбаш ын – Ореб белән Зеевн ы әсир иттеләр һәм Оребн ы – Ореб кыясында, ә
Зеевн ы исә Зеевн ың йөзем изг ечендә үтерделәр; Ореб белән Зеевн ың баш ын Үрд үн
аръя гыннан Гидеонга алып кайт ып бирделәр.

8

Гид ео нның Зебах белән Салмунны үтерүе

Эфраи мнәр:
– Ни өчен шулай эшләдең син? Мидья н иләргә карш ы яу чапк анда, ник безне
чак ырмад ың? – дип, Гидеонга үпкә белдерделәр.
2 Әмма Гидеон аларг а:
1
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– Мин башк арган эш сезнеке белән чаг ышт ырганда кечкенәдер. Абиг ызер угыл
лары белән чаг ышт ырганда, эфраи мнәр иң яхш ы, иң өлг ергән йөзем тәлгәшләрен
җыйд ы: 3 Аллаһ ы сезнең кулг а мидья н иләрнең яубашлары Ореб белән Зеевн ы
тапш ырд ы. Сезнеке белән чаг ышт ырырдай, ул кадәр нәрсә эшләдем мин?! – диде.
Гидеонн ың шуш ы сүзләреннән соң эфраи мнәр тын ычлана төштеләр. 4 Шуннан
Гидеон, үзенең өч йөз суг ышч ысы белән Үрд үн буена килеп, елган ы кичеп чыкт ы.
Арыган-талчыккан булсалар да, алар дошманн ы кууларын дәвам итте. 5 Суккөт
шәһәренә җиткәч, Гидеон:
– Без Мидья н патшалары Зебах белән Салм унн ы эзәрлекләп барабыз. Суг ыш
чыларым алҗ ыд ы, аларн ың тамаг ын туйд ырсаг ыз иде, – дип, шәһәр халк ына
мөрәҗәгать итте.
6 Әмма Суккөт түр әләр е, аңа җав ап итеп:
– Нәрсәгә дип синең гаскәреңне ашат ыйк әле без? Зебах белән Салм унн ы тот
тыңм ы соң әле син? – диделәр.
7 – Менә шуш ы сүзләр ег ез өчен, – диде аларг а Гидеон, – Зебах белән Салм ун
ны Раббы минем кулга тапш ырганнан соң, мин сезне чабагач урын ына чәнечкеле
дала куаг ы белән сукт ырырм ын!
8 Аннары Гидеон Пенуилгә юл алд ы һәм анда яшәүчеләрг ә дә шул ук сорау бе
лән мөрәҗәгать итте. Пен уи л халк ы да Суккөттә яшәүчеләр кебек җавап бирде.
9 Гидеон аларг а:
– Җиң ү яулап кайт к ан чакта, мин сезнең манараг ызн ы җимерәчәкмен! – диде.
10 Әлег е яуда йөз егерме мең суг ышч ысын югалт к ан Зебах белән Салм ун бу ва
кытта үзләренең унбиш меңлек гаскәре белән Каркорга килеп тукт ый. (Шәрык
тарафыннан килг ән гаскәрдән шун ың кадәр суг ышч ы калг ан була.) 11 Гидеон
гаскәре, Нобах төбәг ен һәм Йөгбеһа шәһәрен кәрван юлы буйлап көнч ыг ыштан
әйләнеп үтеп, һич көтмәгәндә аларн ың чат ырларына һөҗ үм итә. 12 Мидья н пат
шалары Зебах белән Салм ун кач ып өлг ерәләр, ләк ин Гидеон аларн ы куы п тота;
кот ы алынган дошман гаскәрен исә тар-мар итә. 13 Йоаш угл ы Гидеон, Херес кал
кул ыг ы буйлап суг ыш сәфәреннән кайт ып килешл и 14 Суккөт шәһәрендә яшәүче
бер егетне тот ып алып, аңа кайбер сораулар бирә, һәм әлег е егет аңа җитмеш җиде
Суккөт түрәсенең вә шәһәр өлкәннәренең исемнәрен язып бирә. 15 Шуннан Гиде
он, Суккөт халк ы янына килеп:
– Менә алар – Зебах белән Салм ун! – диде. – Ә сез: «Зебах белән Салм унн ы
әлегәчә тота алмагач, синең алҗ ыган гаскәреңне ник ашат ыйк без?» – дип, мин
нән көлгән идег ез!
16 Шәһәрнең өлкәннәр ен Гидеон кулг а алырг а боерд ы, Суккөт халк ын исә ча
багач урын ына чәнечкеле дала куаг ы белән сукт ырд ы. 17 Ә Пен уи лдә, манаран ы
җимереп, аның халк ын кырып бетерде. 18 Зебах белән Салм уннан Гидеон:
– Таворда сез җаннарын кыйган кешеләр нинд ирәк иде? – дип сорад ы.
Зебах белән Салм ун:
– Алар синең сыман, кыяф әтләр е белән патша угылларын хәт ерләт ә иде, –
диделәр.
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19 – Алар минем берт уг ан кардәшләр ем, минем әнкәмнең угыллары иде, – диде
аларга Гидеон. – Раббы Үзе шаһ итт ыр: әгәр аларн ың гомерләрен аяган булсаг ыз,
мин дә сезнең җанн ы кыймас идем!
20 Аннары Гидеон үзенең бер енче угл ы Етерга:
– Үтер аларн ы! – диде.
Әмма Етер яшь иде әле, шуңа күрә кын ысыннан кыл ыч ын алып аларн ың җан
нарын кыя рга курыкт ы.
21 – Син үзең үтер безне! – диделәр Зебах белән Салм ун. – Һәркем көче җиткән
эшне башк арырга тиеш.
Шуннан Гидеон аларн ың үзләрен кыл ычтан узд ырд ы һәм дөя ләренең муен ына
таг ылган ярымайларын салд ырып алд ы.

Гид ео нның изге эфод ы
– Безнең белән син идарә ит, – дип үтенде Гидеоннан исраи л иләр, – аннары
синең угл ың һәм оныг ың идарә итәр – мидья н иләр кул ыннан безне син котк ар
дың бит!
23 – Сезнең белән мин дә, минем угл ым да идар ә итмәя чәк, Раббы идар ә итс ен
сезнең белән, – дип җавап кайтард ы аларга Гидеон. – 24 Минем сезгә бер генә үте
нечем бар: ган имәт мал ыннан һәрк айсыг ыз миңа берәр алк а бирсен. (Дошманнары,
исмәг ыйл иләр, алт ын алк а таг ып йөри иде).
25 – Әлбәттә, бирәбез, – дип җавап кайтарды исраилиләр һәм, җиргә өс киеме
җәеп, һәркайсы шунда үзенең ганимәт малыннан берәр алка ташлады. 26 Җәмгысы
бер мең дә җиде йөз шәкыл* алтын җыелды. Аңардан тыш, әле анда ярымайлар,
асылмалы бизәкләр, Мидьян патшаларының җете кызыл киемнәре һәм дөя муенына
тага торган алтын чылбырлар да бар иде. 27 Гидеон әлеге алтыннан с эфод эшләтте дә
үзенең шәһәре Офрада урнаштырды, һәм исраилиләр, Раббыга тугрылык сакламый
ча, шуңа табына башладылар. Гидеон һәм аның токымы өчен эфод тозакка әйләнде.
28 Мидьяниләр, Исраил угылларына буйсыну белдереп, башкача инде баш күтәрмәс
булдылар, һәм Гидеон исән чакта кырык ел дәвамында илдә тынычлык хөкем сөрде.
29 Йоа ш угл ы Еруб-Багал, үз өенә әйләнеп кайт ып, шунда яши бирде. 30 Гиде
онн ың җитмеш угл ы туд ы, чөнк и хат ыннары бих исап күп иде. 31 Шәкемдә яшәүче
кән изәг е шулай ук ир бала тапт ы, һәм Гидеон аңа Әбумәл ик дип исем кушт ы.
32 Йоа ш угл ы Гидеон нык карт аеп дөнья куйг аннан соң, аны абиг ыз ерларн ың би
ләмә җирендәг е Офра шәһәрендә, әтисе Йоашн ың каберлег ендә дәфен кылд ылар*.
33 Гидеон гүр ияс е булг аннан соң, исраи л иләр, Раббыг а тугрыл ык саклам ый
ча, Багал сыннарына табына һәм Багал-Беритне үзләренең аллалары дип тан ый
башлад ылар; 34 төрле яклап әйләндереп алган дошманнары кул ыннан котк арган
Раббын ы, үзләренең Алласын, хәтерләренә дә алмад ылар. 35 Исраи лгә күпме иге
лекләр кылган Еруб-Багал (ягън и Гидеон) йорт ына да алар яхш ыл ык белән җавап
кайтармад ылар.
22

* 8:26 Шәкыл
* 8:32 Дәф ен

– 10 гр.
кылу – мәе т күм ү.
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Әбумәликнең бөтен Шәкем өстеннән идарә итүе

1 Көннәрдән беркөнне Еруб-Багал угл ы Әбумәл ик, әнкәс енең ир кардәшләр е
янына Шәкемгә килеп, аларга һәм аларн ың бөтен нәселенә:
2 – Шәкем халк ына җиткер ег ез: «Сезнең өст ән Еруб-Багалның җитмеш угл ы
яисә берсе генә идарә иткәндә яхш ыракм ы?» Аннары шун ы да онытмаг ыз: мин
сезнең белән бер җан, бер тәндер! – диде.
3 Әнис енең кардәшләр е әлег е сүзләрне Шәкем халк ын а җиткерделәр, һәм алар:
«Ул бит безг ә туг ан тиешле», – дип, аның ягын алд ылар. 4 Шуннан алар аңа БагалБерит сгыйбадәтх анәс еннән җитмеш шәк ыл көмеш бир еп, Әбумәл ик шул акчаг а
җыен әтрәк-әләм, башк ис әр бәндәләрне яллад ы да, аларн ы иярт еп, 5 Офраг а,
атасын ың йорт ына килде һәм үз кардәшләр енең – Еруб-Багалның җитмеш уг
лын ың җан ын бер таш өст ендә кыйд ы! Еруб-Багалның төпчек угл ы Иотам гына
кач ып кот ыла алд ы. 6 Аннары Шәкемнең бар халк ы һәм Бәйт-Миллода яшәүче
ләр, Шәкемдәг е изг е таш янындаг ы имән төб ендә җые л ып, Әбумәл икне патша
дип игълан итт еләр.

Иотамның гыйб рәтле сүз е
Бу хакта ишеткәннән соң, Иотам, Гәризим тау баш ына менеп:
– Тыңлаг ыз мине, Шәкем халк ы! Шул чаг ында Аллаһ ы да сезне ишетер! – дип
кычк ырд ы. 8 – Бервак ыт шулай агачлар үзләре өстеннән патша билг еләргә дип
җыйналг аннар да зәйт үн агач ына: «Безнең өстән патшал ык кыл!» – дигәннәр.
9 Әмма ул аларг а: «Башк а агачлар белән идар ә итәм дип, илаһларн ы һәм кешеләрне
данлау өчен куллан ыла торган май бирүдән тукт ыймм ы?!» – дип җавап кайтарган.
10 Шуннан агачлар: «Безнең өст ән син патшал ык ит!» – дип, инҗ ирг ә тәкъд им ит
кәннәр. 11 Әмма ул: «Башк а агачлар белән идарә итәм дип, татл ы җимеш бирүдән
тукт ыймм ы?!» – дип җавап кайтарган. 12 «Безнең өстән син патшал ык ит!» – дип,
агачлар йөзем куаг ына тәкъд им иткәннәр. 13 Әмма ул: «Башк а агачлар белән идарә
итәм дип, аллаларн ың һәм кешеләрнең күңелен күтәрә торган җимеш суы бирү
дән тукт ыймм ы?!» – дип җавап кайтарган. 14 Ниһая ть, агачлар: «Безнең өстән син
патшал ык ит!» – дип, күгән куаг ына тәкъд им иткәннәр. 15 Күгән куаг ы агачлар
га: «Әгәр сез дөрестән дә мине үзег езнең патшаг ыз итеп билг ел исез икән, ярый,
килег ез, минем күләгәмдә сыен ыр урын табыг ыз. Әгәр инде риза түг ел икәнсез,
күгән куаг ыннан ялк ын күтәрелеп, Ливан эрбетләрен янд ырып бетерер!» – дигән.
16 Шулай итеп сез, Әбумәл икне патша итеп билг еләп, гадел һәм дөр ес эш кылд ы
гызм ы?! Еруб-Багалга һәм аның ток ым ына яхш ыл ык белән җавап кайтард ыг ызм ы?!
Эшенә күрә әҗерен шулай түләдег езме?! 17 Сезне мидья н иләр кул ыннан котк арыр
өчен, минем атам гомерен аям ый суг ышт ы. 18 Сез исә, аның нәселенә карш ы баш
күтәреп, аның угылларын кырып бетердег ез – бер таш өстендә җитмеш кешенең
җан ын кыйд ыг ыз һәм аның кол хат ын ын ың угл ын, сезгә кардәш булган өчен генә,
Шәкем патшасы итеп билг еләдег ез. 19 Еруб-Багал ток ым ы белән гадел һәм дөрес
эш кылд ык, дип сан ыйсыз икән, Әбумәлигегез өчен сөенег ез, ул да сезнең өчен
куансын! 20 Әгәр инде алай уйламасаг ыз, Әбумәл ик салган ут, Шәкем халк ын һәм
7
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Бәйт-Миллода яшәүчеләрне янд ырып, көл итсен! Шәкем халк ы һәм Бәйт-Миллода
яшәүчеләр кабызган ут исә Әбумәл икне юк итсен!
21 Шуннан соң Иотам, Беерг а кач ып, кардәше Әбумәл икт ән яшер енеп, шунда
яшәде.
Шәкем халкының Әбумәликкә буйсынмавы
Әбумәл ик Исраи лдә өч ел дәв ам ында патшал ык итт е. 23 Әбумәл ик белән
Шәкем халк ын ың арасын боз ар өчен, Аллаһ ы, үзенең явыз рух ын иңдер еп, Шә
кем халк ы Әбумәл иккә буйсынмас булд ы. 24 Еруб-Багал угылларын ың кыелг ан
җитмеш җан ы өчен, аларн ың коелг ан каннары өчен кардәшләр е Әбумәл ик тә,
аңа үзенең ир туг аннарын үтер ерг ә бул ышк ан Шәкем халк ы да җав ап бир ерг ә
тиешләр! 25 Шәкемдә яшәүчеләр, Әбумәл иккә үч итеп, әйләнә-тирәдәге тау баш
ларында яшер енеп торып юлч ыларн ы тал ый башлад ылар. Бу хакт а Әбумәл иккә
хәб әр итт еләр.
26 Көннәрдән беркөнне Шәкем каласына үзенең кардәшләр е белән берг ә Эбед
угл ы Гагал килде, һәм Шәкем халк ы аңа үзенең ышан ыч ын белдерде. 27 Аннары
хал ык, йөзем бакчаларында уңыш җыеп, йөзем изг ечтә җимеш суы сыг ып, үз илаһ
ларын ың йорт ында Әбумәл икне сүгә-сүгә ашап-эчеп бәйрәм итте.
28 – Әбумәл ик кем дә, Шәкем халк ы кем! – дип лаф орд ы Эбед угл ы Гаг ал. – Ни
өчен әле без аңа хезмәт итәргә тиеш?! Еруб-Багал угл ы Әбумәл ик үзенең идарәчесе
Зәбул белән бергә Шәкем атасы Хам ур ток ым ына хезмәт күрсәтергә тиеш! Ни
гә дип аңа хезмәт итик әле без?! 29 Әгәр шуш ы хал ык белән мин идарә итсәмме?
Әбумәл икне мин, һичш иксез, куы п җибәрер идем! «Гаскәреңне җый да алыш ырга
чык!» – дия р идем мин аңа.
30 Шәкем шәһәр енең идар әчес е Зәбул, Эбед угл ы Гаг алн ың сүзләр ен ишет еп, яр
суы ннан кайнап чыкт ы. 31 Ул «Эбед угл ы Гагал, үзенең кардәшләре белән Шәкемгә
килеп, шәһәр халк ын сиңа карш ы кот ырта. 32 Төнлә үзеңнең халк ың белән килеп
шәһәр читендә яшеренеп тор да 33 иртәг есен коя ш чыкк анда шәһәргә һөҗ үм ит.
Гагал үзенең суг ышч ылары белән карш ыңа чыгар һәм синең кул ыңа килеп элә
гер» дигән хәбәр белән Әбумәл ик янына яшертен генә үзенең кешеләрен юллад ы.
34 Төнлә Әбумәл ик үзенең гаскәр е белән яуг а кузг алд ы һәм, Шәкем янына килеп
җитеп, суг ышч ыларын дүрт төркемгә бүлде.
35 Эбед угл ы Гаг ал сшәһәр капк асы төб ендә басып торг анда, Әбумәл ик үзенең
суг ышч ылары белән яшеренеп торган җиреннән чыкт ы. 36 Гагал, аларн ы күреп
алып, Зәбулга:
– Таулардан нинд идер кешеләр төшеп килә, – диде.
– Юк, таулардан төшкән күләгә шулай күренә сиңа, – диде аңа Зәбул.
37 Әмма Гаг ал, янә сүз ен башлап:
– Әнә, тау баш ыннан кешеләр төшеп килә, күрәзәчеләр имәне яныннан да бер
төркем якынлаша, – диде.
38 Шунда Зәбул аңа:
– Син: «Без аңа хезмәт итәргә кем соң әле ул Әбумәл ик?!» – дигән идең түг елме?!
Әнә, син күрәлмаган хал ык ул! Бар, суг ыш алар белән! – диде.
22
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39 Гаг ал, Шәкем халк ын әйдәп, Әбумәл иккә карш ы яуг а ташланд ы. 40 Әбумәл ик
аларн ы суг ыш кырын ташлап качарга мәҗбүр итте һәм шәһәр капк асына җиткәнче
эзәрлекләп бард ы – җиңелгәннәрнең күбесе шунда әҗәлен тапт ы.
41 Шуннан Әбумәл ик Арума каласына кайтт ы. Зәбул исә Гаг ал белән аның кар
дәшләрен Шәкемнән куы п җибәрде.
42 Икенче көнне Шәкем халк ы таг ын шәһәрдән чыкт ы, һәм бу хакт а Әбумәл ик
кә хәбәр иттеләр. 43 Үзенең гаскәрен өч төркемгә бүлеп, Әбумәл ик аларга әлегәчә
яшеренеп торырга боерд ы. Шәһәрдән чыкк ан хал ыкн ы күргәч, ул яшеренгән җи
реннән кузгалд ы һәм һөҗ үмгә ташланд ы. 44 Әбумәл ик җитәкләгән төркем шәһәр
капк асы янында суг ышк ан арада, калган ике төркем басу өстендәг е дошманн ы
кырырга тот ынд ы.
45 Әбумәл ик белән Шәкем халк ы арасында суг ыш көнозын дәв ам итт е. Әбумәл ик
Шәкемне яулап алд ы һәм анда яшәүчеләрне кырып бетерде, шәһәрне җир белән
тиг езләгәннән соң, шул урынга тоташтан тоз сибеп чыкт ы.
46 Шәкем манарасындаг ылар, бу хакт а ишет еп, Эл-Берит гыйбадәтх анәс ендәг е
ныг ыт ылган урынга кереп яшеренделәр. 47 Аларн ың кая кереп качк аннарын бел
гәннән соң, 48 Әбумәл ик үзенең кешеләре белән Салмон тавына менде дә, балта
белән агач ботакларын чабып, җилкәсенә салд ы һәм үзенең суг ышч ыларына:
– Сез дә тизрәк мин эшләгәнне эшләг ез! – диде.
49 Суг ышч ыларн ың һәрк айсы, чабылг ан ботакларн ы җилкәсенә сал ып, Әбумәл ик
арт ыннан иярде. Аннары ныг ытма тирәл и ботак өйделәр дә ут төрттеләр. Шәкем
манарасында яшеренеп калган меңгә якын ир-ат белән хатын-кыз шул рәвешле
һәлак булд ы.
50 Шунн ан Әбумәл ик, Теб ес тар афын а юнәлеп, аны кам ад ы һәм яул ап алд ы.
51 Әлег е шәһәрдә әйб әтләп ныг ыт ылг ан бер ман ар а бул ып, Теб ес халк ы, ирләр
һәм хатын-кызлар, шунда кер еп яшер енделәр дә манара баш ына күт әр елделәр.
52 Әбумәл ик ман ар а янын а килде һәм, ут төртмәкче бул ып, ишекк ә якынл аш
ты. 53 Шулчакн ы югарыдан бер хат ын, Әбумәл икнең баш ына тег ермән таш ын ың
кит ег ен ырг ыт ып, аның баш ын ярд ы. 54 Әбумәл ик тиз генә корал йөрт үчес ен
чак ыртт ы да:
– Кыл ыч ыңн ы тарт ып чыгар да үтер мине! «Хатын-кыз үтерде аны» дигән дан ым
таралмасын! – дип боерд ы.
Корал йөрт үче егет аңа кыл ыч ы белән кадад ы, һәм Әбумәл ик җан тәсл им кылд ы.
55 Аның үлг әнен күр еп, исраи л иләр өйләр енә тарал ышт ы. 56 Җитмеш кардәшенең
җан ын кыеп, үз атасына карш ы кылган җиная те өчен Аллаһ ы шулай Әбумәл икне
җәзага тартт ы. 57 Кылган явызл ыкларына карап, Аллаһ ы Шәкем халк ына да җәза
сын бирде. Әнә шул рәвешле, аларга Еруб-Багал угл ы Иотамн ың карг ыш ы төште.

10

Тола – Исраи л хөкемчесе

Әбумәл икнең вафат ыннан соң Исраи лнең котк аруч ысы тум ыш ы белән
Исәсхәр ыруг ына караг ан Дод у угл ы Пуа һт ан туг ан Тола була. Ул Эфраи м
таул ыг ындаг ы Шам ирдә яши. 2 Исраи л белән егерме өч ел дәв ам ында идар ә итеп
дөнья дан кит еп барг аннан соң, Тола үзенең шәһәр е Шам ирдә дәф ен кыл ына.
1
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Яһир – Исраи л хөкемчесе
3 Аңардан соң гил ыг адл ы Яһир егерме ике ел буена Исраи л хөкемчес е бул ып то
ра. 4 Аның утыз угл ы була һәм аларн ың утызы да ишәккә атлан ып йөри. Гил ыгад
төбәг ендә аларн ың утыз шәһәре бул ып, алар бүг ен дә Яһир авыллары дип аталалар.
5 Вафат ыннан соң Яһир Камонда гүрг ә иңдер елә.

Раббының Исраи лне дошман кулына тапшыруы
Исраи л угыллары, Раббы күз алд ында яман гамәлләр кыл уы н дәвам итеп, Багал
һәм Аширә сыннарына, арам иләр, сид унл ылар, мәабиләр, аммон иләр һәм пелеш
тиләрнең илаһларына баш ияләр. Раббыдан йөз чөереп, Аңа табын удан тукт ыйлар.
7 Шуннан Раббы, ярсуы ннан кайнап, исраи л иләрне пелешт иләр һәм аммон иләр
кул ына тапш ыра. 8 Шул елн ы әлег е хал ыклар, Үрд үннең көнч ыг ыш ярында, амо
риләр җирендәг е Гил ыгадта яшәүче Исраи л угылларын җиңеп чыг ып, унсиг ез ел
дәвам ында аларга көн күрсәтм иләр. 9 Аннары аммон иләр Яһүдә, Бенья м ин һәм
Эфраи м ыругларына карш ы суг ыш башлау ния те белән Үрд үнне кичеп чыгалар.
Исраи л иләр бик мөшкел хәлдә калалар. 10 Шунда алар:
– Синең алда сгөнаһ эш кылд ык без! Үз Аллабыздан йөз чөереп, Багал сыннарына
табына башлад ык! – дип, ялынып-ялварып Раббыга мөрәҗәгать итәләр.
11 Раббы исә аларг а:
– Мисырлылар, амориләр, аммониләр, пелештиләр, 12 сид унлылар, амалык ыйлар
һәм маг он иләр кул аст ында җәфа чиккән чакта, ялынып-ялварып Миннән ярдәм
сорауга, Мин һәрчак сезне котк ара килдем! 13 Ә сез, Миннән йөз чөереп, башк а
илаһларга табына башл ый идег ез. Шун ың өчен Мин сезне бүтән котк армая чак
мын! 14 Барыг ыз, үзег ез сайлаган илаһларга ялварыг ыз, авыр чакта алар котк арсын
сезне! – дип җавап кайтард ы.
15 – Гөнаһл ы без! Нишләтс әң дә – без Синең ихт ыя рыңда! Тик бу юлы гына яр
дәмеңнән ташлама! – дип ялвард ы Исраи л угыллары Раббыга.
16 Шунн ан алар, чит илаһл ард ан баш тарт ып, Раббыг а табын а торг ан булд ыл ар,
һәм исраи л иләрнең җәфа чиг үләр енә Ул тын ыч кына карап тора алмад ы.
17 Берв ак ыт аммон иләр, исраи л иләрг ә карш ы суг ыш ачарг а хәл кыл ып, Гил ыг ад
ка килеп тукталд ылар; Исраи л угыллары да, гаскәр туплап, Миспага җыйналд ы.
18 Гил ыг ад түр әләр е бер-берсенә:
– Аммон иләргә карш ы суг ышк а безне кем әйдәп алып барса, Гил ыгад белән
шул идарә итсен! – диде.
6

11

Ифтах – Исраи л хөкемчесе

Гил ыгадл ы Ифтах гайрәтле суг ышч ы иде. Аның анасы – фах ишә хат ын,
ә атасы Гил ыгад исемле адәм иде. 2 Әмма Гил ыгадн ың үз хат ын ы да ир ба
лалар таба; үсеп җиткәч, алар:
– Атабыз мирасында синең өлешең юк, чөнк и син башк а хат ынн ың угл ы, – дип,
Ифтахн ы куы п чыгаралар.
1
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3 Шуннан Ифт ах, кардәшләреннән кач ып, Тоб иленә китә. Биредә аның тир әсенә
җыен әтрәк-әләм туплана, һәм алар бергәләшеп кешеләргә һөҗ үм итә башл ыйлар.
4 Күпмедер вак ыттан соң, аммон иләр Исраи лг ә карш ы яуг а күтәрелг әч, 5 Гил ыг ад
төбәг енең өлкәннәре, Ифтахн ы алып кайт ырга дип, Тоб иленә килделәр 6 һәм аңа:
– Кайт ып, безнең гаскәрбаш ы бул! Аммон иләргә карш ы безне суг ышк а әйдәп
бар! – диделәр. 7 Аларга җавап итеп, Ифтах:
– Мине күрәлмас бул ып, атам йорт ыннан куы п чыгаруч ылар сез түг елме соң?!
Инде менә хәзер, баш ыг ызга бәла төшкәч, нәрсәгә дип минем янга килдег ез? –
диде. 8 Гил ыгад өлкәннәре исә Ифтахк а әйттеләр:
– Әйе, менә хәзер без: «Аммон иләргә карш ы суг ышк а әйдәп баруч ыбыз бул!
Шулай итеп, бөтен Гил ыгад белән җитәкчелек итәрсең», – дип әйтергә килдек.
9 – Ярар, – дип җав ап бирде аларг а Ифт ах, – әгәр мин, сез сораг анча кайт ып,
аммон иләр белән суг ышсам һәм, Раббы куш ып, миңа җиңәргә язган булса, сезнең
җитәкчег ез бул ырм ын.
10 – Раббы Үзе шаһ итт ыр: һәммәс ен син әйт кәнчә эшләрб ез! – диде аңа Гил ы
гад өлкәннәре.
11 Шуннан Ифт ах Гил ыг ад өлкәннәр е белән кит еп бард ы, һәм хал ык аны үзенең
җитәкчесе һәм гаскәрбаш ы итеп билг еләде. Ифтах үзенең шарт ын Миспа шәһә
рендә, Раббы карш ында яңадан кабатлад ы. 12 Аннары ул «Сиңа миннән ни кирәк?
Ни өчен син минем җиремә суг ыш белән килдең?» дигән сорау белән аммон иләр
патшасына үзенең илчеләрен юллад ы. 13 Ифтахн ың илчеләре арк ыл ы аммон иләр
патшасы «Мисыр иленнән чыкк ан чакта исраи л иләр Арнон елгасыннан башлап,
Яббок һәм Үрд үн елгаларына кадәр минем җирләремне яулап алд ылар. Кыск асы,
яхш ыл ык белән сорыйм: ул җирләрне миңа кире кайтар!» дигән җавап бирде.
14 Аммон иләр патшасы янына Ифт ах үзенең илчеләр ен янә юллад ы. 15 Хәз ер инде
алар аңа болай дип әйт ергә тиеш булд ылар: «Ифтах менә нәрсә ди: „Исраи л иләр
Мәаб һәм Аммон җирләрен тарт ып алмад ы. 16 Мисырдан чыкк ач, алар, чүлне ки
чеп, сКам ышл ы диңг ез буена килеп җитт еләр. Кад ыш шәһәреннән алар 17 ‘Сезнең
җир аша үтәргә рөхсәт итсәг ез иде’ дигән гозер белән Эдом патшасына үзләренең
илчеләрен юллад ылар. Әмма Эдом патшасы аларг а рөхсәт ен бирмәде. Мәаб пат
шасыннан сорап карад ылар – ул да риза булмад ы. Шул рәвешле, исраи л иләргә
Кад ышта кал ырг а туры килде. 18 Шуннан алар, Эдом белән Мәабн ы әйләнеп узып,
чүл аша китәргә мәҗбүр булд ылар. Мәаб иленең көнч ыг ыш чикләренә җиткәч,
мәабиләрнең Арнон елг асы буйлап уза торг ан чиг ен бозм ыйча, исраи л иләр елг а
аръя г ында тукталд ылар 19 һәм Хишбунда яшәүче амориләр патшасы Сихонг а ‘Си
нең җирең аша үзебезнең илгә үтәргә ризал ыг ыңн ы бир’ дип, илчеләр юллад ылар.
20 Әмм а Сихон үз җир е аша исраи л иләрг ә үтәрг ә рөхс әт итмәде – үзенең бөт ен
гаскәрен туплап, Яһас шәһәре янында исраи л иләрг ә һөҗ үм итт е. 21-22 Шуннан
Раббы, Исраи л Алласы, Сихонн ы һәм аның бөт ен гаскәрен, исраи л иләр кул ына
тапш ырып, тар-мар итте. Исраи л иләр Арнон елгасыннан алып Яббок елгасына һәм
чүлдән башлап Үрд үн елг асына кадәр җәелеп ятк ан амориләр җиренә хуҗ а булд ы.
23 Шул ай итеп, Раббы, Исраи л Алл асы, Үз халк ын ың күз алд ынн ан амориләрне
куы п җибәрде. Ә син хәзер шул җирләрне бездән тарт ып алмакч ы буласыңм ы?
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Син – үзег езнең аллаг ыз Кемош биргән җирләргә хуҗ асың, без исә – үзебез
нең Раббы Аллабыз биргән җирләрнең хуҗ асы! 25 Мәаб иленең патшасы, Сиппор
угл ы Бәлактан кай ягың арт ык синең?! Ул әнә Исраи л белән дошманлашмад ы,
суг ышмад ы. 26 Исраи л халк ы инде өч йөз ел дәв ам ында Хишбунда һәм аның
әйләнә-тирәсендәге авылларда, Арог ырда һәм аның әйләнә-тирәсендәге авыллар
да, Арнон елг асы буендаг ы авылларда гомер итә. Нигә соң син моңа кадәр әлег е
җирләрне бездән тарт ып алмад ың? 27 Синең алда минем гаебем юк, ә син, миңа
карш ы суг ыш башлап, миңа явызл ык кыласың. Болай булг ач, исраи л иләр белән
аммон иләргә Раббы Үзе хөкем чыг арсын!“»
24

Ифтахның нәз ере
Әмма Ифтахн ың сүзләрен аммон иләр патшасы игът ибарга алмад ы. 29 Шуннан
Ифтахк а Раббы Рух ы иңде; һәм Ифтах, Гил ыгад вә Менашше җирләрен үтеп, Ги
лыгадтаг ы Миспага килде дә биредән аммон иләргә карш ы яуга кузгалд ы. 30 Ифтах:
– Әгәр син аммон иләрне минем кулга тапш ырсаң, 31 җиң ү яулап кайт к ан чаг ым
да, йорт ымн ың капк асын ачып беренче бул ып карш ыма чыг уч ын ы мин, тулаем
янд ыру корбан ы итеп, Сиңа баг ышлар идем! – дип, Раббыга нәзерен әйтте.
32 Ифт ах аммон иләрг ә карш ы һөҗ үмг ә күчт е, һәм Раббы аларн ы Ифт ах кул ына
тапш ырд ы. 33 Бу суг ышта аммон иләр бик зур югалт уга дучар булд ылар: Арог ырдан
алып Минниткә һәм Әбел-Керамимгә җиткәнче аларн ың егерме шәһәре яулап
алынд ы. Шул рәвешле, исраи л иләр аммон иләрне үзенә буйсынд ырд ы.
34 Ифт ах Миспаг а, үз йорт ына әйләнеп кайт са, бер енче бул ып аның карш ысына
шөлдерле барабанын кага-кага, бии-бии бердәнбер кызы килеп чыкты. Аңардан баш
ка Ифтахн ың кыз-угыллары юк иде. 35 Кызын күрүгә, өстендәг е киемен ерт ып, ул:
– Их, кызым, син мине чарасыз иттең! Зур бәлагә салд ың син мине! Мин бит
Раббыга нәзер әйттем һәм сүземнән кире кайта алм ыйм хәзер! – диде.
36 – Әткәм! Раббыг а нәз ер әйт кән булг ач, аңа ант иткәнчә гамәл кыл. Сиңа Ул
дошманнарың аммон иләрне җиңәргә мөмк инчелек бирде! – диде аңа кызы. 37 Ан
нары: – Тик бер үтенечем бар сиңа: ике айга җибәр мине, дус кызларым белән тау
ларга китеп, өлешемә тигән язм ыш ым хак ында күз яшьләре түг им – ир хат ын ы
бул ырга язмаган миңа! – дип өстәде.
38 Әтис е, ике айг а аңа кит әрг ә рөхс әт ен бир еп:
– Бар, – диде, һәм кыз, дуслары белән тауларга күтәрелеп, үзенең язм ыш ы ха
кында күз яшьләре түкте.
39-40 Ике ай вак ыт узг аннан соң, кыз үзенең әтис е янына әйләнеп кайтт ы, һәм
әтисе әйт кән нәзерен үтәде. Кыз гыйффәт ен җуймаг ан килеш дөнья дан кит еп
бард ы. Шуш ы хәлдән соң Исраи л кызлары арасында ел саен дүрт көн дәвам ында,
гил ыгадл ы Ифтахн ың кызын искә алып, матәм тот у гадәткә керде.
28

12

Ифтахның эфраимнәргә һөҗүм итүе

Бервак ыт эфраи мнәр, Сапонга җыел ып килеп, Ифтахк а:
– Аммон иләргә карш ы суг ышк а барганда, ник безне чак ырмад ың? Шун ың
өчен без сине йорт ың белән бергә янд ырабыз! – диделәр.
1
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2 – Аммон иләр белән безнең арада бик зур низ аг чыкк ан иде, – дип җав ап бирде
аларга Ифтах. – Мин сезне чак ырд ым, ләк ин бит сез миңа ярдәмгә килмәдег ез.
3 Сездән ярдәм булмасын аңлаг ач, торм ыш ымн ы курк ын ыч аст ына куеп, мин ам
мон иләргә карш ы ялг ызым киттем, һәм Раббы аларн ы минем кул ыма тапш ырд ы.
Нәрсәгә дип соң сез бүг ен миңа карш ы яуга чыкт ыг ыз?
4 Шуннан Ифт ах, бөт ен Гил ыг ад халк ын яуг а күт әр еп, эфраимнәргә һөҗ үм итт е,
һәм бу көрәштә гил ыгадл ылар җиңеп чыкт ы. («Качк ын гил ыгадл ылар! Гил ыгад
бит ул Эфраи м белән Менашше арасындаг ы бер төбәк кенә!» – дип кычк ырган
иде аларга эфраи мнәр.)
5 Гил ыг адл ылар, Үрд үн кич үләр ен яулап алып, эфраимнәрнең чиг енер юллары
на карш ы төштеләр. Кач ып баруч ы эфраимнәрдән кем дә булса: «Елга аръя г ына
чыгарга рөхсәт итег ез», – дип үтенә калса, гил ыгадл ылар аңардан: «Ә син Эфраи м
нәселеннән түг елме?» – дип сорый иделәр. Әгәр инде тег е: «Юк!» – дисә, 6 аңарга:
«Алайса, „шибболет“ дип әйтеп күрсәт әле», – диләр иде. Ул адәм дөрес итеп әйтә
алм ыйча «сибболет» диюгә, аны шунда ук тот ып алалар да Үрд үн кич үе янында
үтерәләр иде. Ул вак ытн ы Эфраи м ыруг ыннан кырык ике мең гаскәринең җан ы
кыелд ы.
7 Ифт ах алт ы ел дәв ам ында Исраи лнең хөкемчесе булд ы. Гил ыг адл ы Ифт ах дөнья
куйганнан соң, аны Гил ыгад шәһәрләренең берсендә дәфен кылд ылар.

Ивсан – Исраи л хөкемчесе
8 Аңардан соң Исраи лдә Бәйт-Лехемнән Ивсан идар ә итт е. 9 Аның утыз угл ы бар
иде. Үзенең утыз кызын кия үгә биреп, ул утыз угл ына хат ын алып бирде. Исраи лдә
ул җиде ел хөкемче бул ып торд ы. 10 Вафат булганнан соң, Ивсанн ы Бәйт-Лехемдә
гүргә иңдерделәр.

Элон – Исраи л хөкемчесе
Аңардан соң Исраи лдә ун ел дәвам ында Зәбул ун ыруг ыннан Элон хак имлек
итте. 12 Вафат ыннан соң, аны Зәбул ун җирендәг е Аял унда дәфен кылд ылар.
11

Абд ун – Исраи л хөкемчесе
Аңардан соң Исраи л белән пиргатонл ы Һиллел угл ы Абд ун идарә итте. 14 Әле
ге Абдунның кырык угл ы һәм утыз оныг ы бул ып, алар җитмеш ишәккә атлан ып
йөрер иделәр. Абд ун сиг ез ел дәвам ында Исраи л хөкемчесе бул ып торд ы. 15 Дөнья
куйганнан соң, пиргатонл ы Һиллел угл ы Абдунны Эфраи м җирендәг е Пиргатонда,
амал ык ыйлар таул ыг ында гүргә иңдерделәр.
13

13

Шимшонның тууы

Исраи л угыллары таг ын Раббы күз алд ында яман гамәлләр кыл ырга то
тынд ылар, һәм Раббы аларн ы утыз ел буена пелешт иләр кул ына тапш ырд ы.
2 Ул заманда Сорг а шәһәрендә Дан ыруг ыннан Маноа х диг ән бер адәм гомер итеп,
аның хат ын ы бала табу хасия теннән мәхрүм бул у сәбәпле, аларн ың кыз-угыллары
юк иде. 3 Бервак ыт әлег е хат ын янына Раббы фәрештәсе иңеп:
1
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– Менә, син бала табу хасия теннән мәхрүмсең, синең кыз-угылларың юк, – ди
де, – ләк ин син авырга узарсың һәм ир бала туд ырырсың. 4 Тик кара аны, шәраб вә
сыра эчүдән саклан, авызыңа хәрәм ризык капма, 5 чөнк и син, авырга узып, ир бала
табарсың. Әлег е балан ың чәченә пәке тимәс, чөнк и ана карын ыннан ук ул Аллаһ ы
нәзире бул ыр, һәм нәкъ менә ул Исраи лне пелешт иләр кул ыннан котк ара башлар.
6 Хат ын, ире янына килеп, һәммәс ен аңа сөйләп бирде:
– Минем яныма Аллаһ ы бәндәсе килде. Кыяфәте белән ул Аллаһ ы фәрештәсенә
охшаган – кыяфәте бик дәһшәтле иде. Мин аның кайдан кил үен сорашмад ым, ул
да миңа үзенең исемен әйт мәде. 7 Ул миңа: «Син, авырга узып, ир бала табарсың!
Шулай булгач, шәраб вә сыра эчмә, авызыңа хәрәм ризык капма, чөнк и туган кө
неннән алып үлгәнчегә кадәр әлег е бала Аллаһ ы нәзире бул ыр», – диде.
8 Шуннан соң Маноа х Аллаһ ыг а дог а кыл ып әйтт е:
– И-и Хуҗа-Хаким! Бая г ынак Син безнең янга җибәргән Аллаһ ы бәндәсе, кабат
килеп, туасы бала белән ни-нәрсә эшләргә икәнен өйрәтеп китсә иде.
9 Маноа хн ың гоз ер е Аллаһ ыг а килеп ирешт е, һәм хат ын ы кырда чакт а Аллаһ ы
фәрештәсе янә аның янына иңде. Бу вак ытн ы ире Маноа х янәшәсендә юк иде.
10 Хат ын шунд ук ире янына йөг ерде һәм аңа:
– Тег е кеше таг ын килде! – диде.
11 Маноа х урын ыннан торд ы да хат ын ы арт ыннан иярде һәм, әлег е кеше янына
килеп:
– Тег е вак ытн ы минем хат ын белән син сөйләштеңме? – дип сорад ы.
– Әйе, мин, – диде Аллаһ ы фәрештәсе.
12 – Син әйт кәннәр чынг а аша калса, әлег е балан ың яшәү рәв еше нинд и бул ырг а,
һәм ул ни-нәрсә эшләргә тиеш? – дип сорад ы аңардан Маноа х.
13 – Синең хат ын ың мин әйт кәннәрнең һәммәс ен җир енә җиткер еп үтәрг ә ти
еш, – дип җавап бирде аңа Аллаһ ы фәрештәсе. – 14 Йөзем куаг ында үскән һич
нәрсәдән авыз итмәсен, шәраб һәм сыра эчмәсен, хәрәм ризык капмасын. Мин
кушк аннарн ың һәммәсен төгәл башк арсын!
15 – Кәҗә бәт иен суеп, ашарыңа әзерләг әнче сабыр ит! – диде Маноа х Раббы
фәрештәсенә.
16 – Тотк арл ан а калс ам да, ризыг ыңн ан авыз итмәм, – дип җав ап бирде аңа
Раббы фәрештәсе. – Әгәр инде син, Раббыга баг ышлап, тулаем янд ыру корбан ы
китерергә тел исең икән, уйлаган ыңн ы эшлә.
Каршысында Раббы фәрештәсе басып торганны Маноа х әле һаман аңламаган иде.
17 – Исемең ничек синең? – дип сорад ы Маноа х Раббы фәр ешт әс еннән. – Әйт
кәннәрең чынга ашк ач, сиңа рәхмәтләребезне укыр идек.
18 Әмма Раббы фәр ешт әс е аңа:
– Нигә син миннән исемем хак ында сорыйсың? Акыл ирешмәслек сер ул! – дип
җавап кайтард ы.
19 Аннары Маноа х, кәҗә бәт ие белән сикмәк бүләг е алып, таш өст ендә Раббы
хөрмәт енә корбан кит ерде. Шулчакн ы Маноа х белән хат ын ын ың күз алд ында
Раббы могҗ изал ы бер эш кылд ы: 20 корбанл ык өстеннән югарыга ялк ын телләре
үрл и башлагач, Раббы фәрештәсе шул ялк ын белән бергә аларн ың күз алд ында
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күккә ашт ы. Мон ы күреп, Маноа х вә хат ын ы йөзләре белән җиргә капланд ылар.
21 Маноа х белән хат ын ына Раббы фәрештәсе күр енмәс булг ач, Маноа х аның Раббы
фәрештәсе бул уы н аңлад ы.
22 – Әҗәлеб ез җиткән, күр әс ең, – диде Маноа х хат ынг а. – Без бит Аллаһ ын ы
күрдек.
23 Әмма хат ын ы, аңа карш ы килеп:
– Әгәр Раббы безнең җанн ы кыя рга теләгән булса, Ул бездән тулаем янд ыру
корбан ын да, икмәк бүләг ен дә кабул итмәс иде. Безгә могҗ иза да күрсәтмәс һәм
һичнәрсә белдермәс тә иде! – диде.
24 Шуннан хат ын, ир бала табып, аңа Шимшон дип исем кушт ы. Малай үсә бирде,
һәм Раббы аны үзенең фат их асыннан аермад ы. 25 Шимшон бервак ыт Сорга белән
Эштаол шәһәрләре арасында урнашк ан Дан угыллары стан ына килгәч, аны тәүг е
тапк ыр Раббы Рух ы кодрәтләндерде.

14

Шимшонның табышмагы

Шулай беркөнне Тимна шәһәренә килгәч, Шимшон бер пелешт и кызга
тап булд ы һәм, 2 өенә кайт ып, әти-әнисенә:
– Тимнада мин бер сПелешет кызына юлыкт ым, аны миңа хат ынл ыкк а алып
бирег ез, – диде.
3 – Үз кав емең, үз халк ың арасында сиңа кызлар беткәнме?! Ни өчен син, хат ын
эзләп, шул ссөннәтсез пелешт иләр янына барасың? – диде аңа ата-анасы.
Әмма атасына Шимшон:
– Шул кызн ы алып бир! Ошад ы ул миңа! – диде.
4 Әлег е эш Раббы ихт ыя ры белән эшләнде, әмма Шимшонн ың ата-анасына бу
мәгъл үм түгел иде. Ул заманнарда Исраи л өстеннән хак имлек иткән пелешт иләрдән
үч алу өчен, Раббын ың сәбәп эзләве иде бу. 5 Шуннан Шимшон үзенең ата-анасы
белән Тимнага юнәлде. Тимнадаг ы йөзем бакчалары янына килеп җитәрәк, Шим
шонн ың карш ына, ырылдап, яшь арыслан килеп чыкт ы. 6 Шимшон, Раббы Рух ы
белән кодрәтләнеп, арысланн ы яланк ул белән кәҗә бәт иен ботарлагандай ботарлап
ташлад ы, әмма бу хакта әтисенә дә, әнисенә дә бер сүз катмад ы. 7 Тимнага килгәч,
Шимшон тег е кыз белән күрешеп сөйләште, һәм ул аңа бик ошад ы.
8 Берн ичә көн үтеп, әлег е кызн ы үзенә хат ынл ыкк а алырг а кабат шунда барг ан
чакта, Шимшон, теге арысланны карап китмәкче булып, юлдан читкә борылып керде
һәм арыслан мәетенә сарган бер күч умарта кортлары белән бал күрде. 9 Шимшон,
учына бал алып, юлын дәвам итте. Балн ы ул үзе дә ашад ы, әтисе белән әнисенә дә
авыз иттерде, ләк ин балн ы арыслан мәетеннән алуы турында әйт мәде.
10 Әтис е тег е кыз өенә килг әч, Шимшон, гадәт кушк анча, сый мәҗлес е узд ырд ы.
11 Шимшон кил үг ә, хуҗ алар аның янына утыз кияү егет е чак ырд ылар.
12 – Бер табышмак әйт им әле мин сезг ә! – диде шунда Шимшон кунак егетләр
гә. – Мәҗлес дәвам иткән җиде көн эчендә табышмакн ың дөрес җавабын әйтә
алсаг ыз, мин сезгә юка тук ымадан тег елгән утыз ирләр күлмәг е белән утыз пар өс
киеме бүләк итәм. 13 Әгәр инде табышмакн ың җавабын әйтә алмасаг ыз, юка ту
кымадан тег елгән утыз ирләр күлмәг е белән утыз пар өс киемен миңа сез бирәсез.
1

366

Хөкемчеләр 14, 15

– Ярар, әйт табышмаг ыңн ы, тыңлап карыйк! – диде егетләр.
14 – Башк аларн ы ашауч ы – ризыкк а, көчле татл ыг а әйләнде, – диде Шимшон.
Пелешт иләр өч көн буе уйласалар да, табышмакн ы чишә алмад ылар. 15 Мәҗлес
нең җиденче көнендә алар Шимшон хат ын ына:
– Табышмакн ың җав абын иреңнән сораш ып белешмәс әң, үзеңне дә, бөт ен
туган-тумачаңны да утк а салабыз! Нәрсә, безне бирегә талар өчен чак ырып ки
тердег езмен и?! – диделәр.
16 Шуннан соң хат ын, күз яшьләр ен агызып, Шимшонг а:
– Син мине күрәлмыйсың, яратм ыйсың син мине! Минем кавемдәшләремә син
табышмак әйттең, миңа исә җавабын белдерергә теләм исең! – диде.
– Җавабын ата-анама да әйтмәгәнне, сиңа әйтәмме инде! – диде аңа Шимшон.
17 Мәҗлес барг ан җиде көн дәв ам ында хат ын шулай ире алд ында күз яшьләр е
койд ы, һәм җиденче көнне, ниһая ть, хат ын ын ың ялын ып сорауларына түзә алм ый
ча, аңа җавапн ы чиште. Хат ын исә җавапн ы кавемдәшләренә җиткерде. 18 Шулай
итеп, җиденче көнне коя ш баеш ында шәһәр халк ы җавап итеп Шимшонга:
– Балдан нәрсә татл ырак? Арысланнан кем көчлерәк? – дип әйтте.
– Әгәр танамн ы эшкә җикмәсәг ез, табышмакн ың җавабын таба алмас идег ез! –
диде аларга Шимшон.
19 Шуннан Шимшон, Раббы Рух ы белән кодр әтләнеп, Ашк ыл ун тарафына юл
алд ы һәм, утыз кешенең җан ын кыеп, өс киемнәрен салд ырып алд ы да табышмак
чишкән кешеләргә илтеп бирде. Аннары ярсуы ннан кайнаган хәлдә атасын ың йор
тына кайтт ы. 20 Шимшонн ың хат ын ын исә аның белән бергә мәҗлестә сыйланган
кияү егетләренең берсе үзенә алд ы.

15

Шимшонның пелешт иләрдән үч алуы

Күпмедер вак ытлар үткәннән соң, бодай ураг ына төшкән көннәрнең бер
сендә, Шимшон бер кәҗә бәт ие алд ы да хат ын ын күрергә дип килде. Әмма
ул, хат ын ым бүлмәсенә керәм, дигәч, 2 кызн ың атасы аңа:
– Хат ын ыңн ы ташлагансыңд ыр дип уйлад ым мин, шуңа күрә аны дусларың
ның берсенә кия үгә бирдем. Әнә, аның сеңлесе күпкә мат уррак, аның урын ына
сеңлесен ал үзеңә! – диде.
3 Әмма Шимшон:
– Хәзер инде пелешт иләр үзләренә үпкәләсен! Акылга утыртам мин аларн ы! –
дип 4 китеп бард ы һәм, өч йөз төлке тот ып алып, аларн ы икешәрләп койрыг ын
койрыкк а бәйләде дә койрыкларына чыраг беркетте. 5 Аннары, шул чырагларга ут
төртеп, төлкеләрне пелешт иләрнең басуларына җибәрде – печән кибәннәрен дә,
урылмаган игенне дә, йөзем бакчаларын да, зәйт үн агачларын да янд ырып бетерде.
6 – Кем эшләде мон ы? – дип сорад ы пелешт иләр.
Аларга:
– Шимшон, Тимнада яшәүче бер адәмнең кия ве. Әлег е адәм Шимшонн ың ха
тын ын икенче берәүгә, аның дуст ына кия үгә биргән! – дип җавап кайтард ылар.
Шуннан пелешт иләр бард ылар да әлеге хат ынн ы һәм аның атасын утка салд ылар.
1
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7 – Болайг а киткәч, сездән үч алм ый торып тын ычланасым юк минем! – дип,
Шимшон аларга ташланд ы һәм әлег е бәрелештә бик күпләрнең җан ын кыйд ы.
Аннары, биредән китеп, Этам кыясындаг ы мәгарәдә яшеренде.
9 Шуш ы хәлләрдән соң күпмедер вак ытлар үткәч, Яһүдә җир енә пелешт иләр
килеп, Лех игә һөҗ үм иттеләр.
10 – Ни сәб әпле сез безг ә карш ы яуг а күт әр елдег ез? – дип сорад ы алардан Яһү
дә халк ы.
– Шимшонн ы бәйләп, аңардан үч алу өчен килдек без! – дип җав ап бирде
тег еләр.
11 Шуннан соң Яһүдәдән өч мең кеше, Этам кыясындаг ы мәг ар ә янына килеп,
Шимшонга:
– Пелешт иләр хак имлег е аст ында көн итүебез сиңа мәгъл үм бит! Нишләтәсең
син безне?! – диделәр.
– Алар миңа нәрсә эшләсә, мин дә аларга шун ы эшләдем, – дип җавап кайтар
ды Шимшон.
12 – Без сине, бәйләп, пелешт иләр кул ына тапш ырыр өчен килдек, – диде аңа
яһүд иләр.
– «Үтерм ибез!» – дип ант итег ез миңа, – диде Шимшон аларга.
13 – Юк, үтерм иб ез без сине! – диде алар. – Без сине, бәйләп, пелешт иләр ку
лына тапш ырабыз гына.
Алар аны ике яңа бау белән бәйләделәр дә мәгарәдән алып чыкт ылар. 14 Лех и
шәһәренә килеп җит үгә, пелешт иләр, сөрәнләп, Шимшонг а таба омт ылд ылар,
ләк ин шулвак ыт Шимшон Раббы Рух ы белән кодрәтләнеп, аның кул ын бәйләгән
баулар ялк ын үрләгән җитен сыман булд ы – төеннәре чишелеп китте. 15 Шимшон,
күзенә чал ынган ишәк казнал ыг ын үрелеп алып, әлег е сөя к белән мең пелешт инең
баш ына җитте.
16
«Ишәк казнал ыг ы белән бих исап күп дошманн ы,
ишәк казнал ыг ы белән меңне юк иттем!» –
17 диде Шимшон, кул ынд аг ы сөя г ен читк ә атып бәр еп. Шунн ан әлег е урынг а
Рамат-Лехи* дигән исем берег еп калд ы.
18 Шимшонн ың бик нык эчәс е килде, һәм ул ялынып-ялварып Раббыг а өн салд ы:
– Син миңа, Үзеңнең кол ыңа, шуш ы бөек җиң үне бүләк иткәч кенә, мин, үлеп
китеп, шул сөннәтсезләр кул ына эләг ермен микәнн и?
19 Шулчак Раббы Лех и шәһәр е янындаг ы бер урында җирне ишеп, шуннан су
ага башлад ы. Шимшон сусын ы канганч ы су эчте – һәм аңа кабат хәл керде. Лех и
тирәсендәг е әлег е чишмә бүг енг е көндә дә Эн-ха-Коре* дип атала.
20 Пелешт иләр хак имлек иткән заманда Шимшон Исраи л белән егерме ел буена
идарә итте.
8

* 15:17 Рамат-Лехи

– яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Лех и калк ул ыклары. Биредә сүз
уйнат у: «лех и» сүзенең мәгънәсе – «казнал ык»; «рамат» яңг ыраш ы белән «рама» («ташлар
га») сүзенә охшаш.
* 15:19 Эн-ха-Коре – яһүдчә «ялв аруч ы чишмәс е» мәгънәс ендә.
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16

Шимшонның Газ адагы шәһәр капкасын күтәреп алып китүе

1 Берв ак ыт Шимшон Газ а шәһәр енә килде һәм анда бер фах ишә хат ынн ы
күреп, аның янына керде. 2 Газада яшәүчеләр, шәһәргә Шимшон килгәнне
белеп, шул урынн ы камап алд ылар һәм, аны көтеп, төнозын шәһәр капк асы янын
да сакта торд ылар, «Таң атуга үтерәбез аны!» – дип, баск ан урыннарыннан төн
буена кузгалмад ылар. 3 Шимшон исә төн уртасына кадәр генә йоклад ы; ярт ы төн
авышк ач, урын ыннан торып шәһәр капк асы янына килде дә, аны баганалары-биге
белән бергә җирдән суы рып чыгарып, җилкәсенә салд ы һәм Хебрун юлындаг ы тау
баш ына менг ереп куйд ы.

Шимшон һәм Далила
Күпмедер вак ытлар үткәч, Шимшонн ың Сорек үзәнендә яшәүче Дал ила исемле
хат ынга гыйш к ы төште. 5 Пелешет түрәләре, әлег е Дал ила янына килеп:
– Сораш ып бел әле: ничек итеп бу Шимшон шулай көчле икән? Сәбәбе нидә
икән? Ни рәвешле аны җиңәргә – аяк-кулына бау сал ырга һәм буйсын ырга мәҗ
бүр итәргә икән? Мон ың өчен без сиңа һәрк айсыбыз бер мең дә берәр йөз шәк ыл
көмеш бирер идек, – диделәр.
6 Шулай беркөнне Дал ила Шимшоннан:
– Әйт әле миңа: синең шулай көчле бул уы ңн ың сәбәбе нидә? Буйсынд ырыр
өчен, нәрсә белән бәйләргә сине? – дип сорад ы.
7 – Әгәр мине җиде данә чи җәя кер еше белән бәйләс әләр, мин, көчемне җуеп,
гад и кеше сыман булачакм ын, – дип җавап бирде аңа Шимшон.
8 Пелешет түр әләр е Дал илаг а әле киб еп җитмәг ән җиде данә чи җәя кер еше ки
терделәр, һәм Шимшонн ы ул бәйләп куйд ы. 9 (Аның бүлмәсенә пелешт иләр кереп
яшеренгән иде.) Дал ила:
– Шимшон, сине алып китәргә дип, пелешт иләр килде! – дип әйт үгә, Шим
шон, сүс җепне ялк ын теле өзгән кебек, җәя керешен өзеп ташлад ы – аның сере
ачылм ый калд ы.
10 – Ялг анлад ың син мине! Дөр ес ен әйт мәдең! – диде аңа Дал ила. – Әйт инде:
нәрсә белән бәйләргә сине?
11 – Әгәр мине бер дә тот ылмаг ан яңа бау белән бәйләс әләр, мин, көчемне җуеп,
гад и кеше сыман булачакм ын, – дип җавап бирде аңа Шимшон.
12 Дал ила, бер дә тот ылмаг ан бау алып, Шимшонн ы бәйләп куйд ы һәм:
– Шимшон, сине алып китәргә дип, пелешт иләр килде! – диде. (Дал илан ың
бүлмәсенә пелешт иләр кереп яшеренгән иде.)
Шимшон исә кул ындаг ы бауларн ы җеп өзгәндәй өзеп ташлад ы.
13 – Һаман ялг анл ыйсың син мине! Дөр ес ен әйтм ис ең! – диде аңа Дал ила. – Әйт
инде: нәрсә белән бәйләргә сине?
Шимшон, аңа җавап итеп:
– Әгәр син, җиде тот ам чәчемне куш ып, тук ыма тук ысаң һәм аны тук у ста
нына кадак белән беркет еп куйсаң, мин, көчемне җуеп, гад и кеше сыман була
чакм ын, – диде.
4
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14 Шимшон йок ыг а кит үг ә, Дал ила, аның җиде тот ам чәчен куш ып, тук ыма ту
кыд ы һәм аны кадак белән тук у стан ына беркетеп:
– Шимшон, сине алып китәргә дип, пелешт иләр килде! – диде.
Ул йок ысыннан уянд ы һәм тук ыма белән бергә тук у стан ын да урын ыннан йол
кып чыгард ы.
15 – Үзең мине ярат ам дис ең, ә үзең сер еңне ачм ыйсың! – диде Дал ила. – Өч
мәртәбә ялганлад ың инде! Ә көчеңнең сере нәрсәдә икәнен әйт мәдең.
16 Дал ила аны, шуш ы үтенече белән көн дә бимаз алап, тәмам инт ект ер еп бет ерде,
һәм көннәрдән беркөнне Шимшон түзмәде, 17 серен ачт ы:
– Туганнан бирле чәчемә пәке тигәне юк, чөнк и мин, ана карын ыннан туу га,
Аллаһ ы нәзире буларак тәгаенләнгәнмен, – диде Шимшон. – Әгәр чәчемне кыр
саң, мин, көчемне җуеп, гад и кеше сыман бул ып калачакм ын.
18 Дал ил а, аның чын дөр еслекне сөйләп бирүен күр еп, Пелешет түр әләр ен ча
кырт ып кит ерде. «Килег ез! – дип хәб әр итт е ул аларг а. – Шимшон миңа сер ен
чишт е». Пелешет түр әләр е, көмешләр ен алып, аның өенә килделәр. 19 Дал ила,
тезләр енә ятк ырып, Шимшонн ы йоклатт ы да бер кешене дәшт е, һәм ул Шим
шонн ың җиде тот ам чәчен кис еп алд ы. Шимшон, хәлс езләнә башлап, тәмам
көчен җуйд ы.
20 – Шимшон, сине алып кит әрг ә дип, пелешт иләр килде! – диде Дал ила, һәм
Шимшон уянд ы. «Бу юлы да кот ыл ырм ын!» – дип уйлад ы ул, ләк ин Раббын ың
аны ташлавын белмәде. 21 Пелешт иләр Шимшонн ы тот ып алд ылар да күзен чок ып
чыгард ылар. Аннары, Газа шәһәренә алып кайт ып, бак ыр богау салд ылар һәм зин
данда ашл ык тарт ырга мәҗбүр иттеләр. 22 Ябыл уда ятк анда, аның киселгән чәче
кабат үсә башлад ы.

Шимшонның соңгы батырлыгы
Бервак ыт Пелешет түрәләре үзләренең илаһ ы Даг он хөрмәт енә зур корбан
китерергә һәм күңел ачарга җыенд ылар.
– Дошман ыбыз Шимшонн ы илаһ ыбыз безнең кулга тапш ырд ы! – диде алар.
24 Шимшонн ы күрүг ә, хал ык та үзенең илаһ ына макт ау яуд ырырг а тот ынд ы:
«Җиребезне вәйран* калд ыруч ы,
халк ыбызн ы харап итүче дошманн ы
илаһ ыбыз безнең кулга тапш ырд ы!»
25 Кәе фләнеп алг ан пелешт иләр берз аман:
– Шимшонн ы алып килег ез әле, бераз күңелебезне күтәрсен, – диделәр. Шим
шонн ы зинданнан алып чыг ып, аңа хал ыкн ың күңелен ачарга боерд ылар.
Шимшонн ы ике багана арасына баст ырып куйд ылар, 26 һәм ул үзен җитәкләп
йөрт үче малайга:
– Өйне тот ып торуч ы терәк баганалар янына алып бар мине, шуларга терәлеп
торыйм әле, – диде.
23

* 16:24 Вәйран

– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
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27 Ул йортк а бик күп ир-ат вә хатын-кыз җые лг ан бул ып, анда барча Пелешет тү
рәләре килгән иде. Алардан тыш та әле Шимшон күрсәтәсе тамашан ы түбә өстендә
өч меңләп кеше көтә иде. 28 Шулчак Шимшон ялынып-ялварып Раббыга дәште:
– И-и Хуҗа-Раббы! Мине хәтереңә төшереп, таг ын бер генә мәртәбә көч-куәт
бирче! И-и Аллам, пелешт иләрдән ике күзем өчен дә берьюл ы үч алыр идем! – диде
ул 29-30 һәм йортн ы тот ып торган баганаларн ың берсен – уң, икенчесен сул кул ы
белән бөтен көченә этеп җибәрде дә:
– Пелешт иләр белән бергә үзем дә үлим! – дип кычк ырд ы да, шундаг ы түрә
ләр һәм бар хал ык өстенә йорт тоташтан җимерелеп төште. Үлгәндә Шимшон үзе
белән бергә әллә күпме кешене алып китте. Хәтта исән чакта да аның шулхәтле
дошманн ы үтергәне булмад ы.
31 Шимшонн ың ир туг аннары вә атасын ың бөт ен нәс еле, җые л ып килеп, аның
җәсәден* алып киттеләр һәм Сорга белән Эштаол арасында, атасы Маноа х кабер
лег ендә гүр куен ына тапш ырд ылар. Шимшон егерме ел дәвам ында Исраи л хөкем
чесе бул ып торд ы.

17

Мих әнең сын койд ырып алуы

Эфраи м таул ыг ында гомер итүче Михә исемле бер адәм 2 үзенең әнисенә:
– Бер мең дә бер йөз шәк ыл көмешең югалгач, синең ләгънәт укыган ыңн ы
мин ишетеп торд ым. Ул көмеш миндә, мин алд ым аны! – диде.
– Раббы минем угл ымн ы мөбарәк кылсын! – диде әнисе, 3 һәм угл ы аңа бер мең
дә бер йөз шәк ыл көмешне кайтарып бирде.
– Әлег е көмешне мин угл ым хак ына Раббыга баг ышл ыйм! Әлег е көмештән бер
сын коеп бирсеннәр. Көмеш шулай угл ыма кайтсын, – диде.
4 Угл ы көмешне кабат әнкәс енә бирг әннән соң, әнкәс е, ике йөз шәк ыл көмешне
алып, көмешчегә илтте дә сын койд ырып алд ы. Шул вак ыттан башлап, әлег е сын
Михә йорт ында булд ы. 5 Михә исемле бу адәмнең гыйбадәтх анәсе бул ып, ул үзенә
эфод белән йорт илаһларын ың сыннарын юнәтеп алд ы да угылларын ың берсен
рух ан ил ыкк а баг ышлад ы. 6 Ул заманнарда әле Исраи л җирендә патшалар булм ый
ча, һәркем ничек кирәк тапса, шулай эшл и иде.
7-8 Яһүд иләр арасында яшәг ән бер егет (ул Леви ыруг ыннан иде), Яһүдә БәйтЛехемендәге йорт ын калд ырып, башк а урында җирләшергә ния т корып йөргән
чаг ында, Михәнең Эфраи м таул ыг ындаг ы өе янына килеп чыга.
9 – Кай тарафлардан килеп барыш ың? – дип сорый аңардан Михә.
– Леви нәселеннән мин, Яһүдә Бәйт-Лехеменнән киләм. Кая барып төплән им
икән дип, ил гизеп йөрүем, – дип җавап кайтара егет.
10 – Минем йорт ымда кал, – ди аңа Михә, – срух ан и, атам урын ына киңәшче бу
лырсың. Мин сиңа бер елга ун шәк ыл көмеш түләрмен, аңардан тыш, өс-башыңны
һәм тамаг ыңн ы кайг ырт ырм ын.
11 Егет аның янында яшәп кал ырг а риз ал ык бир ә, һәм Михә аны угл ы кеб ек кү
рә. 12 Михә аны рух ан ил ыкк а баг ышл ый, һәм ул егет аның йорт ында яшәп кала.
1

* 16:31 Җәсәд

– гәүдә.
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13 – Хәз ер инде Раббы миңа якт ы чыраен күрс әт ер, чөнк и минем рух ан и – Леви
нәселеннән! – ди Михә.

18

Дан ыругының яңа җирләр эзләве

Ул заманнарда Исраи л илендә әле патшалар юк иде. Исраи лнең башк а
ыруглары арасында биләмә җирсез калган Дан ыруг ын ың шул вак ытларда
барып төпләнер урын эзләп йөргән көннәре иде. 2 Дан ыруг ы кешеләре, үзләре
арасыннан Соргада һәм Эштаолда яшәүче биш гая рь ир-егетне сайлап алып, илне
карап-күзәтеп кайт ырга җибәрделәр. Әлег е күзәтчеләр Эфраи м таул ыг ына, Михә
йорт ына килеп чыг ып, шунда куна калд ылар. 3 Михәнең өе янында басып торган
да, алар, леви егетнең тавыш ын тан ып, аның янына керделәр һәм:
– Бу якларга кем алып килде сине? Нәрсә эшл исең монда һәм ни өчен биредә
син? – дип сорашт ылар.
4 Аның өчен Михә ни-нәрсәләр эшләг әнне ул һәммәс ен сөйләп бирде:
– Ул миңа эш бирде, мин аның рух ан ие, – диде ул.
5 Шуннан тег еләр аңардан:
– Аллаһ ыдан сорашып белче: хәерле сәфәргә чыкканбызмы без? – дип сорадылар.
6 – Юлыг ыз имин булсын, – диде аларг а рух ан и, – сәф әр ег ездә Раббы сезне күз
уңында тотар.
7 Ир-егетләр юлг а кузг алд ылар. Лаи шк а килеп җиткәннән соң, бир едә яшәүче
халыкның, сид унлылар кебек үк, ваемсыз гына, тыныч һәм һичнәрсәдән курыкмый
ча гомер итүләрен күрделәр. Бу якларда әлег е хал ыкн ы кысрыклауч ы, җирләшкән
урыннарыннан куу ч ы, алар өстеннән хак имлек итәргә омт ыл уч ы юк иде – сид ун
лылардан алар ерак, ә күршеләре белән аралашм ый иделәр.
8 Әлег е биш ир-егет Сорг аг а һәм Эштаолг а әйләнеп кайт к ач, аларн ың кардәшләре:
– Йә, ничек? – дип кызыксынд ылар.
9 – Һөҗ үм итик без аларг а, – диде сәф әрчеләр. – Андаг ы җирләрнең яхш ыл ыг ы
хәйран кал ырл ык. Ә сез һаман икеләнеп торасыз. Озакк а сузм ыйча яуга кузгал ыйк
һәм ул җирләрне үзебезгә алыйк. 10 Без һөҗ үм итәсе кешеләр ваемсыз гына яшәп
яталар. Аллаһ ы сезнең кулга шунд ый киң-иркен илне – һичнәрсәгә кытл ык бул
маган җирләрне тапш ыра!
11 Шулай итеп, Дан ыруг ыннан алт ы йөз гаскәри, билләр енә суг ыш кораллары
асып, Сорг а һәм Эштаолдан суг ыш сәфәренә кузг алд ылар. 12 Яһүдә җирендәг е
Кыръят-Ягаримгә җиткәч, алар чат ырларын корд ылар. (Кыръят-Ягаримнән көн
бат ыштарак урнашк ан әлег е җирләр бүг енг е көндә дә Дан угыллары стан ы дип
атала.) 13 Биредән алар Эфраи м таул ыг ына таба юл алд ылар. Михә яшәгән йортк а
якынлашк ач, 14 тег е вак ытн ы Лаи шк а күзәтче бул ып килгән биш ир-егет үзләре
нең кардәшләренә:
– Беләсезме, әлег е йортларн ың берсендә эфод, йорт илаһларын ың сыннары, пот
һәм коеп эшләнгән санәм бар. Уйлаг ыз әйдә: алар белән нәрсә эшл ибез? – диде.
15 Алар леви егет яшәг ән, ягън и Михә йорт ына таба борылд ылар һәм, өйг ә узып,
егеткә сәламнәрен күндерделәр. 16 Билләренә суг ыш корал ы аск ан алт ы йөз Дан
угл ы капк а төбендә басып калд ы, 17 күзәтче бул ып килгән биш ир-егет исә өй
1
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эченә керделәр дә пот вә эфодн ы, йорт илаһларын ың сыннарын вә коеп эшләнгән
санәмне алд ылар. Бу вак ытн ы рух ан и егет капк а төбендә, коралл ы суг ышч ылар
янында басып тора иде. 18 Тег е биш ир-егет, Михә өенә кереп, пот вә эфодн ы, йорт
илаһларын ың сыннарын вә коеп эшләнгән санәмне алгач, рух ан и аларга:
– Нәрсә эшл исез сез? – диде.
19 – Дәшмә, бер сүз дә әйт мә, – диде тег еләр аңа. – Безнең белән бар әйдә, без
нең рух ан и, атабыз урын ына киңәшче бул ырсың. Нинд идер бер кешенең өендә
рух ан и бул ып торганч ы, бер кавемдә яисә Исраи л ыругларын ың берсендә рух ан и
бул уы ң яхш ырак түг елме сиңа?!
20 Рух ан и егет эфодн ы, йорт илаһларын ың сыннарын һәм потн ы алд ы да сөенәсөенә алар белән китеп бард ы. 21 Суг ышч ылар шулай юлларын дәвам иттеләр. Ба
лаларын, мал-туарларын, торм ыш кирәк-яракларын үзләреннән алда җибәрделәр.
22 Дан угыллары Михә йорт ыннан шакт ый ераг айг ач, Михә үзе һәм күршеләр е,
җыел ыш ып, алар арт ыннан куа чыкт ылар; 23 һәм суг ышч ыларн ың эзенә басып
кычкыра-кычкыра барган чакта, Дан угыллары борылд ылар да Михәгә:
– Нәрсә кирәк сиңа? Нәрсә дип шулай кычк ырасың? – диделәр.
24 – Сез минем үзем ясаг ан илаһларн ы һәм минем рух ан ин ы алып китт ег ез! Бер
нәрсәмне калд ырмад ыг ыз! Җитмәсә, «Нәрсә кирәк сиңа?» – дип торасыз! – диде
аларга Михә.
25 – Дәшмә, тавыш ыңн ы чыг арасы булма! Суг ышч ылар болай да ачул ы, югыйс ә
ташлан ырлар, һәм үзеңне дә, гаи ләңне дә харап итәрсең! – дип, 26 Дан угыллары
юлларын дәвам итте. Михә, аларн ың күпкә көчлерәк бул уы н күреп, кире борыл
ды һәм өенә кайт ып китте. 27 Дан угыллары исә, Михә ясаган әйберләрне, аңарда
рух ан и бул ып торган егетне алып, ваемсыз-тыныч кына яшәп ятк ан хал ыкларга
таба, Лаи ш тарафына юнәлделәр һәм, килеп җитеп, хал ыкн ы кыл ычтан узд ыр
дылар, ә шәһәргә ут салд ылар. 28 Лаи ш халк ына ярдәм кул ы сузуч ы табылмад ы:
сид унл ылардан алар ерак, ә күршеләре белән аралашм ый иделәр. Лаи ш шәһәре
Бәйт-Рәхуб үзәнендә урнашк ан бул ып, Дан ыруг ы кешеләре аны өр-яңадан төзе
деләр дә шунда яши башлад ылар. 29 Исраи л угылларын ың берсе – үзләренең ерак
бабалары булган Дан хөрмәтенә әлег е шәһәргә Дан дип исем кушт ылар. Ә аның
әүвәлг е исеме Лаи ш иде. 30 Шунда Дан угыллары үзләренә сын куйд ылар; Менаш
шедан туган Гершомн ың угл ы Йонатан үзе һәм аның угыллары Дан ыруг ын ың
с
рух ан илары булд ылар, һәм Дан угыллары әлег е җирләрдән сөрелгәнче, бу шулай
дәвам итте. 31 с Аллаһ ы йорт ы Шилоһта булган заманда Михә ясаган әлег е сынн ы
Дан угыллары үзләрендә саклад ы.

19

Леви нәселеннән берәү һәм аның кән из әге

Исраи л илендә әле патшалар булмаган заманда, таул ы Эфраи м төбәг ендә
яшәүче леви бер адәм Яһүдә Бәйт-Лехеменнән үзенә кән изәк ала. 2 Әлег е
кән изәк аның белән ачулан ыша да атасы йорт ына, Яһүдә Бәйт-Лехеменә кайт ып
китеп, дүрт ай шунда яши.
3 Көннәрдән беркөнне леви ир үзе белән хезмәтчес ен һәм пар ишәг ен алд ы да,
кән изәг ен өйгә кайт ырга күндермәкче бул ып, аның янына китте. Кән изәг е аны
1
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атасын ың йорт ына алып керде; 4 әти кеше кия үне шатлан ып карш ы алд ы һәм ка
лырга кыст ый башлад ы. Кияү анда өч төн кунд ы, кунак бул ып ашад ы һәм эчте.
5 Дүрт енче көнне исә леви адәм ирт ә таңнан юлг а җыена башлад ы.
– Юлга чыкк анч ы, тамаг ыңн ы туйд ыр, аннары китәрсез, – диде аңа яшь хан ым
ның атасы. 6 Ирләр бергә утырып ашад ылар, эчтеләр, һәм яшь хан ымн ың атасы:
– Таг ын бер төнгә кал, күңелең булганч ы ял ит, – дип, аны кыстарга тот ынд ы.
7 Тег е инде кит әрг ә дип кузг алг ан иде, ләк ин кызн ың атасы бик кыст аг ач, таг ын
бер төн куна калд ы. 8 Бишенче көнне ул, китәргә дип, иртә таңнан кузгалд ы, лә
кин кызн ың атасы таг ын:
– Юлга чыкк анч ы, тамаг ыңн ы туйд ыр! Көн үзәг е җиткәнче, бераз сабыр ите
гез! – диде. Шуннан ирләр икесе бергә утырып ашад ылар. 9 Аннары леви адәм
урын ыннан торд ы да кән изәг е һәм хезмәтчесе белән юлга чыгарга җыена башлад ы.
Яшь хан ымн ың атасы таг ын:
– Көн кичкә авыш ып бара инде, куна кал ыг ыз. Озаклам ый караңг ылана башлар,
төнне биредә узд ырып ял итег ез дә иртәгә, таңнан торып, кайт ыр юлга чыгарсыз, –
диде. 10 Әмма кияү кеше, таг ын бер төнгә кал ырга риза булм ыйча, китеп бард ы.
Шулай итеп, ул Явүс шәһәренә, ягън и Иерусал имгә килеп җитте; йөк төя лгән пар
ишәг е белән кән изәг е дә янында иде. 11 Явүс каласына якынлашк анда, көн инде
кичкә авышк ан бул ып, хезмәтчесе аңа:
– Бәлк и, явүсиләр шәһәрендә туктал ып, шунда төн кунарбыз? – диде.
12 – Юк, чит кав емнәрнең шәһәр енә керм иб ез, алар исраи л иләр түг ел. Гибг аг а
барабыз, – диде хуҗ асы. 13 Аннары: – Гибгага яки Рамаһк а барып җит ик тә шу
ларн ың берсендә төн кунарбыз, – дип өстәде.
14 Шуннан алар ары китт еләр; Бенья м ин җир ендәг е Гибг аг а килеп җиткәндә,
коя ш баеган иде инде. 15 Төнне Гибгада узд ырмакч ы бул ып, шәһәргә таба борыл
дылар да шәһәр мәйдан ында тукталд ылар. Әмма аларн ы төн кунарга чак ыруч ы
булмад ы. 16 Шулчакн ы соңгарып кына басу эшеннән кайт ып кил үче бер карт кү
ренде; тум ыш ы белән таул ы Эфраи м якларыннан булган әлег е карт шуш ында –
Гибгада, беньяминнәр арасында гомер сөрә иде. 17 Шәһәр мәйдан ында утырган
мосафирн ы күреп, ул:
– Кай тарафк а юл тотасың һәм кайдан килеп барыш ың? – дип сорад ы.
18 – Яһүдә Бәйт-Лехеменнән Эфраи м таул ыг ын ың тег е ягына барыш ыбыз – мин
шул яклардан, – диде леви адәм. – Яһүдә Бәйт-Лехеменә барган идем, хәзер өйгә
кайт ып килешем; беркем дә төн кунарга чак ырм ый менә! 19 Салам ыбыз да, ишәк
ләргә азыг ыбыз да бар. Безнең, синең колларыңн ың, ашар ризыг ы да, эчәр шәрабы
да бар – миңа да, менә бу хат ынга да, хезмәтчемә дә җитәрлек. Безгә берн и кирәкм и!
20 – Өемә рәх им итег ез, – диде аңа карт. – Кир әк булг ан бар нәрс ә табыл ыр
миндә; тик урамда гына йокламаг ыз.
21 Карт, аларн ы өенә иярт еп кайт ып, ишәкләр енә азык бирде, мосафирлар исә,
аякларын юып, ашарга утырд ы. 22 Алар шулай кәефләнеп өстәл янында утырганда,
шәһәрнең бозык затлары өйне әйләндереп алд ылар да, ишекне төеп:
– Сиңа килгән тег е кешене бире чыгар, нинд и икәнен тат ып бел ик аның! – дип,
хуҗ а картк а кычк ырырга тот ынд ылар.
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Хуҗ а кеше, алар янына чыг ып:
– Туганнар, кирәкм и, с җиная ть эш кылмаг ыз! Минем кунаг ым ул, анд ый акыл
сызл ык эшләмәг ез! – дип, аларн ы җайларга тырышт ы. 24 – Әнә, гыйффәтен җуйма
ган кызымн ы, мосафир адәмнең кән изәг ен алыг ыз; көчләг ез аларн ы, ни теләсәг ез,
шун ы эшләг ез, тик кунаг ымн ың үзенә генә кул озайтмаг ыз!
25 Әмма тег еләр тыңларг а да теләмәде. Шуннан леви адәм алар янына үзенең
кән изәг ен чыгарып җибәрде, һәм тег еләр, хат ынн ың нам усын таптап, төнозын
аны мәсхәрәләделәр, таң алд ыннан гына кайтарып җибәрделәр. 26 Хат ын, таң атып
килгәндә, әфәндесе тукталган өйнең ишек кат ына килеп егылд ы һәм якт ырганч ы
шунда ятт ы. 27 Иртән әфәндесе, юлын дәвам итәргә ния тләп, торып чыкса, ишек
төбендә бусагага тот ын ып ятк ан кән изәг ен күрде.
28 – Тор әйдә, китт ек! – диде ул аңа.
Әмма хат ын җавап бирмәде. Шуннан леви адәм аның гәүдәсен ишәккә күтәреп
салд ы да өенә таба юл алд ы. 29 Кайт ып җит үгә ул, пычак алып, хат ынн ың үле гәүдә
сен уни кегә кискәләде дә Исраи лнең бөтен төбәкләренә тарат ып чыкт ы. 30 Шуш ы
хәлгә шаһ ит булган һәр кеше:
– Исраи л угыллары Мисырдан чыкк аннан алып бүг енг е көнгә кадәр монд ый
хәлнең булган ы да, күрелгәне дә юк иде. Әйдәг ез уйл ыйк, нинд и дә булса фикергә
кил ик! – диде.
23
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Исраи лнең беньяминнәргә каршы сугыш башлавы

Даннан алып Беер-Шебага кадәр җәелгән җирләрдә һәм Гил ыгадта яшәүче
барча исраи л иләр, бөтен Исраи л халк ы, һәммәсе бер бул ып, Раббы карш ына
Миспага килеп басты. 2 Халыкның барлык идарәчеләре, Исраи л ыругларының бөтен
башл ыклары да анда иде. Бирегә Аллаһ ы халк ы – кыл ычлар белән коралланган
дүрт йөз мең җәя үле гаскәри җыен ып килгән иде. 3 Бенья м ин ыруг ы исраи л иләр
нең Миспага җыелган ын белде.
Исраи л иләр:
– Бу явызл ык ничек кыл ынд ы? – дип сорад ы.
4 Шуннан тег е леви адәм, вафат булг ан хат ынн ың ире, җав ап бир еп:
– Мин үземнең кән изәг ем белән Бенья м ин Гибгасында төн кунарга тукталган
идем. 5 Төнлә Гибга халк ы килде дә, мин тукталган өйне камап алып, мине үте
рергә теләде. Кән изәг емне алар мәсхәрә кылд ылар, һәм ул җан бирде. 6 Шуннан
мин кән изәг емне кискәләдем дә Исраи лнең бөтен төбәкләренә тарат ып чыкт ым.
Чөнк и Исраи л җирендә оят, кабахәт эш кыл ынд ы. 7 Әйдәг ез, исраи л иләр, уйлаг ыз,
берәр киңәш бирег ез! – диде.
8 Шунда бар хал ык, бөт енес е бер бул ып, болай дип хәл кылд ы:
– Беребез дә чат ырына таралм ый, өенә дә кайт м ый. 9 Гибга белән без менә нәрсә
эшләрбез: 10 жирәбә сал ып, барча Исраи л ыругларыннан йөз кешедән – ун кеше,
мең кешедән – йөз кеше, ун мең кешедән – мең кеше сайлап алырбыз, алар бөтен
гаскәребезне азык-төлек белән тәэм ин итәрләр. Гаскәр исә, Исраи л исеменә тап
төшергән Бенья м ин Гибгасына карш ы күтәрелеп, кылган кабахәтлег е өчен аның
халк ыннан үч алыр!
1
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11 Шулай итеп, исраи л иләр Гибг аг а карш ы суг ыш ыр өчен бөт енес е бер бул ып
тупланд ылар.
12 Исраи л ыруглары: «Ничек шунд ый кабахәтлек кыла алд ыг ыз сез? 13 Гибг ан ың
ул бозык бәндәләрен безнең кулга тапш ырыг ыз! Аларн ы үтереп, без Исраи лне шак
шыдан арындырабыз!» – дип әйтергә бөтен Беньямин ыруг ына үзләренең илчеләрен
юллад ылар. Әмма Бенья м ин угыллары үзләренең кардәшләре булган исраи л иләр
сүзен игът ибарга алмад ы – 14 исраи л иләр белән суг ыш ыр өчен алар бөтен төбәк
ләрдән Гибгага җыелд ылар. 15 Гибга шәһәренең җиде йөз иң оста суг ышч ысыннан
тыш, беньяминнәрнең шәһәр-авылларыннан кылыч белән коралланган егерме алты
мең гаскәри җыен ып килде. 16 Шуш ы гаскәр сафларында, ташатк ычтан атып, чәч
бөртег енә тидерә ала торган маһ ир сулагай мәргәннәр бар иде. 17 Бенья м ин ыру
гын санамаганда, кыл ыч белән коралланган исраи л иләрнең сан ы дүрт йөз меңгә
җитте; алар һәммәсе тәҗрибәле суг ышч ылар иде.
18 Исраи л угыллары, Бәйт-Элгә килеп, Аллаһ ыдан:
– Беньяминнәргә каршы суг ышка безне кем әйдәп алып барыр? – дип сорадылар.
– Сезне Яһүдә алып барыр, – дип җавап бирде Раббы.
19 Ирт әг ес ен исраи л иләр Гибг а янына килеп тупланд ылар 20 һәм, бәр елешкә
әзерләнеп, Гибга карш ында саф-саф бул ып тезелеп баст ылар. 21 Шуннан соң Гиб
гадан Бенья м ин гаскәрләре килеп чыг ып, исраи л иләргә һөҗ үм иттеләр һәм шул
көнне аларн ың егерме ике мең суг ышч ысын үтерделәр.
22 Икенче көнне исраи л иләр, гайр әтләнеп, кичәг е урыннарына кабат тез елешеп
баст ылар. 23 (Раббы карш ына килеп, алар кич җиткәнче күз яшьләре түккәннәр
һәм Аңардан: «Кардәшебез Бенья м ин ыруг ына карш ы суг ышн ы дәвам итәргәме
безгә?» – дип сораганнар иде. «Дәвам итег ез!» – дигән иде аларга Раббы.) 24 Шу
лай итеп, исраи л иләр икенче көнне кабат Бенья м ин угыллары белән алыш ырга
әзерләнде. 25 Тег еләр исә Гибгадан чыкт ылар да исраи л иләргә һөҗ үм иттеләр һәм
аларн ың унсиг ез мең суг ышч ысын кырып салд ылар.
26 Шуннан барча исраи л иләр, аларн ың барл ык гаскәрләр е, Бәйт-Элгә килеп,
кичкә кадәр авызларына ризык капм ыйча Раббы алд ында күз яшьләре түктеләр,
Раббыга баг ышлап, тулаем янд ыру һәм тат ул ык корбаннары китерделәр. 27 Анна
ры алар Раббыдан (ул вак ытларда Аллаһ ын ың сКилеш ү санд ыг ы шунда бул ып,
28 Һарун угл ы Элг аз ардан туг ан Пинхәс шул санд ык янында хезмәт күрс әт ә иде):
– Кардәшебез Бенья м ин ыруг ына карш ы суг ышн ы дәвам итәргәме безгә? – дип
сорад ылар.
– Дәвам итег ез, – диде Раббы, – иртәгә Мин аларн ы сезнең кулга тапш ырам!
29 Шуннан Исраи л суг ышч ыларын ың бер өлеше Гибг а тир әл и аулак урыннар
да яшеренде. 30 Өченче көнне исраи л иләр, Бенья м ин ыруг ына карш ы таг ын яуга
кузгал ып, Гибга янында әүвәлг ечә сафларга тезелделәр. 31 Бенья м ин гаскәре исә
һөҗ үмгә күчте һәм суг ыш барыш ында үзенең шәһәреннән ерагайд ы. Алар, алдаг ы
көннәрдәг е сыман, исраи л иләрне кырырга, Бәйт-Эл белән Гибган ы тоташт ыруч ы
юл буйлап аларн ы куарга тот ынд ылар; әлег е бәрелештә юл өстендә һәм кырлар
да утызга якын исраи л и ятып калд ы. 32 Бенья м ин суг ышч ылары: «Без әүвәлг ечә
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аларны кыра бирәбез!» – дип уйлад ы, Исраи л гаскәриләре исә, алардан качк ан
бул ып, дошманн ы шәһәрдән еракк арак алып китәргә ния тләде.
33 Исраи л иләрнең төп көчләр е Багал-Тамарга таба күчт е, Гибг ан ың көнбат ы
шында аулак урында яшеренеп утыруч ылар исә Гибгага омт ылд ы. 34 Бөтен Исраи л
җиреннән җыелган ун мең иң бат ыр суг ышч ы һөҗ үмгә ташлан ып, ике арада аяусыз
көрәш башланд ы. Беньяминнәр җиңелербез дип уйламад ылар да, 35 әмма Раббы
ихт ыя ры белән алар исраи л иләр тарафыннан тар-мар ителде; ул көнне исраи л иләр
кул ыннан бенья м иннәрнең егерме биш мең дә бер йөз коралл ы суг ышч ысы һәлак
булд ы. 36 Беньяминнәр үзләренең җиңел үен аңлад ы.
Бу хәл шулай була: Гибга янында яшеренеп торган суг ышч ыларга ышанган ис
раи л иләр дошман алд ында һаман чиг енә бирә. 37 Яшеренеп утырган суг ышч ылар,
чыг ып, Гибгага омт ыла һәм, шәһәргә бәреп кереп, андаг ы хал ыкн ы кырып бетерә.
38-39 «Шәһәр өст ендә төт ен күр ен үг ә, беньяминнәрдән кач ып баруч ы исраи л иләр
кирегә борыл ыр» дип, поскында* калган суг ышч ылар белән алдан сүз куеш ылган
була. Исраи л иләрнең утыз суг ышч ысын үтергән беньяминнәр: «Беренче яудаг ы
сыман, Исраи л гаскәрен тар-мар китердек», – дип уйлап бетерергә дә өлг ерм и –
40 шәһәр өст ендә төт ен баг анасы күр енә! Бенья м ин суг ышч ылары артларына бо
рыл ып караса – шәһәрне ялк ын чолгап алган, төтене күкләргә ашк ан! 41 Исраи л
гаскәре кирегә борыл уга, Бенья м ин суг ышч ыларын курк у биләп ала: димәк, алар
тар-мар ителгән! 42 Шуннан алар, исраи л иләрдән кач ып, юл буйлап чүлгә таба ча
барга тот ына, Исраи л суг ышч ылары исә аларн ы эзәрлекл и чыга. Шәһәр ягыннан да
исраи л иләр килеп җитеп, дошманн ы кыра башл ый. 43 Исраи л иләр, бенья м иннәрне
камап алып, Гибган ың көнч ыг ыш ындаг ы җирләргә кадәр артларыннан куа бара.
44 Бенья м иннәрнең унсиг ез мең суг ышч ысы яу кырында ятып кала – алар һәммәс е
гая рь ир-егетләр була. 45 Бенья м иннәрнең калган ы, борыл ып, чүлгә – Римм ун кы
ясына таба чаба башлагач, аларн ың биш меңе юл өстендә ятып кала. Исраи л иләр
аларн ы Гидг омга җиткәнче куа бара һәм таг ын ике мең Бенья м ин суг ышч ысын
юк итә. 46 Ул көнне барл ыг ы егерме биш мең Бенья м ин суг ышч ысын ың гомере ки
селә – кыл ыч белән коралланган әлег е гаскәриләрнең һәммәсе гая рь ир-егетләр
була. 47 Чүлгә, Римм ун кыясына таба йөг ергән алт ы йөз суг ышч ы исә дүрт ай буена
шунда, тау-ташлар арасында кала бирә. 48 Ә исраи л иләр, Бенья м ин ыруг ы биләгән
җирләргә әйләнеп кайт ып, андаг ы хал ыкн ы, мал-туарны һәм юлларында очраган
барча җан иясен кыл ычтан узд ыра, авыл-шәһәрләрне исә янд ырып бетерә.

21

Исраи лнең Бенья м ин ирләренә хатын табарга булыш уы

Миспа шәһәренә җыелг ач, исраи л иләр үзләренең кызларын Бенья м ин
угылларына кия үгә бирмәскә ант иттеләр. 2 Шуннан соң алар Бәйт-Элгә
килделәр һәм, Раббы карш ына утырып, кич җиткәнче кычкыра-кычкыра бик нык
елад ылар.
3 – И-и Раббы, Исраи л Алласы! – диде алар. – Ни өчен Исраи л белән монд ый
хәл булд ы соң? Ни өчен Исраи л бер ыругк а кимрәк бүг ен?
1

* 20:38-39 Поскын

– русчасы: засада.
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4 Икенче көнне ирт ән исраи л иләр таң белән торд ылар да, шунда мәзб әх төз еп,
тулаем янд ыру һәм стат ул ык корбан ы китерделәр.
5 (Бер-берсеннән алар:
– Без Раббы карш ына җыелган чакта, Исраи л ыругларыннан бирегә килм и кал у
чылар барм ы? – дип сораша иделәр, чөнк и алар «Раббы карш ына Миспага килм и
кал уч ыларн ың җан ы кыел ырга тиеш!» дип ант иткән булалар.)
6 Исраи л иләр үзләр енең кардәшләр ен – Бенья м ин ыруг ын кызг ан ып:
– Исраи л үзенең бер ыруг ын югалтт ы! 7 Без шулай, Раббы белән ант итеп, үзебез
нең кызларыбызны аларга кия үгә бирмәскә хәл кылгач, исән калган беньяминнәргә
ничек хат ын табарга? – диештеләр.
8 Шуннан алар бер-берсеннән:
– Исраи л ыруглары арасыннан Миспаг а, Раббы карш ына килм и кал уч ылар
барм ы? – дип сораш ырга тот ынд ылар, һәм Гил ыгад Явешеннән Раббы карш ына
җыенга берәү дә килмәгән бул ып чыкт ы, 9 чөнк и хал ыкн ы барлаганда Гил ыгад
Явешеннән кил үчеләр күренмәде. 10 Шунл ыктан Исраи л халк ы, әлег е шәһәргә
уни ке мең гаскәрине озат ып, аларга:
– Гил ыгад Явешенә барып, хатын-кызлары һәм бала-чагалары белән бергә бар
халк ын юк итег ез! 11 Сезгә боерык шулд ыр: ир күргән һәрбер хатын-кызны, шулай
ук һәрбер ир зат ын кырып бетерег ез!
12 Гаскәриләр, Гил ыг ад Явешендә ир-ат тат ымаг ан дүрт йөз гыйфф әтле кыз та
бып, аларн ы Кәнган җирендәг е Шилоһк а алып килделәр.
13 Аннары Исраи л халк ы, Римм ун кыясында сыен ыр урын тапк ан Бенья м ин
угылларына иминлек игълан итәр өчен, үзенең илчеләрен юллад ы. 14 Шуннан,
Бенья м ин суг ышч ылары өйләренә әйләнеп кайт к ач, Гил ыгад Явеше кызларын
аларга хат ынл ыкк а бирделәр. Әмма кызлар барсына да җитмәде.
15 Бенья м ин ыруг ын хал ык бик кызг анд ы, чөнк и Раббы исраи л иләрне бер ыруг
ларыннан мәхрүм иткән иде. 16 Исраи л халк ын ың өлкәннәре уйга калд ы:
– Исән калган суг ышч ыларга кайдан хат ын табарга? Бенья м ин ыруг ы хат ын
нары кырыл ып бетте бит! 17 Исраи лнең бер ыруг ы шулай эзсез югалмасын өчен,
беньминнәрнең биләмә җирләр е исән калг ан Бенья м ин угылларына калсын.
18 Ләк ин без аларг а хат ынл ыкк а кызларыбызн ы бир ә алм ыйбыз, чөнк и Исраи л
угыллары: «Кызын Бенья м ин ыруг ы егетенә кия үгә биргән кешегә карг ыш төш
сен!» – дип ант иттеләр.
19 – Менә, Бәйт-Элдән төнья кт а, Бәйт-Элдән Шәкемг ә бара торг ан юлдан көн
чыг ышта һәм Лебонадан көнья ктарак урнашк ан Шилоһта елның-елында Раббы
бәйрәме оешт ырыла, – диде алар, исләренә төшереп, 20 ә Бенья м ин угылларына
әйтт еләр: – Шунда барыг ыз да йөзем бакчаларында посып торыг ыз. 21 Кызлар
әйлән-бәйлән уйн ый башлагач, йөг ереп чыг ыг ыз да, һәрк айсыг ыз үзенә бер кызн ы
эләктереп, Бенья м ин җиренә алып кайт ыг ыз. 22 Аталары яки ир туганнары сезгә
дәгъва белән килә калса, без аларга: «Зинһар, кызларыг ызн ы калд ырырга рөхсәт
итег ез! Чөнк и суг ыш кырында егетләрнең һәрк айсын хат ынл ы итә алмад ык. Ә
инде кызларыг ызн ы сез үз кулларыг ыз белән бирмәгәч, бу эштә сезнең гаебег ез
юк», – дип әйтербез.
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23 Бенья м ин угыллары шулай эшләделәр дә: әйлән-бәйлән уйнап йөрг ән кызлар
арасыннан һәрк айсы үзенә хат ынл ыкк а берсен алып качт ы. Аннары алар, биләмә
җирләренә әйләнеп кайт ып, шәһәр-авылларын яңадан төзеделәр һәм шунда яшәп
киттеләр.
24 Исраи л иләр дә өйләр енә тарал ышт ы, аларн ың һәрк айсы үз ыруг ына, үз нәс е
ленә әйләнеп кайтт ы – барысы да үзләренең биләмә җирләренә тарал ышт ы.
25 Ул заманнарда Исраи л илендә әле патшалар булм ыйча, һәркем үзе кир әк тап
канча гамәл кыла иде.
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1

Рут
1 сИсраи л

иле белән хөкемчеләр идарә иткән көннәрдә җиргә кытл ык килде.
Шул сәбәпле с Яһүдә Бәйт-Лехеменнән бер кеше, хат ын ы белән ике угл ын ияр
теп, яшәргә дип сМәаб җиренә күченеп китте. 2 Әлег е кешенең исеме – Әлимәл ик,
хат ын ын ык ы – Наг ом ия, ә угылларын ык ы Махлон вә Кил ьйон иде; алар Яһүдә
Бәйт-Лехемендә яшәүче Эфрат кабиләсеннән иделәр. Шулай итеп алар, Мәаб җи
ренә күченеп килеп, шунда яшәп калд ылар. 3 Бервак ыт, Наг ом ия нең ире Әлимәл ик
вафат бул ып, Наг ом ия ике угл ы белән берья лг ызы калд ы. 4 Угыллары үзләренә ха
тынл ыкк а Мәаб кызларын алд ылар; аларн ың берсе – Өрпә, икенчесе Рут исемле
иде. Ун ел чамасы гомер кичергәч, 5 Наг ом ия нең угыллары да үлеп китте; үзенең
ирен, ике угл ын югалтк аннан соң, ул бөтенләй ялг ызы калд ы.
6 сРаббын ың, Үз халк ын кайг ырт ып, басуларда зур уңыш үст ерүен ишеткәннән
соң, Наг ом ия үзенең киленнәре белән бергә Мәаб җиреннән туган иленә кайт ырга
карар кылд ы. 7 Яшәгән җирләреннән кузгал ып, алар Яһүдә тарафына юл тотт ылар.
Кайт ып барганда, 8 Наг ом ия үзенең киленнәренә:
– Барыг ыз, икег ез дә әниләрег ез йорт ына кире кайт ыг ыз. Раббы сезне рәхмә
теннән ташламасын, сез мәрх үм ирләрег езгә һәм миңа бик игелекле булд ыг ыз.
9 Раббы куш ып, сезнең һәр икег езг ә, үз тиңег езне табып, тиг ез торм ыш корырг а
язсын! – дип, киленнәрен үпте.
10 Әмма алар, бу сүзләрне ишет еп:
– Юк, без синең белән халк ың янына барабыз, – дип еларга тот ынд ылар.
11 Наг ом ия исә аларг а:
– Балак айларым, үз өег езгә кайт ыг ыз, нигә сезгә минем белән барырга? Сезгә
ир бул ырдай егетләр туд ырасым юк бит инде минем. 12 Барыг ыз, кызларым, өег ез
гә кире кайт ыг ыз. Ир белән яшәргә соң инде миңа. Әгәр дә мин: «Алда әле өмет
бар!» – дип әйтә калсам һәм, бүг енг е төнне ир-ат белән узд ырып, сезгә тәгаенләгән
ир балалар туд ырсам да, 13 аларн ың үсеп буйга җит үләрен ничек көтеп тормак ки
рәк?! Юк, кызларым, бу мөмк ин хәл түг ел. Минем хәсрәтем сезнекеннән ачырак,
чөнк и миңа Раббы карг ыш ы төште.
14 Әлег е сүзләрдән соң киленнәр е кабат кычк ырып еларг а тот ынд ылар. Аннары
Өрпә дигәне кайнанасын үпте дә хушлаш ып китеп бард ы. Рут исә, кайнанасына
сарыл ып, аның янында калд ы.
15 Наг ом ия Рутк а:
– Әнә, килендәшең туган кавеменә, үз илаһларына әйләнеп кайт ырга булд ы,
син дә шулай эшлә, – диде.
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Әмма Рут аңа:
«Берья лг ызыңн ы калд ырып китәргә үгетләмә мине, – диде. –
Син кая барсаң, мин дә шунда барырм ын,
кайда яшәсәң, шунда яшәрмен,
синең халк ың – минем халк ым,
синең с Аллаң минем Аллам бул ыр!
17
Вафат ың кайда булса, мин дә шунда үләрмен,
мине дә шунда җирләрләр.
Раббы миңа нинд и генә җәзалар җибәрсә дә,
мине синнән бары әҗәл генә аерыр».

16

Наг ом ия, килененең үз дигәнендә нык торуы н күреп, аны үгетләүдән туктад ы.
Бәйт-Лехемгә килеп җиткәнче, алар шулай бергәләп юлларын дәвам иттеләр.
Бәйт-Лехемгә аяк баск ач, аларн ы күреп, бөтен шәһәр хәрәкәткә килде, һәммәсе
бер-берсеннән: «Наг ом ия ме соң бу?» – дип сораша башлад ы.
20 Наг ом ия шәһәр халк ына болай дип белдерде:
– Миңа Наг ом ия дип түг ел, Мара дип дәшсәг ез, дөресрәк бул ыр*, чөнк и Код
рәт иясе мине зур хәсрәткә салд ы. 21 Мин моннан күпме мал-мөлкәт белән чыг ып
киткән идем, Раббы исә мине бирегә буш кул белән кайтард ы. Раббы шун ың ка
дәр хәсрәтләр җибәргәч, Кодрәт иясе бәхетсезлеккә дучар иткәч, ничек итеп миңа
Наг ом ия дип дәшмәк кирәк?!
22 Шул рәв ешле, Наг ом ия үзенең килене – Мәаб җир еннән килг ән мәаби Рут
белән Бәйт-Лехемгә әйләнеп кайтт ы. Алар бирегә арпа ураг ына төшәр алд ыннан
кайт ып җиттеләр.
18

19

2

Биредә Наг ом ия нең мәрх үм иренә туган тиешле, чыг ыш ы белән Әлимәл ик
нәселеннән булган Богаз исемле могтәбәр бер кеше яши иде.
2 Берв ак ыт мәаби Рут Наг ом ия дән:
– Басуга барып, берәр мәрхәмәтле бәндә арт ыннан башак җыеп кайт ырга ярый
мы? – дип сорад ы.
Кайнанасы аңа:
– Бар, кызым, – диде.
3 Рут, басуг а чыг ып, уракч ылардан соң кое л ып калг ан башакларн ы җыя рг а то
тынд ы. Басун ың бу өлеше мәрх үм Әлимәл ик нәселеннән булган Богазн ык ы иде.
4 Берв ак ыт басуг а Бәйт-Лехемнән Бог аз үзе дә килде һәм уракч ыларына:
– Раббы сезнең белән булсын! – дип, сәламен күндерде.
Уракч ылары исә аңа:
– Раббы сине мөбарәк кылсын! – дип җавап кайтард ы.
5 Шунда Бог аз уракч ыларг а күз-колак бул ырг а тиешле хезмәтчес еннән:
– Бу яшь хат ын кемнеке? – дип сорад ы.
1

* 1:20

Наг ом ия исеменең мәгънәсе: «ягымл ы, күңелг ә хуш». Мара исеменең мәгънәсе: «ачы,
аян ычл ы, авыр язм ышл ы».
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Рут 2

Хезмәтчесе аңа:
– Наг ом ия белән бергә Мәаб җиреннән кайт к ан мәаби хат ын ул, – диде. 7 –
Уракч ылардан соң көлтәләр арасында калган башакларн ы җыя рга рөхсәт сораган
иде. Иртәдән бирле башак җыя менә, чат ырга керм и дә дия рлек.
8 Бог аз Рутк а әйтт е:
– Менә нәрсә, кызым, биредән китеп, башк алар басуы ннан башак җыеп мә
шәк атьләнмә, гел шуш ында, минем хезмәтче хатын-кызларым янында бул; 9 алар
кайсы басуда урсалар, алар арт ыннан җыеп йөр. Мин хезмәтчеләремә сине бор
чымаск а боерырм ын. Сусый калсаң, хезмәтчеләрем тут ырган чүлмәкләрдән эчеп,
сусын ыңн ы басарсың, – диде.
10 Бу сүзләрне ишеткәч, Рут, баш ын җирг ә иеп, Бог аздан сорад ы:
– Ни өчен син миңа карата шулай игелеклесең? Чит кеше бул уы мн ы белә торып,
нигә мине шулай үз итәсең?
11 – Иреңне җирләгәннән соң, кайнанаң өчен синең ни-нәрсәләр эшләвең, атаанаңны, туган илеңне калдырып, моңарчы сиңа таныш булмаган халык арасына ки
леп керүең миңа бик яхшы мәгълүм, – дип җавап бирде Богаз. 12 – Кылган игелегең
өчен, Раббы сиңа яхшылык белән җавап кайтарсын! Раббының, Исраил Алласының
шәфкать канаты астына сыен
 ырга дип килгәнең өчен, Раббы сине Үзе бүләкләсен!
13 – Игелег еңнән ташламасаң иде, әфәндем! – диде аның бу сүзләр енә карш ы
Рут. – Мин кол ыңн ы тын ычланд ырд ың, хезмәтчеләрең дәрәҗәсенә дә лаек бул
маган хат ынн ы күңелгә хуш сүзләрең белән юатт ың.
14 Төш вак ыт ында Бог аз Рутк а:
– Бире кил, ризыктан авыз ит, икмәг еңне шәраб серкәсенә ман ып аша, – диде.
Рут уракч ылар янына килеп утырд ы, Богаз биргән кызд ырган орл ыкн ы ашый
башлад ы; тамаг ы туйганнан соң да, әле аның ризыг ы калд ы. 15-16 Аннары ул, торып,
таг ын башак җыя рга тот ынд ы. Богаз үзенең хезмәтчеләренә:
– Көлтәләр арасында коелып калган башакларны да җыйсын, кыерсытмаг ыз аны,
хәтта көлтәг ездән дә учма-учма өлеш чыгарыг ыз, җыйсын, сүз әйт мәг ез аңа, – диде.
17 Шул рәв ешле, Рут кичк ә хәтле бас уд а баш ак җыйд ы, анн ары аны сугып
җилгәрде. Бөтенесе бер эфа* чамасы арпа чыкт ы. 18 Шуннан соң ул шәһәргә кайт
ты һәм җыйган ашл ыг ын кайнанасына күрсәтте. Аннары төш вак ыт ында үзеннән
арт ып калган ризыкн ы кайнанасына сузд ы.
19 Кайнанасы аңардан:
– Син бүг ен кайда эшләдең, арпан ы кайдан җыйд ың? – дип сорад ы. – Сиңа
игелек күрсәткән кешегә Аллаһ ын ың рәхмәте яусын!
Рут аңа Богаз исемле кешенең басуы нда эшләгәнен әйтте.
20 Шунда Наг ом ия үзенең килененә:
– Раббы аны фат их аласын! Ул тере бәндәләргә дә, үлеләргә дә мәрхәмәтле! Бо
газ – безнең якын кардәшебез, безгә туган тиешле кеше*, – диде.
6

* 2:17

Эфа – ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 22 л.
Яһүд иләрдәг е гадәт буенча, туг аннар дөнья л ыкта бер-берсен кайг ырт ып яшәрг ә һәм
мәрх үм кардәшләре алд ында да үзләренең бурычларын онытмаск а тиеш булг аннар.

* 2:20
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Рут 2, 3

Мәаби Рут аңа әйтте:
– Ул хәтта миңа: «Урак өсте беткәнче, минем хезмәтчеләрем янында бул», – диде.
22 Наг ом ия:
– Аның хезмәтчеләре белән эшләвең бик әйбәт, кызым, – диде. – Башк а басуда
сиңа кыен бул ыр, рәнҗет үләре бар.
23 Бог азн ың хезмәтче хатын-кызлары арпа вә бодайн ы урып бет ерг әнче, Рут әнә
шулай алар янында башак җыйд ы, яшәвен исә кайнанасы белән яшәде.
21

3

Беркөнне кайнанасы Наг ом ия аңа:
– Кызым, бәлк и, сиңа яшәр өчен уңайл ырак урын табарга, тормыш ыңн ы җайга
сал ыргад ыр? – диде. – 2 Синең белән бергә эшләгән хезмәтче хатын-кызларның
хуҗ алары, безгә туган тиешле Богаз, бүг ен төнлә ынд ырда арпа җилгәрә. 3 Син
юын-төзәтен, хушбуй сөртен дә, кешелеккә дигән киемнәреңне киеп, ынд ыр таба
гына бар, әмма, Богаз ашап-эчкәнче, аның күзенә чал ынма. 4 Ул йокларга җыенгач,
аның кай тирәгә ятк ан ын чамалап кал да, йок ыга кит үенә, өстендәг е җәймәсен
ачып, аяк очына кереп ят. Аннары ни эшләргә икәнен ул сиңа үзе әйтер.
5 Кайнанасына Рут:
– Мин барысын да син кушк анча эшләрмен, – диде.
6 Шуннан ул ынд ыр табаг ына юнәлде һәм барысын да кайнанасы кушк анча эш
ләде. 7 Ашап-эчеп күңеле хушланганнан соң, Богаз эскерт төбенә барып йокларга
ятт ы. Рут исә, акрын гына килеп, аның аяк очындаг ы җәймәсен күтәрде дә шунда
кереп ятт ы. 8 Төн уртасында Богаз сискәнеп уян ып китте һәм аяк очында ятк ан
хат ынн ы абайлап алд ы.
9 – Син кем? – дип сорад ы хат ыннан Бог аз.
– Синең кол ың Рут, – дип җаваплад ы хат ын. – Кол ыңн ы шәфк ать канат ың ас
тына алсаңч ы. Син миңа туган тиешле кеше бит.
10 – Раббы сиң а фат их асын күндерс ен, кызым! – диде Бог аз. – Син үзеңә ни бай,
ни ярл ы яшь кияү эзләп китмәг әнс ең – кылг ан гамәлләр еңнең иң яхш ысыд ыр
бу. 11 Моннан ары, кызым, бернәрс әдән дә курыкма, теләкләр еңнең һәммәс ен
дә үтәрмен, чөнк и синең инсафл ы хат ын бул уы ңн ы бөт ен шәһәр халк ы белә.
12 Сүз ең хакт ыр: мин сиң а туг ан тиешлемен, әмм а синең миннән дә якынр ак
таг ын бер туг ан ың бар. 13 Бу төнг ә бир едә кал, ә ирт әг ә, әгәр ул туг ан ың синең
яклауч ың бул ырг а теләс ә, бик яхш ы, аның янына барырсың, әгәр инде теләмә
сә, яклауч ың мин бул ырм ын – Раббы моңа Үзе шаһ итт ыр! Ә хәз ер таңг а кадәр
шуш ында йокла.
14 Шулай итеп, Рут бу төнне Бог азн ың аяк очында йоклад ы, ә ирт әг ес ен таң
беленер-беленмәстә торып баст ы. Богаз: «Ынд ыр табаг ына хатын-кыз килгәнне
берәү дә белмәсә иде», – дип уйлап, 15 Рутк а:
– Алъяпкычыңны тот ып тор, – диде дә Рутн ың алъя пк ыч ына алт ы үлчәм* арпа
салд ы, аннары шәһәргә кайт ып китте. 16 Ә Рут үзенең кайнанасы янына юл алд ы.

* 3:15

1

...алты үлчәм... – 20 кг.
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Рут 3, 4

– Йә, нәрсә, кызым? – дип сорад ы Наг ом ия аңардан.
Рут аңа Бог азн ың ниләр эшләвен сөйләп бирде 17 һәм, әйткәннәренә өстәп,
болай диде:
– Менә бу алт ы үлчәм арпан ы ул миңа: «Кайнанаң янына буш кул белән кайт
ма», – дип бирде.
18 Кайнанасы аңа:
– Кызым, эшнең нәрсә белән бетәсен сабыр гына көт, чөнк и Богаз әйт кән сүзен
көнендә үтәм ичә тын ычлана алм ый торган кеше, – диде.

4

Ынд ырдан кайт уга, Богаз сшәһәр капк асы төбенә чыг ып утырд ы. Нәкъ шул
вак ытн ы аның турысыннан бая искә алган туган ын ың үтеп баруы н күрде.
– Бире килеп утыр әле, – дип чак ырд ы аны Богаз.
Тег е килеп утырд ы.
2 Бог аз, шәһәр с өлкәннәр еннән ун кешене чак ырд ы да: «Бир е узыг ыз», – дип,
янәшәдән урын күрсәтте. Өлкәннәр утырд ылар. 3 Шуннан Богаз, туган ына карап,
болай дип сүзен башлад ы:
– Мәаб якларыннан әйләнеп кайт к ан Наг ом ия безнең мәрх үм ир кардәшебез
Әлимәл ик милкендәг е басун ың бер өлешен сатарга уйл ый. 4 Сиңа шуш ы хәбәрне
җиткерергә булд ым. Биредә утыруч ылар һәм өлкәннәр алд ында сиңа әйтәсе сүзем
шул: басун ы сат ып алырга ризасыңм ы? Әгәр риза икәнсең – ал, инде теләм исең
икән – җавабыңн ы әйт. Миңа мон ы белеп тору кирәк, чөнк и синнән башк а басун ы
үзенә алырдай кеше юк; инде син баш тартсаң, миңа уйларга кала.
Богазн ың кардәше сат ып алырга булд ы. 5 Шуннан Богаз аңа:
– Наг ом ия нең басуы н алган очракта, син аның киленен, тол хат ын мәаби Рутн ы
хат ынл ыкк а алырга мәҗбүрсең – әлег е биләмә аның мәрх үм иренең гаиләсендә
кал ырга тиеш, – диде.
6 Бог азн ың туг ан ы исә бу сүзләрг ә карш ы болай дип җав ап кайт ард ы:
– Әлег е басу өчен йол ым түләп, үз мөлкәтемә зыя н китерер хәлем юк; шулай
булгач, басун ы син үзеңә ал.
7 Әүвәле Исраи л җир ендә йол ым түләү, алм аш у кеб ек эшләрне расл ау өчен,
монд ый гадәт булган: ике якн ың берсе, аяк киемен сал ып, икенчесенә биргән, һәм
Исраи лдә бу – тан ыклауч ы дәл ил саналган.
8 Шунда тег е туг ан ы Бог азг а:
– Син сат ып ал аны, – дип, аяк киемен салд ы да аңа тотт ырд ы.
9 Аннары Бог аз, өлкәннәрг ә һәм җые лг ан хал ыкк а мөр әҗәг ать итеп:
– Сез хәзер һәммәгез дә мәрх үм туган ым Әлимәл ик һәм аның угыллары Кил ьйон
белән Махлон өлешен Наг ом ия дән кабул итеп алуы мн ың шаһ итлары булд ыг ыз.
10 Шулай ук Махлонн ың тол хат ын ы мәаби Рутн ы да мин үземә хат ынл ыкк а алам,
чөнк и әлег е биләмә аның мәрх үм иренең гаиләсендә кал ырга, аның исеме кар
дәшләре арасында һәм туган шәһәрендә эзсез югалмаск а тиеш. Сез бүг ен шун ың
шаһ итлары булд ыг ыз, – диде.
11-12 Капк а янындаг ы барча хал ык һәм өлкәннәр һәммәс е шунда:
1
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Рут 4

– Барыбыз да шаһ ит! Раббы синең йорт ыңа аяк баск ан хат ынг а да, Исраи л
йорт ын корган Рах илә белән Лия гә* биргән кебек, күркәм хол ык насыйп итсен;
Эфратадаг ы мөлкәтең һаман арта торсын, Бәйт-Лехемдә исемең данга күмелсен,
Ходай Тәгалә сиңа шуш ы яшь хат ын карын ыннан бирәсе балалар арк ыл ы синең
нәселең дә, Тамарн ың Яһүдәдән тапк ан угл ы Перес нәселе сыман, көчле вә куә тле
булсын! – дип теләк теләделәр.
13 Бог аз шуннан соң Рутн ы үз өенә алд ы, һәм ул аның хат ын ы булд ы. Бог аз аның
белән йоклад ы, һәм Раббын ың рәхмәте белән Рут авырга узд ы, вак ыт ы җиткәч,
угыл тапт ы. 14 Килене бала туд ырганнан соң, барча хатын-кыз Наг ом ия гә:
– Шөкер, Раббы сине оныксыз калд ырмад ы! Исраи л җирендә бу балан ың исе
ме данга күмелсен! 15 Картайм ыш көнеңдә ул синең шатл ыг ың һәм туенд ыруч ың
бул ыр, чөнк и аны ихлас күңелдән сине яратк ан, сиңа җиде угл ыңнан да арт ык
кадер-хөрмәт күрсәткән киленең тапт ы! – дип әйтә торган булд ы.
16 Наг ом ия, сабыйн ы кул ына алып, күкр әг енә кыст ы, әнә шулай аның караучысы-багучысы бул ып китте.
17 Күрше хат ыннар: «Наг ом ия нең угл ы туд ы!» – дип әйт ә иделәр һәм үзләр е үк
балага Обид дип исем кушт ылар. Обид – Ишайн ың, ә Ишай – Давытн ың атасы
булад ыр.
18 Пересларның нәс ел шәҗ әр әс е менә шуш ы рәв ешле: Перестан – Хеср он,
19 Хеср оннан – Рам, Рамнан – Амм инадаб, 20 Амм инадабт ан – Нахшон, Нахшоннан – Салмон, 21 Салмоннан – Богаз, Богаздан – Обид, 22 ә Обидтән Ишай туа;
Ишайн ың угл ы исә – Давыт.

* 4:11

Рахилә, Лия – Исраи лнең нәселбаш ы булг ан Ягък убн ың хат ыннары.
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Патшалар
(беренче китап)

1

Элкана гаиләсе Шилоһ каласында

Таул ы Эфраи м өлкәсендәг е Раматаим-Сопим шәһәрендә Элк ана исемле бер
кеше яши иде. Әлег е эфрат и Элк ана – Ерух ам угл ы, Ерух ам – Элиһу, Элиһу –
Тох у, ә Тох у исә Суф угл ы иде. 2 Элк анан ың Хөннә һәм Пен иннә исемле ике хат ы
ны бар иде. Пен иннәнең балалары бул ып, Хөннәнең исә балалары юк иде. 3 Һәр
елн ың тиешле көннәрендә Күкләр Хуҗ асы сРаббыга сәҗдә кыл ып корбан чал ыр
өчен, Элк ана үз шәһәреннән Шилоһк а бара торган иде; Шилоһта Раббы срух ан и
лары вазифасын Элинең ике угл ы – Хөпн и белән Пинхәс башк ара иде. 4-5 Корбан
чала торган көнне Элк ана үзенең хат ын ы Пен иннәгә, аның барча ул-кызларына
үз өлешләрен, Хөннәгә исә, гәрчә Раббы аның карын ын кысыр кылса да, үзенә
бер аерым өлеш бирә, чөнк и Элк ана аны яратарак төшә иде. 6 Раббы Хөннәне ана
бул у бәхетеннән мәхрүм иткәнгә күрә, Пен иннә, көндәшенең кәефен бозып, аны
гел рәнҗетеп тора иде. 7 Елның-елында, сРаббы йорт ына барган саен, әнә шунд ый
хәл кабатлана иде: Пен иннә көндәше Хөннәнең кәефен боза да, тег есе күз яшьләре
түгә-түгә тәмам тамактан яза иде. 8 Шулай бервак ыт ире Элк ана аңа:
– Хөннә! Нигә елыйсың син, ник тамаг ыңа ашам ыйсың, нидән йөрәг ең сыкрый
синең? Синең өчен ун угылдан да яхш ырак түг елмен и мин?! – диде.
1

Хөннәнең догасы
Беркөнне, Шилоһта ашап-эчкәннән соң, Хөннә утырган урын ыннан торып
китте. Рух ан и Эли бу вак ытн ы Раббы йорт ын ың ишек төбендәг е утырг ычта утыра
иде. 10-11 Күңелен кайг ы баск ан Хөннә, ачы күз яшьләрен түгә-түгә Раббыга дога
кыл ып, нәзерен әйтте:
– И Күкләр Хуҗ асы Раббы! – диде ул. – Кол ыңн ың өзгәлән үенә күз салсаң иде
дә, шул кол ыңн ы онытм ыйча исеңә төшереп, аңа ир җенесеннән бер бала насыйп
итсәң иде! Мин аны, баш ындаг ы чәченә пәке дә тидерт м ичә*, гомерлеккә Раббыга
тапш ырыр идем!
12 Хөннә Раббыг а озаклап дог а кылд ы; Эли исә, хат ынн ың иреннәр еннән күз ен
алм ыйча, аңа карап торуы нда булд ы. 13 Күңеленнән генә дога кылганга, Хөннәнең
9

* 1:10-11

Яһүд иләрдә Аллаһ ы Тәг аләг ә хезмәт итәрг ә ант иткән кешеләр (нәзирләр) чәч
ләр ен кырм аг анн ар, йөз ем җимешен ашауд ан һәм шәраб эчүдән тые лг анн ар (караг ыз:
«Саннар», 6:5-8).
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иреннәре кыйм ылд ый, ә тавыш-тыны ишетелм и иде; шул сәбәпле Элигә ул исерек
хат ын кебек күренде.
14 – Күпме исер еп йөр ерг ә мөмк ин? Эчкән шәрабыңнан айн ы инде! – дип дәшт е
аңа Эли.
15 – Юк, әфәндем, – дип җав ап бирде Хөннә, – җан ы әрнег ән бер хат ын мин;
шәраб та, сыра да эчмәдем, Раббым карш ында күңел бушат уы м гына. 16 Кол ыңн ы
азг ын хат ынга санама, авыр кайг ымн ы һәм олы хәсрәтемне белдерүем бу.
17 – Юлың имин булсын, – диде аңа Эли. – сИсраи л с Алласы синең гоз ер еңне
үтәр, сораган ыңн ы бирер.
18 – Синең күңелеңә мин кол ың хуш килс әм иде! – дип, Хөннә үз юлы белән
китеп бард ы; шуннан тамаг ына да ашый башлад ы; аның йөзе инде әүвәлг ечә кай
гыл ы түг ел иде. 19 Икенче көнне алар, таңнан торып, Раббыга баш игәннән соң,
Рамаһк а юл алд ылар һәм шул көнне үк өйләренә кайт ып җиттеләр.
Шемуи лнең тууы һәм Раббыга багышлануы
Хат ын ы Хөннә белән Элк ана якынл ык кылд ы, һәм Раббы Хөннәне исенә төшер
де. 20 Берк адәр вак ыт үткәннән соң, Хөннә авырга калд ы һәм ир бала тапт ы, «Мин
аны Раббыдан сорап алд ым» дип, ул аңа Шем уи л* дип исем кушт ы.
21 Көннәрдән беркөнне Элк ана һәр елдаг ыча, Раббыг а баг ышлап корбан кит ерү
йоласын һәм әйт кән нәзерләрен үтәү өчен, гаиләсе белән бергә таг ын Шилоһк а
китте. 22 Хат ын ы Хөннә исә бармад ы.
– Бала күкрәктән аерылгач, мин аны Раббы хозурына үзем илтермен, һәм ул
бөтенләйгә шунда кал ыр, – диде ул иренә.
23 – Үзең теләг әнчә эшлә, – диде аңа ире Элк ана, – бала күкр әкт ән аерылг анч ы,
өйдә кал, һәм Раббы Үзенең сүзен* торм ышк а ашырсын!
Угл ы күкрәктән аерылганч ы, Хөннә, өйдә кал ып, балан ы бакт ы.
24 Бала имүдән тукт аг аннан соң, Хөннә, угл ын иярт еп, үзе белән өч яшьлек бо
зау*, бер эфа* он, бер турсык шәраб алд ы да Шилоһк а, Раббы йорт ына килде; бу
вак ытта бала әле сабый гына иде. 25 Бозаун ы чалгач, Хөннә белән Элк ана, балан ы
алып, Эли карш ына килделәр.
26 – И әфәндем! Иминлек тел им сиңа! – диде Хөннә. – Кайчанд ыр шуш ында,
синең яныңда, Раббыга дога кыл ып торган хат ын мин. 27 Шуш ы бала хак ында иде
догаларым, инде Раббы теләг емне үтәде – сораган ымн ы бирде. 28 Хәзер менә мин
аны гомере буена Раббыга, Аңа хезмәт итәр өчен тапш ырам.
Аннары алар Раббыга сәҗдә кылд ылар.

* 1:20 Шем уи л

– яһүдчә «Аллаһ ыдан сорап алынг ан» яки «Аллаһ ы исеме» мәгънәсендә.
сүзен... – Караг ыз 17 нче аятьне.
* 1:24 ...өч яшьл ек боз ау... – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шул ай; яһүд телендәг е төп
нөсхәдә исә: өч бозау.
* 1:24 Эфа – ашлык-ярма, он үлчәү бер әмлег е, 22 л.
* 1:23 ...Үзен ең
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2

Хөннәнең мәдх иясе
1

Хөннә дога кыл уы нда булд ы, ә догасы аның монд ый иде:
«Раббым аша йөрәг емә чиксез шатл ык иңде,
Аллаһ ы миңа ныкл ык бирде.
Дошманнарымнан каһк аһә илә көләм мин,
чөнк и Синең котк аруы ңа куанам.
2

3

4
5

6

7

8

9

10

Раббыдан изг ерәк бүтән берәү юкт ыр,
чөнк и Синең кебек һичкем булмас.
Аллабыздан башк а сыен ыр урын ыбыз да юкт ыр.
Һавал ы әңгәмәләр куерт маг ыз,
дорфа сүзләрег ез эчег ездә калсын,
чөнк и Раббы бар нәрсәдән дә хәбәрдар Аллаһ ы,
Ул барл ык эш-гамәлләрне үлчәүгә сала.
Баһад ирн ың угы сына,
ә бетерешкән бер адәмнән гайрәт таш ый.
Берәү әүвәл тук булса да,
бүг ен әнә икмәк хак ына маңгай тире түгә,
ә тамаг ы ач булган ы сый-хөрмәттә йөзә.
Карын ы кысыр җиде тапк ыр бала тапт ы,
күп балал ы әнә япа-ялгыз бүг ен!
Раббы – гомер кисүче дә,
торм ыш бүләк итүче дә.
с
Үлеләр аймаг ына озат уч ы – Ул,
күтәреп торг ызуч ы да – Ул.
Хәерче дә ясый Ул бездән,
байл ыкк а да күмә,
түбән дә төшерә,
югары да чөя.
Мескен бәндәне Ул – тузан арасыннан,
фәкыйрь-юксылны көл-туфрактан күтәреп торг ыза.
Түрәләр арасына утырт ып,
мирас итеп данл ы урын бирә аларга.
Җирнең ниг езе Раббын ык ыд ыр,
дөнья н ы Ул шул ниг езгә урнашт ырган.
Үзенә туг рыларн ың һәр адым ын Ул дөрес юлда тота,
явызларн ы исә караңг ыл ык йотачак.
Чөнк и адәмдәг е ныкл ык аның көч-гайрәтендә түг ел.
Үз дошманнарын Раббы тар-мар итә,
аларга күкләр күкрәтеп ябырыла.
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Раббы бөтен дөнья н ы хөкем итәчәк.
Үзе куйган патшага ныкл ык бирүче Ул,
Үзе ихт ыя р кылган* патшага кодрәт бирүче».
Элк ана Рамаһк а, өенә кайт ып китте. Бала исә рух ан и Эли янында Раббыга
хезмәт итү өчен калд ы.
11

Элинең угыллары. Шемуи лнең хезмәт итә башлавы
Элинең угыллары юньсез кешеләр бул ып чыкт ы: алар Раббын ы санламад ы,
рух ан иларн ың хал ык алд ындаг ы бурычларын бар дип тә белмәде. Кем дә булса
корбанл ык итен пешерә башласа, рух ан ин ың яшүсмер хезмәтчесе чәнечкесен то
тып килер иде дә чәнечкесе белән казан яисә кәст рүл, таба яки чүлмәк эченә кереп
китәр, һәм чәнечкегә ни эләксә, рух ан и шун ы үзенә алыр иде. Шилоһк а килгән
һәрбер исраи л и белән алар шунд ый эш кыл ырлар иде. 15 Эч мае янд ырылмас бо
рын, рух ан ин ың яшүсмер хезмәтчесе, корбан чалган кеше янына килеп:
– Рух ан ига кызд ырыр өчен ит бир! Пешкән итне алмас ул, син аңа итнең чиен
бир, – дип әйтер иде.
16 Кем дә булса аңа:
– Башта эч мае янд ырылсын, аннары җан ың теләгәнчә алырсың, – дия калса,
рух ан и хезмәтчесе:
– Юк, хәзер үк бир, юкса барыбер талап алам! – дип әйтер иде.
17 Әлег е егетләрнең Раббы карш ында сгөнаһлары иск иткеч зур иде, чөнк и Раб
быга китерелгән корбаннарга алар мыск ыллап карад ылар.
18 Үсмер бал а Шем уи л исә, өст енә җит ен с эфод киеп, Раббыг а хезмәт итүендә
булд ы. 19 Әнкәс е, ире белән корбан кит ер ерг ә килг әндә, аңа ел да таманлап өске
кием дә хәст әрләп килә иде. 20 Элк ана белән аның хат ын ына фат их асын күнде
реп, Эли:
– Раббыга тапш ырылган әлег е угл ың урын ына Раббы сиңа шуш ы хат ын ыңнан
таг ын да балалар бирсен, – дия торган иде. Аннары Элк ана белән Хөннә өйләренә
әйләнеп кайта иделәр.
21 Раббы Хөннәне кайг ырт ып, хат ын таг ын өч угыл вә ике кыз бала туд ырд ы.
Шем уи л исә Раббы хозурында үсә бирде.
22 Бу вак ытта Эли шакт ый картайг ан иде инде. Угылларын ың Исраи л халк ы белән
ни-нәрсә кыланганнарын да, аларн ың сОчраш у чат ыры янына җыелган хат ыннар
белән йоклап йөрүләрен дә – һәммәсен ишетеп торд ы.
23-24 – Ни өчен сез анд ый эшләр кыласыз? Сезнең хакт а миңа төрле якт ан начар
хәбәрләр килеп ирешә тора, – дип әйтә иде ул угылларына. – Юк, балак айларым,
мин ишеткән һәм сезнең хакта хал ык арасында таралган хәбәр бер дә яхш ылар
дан түг ел. 25 Әгәр бер кеше икенчесенә карата гөнаһ эш кылса, Аллаһ ы аны яклап
чыга ала, әгәр дә инде адәм баласы Раббысына карата гөнаһ кыла икән, кем аны
яклап сүз катар?!
12

13-14

* 2:10 ...ихтыяр

кылган... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: май сөрт кән.
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Әмма угыллары аталарын ың сүзенә колак салмад ы, чөнк и Раббы инде аларн ың
гомерен өзәргә хәл кылган иде.
26 Шем уи л исә һаман үсә, Раббын ың һәм хал ыкн ың илт ифат ын каз ана бард ы.
Эли гаиләсе турында Аллаһы сүзләре
Көннәрдән беркөнне Эли янына Аллаһ ы кешесе* килеп болай диде:
– Раббы әйт ә: «Синең ата-бабаларың әле Мисырда, с фирг ав ен йорт ында кол
бул ып торг ан чакт а ук, аларг а Үземне белг ертмәдемме әллә?! сМәзб әхемдә корбан
кит ерс еннәр, хуш исле сумала-майлар көйр әтс еннәр, өсләр енә эфод киеп, Ми
нем карш ыда йөрс еннәр дип, рух ан и хезмәт ен башк ару өчен, Исраи лнең бөт ен
ыруг-тармаклары арасыннан сезнең нәс елне сайламад ымм ы?! Исраи л угыллары
утт а янд ырг ан корбанл ыкл арн ың һәммәс еннән атаң нәс еленә өлеш чыг арм а
дымм ы әллә?! 29 Әгәр шулай икән, ни өчен сез Минем әмер ем ниг ез ендә Миңа
тәг аенләнг ән корбанл ыкларн ы һәм Миңа бүләк ителг ән икмәкләрне аяк аст ына
сал ып тапт ад ыг ыз? Ни өчен син, угылларыңн ы Миннән өст ен куеп, Минем хал
кым Исраи л кит ерг ән бүләк-корбаннарның иң яхш ылары белән туен ып, корсак
симерт еп ятасың?»
30 Аллаһ ы кешес е өст әп болай диде:
– Исраи лнең Раббы Алласы әйтә: «Тег е чакн ы Мин: „Синең ыруг ың, синең атаң
ның ыруг ы гомер бак ый Миңа хезмәт итәр!“ – дип әйт кән идем. Әмма хәзер Мин:
„Юк, алай булмас!“ – дим. Мине данлауч ын ы данларм ын! Мине санламау ч ын ы
исә хур итәрмен! 31 Көне җиткәч, Мин синең һәм атаң ыруг ын ың там ырын коры
тырм ын, синең нәселеңдә берәү дә өлкән яшькә җитмәс; 32 Исраи лгә күрсәтелгән
игелекләрне син үз күзләрең белән күреп торырсың, әмма синең гаилә-нәселеңдә
берәү дә картайганч ы яшәмәс. 33 Мәзбәхемнән читләштермәгән кешеләреңне Мин
бары күзләреңне зарыкт ырыр һәм җан ыңн ы җәфалар өчен генә саклап кал ырм ын;
ләк ин синең гаилә әгъзаларының һәммәсе урта яшькә җит үгә үлә барыр. 34 Сүзләрем
нең хакл ыг ын раслауч ы дәл ил итеп, угылларың Хөпн и белән Пинхәсне киләчәктә
нәрсә көткәнен әйтеп куя м: алар әҗәлләрен икесе бер көнне табачак. 35 Шуннан
Мин Үземә тугры булган рух ан и сайлап куя рм ын; ул, Минем сүземә колак сал ып,
Мин теләгәнчә эшләр; аның нәселен Мин көчле вә нык итәрмен. Һәм ул гомере
буена Мин билг еләгән патша янында хезмәт итәр. 36 Синең нәселеңнән исән кал
ган һәркем, бер тиен көмеш вә бер телем икмәк сорап, аның карш ына килер һәм
аңардан: „Үз тамаг ымн ы үзем туйд ырырл ык берәр рух ан и хезмәтенә билг еләсәң
иде мине“, – дип үтенер».
27-28

3

Раббының Шемуи лгә дәшүе

Яшүсмер Шем уи л Эли янында Раббыга хезмәт итүендә булд ы. Ул көннәрдә
Раббы нинд и дә булса сүз белән бик сирәк мөрәҗәгать итә, илаһ и күренешләр
дә еш булм ый иде. 2 Көннәрнең берендә Эли үзенең ятаг ында йок ымсырап киткән
иде (аның күзләре зәг ыйфьләнеп, ул инде начар күрә иде). 3 Аллаһ ы чыраг ы әле
1

* 2:27-28 Алл аһы

кешесе – ягън и пәйг амб әр.
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янып тора, һәм Шем уи л с Аллаһ ы санд ыг ы торган Раббы йорт ында үз урын ында
ята иде. 4 Шул чакн ы Шем уи лгә Раббы дәште.
– Мин монда! – дип җав ап кайт ард ы Шем уи л 5 һәм Эли янына йөг ер еп килде.
– Мин монда! – дип кабатлад ы ул. – Син миңа дәшкән кебек идең.
Әмма тег есе аңа:
– Дәшмәдем мин сиңа, урын ыңа барып ят! – диде, һәм Шем уи л үз ятаг ына ба
рып ятт ы.
6 Ләк ин Шем уи лг ә Раббы кабат дәшт е. Шем уи л, урын ыннан торып:
– Мин монда! Син миңа дәшкән идеңме? – дип, кабат Эли янына килде.
Ләк ин тег есе аңа:
– Мин сине чак ырмад ым, угл ым, бар, урын ыңа ят, – диде.
7 Шем уи л ул чакт а әле Раббын ың тавыш ын тан ым ый иде, чөнк и моңарч ы Раббы
ның аңа мөрәҗәгать иткәне булмад ы. 8 Шем уи лгә Раббы өченче кат дәште. Үсмер,
торып, Эли янына таг ын килде:
– Мин монда! Син миңа дәшкән кебек идең, – диде.
Шунда Эли аңлап алд ы: димәк, үсмер егеткә Раббы Үзе дәшә! 9 Шуннан Эли
Шем уи лгә болай диде:
– Урын ыңа барып ят та сиңа дәшкән тавыш кабат ишет елгәч: «Сүзеңне әйт,
Раббы, кол ың ишетә Сине», – диг ен.
Шем уи л урын ына барып ятт ы.
10 Раббы таг ын аның янына килде. Таг ын әүв әлг ечә:
– Шем уи л, Шем уи л! – дип дәште.
– Сүзеңне әйт, Раббы, кол ың ишетә Сине, – диде Аңа Шем уи л.
11 Шуннан үсмер Шем уи лг ә Раббы болай диде:
– Исраи лдә Мин бер эш башк арачакм ын. Аның хак ында ишеткән адәмнәрнең
колаклары чыңлап торыр. 12 Шул көнне Мин Элигә аның нәсел-ыругы хак ында
әйтеп куйган сүзләремне гамәлгә ашырырм ын. Мин бу эшне башларм ын да, тө
гәлләрмен дә. 13 Угылларын ың Аллаһ ын ы санламавын белә торып, аларн ы туры
юлга күндермәгән өчен, Элинең бөтен нәсел-ыругын мәңг елек җәзага тартасымн ы
Мин аңа алдан ук әйтеп куйган идем. 14 Шуңа күрә Элинең нәсел-ыругы хак ында
ант итеп әйтәм: алар гаи ләсенең гаебе корбан чал ып та, башк а төр ризыклардан
китергән бүләк-корбанлыклар белән дә мәңг е юылмая чак.
15 Шунн ан соң Шем уи л ирт әнг ә кадәр йокл ад ы да, ирт әг ес ен торып, Раббы
йорт ын ың ишекләрен ачт ы; Аллаһ ыдан иңгән әлег е күренеш хак ында исә Элигә
әйтергә йөрәг е җитмәде. 16 Әмма Эли:
– Шем уи л угл ым! – дип дәшеп, аны үзе чак ырып алд ы.
– Әйе, мин монда! – дип җавап кайтард ы аңа тег есе.
17 – Нинд и хәб әрләр килеп ирешт е сиңа? – дип сорад ы Эли. – Яшермә миннән.
Аллаһ ы әйт кәннәрне яшереп калд ырсаң, Ул сине кат ы җәзага тарт ыр.
18 Шуннан Шем уи л үзе ишеткәннәрнең һәммәс ен яшерм ичә сөйләп бирде. Мо
ңа карш ы Эли:
– Ул – Раббы, Үзе ничек кирәк тапса, шулай эшләсен, – дип җаваплад ы.
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19 Шем уи л үсеп буйг а җитт е, һәм Раббы һәрчак аның юлдаш ы булд ы; Шем у
илнең пәйгамбәрлек сүзләре торм ышк а ашт ы. 20 Шем уи лнең Раббы пәйгамбәре
икәнлег е Даннан алып Беер-Шебага кадәр бөтен Исраи л җирендә мәгъл үм булд ы.
21 Раббы Үзенең сүз е белән Шем уи л янына иңә һәм шул рәв ешле Үзен Шилоһт а
белдерә торган булд ы,

4

1

Шем уи л исә Раббы сүзләрен бөтен Исраи л халк ына җиткерә иде.
Раббы санд ыгының пелешт иләр кулына төшүе

Беркөнне исраи л иләр пелешт иләрг ә карш ы яуг а кузг алд ы. Исраи л гаскәрләре
нең килеп тукталг ан урын ы Эбен-Эзер янында иде, пелешт иләр исә Афык янында
урнашт ы. 2 Пелешт иләр гаскәре тезелеп Исраи л яуг ирләренә* карш ы һөҗ үмг ә
күт әр елде, һәм ике арада суг ыш башланд ы. Пелешт иләр гаскәр е, яу кырында
Исраи лнең дүрт меңләп суг ышч ысын һәлак итеп, әлег е бәрелештә җиңеп чыкт ы.
3-4 Исән калг ан суг ышч ыл ар исә үзләр енең с стан ын а әйләнеп кайтт ы. Иср аи л
с
өлкәннәре шунда:
– Ни сәбәпле Раббы пелешт иләр гаскәренә безне җиңәргә ирек куйд ы икән?
Шилоһтан Раббы санд ыг ын алып кил ик әйдә, яу кырында санд ык безнең арада бул
са, ул безне дошман кул ыннан саклап кала алыр, – диделәр дә, Шилоһк а кешеләр
җибәреп, сКилеш ү санд ыг ын китерттеләр. сКерубим сыннары уртасында Күкләр
Хуҗ асы Раббын ың тәхете торган әлег е санд ыкн ы Элинең ике угл ы – Хөпн и белән
Пинхәс тә озата килгән иде.
5 Раббы санд ыг ы суг ышч ылар стан ына килеп җиткәч, исраи л иләр шулхәтле көч
ле тавыш күтәрде ки, берк авым хәтта җир гүләп торд ы. 6-7 сПелешет суг ышч ылары,
әлег е шатл ык авазларын ишетеп:
– Гыйбриләр* стан ында нәрс әг ә шулай сөенәләр икән? – дип, бер-берсеннән
кызыксын ып сорашт ылар һәм, Раббы санд ыг ы килг әнне белг әч: – Алар янына
илаһлары килг ән, – диешт еләр, – кот ыл у юк безг ә! Моңарч ы анд ый хәлне күр
гәнеб ез булмад ы. 8 Кот ыл у юк безг ә! Анд ый көчле илаһлар кул ыннан кем котк а
рыр безне?! Мисырл ыларг а чүлдә төрле бәла-казалар кит ерг ән илаһлары бит бу!
9 Пелешет суг ышч ыл ары, нык торыг ыз, бат ыр бул ыг ыз! Әүв әл гыйбриләр безг ә
колл ык иткән кеб ек, хәз ер инде без аларг а колл ыкк а төшмәс өчен, яу кырында
бат ыр бул ыг ыз!
10 Шунд ый сүзләр белән Пелешет суг ышч ыл ары һөҗ үмг ә ташл анд ы, һәм иср а
ил иләр, тар-мар ителеп, һәрк айсы үз чат ырына качт ы. Исраи л иләрнең югалт ула
ры бих исап иде: яу кырында утыз мең җәя үле суг ышч ы ятып калд ы. 11 Өст әв енә
Аллаһ ы санд ыг ы да алардан китт е, Элинең ике угл ы – Хөпн и белән Пинхәс тә
һәлак булд ы.

* 4:2 Яуг ир

– суг ышч ы.
Гыйбри – еврейләрнең борынг ы атамасы; әлег е сүзнең там ыры Гыйбер диг ән кеше
исеменнән алынг ан (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 10:21).

* 4:6-7
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Элинең һәлак булуы
12 Шул көнне Бенья м ин ыруг ыннан бер ир-егет, суг ыш кырыннан кач ып, көн
эчендә Шилоһк а килеп җитте; аның өс киемнәре теткәләнгән, баш ына исә көл
сибелгән иде*. 13 Бу адәм шәһәргә килеп җиткән мәлдә, Эли, Аллаһ ы санд ыг ы өчен
җан ы әрнеп, юлга текәлгән килеш сшәһәр капк асы төбендә утыра иде. Хәбәрче
ир-егет суг ыш кырындаг ы хәлләрне сөйләп биргәннән соң, бөтен шәһәр халк ы
кычк ырып еларга тот ынд ы. 14-16 Үкереп елаган авазларн ы ишетеп, Эли:
– Ни сәбәптән монд ый тавыш купт ы? – дип сорад ы.
Ул вак ытн ы Эли инде туксан сиг ез яшен тут ырган бул ып, аның күз нуры сүн
гән, шунл ыктан ул берн и күрм и иде. Элинең соравын ишет еп, тег е адәм шунд ук
аның янына килде һәм:
– Мин бүг ен Исраи л гаскәрләре тупланган җирдән, суг ыш кырыннан кач ып
кайтт ым, – диде.
– Ниләр булд ы анда, угл ым? – дип сорад ы аңардан Эли.
17 Хәб әр кит ерүче шунда:
– Исраи л иләр Пелешет гаскәреннән курк ып качт ы. Исраи л халк ы бик нык кы
рылд ы, синең ике угл ың Хөпн и белән Пинхәс тә шунда әҗәлен тапт ы, Аллаһ ы
санд ыг ы да дошман кул ына күчте, – диде.
18 Аллаһ ы санд ыг ын хәб әрче искә алуг а, Эли капк а төб ендә утырг ан җир еннән
чалк ан авып төшеп муен ын сынд ырд ы һәм шунд ук җан да бирде, чөнк и ул бик нык
картайган һәм авырайган иде инде. Эли кырык ел дәвам ында Исраи лдә хөкемче*
бул ып торган кеше иде.

Пинх әс хатынының вафаты
Аның килене, Пинхәс хат ын ы, ул вак ытн ы авырл ы бул ып, якын араларда бала
табарга тиеш иде. Аллаһ ы санд ыг ын ың дошман кул ына күчкәнен, кайнатасы вә
хәләленең вафат ын ишет үгә ул, тезләренә егыл ып, баласын туд ырд ы, чөнк и инде
бәбигә авырый башлаган иде. 20 Әҗәле якынлаш ыр алд ыннан, янәшәсендә торган
хат ыннар аңа:
– Курыкма, син ир бала тапт ың, – диделәр, әмма ул җавап кайтармад ы, битараф
бер халәттә кала бирде.
21 – Исраи л үзенең дан-шөһрәтен җуйд ы, – диде ул һәм баласына Икәбүд* дип
исем кушт ы; чөнк и Аллаһ ы санд ыг ы да җуелган, кайнатасы белән иренең дә го
мере өзелгән иде.
22 – Исраи л үзенең дан-шөһрәтен җуйд ы, – диде ул, – чөнк и Аллаһ ы санд ыг ы
аңардан тарт ып алынд ы.
19

* 4:12 Кайгы-хәсрәт белдерг әндә исраи л иләр, гадәтт ә, өсләр ендәг е киемнәр ен ерт а һәм баш

ларына көл-тузан сибә торг ан булг аннар.
– Исраи лдә патшалар барл ыкк а килг әнче җитәкчелек итү, хөкем чыг ару, ке
шеләрне яклау кебек эшләрне башк аруч ылар хөкемчеләр дип аталг ан.
* 4:21 Икәбүд – яһүдчә «шөһр әтс ез» мәгънәс ендә.
* 4:18 Хөк емч е
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5

Аллаһы санд ыгы – пелешт иләр кулында

Пелештиләр исә, Аллаһ ы сандыг ын кулга төшергәннән соң, аны Эбен-Эзердан
Ашдодк а алып кайтт ылар һәм, 2 Даг он* гыйбадәтх анәсенә алып кереп, Даг он
сын ы белән янәшә куйд ылар. 3 Икенче көнне иртән торып карасалар, Даг он сын ы
Раббы санд ыг ы карш ында йөзт үбән җирдә ята. Ашдод халк ы Даг он сын ын кабат
әүвәлг е урын ына куйд ы. 4 Әмма өченче көннең иртәсендә Даг он сын ы таг ын Раббы
санд ыг ы карш ында җирдә йөзт үбән ята: аның гәүдәсе бөтен килеш калган, баш ы
вә куллары исә киселгән бул ып, һәрк айсы бусагада аерым-аерым ята иде. 5 Шул
сәбәпле әле хәзер дә Даг он каһ иннәре* вә Ашдодтаг ы Даг он гыйбадәтх анәсенә
кил үчеләр, аның бусагасына аякларын тидерм ичә, бусага аша атлап чыгалар.
6 Шул көннән Раббын ың кул ы Ашдодт а һәм янәшә-тирәдә яшәүчеләрнең тор
мыш ын гая ть авырайтт ы – аларга бәла-каза җибәреп, тәннәрен шеш-кутыр белән
каплад ы. 7-8 Әлег е хәлләрдән соң Ашдод халк ы:
– Исраи л илаһ ын ың санд ыг ы бездә кала алм ый, чөнк и Аның кул ы безгә дә,
илаһ ыбыз Даг онг а да авырл ык кит ерде, – дип, Пелешет хуҗ аларын Ашдодк а
җыйд ылар һәм аларга: – Исраи л илаһ ын ың санд ыг ы белән нишләргә? – дип мө
рәҗәгать иттеләр.
Тег еләр:
– Исраи л илаһ ын ың санд ыг ын Гәт шәһәренә күчерег ез, – дип җаваплад ы.
Шуннан Исраи л Алласын ың санд ыг ын Гәткә озатт ылар. 9 Әмма аны Гәткә кү
чергәннән соң, Раббын ың кул ы шул шәһәргә дә авырл ык китерде: кечедән алып
зурысына кадәр һәммәсенең тәне шеш-кутыр белән капланд ы. Хал ыкн ың кот ы
алынд ы, 10 һәм алар Аллаһ ы санд ыг ын Экронга озатт ылар. Әмма Аллаһ ы санд ыг ы
Экронга килеп җит үгә, Экрон халк ы:
– Безнең үзебезне дә, шәһәрне дә харап итәселәре килә микәнн и?! Исраи л ила
һын ың санд ыг ын нигә безгә китерттеләр? – дип тавыш куптард ы 11-12 һәм, Пелешет
хуҗ аларын җыеп: – Безне дә, халк ыбызн ы да харап итеп бетергәнче, Исраи л илаһ ы
санд ыг ын кире үз урын ына озат ыг ыз, – диде, чөнк и Аллаһ ы кул ы китергән авыр
лык шәһәр халк ын тәмам курк уга төшерде: байтак кешенең гомере киселеп, исән
калганнарн ың бөтен тәне шеш-кутыр белән капланд ы, хал ыкн ың үкереп елаган
авазлары күкләргә кадәр яңг ырап торд ы.

6

1

Раббы санд ыгының исраи лиләргә кайтуы

Раббы санд ыг ы җиде ай дәвам ында Пелешет өлкәсендә кала бирде. 2 Көннәр
дән беркөнне пелешт иләр, каһ ин вә күрәзәчеләрне чак ырт ып, аларга:
– Раббы санд ыг ы белән ни кыл ыйк? Киңәшег езне бирег ез, ничек итеп аны кире
үз урын ына кайтарыйк? – дигән гозер белән мөрәҗәгать итте.
3 Тег еләр:
1

* 5:2 Даг он –

пелешт иләрнең баш илаһ ы. Хал ыкн ың ышан уы нча, әлег е илаһ бодай уңыш ын
артт ырырг а ярдәм иткән.
* 5:5 Каһин – рух ан и (гадәтт ә, мәҗ үси хал ыкл ард а).

394

I Патшалар 6

– Әгәр сез Исраи л илаһ ын ың санд ыг ын кире үз иленә озат ырга җыенасыз икән,
аны болай буш кына җибәрмәг ез, гаебег езне йол ыр өчен, Аңа бүләкләр җибәрег ез;
шул чаг ында сез сихәтләнерсез һәм Аның кул ы ни өчен сезгә авырл ык китергәнне
белерсез, – дип җавап кайтард ы.
4-5 Пелешет халк ы:
– Гаебебезне йол ыр өчен, без Аңа нинд и бүләк җибәрергә тиешбез? – дип сорад ы.
Каһ ин вә күрәзәчеләр аларга:
– Пелешет хуҗ алары сан ынча* алт ыннан биш шеш һәм биш тычк ан сурәт е
койд ырып алыг ыз, чөнк и сезнең үзег езгә дә, хуҗ аларыг ызга да бер төрле каза кил
де, – дип җавап бирде. – Шулай итеп, басу-кырларыгызны корыт уч ы тычк анн ың
һәм үзег езнең шеш сурәтен койд ырып алып, Исраи л илаһ ына хөрмәт күрсәтег ез.
Шуннан соң Ул сезне, сезнең илаһларыг ызн ы вә җирег езне, бәлк и, аяр да. 6 Нигә
сезгә Мисыр халк ы вә фиргавен сыман үҗәт бул ырга?! Алар әнә, Исраи л Раббысы
Үзенең кодрәтен күрсәткәч, Исраи л халк ына Мисырдан китәргә рөхсәт бирмәдеме
әллә?! 7 Димәк ки, яңа арба ясат ыг ыз да әле генә беренче бозавыннан кот ылган,
кам ыт күрмәгән ике сыерн ы җиг ег ез, бозауларын исә аерып алып кал ыг ыз. 8-9 Ан
нары Раббы санд ыг ын арбага урнашт ырыг ыз да, янәшәсенә илаһларына бүләккә
дигән алт ын әйберләр сал ынган тартман ы куеп, арбан ы үз уңаена җибәрег ез һәм
күзәтеп торыг ыз: әгәр сыерлар туп-туры Бәйт-Шемешкә таба, Исраи л җиренә кит
сәләр, әлег е ифрат зур бәла-казаны безгә аларн ың илаһлары җибәргән бул ып чыга.
Әгәр инде сыерлар анда бармаса, димәк, безне Исраи л илаһ ын ың кул ы җәзалам ый,
әлег е газаплар очракл ы хәл бул ып чыга.
10 Пелешет халк ы нәкъ шулай эшләде: бер генә тапк ыр боз аулаг ан ике сыер та
бып, аларн ы арбага җиктеләр дә бозауларын, аерып, өйдә калд ырд ылар. 11 Аннары
Раббы санд ыг ын һәм алт ыннан коелган тычк ан вә шеш сурәте сал ынган тартман ы
арбага урнашт ырд ылар. 12 Сыерлар туп-туры Бәйт-Шемешкә илтә торган юлдан
киттеләр. Алар уңга да, сулга да борылм ыйча, мөгри-мөгри юл буйлап туп-туры
бара бирделәр. Пелешет хуҗ алары исә, Бәйт-Шемеш чиг енә җиткәнче арба арт ын
нан ияреп бард ылар.
13 Бәйт-Шемеш халк ын ың үзәндә бодай урып ятк ан чаг ы иде. Раббы санд ыг ын
күреп, алар бик сөенделәр. 14 Арба Бәйт-Шемештә яшәүче Ешуа атл ы адәмнең басу
ына килеп җитте дә зур бер таш янында туктап калд ы. Бәйт-Шемеш халк ы, арбан ы
утынга чапк алап, сыерларн ы стулаем янд ыру корбан ы буларак Раббыга баг ышлад ы.
15 Левиләр Раббы санд ыг ын һәм аның янындаг ы алт ын сыннар сал ынг ан тартма
ны шул зур таш өстенә куйд ылар. Ул көнне Бәйт-Шемеш халк ы Раббы хөрмәтенә
тулаем янд ыру корбаннары һәм башк а төр корбаннар китерде. 16 Пелешетн ың биш
хуҗ асы боларн ың һәммәсен күреп-күзәтеп торд ы; аннары алар шул ук көнне Эк
ронга әйләнеп кайтт ы.
17 Пелешет халк ы, үз гаеб ен йол ыр өчен, Раббыг а бүләк итеп кит ерг ән тег е алт ын
шеш сурәтләренең берсе – Ашдод, берсе – Газа, берсе – Ашк ыл ун, берсе – Гәт,
берсе Экрон шәһәре өчен иде. 18 Ә алт ыннан коелган тычк ан сыннары Пелешетн ың
* 6:4-5 Пел еш ет

хуҗалары санынча... – Шәһәр саен берәр хуҗ а.
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биш хуҗ асы биләмәсендәг е ныг ыт ылган шәһәрләр һәм алар янындаг ы авыллар
сан ынча иде. Шул хуҗ аларн ың биләмәләре исә Раббы санд ыг ы куелган, бүг ен
ге көндә дә Бәйт-Шемештәге Ешуа атл ы адәмнең басуы нда ятк ан тег е зур ташк а
хәтле җәелгән иде.
19 Раббы санд ыг ы эченә күз салг ан өчен, Аллаһ ы шунда Бәйт-Шемешнең җитмеш
кешесен* үтерде. Шул сәбәпле хал ык кычк ырып еларга тот ынд ы, чөнк и Раббын ың
җәзасы аяусыз иде.
20-21 Шуш ы вак ыйг адан соң Бәйт-Шемеш халк ы:
– Әлег е Изг е Аллаһ ын ың, Раббын ың хозурында кем тора алыр икән?! Ул бездән
соң кем янына барыр? – дип, Кыръят-Ягаримгә үзенең илчеләрен җибәрде.
Илчеләр, алар янына килеп:
– Пелешет халк ы Раббы санд ыг ын кире кайтард ы. Килеп, үзег езгә алып китег ез
аны, – диде.

7

Кыръят-Ягарим шәһәр ендә яшәүчеләр, килеп, Раббы санд ыг ын алып кит
теләр һәм Абинадаб исемле кешенең скалк у җирг ә сал ынг ан йорт ына илт еп
урнашт ырд ылар, ә аның угл ы Элг аз арг а, махсус баг ышлау йоласы үткәр еп, Раббы
санд ыг ын саклаун ы йөкләделәр.
1

Шемуи лнең Исраи л белән идарә итүе
2 Раббы санд ыг ын Кыръят-Ягаримгә алып кайт к анн ан соң, шакт ый гомер –
егерме еллап вак ыт үткәч, Исраи л халк ы күз яшьләр е түгә-түгә Раббын ы эзл и
башлад ы. 3 Шунда Шем уи л бөт ен Исраи л халк ына болай дип мөр әҗәг ать итт е:
– Әгәр сезнең Раббыг а сыен уы г ыз ихл ас күңелдән булс а, сез чит-ят илаһ
лард ан һәм с Ашт ор ет* сынн арынн ан арын ырг а тиешс ез. Күңелег езне Раббыг а
беркет еп, Аңа гын а хезмәт итег ез, шул чаг ынд а Ул сезне пелешт иләр кул ынн ан
йол ып алыр.
4 Исраи л иләр, сБаг ал* һәм Ашт ор ет сыннарын чыг арып ташлап, Раббыг а гына
хезмәт итә башлад ы. 5 Шем уи л аларга:
– Бөтен Исраи л халк ы Миспага җыелсын, мин сезнең хакта Раббыга дога кы
лырм ын, – диде.
6 Исраи л халк ы Миспаг а җые лд ы һәм, су чум ырып алып, аны Раббы карш ына
китереп түкте*. Шул көнне хал ык: «Раббы алд ында гөнаһ эш кылд ык без!» – дип
такмаклый-такмаклый сураза тотт ы. (Шем уи л Миспада Исраи л угылларын ың хө
кемчесе булд ы.)
* 6:19 ...җитм еш

кешесен... – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шулай; яһүд телендәг е төп
нөсхәдә исә: илле мең җитмеш кешесен.
* 7:3 Ашт ор ет – кәнг ан иләрдә мәхәбб әт, уңыш-үрчем вә суг ыш алиһәс е.
* 7:4 Баг ал – кәнг ан иләрдә яңг ыр һәм давылл ар алып кил үче, җирне уңд ырышл ы итүче илаһ.
* 7:6 ...су чумырып алып аны Раббы каршын а кит ер еп түкт е... – Әлег е йол ан ы корбан кит ерү
йоласын ың бер өлеше дип яисә ураза тотк анда хал ыкн ың су эчүдән тыел уы н күрсәтә торган
билг е дип аңларг а мөмк ин.
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7 Исраи л угылларын ың Миспада җыйналг ан ын белеп, Пелешет хуҗ алары ис
раи л иләргә карш ы күтәрелде. Әлег е хәбәр килеп ирешкәннән соң, исраи л иләр,
пелешт иләрдән курк ып, 8 Шем уи лдән:
– Раббы Аллабызга ялварудан туктама, безне пелешт иләр кул ыннан котк арып
калсын! – дип үтенделәр.
9 Шуннан Шем уи л бер бәр әнне анасын ың имчәг еннән аерып алд ы да, аны ту
лаем янд ырып, Раббыга корбан китерде һәм Исраи л өчен догалар юллад ы. Раббы
аның догаларын кабул итте. 10 Шем уи л тулаем янд ыру корбан ы китергән мәлдә,
Пелешет гаскәрләре Исраи лгә карш ы яуга күтәрелде. Әмма ул көнне Раббы пелеш
тиләр өстендә дөбердәтеп күкләрне күкрәтте – тег еләрнең тәмам котлары алынд ы,
һәм алар Исраи л суг ышч ылары тарафыннан тар-мар ителде. 11 Исраи л иләр, Мис
па чикләрен үтеп Бәйт-Карга җиткәнче, пелешт иләрне кыра-кыра артларыннан
эзәрлекләп бард ылар. 12 Шуннан Шем уи л, бер таш алып, аны Миспа белән Шен
арасына утырт ып куйд ы да «Раббы шуш ы урынга кадәр безгә бул ышт ы» дигән
сүзләр белән әлег е ташк а Эбен-Эзер* дип исем кушт ы.
13 Шул рәв ешле, җиңел ү ачысын тат ыг ан Пелешет халк ы башк ача Исраи л чиг ен
үтеп кермәс булд ы, һәм, Шем уи л исән чакта, Раббын ың кул ы пелешт иләрне тыеп
торд ы. 14 Кайчанд ыр пелешт иләр яулап алган Экрон белән Гәт арасында булган
бөтен шәһәрләр һәм аларн ың әйләнә-тирәсендәге җирләр кабат Исраи лгә әйләнеп
кайтт ы. Исраи л белән амориләр арасында да тын ычл ык урнашт ы. 15 Шем уи л, үзе
исән чакта, гомере буе Исраи л хөкемчесе бул ып кала бирде: 16 елн ың елында ул,
әле Бәйт-Элгә, әле Гилгәлгә, әле Миспага килеп, һәр барган җирендә Исраи л хал
кына үзенең хөкем карарларын чыгара торд ы. 17 Шул шәһәрләрдән ул гел Рамаһк а
әйләнеп кайта иде, чөнк и аның төп йорт ы Рамаһта бул ып, ул шунда да Исраи лгә
хөкемнәрен чыгард ы, Раббыга баг ышланган мәзбәхне дә шунда корд ы.

8

Исраи л халкының үзенә патша соравы

Картл ык баса башлагач, Исраи лнең хөкемчеләре итеп Шем уи л үзенең угыл
ларын билг еләде. 2 Аның өлкән угл ы – Йои л, икенчесе Абия исемле иде; алар
Беер-Шебада хөкемче бул ып торд ылар. 3 Әмма Шем уи лнең угыллары, атасы юлын
нан тайп ыл ып, күбрәк үз файдаларын кайг ыртт ылар, бүләк-ришвәт тә алд ылар,
ялган хөкемнәр дә чыгард ылар. 4-5 Шуннан Исраи л өлкәннәре, җыел ып, Шем уи л
янына Рамаһк а килделәр һәм:
– Үзең олыгайд ың инде, угылларың исә синең юлыңнан тайп ылд ылар; димәк,
безнең өстән патша билг еләсәң, кулайрак бул ыр иде, башк а хал ыкларда кабул
ителгәнчә, безнең белән патша идарә итсен, – диделәр.
6 Өлкәннәрнең «Безнең өст ән патша куй, безнең белән ул идар ә итс ен» диг ән
сүзләре Шем уи лгә ошамад ы, һәм ул Раббыга дога белән мөрәҗәгать итте. 7 Раббы
аңа болай дип җавап бирде:
– Хал ык сүзенә колак сал, алар кушк анн ың барысын да эшлә, чөнк и аларн ың
әлег е гамәлләре синнән түг ел, ә бәлк и нәкъ менә Миннән баш тарт улары хак ында
1

* 7:12 Эбен-Эзер

– яһүдчә «ярдәм таш ы» мәгънәсендә.
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сөйл и; алар үзләре өстеннән Минем патшал ык итүне теләм и. 8 Мин аларн ы Ми
сырдан алып чыкк ан көннән башлап бүг енгәчә хал ык һаман үзенекен эшл и – Мине
читкә тибәреп, башк а илаһларга табына. Синең белән дә нәкъ шулай ук эш кыл у
лары. 9 Димәк, аларн ың гозеренә колак сал, әмма үзләре өстеннән идарә итәчәк
патшан ың хок уклары турында аларн ы алдан ук кисәтеп куй.
10 Үзләр енә патша сораг ан хал ыкк а Раббын ың әлег е сүзләр ен Шем уи л тул ысын
ча тапш ырд ы:
11 – Сезнең өст ән хак имлек итәчәк патшан ың хок уклары менә монд ый бул ыр, –
диде ул. – Патша, сезнең угылларыг ызн ы үзенә алып, аларн ы арба йөрт үче итәр,
җайдакларына әйләндерер; угылларыг ыз патша арбалары алд ыннан йөг ереп йөрер;
12 бер әүләр – меңбашлары, икенчеләр иллебашлары бул ыр; бери шләр е патшан ың
басуларын эшкәртеп икмәг ен урып-сугар, кайсыберләре исә, суг ыш корал ы коеп,
арбалары өчен төрле кирәк-ярак эшләр. 13 Хушбуй-бәлзәмнәр әзерләр, ризык, ик
мәк пешерер өчен, патша сезнең кызларыг ызн ы да үзенә алыр. 14 Иң яхш ы басукырларыгызны, йөзем вә зәйт үн бакчаларыг ызн ы да, сездән тарт ып алып, үзенә
хезмәт күрсәт үчеләргә тарат ыр. 15 Басу-кырларыгыздан, йөзем бакчаларыг ыздан
җыелган уңышн ың уннан бер өлешен дә, сездән алып, үзенең хәрәм агаларына,
хезмәтчеләренә өләшер. 16 Сезнең ир вә хатын-кыз колларыг ызн ы да, асыл егетлә
рег езне дә, ишәкләрег езне дә, сездән алып, үз ихт ыя җ ында куллан ыр. 17 Вак тер
лег ег езнең дә уннан бере анык ы бул ыр. Сез үзег ез дә аның колларына әйләнерсез.
18 Шул чаг ында үзег ез сайлап куйг ан патшаг ыздан зар еларсыз, әмма Раббы сезнең
аһ-зарыгызга инде колак салмас.
19-20 Әмма хал ык Шем уи лнең сүзләр ен илт ифатк а алмад ы:
– Юк, безгә патша кирәк! Ул чаг ында без дә башк алар кебек бул ырбыз: безнең
өстән патша идарә итәр, суг ышк а да алдан ул әйдәп барыр, – дип үзенекен сөйл и
бирде.
21 Шем уи л хал ык фикер ен тыңлап бет ерде, аннары аларн ың сүзләр ен Раббыг а
ирештерде. 22 Раббы исә Шем уи лгә:
– Аларча булсын, сораганнарын бир, патша билг елә үзләренә! – диде.
Шуннан Шем уи л Исраи л халк ына:
– Барыг ыз, өйләрег езгә тарал ыг ыз! – диде.

9

Шаулның Шемуи л белән очраш уы

Бенья м ин ыруг ында Кыйш атл ы могтәбәр бер адәм бар иде. Кыйш үзе Абиел
угл ы бул ып, Абиел – Сәрур, Сәрур – Бәк үрәт, Бәк үрәт исә Бенья м ин нәсе
леннән Апия х угл ы иде. 2 Шул Кыйшн ың Шаул исемле яшь чибәр угл ы бар иде.
Буе-сыны белән ыругдашларыннан бер башк а биегрәк булган әлег е Шаул кебек
күркәм егет бөтен Исраи л җирендә берәү генә иде.
3 Көннәрдән беркөнне Шау л атасы Кыйшн ың ана ишәкләр е югалд ы. Кыйш
үзенең угл ы Шаулга:
– Үзең белән берәр хезмәтче ал да ишәкләрне юллап алып кайт, – диде.
4 Шау л, ишәкләрне эзли-эзли, таул ы Эфраи м төб әг ен кичт е, Шал иша җирләр ен
үтте, әмма малларын таба алмады. Шагалим җирендә дә терлекләр юк иде. Беньямин
1
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өлкәсендә дә ишәкләрне очратмад ылар. 5 Суф дигән җиргә килеп җиткәч, Шаул
үзенең юлдаш хезмәтчесенә:
– Өйгә әйләнеп кайт ыйк, югыйсә атамда ишәк кайг ысы бетеп, ул инде безнең
хакта борч ыла башлаганд ыр, – диде.
6 Әмма хезмәтчес е аңа:
– Бу шәһәрдә бик тә хөрмәтле бер Аллаһ ы кешесе бар, ул әйт кән һәр нәрсә
торм ышк а ашып бара. Хәзер без шун ың янына кереп чыг ыйк, бәлк и, без барырга
тиешле юлн ы күрсәтер, – дип әйтте.
7 Шау л үзенең хезмәтчес енә:
– Аның янына буш кул белән ничек барыйк?! Букчабызда Аллаһ ы кешесенә би
рердәй икмәг ебез дә бетте, бүләг ебез дә юк; нәрсәбез генә бар соң безнең? – диде.
8 Шау лг а җав ап итеп хезмәтчес е:
– Миндә чирек шәк ыл* көмеш бар, безгә юл күрсәтсен өчен, Аллаһ ы кешесенә
шун ы бирермен, – диде.
9 Әүвәле Исраи л җир ендә кем дә булса гоз ер белән Аллаһ ы янына бара калса:
«Гаи птән хәбәр* бирүче янына барам», – дип әйтә торган булган, чөнк и хәзер пәй
гамбәр дип йөрт кән кешеләрне элек шулай «гаи птән хәбәр бирүче» дип атаганнар.
10 Шуннан Шау л үзенең хезмәтчес енә:
– Ярар, әйдә киттек, – дип, алар шәһәргә – Аллаһ ы кешесе янына юнәлделәр.
11 Шәһәр урнашк ан калк ул ыкк а күт әр елг ән чакт а, алар су алырг а чыкк ан кыз
лардан:
– Биредә гаи птән хәбәр бирүче барм ы? – дип сорад ылар.
12 Тег еләр җав ап итеп:
– Әйе, биредә ул, әнә карш ыңда гына – ашыга төш; безнең шәһәргә ул бүг ен
калк у җирдә* корбан чал уч ы кешеләр янына дип килде. 13 Сез аны шәһәргә аяк
басуга ук очрат ырсыз, калк у җиргә ашарга менеп киткәнче күрә аласыз әле аны. Ул
килеп фат их асын биргәнче, кешеләр, гадәттә, ризыкк а орынм ыйлар. Чак ырылган
кунаклар аның фат их асын алганнан соң гына ашый башл ыйлар. Җитезрәк атла
саг ыз, әле туры китерерсез аны, – диделәр.
14 Шау л белән хезмәтчес е шәһәрг ә таба атлад ылар. Шәһәр үзәг енә килеп җит үг ә,
калк у җиргә барырга дип чыкк ан Шем уи лне очратт ылар. 15 Шаул килергә бер көн
кала Раббы Шем уи лгә болай дигән иде:
16 – Ирт әг ә шуш ы вак ытт а Мин синең яныңа Бенья м ин җир еннән бер кеше
җибәрермен, Минем халк ым Исраи л белән җитәкчелек итсен өчен, син аңа смай
сөрт; ул Минем халк ымн ы пелешт иләр кул ыннан азат итәр, чөнк и Мин халк ым
ның җәфа чиг үен күрдем, аның иңрәп елаган ын ишеттем.
17 Шем уи л Шау лн ы күрг әч, Раббы:
– Мин сиңа әйт кән кеше шуш ы бул ыр. Минем халк ым белән ул идарә итәр, –
диде Шем уи лгә.
* 9:8 Шәкыл

– 10 гр.
хәбәр – Аллаһ ыдан иңг ән хәб әр, вәх и.
9:12 Калк у җир – гадәтт ә, түб әҗ ирдә урн ашк ан корбан кит ерү һәм гыйбадәт кыл у урын ы.

* 9:9 Гаи пт ән
*
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Шем уи л карш ына килеп, Шаул:
– Гаи птән хәбәр бирүченең өе кайсы, шун ы әйтче, – дип сорад ы.
19 Шем уи л аңа:
– Гаи птән хәбәр бирүче мин булам, – дип җаваплад ы, – минем алдан калк у
лыкк а таба атла, бүг ен сез минем белән бергә ризыклан ырсыз, иртәгә иртән мин
сине кайтарып җибәрермен, күңелеңдәг е сорауларыңа җавап та бирермен. 20 Өч көн
элек югалган ишәкләрең хак ында борч ылма, алар табылд ы инде. Исраи лдә кемне
шулк адәр зарыг ып көтәләр? Сине вә атаңн ың бар гаиләсен түг елме?!
21 Аңа җав ап итеп, Шау л:
– Мин бит Исраи лдә иң кечкенә саналган Бенья м ин ыруг ыннан, – диде. – Гаи
ләм дә Бенья м ин ыруг ындаг ы бар гаиләләр арасында иң кечкенәсе. Шулай булгач,
ни өчен син бу хакта миңа сөйл исең?
22-23 Шем уи л, Шау л белән аның хезмәтчес ен иярт еп, утызг а якын чак ырылг ан
кунак җыелган бүлмәгә алып керде, аларн ы табын түренә утыртт ы һәм пешекчегә:
– Бая мин сиңа биргән һәм читкәрәк алып куярга кушкан өлешне китер әле, – диде.
24 Шуннан пешекче итнең янбаш өлешен* тул ысы белән Шау л карш ына кит ер еп
куйд ы. Шем уи л:
– Бу өлеш сиңа дип калд ырылган, алд ыңа ал да аша; әле кунак чак ырган чакта
ук, сиңа бирергә дип тәгаенләп куйган идем аны, – диде Шаулга.
Шаул ул көнне Шем уи л белән бергә ризыкланд ы. 25 Шуннан алар калк у җир
дән кабат шәһәргә төштеләр һәм Шем уи л белән Шаул әңгәмәләрен түбәдә* дәвам
иттеләр. 26 Иртәг есен таң атуга Шем уи л түбәдәг е Шаулга:
– Уян, кузгал, мин сине озата барам, – диде.
Шаул, йок ысыннан торып, Шем уи л белән өйдән чыкт ы. 27 Шәһәр читенә җи
тәрәк Шем уи л Шаулга:
– Хезмәтчеңә әйт: алгарак атл ый төшсен, – диде һәм хезмәтчесе алгарак узгач
өстәде: – Ә син беразга туктап тор, минем сиңа Аллаһ ы сүзен җиткерәсем бар.
18

10

Шемуи лнең Шаулны патшалыкка багышлавы

Шем уи л, зәйт үн мае сал ынган савыт ын алып, Шаулн ың баш ына май сөрт
те; аннары аны үбеп болай диде:
– Раббы Үз биләмәсе булган Исраи л халк ы белән идарә итүне сиңа тапш ыра.
2 Хәз ер, миннән аерыл ып киткәч, Бенья м ин җир ендәг е Селсахт а, Рах илә каб ер е
янында, ике кеше күрерсең. Алар сиңа: «Син эзләгән ишәкләр табылд ы, хәзер
инде атаң, ишәкләрен оныт ып, угл ым белән ни булд ы икән, дип синең хакта бор
чыла», – дип әйтер.
3 Шуннан син ары кит әрс ең, гаҗәеп зур Тав ор имәне янына килеп җиткәч, Ал
лаһ ыга гыйбадәт кыл ырга Бәйт-Элгә баруч ы өч кешегә тап бул ырсың. Берсенең
1

* 9:24 Итнең

янбаш өлеше, гадәттә, рух ан иларг а тәг аенләнә торг ан булг ан («Чыг ыш», 29:27;
«Левиләр», 7:32-34). Кадерле кунакларг а да итнең шул өлешен бирг әннәр.
* 9:25 Ул зам анд а йортл арн ың түб әләр е яссы бул ып, кешеләр шунд а ял иткәннәр, йокл аг ан
нар, мәҗлесләр үткәрг әннәр.
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кул ында – өч кәҗә бәт ие, икенчесенекендә – өч данә икмәк, өченчесенекендә бер
турсык шәраб бул ыр. 4 Алар сиңа, сәламнәрен күндереп, ике икмәк бирерләр, һәм
син алар кул ыннан икмәкне алырсың. 5 Шуннан син пелешт иләрнең сакч ылар
гаскәре урнашк ан Аллаһ ы калк ул ыг ына күтәрелерсең. Шәһәргә аяк баск ач, лира
вә шөлдерле барабанда, курай вә гөсләдә уйнауч ылар арт ыннан калк ул ыктан тө
шеп кил үче һәм пәйгамбәрлек кыл уч ы* берн ичә пәйгамбәрне очрат ырсың. 6 Шул
мәлне сиңа Раббы Рух ы иңәчәк: син бөтенләй башк а кешегә әйләнерсең һәм үзең
дә алар белән пәйгамбәрлек итә башларсың. 7 Мин әйт кәннәр чынга ашк ач, ку
лыңнан килгәннең һәммәсен эшлә – Аллаһ ы синең юлдаш ың бул ыр. 8 Гилгәлгә
миннән элегрәк барып тор, Раббыга тулаем янд ыру вә тат ул ык корбаннары китерү
өчен, мин синең яныңа шунда килермен. Мине җиде көн дәвам ында көт, шуннан
ары сиңа ни эшләргә икәнен килгәч әйтермен.
9 Шем уи л кит еп баруг а, Аллаһ ы Шау лн ың бөт ен күңелен-барлыгын үзг әрт еп
куйд ы; алдан әйтелгән әлег е хәбәрләр дә көнендә торм ышк а ашт ы: 10 калк ул ык
буена килеп җит үгә, Шаул үзенең хезмәтчесе белән спәйгамбәрләр төркеменә ки
леп юлыкт ы, һәм шулчак, Шаулга Аллаһ ы Рух ы иңеп, ул да башк алар белән бергә
пәйгамбәрлек итә башлад ы. 11 Шаулн ы бел үчеләр, аның башк алар белән бергә
пәйгамбәрлек итүен күреп:
– Кыйшн ың угл ына ни булган? Әллә инде Шаул да пәйгамбәр булганм ы? – дип
бер-берсеннән гаҗәпләнеп сорашт ылар.
12 Шул тир әдә яшәүчеләрнең берс е, җав ап бир еп:
– Ә тег еләрнең атасы кем соң?! – диде.
«Әллә инде Шаул да пәйгамбәр булганм ы?» дигән әйтем әнә шул заманнан бирле
яшәп килә. 13 Пәйгамбәрлек итүдән туктагач, Шаул калк ул ыкк а китте.
14 Шау лн ың абз асы аңардан һәм хезмәтчедән:
– Кайда йөрдег ез сез? – дип сорад ы.
Шаул аңа:
– Ишәкләрне эзләп-эзләп тә таба алмагач, Шем уи лгә суг ылган идек, – диде.
15 Шау лн ың абз асы:
– Шем уи лнең сезгә нәрсә әйт кәнен сөйләп бир әле, – диде. 16 Шаул үзенең аб
засына:
– Ул безгә ишәкләрнең табыл уы н әйтте, – дип җавап кайтард ы, әмма Шем уи л
нең патшал ык хак ындаг ы сүзләрен йом ып калд ы.
Шемуи лнең Шаулны патша дип игълан итүе
Шем уи л бөтен Исраи л халк ын Миспага – Раббы карш ына чак ырып китерде
һәм Исраи л угылларына болай дип мөрәҗәгать итте:
– Исраи лнең Раббы Алласы болай дип әйтә: «Мин, Исраи лне Мисырдан алып
чыг ып, сезне мисырл ылар һәм сезне зол ымл ыкк а салган башк а патшал ыклар җә
береннән йол ып алд ым. 19 Бүг енг е көндә исә сезне бәла-казалардан йол ып алган,
17

18

* 10:5 Пәйг амбәрлек кыл у – бир едә: үз-үзеңне оныт ып, чамад ан тыш хискә бир елеп Аллаһ ын ы

данлаун ы аңлата. (10 һәм 19 бүлекләрдә шул ук мәгънәдә.)
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кайгы-хәсрәтләрдән котк арган Аллаг ыздан йөз чөереп: „Юк, безнең өстән патша
куй!“ – дип сорыйсыз. Инде шулай икән, ыругларга бүленеп, нәсел-нәсел бул ып
Раббыг ыз карш ына килеп басыг ыз».
20 Шуннан Шем уи л Исраи лдәг е бөт ен ыругларн ы чак ырып алд ы һәм, нәт иҗә
дә, Бенья м ин ыруг ы сайланд ы. 21 Аннары, Бенья м ин ыруг ына кергән нәселләрне
аерым-аерым үз янына чак ырганнан соң, Матри нәселенә тукталд ылар; ахырдан
Кыйш угл ы Шаул сайланд ы. Әмма Шаулн ы эзл и башлаганнар иде – таба алма
дылар. 22 Алар:
– Шаул бирегә килдеме соң? – дип, Раббыдан сорад ылар.
Раббы:
– Монда ул, олаулар арасына кереп поск ан, – дип җавап бирде.
23 Йөг ер еп барып, Шау лн ы качк ан җир еннән алып чыкт ылар. Үзен әйләндер еп
алган төркем уртасында басып калган Шаул бөтен кешедән бер башк а биегрәк иде.
24 Җые лг ан хал ыкк а Шем уи л:
– Күрәсезме, Раббы кемне сайлап алд ы?! Бөтен хал ык арасында аңа тиң бул ыр
дай кеше юк! – диде.
Бар хал ык шунда:
– Яшәсен патша! – дип кычк ырып җибәрде.
25 Шем уи л хал ыкк а патша идар әс енең хокук-кагыйдәләрен аңлатт ы; аңлатк ан
нарын китапк а теркәп куйгач, китапн ы Раббы карш ына илтеп салд ы да хал ыкк а
өйләренә тарал ыш ырга кушт ы. 26 Шаул да үз өенә – Гибгага юнәлде; күңелләренә
Аллаһ ы каг ыл ып узган кыю йөрәкле ир-егетләр дә аның арт ыннан иярде. 27 Әмма
җәнҗ ал сөючеләр:
– Ничек итеп бу кеше безне котк ара алыр икән?! – дип, үзләренең канәгатьсез
лег ен белдерделәр һәм Шаулга бүләкләр китерүдән баш тартт ылар, ләк ин Шаул
боларн ың берсен дә игът ибарга алмад ы.

11

Шаулның Явеш шәһәрен коткаруы

Көннәрдән беркөнне Аммон патшасы Нах аш, яуга кузгал ып, Гил ыгадтаг ы
Явеш шәһәрен камап алд ы. Явеш халк ы Нах ашк а монд ый тәкъд им ясад ы:
– Безнең белән сол ых төзесәң, сиңа хезмәт итәр идек.
2 Аммон и Нах аш исә аларг а:
– Һәрк айсыг ызн ың уң күзен чок ып алып, бөтен Исраи лне мәсхәрәгә калд ырган
тәкъд ирдә генә, мин сезнең белән сол ых төзергә ризам ын, – дип җавап кайтард ы.
3 Явеш өлкәннәр е аңа:
– Безгә җиде көн вак ыт бир – Исраи лнең һәр төбәг енә илчеләр җибәрик. Безгә
ярдәм кул ы сузуч ы булмаса, без синең якк а чыгарбыз, – диде.
4 Илчеләр, Шау л яшәг ән Гибг аг а килеп, әлег е сүзләрне хал ыкк а җиткерделәр.
Мон ы ишеткәч, хал ык сөрәнләп кычк ырырга, еларга тот ынд ы. 5 Шулчакн ы үгез
ләрен куа лап басудан кайт ып кил үче Шаул күренде.
– Хал ыкк а ни булган? Ник елый алар? – дип сорад ы ул.
Явештән илчеләр алып килгән хәбәрне Шаулга җиткерделәр. 6-7 Әлег е сүзләрне
ишет үгә, Шаулга Аллаһ ы Рух ы иңде, һәм ул, яман да нык ачуы кузгалган хәлдә
1
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ике үгезен кисәкләргә тураклап ташлап, шуларн ы илчеләр аша Исраи л җиренең
бөтен төбәкләренә тарат ырга кушт ы һәм:
– Шаул белән Шем уи лгә ияреп ярдәмгә кузгалмаган һәр кешенең үгезен шу
шынд ый язм ыш көтә, – дип әйтергә әмер бирде.
Хал ыкк а Раббыдан курк у иңеп, бөтенесе бердәй яуга кузгалд ы. 8 Шаул Безык
каласына җыелган кешеләрне барлап чыкт ы: Исраи лдән өч йөз мең, с Яһүдәдән
утыз мең ир-егет килгән иде. 9 Явеш илчеләренә алар:
– Гил ыгад Явешендәг е хал ыкк а хәбәр итег ез: иртәгә, коя ш кызд ыра башлаган
чы, кот ыл у килер, – дип әйтергә кушт ылар.
Илчеләр, әлег е сүзләрне Явеш халк ына җиткереп, аларн ы бик куанд ырд ылар.
10 Шуннан Явеш халк ы Нах ашк а:
– Иртәгә сезнең якк а чыгабыз, безнең белән теләгәнег езне эшләрсез, – дип хә
бәр итте.
11 Ирт әг ес ен Шау л үзенең суг ышч ыларын өч төркемг ә бүлде, һәм, таң атк анч ы,
алар Аммон гаскәрләре эченә үтеп керделәр, коя ш кызд ыра башлаганч ы, дошман
ны кырып та салд ылар. Араларында исән калганнары кайсы кая тарал ыш ып бетте.
12 Шунда хал ык, Шем уи лг ә мөр әҗәг ать итеп:
– «Шаулгам ы соң безнең белән идарә итәргә?!» – дип әйт кән кешеләр кая? Тот ып
китерег ез шуларн ы, без аларн ың җаннарын алабыз! – дип шаулаш ырга тот ынд ы.
13 Әмма Шау л:
– Бүг ен берәүнең дә җан ы кыел ырга тиеш түг ел, чөнк и бүг ен Раббы Исраи лне
котк ард ы! – дип карш ы төште.
14 – Әйдәг ез, Гилг әлг ә барып, Шау лн ы кабат патшал ыкк а баг ышл ыйк! – дип
тәкъд им итте Шем уи л.
15 Шуннан соң барча хал ык, Гилг әлг ә юнәлеп, шунда, Раббы карш ында, Шау лн ы
патша дип игълан итте һәм, Раббыга баг ышлап, стат ул ык корбан ы китерде. Шаул
белән бергә бөтен Исраи л халк ы рәхәтләнеп күңел ачт ы.

12

Шемуи лнең халыкка мөрәҗәгать итүе

Шем уи л Исраи л халк ына монд ый сүзләр белән мөрәҗәгать итте:
– Менә, сез әйт кәннәрнең һәммәс енә колак салд ым, сезнең өст ән патша
билг еләдем. 2 Бүг енг е көндә алдан башлап йөр ерг ә сезнең патшаг ыз бар. Мин исә
карт айд ым инде, чалард ым; минем угылларым сезнең арада кала бир ә. Яшьлек
елларымнан башлап бүг енг әчә мин сезне әйдәп-җитәкләп һәрчак алдан бард ым.
3 Менә мин сезнең карш ыд а басып тор ам. Раббы һәм Ул сайл аг ан зат алд ынд а
шаһ итл ык итег ез: мин кемнең дә булса үгез ен яис ә ишәг ен алд ымм ы?! Бер әр ег ез
нең хәт ер ен калд ырд ым яис ә кемнедер җәб ерләдемме?! Кемнән дә булса бүләкләр
алып, ялг ан хөкем чыг ард ымм ы?! Хилаф эш кылг ан булсам әйт ег ез – мин аны
төз әт ермен.
4 Хал ык аңа:
– Син безнең хәтеребезне калд ырмад ың, җәберләмәдең дә, һәм беркемнән бер
нәрсә алмад ың да, – дип җавап кайтард ы.
5 Шуннан Шем уи л хал ыкк а:
1
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– Сезнең сүзләрег езгә бүг ен Раббы Үзе һәм Ул сайлап куйган зат шаһ итт ыр: сез
миннән һичн инд и гаеп тапмад ыг ыз! – диде.
– Хак сүз, Раббы Үзе шаһ итт ыр! – дип җөпләде аны бар хал ык.
6 Шулчак Шем уи л хал ыкк а болай диде:
– Муса белән Һарунн ы сайлаган, сезнең ата-бабаларыгызны Мисыр җиреннән
алып чыкк ан Зат – Раббы Үзедер. 7 Инде дә карш ыма килеп басыг ыз – Раббын ың
сезгә һәм сезнең ата-бабаларыгызга кылган яхш ыл ыкларын исегезгә төшереп, хәзер
мин сезгә Раббы алд ында хөкем чыгарам. 8 Ягък уб Мисыр җиренә күченеп килеп,
ата-бабаларыгыз сөрәнләп Раббыга ялваргач, Раббы, Муса белән Һарунн ы җибә
реп, ата-бабаларыгызны Мисыр җиреннән алып чыкт ы һәм менә шуш ы якларга
китереп урнашт ырд ы. 9 Әмма ата-бабаларыгыз үзләренең Алласы булган Раббын ы
онытт ылар, шуңа күрә Раббы аларн ы өсләренә яу белән килгән Хатсорн ың гаскәр
башл ыг ы Сисера, пелешт иләр һәм дә сМәаб патшасы кул ына тапш ырд ы. 10-11 Ләк ин
ата-бабаларыгыз: «Гөнаһл ы без, чөнк и Раббыдан йөз чөереп башк а илаһларга – Ба
гал һәм Ашторет сыннарына табына башлад ык; хәзер исә безне дошманнарыбыз
кул ыннан котк ар, һәм без Сиңа гына итагать итәрбез», – дип, ярдәм сорап Раббыга
инәлеп-ялваргач, Раббы, Яруб-Багал* белән Баракн ы*, Ифтах белән Шем уи лне
җибәреп, сезне чолгап алган дошманнарыг ыз кул ыннан йол ып алд ы, һәм сез шун
нан соң хәвеф-хәтәрсез яши башлад ыг ыз. 12 Соңрак Аммон патшасы Нах аш сезгә
карш ы кузгалгач, сез миңа: «Юк, безнең өстән патшал ык итәр өчен безгә патша
кирәк!» – дидег ез. Раббы Аллаг ызн ың сезнең патшаг ыз бул уы н исә онытт ыг ыз.
13 Шулай итеп, менә сезнең үзег ез сайлап куйг ан, үзег ез таләп иткән патшаг ыз –
Раббы сезнең өстән патша билгеләде! 14 Әгәр сез Раббыг ызны олылап-хөрмәтләсәгез,
Аңа табын ып итагать итсәг ез, сүзләренә колак салсаг ыз, Раббы ихт ыя рына карш ы
килмәсәг ез, сез үзег ез дә, сезнең өстән патшал ык итүче патшаг ыз да Раббы Алла
юлыннан йөрсәг ез, барысы да әйбәт бул ыр. 15 Ә инде Раббы сүзләренә илт ифат
итм ичә, Аның ихт ыя рына карш ы килсәг ез, Раббы, сезнең ата-бабаларыгызга кар
шы чыкк ан кебек, сезне дә җәзага тарт ыр. 16 Хәзер карап баг ыг ыз: Раббы сезнең
күз алд ында зур бер могҗ иза күрсәтер. 17 Белгәнег езчә, бодай ураг ына төшәр чак*
җитте. Ләк ин мин Раббыдан сорарм ын, һәм Ул яңг ырын да яуд ырыр, күкләрне дә
күкрәтер. Шул чаг ында сез, патша сорап, Раббы алд ында нинд и зур гөнаһ кыл у
ыг ызн ы аңларсыз һәм күрерсез.
18-19 Шем уи л Раббыг а дог а белән мөр әҗәг ать итт е, һәм Раббы шул көнне үк күк
күкрәтеп яңг ыр яуд ырд ы. Мон ы күреп, Раббы белән Шем уи лдән кот ы алынган
хал ык Шем уи лгә болай диде:
– Раббыга, үзеңнең Аллаңа, без колларың хакында гыйбадәт кыл – әҗәлгә дучар итмә
безне: булган гөнаһларыбыз өстенә, патша сорап, тагын бер гөнаһ кылганбыз икән!
* 12:10-11 Яруб-Багал
* 12:10-11 Барак –

– Гидеонн ың икенче исеме (караг ыз: «Хөкемчеләр», 6:32).
борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шулай; яһүд телендәг е төп нөсхәдә исә:

«Бедан».
...бодай урагына төшәр чак... – Явым-төшем булм ый торг ан коры көннәр җит үе ту
рында сүз бара.

* 12:17
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Хал ыкк а җавап итеп, Шем уи л:
– Курыкмаг ыз, кыл ынасы гөнаһ кыл ынган инде, ләк ин киләчәктә Раббы юлын
нан тайчанмаг ыз һәм, Раббыга ихлас күңелдән табын ып, Аңа гына итагать итег ез.
21 Юк-бар, яраксыз илаһларг а иярмәг ез: алар сезг ә файда кит ермәс һәм котк ара да
алмас, чөнк и алар һәммәсе чүп кенә. 22 Раббы Үзенең бөек исеме хак ына Үз хал
кын ташламас, чөнк и сезне Ул Үзе сайлап алд ы. 23 Миңа килгәндә исә, мин үзем
дә Раббы алд ында гөнаһ эш кылмам – сезнең хакта Аңа дога кыл удан туктамам,
сезне туры, хак юлга өндәүдә бул ырм ын. 24 Тик сез, Раббыдан курк ып, Аны олы
лаг ыз, чын күңелдән, бөтен йөрәг ег ез белән Аңа табын ыг ыз; сезнең хакк а кылган
олуг гамәлләрен һәрчак истә тот ыг ыз. 25 Инде явызл ык кыл ыр булсаг ыз, үзег езнең
дә, патшаг ызн ың да гомере киселер, – дип әйтте.
20

13

Пелешт иләргә каршы сугыш

Патша итеп билгеләнгәндә, Шаулга ... яшь иде*. Исраил белән ике ел ида
рә иткәннән соң, ул үзенә өч мең исраилине сайлап алды. Шуларның ике
меңе Микмәстә һәм Бәйт-Эл тавында Шаул янында калды, бер меңе Йонатан белән
Беньямин Гибгасына китте; калганнарын исә Шаул үз өйләренә кайтарып җибәрде.
3 Беркөн Йонат ан пелешт иләрнең Гебадаг ы сакч ылар гаскәр ен тар-мар итт е, һәм
бу хакта пелешт иләргә дә мәгъл үм булд ы. Шуннан соң Шаул, гыйбриләр ишетсен
дип, бырг ы кычк ырт ып бөтен илгә хәбәр сал ырга боерд ы. 4 «Шаул пелешт иләрнең
сакч ылар гаскәрен тар-мар китерде, һәм хәзер инде Исраи л пелешт иләр өчен дош
манга әйләнде» дигән хәбәр бөтен Исраи лгә мәгъл үм булганнан соң, исраи л иләр
Шаул янына Гилгәлгә җыелд ы. 5 Пелешт иләр, Исраи лгә карш ы яуга кузгал ып,
утыз мең ссуг ыш арбасы, алт ы мең атл ы җайдаг ы һәм диңг ез буендаг ы ком бөртег е
сан ынча гаскәриләре белән Бәйт-Әвеннән көнч ыг ыштарак урнашк ан Микмәскә
килеп тупланд ылар. 6 Камал ышк а эләккән исраи л иләр, үзләренә курк ын ыч яна
ганн ы сизеп, мәгарә вә тарлавыкларга, таш кыя лар арасына, канау вә чок ырларга
кач ыш ып беттеләр. 7 Гыйбриләрнең кайберләре хәтта, Үрд үн елгасын кичеп, Гәд
һәм Гил ыгад җирләренә качт ы. Шаул Гилгәлдә кал ып, аның янында булган гаскә
риләре тирән курк уга төшкән иде. 8 Шем уи л алдан әйтеп куйганча, Шаул аны җиде
көн дәвам ында көтте. Шем уи л Гилгәлдә һаман да күренмәгәч, Шаулн ың кешеләре
әкренләп тарал ыша башлад ы. 9 Шуңа күрә Шаул, тулаем янд ыру вә тат ул ык кор
баннары өчен кирәкле терлекләрне алып килергә куш ып, Раббыга тулаем янд ыру
корбан ы китерде. 10 Шаул корбан китерүне төгәлләүгә, Шем уи л килеп җитте. Шаул,
сәламен күндерергә дип, аңа карш ы чыкт ы. 11 Әмма Шем уи л аңардан:
– И-и, нәрсә кылд ың син?! – дип сорад ы.
Шаул аңа:
– Мин күрдем ки, кешеләрем мине ташлап кача башлад ы, ә син билг еләнгән ва
кытка килеп җитмәдең, пелештиләр исә Микмәскә килеп тупланды. 12 Шуннан мин,
пелешт иләр Гилгәлгә килеп җитеп һөҗ үм башлар, ә мин әле Раббыга мөрәҗәгать
итмәдем дип, тулаем янд ыру корбан ы китерергә хәл кылд ым, – дип җавап бирде.
1-2

* 13:1-2 Яһүд

текст ында Шаулг а ничә яшь бул уы анык кына язылмаг ан.
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13 Шем уи л аңа:
– Раббы Аллаңн ың сиңа бирелгән боерыг ын үтәм ичә, зур ахмакл ык кылган
сың. Шулай булмаганда, синең нәселең Исраи л илендә мәңг е патшал ык итәр иде.
14 Хәз ер исә патшал ык итүеңә чик куе л ыр; Раббы Үз күңеленә хуш килердәй бер әр
ир-егет табар һәм аңа Үз халк ын ың юлбашч ысы бул ырга боерыр, чөнк и син Раббы
кушк анн ы үтәмәдең, – диде дә, 15 юлга кузгал ып, Гилгәлдән китеп бард ы. Кал
ган кешеләр исә, дошман гаскәрләре торган урынга таба Шаул арт ыннан юнәлеп,
Гилгәлдән Бенья м ин Гибгасына килеп тупланд ылар*.
Шаул үзе белән калган кешеләрен барлап чыкт ы – аларның саны алт ы йөз чамасы
иде. 16 Шаул үзенең угл ы Йонатан һәм алар янындаг ы ир-егетләр белән Бенья м ин
Гибгасында кала бирде; пелешт иләрнең тукталган урын ы исә Микмәстә иде. 17 Пе
лешт иләрнең алд ынг ы өч гаскәре, станнарыннан чыг ып, исраи л иләргә һөҗ үмен
башлад ы: гаскәрләрнең берсе Шугал төбәг ендә урнашк ан Опра тарафына юнәлде;
18 икенчес е Бәйт-Хорунга илт ә торган юлг а төшт е; өченчес е исә Сәб ог ыйм үзәне
белән чиктәш чүлгә таба кузгалд ы.
19 Ул заманнарда Исраи л җир ендә тимер эшен бел үче бер кеше дә калмаг ан, чөн
ки пелешт иләр, гыйбриләр үзләренә кыл ыч яисә сөңг е ясамагае, дип курк а иде.
20-21 Төр ән, китмән, балт а яки урак үткенләрг ә кир әк булса, яһүд иләр пелешт иләрг ә
килергә мәҗбүр иде. Пелешет тимерчеләре төрән, китмән, өч япьле сәнәк, балта
үткенләгән һәм колга очына тимер очл ык кидергән өчен, бер шәк ылн ың өчтән ике
өлешен ала иделәр. 22 Шуңа күрә Шаул һәм Йонатан белән бергә яуга кузгалган
хал ык кул ында кылыч-сөңге ише әйбер булмад ы, тимердән коелган суг ыш корал ы
бары Шаул белән аның угл ы Йонатанда гына иде.
23 Пелешт иләрнең алд ынг ы гаскәр е Микмәс карш ындаг ы кич ү янына чыкт ы.

14

Йонатанның пелешт иләргә һөҗүм итүе

Беркөн Шаул угл ы Йонатан үзенең корал йөрт үчесенә:
– Әйдә тег е яктаг ы Пелешет гаскәрләре янына чыгабыз, – диде. Ә атасына
әлег е ния те хак ында ул бер сүз дә әйт мәде. 2 Шаулн ың бу вак ытн ы Гибга читен
дә, Мигронда, анар агач ы төбендә утырган чаг ы иде. Алт ы йөзләп суг ышч ысы да,
3 өст енә эфод киеп йөрүче Шилоһт аг ы Раббы рух ан ие Ахия дә бир едә иде. Әлег е
Ахия, Икәбүднең ир туган ы Әхит үб угл ы бул ып, Икәбүд – Пинхәс, Пинхәс исә
Элинең угл ы иде. Йонатанн ың киткәнен беркем белм и калд ы.
4 Йонат ан пелешт иләр янына чыг арг а тиешле кич үнең һәр ике ягында Бутс ес
һәм Сенне дип аталган үткен ике кыя бул ып, 5 аларн ың төнья ктаг ысы – Микмәс
кә, көнья ктаг ысы Гебага карап тора иде.
6 Йонат ан үзенең корал йөрт үчес енә:
1

* 13:15 ...юлг а

кузгалып, Гилгәлдән китеп барды. Калган кешеләр исә, дошман гаскәрләре торган
урынга таба Шаул артыннан юнәлеп, Гилгәлдән Бенья мин Гибгасына килеп тупландылар. – Бо
рынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шулай; яһүд телендәг е төп нөсхәдә исә: юлг а кузг ал ып,
Гилг әлдән кит еп бард ы, ул Бенья м ин Гибг асына таба юнәлде.
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– Әйдә шуш ы с сөннәтс езләрнең стан ына үтеп керик! – диде. – Бәлк и, Раббы
ярдәменнән ташламас; азм ы безнең гаскәр, күпме – җиң ү яулау Раббы ихт ыя
рындад ыр.
7 Корал йөрт үчес е аңа:
– Күңелеңә килгәнне эшлә! Бар! Мин – синең белән! – дип җавап бирде.
8 – Хәз ер менә без синең белән пелешт иләр янын а үтәб ез дә алар күр ердәй
урынга чыг ып басабыз. 9 Әгәр алар безгә: «Без яныг ызга төшкәнче, шунда гына
басып торыг ыз», – дисәләр, торган урын ыбызда гына көтәбез, үзебез алар янына
менм ибез; 10 әгәр дә инде: «Бире күтәрелег ез», – дисәләр менәрбез; димәк, Раббы
аларн ың язм ыш ын безнең кулга тапш ыра; аларн ың чак ыруы безнең өчен бер билг е
бул ыр, – диде Йонатан.
11-13 Алар икес е Пелешет суг ышч ылары күр ердәй урынг а чыг ып баск ач, тег еләр:
– Әнә, кереп качк ан чокыр-ярыклардан гыйбриләр чыга башлад ы, – дип көл
деләр. Аннары Йонатан белән аның корал йөрт үчесен:
– Әйтәсе сүзебез бар, бире менег ез, – дип, үзләре янына чак ырд ылар.
Йонатан шунд ук үзенең корал йөрт үчесенә:
– Минем арттан атла, чөнк и Раббы аларн ы Исраи л кул ына тапш ыра, – дип,
аяк-куллары белән ябышып-тотынып тау баш ына күтәрелерг ә керешт е; корал
йөрт үчесе аның арт ыннан иярде.
Пелешт иләр Йонатанн ың аяк аст ына егыла бард ылар, корал йөрт үчесе исә, яра
лыларн ы кырып, хуҗ асы арт ыннан атлад ы. 14 Йонатан һәм аның корал йөрт үчесе
белән булган әлег е беренче бәрелештә пелешт иләр кечкенә генә мәйданда үзлә
ренең егермеләп суг ышч ысын югалтт ы. 15 Басуда – пелешт иләр стан ында калган
суг ышч ыларн ың да, барча хал ыкн ың да кот ы алынд ы; сакта торган гаскәрләр дә,
алд ынг ы гаскәрләр дә шулай ук курк уга төште; аяк аст ында җир тетрәп торд ы,
чөнк и Аллаһ ы җибәргән дәһшәт иде бу.
Исраи лиләрнең пелешт иләрне тар-мар китерүе
Бенья м ин Гибгасындаг ы Шаул сакч ылары Пелешет суг ышч ыларын ың кур
кудан кайсы-кая чабышк ан ын күреп алд ылар, һәм Шаул үзенең кешеләренә:
– Суг ышч ыларн ы барлаг ыз, безнекеләр арасыннан кем чыкт ы икән, – диде.
Барлаганнан соң, Йонатан белән аның корал йөрт үчесенең юкл ыг ы ачыкланд ы.
18 Шау л шунда Ахия г ә:
– Аллаһ ы санд ыг ын алып кил, – диде, чөнк и Аллаһ ы санд ыг ы ул чакта Исраи л
угыллары белән иде. 19 Шаул белән рух ан и сөйләшеп торган арада, Пелешет гаскә
рендәге ыгы-зыгы артканнан-арта гына барды, һәм Шаул үзенең руханиена кулларын
төшерергә кушт ы*. 20 Шаул, үзенең халк ын күтәреп бәрелеш барган урынга килеп
җиткәч, шун ы күрде: Пелешет гаскәриләре бер-берсенә карш ы кыл ыч күтәргән
нәр – алар һәммәсе шаш ып калган дия рсең. 21 Моңарч ы әле пелешт иләргә хезмәт
итеп, алар арасында йөргән гыйбриләр шулвак ыт Шаул белән Йонатан ягындаг ы
исраи л иләргә килеп куш ылд ылар. 22 Эфраи м тауларында яшеренеп ятк ан исраи л и
16-17

* 14:19 ...кулларын төшер ерг ә кушты... – Аллаһ ыг а мөр әҗәг ать итүне тукт ат у хак ында сүз бара.
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ләр дә, пелешт иләрнең курк ып качк ан ын ишетеп, үз халк ына куш ыл ып суг ыш ырга
кереште. 23 Ул көнне Раббы исраи л иләрне Үзенең ярдәменнән ташламад ы; суг ыш
хәтта Бәйт-Әвенгә кадәр җәелде.
Сугыштан соңгы вакыйгалар
Исраи л иләр ул көнне нык талч ыкт ы, ә Шаул:
– Кич җит еп, мин үз дошманнарымнан үч алг анч ы, авызына ризык капк ан
кешегә ләгънәт төшәр, – дип, суг ышч ыларын ант эчәргә мәҗбүр итте. Ул көнне
һичкем ризыкк а орынмад ы.
25-26 Шулай бермәлне суг ышч ылар, урман эченә кер еп, бер аланл ыкт а кәр әзле
балга тап булд ылар, әмма берсе дә агып ятк ан балга орын ып карамад ы, чөнк и алар
ант бозудан курыкт ылар. 27 Йонатан исә атасын ың хал ыктан ант эчерүе хак ында
белм и калган иде, шуңа күрә ул, кул ындаг ы тая г ын ың очы белән бераз кәрәзле
бал эләктереп, авызына капт ы, һәм аның күзләре якт ырып китте. 28 Шулчак су
гышч ылардан берсе Йонатанга:
– Синең атаң хал ыкн ы ант итәргә мәҗбүр итте: «Кем дә булса бүг ен авызына
ризык капса, шуңа минем карг ыш ым төшәр», – диде. Бүг ен көнозын беркем аша
мад ы, шуңа күрә хал ык хәлсезләнде, – дип белдерде.
29 – Атам җир еб езг ә бәла алып килг ән! Менә, күр ег ез: аз гына бал кабуг а минем
күзләрем якт ырып китте. 30 Әгәр бүг ен кулга төшергән мал ыннан хал ык аз гына
авыз итсә, пелешт иләр белән көрәшергә көче күбрәк бул ыр иде, – диде Йонатан.
31 Ул көнне исраи л иләр пелешт иләрне Микмәст ән алып Аял унг а кадәр тар-мар
китерделәр, һәм суг ышч ылар тәмам хәлдән тайд ы. 32 Шуңа күрә алар пелешт иләр
нең сарыкларын, үгез вә бозауларын тарт ып алып җиргә егып суя рга, кан ы агып
бетмәс борын, ит ашарга тот ынд ылар. 33-34 Кайсысыд ыр шунда:
– Әнә, Раббы алд ында хал ык гөнаһ эш кыла – кан ы да качмас борын, ит ашый, –
дип, Шаулга җиткерде. Шулчак Шаул болай диде:
– Сез гөнаһ эш кылдыгыз! Минем яныма берәр зуррак таш тәгәрәтеп китерегез дә
халыкка шуны хәбәр итегез: «Һәркайсы үзенең үгезен вә сарыгын бирегә алып килеп
суйсын да ашасын. Раббы алдында гөнаһ эш кылмагыз, каны китмәгән ит ашамагыз!»
Ул төнне аларн ың һәрк айсы, үз кул ы белән үз мал ын җитәкләп китереп, аны
Шаул билг еләгән урында чалд ы. 35 Шул рәвешле, Шаул Раббыга корбан китерү
урын ы ясад ы; бу аның тарафыннан Раббы өчен корылган беренче мәзбәх иде. 3637 Шуннан Шау л:
– Әйдәг ез, төнлә пелешт иләрне куа чыг ыйк. Таң атк анч ы бөтен әйберләрен та
лап алып, бер генә кешесен дә исән калд ырм ыйк, – диде.
Хал ык аңа:
– Үзең ничек кирәк дип тапсаң, шулай эшлә, – дип җавап кайтард ы.
Әмма рух ан и аларга:
– Әйдәг ез Аллаһ ыга мөрәҗәгать итик! – дип карш ы төшкәннән соң, Шаул Ал
лаһ ыдан:
– Пелешт иләрне куа чыг ыймм ы? Аларн ың язм ыш ын Исраи л кул ына тапш ы
расыңм ы? – дип сорад ы.
24
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Ләк ин ул көнне Аллаһ ы аңа җавап бирмәде. 38-39 Шуннан Шаул:
– Бөтен түрәләр бире җыелсын! Тикшереп-белешсеннәр: кем бүген гөнаһ кылган?
Исраи лне котк аруч ы Раббы Үзе шаһ итт ыр: әлег е гөнаһн ы угл ым Йонатан кылган
булса, хәтта аның да гомере киселер! – дип белдерде.
Тик хал ык арасыннан берәү дә сүз әйт мәде. 40 Аннары Шаул Исраи л халк ына
болай дип сүзен дәвам итте:
– Сез барчаг ыз да бер якк а басыг ыз, ә мин угл ым Йонатан белән икенче якк а
басам.
– Үзең ничек кирәк тапсаң, шулай эшлә, – диде аңа хал ык.
41 – И Раббы, Исраи л Алласы! – дип дәшт е Шау л. – Дөр еслекне ач!
Шуннан, жирәбә сал ын ып, Йонатан белән Шаул фаш ителде, ә хал ыкн ың га
епсез бул уы беленде.
42 – Угл ым Йонат ан белән миңа жир әб ә сал ыг ыз, – диде Шау л. Жир әб ә Йона
танга чыкт ы.
43 – Сөйләп бак, ни-нәрсә кылд ың син бүг ен? – дип сорад ы Шау л үзенең уг
лыннан. Угл ы исә аңа:
– Кул ымдаг ы тая кн ың очы белән бераз бал тат ып караган идем; инде менә хәзер
мин үләргә тиеш, – дип җавап кайтард ы.
44 – «Вәг ъдәмне боз а калсам, Аллаһ ы мине кат ы җәз аг а тарт сын!» – дип ант эч
кән кеше мин: син, Йонатан, бүг ен үләргә тиеш! – диде угл ына Шаул.
45 Ләк ин хал ык:
– Йонатан бүг ен Исраи лне зур җиң үгә алып килде. Шулай булгач, нишләп әле
ул үләргә тиеш?! Бу эшнең буласы юк! Раббы Үзе шаһ итт ыр: Йонатанн ың баш ын
нан бер чәч бөртег е дә төшмәс! Пелешт иләр белән көрәштә Аллаһ ы аңа бүг ен Үзе
ярдәм итте! – дип, Шаулга карш ы килде.
Шул рәвешле, хал ык Йонатанн ы зур бәладән йол ып алып, ул исән калд ы.
46 Шау л пелешт иләрне эзәрлекләп китмәде, һәм пелешт иләр үз илләр енә юл алд ы.
Шаул алып барган сугышлар. Шаулның гаиләсе
Шуш ы хәлләрдән соң Шаул, Исраи лдә үзенең хак имлег ен ныг ыт ып, Исраи лгә
чиктәш булган бөтен дошманнары белән һаман суг ыш ып торд ы. Ул, мәабиләр вә
аммон иләр, сЭдом, Соба патшалары һәм пелешт иләр белән әледән-әле суг ышлар
алып барып, кем белән генә көрәшсә дә, дошманнарын һаман җиңеп килде. 48 Шаул
үз-үзен аям ыйча суг ышт ы һәм, амал ык ыйларн ы җиңеп, Исраи л илен талауч ылар
дан азат итте.
49 Шау лн ың угылл ары Йон ат ан, Ишви вә Малки-Шуа исемле бул ып, кызл а
рын ың өлкәне – Мераб, кечес е Микәл исемен йөрт ә иде. 50 Шау лн ың хат ын ы
Ахиног ам – Ахимаг ас кызы иде. Шау лн ың гаскәр башл ыг ы Әбнер – Шау л агасы
Нернең угл ы иде. 51 Шау лн ың атасы Кыйш һәм Әбнер атасы Нер икес е дә Абиел
угыллары иде.
52 Шау л зам ан ынд а пелешт иләр белән аяусыз суг ышл ар тын ып торм ад ы. Гай
рәтле вә тәв әккәл бер әр кеше күз енә чал ынс а, Шау л аны үзенә хезмәткә ала
торг ан булд ы.
47
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Амалыкыйларга каршы сугыш

Көннәрдән беркөнне Шем уи л, Шаулга мөрәҗәгать итеп, болай диде:
– Үз халк ы Исраи л өстеннән патша итеп билг еләр өчен сиңа май сөртергә
мине Раббы җибәрде; хәзер син Раббы тавыш ына колак сал. 2 Күкләр Хуҗ асы Раббы
шун ы белдерә: «Исраи л иләр Мисырдан чыкк анда, аларн ың юлына арк ыл ы төшеп
халк ыма явызл ык кылган өчен, амал ык ыйларн ы Мин җәзага тартам. 3 Хәзер син
бар да амал ык ыйлар җирен тар-мар китер, андаг ы бар нәрсәне тәмам кырып бетер,
берсен-бер аяма: ир-атын вә хатын-кызын да, бала-чагасын вә күкрәк сабыен да,
шулай ук үгез вә сарыкларын, дөя вә ишәкләрен дә үтереп ташла!»
4 Шау л үзенең ир-егетләрен барлап чыкт ы; Телаимдә ике йөз мең җәя үле суг ыш
чы һәм Яһүд ыруг ыннан ун мең гаскәри барл ыг ы ачыкланд ы. 5-6 Аннары Шаул
амал ык ыйларн ың биләмәсендәг е бер шәһәр читенә килеп туктад ы да үзәнлектә
яшеренеп көтеп торырга булд ы.
– Барыг ыз, – диде ул кын иләргә, – амал ык ыйлардан аерыл ып, биредән ките
гез! Алар белән бергә сезнең җан ыг ызн ы да кыясым килм и, чөнк и Исраи л халк ы
Мисырдан чыг ып барганда, сез аларга мәрхәмәт күрсәттег ез.
Кын иләр шуннан соң амал ык ыйлардан аерыл ып чыкт ы. 7 Һәм Шаул амал ык ый
ларн ы Хавиләдән алып Мисыр чиг ендәг е Шурга чакл ы тар-мар китерде, 8 амал ы
кыйлар патшасы Агагн ы әсирлеккә төшерде, хал ыкн ың барысын кырып бетерде.
9 Әмма Шау л һәм аның халк ы Агаг патшан ы аяп калд ы. Алар иң шәп һәм яхш ырак
күренгән сарык-үгезләрне, бәрәннәрне, шулай ук затл ырак барл ык мал-мөлкәтне
юк итәргә кызганд ы, әһәм ия те булмаган җыен чүп-чарны, иске-москыны исә кы
рып бетерде.
1

Раббының Шаулдан ваз кичүе
Шуннан Раббы Шем уи лгә болай дип белдерде:
– Шаулн ы патша итеп куйган ыма үкенәм, чөнк и ул Миннән читкә тайп ылд ы,
кушк аннарымн ы үтәмәде.
Шем уи л, зур борч уга кал ып, төнозын Раббыга дога кыл ып ялварып чыкт ы. 12 Ир
тәг есен, таң белән торып, Шаулн ы күрергә китте. Әмма Шем уи лгә:
– Шаул, Кәрм ил шәһәренә барып, үзенә һәйкәл куйд ырд ы һәм, кире әйләнеп
кайт к аннан соң, Гилгәлгә төште, – дип хәбәр иттеләр. 13 Янына Шем уи л килгәч,
Шаул аңа:
– Раббы сине мөбарәк кылсын! Раббы кушк анн ы үтәдем мин, – диде.
14 – Алайса, ни өчен минем колаг ымда сарыклар бәэлдәв е һәм үгезләр мөгр әв е
яңг ырый? – дип сорад ы аңардан Шем уи л.
15 – Амал ык ыйлардан алып кайтт ык, чөнк и хал ык иң яхш ы сарык вә үгезләрне
Раббыга, синең Аллаңа, корбан китерер өчен калд ырд ы, ә бүтәннәрен кырып бе
тердек, – дип җаваплад ы Шаул.
16 – Сабыр ит, узг ан төнне Раббын ың миңа нәрс әләр әйт кәнен сөйләрг ә бир, –
диде Шем уи л.
– Ярар, сөйлә, – дип ризалашт ы Шаул.
10
11
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Һәм Шем уи л болай диде:
– Үзеңне кечкенә бер кеше дип санасаң да, Исраи лдәг е барл ык ыруглар өстеннән
түрә итеп билг еләнмәдеңме әллә?! Исраи л патшасы итеп билг еләп, Раббы сиңа май
сөртте. 18 Раббы сиңа: «Бар, гөнаһ ияләре амал ык ыйларн ы тоташтан юк ит, соңг ы
кешеләрен кырып бетергәнчегә кадәр аларга карш ы суг ыш!» – дип, Үзенең әмерен
биреп, сине юлга озатт ы. 19 Нишләп соң син, Раббы әйт кәннәргә колак салм ыйча,
табыш арт ыннан ташланд ың, Раббы карш ында явызл ык кылд ың?
20 – Раббын ың сүзләр енә колак салд ым мин, Раббы җиб әрг ән урынг а китт ем, –
диде Шаул Шем уи лгә, – амал ык ыйларн ың барысын кырып бетердем, бары тик бер
кешене – патшалары Агагн ы гына әсир итеп алып кайтт ым. 21 Хал ык исә кулга
төшерелгән, юк ителергә тиеш булган әлег е сарык вә үгезләрнең иң яхш ыларын
Гилгәлдә Раббыга – синең Аллаңа корбан китерергә дип алып кайтт ы.
22 Әмма Шем уи л аңа болай диде:
– Раббы кушк анн ы тыңлауга караганда тулаем янд ыру корбан ы вә башк а төр
корбаннар Раббы күңеленә якынракм ы әллә?! Раббы кушк анн ы тыңлау корбаннар
дан күпкә кыйммәтрәк, буйсын у да куй маеннан күпкә яхш ырак! 23 Чөнк и үҗәт
лек, сихер кебек үк, зур гөнаһт ыр, карыш у да потк а табын удай яман нәрсәдер. Син
Раббын ың сүзләрен санга сукмагач, Раббы да сине патша буларак тан ырга теләм и.
24-25 – Гөнаһ ым зур минем! Чөнк и Раббын ың боерыг ын үтәмәдем, син әйт кән
нәрне дә күңелемә беркетмәдем; суг ышч ыларымнан курк ып, алар әйт кән сүзгә
күндем. Хәзер исә минем шуш ы гөнаһ ымн ы кичер: минем белән кире кайт – Раб
быга гыйбадәт кыл ыр идем, – диде Шаул Шем уи лгә.
26-27 Шем уи л, аңа карш ы килеп:
– Кайтм ыйм мин синең белән, чөнк и син Раббын ың кушк аннарын игът ибарсыз
калд ырд ың, һәм шун ың өчен Раббы сине Исраи л патшасы бул удан мәхрүм итә, –
диде дә китәргә дип борылд ы, әмма Шаул, аны туктатмакч ы бул ып, өс киеменнән
эләктереп алд ы, һәм Шем уи лнең киеме ерт ыл ып чыкт ы. 28-29 Шунда Шем уи л аңа
болай дип әйтте:
– Раббы бүг ен Исраи л патшал ыг ын, синнән тарт ып алып, синнән яхш ырак бул
ган якын ыңа тапш ырд ы. Исраи лнең тугрыл ыкл ы Алласы ялган сүз сөйләмәс һәм
тәүбә дә китермәс, тәүбә итәр өчен адәм баласы түг ел Ул.
30 – Әйе, гөнаһл ы мин, ләк ин минем белән кайт та халк ымн ың өлкәннәр е һәм
бөтен Исраи л карш ында миңа хөрмәт күрсәт, шул чаг ында мин Раббыга – синең
Аллаңа гыйбадәт кыл ырм ын, – диде Шаул.
31 Шем уи л аның белән бергә әйләнеп кайтт ы, һәм Шаул Раббыг а гыйбадәт кылд ы.
32 Аннары Шем уи л:
– Амал ык ыйлар патшасы Агагн ы минем яныма китерег ез, – диде.
Агаг, дер калт ырап, аның карш ына килеп баст ы һәм күңеленнән: «Үлем ачысын
тат ымамд ыр, шәт», – дип уйлап куйд ы.
33 Әмма Шем уи л аңа:
– Синең кыл ыч ың күпме анан ы баласыннан мәхрүм итте; шул хатын-кызлар ке
бек үк, синең анаң да угл ын җуйсын, – диде дә Агагн ы Гилгәлдә Раббы карш ында
кыл ыч ы белән чабып үтерде.
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34 Аннары Шем уи л Рамаһк а кайт ып китт е, Шау л исә үз өенә – Гибг аг а юнәлде.
Шуннан ары Шем уи л үз әҗәленә кадәр Шаулн ы бүтән күрмәде, әмма ул аның
өчен һаман зур кайг ыда яшәде. Ә Раббы Шаулн ы Исраи л патшасы итеп куйган ы
өчен бик үкенде.
35

16

Давыт – Раббы билгеләгән патша

Беркөнне Раббы Шем уи лдән:
– Минем тарафтан сөрелгән Исраи л патшасы Шаул өчен таг ын күпме кай
гырып яшәргә җыенасың?! – дип сорад ы, аннары: – Мөг езгә зәйт үн мае сал да
Бәйт-Лехемгә юл ал. Мин сине шунда яшәүче Ишай атл ы кеше янына җибәрәм:
аның угыллары арасыннан берсен патшал ыкк а тәгаенләдем, – дип өстәде. 2-3 Аңа
җавап итеп Шем уи л:
– Ничек итеп барыйм мин анда? Бу хакта ишетсә, Шаул үтерә бит мине, – диде.
Раббы Үзенең сүзен дәвам итте:
– Көт үдән бер тана бозаун ы ал да: «Раббыга корбанл ык мал китердем», – дип әйт
һәм Ишайн ы шунда корбан итенә дәш. Шуннан соң нәрсә эшләргә икәнен Мин
сиңа әйтермен. Мин күрсәткән кешене патшал ыкк а баг ышлап, син аның баш ына
маеңн ы сөртерсең.
4 Шем уи л барысын да Раббы кушк анча эшләде: ул Бәйт-Лехемгә килеп җит үг ә,
шәһәрнең өлкәннәре, борч ыл ып, аның карш ына чыкт ылар һәм:
– Иминлек белән килдеңме? – дип сорад ылар.
5 – Иминлек белән! Раббыг а корбан кит ер ерг ә дип килдем; пакьләнег ез дә ми
нем белән бергә корбан китерергә барыг ыз, – дип җаваплад ы Шем уи л һәм Ишай
белән аның угылларын, пакьләндереп, корбан китерү мәҗлесенә чак ырд ы. 6 Алар
килгәч, Ишайн ың Элиаб атл ы угл ын күреп, Шем уи л: «Раббы сайлаган ы менә шу
шысы булса кирәк!» – дип уйлад ы. 7 Әмма Раббы Шем уи лгә:
– Аның тышк ы кыяфәтенә вә буй-сынына карама, Мин аны читкә тибәрдем,
чөнк и Минем караш адәм балаларын ык ыннан үзгә: адәм баласы кешенең йөзенә
бакса, Раббы исә кешенең йөрәг енә күз сала, – диде.
8 Шуннан Ишай, икенче угл ы Абинадабн ы чак ырып алып, аны Шем уи л кар
шына китерде. Әмма Шем уи л:
– Юк, Раббы мон ысын да сайламад ы, – диде.
9 Аннары Ишай Шамман ы дәшт е. Шем уи л:
– Юк, Раббы мон ысына да тукталмад ы, – диде.
10-11 Шул рәв ешле, Ишай Шем уи л янына бер-бер артл ы үзенең җиде угл ын алып
килеп карад ы, тик Шем уи л Ишайга:
– Болар арасыннан Раббы берсен дә сайламад ы, – диде һәм: – Синең бөт ен
угылларың да биредәме? – дип сорад ы.
Ишай аңа:
– Төпчек угл ым бар, ләк ин ул сарыклар көтә, – диде.
Шем уи л Ишайга:
– Берәрсен аның арт ыннан җибәр һәм бире алып кил; чөнк и ул килеп җитм ичә,
без табын янына утырмая чакбыз, – дип әйтте.
1
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12 Ишай төпчек угл ы арт ыннан җиб әрде, һәм бераздан аны алып килделәр. Яңак
лары янып торган, якт ы карашл ы, мәһабәт кыяфәтле үсмер егет иде бу. Шунда
Раббы Шем уи лгә:
– Аяг үрә торып бас та аңа маеңн ы сөрт, чөнк и бу үсмер – Мин сайлаган кеше
дер, – диде.
13 Шуннан Шем уи л, зәйт үн мае сал ынг ан мөг ез ен алып, Ишайн ың угыллары
арасыннан төпчек углының башына май сөртте. Шул көннән Давыт исемле бу егеткә
Раббын ың Рух ы иңеп, Давыт үзендә Раббын ың Рух ын йөртә башлад ы.
Аннары Шем уи л, урын ыннан кузгал ып, Рамаһ тарафына юл алд ы.

Давытның Шаулга хезмәт итә башлавы
Шаулдан Раббын ың Рух ы китеп, Раббы аңа явыз рух җибәрде, һәм әлег е явыз
рух аны әледән-әле борч ып тора иде. 15-16 Шаулн ың хезмәтчеләре аңа:
– Аллаһ ы җибәргән явыз рух тынг ыл ык бирм и сиңа; карш ысында басып торган
хезмәтчеләренә әфәндебез әмер бирсә, без аңа гөсләдә оста итеп уйнауч ы кеше
табар идек тә, сиңа Аллаһ ыдан явыз рух иңүгә әлег е уенч ы, гөсләдә уйнап, сине
тын ычланд ырыр иде, – дип тәкъд им иттеләр.
17 Шау л үзенең хезмәтчеләр енә:
– Алайса, әйбәт уенч ы табып, аны минем яныма китерег ез, – диде.
18 Хезмәтчеләрнең берс е шунда:
– Бәйт-Лехемдә яшәүче Ишай атл ы бер адәмнең угл ы гөсләдә уйнаганн ы күр
гән идем. Ул үзе гайрәтле яуг ир һәм акыллы-зирәк сүзле, күрер күзгә дә күркәм.
Раббы – аның юлдаш ыд ыр, – диде.
19 Шуннан Шау л «Көт ү көт ә торг ан Давыт угл ыңн ы минем яныма җиб әр әле»
дигән хәбәр белән Ишайга илчеләрен юллад ы.
20 Ишәкк ә төя г ән икмәг ен, турсыг ы белән шәр абын вә бер кәҗ ә бәт иен угл ы
Давыт кул ына тапш ырып, Ишай аны Шау л янына озатт ы. 21 Шау л янына килеп
җит еп, Давыт аңа хезмәт итә башлад ы. Шау лг а ул бик ошад ы, һәм Давыт аның
корал йөрт үчес е бул ып китт е. 22 Шуннан Шау л: «Давыт минем янымда хезмәт
итәрг ә калсын, чөнк и ул минем күңелемә хуш килде», – дип әйт ерг ә Ишайг а
илчеләр ен җиб әрде.
23 Шул рәв ешле, Шау лг а Аллаһ ыдан явыз рух иңг ән саен, кул ына гөсләс ен алып
Давыт уйн ый башл ый, һәм явыз рух китеп, Шаулн ың күңеле күтәрелә, кәефе ях
шыра иде.
14

17

Галиа тның исраи лиләрне алышка чакыруы

Пелешт иләр, суг ыш башларга дип, гаскәр тупларга тот ынд ылар һәм, Яһү
дә җирендәг е Суккөттә җыйнал ып, Эфес-Даммимгә, Суккөт белән Азык а
арасына килеп тукталд ылар. 2 Шаул белән исраи л иләр дә, пелешт иләргә карш ы
яуга кузгал ып, Имәннәр үзәненә килеп тукталд ылар. 3 Пелешт иләр үзәнлекнең
бер ягындаг ы калк ул ык өстенә, исраи л иләр исә үзәнлекнең икенче ягындаг ы тау
лыкк а килеп баст ылар.
1
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4 Гәт шәһәр ендә яшәүче, буе алт ы терс әк вә бер карыш* булг ан Гал иат атл ы кө
рәшче пелешт иләр арасыннан алга чыкт ы. 5-6 Аның баш ында – җиз очл ым, өстен
дә – бал ык тәңкәләре сыман итеп эшләнгән, авырл ыг ы биш мең шәк ылга* тәңгәл
бак ыр көбә, аяг ында – бак ырдан коелган тез каплаг ычлары, арк асында – кыск а
сапл ы сөңг е. 7 Сөңг есенең сабы тук у күшәсе* сыман, тимер очл ыг ы исә алт ы йөз
шәк ылга* тиң иде. Корал йөрт үчесе, Гал иатн ың калк ан ын тот ып, аның алд ыннан
атлад ы. 8 Шулай итеп, Гал иат алга чыг ып баст ы да Исраи л гаскәрләренә:
– Нигә дип сез, суг ыш ырг а җыен ып, тезелешеп баст ыг ыз? Мин – пелешт и,
сез – Шаул хезмәтчеләре. Үзег езнең яктан берәрсен сайлаг ыз да, ул минем белән
алыш ырга чыксын! 9 Әгәр ул, минем белән алышк а чыг ып, мине җиңә икән, без
сезнең колларыг ызга әйләнәбез; әгәр дә инде мин, җиңеп чыг ып, аны үтерәм икән,
сез безнең колга әйләнәсез һәм безгә хезмәт итәсез, – дип кычк ырд ы.
10 Аннары әлег е пелешт и:
– Бүг ен мин Исраи л гаскәрләрен мәсхәрәгә калд ырачакм ын; араг ыздан берәрсе
көрәшергә чыксын, алыш ып карыйк аның белән, – дип өстәде.
11 Шау л үзе дә, исраи л иләрнең һәммәс е дә, әлег е сүзләрне ишет еп, бик нык кур
куга төштеләр.

Давыт – яу кырында
Давыт – Яһүдә Бәйт-Лехемендә яшәүче эфрат и Ишайн ың угл ы иде. Шаул
патшал ык иткән заманда сиг ез угылн ың атасы булган Ишай инде шакт ый өлкән
яшькә җиткән иде. 13 Ишайн ың өч өлкән угл ы, Шаулга ияреп, суг ышк а чыг ып
китә, аларн ың иң өлкәне – Элиаб, икенчесе – Абинадаб, өченчесе Шамма исемле
иде. 14-15 Ә Давыт гаи ләдә иң кечесе иде. Аның өч өлкән агасы Шаул белән чы
гып киткәч, атасын ың сарыкларын көтәр өчен, Давыт әледән-әле Шаул яныннан
Бәйт-Лехемгә кайта иде.
16 Әлег е пелешт и Гал иат кырык көн дәв ам ында иртәле-кичле Исраи л гаскәрләр е
карш ына чыга да баса, чыга да баса иде.
17-18 Көннәрдән беркөнне угл ы Давытк а Ишай болай диде:
– Берәр эфа кызд ырган орл ык белән менә бу ун ипине ал да гаскәрләр тупланган
урынга абыйларыңа тизрәк илтеп бир; ә менә бу ун данә сырн ы абыйларыңн ың
меңбаш ына бирерсең; абыйларыңн ың саулык-сәламәтлеген белеш һәм аларн ың
исән-имин бул уы н дәл илләү че берәр әйбер алып кайт. 19 Хәзерг е вак ытта Шаул,
синең өч ир туг ан ың һәм Исраи л гаскәрләре Имәннәр үзәнендә пелешт иләргә
карш ы суг ышк а керергә җыена.
20 Ирт әг ес ен Давыт таң белән торд ы, сарыкларын икенче бер көт үчег ә тапш ырд ы
да, йөг ен йөкләп, атасы Ишай кушк ан җиргә юнәлде. Давыт олаулар янына килеп
җиткән мәлне, саф-саф тезелг ән суг ышч ылар, оран сал ып кычкыра-кычкыра,
12

* 17:4 Алты

терсәк вә бер карыш – 3 м (бер терсәк – 45 см).
мең шәкыл – 57 кг.
17:7 Күш ә – тук у стан ынд а буй җепне чорн ый торг ан вал.
17:7 Алты йөз шәкыл – 7 кг.

* 17:5-6 Биш
*
*
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бәрелешкә әзерләнә иделәр. 21 Шуннан исраи л иләр һәм пелешт иләр кара-каршы
сафларг а тезелеп баст ылар. 22 Үзе алып килгән азык-төлекне Давыт олауларн ы
саклауч ы каравылч ыга калд ырд ы да, абыйларын ың хәл-әхвәлен белешергә дип,
сафлар тезелгән якк а йөг ерде. 23 Абыйлары белән сөйләшеп торган арада Гәттә
яшәүче Пелешет баһад иры Гал иат гаскәриләр сафыннан алгарак чыкт ы да әүвәл
ге сүзләрен кабатлад ы; Давыт аның нәрсәләр әйт кәнен ишетеп алд ы. 24 Гал иатн ы
күрүгә исраи л иләр, котлары алын ып, аңардан кача башлад ылар. 25 Шулчак алар
ның кайберләре:
– Әлег е кешене күрәсезме? Ничәнче тапк ыр инде ул әнә шулай чыга да Исра
илне мәсхәрәл и. Әгәр дә берәрсе шун ың баш ына җитә калса, Шаул патшадан зур
байл ык алыр иде. Бат ыр чыкк ан ир-егеткә Шаул үзенең кызын да бирер, атасы
гаиләсен дә Исраи лдә бөтен сал ымнардан азат итәр иде, – диде. 26 Янәшәсендә
басып торган кешеләрдән Давыт:
– Әлег е пелешт ине үтереп, Исраи лне шуш ы мәсхәрәдән котк арган кешене нәрсә
көтә? – дип сорад ы. – Тере Зат булган Аллаһ ы гаскәрләрен шулай мыск ыл итәргә
бу сөннәтсез пелешт и кем булган әле?!
27 Кешеләр бая г ы сүзләр ен кабатлап:
– Аны үтергән кешене менә нәрсәләр көтә, – дип өстәделәр.
28 Давытн ың олы абыйсы Элиаб, энес енең суг ышч ылар белән сөйләшеп торуы н
күргәч, ачулан ып аңа:
– Ник килдең син бирегә? Болай да аз сарыкларн ы чүлдә кемгә калд ырып кит
тең? Синең тәкәббер һәм яман күңелле бул уы ң миңа мәгъл үм. Син бирегә ничек
суг ышк анн ы карарга килгәнсең, – диде.
29-30 – Нәрс ә эшләдем соң мин?! Бары сөйләшт ем генә бит! – диде аңа Давыт
һәм, икенче берәүгә таба борыл ып, шул ук сораун ы бирде, һәм аңа әүвәлг ечә җа
вапбирделәр.
31 Давытн ың сүзләр е Шау лг а барып җит еп, Шау л аны үз янына чак ырып алд ы.
32 Патшасына Давыт болай диде:
– Шуш ы пелешт и арк асында беркем дә төшенкелеккә бирелмәсен, синең кол ың
аның белән алыш ырга әзер!
33 – Әлег е пелешт и белән алыш ырг а чыг а алм ыйсың син! Чөнк и син әле үсмер егет
кенә, ә ул – кечкенәдән суг ыш ып өйрәнгән гаскәри, – дип, Шаул аңа карш ы төште.
34 Давыт исә Шау лг а:
– Синең кол ың – атасын ың сарыкларын көткән кешедер: кайвак ыт арыслан
яисә аю көт үдәг е сарыкн ы алып китә калса, 35 мин, әлег е ертк ыч җанварн ы куы п
җитеп, аңа ташлана һәм авызыннан сарыкн ы тарт ып ала идем. Инде алар миңа
һөҗ үм итә калса, мин аларн ы ялларыннан эләктереп алып кыйнап үтерә идем.
36 Синең кол ың – арыслан да, аю да үтерг ән кеше! Тер е Зат булг ан Аллаһ ы гас
кәрләрен шулай мәсхәрә иткән өчен, менә бу сөннәтсез пелешт ине шул ук язм ыш
көтә. 37 Арыслан белән аюдан котк арган Раббы мине әлег е пелешт и кул ыннан да
йол ып алыр, – дип җавап кайтард ы.
– Ярый, бар, Раббы юлдаш ың булсын, – диде аңа Шаул 38 һәм Давытк а үзенең
хәрби киемен, көбәсен бирде, баш ына җиз очл ым ын киг ертте. 39 Киеме өстеннән
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Шау лн ың кыл ыч ын биленә таг ып, Давыт әрле-бирле йөренеп карад ы, чөнк и аның
мон ың ише хәрби киемнән йөрг әне юк иде. Аннары ул Шау лг а:
– Мин боларн ы киеп йөри алм ыйм, чөнк и күнекмәг әнмен, – дип, хәрби ки
емнәр ен салд ы; 40 кул ына юл тая г ын алд ы, елг а буеннан биш шома таш сайлап
үзенең көт үче бишт әр енә тут ырд ы да, бишт әр ен асып, ташатк ыч* тот ып, пелешт и
Гал иат карш ына чыг ып баст ы.
Давытның Галиа тны җиңүе
Пелешт и Гал иат та, алг а чыг ып, акрынлап Давытк а таба якынлаша башлад ы,
аның алд ыннан корал йөрт үчес е атлад ы. 42 Яңаклары янып торг ан чиб әр йөзле
яшь егетне күр еп, Гал иат аңа кимс ет үле караш ын ташлад ы.
43-44 – Нәрс ә син миң а карш ы тая к күт әр еп чыг асың? Эт түг ел бит мин сиң а! –
диде Пелешет баһ ад иры һәм, үз илаһлары белән Давытн ы каһәрләп: – Якынрак
кил әле, хәз ер мин синең мәе т еңне күкт әг е кошларг а һәм басудаг ы җанв арларг а
озат ам, – дип өст әде.
45 Давыт исә аңа:
– Син миңа карш ы кыл ыч тот ып, сөңг е, кыск а сапл ы сөңг е белән кораллан ып
киләсең, мин исә сиңа карш ы син мәсхәрәләгән Исраи л суг ышч ыларын ың Алласы,
Күкләр Хуҗ асы Раббы хак ына киләм. 46 Бүг ен сине Раббы минем кулг а тапш ыра;
бүг ен мин, синең җан ыңн ы кыеп, баш ыңн ы чабып төшерермен, Пелешет гаскәри
ләр енең мәе тләр ен исә күк кошларына вә җир җанв арларына бир ермен. Исраи л
җир ендә Аллаһ ын ың барл ыг ы бөт ен дөнья г а мәгъл үм бул ыр. 47 Бир ег ә җыелг ан
нарн ың да һәммәс енә мәгъл үм бул ыр: Раббы кыл ыч вә сөңг е белән котк арм ый.
Бу суг ыш Раббын ык ы, һәм Ул сезне безнең кулг а тапш ыра, – дип җав ап бирде.
48 Пелешет баһ ад иры, урын ынн ан кузг ал ып, Давытк а таб а якын ая башл аг ач,
Давыт пелешт иләр сафына таба – Гал иатк а карш ы йөг ерде. 49 Аннары кул ын биш
тәр енә тыг ып бер таш алд ы да тег е ташатк ыч каеш ярдәмендә Гал иатк а том ырд ы.
Таш нәкъ аның маңг аена туры килеп яньчеп керде, һәм Гал иат йөз е белән җирг ә
ауд ы. 50 Шул рәвешле, Давыт, Пелешет баһ ад ирын ташатк ыч вә бер таш ярдәмендә
җиңеп, аны тег е дөнья г а озатт ы; алышк а чыкк анда, Давытн ың кул ында кыл ыч
юк иде. 51 Шуннан Давыт йөг ер еп килеп Гал иат өст енә аяг ын куйд ы һәм, аның
кын ысыннан кыл ыч ын тарт ып чыг арып, баш ын чабып өзде. Баһ ад ирларын ың
җан бирүен күрг әч, пелешт иләр кача башлад ы. 52 Исраи л һәм Яһүдә суг ышч ылары
орышк а күт әр елеп кычкыра-кычкыра дошманг а ташланд ылар да пелешт иләрне
Гәт* һәм Экр он капк асына кадәр куа бард ылар. Шаг араи м юлы, Гәт белән Эк
ронг а кадәр, пелешт иләрнең мәе тләр е белән капланд ы. 53 Дошманнарын эзәрлек
ләп баруч ы исраи л иләр, пелешт иләрстан ына әйләнеп кайт ып, аны тәмам талап
бет ерделәр. 54 Давыт Пелешет баһ ад ирын ың баш ын Иерусал имг ә илтт е, ә аның
коралларын үзенең чат ырында калд ырд ы.
41

* 17:40 Ташаткыч

– таш ата торг ан озын-нәзек күн каеш.

* 17:52 Гәт – борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шул ай; яһүд телендәг е төп нөсхәдә исә: үзән.
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Давытны Шаул белән таныштыру
55 Пелешет баһ ад иры белән алыш ырг а чыкк ан Давытн ы күрг әч, Шау л үзенең
гаскәр башл ыг ы Әбнердән:
– Әбнер! Бу үсмер егет кем угл ы? – дип сорый. Әбнер аңа:
– Гомерең озын булсын, патшам, әйтә алм ыйм, – дип җавап бирә.
56 Моңа Шау л:
– Кем угл ы икәнен сораш ып бел, алайса! – ди.
57 Давыт Пелешет баһ ад ирын җиңеп кайт к ан чакт а, Әбнер, аны тукт ат ып, Шау л
янына алып килә, һәм бу вак ытн ы Гал иатн ың баш ы Давыт кул ында була.
58 – Кем угл ы син, егет? – дип сорый аңардан Шау л.
– Бәйт-Лехемдә яшәүче Ишай атл ы кол ыңн ың угл ы мин, – дип җавап кайтара
аңа Давыт.

18

Давыт белән Шау л арасынд а барг ан әңг әмәнең азаг ын а Йон ат анн ың
күңеле Давытк а инде тәмам бер ег еп өлг ерде, Йонат ан Давытн ы ихлас кү
ңеленнән яратт ы. 2 Шул көннән Шау л, Давытн ы үз янында калд ырып, аңа атасы
йорт ына кайт ырг а рөхс әт ен бирмәде. 3 Йонат ан белән Давыт исә дус бул ырг а сүз
куешт ылар, чөнк и Йонат ан Давытн ы үзен яратк ан кеб ек үк ярат а башлаг ан иде.
4 Йон ат ан үзенең өс киемен сал ып Давытк а бирде, шул ай ук үзенең башк а ки
емнәр ен вә кыл ыч белән җәяс ен дә, бил каеш ын да аңа бирде. 5 Шау л Давытн ы
кайда гына җиб әрс ә дә, ул һәр эшт ә уңышк а ирешт е. Шау л аны үз гаскәр ендәг е
хәрбиләр өст еннән башл ык итеп куйг ач, бу хәл барча хал ыкк а һәм Шау л хезмәт
челәр енә бик ошад ы.
1

Шаулның Давытны өнәм и башлавы
Давыт Пелешет баһад ирын җиңгәннән соң бөтенесе җыйнаулаш ып өйләренә
кайт ып барган чакта, Исраи л шәһәрләренең һәрк айсында хатын-кызлар, шөлдер
ле барабан һәм сазларда уйный-уйный, җырлап-биеп, шатлан ыш ып, Шаул патша
карш ына чыкт ылар. 7 Уен коралларында уйнауч ы хатын-кызлар:
– Шаул меңне җиңде, ә Давыт – ун меңне! – дип такмаклап җырлад ылар.
8 Бу сүзләрне ишет еп, Шау лн ың бик нык хәт ер е калд ы. Ачуы чыг ып: «Мин меңне
җиңгәнмен, ә Давыт әнә ун меңне җиңгән икән. Хәзер аңа патша бул у гына җит
ми», – дип уйлад ы ул күңеленнән. 9 Шул көннән Шаул Давытк а шикләнеп карый
башлад ы.
10 Икенче көнне исә Шау лг а Алл аһ ыд ан явыз рух иңеп, Шау л үз өенд ә ко
тырын ырг а тот ынд ы, һәм Давыт, гадәтт әг ечә, гөсләс ен алып уйн ый башлад ы;
Шау лн ың кул ында исә сөңг е иде. 11 Бермәлне Шау л, Давытн ы сөңг е белән ди
варг а беркетеп-кадаклап куя рг а уйлап, сөңг ес ен аңа том ырд ы. Давыт шулай ике
тапк ыр читкә тайп ыл ып калд ы. 12 Шау л Давытт ан курк а башлад ы, чөнк и Раббы,
Шаулдан йөз чөер еп, Давытн ың юлдаш ына әйләнде. 13 Шуннан Шау л, Давытн ы
үзеннән читләшт ерерг ә ния тләп, аны үз гаскәрендә меңбаш ы итеп билг еләде; шул
рәв ешле, Давыт хал ыкн ы әйдәп суг ышларда алдан йөрде. 14 Ул нинд и генә эшкә
6
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алынса да, зур уңышларг а ирешт е, чөнк и Раббы аның юлдаш ы булд ы. 15 Шау л,
Давытн ың уңышларын күр еп, аңардан курк а иде. 16 Бөт ен Исраи л вә Яһүдә халк ы
Давытн ы яратт ы, чөнк и ул аларн ы әйдәп суг ышларда алдан йөрде.
Давытның Шаул кыз ына өйләнүе
Көннәрдән беркөнне Шаул Давытк а:
– Менә минем зур кызым Мераб. Әгәр син бат ыр суг ышч ы бул ып Раббы алып
барган бәрелешләр белән җитәкчелек итсәң, мин аны сиңа хат ынл ыкк а бирәм, –
диде. Ә үзе күңеленнән: «Алай-болай Давыт суг ышта үлә калса, аның гомере минем
кулдан түг ел, пелешт иләр кул ыннан киселер», – дип уйлад ы.
18 Әмма Давыт Шау лг а:
– Патша кия в е бул ырдай кем соң мин ул кадәр?! Мин үзем дә, нәс елем дә, ис
раи л иләр арасында атамн ың гаиләсе дә нәрс ә инде ул кадәр?! – дип җав ап бирде.
19 Әмм а Шау л кызы Мер абн ың Давытк а кия үг ә чыг ар вак ыт ы җитк әч, аны
Мехола шәһәреннән Адриел исемле егеткә бирделәр. 20 Ләк ин Давытк а Шаулн ың
икенче кызы Микәл гаш ыйк булд ы. Бу хакта Шаулга билг еле булгач, әлег е хәбәр
аның күңеленә хуш килде. 21 «Микәлне аңа кия үгә бирермен дә кызым аның өчен
тозакк а әйләнер, һәм Давытн ың әҗәле пелешт иләр кул ыннан бул ыр», – дип уй
лад ы Шаул, ә Давытн ың үзенә ул:
– Хәзер син минем белән икенче кызым аша туганлашасың, – диде.
22 Шуннан Шау л үзенең хезмәтчеләр енә монд ый әмер бирде:
– Башк аларга сиздерм ичә генә Давытк а: «Патша сине якын күрә, аның хезмәт
челәре дә сине үз итә. Нигә сиңа патша кия ве булмаск а?!» – дип әйтег ез.
23 Шау лн ың хезмәтчеләр е әлег е сүзләрне Давытк а җиткерделәр, әмм а аларг а ул:
– Патша кия ве бул у җиңел дип беләсезме?! Мин ярл ы һәм кечкенә кешемен, –
дип җавап бирде.
24 Хезмәтчеләр е Давытн ың әлег е сүзләр ен патшаларын ың колаг ына ирешт ерг әч,
25 Шау л:
– Давытк а белг ертег ез: патшага аңардан мәһәр кирәк түг ел, әгәр патша, дош
маннарыннан үч алу максат ы белән йөз пелешт и иренең җан ын кыеп, аларн ы
с
сөннәткә утыртса, шул җиткән, – диде, чөнк и күңеленнән ул Давытн ы пелешт и
ләр кул ыннан үтертергә өметләнә иде. 26-27 Шаулн ың хезмәтчеләре Давытк а әлег е
сүзләрне ирештерделәр, Давыт исә, патша кия ве бул ырга өмет барл ыкк а кил үенә
куан ып, билг еләнгән вак ытн ың җит үен дә көтм ичә, үз кешеләрен ияртеп китте
һәм, ике йөз пелешт инең җан ын кыеп, аларн ы сөннәткә утыртт ы һәм кисеп алын
ган әйберләрне патшага алып кайт ып күрсәтте. Шуннан Шаул аңа кызы Микәлне
кия үгә бирде. 28-29 Раббын ың Давыт юлдаш ы бул уы н һәм кызы Микәлнең дә аны
ярат уы н күреп, Шаул Давыттан таг ын да ныграк курк а башлад ы һәм аның гомер
лек дошман ына әйләнде.
30 Пелешет яубашлары әледән-әле исраи л иләр белән көр әшкә чыг а торд ы, һәм,
Шаулның башка гаскәриләреннән аермалы буларак, Давыт һәрвак ыт зур җиң үләргә
ирешә иде, шул сәбәпле Давыт исеменә һаман дан-хөрмәт яуд ы.
17
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Шаулның Давытны эзәрлекләве

Шаул үзенең угл ы Йонатанга һәм бөтен хезмәтчеләренә Давытн ы үте
рергә кирәклег ен белдерде. Әмма Шаулн ың угл ы Йонатан, Давытн ы нык
яратк анга күрә, аны алдан кисәтеп куйд ы:
– Минем атам синең җан ыңн ы кыя рга җай чыкк анн ы чамалап йөри. Иртәгә ир
тәдән сак бул, аулак урында яшеренеп тор; мин, атам белән кырга чыкк ан бул ып,
син яшеренгән тирәгә туктарм ын да синең хакта сүз башларм ын; аннары белгән
нәремне сиңа җиткерермен.
4-5 Йонат ан, Давыт хак ында атасы Шау лг а гел яхш ы сүзләр генә сөйләп:
– Патша үзенең кол ы Давытк а юкк а гаеп яга, аның сиңа карата һичбер гөнаһ
эш кылган ы юк, – диде, – ул синең өчен бик күп файдал ы эшләр башк ард ы; үз
торм ыш ын курк ын ыч аст ына куеп, Пелешет баһад иры белән алыш ырга чыкт ы.
Раббы бөтен Исраи лгә бөек җиң ү җибәрде, син, мон ы күреп, үзең дә сөенгән идең.
Ни өчен соң син, бер сәбәпсезгә гаепсез Давытн ың кан ын коеп, җан ыңа гөнаһ
алырга җыенасың?
6 Угл ы Йонат ан сөйләг әннәрне тыңлап бет ерг әч, Шау л:
– Раббы Үзе шаһ итт ыр: Давытн ың җан ы кыелмас! – дип ант итте.
7 Шунн ан соң Йон ат ан, Давытн ы чак ырып алып, әлег е сүзләрнең һәммәс ен
түкми-чәчми аңа җиткерде, аннары Давытн ы Шаул янына алып килде, һәм Давыт
әүвәлг ечә Шаулга хезмәт итә бирде.
8 Көннәрдән беркөнне таг ын суг ыш башланд ы: Давыт, янәдән пелешт иләр белән
алыш ып, аларн ы тәмам тар-мар китерде, һәм пелешт иләр аңардан качарга мәҗбүр
булд ылар.
9 Беркөн Шау лг а Раббыдан янә явыз рух иңде. Шау л, кул ына сөңг ес ен тот ып,
өендә утыра, ә Давыт аңа гөсләдә уйн ый иде. 10 Шунда Шаул, сөңг есен атып, Да
вытн ы диварга кадаклап-беркетеп куя рга омт ылд ы, ләк ин Давыт читкә тайп ылд ы,
һәм сөңг е диварга кадалд ы; ул төнне Давыт аңардан кач ып кот ыла алд ы. 11 Шаул,
үзенең хезмәтчеләренә Давытн ы сагалап торырга һәм таңда үтерергә боерык биреп,
аларн ы Давыт йорт ына җибәрде. Ләк ин Давытн ың хат ын ы Микәл:
– Бүг ен төнлә үз гомереңне саклап кала алмасаң, иртәгә сине үтерәчәкләр, –
дип, ирен кисәтеп, 12 аңа тәрәзәдән төшәргә бул ышт ы, һәм Давыт кач ып китте.
13 Давытн ың урын-җиренә исә ул бер илаһн ың сын ын ятк ырып куйд ы, аның
өстенә – кием, баш турысына кәҗә тиресе япт ы. 14 Давытн ы эләктерергә килгән
Шаул хезмәтчеләренә ул:
– Давыт авырый, – диде.
15 Әмма Шау л, Давытн ы карап-тикшереп кайт сыннар дип, хезмәтчеләр ен кабат
аның янына җибәрде һәм:
– Мин Давытн ы үтерә алсын өчен, минем кат ыма аны урын-җире белән бергә
алып килег ез! – дип боерд ы.
16 Хезмәтчеләр, килеп, урын өст ендә ятк ан сынн ы һәм баш очындаг ы кәҗә ти
ресен күрделәр. 17 Шуннан Шаул Микәлгә:
– Ни өчен син, миңа шулай ялганлап, дошман ымн ы кач ырд ың? – диде.
1-3
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Атасына Микәл әйтте:
– Давыт миңа янад ы, «Качарга бул ышмасаң, үтерәм!» – диде.
18 Кач ып кот ылг аннан соң, Давыт, Шем уи л янына Рамаһк а килеп, Шау л аның
белән ни-нәрсәләр кылганн ы сөйләп бирде. Шуннан алар Шем уи л белән чыг ып
киттеләр һәм Найотк а җитеп тукталд ылар. 19-20 Давытн ың Рамаһ каласы янын
да – Найотта тукталган ы Шаулга килеп ирешкәч, Давытн ы кулга алырга дип, ул
үзенең хезмәтчеләрен шунда җибәрде. Әмма Шаулның хезмәтчеләре, Найотка килеп
җитеп, Шем уи л җитәкчелег ендәг е бер төркем пәйгамбәрнең пәйгамбәрлек итүен
күргәч, аларга да Аллаһ ы Рух ы иңде, һәм алар да пәйгамбәрлек итә башлад ы. 21 Бу
хакта Шаулга хәбәр иткәннән соң, ул башк а хезмәтчеләрен җибәрде, ләк ин килеп
җит үгә болары да пәйгамбәрлек итәргә тот ынд ы. Шуннан Шаул өченче тапк ыр
хезмәтчеләрен җибәрде, тик алар да пәйгамбәрлек юлына кереп китте. 22 Аннары
Шаул үзе дә Рамаһк а юнәлде. Сек удаг ы зур кое янына килеп җиткәч:
– Шем уи л белән Давыт кайда? – дип сорад ы.
– Найотта алар, Рамаһ янәшәсендә, – дип җавап бирделәр аңарга.
23 Шаул Найо тк а таба – Рамаһк а юл алд ы. Әмма аңа да Аллаһ ы Рух ы иңеп, ул Ра
маһ янындагы Найотка аяк басканчы юл буенча пәйгамбәрлек кылып килде. 24 Ан
нары, өстендәге киемнәрен салып ташлап, Шем уи л каршында пәйгамбәрлек итте;
шул көнне ул көнозын һәм төн буе ялангач килеш җирдә ятып чыкты. Әнә шуннан
соң «Әллә инде Шаул да пәйгамбәр булганмы?!» дигән гыйбарә телгә кереп калды.

20

Йонатан белән Давытның вәгъдәләшүе
1 Давыт, Рамаһ янындаг ы Найоттан кач ып, Йонатан янына килде һәм аңардан:

– Нинд и яман эш кылд ым мин һәм гаебем нидә? Атаң мине үтерергә җы
ен ырл ык нинд и гөнаһ ым бар аның карш ында? – дип сорад ы.
2 – Юк, үлм ис ең син! – диде аңа Йонат ан. – Атам, миңа хәб әр итм ичә, олы эшкә
дә, кечесенә дә тот ынм ый. Бу юлы да үзенең ния тен нигә миннән яшереп торыр
икән?! Юк, анд ый хәл булмас!
3 Әмма Давыт, ант итеп, болай диде:
– Синең миңа карата булган илт ифат ың атаңа бик яхш ы мәгъл үм, шуңа күрә ул:
«Йонатан, белеп, борч ыл ып тормасын», – дип уйл ыйд ыр. Раббы да, син дә – ша
һит: минем белән үлем арасында бары бер адым!
4 Йонат ан шунда Давытк а:
– Синең өчен мин җан ың теләгәннең һәммәсен эшләрмен, – дип вәгъдә бирде.
5 Давыт аңа болай диде:
– Иртәгә Яңа ай бәйрәме, шул сәбәпле мин иртәгә патша белән бер өстәл янында
утырып ашарга тиешмен; ләк ин син мине җибәрсәң, мин берсекөнгә кичкә кадәр
кырда яшеренеп торыр идем. 6 Әгәр атаң минем юкл ыкн ы абайласа, син аңа: «Давыт
үз шәһәренә – Бәйт-Лехемгә кайт ып килергә миннән рөхсәт сораган иде, чөнк и
йорт-гаиләләренең ел да корбан китерә торган вак ыт ы җитте», – дип әйт. 7 Әгәр
ул моңа карш ы: «Ярый, яхш ы», – дисә, синең кол ыңа курк ын ыч янам ый дигән сүз;
ә инде аның ачуы чыкса, белеп тор: ул миңа карш ы зол ым кыл ырга җыена. 8 Син
исә – минем белән дус бул ырга Раббы карш ында вәгъдәләшкән кеше, шуңа күрә
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кол ыңа тугры кал ып мәрхәмәт күрсәт: нинд и дә булса гаебем бар икән, нигә мине
атаң карш ына алып барып торырга, үзең генә үтер!
9 – Синең белән анд ый хәлнең бул уы мөмк ин түг ел, – диде Йонат ан. – Әгәр
мин атамн ың күңелендә сиңа карата явыз ния т барл ыг ын төгәл белсәм, әллә сиңа
бу хакта хәбәр итмәм дип уйл ыйсыңм ы?!
10 – Әгәр атаң сиңа кырыс җав ап бир ә калса, кем кис әт ер мине? – дип сорад ы
Давыт Йонатаннан.
11 – Әйдә кырг а чыг ыйк әле, – диде Йонат ан, һәм алар икес е берг ә кырг а чы
гып киттеләр.
12 – Исраи лнең Раббы Алласы Үзе шаһ ит! – диде Йонат ан. – Ирт әг ә шуш ы ва
кытларда яисә берсекөнгә мин атамн ың уй-ниятләрен белешермен. Әгәр аның
мөнәсәбәте сиңа карата яхш ы булса, сиңа шунд ук хәбәр итәрмен. 13 Әмма атам
сиңа карш ы нинд и дә булса явызл ык эшләргә җыен ып, бу хакта мин сиңа хәбәр
итмәсәм һәм исән-имин кач ып китәргә юл куймасам, Раббы мине кат ы җәзага тар
тсын! Кайчанд ыр атамн ың юлдаш ы булган кебек, Раббы синең юлдаш ың булсын!
14-15 Ләк ин син дә, әгәр әле мин исән булсам, тугрыл ыг ыңн ы саклап, Раббыдай
мәрхәмәтеңне күрсәт. Ә инде алай-болай гомерем киселсә, Раббы хәтта җир йө
зеннән синең бөтен дошманнарыңн ы кырып бетерсә дә, минем гаиләмне мәңг егә
мәрхәмәтеңнән ташлама.
16 Шул рәв ешле, Йон ат ан: «Давытн ың дошм анн арын Раббы Үзе җав апк а тарт 
сын!», – дип, Давыт нәс еле белән килеш ү төз еде. 17 Давытн ы үзен яратк ан кеб ек
яратк анг а күр ә, Йонат ан аңа булг ан мәхәбб әт е хак ына Давытн ы кабат ант итт ерде.
18 – Ирт әг ә Яңа ай бәйр әмендә синең юкл ыг ыңн ы күр ерләр, чөнк и синең уры
ның буш булачак, – диде Йонат ан. 19 – Шуңа күр ә берс екөнг ә, элек яшер енг ән
урын ыңа төшеп, Азел таш ы янына утыр. 20 Мин, төз әг ән бул ып, өч угымн ы шул
тарафк а атарм ын 21 һәм: «Бар, укларн ы тап», – дип, бер әр малайн ы эзләрг ә җи
бәр ермен. Әгәр мин аңа: «Әнә, уклар синең арт ыңда, үрелеп ал», – дис әм, минем
янг а чыг арсың; димәк, сиңа курк ын ыч янам ый. Раббы Үзе шаһ итт ыр: сиңа берн и
булмая чак! 22 Инде дә мин малайг а: «Әнә, уклар карш ыңда ята», – дис әм, син үз
юлың белән кит әрг ә тиеш бул ырсың; димәк, Раббын ың ихт ыя ры шунд ый. 23 Без
нең арадаг ы килеш ү хак ында исеңнән чыг арма – Раббы моңа мәңг елек шаһ итт ыр!
24 Шуннан Давыт кырг а кит еп яшер енде. Ул арада яңа айг а керделәр, һәм патша
бәйрәм табын ына утырд ы. 25 Патша, гадәттәг ечә, дивар буендаг ы үз урын ына –
Йонатан карш ысына килеп урнашт ы*; Шаулн ың янәшәсенә Әбнер утырд ы, Да
вытн ың урын ы исә буш калд ы. 26 Ул көнне Шаул һичн и әйт мәде, Давыт, бер-бер
хәлгә юлыг ып, пакьлән ү йоласын үтәргә өлг ермәгәндер, дип уйлад ы. 27 Яңа ай
бәйрәменең икенче көне җитте, ә Давытн ың урын ы буш килеш кала бирде. Мон ы
күреп, угл ы Йонатанга Шаул:
– Ни өчен Ишай углы кичә дә, бүген дә аш мәҗлесенә килмәде? – дип сөа ль бирде.
28 Йонат ан Шау лг а болай дип җав ап кайт ард ы:
* 20:25 ...Йон ат ан

каршысына килеп урнашты... – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шулай;
яһүд телендәг е төп нөсхәдә исә: Йонатан урын ыннан торып баст ы.
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– Давыт Бәйт-Лехемгә кайт ып килергә рөхсәт сорад ы. 29 Ул миңа: «Китәргә рөх
сәт ит, чөнк и безнең шәһәрдә минем йорт-гаиләм корбан китерергә җыена, абыем
өйгә кайт ырга кушт ы. Әгәр мин синең күңелеңдә илт ифат казанганм ын икән,
туганнарым белән күрешеп килергә җибәр», – диде. Шул сәбәпле патша чак ырган
аш мәҗлесенә Давыт килә алмад ы.
30 Угл ы Йонат анг а Шау лн ың бик кат ы ачуы чыкт ы. Ул аңа:
– Син – юньсез һәм үзсүзле әңкәңнең угл ы! – диде. – Әңкәңне һәм үзеңне мәсхә
рәгә калд ырып, Ишай угл ы белән дуслаш уы ңн ы мин белм идер дип уйл ыйсыңм ы?!
31 Ишай угл ы җир йөз ендә яшәг ән чакт а, синең исән каласың да, патшал ыг ың да
буласы юк! Ә хәзер, берәрсен җибәреп, Давытн ы минем кат ыма алып кер, чөнк и
аның үлеме кот ылг ысыз!
32 Шуннан Йонат ан үзенең атасы Шаулдан:
– Нәрсә өчен син аның җан ын кыя рга җыенасың? Нинд и начарл ык кылд ы ул
сиңа? – дип сорад ы.
33 Әмма Шау л, Йонат анн ы үтермәкче бул ып, аңа төб әп сөңг ес ен атт ы. Шунда
Йонатан үз атасын ың Давытн ы үтерергә катг ый карар кылган ын аңлад ы. 34 Йона
тан, ачуы кайнаган хәлдә, өстәл яныннан китеп бард ы. Яңа ай бәйрәменең икенче
көнендә ул тамаг ына ризык капмад ы, чөнк и атасын ың Давытк а булган мөнәсәбәте
аны хәсрәткә салд ы. 35-36 Икенче көнне иртән Йонатан, бер кечкенә малайн ы ияр
теп, Давыт белән алдан килешенгән вак ытк а кырга чыкт ы һәм малайга:
– Бар, йөг ер, мин атк ан укларн ы эзлә, – диде.
Малай йөг ереп китте, ә ул укларын малайдан ераграк төшәрдәй итеп очыра баш
лад ы. 37 Малай ук төшкән урынга якынлаша башлагач, Йонатан аның арт ыннан:
– Әнә, кара, ук алд ыңда ята! – дип кычк ырд ы.
38 Аннары малай арт ыннан Йонат ан таг ын кычк ырд ы:
– Тизрәк йөг ер, тукталма! – диде. Малай, укларын җыеп, хуҗ асы янына килде.
39 Ул берн и белм и калд ы; эшнең асыл ы бары Йонат ан белән Давытк а гына мәгъл үм
иде. 40 Аннары Йонатан үзенең корал ын малайга тотт ырд ы да:
– Бар, шәһәргә алып кайт, – диде.
41 Малай киткәч, Давыт калк ул ык арт ыннан* чыкт ы һәм Йонатан карш ына килеп
өч тапк ыр җиргә кадәр баш ын иде. Аннары алар, бер-берсен үбеп, елап җибәрде
ләр, Давыт бик озак тын ычлана алмад ы. 42 Йонатан Давытк а әйтте:
– Юлың имин булсын! Без дуслар бул ырга бер-беребезгә Раббы исеме белән
антл ы вәгъдә бирдек: «Синең белән минем арада, безнең нәселләр арасында Раббы
мәңг е Үзе шаһ ит булачак!» – дидек.
43 Давыт урын ыннан кузгал ып кит еп бард ы, Йонатан исә шәһәргә әйләнеп кайтт ы.
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Давытның Шаулдан качып йөрүе
Давыт Ноб шәһәренә – Әхимәл ик атл ы рух ан и янына килде. Әхимәл ик,
курк удан дер калт ырап, аның карш ына чыкт ы һәм:

1

* 20:41 ...калк улык

артыннан... – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шулай; яһүд телендәг е
төп нөсхәдә исә: көнья к тарафтан.
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– Нишләп син берья лг ызың йөрисең? Нигә янәшәңдә беркем юк? – дип сорад ы.
2 Рух ан и Әхимәл иккә Давыт:
– Патша миңа бер эш йөкләде һәм: «Сине ни өчен һәм ни йом ыш белән җибәр
гәнемне берәү дә белергә тиеш түг ел», – диде. Шуңа күрә мин егетләремне киле
шенгән урында калд ырд ым. 3 Ә хәзер син миңа биш ипи, яисә кул аст ыңда нәрсә
бар, шун ы бир, – диде.
4 – Кул аст ымда гад и ипи юк минем, изг е икмәк* кенә бар. Синең кешеләр ең
хатын-кыз белән мөнәсәбәткә кермәгән булсалар, әлег е икмәкне ашый алалар, –
дип җавап бирде Давытк а рух ан и.
5 – Шуш ы сәф әр еб ездә һәрв ак ытт аг ыча безнең белән хатын-кызлар булмад ы, –
диде аңа Давыт. – Гад и сәя хәттә дә кешеләремнең тәннәре спакь була, бу юлы исә
бигрәк тә пакьтер.
6 Башк а ипи булмаг ач, рух ан и аңа изг е икмәкне бирде. Әлег е икмәк, Раббы кар
шысыннан алын ып, шул көнне пешкән яңа икмәк белән алышт ырылд ы.
7 Ул көнне анда, Раббы хозурында, Шау лда көт үчеләр башл ыг ы бул ып хезмәт
итүче эдом и Дүәг тә бар иде.
8 Аннары Давыт Әхимәл икт ән:
– Синең биредә берәр сөңг е яисә кыл ыч ың юкм ы? – дип сорад ы. – Чөнк и мин
үзем белән кыл ыч та, башк а корал да алырга өлг ермәдем; патшан ың йом ыш ы бик
ашыг ыч иде.
9 – Имәннәр үзәнендә син җиңг ән пелешт и Гал иатн ың кыл ыч ы бар бир едә. Әнә,
эфод арт ында, киемнәргә төреп куелган. Теләсәң, шун ы ал. Биредә бүтән кыл ыч
юк, – диде рух ан и.
Давыт аңа:
– Бир миңа шун ы. Аңа тиң бул ырдай бүтән корал юкт ыр, – диде.
10 Давыт шул көнне үк, Шаулдан кач ып, Гәт патшасы Әкиш янында сыен у тап
ты. 11 Хезмәтчеләре исә Әкишкә:
– Исраи л патшасы Давыт түг елме соң бу?! «Шаул меңне үтерде, Давыт исә – ун
меңне!» – дип, бии-бии аңа дан җырлад ылар түг елме?! – диделәр.
12 Давыт әлег е сүзләрне күңеленә сал ып куйд ы һәм Гәт патшасы Әкишт ән шик
ләнә башлад ы. 13 Шуннан Давыт, йөзләрен үзгәртеп, акыл ын җуйган кеше сыман
кылана башлад ы: сак ал ы буйлап селәгәен агызып, ишек-капкаларга төрле билг е
ләр сызгалап йөрде.
14-15 – Күрм ис езмен и, акылдан язг ан кеше бит бу; нәрс әг ә дип минем янг а алып
килдег ез аны? – диде Әкиш үзенең хезмәтчеләренә. – Минем алда шамак айлан ып
торырга аңардан башк а тилеләр беткәнме әллә?! Шуш ынд ый бәндә минем яныма
керерме?!

22

Давыт, Гәт шәһәреннән китеп, Адуллам мәгарәсендә яшеренде. Ир туган
нары һәм атасы йорт ындаг ылар, Давытн ың кайда яшеренеп ятк ан ын белеп,
1

* 21:4 Изг е

икмәк – изг е чат ырг а Аллаһ ыг а бүләк рәвешендә куела торг ан махсус икмәк. Га
дәттә, аны рух ан илар гына ашый алг ан.
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аның янына килделәр. 2 Шулай ук кыерсыт ылган байтак кына адәмнәр, бурычла
рын түл и алмауч ылар, рәнҗетелгәннәр дә аның янына килеп сыенд ы; тора-бара
шуларн ың сан ы дүрт йөзгә җитеп, Давыт аларн ың башл ыкларына әверелде. 3 Давыт
шуннан, Мәаб Миспасына килеп, Мәаб патшасына:
– Аллаһ ын ың миңа ни-нәрсә кыласын белгәнчегә кадәр, ата-анам сездә кал ып
торсын әле, – диде.
4 Давыт үзе тау-ташлар арасында яшер енеп ятк ан арада, аның ата-анасы Мәаб
патшасы янында яши бирде. 5 Әмма беркөнне Гәд пәйгамбәр Давытк а:
– Син анда яшеренеп ятма, Яһүдә җиренә бар, – диде; һәм Давыт аннан китеп
Херет урман ына юнәлде.
Рух ан иларның һәлакәте
6 Давытн ың үз яраннары белән тирә-юньдә күренә башлавы Шаулга барып ирешт е.

Шаулн ың, кул ына сөңг е тот ып, Гибгада – калк ул ыктаг ы тамариск агач ы тө
бендә, хезмәтчеләре әйләнәсендә утырган вак ыт ы иде. 7-8 Үзен әйләндереп алган
хезмәтчеләренә ул:
– Тыңлаг ыз әле мине, Бенья м ин угыллары! – диде. – Ишай угл ы сезнең һәм
мәг езгә басу-кырлар, йөзем бакчалары өләшер һәм барыг ызн ы да меңбаш ы яки
йөзбаш ы итеп билг еләр дип уйл ыйсызм ы? Шуңа күрә бөтенег ез миңа карш ы сүз
беркетт ег езме? Угл ым Йонат анн ың Ишай угл ы белән дуслаш уы на берегез-бер
күземне ачарга ашыкмад ы. Угл ым Йонатан шул кол ымн ы миңа тозак корырга ко
тыртк анн ы берег ез дә алдан сиздермәде, берег ез дә патшан ы кызганмад ы. Мон ың
шулай икәнлег е хәзер ачык күренә.
9 Шау лн ың хезмәтчеләр е белән янәшә басып торг ан эдом и Дүәг шулчак:
– Ишай угл ын ың Ноб шәһәренә – Әхит үб угл ы рух ан и Әхимәл ик янына килг ә
нен күрдем мин. 10 Әхимәл ик, Давыт хак ында сорап, Раббыг а мөр әҗәг ать итт е, аңа
ашарына ризык бирде, кул ына пелешт и Гал иатн ың кыл ыч ын тотт ырд ы, – диде.
11 Шуннан Шау л патша үз янына Әхит үб угл ы рух ан и Әхимәл икне, аның бөт ен
нәсел-нәсәбен, ягън и Ноб рух ан иларын үзенә чак ыртт ы. Алар, җыел ыш ып, бөте
несе патша янына килде.
12 – Менә нәрс ә, Әхит үб угл ы, – дип сүз ен башлад ы Шау л.
– Тыңл ыйм сине, әфәндем, – диде тег есе.
13 – Ни өчен син, Ишай угл ы белән берләшеп, миңа карш ы сүз беркетт ең? Ни
өчен син аңа икмәк һәм кыл ыч бирдең, аның хак ында сорап, Аллаһ ыга мөрәҗәгать
иттең? Хәзер әнә Давыт, миңа карш ы баш күтәреп, миңа тозак корып йөри, – дип
дәвам итте Шаул.
14 Әхимәл ик аңа җав ап итеп:
– Колларың арасында сиңа Давытт ан да тугрырак башк а беркемең юкт ыр, –
диде. – Ул – синең кия в ең һәм җансакч ыларың башл ыг ы; синең бөт ен гаи ләң аңа
хөрмәт белән карый. 15 Ләк ин мин моңа кадәр дә, Давыт хак ында сорап, Аллаһ ыг а
мөр әҗәг ать итм и идеммен и?! Юк, патшам, миңа да, атамн ың туган-тумачасына
да гаеп такма. Мин, синең кол ың, сезнең арадаг ы эшләр турында берн и белм им.
16-17 Әмма патша аңа:
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– Әхимәл ик, син үзең дә, атаңн ың бөтен нәсел-нәсәбе дә үләргә тиеш! – диде.
Аннары янәшәсендә басып торган җансакч ыларына: – Барыг ыз, Раббы рух ан ила
рын үтерег ез, чөнк и алар Давыт якл ыд ыр, аның качк ан ын белә торып, миңа хәбәр
итмәделәр! – дип боерд ы.
Ләк ин патша хезмәтчеләре Раббы рух ан иларына кул күтәрүдән баш тартт ы.
18 Шуннан патша тег е Дүәгкә:
– Бар, рух ан иларн ы син үтер! – дип боерд ы.
Эдом и Дүәг китте дә рух ан иларн ы үтерде; ул көнне Дүәг җитен эфод киюче сик
сән биш ир зат ын ың гомерен кисте. 19 Шуннан соң ул рух ан илар шәһәре Нобн ың
да бөтен халк ын кыл ычтан узд ырд ы – ирләрнең һәм барл ык хатын-кызның, яш
үсмерләрнең һәм сабый балаларн ың, шулай ук үгез-сыерның, ишәк-сарыкларның
гомере кыл ычтан өзелде. 20-21 Бары тик Әхит үб угл ы Әхимәл икнең Абъя тар исемле
малае гына кач ып кот ыла алд ы һәм, Давыт янына килеп сыен ып, Шаулн ың Раббы
руханиларын кырып бетерүен сөйләп бирде. 22 Шуннан Давыт Абъя тарга болай диде:
– Тег е көнне анда эдом и Дүәгне күргәч, аның Шаулга барып әләкл исен шунд ук
сизенгән идем; атаң гаи ләсенең үлемендә мин генә гаепле. 23 Син минем янымда
кал һәм бернәрсәдән дә курыкма; минем җанн ы кыя рга җыенган кешегә синең
җан ың да кирәк; син биредә минем канат аст ында бул ырсың.

23

Давыт – Кыгыйлә шәһәрендә

«Пелешт иләр Кыг ыйләгә һөҗ үм иттеләр, ынд ырларн ы тал ыйлар» дигән
хәбәр килеп иреш үгә, Давыт, 2 Раббыга мөрәҗәгать итеп:
– Пелешт иләргә карш ы суг ышк а барыйм м ы, җиңәрменме мин аларн ы? – дип
сорад ы.
Раббы аңа:
– Бар, пелешт иләргә һөҗ үм ит һәм Кыг ыйләне котк ар, – диде.
3 Әмма Давытн ың иярченнәр е:
– Без хәтта монда – Яһүдәдә бул ып та курк абыз әле, ничек итеп Кыг ыйләгә –
Пелешет гаскәрләренә карш ы барыйк?! – дип, аның белән ризалашмад ылар.
4 Шуннан Давыт кабат Раббыг а мөр әҗәг ать итт е, һәм Ул аңа болай дип җав ап
бирде:
– Урын ыңнан кузгал да Кыг ыйләгә таба юл ал; пелешт иләрне Мин синең ку
лыңа тапш ырырм ын.
5 Давыт үзенең кешеләр е белән Кыг ыйләг ә юнәлде, шунда пелешт иләр белән
суг ышт ы, аларн ың мал-туарын куы п алып китте, үзләрен тар-мар китерде һәм,
шулай итеп, Кыг ыйләнең халк ын котк ард ы.
6 Әхимәл ик угл ы Абъя т ар, Кыг ыйләг ә Давыт янына качк ан чакт а, үзе белән
эфод ын да алып килгән була.
7-8 Давытн ың Кыг ыйләг ә кил үен ишеткәч, Шау л «Аллаһ ы аны Үзе минем кул
га тот ып бирде. Капк алары, бикләре булган шәһәргә кереп, Давыт үз аяг ы белән
тозакк а эләкте» дигән фикергә килеп, үзенең бөтен гаскәрен яуга күтәрде, чөнк и
Кыг ыйләдәг е Давытн ы һәм аның юлдашларын камап алырга уйлад ы.
9-10 Шау лн ың явыз ния т е Давытк а мәгъл үм бул уг а, рух ан и Абъя т арг а ул:
1
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– Эфод ыңн ы алып кил әле, – диде; аннары, Раббыга мөрәҗәгать итеп: – И Раб
бы, Исраи л Алласы, синең кол ыңа хәбәр килеп иреште: Шаул, Кыг ыйләгә килеп,
минем арк ада шәһәрне тар-мар итәргә җыена икән. 11 Кыг ыйлә халк ы мине Шаул
кул ына тот ып бирерме? Синең кол ың ишеткәнчә, Шаул бирегә чынлап та килергә
җыенам ы? И Раббы, Исраи л Алласы, кол ыңа җавап бирсәңче! – диде.
– Килер, – дип җавап бирде аңа Раббы.
12 Давыт яңадан:
– Кыг ыйлә халк ы мине һәм минем кешеләремне Шаул кул ына тот ып тапш ы
рырм ы? – дип сорад ы.
– Тапш ырыр, – диде аңа Раббы.
13 Шуннан Давыт, үзенең алт ы йөзләп кешес е белән Кыг ыйләдән чыг ып кит еп,
әле анда, әле монда күченеп йөрде. Шаул исә, Давытн ың Кыг ыйләдән киткәнен
белгәннән соң, анда бару уеннан кире кайтт ы.
Давытның таулар арасына качуы
Давыт күпмедер вак ытлар чүлдә – тау-ташлар арасында булд ы, аннары Зип
чүлендәг е тауларда яшеренеп ятт ы. Шаул аны көннең-көнендә эзләүдән туктамад ы,
әмма Аллаһ ы Давытн ы Шау л кул ыннан сакл ый килде. 15 Давыт, Зип чүлендәг е
Хорешта тукт алг ач, Шау лн ың аны үтер ерг ә чыг уы н белде. 16 Әмма Шау л угл ы
Йонат ан, Давыт янына Хорешка килеп, аның Аллаһ ыг а булг ан иман ын ныг ытт ы:
17 – Курыкма, – диде ул Давытк а, – атам Шау л сиңа берн инд и зыя н кит ер ә ал
мая чак. Син Исраи л өстеннән патшал ык итәчәксең, мин исә патшал ыкта синнән
соң икенче кеше булачакм ын, һәм атам Шаулга бу хәл мәгъл үмдер.
18 Шуннан алар Раббы алд ында үзара вәгъдә бир ешт еләр, һәм Йонат ан үз өенә
кайт ып китте, Давыт исә Хорешта калд ы.
19-20 Берв ак ыт Зип шәһәр енең халк ы Шау л янына Гибг аг а килеп:
– Давыт безнең төбәктә – Ешимоннан көнья ктарак урнашк ан Хак илә калк ул ы
гындаг ы Хорешта яшеренеп ята, – диделәр. – Үзең теләгән вак ытта килә аласың,
патшабыз, ә инде аны патша кул ына тот ып тапш ыру – безнең эш.
21-23 Шау л аларг а болай дип җав ап бирде:
– Мине кайг ырт к ан өчен, Раббы сезне мөбар әк кылсын! Барыг ыз, аның кайда
йөрг әнен караштырып-күзәтеп, таг ын бер кат тикшер ег ез, аны кемнәр күрг ән,
шун ы белешег ез, чөнк и ул бик тә хәйләкәр диләр. Ул яшер енә торг ан бөт ен аулак
урыннарн ы күзәтеп-карап чыг ыг ыз да төг әл җав ап белән минем кат ыма әйләнеп
кайт ыг ыз, шуннан соң мин сезнең белән барырм ын. Әгәр ул анда икән, Яһүдәдәг е
бөт ен гаиләләрне тикшер еп чыг арг а кир әк булса да, мин аны барыб ер табарм ын.
24 Шунн ан алар, урынн арынн ан кузг ал ып, Шаулд ан элегр әк Зипк ә кайт ып
китт еләр. Бу вак ытн ы исә Давыт үзенең кешеләр е белән Ешимоннан көнья кт арак
урнашк ан тиг езлект ә – Маг он чүлендә иде. 25 Шау л, үзенең кешеләр ен иярт еп,
аны эзләрг ә китт е. Әмма Давытн ы бу хакт а кис әт еп өлг ерг ән иделәр инде – ул
Маг он чүлендәг е таш кыя лар арасына кит еп яшер енде. Шул хакт а ишеткәч, Ша
ул, Давытн ы эзәрлекләп, Маг он чүленә китт е. 26 Шау л таун ың бер ягыннан бар
ды, Давыт исә үзенең кешеләр е белән таун ың икенче ягында иде. Давыт мөмк ин
14
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кадәр тизр әк Шаулдан ераг аерг а ашыкт ы, Шау л исә, үзенең иярченнәр е белән
таун ы әйләнеп чыг ып, Давытн ы эләкт ер ерг ә омт ылд ы. 27-28 Шулч акн ы Шау л
янына хәб әрчес е килеп:
– Тизрәк өеңә ашык! Пелешт иләр безнең җиргә һөҗ үм итте! – диде, һәм Шаул,
Давытн ы эзәрлекләвеннән туктап, пелешт иләр белән суг ыш ырга китте. Шул сә
бәпле әлег е урын Села-Һаммахлекут* дип атала башлад ы.

24

Давытның Шаул җанын саклап калуы

Шуннан Давыт, Зип чүленнән китеп, Эн-Гедидагы тау-ташлар арасында
яшәде. 2-3 Пелешт иләрне куып җибәреп өенә кайт кан Шаулга Давытның ЭнГеди чүлендә яшеренеп ятуы н килеп әйттеләр, һәм Шаул, бөтен Исраи л җиреннән
өч мең гайрәтле ир-егет сайлап алып, тау кәҗәләре генә яши торган таш кыя лар
арасына Давыт белән аның иярченнәрен эзләргә китте. 4 Юл буенда сарыклар өчен
корылган утар янына җиткәч, Шаул, йом ыш ын йом ышларга дип, шундаг ы мәгарә
эченә керде. Давыт исә үзенең яраннары белән нәкъ шул мәгарә түрендә яшеренеп
ята иде. 5 Юлдашлары шунда Давытк а:
– Раббы сиңа: «Дошман ыңн ы Мин синең кул ыңа тапш ырырм ын, һәм син аңа
үзең теләгән җәзан ы бирерсең», – дигән иде. Менә, бу көн җитте, – диде.
Давыт әкрен генә урын ыннан кузгалд ы да сиздерм ичә Шаулн ың өс киеменең
бер кырыен кисеп алд ы. 6 Әмма шуннан соң, Шаул киеменең бер кырыен кисеп
алган өчен, аның йөрәг е сыкранд ы.
7 – Патш ал ыкк а Раббы Үзе ихт ыя р кылг ан әфәндемә кул күт әр ерг ә язм асын
иде, ул бит Раббы тарафыннан билг еләнг ән патша, – диде ул янәшәс ендәг е ке
шеләр енә.
8 Шуш ы сүзләр белән Давыт үзенең иярченнәр ен тыеп калд ы, Шау лг а һөҗ үм
итәргә бирмәде. Шаул исә, мәгарәдән чыг ып, юлга таба атлад ы. 9 Аңа ияреп, Давыт
та мәгарәдән торып чыкт ы һәм Шаул арт ыннан:
– Патша әфәндем! – дип кычк ырд ы.
Шаул әйләнеп карагач, Давыт, аңа баш ын иеп, йөзе белән җиргә орынд ы.
10 – «Давыт сиң а зол ым кыл ырг а җыен а» диг ән кешеләрнең сүз енә ниг ә ко
лак саласың син? – диде Давыт. – 11 Бүг ен син үз күзләр ең белән күр еп торасың
лабаса: мәг ар ә эчендә чакт а Раббы синең язм ыш ыңн ы минем кулг а тапш ырг ан
иде, янәшәмдәг е кешеләр синең гомер еңне өзәрг ә киңәш иткәннәр иде, ләк ин
мин сине кызг анд ым, аларг а: «Әфәндемә кул күт әр әс ем юк, чөнк и ул – Раббы
тарафыннан билг еләнг ән патша», – дип җав аплад ым. 12 Атам минем! Кул ымда
гы чүпр әк кис әг енә карап бак әле: мин аны синең өс киемеңнән кис еп алд ым,
ә синең үзеңә кул күт әр ерг ә базмад ым. Белеп тор һәм аңла: күңелемдә сиңа ка
рат а бер тамч ы явызл ык та, мәкер дә юк, сиңа карат а гөнаһ эш тә кылмад ым, ә
син минем җан ымн ы кыя рг а йөрис ең. 13 Безнең ике аран ы Раббы Үзе хәл итс ен!
Миңа кылг ан явызл ык өчен, Раббы сиңа җәз асын Үзе бирс ен! Мин исә сиңа кул
күт әрмәя чәкмен! 14 Борынг ы мәк альдә «Яман гамәлләрне яман бәндәләр кыла»
1

* 23:27-28 Села-Һаммахлекут

– яһүдчә «аерып торуч ы кыя» мәгънәсендә.
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дип әйт елә, мин исә сиңа кул күт әрмәя чәкмен. 15 Кемг ә карш ы чыкт ың син, Ис
раи л патшасы? Кемне аул ыйсың син? Үле эт арт ыннан, сыңар борча арт ыннан
чабасың түг елме?! 16 Раббы безг ә Үзе хөкемче булсын һәм безнең ике аран ы Үзе
хәл итс ен! Эш-гамәлләремне карап-тикшереп чыкк анн ан соң, Ул мине синең
эзәрлекләв еңнән котк арыр.
17-18 Давыт шуш ы сүзләрне сөйләп бет ерүг ә, Шау л аңа:
– Син сөйлисеңме боларны, Давыт углым? – дип, кычк ырып елап җибәрде. – Әйе,
дөреслек синең якта, ә мин яхш ыл ыг ыңа яманл ык белән кайтард ым, – дип дәвам
итте ул. – 19 Миңа карата мәрхәмәт кыл ып, син бүг ен мон ы раслад ың, чөнк и Раббы
мине синең кулга тапш ырд ы, әмма син мине үтермәдең. 20 Кем инде, дошман ына
тап булган хәлдә, аны исән-имин үз юлыннан җибәрә?! Миңа карата кылган бүгенге
гамәлең өчен, Раббы сиңа яхш ыл ык белән кайтарсын! 21 Хәзер инде мин ышан ып
әйтә алам: син, һичш иксез, патша бул ырсың һәм Исраи л патшал ыг ын кул ыңда
нык тотарсың. 22 Ә хәзер син миннән соң нәселемнең там ырын корытмаск а, атам
гаиләсендә минем исемне юкк а чыгармаск а Раббы белән ант ит!
23 Давыт Шау лг а антл ы вәгъдәс ен бирде, һәм Шау л өенә әйләнеп кайтт ы. Давыт
исә үзенең яраннары белән тау-ташлар арасына күтәрелде.

25

Шемуи лнең вафаты. Навал һәм Абигәйль

Көннәрдән беркөнне Шем уи л дөнья куйд ы, һәм бөтен Исраи л халк ы аның
янына җыел ып килде, кайг ыдан ачы күз яшьләре түкте. Исраи л халк ы Ше
муи лне үз йорт ында – Рамаһ шәһәрендә гүргә иңдерде.
Шуш ы хәлләрдән соң Давыт, әүвәлг е урын ын калд ырып, Паран чүленә төште.
2-3 Бир едә, Маг он каласында, бай вә нык торм ышл ы бер кеше яши, һәм аның
өч мең сарыг ы, бер мең кәҗәсе бар иде. Кәлеб нәселенә караган әлег е Навал* рә
химсез вә явыз бер бәндә бул ып, аның Абигәйль исемле, зирәк акылл ы вә чибәр
хат ын ы бар иде.
Навал ул көннәрдә Кәрм ил шәһәре янындаг ы үз утарында сарык йон ы кырк у
белән мәшг уль иде. 4 Чүлдә чакта Давыт, Навалн ың сарык йон ы кырк ый башлавын
белеп, 5 аның янына үзенең ун егетен юллад ы һәм аларга болай диде:
– Кәрмилгә менеп, Навалга минем сәламнәремне күндерег ез 6 һәм аңа, кардәше
мә, түбәндәг е сүзләрне җиткерег ез: «Синең үзеңә вә йорт ыңа, бар булган мөлкәтеңә
иминлек тел ибез. 7 Сезне сарык йон ы кырк ырга тот ынгансыз дип ишеткән идем.
Көт үчеләрең Кәрм илдә чакта без аларга җәбер-золым күрсәтмәдек, бер әйберләре
дә югалмад ы. 8 Хезмәтчеләреңнән сораш ып бел, алар мон ы раслар. Син дә минем
егетләремә якт ы чыраеңн ы күрсәт, чөнк и без синең кат ыңа хәерле сәгатьтә кил
дек. Колларыңа һәм Давыт угл ыңа булд ыра алганча хәзинәңдә барыннан өлеш
чыгарсаң иде».
9 Давытн ың кешеләр е, Нав ал янына килеп, әлег е сүзләрнең һәммәс ен Давыт
исеменнән аңа җиткерделәр һәм җавап көтеп тын ып калд ылар. 10 Әмма Давытн ың
хезмәтчеләренә Навал:
1

* 25:2-3 Навал

– яһүдчә «аңг ыра», «мәнсез», «дуа мал» мәгънәсендә.
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– Ишай угл ы Давыт дигәнег ез кем була инде ул? Хуҗ асыннан кач уч ы коллар бу
арада күбәеп китте әле! 11 Икмәг емне дә, суы мн ы да, сарык йон ы кырк уч ыларга
дип әзерләгән итемне дә күз күрмәгән, колак ишетмәгән кешеләргә бирергәме хә
зер?! – дип җавап кайтард ы.
12 Давыт кешеләр е килг ән юлларыннан кир е китт еләр һәм, тукт алг ан урыннары
на әйләнеп кайт ып, әлег е сүзләрнең һәммәсен түкми-чәчми Давытк а җиткерделәр.
13 Шуннан Давыт аларг а:
– Билег езгә кыл ычларыг ызн ы таг ыг ыз! – дип боерд ы.
Һәммәсе, шулай ук Давыт үзе дә кыл ыч ын такт ы, һәм Давыт арт ыннан дүрт
йөзләп кеше кузгалд ы, ике йөзе олаулар янында калд ы.
14 Хезмәтчеләрдән бер әү исә Нав ал хат ын ы Абиг әйльне:
– Безнең әфәндебезгә сәламен күндерергә дип, Давыт чүлдән үзенең илчеләрен
җибәргән иде, ләк ин алар белән Навал бик дорфа сөйләште. 15-16 Әлег е кешеләр
безгә карата бик тә игелекле булд ылар, без алардан берн инд и җәбер-золым күр
мәдек, алар белән утлауларда йөргән чакта, безнең бернәрсәбез югалмад ы. Давыт
кешеләре янында көт ү көткәндә, алар безне көн-төн саклад ы. 17 Шулай булгач,
үзең уйлап кара да берәр фикергә кил, чөнк и безнең хуҗ абызга һәм аның йорт ына
зур курк ын ыч яный. Навал үзе – мәнсез кеше, аның белән аңлаш ып була торган
түг ел, – дип кисәтеп өлг ергән иде.
18-19 Шуннан Абиг әйль, озын-озак уйлап торм ыйча, ике йөз данә икмәк, ике кү
рек шәраб, биш сарык түшкәсе, биш үлчәм* кызд ырган орл ык, йөз бәйләм йөзем,
ике йөз бәйләм инҗ ирне ишәкләренә төя де дә үзенең хезмәтчеләренә:
– Сез алдан барыг ыз, ә мин – сезнең арттан, – диде. Ире Навалга ул берн и әй
теп тормад ы.
20 Абиг әйль, ишәккә атлан ып, бормал ы тау юллары буйлап түб ән төшеп барг ан
да, Давыт үзенең яраннары белән аңа карш ы туры килде, һәм Абигәйль алар белән
очрашт ы. 21 Аннан алда гына Давыт: «Әйе, чүлдә чакта бер әйбере дә югалмасын
өчен әлег е кешенең мал-мөлкәтен гел юкк а каравыллаганм ын икән. Хәзер әнә ул
миңа яхш ыл ыкк а яманл ык белән кайтара. 22 Әгәр иртәгәг е көннең таң ына На
вал йорт ындаг ы хет бер ир-ат зат ы минем кулдан исән калса, Аллаһ ы мине кат ы
җәзага тартсын!» – дип уйлап куйган иде. 23 Давытн ы күрүгә, Абигәйль ашыг ып
ишәг еннән төште һәм, билен бөг еп, йөзе белән җиргә орынд ы. 24 Давытн ың аяг ына
егыл ып, ул болай дип сүзен башлад ы:
– Мин генә гаеплемен, әфәндем минем. Колыңа сөйләргә рөхсәт итсәңче һәм аның
сүзләренә колак салсаңч ы. 25 Әлег е явыз бәндә Навалга әфәндем игът ибар итмәсә
иде, чөнк и аның исеме җисеменә бик тә туры килә: Навал атл ы ул, дуамалл ыг ы да
үзеннән ерак йөрм и. Ә мин исә, синең кол ың, әфәндем җибәргән хезмәтчеләрне
күрм и калд ым. 26 Раббы да, син дә – шаһ ит: кан коюдан һәм үч алудан синең ку
лыңны тыеп калган Раббы дошманнарыңны һәм син әфәндемә карата күңелләрендә
ачу-мәкер саклауч ыларн ың һәммәсен Навал сыман итсен! 27 Әфәндемә дип алып
* 25:18-19

...үлчәм... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: сеа (ашлык-ярма, он үлчәү бе
рәмлег е, 7,3 л).
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килгән шуш ы бүләк-күчтәнәчләрне синең кешеләреңә тапш ырырга рөхсәт итсәң
че. 28 Мин кол ыңн ың гаебен кичер! Син әфәндемнең йорт ын Раббы, һичш иксез,
көчле итәр, чөнк и син, әфәндем, Раббын ың суг ышларын алып барасың. Кешеләр
берк айчан синең эш-гамәлеңдә явызл ык таба алмас! 29 Җан ыңн ы кыймакч ы бул ып
кемдер сине эзәрлекл и башласа да, син әфәндемнең җан ы Раббы Аллаң кул ында
торм ыш төене бул ып бәйләнер, ә дошманнарыңн ың җан ын Ул, ташатк ычтан атыл
ган таш сыман, читкә алып ырг ыт ыр. 30 Раббы, син әфәндемә Үзе вәгъдә иткән
игелекләрне кыл ып, сине Исраи лнең юлбашч ысы итеп билг еләгәч, 31 нах акк а кан
коеп үч алудан үземне тыеп калмад ым, дип әфәндемнең күңеленә борчу-хәсрәт
кереп ояламасын иде. Раббы сиңа Үзенең игелег ен кылганнан соң, мин кол ыңн ы
исеңә төшерергә онытма.
32-33 – Минем карш ыма сине җиб әрг ән өчен, Раббыг а – Исраи л Алл асын а –
мактау-шөкерләр яусын! – диде аңа Давыт. – Синең зирәк акыл ыңа һәм синең
үзеңә дә мөбарәк фат их алар булсын, чөнк и син мине бүг ен кан коюдан, үзем өчен
үч алудан аралап калд ың. 34 Ләк ин сиңа явызл ык кыл удан мине саклап кала алган
Раббы – Исраи л Алласы – Үзе шаһ итт ыр: әгәр минем карш ыга килергә ашыкмаган
булсаң, иртәгәг е көннең таң ына Навал йорт ында бер генә ир зат ы да исән калма
ган бул ыр иде!
35 Шуннан Давыт Абиг әйль алып килг ән ниг ъмәтләрне аның кул ыннан алд ы һәм:
– Бар, хәере белән өеңә кайт. Мин, сине тыңлап, гозереңне үтәргә булдым, – диде.
36 Шуннан Абиг әйль Нав ал янына өенә кайтт ы. Ире исә патшаларн ык ы белән
тиңләшердәй сый мәҗлесе җыйган, үзе инде бик тә кәефле һәм шакт ый исерек
иде. Абигәйль аңа иртәнгә кадәр бернәрсә әйт мәде. 37 Иртәг есен Навал сәрх ушле
геннән айн ып, хат ын ы аңа һәммәсен бәйнә-бәйнә сөйләп биргәннән соң, ирнең
йөрәг е убыл ып төшкән сыман булд ы, һәм ул таштай кат ып калд ы. 38 Ун көн чама
сы вак ыт үтүгә, Раббы Навалн ың гомеренә чик куйд ы, һәм ул җан тәсл им кылд ы.
39 Нав алн ың үлүе турында ишеткәч, Давыт:
– Мине мәсхәрә иткән Навалдан үч алган һәм Үзенең кол ын явыз гамәл кыл у
дан саклап калган Раббыга мактау-шөкерләр яусын! Навалн ың явызл ыг ы Раббы
ярдәме белән аның үз баш ына төште, – диде.
Аннары Давыт, Абигәйльне үзенә хат ынл ыкк а алырга теләг е барл ыг ын белдереп,
аңа яуч ыларын җибәрде. 40 Давытн ың хезмәтчеләре, Абигәйль янына Кәрмилгә
килеп:
– Давыт безне синең яныңа җибәрде, ул сине үзенә хат ынл ыкк а алырга тел и, –
диделәр.
41 Абиг әйль, урын ыннан торып, җирг ә кадәр баш ын иде һәм:
– Мин – аның кол ыд ыр, хезмәтчегә әйләнеп, әфәндем хезмәтчеләренең аякла
рын юарга әзермен, – диде. 42 Аннары, тиз генә җыен ып, ишәг енә чыг ып утырд ы
да үзенең биш хезмәтче хатын-кызы вә Давытн ың кешеләре белән бергә юлга куз
галд ы. Шулай итеп, Абигәйль Давытн ың хәләленә әйләнде.
43 Давыт изрег ылл ы Ахиног амг а да өйләнде, һәм аның ике хат ын ы булд ы. 44 Шау л
исә үзенең кызын – Давытн ың элекке хат ын ы Микәлне – тум ыш ы белән Гәлл им
нән булган Лаи ш угл ы Палт игә кия үгә бирде.
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Давытның яңадан да Шаул җанын саклап калуы

Зип шәһәренең халк ы Шаул янына Гибгага килеп:
– Давыт бездә, Ешимон янындаг ы Хак илә таул ыг ында яшеренеп ята, –
диделәр.
2-3 Шуннан Шау л, Давытн ы эзләрг ә дип, бөт ен Исраи л җиреннән сайлап җыелг ан
өч мең кешесен ияртеп, Зип чүленә төште һәм Ешимон янындаг ы юл буена – Ха
килә таул ыг ына килеп урнашт ы. Бу вак ытн ы исә Давыт, чүлдә бул ып, Шаулн ың
алар эзенә басып килгәнен күреп торд ы. 4-5 Давыт, үзенең күзәтчеләрен җибәреп
Шаулн ың чынлап торып кил үенә таг ын бер кат инанганнан соң, урын ыннан куз
гал ып китте һәм Шаул стан ына юнәлде, шунда Шаул белән аның гаскәр башл ыг ы
Нер угл ы Әбнер йоклаган урынн ы күрде: Шаул үзе урта бер җирдә, суг ышч ылар
исә аның әйләнә-тирәсендә урнашк ан иде.
6 – Кем минем белән Шау л стан ына бара? – дип сорад ы шунда Давыт хитт и
Әхимәл иктән һәм Йоавн ың ир туган ы булган Сәрүя угл ы Әвишәйдән.
– Мин барам синең белән! – дип җавап бирде Әвишәй.
7 Давыт белән Әвишәй, төн җиткәч, Шау л тукт алг ан урынг а килделәр; сөңг ес ен
баш очына кадап, Шаул үзе урта бер җирдә, Әбнер һәм башк а суг ышч ылар исә
аның әйләнә-тирәсендә йоклап ята иде.
8 – Менә, Аллаһ ы дошман ыңн ы Үзе синең кул ыңа тапш ыра. Сөңг е белән бер
суг уда җиргә кадаклап куй ыймч ы шун ы! Миңа ике кат суг ып торырга да кирәк
ми, – диде шулчак Әвишәй Давытк а.
9-10 Әмма Давыт:
– Тимә син Шаулга, Раббы сайлаган кешегә кул күтәргән берәр адәмнең җәза
сыз калган ы барм ы?! – дип, аны туктатт ы. – Раббы Үзе шаһ итт ыр: җәзасын Ул Үзе
бирсен! Вак ыт ы җитсә, гомере үзе дә киселер. Бәлк и әҗәле аны суг ыш кырында
табар. Ләк ин Раббы тарафыннан билг еләнгән кешегә кул күтәрүдән Раббы мине
Үзе сакласын. 11 Ә хәзер баш очындаг ы сөңг есе белән су савыт ын ал да – кит ик!
12 Давыт Шау лн ың баш очындаг ы сөңг ес е белән су савыт ын алд ы да, алар кил
гән юлларыннан кире киттеләр. Аларн ың Шаул тукталган урынга кил үен беркем
белмәде-күрмәде һәм беркем уянмад ы, чөнк и Раббыдан бик кат ы йок ы иңгән бу
лып, һәммәсе тирән йок ыга талган иде.
13 Аннары Давыт үзәннең икенче ягына чыкт ы да тау бит енә менеп баст ы, алар
ның арасы шакт ый ерак иде.
14 – Җав ап бир, Әбнер! – дип кычк ырд ы ул Нер угл ы Әбнерг ә һәм аның суг ыш
чыларына.
– Кем син, ник кычк ырасың патшага? – дип сорад ы аңардан Әбнер.
15 – Синең гая рь ир-егет икәнең һәркемг ә мәгъл үмдер. Исраи лдә синең белән
кем тиңләшә алыр икән?! Тик ни өчен соң син үзеңнең әфәндең патшан ы начар
сакл ыйсың? Чөнк и берәү, килеп, синең әфәндең патшан ы үтермәкче иде. 16 Бик
зур ялг ышл ык кылд ың син. Раббы Үзе шаһ итт ыр: патшал ыкк а Ул ихт ыя р кылган
әфәндег езне сакламаган өчен, сез үлем җазасына лаек! Патшан ың баш очындаг ы
сөңг есе белән су савыт ы кая? – диде Давыт Әбнергә.
1
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Шаул, Давытн ың тавыш ын тан ып, аңардан:
– Давыт угл ым, синең тавыш мы бу? – дип сорад ы.
– Әйе, бу минем тавыш, патша әфәндем, – дип җаваплады Давыт һәм, өстәп: – Ни
сәбәпле әфәндем үзенең колын эзәрлекли? Нәрсә эшләдем соң мин? Нинди явызлык
кылдым? – дип сорады. – Патша әфәндем колының сүзләренә колак салса иде: әгәр
Раббы синең күңелеңдә миңа каршы нәфрәт уяткан булса, китерелгән корбан белән
Раббы канәгатьлек тапсын. Әгәр инде синең күңелеңдә миңа карата нәфрәтне адәм
балалары уяткан икән, аларга Раббының иң каты каһәре төшсен, чөнки алар: «Бар,
чит-ят илаһларга табын», – дип, мине Раббының биләмәсеннән* аердылар. 20 Раббы
дан еракта, чит җирләрдә каным коелмаса иде минем, чөнки Исраил патшасы, тауташ арасында көртлек куып йөргән кеше сыман, сыңар борча эзләп, өеннән чыккан.
21 – Гөнаһ эш кылд ым мин, – диде аңа Шау л, – кир е кайт, Давыт угл ым, башк а
ча һичн инд и җәбер-золым күрмәссең миннән, чөнк и син бүг ен гомеремнең сиңа
кадерле бул уы н раслад ың; ахмакл ык кылд ым мин, зур гөнаһ эшләдем.
22 – Менә патшан ың сөңг ес е, – дип җав ап бирде Давыт. – Бер әр егет бир е килеп
алып китсен аны. 23 Раббы һәрк айсыбызн ың тәк ъвал ыг ына вә тугрыл ыг ына карап
тиешлесен бирсен! Бүг ен Раббы синең язм ышн ы минем кулга тапш ырган булса
да, Раббы тарафыннан билг еләнгән патшага кул ым күтәрелмәде. 24 Бүг ен синең
гомерең миңа ничек кадерле булса, шулай ук минем гомер дә Раббы өчен кадерле
бул ып, Ул мине төрле бәла-казалардан Үзе сакласын!
25 Шуш ы сүзләрдән соң Шау л Давытк а болай диде:
– Фат их ал ы син, Давыт угл ым: нәрсәгә тот ынсаң да, уңышк а ирешерсең!
Шуннан Давыт үз юлы белән китеп бард ы, Шаул исә өенә әйләнеп кайтт ы.
17-19

27

Давыт – пелешт иләр арасында

Әмма Давытн ың күңеленә «Кайчан да булса мин барыбер Шаул кул ына
эләг ермен. Шулай булгач, Пелешет җирләренә китсәм, минем өчен яхш ы
рак бул ыр кебек. Ул чаг ында Шаул да бөтен Исраи лне бетереп мине эзәрлекләүдән
туктар, мин дә аңардан кот ыл ыр идем» дигән уй килеп, 2 ул үзенең алт ы йөз ирегетен ияр тте дә Гәт патшасы Маг ок угл ы Әкиш янына юнәлде. 3 Давыт үзе, аның
кешеләре һәм аларн ың гаи ләләре Әкиш янында Гәттә яшәделәр. Давытн ың ике
хат ын ы – изрег ылл ы Ахиногам вә Навалн ың элекке хат ын ы кәрм илле Абигәйль –
аның белән булд ы. 4 Давытн ың Гәт шәһәренә кач уы Шаулга килеп ирешкәч, ул
аны эзәрлекләүдән туктад ы.
5 Беркөнне Әкишкә мөр әҗәг ать итеп, Давыт болай диде:
– Әгәр мин синең илт ифат ыңн ы казанганм ын икән, берәр кечерәк шәһәрдән
миңа яшәр урын билг еләсәң иде. Мин бары тик синең хезмәтчеңдер: синең кат ың
да – патша шәһәрендә яшәү миңа килешмәс.
6 Шуннан Әкиш аңа Сыйкләг шәһәр ен бирде. Шул сәб әпле Сыйкләг әлег ә ка
дәр Яһүдә патшаларын ың шәһәре бул ып санала. 7 Пелешет илендә Давыт бер ел
да дүрт ай гомер кичерде.
1

* 26:17-19 ...Раббының

биләмәсеннән... – «Исраи л җиреннән» мәгънәсендә.
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8 Давыт, әледән-әле үзенең яраннары белән яуг а кузг ал ып, Шур һәм Мисырг а
кадәр җәелгән җирләрдә борын-борыннан яшәүче гәш үриләргә, гирзиләргә вә
амал ык ыйларга һөҗ үм итеп торд ы. 9 Әлег е җирләргә бәреп кереп, ул андаг ы барча
ир-ат вә хатын-кыз халк ын кырып бетерә, кием-салымнарын, сарык, үгез, ишәк,
дөя кебек һәммә мал-туарларын талап ала да Әкиш янына кире кайта иде.
10 Әкиш аңардан: «Бу юлы кемг ә һөҗ үм итт ег ез?» – дип сорый иде. Давыт: «Нә
гебтәг е Яһүдәгә», «Нәг ебтәг е ярахмел иләргә» яисә «Нәг ебтәг е кын иләргә»*, – дип
әйтә торган иде. 11 Үзе хак ында «Давыт менә нәрсәләр кылд ы» дигән сүзләр та
рал удан шикләнеп, яу чапк ан илендә ул һичк айчан бер генә хатын-кыз яисә ир
зат ын да исән калд ырм ый һәм әсир итеп беркемне дә Гәткә алып кайт м ый иде.
Пелешет җирендә яшәгәндә, аның кылган гамәлләре әнә шунд ый булд ы. 12 Давыт
сөйләгәннәргә тул ысынча ышан ып, Әкиш: «Давыт инде Исраи л халк ын ың тәмам
гайрәтен чиг ереп бетерде, хәзер ул мәңг е миңа гына хезмәт итәр», – дип уйлад ы.
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Пелешт иләрнең сугышка әзерләнүе

Ул чакн ы пелешт иләр, Исраи л белән суг ыш ыр өчен, гаскәр тупл ый иде
инде. Әкиш:
– Сиңа мәгъл үм булсын: син үзең дә, кешеләрең дә минем белән бергә яуга ба
рырсыз, – дип, Давытн ы кисәтеп куйд ы.
2 – Хезмәтчеңнең ни-нәрсәгә сәләтле бул уы н син үз күзләр ең белән күр ерс ең, –
дип җавап бирде аңа Давыт.
– Ул чакн ы мин сине үземнең гомерлек җансакч ым итеп билг еләрмен, – диде
аңа карш ы Әкиш.
1

Шаул Эн-Дордагы күрәз әче хатын янында
Шем уи л дөнья куйгач, бөтен Исраи л халк ы кайг ыдан ачы күз яшьләре түкте;
аны туган шәһәре Рамаһта гүргә иңдерделәр. Шаул куы п таратк аннан соң, ул ва
кытларда илдә бер генә әрвах чак ыруч ы да, күрәзәче дә калмаган иде инде.
4 Пелешт иләр, суг ышк а әзерләнеп бет еп, Шунемга таба кузг алд ылар һәм шул
тирәгә килеп урнашт ылар. Шаул да бөтен Исраи л халк ын күтәреп Гильбогага килеп
тукталд ы. 5 Пелешт иләр стан ындаг ы гаскәрләрне күрүгә кот ы алын удан Шаулн ың
йөрәг е өзелеп төшкәндәй булд ы. 6 Раббыдан ялынып-ялварып сораса да, Раббы аңа
ни төшендә, ни сурим аша, ни пәйгамбәрләр арк ыл ы җавап бирмәде. 7 Шуннан
Шаул үзенең хезмәтчеләренә:
– Әрвах чак ыруч ы берәр хат ын табып бирег ез миңа! – дип боерд ы. – Алда мине
ни-нәрсәләр көткәнен шуңардан барып сорарга тел им.
Хезмәтчеләре аңа:
– Биредә, Эн-Дорда, шунд ый хат ын бар, – дип җавап бирделәр.
8 Шуннан Шау л, тан ымасыннар дип, өст ендәг е киемнәр ен алышт ырд ы да ике
кешесен ияртеп төнлә тег е хат ын янына килде һәм:
3

* 27:10 Әлег е

урыннар һәммәсе Исраи л җире санал ып, Әкиш патша «Давыт үз халк ына – ис
раи л иләрг ә карш ы суг ыша» дип уйласын өчен, Давыт аңа шулай әйтә торг ан булг ан.
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– Фал ач әле миңа, үзем сораган кешенең рух ын чак ыр, – дип, аңардан үтенеп
сорад ы.
9 Ләк ин хат ын аңа:
– Син бит Шаулн ың нишләгәнен беләсең: илдәг е бөт ен әрвах чак ыруч ы вә
күрәзәчеләрне куд ырт т ы ул. Җан ыма тозак корып, минем үлемемне тел исеңме
әллә?! – диде.
10 Тик Шау л аңа, Раббы белән ант итеп:
– Раббы Үзе шаһ итт ыр: бу эш өчен син берн инд и бәла-каза күрмәссең! – диде.
11 Шуннан әлег е хат ын:
– Кемне чак ырыйм мин сиңа? – дип сорад ы.
– Шем уи лне чак ыр, – диде Шаул.
12 Күр әз әче хат ын, Шем уи лне күр еп, кат ы итеп кычк ырып җиб әрде; анн ары
Шаулга мөрәҗәгать итеп:
– Ни өчен алдад ың син мине? Син бит – Шаул! – диде.
13 – Курыкма, – дип җав аплад ы аңа патша, – сөйлә, ни күр әс ең?
– Җир катлам ыннан чыг ып кил үче бер әрвахн ың рух ын күрәм, – диде.
14 – Кыяф әт е нинд иер әк аның? – дип сорад ы Шау л.
– Җир катлам ыннан өлкән яшьтәг е, өске киемнән бер ир зат ы чыг ып килә, –
диде хат ын.
Шулчак Шаул, аның Шем уи л икәнен аңлап, билен бөг еп иелде дә йөзе белән
җиргә орынд ы.
15 – Ниг ә борч ыйсың мине? Нәрс әг ә дип чак ырд ың мине? – дип сорад ы Ше
муи л Шаулдан.
– Зур бәлагә тарыд ым мин, – дип җавап бирде аңа Шаул. – Пелешт иләр миңа
карш ы суг ыш ачт ы, ә Аллаһ ы исә миннән ваз кичте, пәйгамбәрләр аша да, төштә дә
җавап бирм и. Нәрсә эшләргә икәнен өйрәтсәң иде, шуңа сине чак ырт ырга булд ым.
16 – Раббы синнән йөз чөер еп синең дошман ыңа әйләнг әч, ниг ә дип син миннән
сорыйсың? – диде аңа Шем уи л. 17 – Раббын ың минем аша сиңа әйт кән сүзләрен
торм ышк а ашыруы бу. Синең кулдан патшал ыкн ы тарт ып алып, Ул аны синең якы
ныңа – Давытк а тапш ырачак. 18 Син Раббы тавыш ына колак салмад ың һәм Аның
амал ык ыйларга карата булган чиксез зур ачуы н торм ышк а ашырмад ың, шун ың
өчен хәзер Раббы сүзләреңне игът ибарсыз калд ыра. 19 Раббы Исраи лне һәм аның
белән бергә сине дә пелешт иләр кул ына тапш ырачак: иртәгә син үзең дә, синең
угылларың да минем янда булачаксыз; Раббы Исраи л гаскәрен дә пелешт иләр ку
лына тапш ырачак.
20 Шулчакн ы Шау л кап ыл җирг ә ауд ы, чөнк и Шем уи л сүзләр еннән аның тәмам
кот ы алынган иде. Көндез дә, төнлә дә авызына ризык капмаганга, ул бөтенләй
хәлсезләнеп калган иде. 21 Күрәзәче хат ын, Шаул янына килеп, аның дөрестән дә
бик нык курк уга калган ын күрде һәм болай диде:
– Менә мин, синең кол ың, торм ыш ымн ы курк ын ыч аст ына куеп сүзеңне тың
лад ым һәм әмереңне үтәдем. 22 Инде хәзер син дә кол ыңн ың сүзләрен тыңлап бак:
мин хәзер сиңа ашарыңа бер телем ипи бирәм – тамаг ыңн ы туйд ыр, юлга чыгар
алд ыннан бераз хәл керсен.
434

I Патшалар 28, 29

Шаул:
– Юк, ашыйсым килм и, – дип, аның тәкъд имен кире какт ы.
Әмма хезмәтчеләре һәм күрәзәче хат ын аны үгетл и торгач, ул, ниһая ть, аларн ың
сүзләренә колак сал ып, җирдән күтәрелде дә ятак өстенә килеп утырд ы. 24 Әлег е
хат ынн ың симертелгән бозавы бар иде, ул тиз генә шун ы суйд ырд ы, кам ыр изеп,
төчегә икмәк пешерде. 25 Әзер булгач, әлег е ризыкларн ы Шаул белән аның хезмәт
челәре алд ына китереп утыртт ы. Тег еләр ашадылар-эчтеләр һәм, урыннарыннан
торып, шул ук төнне китеп тә бард ылар.
23

29

Пелешет яубашларының Давытка ышанмавы

Пелешт иләр, бөтен гаскәрләрен җыйнап, Афык янына килеп тупландылар,
исраи л иләр исә Изрег ылдаг ы чишмә буенда урнашт ылар. 2 Пелешет идарә
челәре йөзәрләп, меңәрләп бүленгән суг ышч ылар белән алдан бард ы, Давыт исә
үзенең яраннары һәм Әкиш белән алар арт ыннан атлад ы. 3 Пелешет яубашлары:
– Бу гыйбриләр нишләп йөри монда? – дип, гаҗәпләнеп сорад ылар.
– Тан ым ыйсызм ын и? Исраи л патшасы Шау лн ың Давыт исемле хезмәтчесе
ич, – дип җавап бирде аларга Әкиш. – Инде бер елдан арт ык ул минем янда, ми
нем кат ыма килеп егылганнан бирле, аңардан берн инд и начарл ык та күргәнем юк.
4-5 Әмма аның бу сүзләр енә Пелешет яубашларын ың ачуы кабард ы, һәм алар
Әкишкә:
– Ул кешене кайтарып җибәр! Син аңа бүлеп биргән үз җирендә утырсын һәм
безнең белән яуга бармасын: суг ышта ул безнең дошманга әйләнмәгәе, ирләре
безнең баш ына җит еп, элекке хуҗ асын ың күңелен күрергә тырышмагае! – дип
карш ы төштеләр. – «Шаул меңне үтерде, Давыт исә – ун меңне», – дип, бии-бии
исраи л иләр дан җырлаган Давыт шул түг елме соң?!
6 Шуннан Әкиш, Давытн ы чак ырып алып:
– Раббы Үзе шаһ итт ыр: син нам усл ы кешесең! Минем кат ыма аяк баск аннан
алып бүг енг е көнгә кадәр синең яктан берн инд и начарл ык күрмәдем; минем бе
лән бергә гаскәремдә хезмәт итүеңә шат бул ыр идем, ләк ин идарәчеләр сине өнәп
бетерм и. 7 Шулай булгач, син хәзер хәере белән кире әйләнеп кайт, Пелешет ида
рәчеләренең ачуы н чыгарма, – диде.
8 Әмма Давыт аңа җав ап итеп:
– Ни гаебем бар минем? Синең кат ыңа аяк баск ан көннән алып шуш ы мизг елгә
кадәр хезмәтчеңнең нинд и килешмәгән ягын тапт ың? Ни өчен мин патша әфән
демнең дошманнары белән суг ыш ырга чыга алм ыйм?
9 – Минем өчен син Аллаһ ы с фәрештәсе белән тиңләшердәй яхш ы кешесең, – дип
җавап бирде аңа Әкиш, – әмма Пелешет яубашлары: «Аның безнең белән суг ышк а
баруы мөмк ин булмаган эш!» – дип, миңа карш ы килделәр. 10 Димәк ки, иртәгә
иртән син үзең һәм синең белән бергә килгән әфәндең Шаулн ың коллары якт ыра
башлауга биредән китәрсез.
11 Ирт әг ес ен Давыт һәм аның иярченнәр е, таң белән торып, Пелешет җир енә юл
алд ылар. Пелешт иләр исә Изрег ыл тарафына кузгалд ылар.
1
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Амалыкыйларга каршы сугыш

Өч көннән соң Давыт үзенең кешеләре белән Сыйк ләгкә кайт ып җитте.
Алар юк чакта Нәг еб белән Сыйк ләгкә амал ык ыйлар һөҗ үм иткән иде.
Шәһәргә ут сал ып, 2 алар бөт ен хатын-кызны вә олыдан-кечедән бар хал ыкн ы
әсирлеккә төшергәннәр – беркемнең җан ын кыйм ыйча үзләре белән куы п алып
киткәннәр иде. 3 Давыт үзенең кешеләре белән Сыйк ләгкә кайт ып җитсә, шә
һәр көл-хәрабәгә әйләнгән, ә аларн ың хат ыннарын вә кыз-угылларын әсирлеккә
алып киткәннәр. 4 Бу хәлне күреп, Давыт һәм аның яраннары кычк ырып еларга
тот ынд ылар һәм хәлдән тайганч ы күз яше койд ылар. 5 Давытн ың ике хат ын ын –
изрег ылл ы Ахиногамн ы һәм элек Навалда кия үдә булган кәрм илле Абигәйльне
дә әсир иткәннәр иде.
6 Кыз-угылларын югалт у кайг ысыннан хал ыкн ың хәср әт е чикс ез иде, шул сә
бәпле алар аздан гына Давытн ы таш атып кыйнам ый калд ылар; Давытн ың моңа
бик кат ы кәефе кырылд ы. 7-8 Әмма аның бөтен өмете Раббыда – Үз Алласында иде.
Әхимәл ик угл ы булган Абъя тар рух ан ига:
– Эфодн ы алып кил әле, – диде ул.
Абъя тар аңа эфодн ы алып килде, һәм Давыт:
– Гаиләләребезне куы п алып киткән дошман чирүен эзәрлекләп чыг ыймм ы?
Куы п җитә алырм ынм ы мин аларн ы? – дип, Раббыга мөрәҗәгать итте.
Раббы аңа:
– Эзәрлекләп чык, куы п җитәрсең һәм гаиләләрег езне азат итәрсең, – диде.
9-10 Шунн ан Давыт үзенең алт ы йөз ир-егетен иярт еп юлг а кузг алд ы. Бес ор
ташк ын ы янына җиткәч, гаскәриләрнең ике йөзе, сун ы кичеп чыгарл ык хәлләре
булмаганга, бирг е ярда туктап калд ы, Давыт исә дүрт йөз ир-егете белән дошман
ны эзәрлекләвен дәвам итте. 11 Давыт кешеләре, кырда бер мисырл ыга тап бул ып,
аны Давыт карш ына алып килделәр, ашарына ризык, эчәренә су, 12 инҗ ир белән
ике бәйләм йөзем дә бирделәр. Тамаг ына ашагач, аңа хәл кереп китте – ул өч тәү
лек буена авызына ризык та алмаган, су да эчмәгән икән. 13 Шуннан Давыт әлег е
мисырл ыдан:
– Синең хуҗ аң кем һәм кай яклардан син? – дип сорад ы.
– Мин мисырл ым ын, бер амал ык ыйн ың кол ы. Өч көн элек, мин хасталан ып
киткәч, хуҗ ам мине ташлад ы. 14 Без Нәг еб чүлендәг е керет иләр җирен, Яһүдә вә
Кәлеб җирләрен басып алган, ә Сыйк ләгкә ут салган идек, – дип җаваплад ы егет.
15 Давыт:
– Мине шул дошман өере янына озата барасыңм ы? – дип сорагач, мисырл ы:
– Әгәр дә син җан ымн ы кыймаск а һәм мине хуҗ ам кул ына илтеп тапш ырмаск а
Аллаһ ы алд ында ант итсәң, мин сиңа аларн ы табарга ярдәм итәм, – дип вәгъдә
бирде. 16 Шуннан әлег е егет, Давытк а юл күрсәтеп, аны озата китте. Амал ык ыйлар
ның исә Пелешет һәм Яһүдә җирләрендә бих исап күп мал-мөлкәтне кулга төшерү
шатл ыг ыннан кырларга таралышып-сибелеп, кәеф-сафа корып, ашап-эчеп ятк ан
чаклары иде. 17 Давыт, аларга һөҗ үм итеп, бер эңг ердән иртәг есе көннең кичке эң
геренә кадәр дошманн ы кырд ы. Дөя ләренә атлан ып качк ан дүрт йөз егеттән кала
1
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аның кул ыннан берәү дә кот ыла алмад ы. 18 Давыт амал ык ыйлар талап алып киткән
бар мөлкәтне дә, хатыннарын да кире кайтарды. 19 Олыдан-кечедән, угыл-кызлардан
беркем дә югалмад ы, амал ык ыйлар тарт ып алган мал-мөлкәтнең дә бөтенесен Да
выт кире кайтард ы. 20 Ул шулай ук дошманн ың бөтен вак һәм эре терлег ен тарт ып
алд ы; «Болар һәммәсе – Давыт табыш ы» дигән сүзләр белән Давытн ың кешеләре
шул малларн ы үзләренең терлекләре алд ыннан куы п алып киттеләр 21 һәм, бара
торгач, Давыт арт ыннан атларга хәлләре беткән, Бесор ташк ын ы янында торып
калган тег е ике йөз кеше янына килеп җиттеләр. Алар Давытн ы һәм аның юлдаш
ларын карш ы алырга чыкт ылар. Давыт, әлег е кешеләр янына килеп җитеп, үзенең
сәламен күндерде. 22 Әмма Давытн ың кайбер юньсез вә явыз юлдашлары:
– Безнең белән бармаганнарга кулга төшергән малдан өлеш чыгарм ыйбыз; һәр
кайсы үзенең хат ын ын һәм бала-чагасын алсын да китсен! – дип шаулаша башлад ы.
23-24 Әмма Давыт:
– Раббы, безгә шуш ын ың кадәр мал-мөлкәт җибәреп, безнең үзебезне исән-имин
саклап калган һәм безгә карш ы чыкк ан дошман өерен кулларыбызга китереп тап
шырганнан соң, анд ый эш кыл у килешмәс, туганнарым, – дип, тег еләрнең сүзенә
карш ы төште. – Сезнең бу фикерег езне берәү дә хупламас. Яуда йөрүченең өлеше
нинд и булса, олаулар янында кал уч ын ың да өлеше шунд ый бул ыр. Табыш һәр
кемгә тиг ез бүленергә тиеш.
25 Давыт кан унлашт ырг ан әлег е каг ыйдә шул вак ытт ан башлап бүг енг е көндә
дә Исраи л җирендә саклан ып килә.
26 Сыйк ләгкә әйләнеп кайт к ач, Давыт, Раббы дошманнарыннан тарт ып алынг ан
мал-мөлкәттән сезгә дә бүләк булсын, дип кулга төшергән байл ыкн ың бер өлешен
Яһүдә өлкәннәренә – үзенең дусларына җибәрде. 27-31 Әлег е табыштан ярахмел иләр
вә кын иләр шәһәрләрендә яшәүче өлкәннәргә һәм Бәйт-Эл, көнья к Рамот, Ятт ир,
Арог ыр, Шипмот, Әштем уга, Рәкәл, шулай ук Хорма, Бор-Ашан, Атак, Хебрун өл
кәннәренә, аннары Давыт үзе һәм аның юлдашлары аяк баск ан һәр төбәккә өлеш
чыкт ы.

31

Шаул һәм аның угылларының һәлакәте

Пелешт иләр ул чакта исраи л иләргә карш ы суг ыш алып бара иде: Исраи л
ирләре пелешт иләрдән кача башлад ы, һәм, Гильбога таул ыг ында тар-мар
ителеп, күбесе шунда ятып калд ы. 2 Пелешт иләр, Шаул белән аның угылларын
куы п җитеп, Шаулн ың угыллары Йонатан, Абинадаб һәм Малки-Шуаны үтерделәр.
3 Шуннан соң Шау лн ың үзенә карш ы аяусыз көр әш башланд ы; укч ылар җәя ләр
дән атарга тот ынгач, аның кот ы алынд ы. 4 Шунда Шаул үзенең корал йөрт үчесенә:
– Шул сөннәтсезләр килеп җан ымн ы кыйганч ы һәм җәсәдемне* мәсхәрә ит
кәнче, кыл ыч ыңн ы чыгар да кадап үтер мине, – диде.
Әмма аның корал йөрт үчесе, курк ып, бу эштән баш тартт ы. Шуннан Шаул кы
лыч ын чыгард ы да бөтен гәүдәсе белән кыл ыч ы өстенә ауд ы. 5 Шаулн ың җан бир
гәнен күргәч, корал йөрт үчесе шулай ук үз кыл ыч ы өстенә ауд ы, һәм Шаул белән
1

* 31:4 Җәсәд

– гәүдә.
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бергә ул да һәлак булд ы. 6 Шул рәвешле, ул көнне Шаул үзе, аның өч угл ы, корал
йөрт үчесе һәм барл ык суг ышч ылары бөт енесе бергә кырыл ып бетт е. 7 Үзәннең
икенче ягында һәм Үрд үн елгасын ың аръя г ында яшәүче исраи л иләр, Исраи л гас
кәренең кача башлавын һәм Шаул белән аның угылларын ың җан биргәнен күреп,
яшәгән шәһәрләрен ташлап китт еләр. Пелешт иләр исә шул шәһәрләргә килеп
яши башлад ылар.
8 Икенче көнне пелешт иләр яу кырында ятып калг ан Исраи л суг ышч ыларын
таларга дип килделәр һәм Гильбога тавында әҗәлләрен тапк ан Шаул белән аның
өч угл ын күрделәр. 9 Алар Шаулн ың баш ын кистеләр, аннары коралларын салд ы
рып алд ылар һәм, бу турыда хал ыкк а вә үзләре табына торган пот-сыннар куелган
гыйбадәтх анәләрдә игълан итәр өчен, Пелешет җиренең бөтен тарафына илчелә
рен җибәрделәр. 10 Шаулн ың коралларын Ашторет йорт ына урнашт ырд ылар, ә үле
гәүдәсен Бәйт-Шан диварына асып куйд ылар.
11-12 Гил ыг ад Явешендә яшәүчеләр пелешт иләрнең Шау л белән ни-нәрсә кылг а
нын ишеттеләр, һәм шәһәрнең курк у белмәс чая ир-егетләре, юлга кузгал ып, төн
эчендә Бәйт-Шанга барып җиттеләр дә Шаул белән угылларын ың мәетләрен, ди
вардан төшереп, Явешкә алып кайт ып янд ырд ылар. 13 Аннары аларн ың сөя кләрен
Явештәг е тамариск агач ы төбенә күмеп, җиде көн буена ураза тотт ылар.
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1

Шаулның үлеме хакында Давытка мәгълүм булу

Шау лн ың вафат ыннан соң Давыт, амал ык ыйларн ы тар-мар итеп, Сыйк
ләгкә әйләнеп кайтт ы. Бир едә ул ике көн торд ы. Өченче көнне аның янына
Шау л с стан ыннан өс киемнәр е теткәләнеп беткән, баш ына туфрак сиб елг ән бер
адәм килде. Давыт карш ына килеп җит үг ә, ул, бил бөг еп, җирг ә кадәр баш ын иде.
3 – Кай тар афл ард ан килешең? – дип сор ад ы аңард ан Давыт.
– сИсраи л гаскәр ен калд ырып кач ып кайтт ым мин, – дип җав аплад ы тег е.
4 – Ни-нәрсәләр булд ы анд а, сөйләп бир миң а, – диде Давыт.
– Исраи л иләр суг ыш кырын ташлап качт ы, күб әүләр яу кырында ятып кал
ды. Шау л үзе һәм аның угл ы Йонат ан да шунда һәлак булд ы, – диде тег е адәм.
5 – Шау л белән аның угл ы Йон ат анн ың үлүен син кая н беләс ең? – дип сор ад ы
Давыт әлег е хәлләрне бәя н иткән егетт ән.
6 – Мин очракл ы гына Гильб ог а тавына килеп чыкк ан идем, – дип сүз ен дәв ам
итте хәбәр китергән егет, – шулчак сөңг есенә тая нган ярал ы Шаулн ы күреп алд ым:
пелешт иләрнең суг ыш арбалары вә атл ы җайдаклары аны куы п җитеп килә иде.
7 Шунда ул арт ына әйләнеп карад ы һәм, мине күр еп, үз янына чак ырд ы. «Тыңл ыйм
сине», – дидем мин. 8 «Кем син?» – дип сорад ы ул миннән. «Амал ык ыйлардан
мин», – дип җаваплад ым. 9 Шуннан ул миңа: «Бире кил, үтер мине. Газапларым
үлемгә тиң, ләк ин җан ым тәнемдә әле», – диде. 10 Мин килдем дә аны үтердем,
чөнк и авыр ярадан мант ырдай түг ел иде ул. Аннары мин, аның баш ыннан таҗ ын,
кулбаш ыннан беләзег ен салд ырып, бирегә, син әфәндем янына алып килдем.
11 Шулч ак Давыт һәм аның янәшәс ендәг е кешеләр, кайг ыд ан өсләр ендәг е ки
емнәр ен ерт ып, 12 еларга-сыктарга тот ынд ылар. Шул рәв ешле алар, гомерләр е
кыл ычт ан кис елг ән Шау л вә аның угл ы Йонат ан, сРаббы халк ы Исраи л хак ында
кайнар күз яшьләр е коеп, кич җиткәнче авызларына ризык капмад ылар.
13 – Тум ыш ың белән кем бул асың? – дип сор ад ы Давыт хәб әр алып килг ән
егетт ән.
– Килмешәк бер амал ык ыйн ың угл ы мин, – диде егет.
14-16 – Ничек итеп син Раббы Үзе с май сөрт к ән кешег ә кул күт әр ерг ә җөрьә т
итт ең?! Чөнк и «Раббы май сөрт кән патшан ы үтердем» дип, син үз авызың белән
әйтт ең – үз үлемеңдә син үзең гаеплес ең! – диде аңа Давыт һәм, янындаг ы егет
ләрнең берс ен чак ырып кит ер еп, амал ык ыйн ы үтер ерг ә боерд ы, һәм ул егет аны
үтерде.
1-2
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Давытның кайгы җыры
17 Давыт шуннан соң Шау л һәм аның угл ы Йонат ан ист әлег енә баг ышлап үзенең
кайг ы җырын башк ард ы. 18 Әлег е җырн ы ул с Яһүдә угылларына өйрәтергә боерд ы.
Соң ыннан Яшар* китабына теркәлгән һәм «Ук» дип аталган бу җыр монд ый иде:
19 «И-и Исраи л, Синең күркең тауларыңда ятып калд ы!
Баһад ирлар әнә ничек һәлак булд ы!
20 Бу хакт а Гәт шәһәр ендә сөйләмәг ез,
Ашк ыл ун урамнарында телег езне тыег ыз:
с
Пелешет кызлары сөенмәсен,
с
сөннәтсезләрнең кызлары тантана итмәсен.
21 И-и Гильб ог а таулары!
Сезнең өскә чык бөртег е вә яңг ыр тамч ысы төшмәсен,
уңыш бирә торган кырлар да булмасын сездә,
чөнк и баһад ирларн ың калк ан ы,
Шаул калк ан ы шуш ында җиңелде,
инде аңа зәйт үн мае сөртелмәс бул ыр.
22 Дошман кан ына манч ылм ыйча, суг ышч ын ы яралам ыйча,
Йонатанн ың угы да, Шаулн ың кыл ыч ы да әйләнеп кайт м ый иде.
23 Шау л белән Йонат ан хал ыкн ың мәхәббәт-хөрмәтен тоеп яшәде;
Алар, дөнья л ыкта бергә бул ып, әҗәлләрен дә бергә тапт ылар.
Бөркеттән җитезрәк, арысланнан көчлерәк иде алар.
24 И-и Исраи л кызлары!
Сезгә зиннәтле кызыл киемнәр кидергән
һәм киемнәрег езне алт ыннар белән бизәгән
Шаулн ы искә алып ачы күз яшьләре коег ыз.
25 Баһ ад ирлар әнә ничек яу кырында ятып калд ы!
Йонатан синең биек тауларыңда һәлак булд ы.
26 Туг ан ым Йонат ан, синең хакт а хәср әт ем чикс ездер:
Минем өчен син ифрат кадерле идең;
синең мәхәббәтең минем өчен хатын-кыз мәхәббәтеннән дә өстен булд ы.
27 Баһ ад ирлар әнә ничек һәлак булд ы!
Нинд и суг ыш корал ы һәлак булд ы!»

2

Давыт – Яһүдә патшасы

Аннары Давыт:
– Яһүдә шәһәрләренең берәрсенә барыйм м ы мин? – дигән киңәш белән Раб
быга мөрәҗәгать итте.
– Бар, – дип җавап бирде аңа Раббы.
– Кайсысына барыйм? – дип сорад ы Давыт.
– Хебрунга, – диде Ул.
1

* 1:18 Яшар

– яһүдчә «тәкъва» мәгънәсендә.
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2 Давыт, үзенең ике хат ын ын – изр ег ылл ы Ахиног амн ы һәм Нав алн ың тол ха
тын ы, кәрм илле Абигәйльне ияртеп, шунда юнәлде. 3 Давыт үзе белән бергә яран
нарын һәм аларн ың гаи ләләрен дә алып килде; алар Хебрун тирәсендә төпләнеп
калд ылар. 4 Беркөн Яһүдә кешеләре Хебрунга килделәр һәм, Давытн ың баш ына
зәйт үн мае сөртеп, аны Яһүдә патшасы итеп билг еләделәр. Аннары аңа: «Гил ыгад
Явешендә яшәүчеләр Шаулн ы җир куен ына тапш ырд ылар», – дигән хәбәр җиткер
деләр. 5 Шуннан Давыт, Гил ыгад Явешендә яшәүче хал ыкк а җиткерер өчен үзенең
илчеләрен озат ып, шунд ый хәбәр юллад ы: «Әфәндег ез Шаулга кылган мәрхәмәте
гез һәм аны гүргә иңдерүег ез өчен, Раббы алд ында фат их а иясе сез. 6 Раббы сезгә
Үзенең мәрхәмәтен вә тугрыл ыг ын насыйп әйләсен; кылган гамәлләрег ез өчен мин
дә сезне әҗерсез калд ырмам. 7 Бүг енг е көндә сезнең көчле кулл ы, бат ыр йөрәкле
бул уы г ыз зарур, чөнк и әфәндег ез Шаул вафат, ә Яһүдә ыруг ы, үзе өстеннән пат
шал ык итәр өчен, баш ыма зәйт үн мае сөртте».

Иш-Бошет – Исраи л патшасы
Әмма Шаулн ың гаскәр башл ыг ы Нер угл ы Абнер, Шаул угл ы Иш-Бошетны
Маханаимгә алып килеп, аны Гил ыгад, Ашер, Изрег ыл, Эфраи м, Бенья м ин вә
бөтен Исраи л җиренең патшасы итеп куйд ы.
10 Исраи л белән патшал ык итә башлаг ан чорда Шау л угл ы Иш-Бошет кырык яшен
тут ырган бул ып, ул ике ел дәвам ында патша вазифасын башк ард ы. Яһүдә ыруг ы
исә Давыт ягында калд ы. 11 Давыт Хебрунда Яһүдә ыруг ы өстеннән җәмг ысы җиде
ел да алт ы ай патшал ык итте.
8-9

Яһүдә һәм Исраи л арасындагы сугыш
Берв ак ыт Нер угл ы Абнер һәм Шау л угл ы Иш-Бошетның хезмәтчеләр е,
Маханаимнән кузгал ып, Гибг он каласына юл алд ылар. 13 Сәрүя угл ы Йоав белән
Давыт хезмәтчеләре дә аларга карш ы күтәрелеп чыг ып, һәр ике як Гибг он буасы
янында – берсе буан ың бер ягында, икенчесе карш ы якта урнашт ы.
14 – Егетләр тез елеп бассыннар да безнең алда көч сынашсыннар, – дип кыч
кырд ы шунда Йоавк а Абнер.
– Ярый, сынашсыннар, – дип ризалашт ы Йоав.
15 Шау л угл ы Иш-Бошет ягыннан Бенья м ин ыруг ындаг ы уни ке егет чыг ып бас
ты, Давыт хезмәтчеләреннән дә уни ке егет чыкт ы. 16 Алар бер-берсен чәчләреннән
эләктереп алд ылар да, берсе икенчесенең янт ыг ына кыл ыч ын чәнчеп, бергә җиргә
ауд ылар. Шуңа күрә Гибг ондаг ы бу урынга соң ыннан Хелкат-Һассурим* дип исем
кушт ылар. 17 Ике арада аяусыз көрәш башлан ып, ул көнне орышта Давыт хезмәт
челәре Абнерн ы һәм исраи л иләрне җиңеп чыкт ы.
18 Әлег е бәр елешт ә Сәрүя нең Йоа в, Әвишәй, Асаһел исемле өч угл ы да катнаш
ты. Асаһел дигәне тау кәҗәсе кебек җитез аякл ы иде. 19 Ул, Абнерн ы куа чыг ып,
уңга да, сулга да тайп ылм ыйча, аның эзеннән бард ы. 20 Абнер, аңа таба әйләнеп:
– Синме бу, Асаһел? – дип сорад ы.
12

* 2:16 Хелкат-Һассурим

– яһүдчә «кыл ычлар басуы» мәгънәсендә.
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– Әйе, мин! – дип җавап кайтард ы тег есе.
21 – Эзәрлекләмә мине, уңг а яки сулг а каер, бер әр яшь суг ышч ын ы тот та кора
лын үзеңә ал, – диде Абнер.
Әмма Асаһел аңардан кал ыш ырга теләмәде.
22 – Эзәрлекләмә мине, юкса үтер әм, аннары ничек кардәшең Йоа в күз енә кү
ренермен, – дип, Абнер аны таг ын туктат ырга омт ыл ып карад ы.
23 Ләк ин тег ес енең аңардан каласы килмәде. Шулчак Абнер борылд ы да сөңг ес е
нең сабы белән аның корсаг ына китереп кадад ы – сөңг е аны үтәл и тишеп чыкт ы;
Асаһел басып торган урын ында җиргә ауд ы һәм җан бирде. (Аның яныннан узганда,
гаскәриләр туктам ый кала алмад ылар.)
24 Әмма Йоа в белән Әвишәй исә Абнерн ы эзәрлекләв ен дәв ам итт еләр. Алар
Гибг он чүленә бара торган юл буена, Гия х карш ындаг ы Амма калк ул ыг ына килеп
җиткәндә, коя ш баеган иде инде. 25 Бенья м ин суг ышч ыларын ың бер төркеме, Аб
нерн ы әйләндереп алып, скалк ул ык өстендә туктап калд ы. 26 Шунда Абнер Йоавк а:
– Кайчанга кадәр кыл ычтан кеше гомере өзелер?! Мон ың азаг ы аян ыч буласы
әллә сиңа мәгъл үм түг елме?! Ник син үзеңнең кешеләреңә: «Кардәшләрег езне эзәр
лекләүдән туктаг ыз», – дип әйтм исең? – дип кычк ырд ы.
27-28 Йоа в:
– с Аллаһ ы Үзе шаһ итт ыр: әгәр син шуш ы сүзләреңне әйт мәгән булсаң, кешеләр
үз кардәшләрен таңгача эзәрлекләп барыр иде, – дип җавап кайтард ы да бырг ы
сын уйнатт ы.
Шуннан бар хал ык, исраи л иләрне эзәрлекләүдән тукт ап, башк а инде суг ыш
мад ы. 29 Абнер, кузг ал ып, үзенең кешеләр е белән төн буе үзән буйл ап бард ы
һәм, Үрд үнне кичкәннән соң бөт ен Битр онн ы үтеп, Маханаимгә кайт ып җитт е.
30 Йоа в исә Абнерн ы эзәрлекләп барг ан җир еннән кир е әйләнеп кайтт ы да үзе
нең гаскәр ен җыеп алд ы. Асаһелдан кала Давытн ың унт уг ыз хезмәтчес е һәлак
бул уы ачыкланд ы.
31 Абнер белән килг ән өч йөз алтм ыш Бенья м ин суг ышч ысын Давыт хезмәтче
ләре кыл ычтан узд ырган иде. 32 Асаһелн ы Бәйт-Лехемдә атасы төрбәсендә гүргә
иңдерделәр. Шуннан Йоав үзенең кешеләре белән кайт ырга кузгалд ы һәм, төнозын
юлда бул ып, таңда Хебрунга җитте.

3

Шул хәлләрдән соң Шаул белән Давыт гаиләсе арасында дошманлык урнашты,
һәм ул шакт ый озакк а сузылд ы. Давыт ягы күзгә күренеп ныгыганнан-ныгый,
Шаул ягы исә көннән-көн көчсезләнә бард ы.
1

Давытның Хебрунда туган угыллары
Хебрунда Давытн ың бер-бер артл ы угыллары туа торд ы. Изрег ылл ы Ахиногам
нан туган Амн ун аның беренче угл ы булд ы. 3 Икенче угл ы Килеаб – Навалн ың тол
хат ын ы кәрм илле Абигәйльдән; өченчесе – Абшал ум – Гәшүр патшасы Талмайн ың
Мәгакәһ атл ы кызыннан; 4 дүртенчесе – Адон ия – Хаггиттән; бишенчесе – Шефа
тия – Абиталдан; 5 алт ынч ысы – Итрыгам – Давытн ың Эгла исемле хат ын ыннан
туд ы. Давыт угылларын ың һәммәсе Хебрунда дөнья га килде.
2
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Абнерның Иш-Бошет белән ызгыш уы
6 Шау л белән Давыт гаиләсе арасында дошман и мөнәсәб әтләр сакланг анда, Шау л
гаиләсе якл ы Абнерн ың көч-дәрәҗәсе ныг ый бард ы. 7 Беркөн Иш-Бошет Абнердан:
– Ни өчен әле син атамн ың кән изәг е янына кердең? – дип сорад ы. (Шаулн ың
әлег е кән изәг е Аяһ исемле адәмнең Риспа исемле кызы иде.)
8 Абнерн ың Иш-Бошет сүзләр енә бик нык ачуы чыкт ы:
– Әллә мине яһүд иләргә хезмәт итүче эт дип беләсеңме, – диде ул.
– Мин, Яһүдәгә карш ы чыг ып, атаң Шаул гаиләсенә, аның ир туганнарына,
дусларына тугрыл ыг ымн ы күрсәтт ем, сине Давыт кул ыннан саклап калд ым, ә
син мине шул хат ын белән сгөнаһ кыл уда гаепләмәкче буласың. 9-10 Антт ыр, Раббы
әйт кәннәрнең мин һәммәсен гамәлгә ашырырм ын. Раббы: «Патшал ыкн ы Шаул
гаиләсеннән алып Давытк а тапш ырачакм ын һәм Даннан алып Беер-Шебага кадәр
бөтен Исраи л вә Яһүдә җирендә Давыт тәхетен ныг ытачакм ын», – дип әйт кән иде,
һәм шун ы торм ышк а ашырмасам, миңа Аллаһ ын ың карг ыш ы төшсен.
11 Иш-Бошет авыз ачып Абнерг а карш ы сүз әйт ә алмад ы, чөнк и ул аңардан бик
курк а иде.

Абнер белән Давытның килешүе
Шуннан Абнер «Бу җирнең хуҗ асы кем?!» дип сорар өчен һәм «Әгәр минем бе
лән сүз беркетсәң, бөтен Исраи л халк ын синең тирәңә тупларга ярдәм итәчәкмен»
дигән хәбәрне җиткерер өчен, Давыт янына үзенең илчеләрен җибәрде.
13 Давыт исә аңа: «Ярар, мин синең белән килеш ү төз ермен, ләк ин сиңа бер
үтенечем бар: әгәр үзең белән Шаул кызы Микәлне алып килмәсәң, синең белән
очрашмая чакм ын», – дип җавап кайтард ы. 14 Аннары Давыт, «Хат ын ым Микәл
не миңа кайтар, мин аның өчен йөз пелешт инең җан ын кыйд ым» дигән сүзләрен
җиткерер өчен, Иш-Бошетка да үзенең илчеләрен юллад ы.
15 Микәлне иреннән – Лаи ш угл ы Палтиелдән тарт ып алыр өчен, Иш-Бошет
үзенең кешеләрен җибәрде. 16 Микәлгә ияреп ире Палт иел да китте һәм күз яшь
ләре түгә-түгә хат ын ын Бах уримга кадәр озата бард ы; әмма Абнер аңа кайт ырга
боергач, ул борыл ып өенә кайт ып китте. 17-18 Шуннан Абнер Исраи л сөлкәннәренә
мөрәҗәгать итте:
– Сез үзег езнең өстән Давытн ың патша бул уы н теләгән идег ез, – диде ул, – шул
теләг ег езне менә хәзер торм ышк а ашырыг ыз! Чөнк и Раббын ың Давыт хак ында:
«Кол ым Давытн ың кул ы белән Мин Үземнең Исраи л халк ын пелешт иләрдән һәм
барл ык дошманнарыннан азат итәрмен», – дип әйт кән сүзе бар.
19 Абнер шулай ук беньяминнәр белән дә сөйләшт е. Аннары ул, Исраи лнең вә
Бенья м ин ыруг ын ың теләг ен Давытк а җиткерер өчен, Хебрунга юнәлде. 20 Абнер
үзенең егерме кешесен ияртеп Хебрунга килгәч, Давыт алар хөрмәтенә сый мәҗлесе
җыйд ы. 21 Шунда Абнер Давытк а болай диде:
– Рөхсәтеңне бирсәң, мин хәзер әфәндем патша хозурына бөтен Исраи л халк ын
җыеп китерер идем; алар синең белән килеш ү төзерләр, һәм син җан ың теләгәнчә
алар өстеннән патшал ык итәр идең.
12
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Бу сүзләрдән соң Давыт аңа үзенең фат их асын күндерде, һәм Абнер исән-имин
китеп бард ы.
Абнерның үлеме
Шул вак ытн ы Йоав белән Давыт хезмәтчеләре мул табыш белән яу кырын
нан кайт ып керәләр, әмма Абнер инде Хебруннан киткән була, чөнк и Давыт аны
иминлек теләп үзе озат ып җибәрә. 23 Йоав һәм аның белән яу кырында йөргән гас
кәриләр Хебрунга әйләнеп кайт к ач, Абнерн ың бирегә кил үен, Давытн ың иминлек
теләп аны озат ып кал уы н Йоавка җиткерәләр. 24 Шуннан Йоав, патша янына килеп:
– Нәрсә эшләдең син?! – диде. – Бирегә Абнер килгән булган, ә син аны кай
тарып җибәргәнсең. 25 Абнерн ы беләсең бит: синең гаскәрләреңне карап-күзәтеп,
ни-нәрсә эшләгәнеңне тикшереп ялганларга йөри ул.
26 Давыт яныннан чыкк аннан соң, Йоа в Абнер арт ыннан чапк ыннарын җиб әрде,
һәм алар аны Сираһ кизләве яныннан тот ып алып кайтт ылар, әмма Давыт мон ы
белм и калд ы. 27 Абнер Хебрунг а кире әйләнеп кайт к ач, икәүдән-икәү сөйләш ү
сылтавы белән Йоав аны капк ан ың тег е ягына чак ырып алд ы да корсаг ын җәрә
хәтләде. Шул рәвешле, Йоав үзенең кардәше Асаһел кан ы өчен Абнердан үч алд ы.
28 Соңрак бу хакт а ишеткәч, Давыт:
– Нер углы Абнер үлемендә Раббы каршында мин үзем дә, патшалыг ым да мәңгегә
гаепсездер. 29 Мон ың гаебе Йоав баш ына һәм атасын ың бөтен гаиләсенә төшсен;
Йоав йорт ы берк айчан кайг ысыз яшәмәсен: аның гаиләсендә мах ау зәхмәте ка
гылган яисә тая кк а тая нган, гомерләре кыл ычтан киселгән йә булмаса бер сын ык
икмәккә тилмергән адәмнәр бетеп тормасын, – диде.
30 Шулай итеп, берт уг ан Йоа в белән Әвишәй Абнерн ы үтерделәр, чөнк и Гибг он
янындаг ы көрәштә ул кардәшләре Асаһелн ың җан ын кыйган иде. 31-32 Шуннан
Давыт Йоавк а һәм янәшәсендәг е барча кешегә:
– Өстег ездәг е киемнәрне ерт ып, скайг ы киеме киег ез һәм Абнерн ың җәсәде өс
тендә күз яшьләре коег ыз, – диде.
Давыт патша аның мәетен үзе озата бард ы. Хебрунда Абнерн ы гүргә иңдергән
чакта, патша ачы күз яшьләре түкте; патшага куш ыл ып бар хал ык елад ы. 33-34 Аб
нерн ы җир куен ына тапш ырган чакта:
– Әшәке кешеләр сыман үләргә тиеш идеңмен и син, Абнер?! – дип сыктад ы пат
ша. – Кулларың бәйләнмәгән иде бит синең, аякларыңда да зынҗ ырлар юк иде,
юлбасарлар кул ыннан һәлак булган сыман киселде синең гомерең.
Шуннан хал ык таг ын да ныграк еларга тот ынд ы. 35 Көн дәвам ында Давытк а әллә
күпме кеше ризык тәкъд им итсә дә, «Коя ш баеганч ы авызыма икмәк яисә башк а
ризык алсам, Аллаһ ын ың иң кат ы каһәре төшсен миңа» дип ант биргәнгә күрә,
тамаг ына ул берн и капмад ы.
36 Патшалары кылг ан һәммә эш-гамәл күңелләр енә хуш килг ән кеб ек, аның бу
кыл ыг ын да бар хал ык хуп күрде. 37 Шул рәвешле, ул көнне Нер угл ы Абнер үле
мендә патшан ың гаепсез бул уы н бар хал ык һәм бөтен Исраи л аңлад ы.
38 – Бүг ен Исраи лдә бөек юлбашч ы һәм асыл ир-егет һәлак бул уы мәгъл үмме
сезгә? – диде патша үзенең хезмәтчеләренә. – 39 Патшал ыкк а майланган зат булсам
22
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да, әлег е Сәрүя угылларына минем тешем үтм и; бәс, шулай булгач, Раббы аларн ың
явызл ыг ын үзләренә явызл ык итеп кайтарсын.

4

Иш-Бошетның үлеме

Хебрунда Абнерн ың вафат бул уы н ишеткәч, Шаул угл ы Иш-Бошет тәмәм
каушап калд ы, бөт ен Исраи л дә шулай ук шомг а төшт е. 2 Шаул угл ы ИшБошетның Баг ъна вә Рикәб исемле гаскәр башл ыклары бар иде. Алар Беһеротта
яшәүче һәм Бенья м ин ыруг ына караган Римм ун угыллары иде. Беһерот шәһәре
Бенья м ин җиренә керә, 3 чөнк и Беһеротта яшәүчеләр кайчанд ыр Гиттаимгә кач
кан була, һәм алар әле бүг ен дә анда килмешәк дип санала.
4 Шау л угл ы Йонат анн ың аксак угл ы бар иде. Шау л белән Йонат анн ың үлеме
хак ында Изрег ылдан хәбәр килгән көнне бала баг уч ы хат ын әлег е биш яшьлек
оланн ы күтәреп ашыга-кабалана йөг ерә башл ый һәм балан ы кул ыннан төшереп
җибәрә – бала шуннан имгәнеп кала. Аның исеме Меп ибошет була.
5 Шулай берв ак ыт беһеротл ы Римм унн ың угыллары Рикәб белән Баг ъна көндезг е
челләдә Иш-Бошет яшәгән йорт янына килделәр; бу вак ытн ы Иш-Бошет көн үзә
гендәг е эсседән кач ып ял итәргә ятк ан була. 6 Рикәб һәм аның ир туган ы Баг ъна,
бодай алырга килгән бул ып, өй эченә узалар һәм Иш-Бошетны корсаг ына кадап
үтерәләр дә чыг ып качалар. 7-8 Алар йорт эченә аяк баск ан вак ытта Иш-Бошет урын
өстендә, үзенең йок ы бүлмәсендә ята иде; агалы-энеле туганнар аны үтерәләр дә,
баш ын кисеп алып, шәһәрдән чыг ып китәләр; төнозын Үрд үн үзәненнән барган
нан соң, алар Давыт янына Хебрунга килеп җитәләр һәм, Иш-Бошетның баш ын
аның карш ына алып килеп, патшага:
– Сине үтерергә йөргән дошман ыңн ың – Шаул угл ы Иш-Бошетның баш ы бу.
Раббы бүг ен патша әфәндем өчен Шаулдан һәм аның нәселеннән үч алд ы, – дип
әйтәләр.
9-11 Беһер отл ы Римм ун угылларына – Рикәбкә вә аның кардәше Баг ънаг а җав ап
итеп, Давыт:
– Җан ымн ы олы хәсрәттән котк арган Раббы Үзе шаһ итт ыр: Сыйк ләгтә чакта
«Шаул вафат!» дип сөенче алырга килгән берәүне мин бүләкл исе урында җәзага
тартт ым; бүг ен исә яман бәндәләр бер гаепсез кешене үз өендә, үз ятаг ында үтереп
чыкк ач, аның кан ы өчен мин үч алмам, зал имнәрне* җир йөзеннән юк итмәм дип
уйл ыйсызм ы?! – ди.
12 Давыт үзенең хезмәтчеләр енә әмер бир ә, һәм алар, әлег е ике туг анн ы үтер еп,
аяк-кулларын чабып ташл ыйлар да гәүдәләрен Хебрундаг ы буа янында асып куя
лар. Иш-Бошетның баш ын исә Хебрунда Абнер күмелгән кабердә гүргә иңдерәләр.

5

1

Давыт – Исраи л патшасы

Исраи лдәг е бөтен ыруглар җыел ыш ып Давыт янына Хебрунга килделәр һәм:
– Без синең белән бер җан, бер тәндер, – диделәр. 2 – Әүвәле, безнең өстән Шаул
патшалык иткән вакытларда, безне әйдәп сугышларга син алып бардың һәм Исраилне,
1

* 4:9-11 Залим

– изүче, җәберләүче, явыз.
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яу кырыннан алып чыгып, кабат өенә син алып кайттың. Раббы: «Син халкым Исра
илнең көтүчесе булырсың һәм Исраил өстеннән идарә итәрсең», – диде сиңа.
3 Исраи лнең барча өлкәннәр е патша янына Хебрунг а килг әч, Давыт патша алар
белән Раббы карш ында килеш ү төзеде; һәм өлкәннәр Давытн ы, зәйт үн мае сөртеп,
Исраи л патшасы итеп билг еләделәр. 4 Патша тәхетенә утырганда Давытк а утыз яшь
иде; һәм ул кырык ел дәвам ында патшал ык итте. 5 Шун ың җиде ел да алт ы аен,
Яһүдә белән идарә иткән чорын, Хебрунда узд ырд ы, бөтен Исраи л вә Яһүдә белән
идарә иткән утыз өч елы исә аның Иерусал имдә үтте.
6 Берв ак ыт патша үзенең кешеләр е белән Иерусал имг ә, шул илдә яшәүче явүси
ләргә карш ы яуга кузгалд ы, әмма явүсиләр Давытк а:
– Син бирегә керә алмассың, сине хәтта сук ыр вә аксаклар да куы п җибәрә
алыр, – диде. Алар «Давыт бирегә аяк баса алмас!» дигән уйда иделәр.
7 Ләк ин Давыт Сион скирмәнен яулап алд ы, һәм әлег е ныг ытма Давыт шәһәр енә
әйләнде. 8 Ул көнне Давыт үзенең кешеләренә:
– Явүсиләргә карш ы көрәшкә кузгалган һәр суг ышч ы Давытн ың аксак вә сук ыр
дошманнарын ың җан ын кыярга тиеш, – дип әйтеп куйд ы. Шуңа күрә хал ыкта «Ак
сак вә сук ыр адәмнәр с Аллаһ ы йорт ына керә алмас!» дигән гыйбарә яши. 9 Шуннан
Давыт, әлег е ныг ытмада яши башлап, аны Давыт шәһәре дип атад ы; аннары Милло
кирмәненнән башлап шәһәр үзәг енә кадәр бар җирне ныг ыт ып чыкт ы. 10 Давыт
зур уңышларга ирешеп, аның көч-гайрәте һаман арта бард ы, чөнк и Күкләр Хуҗ асы
Раббы һәрчак Давыт янында булд ы.
11 Сур патшасы Хирам үзенең илчеләр ен, шулай ук төз елеш өчен эрб ет агач ы,
балта осталарын һәм ташч ыларын Давыт янына җибәреп, алар аңа сарай җиткереп
бирделәр. 12 Давыт шун ы аңлад ы ки, Раббы аны Үзенең халк ы исраи л иләр хак ына
Исраи л патшасы итеп билг еләгән һәм патшал ыг ын ың дәрәҗәсен югары күтәргән
бул ырга тиеш.
13 Хебруннан кит еп, Давыт Иерусал имдә дә үзенә кән из әкләр вә хат ыннар алд ы.
Аның таг ын да угыл-кызлары туд ы. 14 Иерусал имдә дөнья га килгән балаларын ың
исемнәре монд ыйд ыр: Шамм уа, Шобаб, Натан, Сөләйман, 15 Ибх ар, Элиш уа, Не
пег, Япиа, 16 Элишама, Эльяда һәм Элифелет.
Давытның пелешт иләрне җиңүе
Давытк а май сөртеп, Исраи л патшасы итеп куюларын белгәч, пелешт иләр Да
вытн ы эзләргә тот ынд ылар. Бу хакта ишетеп, Давыт үзенең кирмән-ныгытмасына
юнәлде. 18 Пелешт иләр, килеп, Рефаи м үзәненә тупланд ылар. 19 Шулчак Давыт:
– Пелешт иләргә карш ы чыгаргам ы миңа? Аларн ы минем кулга тапш ырырсың
мы? – дип, Раббысына мөрәҗәгать итте.
– Бар, карш ы чык, мин пелешт иләрне синең кулга тапш ырачакм ын, – диде
Давытк а Раббы.
20 Давыт Багал-Перасим* тарафына кузг алд ы һәм пелешт иләрне шунда тар-мар
китерде.
17

* 5:20 Багал-Перасим

– яһүдчә «Аллаһ ы җимерде» мәгънәсендә.
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– Су ташк ын ы буан ы җимергән кебек, Раббы да минем карш ыда торган дошман
нарн ы таратып-туздырып ташлад ы, – диде Давыт. Шуңа күрә әлег е урынга соң ын
нан Багал-Перасим дип исем кушт ылар. 21 Пелешт иләр үзләренең пот-сыннарын
шунда ташлап калд ырд ылар, ә Давыт үзенең кешеләре белән аларн ы алып китте.
22 Күпмедер вак ытт ан соң пелешт иләр кабат әйләнеп килделәр һәм Рефаи м үзә
нендә тупландылар. 23 Давыт тагын сорау белән Раббыга мөрәҗәгать итте, һәм Ул аңа:
– Дошманның каршысына барма, әйләнеп, бәлзәм агачлыгы ягыннан артларыннан
бәр. 24 Бәлзәм агачларын ың очлары шаул ый башлагач, һөҗ үмгә күч; димәк, Пеле
шет гаскәрләрен тар-мар итәргә синең алдан Раббы Үзе бара дигән сүз бу, – диде.
25 Раббы ничек кушса, Давыт шулай эшләде. Нәт иҗәдә Давыт пелешт иләрне
Гебадан Газерга җиткәнче юл буе кырып бард ы.

6

Давытның Иерусалимгә Аллаһы санд ыгын алып кайтуы

Күпмедер вак ыттан соң Давыт яңадан Исраи лнең иң яхш ы утыз мең суг ыш
чысын җыеп алды һәм, үз янындаг ы шушы бөтен халыкны ияртеп, скерубимнәр
арасында утырган Күкләр Хуҗ асы Раббы исемен йөрт үче с Аллаһ ы санд ыг ын Яһүдә
җирендәг е Багал каласыннан алып китәргә дип чыг ып китте. 3 Абинадабн ың калк у
урында сал ынган йорт ыннан чыгарып, Аллаһ ын ың санд ыг ын алар яңа арба өсте
нә урнашт ырд ылар. Санд ык куелган арбан ы Абинадабн ың Узза һәм Ахъя исемле
угыллары тарт ып бард ы*. 4 Ахъя санд ык алд ыннан атлад ы. 5 Ә Давыт һәм исраи
лиләрнең барысы, бии-җырлый, кипарис агач ыннан эшләнгән уен коралларында
уйнап, гөслә вә лира чиерт еп, шөлдерле барабан каг ып, тәл инкәләр чеңләт еп,
шап ылдавыклар шак ылдат ып, Раббы алд ында күңел ачт ы. 6 Нәк ун атл ы адәмнең
ынд ыры турысыннан узганда, үгезләр сөрлег еп китте дә Узза, кул ын сузып, Аллаһ ы
санд ыг ын тот ып калд ы. 7 Шулчак Раббын ың Уззага ачуы чыкт ы, һәм Ул санд ыкк а
орын ырга бат ырч ыл ык иткән Уззан ың гомерен өзде – Узза шунда Аллаһ ы санд ыг ы
карш ында җан бирде. 8 Бу хәл Давытн ы зур хәсрәткә салд ы, һәм шуш ы төбәккә
ул Перес-Узза* дип исем кушт ы; ошбу урынн ы әле дә шулай атап йөртәләр. 9-10 Ул
көнне Давыт Раббыдан курк а калд ы һәм:
– Раббы санд ыг ын ничек итеп үземә алып кайт ыйм?! – дип, санд ыкн ы үзенең
шәһәренә кертмәскә карар кылд ы. Шуңа күрә, барган юлыннан читкә борыл ып,
аны гәтле Обид-Эдом йорт ына илтеп урнашт ырд ы. 11 Раббы санд ыг ы өч ай буена
гәтле Обид-Эдом йорт ында кала бирде, һәм Раббы Обид-Эдомга вә аның бөтен
гаиләсенә Үзенең мөбарәк фат их асын күндерде.
12 «Аллаһ ы санд ыг ы хак ына Раббы Обид-Эдомның гаиләсенә һәм аның бар булг ан
мал-мөлкәтенә Үзенең фат их асын күндергән» дигән хәбәр Давыт колаг ына килеп
ирешкәннән соң, Аллаһ ы санд ыг ын ул зур тантана белән Обид-Эдом йорт ыннан
үзенең шәһәренә күчерде. 13 Раббы санд ыг ын күтәреп баруч ылар алт ы адым атлаган
1-2

* 6:3 Санд ык

куе лган арбаны Абинадабның Узза һәм Ахъя исемле угыллары тартып барды. – Бо
рынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шулай; яһүд телендәг е төп нөсхәдә исә: Аллаһ ы санд ыг ын
Абинадабн ың калк ул ык өст ендәг е йорт ыннан алып чыкт ылар.
* 6:8 Перес-Узза – яһүдчә «Узз ан ы җәз аг а тарт к ан урын» мәгънәс ендә.
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саен, Давыт бер үгез белән симертелгән бер бозаун ы корбанга чала торд ы. 14 Өстенә
с
рух ан иларн ың җитен киемен кигән Давыт үзе исә ару-талу белм ичә Раббы алд ын
нан биеп-сикереп бард ы. 15 Шулай итеп, Давыт һәм бөтен Исраи л халк ы Раббын ың
санд ыг ын шатл ык авазлары белән, бырг ылар кычк ырт ып күтәреп бард ылар.
16 Раббы санд ыг ын Давыт шәһәр енә алып керг ән чакт а, Шау л кызы Микәл тәр ә
зәдән карап тора иде. Раббы карш ында сикерә-сикерә биеп баруч ы Давыт патшан ы
күргәч, аның йөрәг енә Давытк а карата җирән ү хисе кереп оялад ы.
17 Раббы санд ыг ын үзе эшләткән чат ыр эченә алып кер еп, аның урт а бер җир енә
китереп урнашт ырганнан соң, Давыт Раббы карш ында стулаем янд ыру корбан ы
һәм стат ул ык корбан ы китерде. 18 Тулаем янд ыру һәм тат ул ык корбаннары ките
рү тәмамлангач, Давыт хал ыкн ы Күкләр Хуҗ асы Раббы исеме белән фат их алад ы.
19 Аннары ул Исраи лнең күп санл ы халк ына, һәр ирг ә һәм һәр хатын-кызга берешәр
икмәк, берешәр кисәк кызд ырылган ит вә берешәр йөземле көлчә өләшеп чыкт ы.
Шуннан соң бар хал ык өйләренә таралд ы. 20 Давыт үз йорт ына фат их а күндерергә
дип әйләнеп кайт к ач, Шаул кызы Микәл аның карш ына чыг ып:
– Юләр бер адәм кебек, хезмәтчеләренең кол хатын-кызлары алд ында чишенеп,
Исраи л патшасы бүг ен әнә ничек дан казанд ы! – диде.
21-22 – Синең атаңнан, аның гаи ләс ендәг е барча кешедән мине өст ен күр еп, мине
Раббы халк ының – Исраи лнең юлбашчысы итеп куйган Раббы каршында уйнармын
да, биермен дә, – дип җавап кайтард ы Давыт. – Мин үз-үземне таг ын да ныграк
кимсетермен, түбәнсетермен, әмма син телгә алган кол хатын-кызлар карш ында
минем дәрәҗәм күтәрелер генә!
23 Шау л кызы Микәлнең үлг әнче балалары булмад ы.

7

Давытның гаилә-йорты мәңге патшалык итәр,
дип Раббының вәгъдә бирүе

Давыт патша шулай үз сараенда яши бирде. Раббы аңа әйләнә-тирәсендәге
дошманнарыннан ял итәргә мөмк инлек туд ырд ы. 2 Көннәрнең берендә Давыт
патша Натан пәйгамбәргә:
– Менә, мин эрбет агач ыннан сал ынган сарайда яшим, ә Аллаһ ы санд ыг ы ча
тырда тора, – диде.
3 – Бар, күңелеңдә булг анн ы эшлә, алайса; чөнк и Раббы синең яндад ыр, – диде
аңа Натан.
4 Әмма шул төнне Нат анг а Раббы сүз е ирешт е:
5 – Бар, кол ым Давытк а, Раббы менә бол ай дип әйт ә, диг ен: «Минем өчен йорт
сал ырг а тиешле кеше синмен и?! 6 Исраи л халк ын Мисырдан алып чыкк ан көн
нән башлап бүг енг ә кадәр йорт эчендә яшәг әнем юк Минем. Бер җирдән икенче
җирг ә күчкәндә, урын ым һаман чат ырда булд ы. 7 Исраи л халк ы белән берг ә кайда
гына йөрсәм дә, Үз халк ым Исраи лне кайг ырт у өчен билг еләг ән юлбашч ыларн ың
бер әрсеннән: „Ник Миңа эрбет агач ыннан йорт сал ып бирм исез?“ – дип сора
дымм ы?!» 8 Димәк ки, кол ым Давытк а, Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйтә,
диг ен: «Мин сине, сарык көт еп йөрг ән җиреңнән алып, Үземнең Исраи л халк ына
хак им итеп куйд ым. 9 Син кай тарафк а юнәлсәң дә, Мин синең белән булд ым,
1
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карш ыңда торг ан бөт ен дошманнарыңн ы кырып бард ым. Синең исемеңне Мин
җир йөзендә яшәүче бөек затлар рәт енә куя рм ын! 10-11 Үземнең Исраи л халк ына
Мин Үзем сайлаг ан урынн ы бирермен, аны шунда урнашт ырырм ын, һәм ул тын ыч
яшәр – аны инде беркем дә борч ымас; әүв әлг е сыман, Үземнең Исраи л халк ы өс
теннән хөкемчеләр билг ел и башлаг ан чордаг ы кебек, явыз ния тле адәмнәр Минем
халк ымн ы инде кысрыкл ый алмас. Мин сиңа бөт ен дошманнарыңнан тын ычлап
ял итәрг ә мөмк инлек бирермен». Раббы, синең гаилә-йортыңны корырм ын, дип
белдер ә: 12 «Соңг ы сәг ат ең суг ып, ата-бабаларың янында тын ычл ык тапк аннан
соң, синең орл ыг ыңнан туг ан балан ы патша итеп куя рм ын һәм аның патшал ы
гын ныг ыт ырм ын. 13 Ул Минем исемг ә баг ышлап йорт салд ырыр, һәм Мин аның
патшал ыг ын мәңг ег ә урнашт ырырм ын. 14 Мин – аның атасы, ә ул Минем угл ым
бул ыр. Әгәр ул гөнаһ эш кылса, Мин аңа җәз ан ы башк алар аша бирдерермен, һәм
алар минем чыбырк ым бул ыр. 15 Ләк ин, Шаулдан йөз чөереп караш ымн ы сиңа
төб әг ән кебек, угл ыңн ы Мин берк айчан да Үземнең мәрхәмәт емнән ташламам.
16 Синең гаилә-йортың вә синең патш ал ыг ың мәңг е какш ам ас, синең тәхет ең дә
мәңг елек бул ыр!»
Давытның рәхмәт догасы
Шулай итеп, Натан әлег е вәх ине* сүзгә-сүз Давытк а сөйләп бирде. 18 Шуннан
Давыт, Раббы карш ына килеп, дога кылд ы:
– И-и Хуҗа-Раббым, Син шулай күтәрерлек кем әле мин ул кадәр?! – диде. –
Минем гаи ләм ни өчен Сиңа шулай мөһ им? 19 Мон ың өст енә, и Хуҗа-Раббым,
Син әле кол ың гаи ләсенең киләчәг е хак ында да алдан хәб әр биреп куйд ың. Бө
тен кешеләр белән дә Син шунд ый мөг амәләдәме, Хуҗа-Раббым? 20 Шуш ыларг а
өст әп таг ын нәрс ә әйт ә алам мин Сиңа?! Син бит Үзеңнең кол ыңн ы беләсең,
Хуҗа-Раббым! 21 Бу бөек эшләрне Син әйт кән сүзең хак ына, йөр әг ең кушк анг а
эшләп, киләчәктә нәрсә эшл исеңне кол ыңа алдан әйт еп куясың. 22 Ничек бөек
Син, Хуҗа-Раббым! Үз колаг ыбыз белән ишеткәнчә, Синең белән тиңләшердәй
зат юкт ыр, Синнән башк а алла юкт ыр! 23 Исраи л иләр кебек таг ын нинд и хал ык
бар?! Җир йөзендәг е таг ын кайсы хал ыкн ы Раббы шулай азат итт е?! Үз халк ыңн ы
Мисыр иленнән котк арып, Син исемеңне дан-шөһрәткә күмдең. Үз халк ың ал
дыннан чит кавемнәрне вә аларн ың илаһларын куы п, Син бөек эшләр башк ард ың.
24 Үз халк ың Исраи лне Син мәңг ег ә Үзеңнеке дип тан ыд ың, һәм Син, Раббы, аның
Алласына әйләндең. 25 Ә хәзер, Раббы Аллам, Үзеңнең кол ың һәм аның гаиләйорты турындаг ы сүзләреңне мәңг егә ныг ыт ып куй һәм әйт кәннәреңне торм ышк а
ашыр. 26 Синең исемеңне гомер бак ый олылап искә алсыннар, «Күкләр Хуҗ асы
Раббы – Исраи л Алласыд ыр!» – дип әйт сеннәр. Кол ың Давытн ың гаилә-йорты
Синең карш ыңда нык торсын!
27 Син, Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, миңа, Үзеңнең кол ыңа, гаиләйортыңны корырм ын, дип әйтеп куйган идең. Шуңа күрә мин Сиңа шуш ы дога
ларымн ы юлларга җөрьә т иттем. 28 И-и Хуҗа-Раббым, Син – Аллаһ ыд ыр! Синең
17

* 7:17 Вәх и

– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәб әр.
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сүзләрең чын хак ыйк атьтер! Үзеңнең кол ыңа Син әнә шунд ый игелекләр вәгъдә
иттең! 29 Кол ыңн ың гаилә-йорты күз алд ыңда мәңг е торсын өчен, Син аны фат их а
ларга ихт ыя р кылд ың. Шулай эшләргә Син, Хуҗа-Раббым, Үзең сүз бирдең. Синең
фат их аң белән кол ыңн ың гаилә-йорты мәңг е фат их ал ы булса иде!

8

Давытның сугышларда җиңеп чыг уы

Күпмедер вак ытлар узг ач, Давыт, пелешт иләрне тар-мар кит ереп, аларн ы
үзенә буйсынд ырд ы һәм алар кул ыннан Метег-Амманы тарт ып алд ы. 2 Давыт
шулай ук смәабиләрне дә тар-мар итт е. Ул аларн ы җирг ә ятк ырып бау белән үлчә
де – өчтән ике өлешен үтерде, өченчесен исән калд ырд ы. Шул рәвешле, мәабиләр,
Давытк а буйсын ып, сал ым түләүчеләрг ә әйләнде. 3 Аннары Давыт Фырат елг асы
буендаг ы биләмәләрен үзенә кайтару ния т е белән юлг а чыкк ан Соба патшасы
ның – Рәх уб угл ы Һададг ызерн ың гаскәрләрен тар-мар кит ерде. 4 Давыт аның бер
мең дә җиде йөз җайдаг ын һәм егерме мең җәя үле гаскәрен әсир итт е; йөз с суг ыш
арбасына җиг әрдәй атларн ы исән калд ырып, калг аннарын ың аяк сеңерләрен кис
те. 5 Соба патшасы Һададг ызерг а ярдәмг ә Дәмәшкътән с арам иләр дә килде, әмма
Давыт аларн ың егерме ике мең суг ышч ысын үтерде. 6 Аннары Давыт арам иләрнең
мәркәзе Дәмәшкътә үзенең сакч ы гаскәрләрен калд ырд ы, һәм арам иләр, Давытк а
буйсын ып, аңа сал ым түләүчеләрг ә әйләнде. Давыт кайсы тарафк а яу чапса да,
Раббы аңа җиң ү яуларг а бул ыша торг ан булд ы. 7 Һададг ызер суг ышч ыларын ың
алт ын калк аннарын Давыт Иерусал имг ә алып килде. 8 Һададг ызер патшан ың Бе
тах һәм Беротай шәһәрләрендә исә Давыт кулг а күп итеп бак ыр төшерде.
9 Һад адг ыз ер белән һам ан суг ыш ып яшәг ән Хам ат патш асы Тог ый, Давытн ың
Һададг ыз ер гаскәр ен кырып бет ерг әнен ишет еп, 10 Һададг ыз ер белән суг ышк ан
һәм яу кырында җиңеп чыкк ан өчен, Давытк а үзенең сәламен күндерерг ә һәм аны
тәбрик итәрг ә дип, угл ы Йорамн ы җиб әрде; Йорам аның янына көмеш, алт ын һәм
бак ырдан коелг ан савытлар күт әр еп килде. 11-12 Давыт патша үзе буйсынд ырг ан
хал ыкларн ың һәммәс еннән: арам и, мәаби, аммон и, пелешт и, амал ык ыйлардан
һәм Соба патшасыннан – Рәх убн ың угл ы Һададг ыз ердан тарт ып алг ан көмеш вә
алт ын белән берг ә әлег е савытларн ы Раббыг а баг ышлад ы. 13 Тоз үзәнендә с эдо
миләрнең унсиг ез меңлек гаскәр ен җиңг әннән соң, Давытн ың исеме данг а кү
мелде. 14 Аннары Давыт Эдомда үзенең сакч ы гаскәрләр ен куйд ы; ул бөт ен Эдом
җир ендә үзенең сакч ы гаскәрләр ен булд ырд ы, һәм бөт ен эдом иләр аңа буйсына
башлад ы. Давыт кайсы тарафк а яу чапса да, Раббы аңа җиң ү яуларг а бул ыша тор
ган булд ы. 15 Шул рәв ешле, Давыт, бөт ен Исраи л белән патшал ык итеп, үзенең
бар халк ы өст еннән гаделлек вә дөр еслек белән хак имлек кылд ы. 16 Сәрүя угл ы
Йоа в – аның гаскәрбаш ы, Ахил уд угл ы Еһошафат – елъязмач ы, 17 Әхит үб угл ы
Сад ыйк вә Абъя т ар угл ы Әхимәл ик – рух ан илар, Серая һ – скәт ип, 18 Еһоя да угл ы
Беная һ керет иләр һәм пелет иләрнең* башл ыг ы итеп билг еләнде; Давыт угыллары
исә рух ан илар булд ы.
1

* 8:18 Кер етил әр һәм пел етил әр –

шуш ы исемдәг е хал ыклар арасыннан ялланг ан патша җан

сакч ылары.
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Давытның Йонатан углын кайгыртуы

9

1 Беркөн Давыт:
– Шаул гаиләсеннән кем дә булса исәнме әле? Мин аңа Йонатан хак ына иге
лек кыл ыр идем, – диде.
2 Шау л йорт ында Сиба исемле хезмәтчеләр башл ыг ы бар иде. Аны Давыт янына
чак ырып китерделәр, һәм патша аңардан:
– Сиба атл ы кеше син буласыңм ы? – дип сорад ы.
– Мин ул, синең кол ың, – дип җаваплад ы тег е.
3 – Шау л гаиләс еннән таг ын кем дә булса исәнме? – дип сорад ы Давыт. – Мин
аңа Аллаһ ы мәрхәмәтенә тиң мәрхәмәт күрсәтердәй берәрсе барм ы?
– Йонатанн ың ике аяг ына да аксак угл ы бар, – дип җавап кайтард ы Сиба.
4 – Кайда ул? – дип сорад ы аңардан патша.
– Ло-Дебарда ул, Амм иел угл ы Мак ир гаиләсендә, – диде Сиба.
5 Шуннан Давыт үзенең кешеләр ен Ло-Дебарга юллап, алар Амм ие л угл ы Мак ир
гаиләсеннән Йонатанн ың угл ын алып кайтт ылар. 6 Шаулдан туган Йонатанн ың
угл ы Меп ибошет, Давыт янына килеп, йөзе белән җиргә капланд ы.
– Меп ибошет! – дип дәште аңа Давыт.
– Мин ул, синең кол ың, – дип җаваплад ы тег е.
7 – Курыкма, – диде аңа Давыт, – атаң Йонат ан хак ына мин сине мәрхәмәт ем
нән аермам, бабаң Шаулн ың бөтен басу-кырларын мин сиңа кире кайтарырм ын,
һәм син һәрвак ыт минем табынымнан ризыклан ырсың.
8 Меп иб ошет, баш ын иеп, болай диде:
– Миңа, эт үләксәсенә тиң затк а, шулай игелек күрсәтергә кем әле мин ул кадәр?!
9 Аннары патша, Шау л хезмәтчес е Сибан ы чак ырып:
– Шаулн ың һәм аның гаи ләсенең барл ык мал-мөлкәтен әфәндең Шаул оныг ына
тапш ырам. 10 Димәк ки, әфәндеңнең оныг ы ризыктан өзелмәсен өчен, син үзең,
синең угылларың вә хезмәтчеләрең Мепибошетның җирен эшкәртергә һәм уңышны
җыеп алырга тиеш бул ырсыз; әфәндеңнең оныг ы Меп ибошет үзе һәрвак ыт минем
табынымнан ризыклан ыр, – диде.
Әлег е Сибан ың унбиш угл ы һәм егерме хезмәтчесе бар иде. 11 Патшага Сиба:
– Синең колың патша әфәнденең боерыгын җиренә җиткереп үтәр, – дип җаваплады.
Шулай итеп, Меп ибошет, патша угл ы кебек, Давыт өстәленнән тукланд ы. 12 Ме
пибошетн ың Микә исемле кечкенә угл ы бар иде. Сиба йорт ында яшәүчеләрнең
һәммәсе Меп ибошетн ың хезмәтчеләре саналд ы. 13 Ике аяг ына да аксак Меп ибошет
Иерусал имдә яшәде һәм һәрвак ыт патша белән бер табыннан тукланд ы.

10

Давытның аммон иләрне җиңеп чыг уы

Күпмедер вак ытлар үткәч, Аммон патшасы вафат булд ы, һәм патшал ыкн ы
аның угл ы Хан ун кабул итеп алд ы.
2 «Нах аш миңа карат а игелекле иде, мин дә аның угл ы Хан унг а мәрхәмәт күрс ә
тим» дигән фикердә бул ып, атасын югалт к ан Хан ун патшан ың кайг ысын уртакла
шырга Давыт үзенең хезмәтчеләрен җибәрде, һәм тег еләр Аммон җиренә килделәр.
1
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Әмма Аммон түрәләре үзләренең әфәнделәре Хан унга:
– Давыт үзенең юат уч ыларын атаңа хөрмәт йөзеннән җибәргәндер дип уйл ый
сыңм ы әллә? Шәһәрне карап-күзәтеп, соң ыннан җимереп китәр өчен җибәрмәде
микән Давыт үзенең хезмәтчеләрен? – диделәр.
4 Шуннан Хан ун Давытн ың хезмәтчеләр ен тот ып алд ы да һәрк айсын ың сак а
лын ярт ылаш кырд ырып, янбашлары турысыннан киемнәрен ярт ылаш кистереп
кайтарып җибәрде. 5 Хезмәтчеләренең бик нык мәсхәрә ител үен ишеткәч, Давыт
«Сак ал ыг ыз җиткәнче Әрихәдә кал ыг ыз, шуннан соң гына өег езгә кайт ырсыз»
дигән боерыг ын ирештерер өчен, алар карш ына хәбәрчеләрен юллад ы.
6 Давыт белән аралары бозылг анн ы күр еп, аммон иләр Бәйт-Рәхубта һәм Собада
арам иләрнең егерме мең жәя үле суг ышч ысын, шулай ук бер меңлек гаскәре белән
Мәгакәһ патшан ы һәм Тоб төбәг еннән уни ке мең суг ышч ын ы яллад ылар.
7 Давыт, бу хакта ишеткәч, Йоав җитәкчелегендәге батыр сугышчыларын яуга
күтәрде. 8 Аммон гаскәрләре шәһәр капкасыннан чыктылар да, алышырга әзерлә
неп, тезелеп бастылар. Соба вә Рәхубтан килгән Арам гаскәриләре, шулай ук Тоб
вә Мәгакәһ сугышчылары читтәрәк басу өстендә тупланганнар иде. 9 Каршысында
да, артта да дошман гаскәрләре басып торганны күргәч, Йоав, Исраилнең иң батыр
сугышчыларын сайлап алып, арамиләр каршына тезеп бастырды; 10 калган сугышчы
ларны исә, аммониләр каршысына тезәр өчен, үзенең ир туганы Әвишәйгә тапшырды:
11 – Әгәр арам иләр мине җиңә башласа, ярдәмг ә килерс ең, – диде ул аңа, – әгәр
инде аммон иләр сине җиңә башласа, ярдәмгә мин килеп җитәрмен. 12 Кыю бул,
халк ыбыз өчен, Аллабыз шәһәрләре өчен үзебезне аям ыйча көрәш ик! Ә Раббы Үзе
ничек кирәк санаса, шулай эшләсен.
13 Шуннан Йоа в үзенең суг ышч ылары белән арам иләрг ә карш ы һөҗ үмг ә күчт е,
һәм тег еләр аңардан чабарга тот ынд ылар. 14 Арам иләрнең кача башлавын күреп,
аммон иләр, Әвишәй гаскәренә арк а куеп, шәһәр эченә кире кереп тулд ылар. Ам
мон иләр белән булган суг ыштан соң Йоав Иерусал имгә әйләнеп кайтт ы. 15 Исра
ил иләрдән җиңелгәннәрен күргәч, арам иләр бер гаскәргә тупланд ылар. 16 Шуннан
соң Һададг ызер Фырат аръя г ында яшәүче арам иләрне чак ырып китерде, һәм алар
Һададг ызерн ың гаскәр башл ыг ы Шобак җитәкчелег ендә Хеламга килделәр.
17 Бу хәб әр Давытк а ирешкәннән соң, ул, бөт ен исраи л иләрне җыеп, Үрд үнне
кичте дә Хеламга таба юл алд ы. Арам иләр Давытк а карш ы яуга әзерләнеп тезелеп
баст ылар һәм суг ыш ырга тот ынд ылар. 18 Арам иләр суг ыш кырын ташлап исраи
лиләрдән кача башлад ы. Давыт арам иләрнең җиде йөз суг ыш арбасын һәм кырык
мең атл ы җайдаг ын юк итте; Давыт дошманн ың гаскәр башл ыг ы Шобакн ы яра
лап, тег есе шунда үлеп калд ы. 19 Исраи л гаскәреннән җиңелгәннән соң, моңарч ы
Һададг ызерга буйсынган патшаларн ың һәммәсе, исраи л иләр белән сол ых төзеп,
аларга буйсын у белдерде. Шуш ы хәлләрдән соң арам иләр аммон иләргә ярдәм кул ы
сузарга шикләнә торган булд ы.
3

11

Давытның гөнаһ эш кылуы
1 Яз килеп, патшаларн ың яу чабар вак ыт ы җиткәч, Давыт үзенең хезмәтче
ләрен һәм Исраи лнең барл ык гаскәрләрен Йоав җитәкчелег ендә суг ышк а

452

II Патшалар 11

озатт ы; исраи л иләр, аммон иләрне тар-мар итеп, аларн ың башк аласы Рабаһн ы ка
мап алд ылар; бу вак ыт Давыт үзе Иерусал имдә иде. 2 Беркөн кич Давыт ятаг ыннан
торд ы да сараен ың түбәсенә йөрергә чыкт ы. Шунда патша су коен уч ы бер хат ынн ы
югарыдан күреп алд ы. Әлег е хат ын иск иткеч гүзәл иде. 3 Давыт, су коен уч ы хат ын
ның кем бул уы н ачыклар өчен, кешеләрен җибәрде, һәм алар аңа:
– Элиг амн ың кызы, хитт иләр кавеменнән булг ан Урия нең хат ын ы Батшеба
ул, – дип килеп әйттеләр.
4 Шуннан соң Давыт әлег е хат ынн ы алып килерг ә үзенең хезмәтчеләр ен җиб әр
де. Батшеба исемле бу хат ын патша хозурына килгәч, Давыт аның белән йоклад ы.
(Батшеба әлер әк кенә күременнән чистарынг ан иде.) Аннары Батшеба үз өенә
әйләнеп кайтт ы. 5 Нәт иҗәдә, хат ын, авырга кал ып, бу хакта Давытк а хәбәр итте.
6 Давыт «Минем яныма хитт и Урия не җиб әр» диг ән әмер белән Йоа в янына кеше
ләрен юллад ы, һәм Йоав Урия не шулай Давыт хозурына озатт ы.
7 Патша янына килг әч, Давыт аңардан Йоа вн ың һәм суг ышч ыларн ың хәле, су
гыш барыш ы турында сорашт ы. 8 Аннары Урия гә:
– Бар, өеңә кайт ып ял ит, – диде.
Урия сарайд ан чыкк ач, патш а аның арт ынн ан бүләкләр җиб әрде. 9 Ләк ин
Урия өенә кайт мад ы, әфәндес енең башк а хезмәтчеләр е белән берг ә патша сара
ен ың капк а төб ендә йоклад ы. 10 Урия нең өйг ә кайтмавын Давытк а җиткерг әч,
ул Урия дән:
– Ерак юллардан әйләнеп кайтканнан соң, ни өчен өеңдә кунмадың? – дип сорады.
11 Урия Давытк а:
– Аллаһ ы санд ыг ы, Исраи л белән Яһүдә гаскәрләре чат ырларда калганда, әфән
дем Йоав үзе, аның суг ышч ылары ачык кыр өстендә булганда, ничек итеп мин өемә
кайт ып ашап-эчеп утыра вә хат ын ым белән ятып йокл ый алыйм?! Синең гомерең
вә җан ың белән ант итеп әйтәм: алай эшл и алм ыйм мин! – дип җавап бирде.
12 Шуннан Давыт аңа:
– Бүг ен дә биредә кал, ә иртәгә мин сине кире озат ырм ын, – дип, Урия не таг ын
бер көнгә Иерусал имдә калд ырд ы.
13 Икенче көнне патша аны үзенә чак ырд ы. Урия аның белән ашап-эчте, һәм Да
выт аны тәмам исертте. Әмма кичен Урия өенә кайт мад ы, әүвәлг ечә әфәндесенең
гаскәриләре белән бергә кичәг е урын ында йоклад ы.
Давытның Урия не үтертүе
Иртәг есен Давыт, Йоавк а хат язып, аны Урия аша юллад ы. 15 Давытн ың хат ын
да болай дип язылган иде: «Урия не кат ы көрәш барган урынга, иң алг ы сызыкк а
куег ыз да читкәрәк китег ез, ул шунда әҗәлен тапсын».
16 Шулай итеп, шәһәрне камал ышк а алг ан чакт а, Йоа в Урия не дошманн ың иң
кыю суг ышч ылары көрәшкән урынга куйд ы. 17 Шәһәрдәг е гаскәрләр чыг ып, Йо
ав белән ике арада суг ыш башлангач, Давыт хезмәтчеләреннән берн ичә кешенең
гомере киселде, хитт и Урия дә шунда һәлак булд ы. 18 Шуннан Йоав, суг ышн ың
барыш ы турында хәбәр итәр өчен, Давыт янына үзенең кешесен җибәрде. 19-20 Хә
бәр илт үчегә ул болай диде:
14
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– Патшага сугышның барышы турында сөйләп бетергәч, ул, сиңа ачуланып: «Су
гышкан чакта ни өчен шәһәр диварына шулай якын килдегез? Дивардан сезгә ук ата
сыларын белмәдегезме?! 21 Ярубешет углы Әбумәликне кем үтергәнне оныттыгызмы
әллә?! Бер хатын-кыз дивардан аның өстенә тегермән ташының китеген ыргытып,
ул шунда, Тебеста, үлеп калмадымыни?! Ни өчен сез дивар янына шулай якын кил
дегез?» – дисә, син аңа: «Синең сугышчың хитти Урия дә һәлак булды», – дип әйт.
22 Хәб әрче, Давыт хозурына килеп, Йоа в кушк анн ың һәммәс ен сөйләп бирде.
23 Хәб әр алып кил үче кеше Давытк а:
– Әлег е кешеләр, безгә һөҗ үм итеп, ачык кырга чыкт ылар, һәм без аларн ы шә
һәрләренең капк асына җиткәнче эзәрлекләп бард ык. 24 Дошман укч ылары дивар
өстеннән синең гаскәриләреңә ата башлады, һәм аларның кайберләре шунда әҗәлен
тапт ы; шулай ук синең суг ышч ың хитт и Урия дә һәлак булд ы, – диде.
25 – Йоа вк а әйт: «Бу хәл сине борч ымасын, суг ышт а һәрв ак ыт шулай кемдер
һәлак була инде; көчеңне тупла да шәһәрне тар-мар ит!» Шулай дип аның күңелен
күтәр, – диде Давыт хәбәр китерүчегә.
26 Урия нең тол хат ын ы хәләл җеф ет енең үлү хәб әр ен ишет еп еларга-сыктарга
тот ынд ы. 27 Матәм көннәре тәмамланганнан соң, Давыт, кешеләр җибәреп, Бат
шебан ы үз йорт ына алд ырд ы, һәм Батшеба аның хат ын ына әйләнде, аннары аңа
ир бала табып бирде.
Әмма Давытн ың бу эшен Раббы ошатмад ы.

12

Натанның Давытны фаш итүе

1 Беркөн Раббы Давыт янына Нат анн ы җиб әрде, һәм ул, Давыт янына ки
леп, болай диде:
– Бер шәһәрдә ике кеше яшәгән, аның берсе бай, икенчесе ярл ы булган. 2 Бай
ның вак һәм эре терлег е бих исап күп икән. 3 Ярл ын ың исә үзе сат ып алган сарык
бәрәненнән башк а нәрсәсе булмаган. Әлег е бәрән аның балалары белән бергә үс
кән; хуҗ асы аны кызы урын ына бакк ан. Сарык бәрәне хуҗ асы ашаганн ы ашаган,
аның савыт ыннан эчкән һәм аның күкрәг ендә йоклаган. 4 Беркөн бай янына бер
юлч ы килгән дә, бай кеше, әлег е юлч ыга ашарга әзерләр өчен, үзенең сарыг ын яисә
үгезен суя рга кызган ып, тег е ярл ын ың бәрәнен чалган һәм бусагасына аяк баск ан
юлч ы адәмгә ризык хәстәрләгән.
5 Давытн ың әлег е байг а бик нык ачуы чыг ып, Нат анг а ул:
– Раббы Үзе шаһ итт ыр: мон ы эшләгән кеше үләргә тиеш! 6 Кылган гамәле вә
миһербансызл ыг ы өчен бәрән бәясен аңардан дүртләтә түләтергә кирәк! – диде.
7 Шунда Нат ан Давытк а:
– Әлег е кеше – син ул! – диде. – Исраи лнең Раббы Алласы менә нәрсә ди: «Мин
сине, баш ыңа май сөртеп, Исраи л патшасына ихт ыя р кылд ым, Мин сине Шаул
кул ыннан йол ып алд ым. 8 Мин сиңа әфәндеңнең йорт ын, хат ыннарын бирдем, Ис
раи л белән Яһүдә патшал ыг ын сиңа тапш ырд ым; әгәр болар аз тоелган булса, таг ын
да күбрәк өстәп бирер идем. 9 Раббы сүзенә илт ифат итм ичә, ни өчен син шунд ый
яманлык кылдың? Хитти Урияне син, аммониләр кылычыннан үтертеп, аның хәләл
җефетен үзеңә хат ынл ыкк а алд ың. 10 Мин кушк аннарн ы санга сукм ыйча, хитт и
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Урия нең хат ын ын үзеңә алган өчен, синең йорт ың өстендә мәңг е кыл ыч эленеп
торыр». 11 Раббы таг ын болай ди: «Бәхетсезлекне Мин сиңа үз йорт ыңда бирермен.
Синең күз алд ыңда, хат ыннарыңн ы синнән тарт ып алып, якын ыңа бирермен, һәм
ул көпә-көндез алар белән ятып йоклар. 12 Син мон ы яшертен эшләдең, мин исә
бөтен Исраи л алд ында, көн күзендә эшләрмен».
Кылган гөныһыннан Давытның тәүбә итүе
– Раббы карш ында гөнаһ ым чиксез минем! – диде Давыт Натанга.
Аңа җавап итеп Натан:
– Раббы синең гөнаһ ыңн ы кичерә, җан ыңн ы кыйм ый, – диде. – 14 Ләк ин шуш ы
ялг ыш гамәлең белән син дошманнарыңа Раббын ы санламаск а юл куйд ың; шун ың
өчен синең туачак угл ың үләр.
15 Шуннан Нат ан үз өенә юнәлде. Раббы исә Урия хат ын ы тапк ан балаг а зыя н
салд ы, һәм сабый авырый башлад ы. 16 Бала хак ында Давыт Аллаһ ыга ялвард ы һәм
авызына ризык та алм ыйча, җиргә сузыл ып ятк ан килеш төннәрен өйдә япа-ялгыз
узд ырд ы. 17 Беркөнне, ятк ан урын ыннан күтәрмәкче бул ып, аның янына гаи лә
сендәг е өлкәннәр җыел ып килде. Әмма Давыт урын ыннан кузгалмад ы, алар белән
ризык та уртаклашмад ы.
18 Җиденче көн диг әндә балан ың гомер е өзелде. «Бала исән чакт а да безнең сүз
гә колак салм ый иде, хәзер ничек итеп без аңа, бала вафат, дип әйт ик?! Бер-бер
юләрлек эшләмәсә ярый», – дип, Давытн ың хезмәтчеләре бу хәбәрне аңа җитке
рергә кыйм ый торд ы. 19 Ләк ин ул, хезмәтчеләренең пыш ылдаш ып торуы н күреп,
балан ың вафат бул уы н аңлад ы һәм алардан:
– Бала үлдеме? – дип сорад ы.
– Үлде, – диделәр аңа.
20 Шуннан Давыт ятк ан җир еннән торып юынд ы, хуш исле майлар сөртт е, өсбашын алышт ырд ы да Раббы йорт ына гыйбадәт кыл ырга юнәлде. Өенә әйләнеп
кайт к аннан соң, ашарга китерергә боерд ы һәм утырып тамаг ын туйд ырд ы. 21 Хез
мәтчеләре аңардан:
– Ни өчен син, бала исән чакта, ризыктан баш тарт ып күз яшьләре түктең, ә
хәзер, балан ың вафат ыннан соң, урын ыңнан кузгал ып, ашарыңа сорап алд ың? –
дип кызыксынд ылар.
22 – Бала исән чакт а ризык капмавымн ың һәм күз яшьләр е түг үемнең сәб әб е
шулд ыр: кем белә, бәлк и, Раббы мине кызган ыр да сабый исән кал ыр, дип уйла
дым, – диде Давыт аларга җавап итеп. 23 – Ә хәзер, бала үлгәннән соң, нигә миңа
ризыктан баш тарт ырга?! Аны кире кайтара аламм ын и мин?! Мин аның янына
барырм ын, ә ул инде минем янга кире кайт мас.
24 Давыт аннары хат ын ы Батшебан ы юатт ы, янына кер еп, аның белән йоклад ы;
шуннан Батшеба ир бала тапт ы, аңарга Сөләйман дип исем кушт ы. Әлег е ир ба
лан ы Раббы бик яратт ы 25 һәм, Натан пәйгамбәрне җибәреп, балага Натан, Раббы
кушк анча, Едид ия һ* дип исем кушт ырд ы.
13

* 12:25 Едид ияһ

– яһүдчә «Раббын ың яратк ан ы» мәгънәсендә.
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Давытның Рабаһ шәһәрен яулап алуы
26 Ул арада Йоа в, аммон иләр каласы Рабаһк а карш ы яуг а күт әр елеп, патша кир
мәнен яулап алд ы 27-28 һәм «Мин, Рабаһк а һөҗ үм итеп, каладаг ы чишмәләрне кулга
төшердем. Хәзер син, калган гаскәрне җыеп, шәһәрне басып ал, югыйсә аны мин
ала калсам, ул минем исем белән атал ырга тиеш булачак» дигән хәбәр белән Давыт
янына кешеләрен җибәрде.
29 Давыт, гаскәрне җыеп, Рабаһк а таба юнәлде һәм шәһәрне басып алд ы. 30 Шун
да Давыт, аммон иләр илаһ ы булган Милк үм сын ын ың баш ыннан бер талант* ал
тыннан коелган һәм асылташ белән бизәлгән таҗ ын салд ырып, әлег е асылташн ы
үзенең таҗ ына беркетте. Әлег е шәһәрдә Давыт бик күп мал-мөлкәт кулга төшерде.
31 Шәһәрдә яшәг ән хал ыкн ы исә, куы п алып кит еп, пычк ы, тимер кәйлә һәм балт а
белән эшләргә, кирпеч янд ырырга мәҗбүр итте. Аммон иләр яшәгән бөтен шәһәр
ләрдә ул шулай эшләде. Шуннан Давыт үзенең барл ык гаскәре белән Иерусал имгә
әйләнеп кайтт ы.

13

Амнун белән Тамар

Давыт угл ы Абшал умн ың Тамар исемле бик чибәр сеңлесе бул ып, шул
кызг а Давыт угл ы Амн унн ың гыйш к ы төшт е. 2 Үзенең туг ан ы Тамарн ы
уйлап, Амн ун тәмам авыруга сабышт ы; чөнк и гыйффәтле Тамарга каг ыл у Амн ун
өчен мөмк ин булмастай эш тоела иде. 3 Амн унн ың Йонадаб исемле дуст ы бар иде.
Ул, Давытн ың абыйсы Шимган ың угл ы бул ып, бик хәйләкәр адәм иде. 4 Беркөн
шул егет Амн унга болай диде:
– Ни сәбәпле син, патша угл ы, көннән-көн ябыгасың? Шун ы әйтмәссеңме?
– Энем Абшал умның сеңлесе Тамарны яратам мин, – дип җавап бирде аңа Амн ун.
5 Шуннан Йонадаб аңа монд ый киңәш бирде:
– Урын өстенә менеп ят та авыруга сабыш; атаң хәлеңне белешергә килгәч, аңа:
«Кыз туг ан ым Тамар, яныма килеп, мине ашатсын; минем күз алд ымда ризык
әзерләгәнен карап торып, аның кул ыннан ашар идем», – дип әйт.
6 Амн ун урын өст енә менеп ятт ы да авыруг а сабышт ы; патша аның хәлен белерг ә
дип килгәч, Амн ун аңа:
– Кыз туган ым Тамар, килеп, минем күз алд ымда бер-ике көлчә пешерсен, мин
аның кул ыннан ашар идем, – диде.
7 Шуннан Давыт, Тамар йорт ына кеше җиб әр еп: «Туг ан ың Амн ун өенә барып,
аңа ризык хәстәрләп бир», – дип әйттерде. 8 Тамар үзенең ир туган ы Амн ун янына
юнәлде. Ул кергәндә, Амн ун урын өстендә ята иде. Тамар, он алып, кам ыр изде,
аның күз алд ында ясап, көлчә пешерде. 9 Көлчәләрне, табадан алып, карш ына ки
тереп куйд ы, әмма Амн ун ризыктан баш тарт ып:
– Барсы да бүлмәдән чыксыннар, – диде. Бүлмәдәг еләрнең һәммәсе чыг ып бет
кәч, 10 Амн ун Тамарга болай диде: – Ризыкн ы эчке бүлмәгә керт тә мин шунда
синең кул ыңнан ашарм ын.
1

* 12:30 Тал ант

– 30 кг.
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Шуннан Тамар үзе пешергән көлчәләрне алд ы да ир туган ы Амн унга эчке бүлмә
гә кертеп бирде. 11 Карш ысына көлчәләрне китереп куйгач, Амн ун аны эләктереп
алд ы да:
– Кил, минем яныма ят, – диде.
12-13 Ләк ин Тамар аңа карш ы килеп:
– Юк, туган ым, нам усыма каг ылма минем! Исраи л җирендә монд ый кабахәт
лек кыл ын ырга тиеш түг ел, акыл ыңа кил! – диде. – Шунд ый мәсхәрәдән соң мин
кая барыйм?! Сине дә Исраи л җирендә тилегә чыгарырлар. Патша белән сөйләшеп
кара, мине сиңа бирергә карш ы килмәс ул.
14 Әмма Амн ун аның сүзләр енә колак салмад ы, кыздан көчлер әк булг анг а, аны
мәсхәрә итте – аның белән ятт ы. 15 Ләк ин соң ыннан Амн ун күңелендә кызга ка
рата коточк ыч нәфрәт уянд ы, әлег е нәфрәт моңарч ы кызга булган мәхәббәттән
берн ичә тапк ыр көчлерәк иде.
– Тор, кит биредән! – диде аңа Амн ун.
16-17 – Юк, кума мине, – дип ялв ард ы Тамар, – син миңа бер әшәкелек эшләдең
инде, мине куы п, таг ын да зуррак явызл ыкк а барасың!
Ләк ин Амн ун аны тыңларга да теләмәде, хезмәтчесен чак ырып китереп:
– Бу хатынны биредән куып чыгар да артыннан ишекне бикләп куй! – дип боерды.
18 Патшан ың гыйфф әтле кызлары кия торг ан озын җиңле күлмәк киг ән Тамарн ы
хезмәтче өйдән куы п чыгард ы һәм арт ыннан ишекне бикләп куйд ы. 19 Шуннан
Тамар баш ына көл сипте дә, өстендәг е чуар киемнәрен ерт к алап, куллары белән
баш ын тотк ан килеш кычк ырып елый-елый китеп бард ы.
20 – Синең белән ир туг ан ың Амн ун булд ым ы? – дип сорад ы аңардан абыйсы
Абшал ум. – Тын ычлан, сеңлем, ул – синең туган ың, бу кадәр бетеренмә.
Шуннан Тамар ялг ызы гына абыйсы Абшал ум йорт ында яшәп калд ы. 21 Бу хакта
ишеткәч, Давыт патшан ың бик нык ачуы чыкт ы. 22 Абшал ум исә ни яхш ыдан, ни
яманнан Амн унга бер сүз катмад ы, чөнк и, сеңлесе Тамарн ы мәсхәрәләгән өчен,
Амн унга булган нәфрәте чик-чамасыз иде.
Сеңлесе өчен Абшалумның Амнуннан үч алуы
Ике ел вак ыт үтеп, Эфраи м каласы янындаг ы Багал-Хатсорда сарык йон ы
кырк ыр вак ыт җиткәч, патшан ың барл ык угылларын Абшал ум үзенә кунакк а ча
кырд ы. 24 Абшал ум, патша хозурына килеп:
– Бүг ен синең кол ың йорт ында сарык йон ы кырк ыйлар, патша үзе һәм аның
түрәләре мин кол ың белән барса иде, – диде.
25 Әмма патша, Абшал умг а карш ы килеп:
– Юк, угл ым, без, җыйнаулаш ып барып, сине мәшәк атьләм ик, – диде патша.
Абшал ум ни гозерләп сораса да, патша, хәер-фатихасын күндереп, аңа барудан
баш тартт ы.
26 – Алайса безнең белән абыем Амн ун барсын, – диде аңа Абшал ум.
– Нигә синең белән барырга тиеш ул?! – дип сорад ы патша.
27 Әмма Абшал ум һаман шулай кыст аг ач, Амн унг а һәм бөт ен патша угылларына
Абшал ум белән барырга патша рөхсәт итте. 28 Абшал ум исә үзенең хезмәтчеләренә:
23
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– Амн уннан күз алмаг ыз; ул, шәраб эчеп, кәефләнеп кит үгә, мин сезгә: «Амн ун
га һөҗ үм итег ез!» – дип әйтермен, һәм сез аны үтерерсез. Курыкмаг ыз, мин сезгә
шулай боерам, кыю һәм бат ыр бул ыг ыз! – диде.
29 Абшал умн ың хезмәтчеләр е, хуҗ асы ничек кушса, шулай эшләделәр: алар Ам
нунн ың җан ын кыйд ылар. Патшан ың башк а угыллары исә урыннарыннан торд ы
да һәрк айсы, үз кач ырына атлан ып, тизрәк кач у ягын карад ы. 30 Патша угыллары
әле юлда чакта ук Давытк а «Патшан ың барл ык угылларын Абшал ум үтереп бе
терде, аларн ың берсе дә исән калмад ы» дигән хәбәр килеп иреште, 31 һәм патша,
урын ыннан кузгал ып, өстендәг е киемнәрен ертт ы да җиргә капланд ы; аңа карап,
янәшәсендәг е хезмәтчеләр дә өс киемнәрен ертт ылар. 32-33 Ләк ин Давытн ың абый
сы Шимга угл ы Йонадаб аңа:
– Патшан ың бөтен угылларын да үтереп бетергәннәр дип уйламасын әфәндем,
бары Амн ун гына вафат, сеңлесен мәсхәрәләгән көннән бирле Абшал ум аны үте
рергә ния тләп йөри иде, – диде.
34 Бу вак ытт а инде Абшал ум кач ып киткән иде.
Шәһәр капк асы янында сакта торуч ы егет баш ын күтәреп карад ы һәм тау битен
дәг е юл буйлап түбән таба төшеп кил үче зур бер төркемне күреп алд ы. 35 Йонадаб
шунда патшага:
– Әнә, патша угыллары кайт ып килә, кол ың ничек әйт кән булса, нәкъ шулай
килеп чыкт ы, – диде.
36 Ул шулай дип әйт еп бет ерүг ә, патша угыллары кайт ып җитт еләр һәм кычк ырып
еларга тот ынд ылар. Патша үзе дә, аның хезмәтчеләре дә ачы күз яшьләре түкте.
37-38 Абшал ум, шулай итеп, үзенең бабасы хозурына – Гәшүр патшасы булг ан
Амм их уд угл ы Талмай янына качт ы һәм өч ел буе шунда яшәде. Давыт исә угл ы
Амн унн ы югалт у кайг ысыннан һаман елап-сыктавында булд ы. 39 Әмма вак ыт
узган саен, аның йөрәг е Абшал ум хак ында ныграк борч ылд ы, чөнк и, Амн унн ың
әҗәленнән соң, ул инде тын ычлана төшкән иде.
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Абшалумның Иерусалимгә әйләнеп кайтуы

Патшан ың Абшал ум хак ында уйлан ып йөрүен күреп, 2 Сәрүя угл ы Йоав,
Тык уа дан акыллы-зирәк бер хат ынн ы патша янына алып килер өчен, ке
шеләр җибәрде. Әлег е хат ынга ул:
– Зур хәсрәткә тарыган кеше сыман, өстеңә кайг ы киемнәре ки дә хуш исле май
ларыңн ы сөртенм ичә, матәм тотк ан хат ын кыяфәтендә 3 патша хозурына кер һәм
мин сиңа әйтәсе сүзләрне җиткер, – диде һәм ни-нәрсә әйтергә икәнен өйрәтте.
4 Тык уа дан килг ән хат ын, патша хозурына кер еп, баш ын түб ән иде дә йөз е бе
лән җиргә капланд ы һәм:
– Ярдәм ит миңа, патша! – диде.
5 – Нәрс ә борч ый сине? – дип сорад ы аңардан патша.
– Мин – тол хат ын, ирем үлде минем, – дип җаваплад ы хат ын. – 6 Синең ко
лыңн ың ике угл ы бар иде. Беркөн шулай басуда чакта алар ызг ыш ып киттеләр, һәм
аларн ы аерырдай кеше булмад ы. Шуннан берсе икенчесен яралап үтерде. 7 Хәзер
бөтен кардәш-ыру миңа каршы күтәрелде. «Үзенең туганына кул күтәргән катыйльне
1
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безгә бир, туган ын ың җан ын кыйган өчен, без дә аның баш ына җитәбез! Нәселен
корытабыз аның!» – ди алар. Әгәр аны үтерсәләр, минем соңг ы өмет чатк ысы сү
нәчәк – җир йөзендә иремнең исеме дә, дәвам ы да калмая чак.
8 – Бар, тынычлап өеңә кайт, синең хакта боерыгымны бирермен, – диде аңа патша.
9 Әмма Тык уа дан килг ән хат ын аңа:
– Патша әфәндем, гаеп минем баш ыма һәм атам гаиләсенә төшсен; патша үзе
дә, аның тәхете дә гаепсездер, – диде.
10 – Сиңа карш ы чыг а калсалар, аларн ы минем яныма алып кил – бүт ән борч ы
маслар сине, – диде патша.
11 Хат ын исә сүз ен дәв ам итт е:
– Алайса, патша, кан өчен үч алырга һәм угл ымн ың гомерен өзәргә юл куймаск а
Раббы Аллаң исеме белән ант ит.
– Раббы Үзе шаһ итт ыр: угл ыңн ың баш ыннан сыңар чәч бөртег е дә төшмәс! –
диде патша.
12 – Патша әфәндемә таг ын бер сүз әйт ерг ә рөхс әт итс әң иде, – диде хат ын.
– Әйтеп кара, – дип җаваплад ы патша.
13 – Шулай икән, ни өчен син Аллаһ ы халк ына карш ы эш итәс ең? – диде ха
тын. – Патша үзенең сүзләре белән үзенә хөкем чыгара, чөнк и ул сөрг ендәг е угл ына
кайт ырга рөхсәт бирм и. 14 Җир өстенә түг елгән сун ы кире җыеп алып булмаган
кебек, дөнья куйган кешегә дә кабат җан өрү мөмк ин түг ел. Аллаһ ы берәүнең дә
җан ын харап итәргә теләм и, читкә тибәрелгән кеше Миннән читләшә күрмәсен,
дип борч ыла. 15 Шуңа күрә мин, әлег е сүзләремне әфәндем патшага җиткерергә
ния тләп, аның хозурына килдем, чөнк и халк ым мине курк уга салд ы. «Патша бе
лән сөйләшеп карыйм әле, бәлк и, кол ы кушк анча эшләр, 16 гозеремне тыңлап бе
терер һәм, Аллаһ ы тарафыннан безгә тәгаенләнгән мал-мөлкәткә кызыг ып, мине
вә угл ымн ы юк итәргә ния тләгән адәмнәр кул ыннан котк арыр», – дип уйлад ым.
17 Әфәндем патшан ың сүзләр еннән соң күңелемнән мин, җан ыма тын ычл ык иңәр,
дигән идем, чөнк и әфәндем патша, Аллаһ ын ың сфәрештәсе сыман, яманн ы ях
шыдан аера белә. Раббы Аллаң һәрчак юлдаш ың булсын!
18 Шунда патша:
– Минем соравыма яшерм ичә җавап бир, – диде.
– Сөйлә, әфәндем патша, – диде хат ын.
19-20 – Йоа в кул ы уйнам ыйм ы монда? Бу сүзләрне сиңа ул сөйләрг ә кушт ым ы? –
дип сорад ы патша.
– Үзең исән-имин булган кебек, сүзләрең хакт ыр, әфәндем патшадан уңга да,
сулга да каерырга мөмк ин түг ел – кол ың Йоав әмере бу; шуш ы хәлне яхш ырт ыр
өчен, әлег е сүзләрне ул әйтергә кушт ы. Әмма әфәндем, Аллаһ ы фәрештәсе сыман,
зирәк акылл ыд ыр: җир йөзендә ни-нәрсә кыл ынган ы аңа мәгъл үмдер.
21 Шуннан Давыт патша Йоа вк а:
– Мин барысын да син теләгәнчә эшләрмен – угл ым Абшал умн ы кайтар, – диде.
22 Йоа в баш ын иде, йөз е белән җирг ә каплан ып, патшаг а макт ау сүзләр е әйтт е:
– Әфәндем патшан ың мин кол ыңа яхш ы мөнәсәбәттә икәне мәгъл үм булд ы
бүг ен, чөнк и патша үзенең кол ы теләгәнчә эшләде.
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23 Шунн ан Йоа в, Гәшүр тарафын а юл алып, Абш ал умн ы Иерус ал имг ә алып
кайтт ы. 24 Әмма патша «Абшал ум үз йорт ына кайтсын, минем йөземә бакмасын!»
дигән әмер бирде, һәм Абшал ум үз йорт ына әйләнеп кайтт ы – аңа патша хозурына
керергә рөхсәт булмад ы.

Абшалумның Давыт белән татулаш уы
Бөтен Исраи л җирендә Абшал ум кебек күркәм, мәхәббәтле, баш түбәсеннән
алып аяк табан ына кадәр гәүдә-сынында һичбер кимчелексез ир-ат зат ы булм ый.
26 Чәче җит еп, аның авырл ыг ы гәүдәс ен баса башлаг ач, Абшал ум, елг а бер тапк ыр
чәчен алд ырып, аны үлч и иде – чәченең авырл ыг ы патша үлчәве белән ике йөз
шәк ылга* җитә иде. 27 Абшал умн ың өч угл ы һәм Тамар атл ы бер кызы бул ып, әлег е
кыз күз явын алырл ык чибәр иде.
28 Шул рәв ешле, патша белән күрешми-очрашмыйча, Абшал ум Иерусал имдә ике
ел гомер кичерде. 29 Беркөн Абшал ум, патша хозурына йом ыш белән җибәрергә
ния тләп, Йоавн ы чак ырт ып алмакч ы булд ы, әмма тег есе аның янына килергә те
ләмәде. Шуннан ул Йоавн ы икенче кат чак ыртт ы, ләк ин Йоав кил үдән таг ын баш
тартт ы. 30 Шуннан Абшал ум үзенең хезмәтчеләренә:
– Минем басу белән янәшә Йоа вн ың арпа кишәрлег ен күр әс езме? Барып ут
төрт ег ез шуңа, – дип боерд ы, һәм Абшал умн ың хезмәтчеләре әлег е кишәрлеккә ут
салд ылар. 31 Шуннан соң Йоа в, кузг ал ып, Абшал умн ың өенә килде һәм аңардан:
– Ни өчен синең хезмәтчеләрең минем кишәрлеккә ут салд ы? – дип сорад ы.
32 Абшал ум исә Йоа вк а болай дип җав ап кайт ард ы:
– Сине чак ырт ып, мин кеше җибәрдем, синең арк ыл ы патшадан: «Нигә дип мин
Гәшүрдән кайтт ым икән? – дип белешмәкче идем. – Шунда гына калсам, яхш ы
рак бул ыр иде». Патша белән күрешәсем килә минем. Әгәр инде гаепле икәнмен,
үтерсен ул мине!
33 Шуннан Йоа в, патша янына барып, әлег е сүзләрне аңа җиткерде, һәм Абша
лумн ы патша үзенә чак ырт ып алд ы. Абшал ум, патша хозурына килеп, йөзе белән
җиргә капланд ы; һәм патша аны үпте.
25

15

Абшалумның фетнә оештыруы

Шуннан Абшал ум үзенә арбалар, атлар һәм арба алд ыннан чабып баруч ы
илле ир-егет булд ырд ы. 2 Ул, таңнан торып, шәһәр капк асы янына чыг ып
басар иде дә, дәгъв а белән патша хөкеменә кил үчене үз янына чак ырып кит ер еп,
аның кайсы шәһәрдән бул уы н сораш ыр иде. Йом ыш белән кил үче: «Синең кол ың
Исраи лнең фәлән ыруг ыннан», – дип җав ап кайт арг аннан соң, 3-4 Абшал ум аңа:
– Синең дәгъваларың урынл ы, хакт ыр, әмма патша хозурында синең сүзләре
ңә колак сал ырдай кеше табылмас, – дия р иде һәм, – И-и, әгәр дә шуш ы җирнең
хөкемчесе итеп мине куйсаларм ы?! Нинд и генә бәхәс яисә дәгъва белән килсәләр
дә, һәрбер кешене кабул итеп, гадел хөкем чыгарыр идем, – дип өстәр иде.
1

* 14:26 Шәкыл
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5 Бер әрс е шунда аның карш ына килеп баш ия калса, Абшал ум, кулларын сузып,
аны кочаклап үбәр иде. 6 Патша хөкеменә кил үче һәр кеше белән Абшал ум үзен
шулай тотт ы, шул рәвешле, ул әкренләп Исраи л халк ын ың күңелен яул ый бард ы.
7 Дүрт ел үткәч, Абшал ум Давытк а болай диде:
– Раббы алд ында әйт кән нәзеремне үтәргә мин Хебрунга барам. 8 Мин, синең
кол ың, Арам җирендәг е Гәшүр төбәг ендә яшәгән чакта, Раббы куш ып Иеруса
лимгә әйләнеп кайта алсам, Раббыга корбан китерер идем, дип нәзер әйт кән идем.
9 – Юлың имин булсын, – диде аңа патша, һәм Абшал ум Хебрунг а юл алд ы.
10 Шуннан Абшал ум «Бырг ы тавыш ын ишет үг ә: „Абшал ум Хебрунд а тәхеткә
утырд ы!“ – дип игълан итег ез!» дигән хәбәрне җиткерү өчен, Исраи л җирендә
яшәүче барл ык ыругларга үзенең шымч ыларын җибәрде.
11 Абшал ум үзе белән берг ә Иерусал имнән ике йөз кеше иярт еп алып китт е. Алар
эшнең нәрсәдә икәнен белм ичә, ихлас күңелдән аның чак ыруы н кабул иттеләр.
12 Корбан чал у йоласын башк арг ан чакт а, Абшал ум Гило шәһәр ендә яшәүче Давыт
киңәшчесе Ахитофелн ы чак ырт ып китертте. Шул рәвешле, Абшал ум оешт ырган
фетнә көчәя-киңәя барып, Абшал ум тирәсенә хал ык һаман агыла, туплана торд ы.

Давытның Иерусалимнән качуы
Беркөн Давыт янына хәбәрче килеп:
– Исраи л иләрнең күңеле Абшал ум ягына авышт ы, – диде.
14 Шуннан Давыт үз хозурында, Иерусал имдә булг ан барл ык хезмәтчеләр енә:
– Кузгал ыг ыз, безгә качарга кирәк! Югыйсә Абшал умнан кот ыл у булмая чак;
хал ыкн ы кыл ычтан узд ырып шәһәрне җимермәсен өчен, безгә ашыг ырга кирәк.
15 – Әфәндеб ез патша ничек хәл кылса, шулай эшләрб ез, без – синең колла
рың, – диде аңа хезмәтчеләре.
16 Патша үзе, йортт а булг ан бар хал ык аның арт ыннан җәя үләп юлг а чыкт ы. Үзе
нең ун кән изәг ен патша йортн ы карап торырга калд ырд ы. 17 Патша һәм аңа ияргән
хал ык җәя үләп юлга кузгалд ы; Бәй т-Мерхак янына җиткәч, бермәлгә туктап кал
дылар. 18 Шунда патша яныннан аның бөтен хезмәтчеләре, аннары җансакч ылары
үтте, алар арт ыннан патша белән бергә Гәт шәһәреннән күчеп килгән алт ы йөзләп
гәтле узд ы. 19 Шулчак патша гәтле Иттайга:
– Нишләп син безнең белән барасың? Кире борыл, тег е патша белән кал; син үз
җиреңнән сөрелгән кеше ләбаса. 20 Кичә генә син үзең бирегә килдең, ә бүг ен сине
үзем белән алып кит имме? Кая барган ымн ы әлегә үзем дә белм им; кире әйләнеп
кайт, үзең белән ир туганнарыңн ы да алып кит; мәрхәмәт вә тугрыл ык синең юл
даш ың булсын! – диде.
21 Патшаг а җав ап итеп Итт ай:
– Раббы да, әфәндем патша да – шаһ ит: гомерем белән хушлаш ырга туры килсә
дә, әфәндем патша барган урынга аның кол ы да барыр! – диде.
22 – Алайса, минем белән китт ек, – диде Давыт Итт айг а.
Шуннан гәтле Иттай, аның барлык кешеләре һәм аларның балалары – бөтенесе
бергә юлга кузгалды. 23 Патша кешеләре узган вакытта, бөтен ил зар елап калды. Пат
ша һәм аның юлдашлары Кыдрун ташкынын үттеләр, аннары чүлгә таба юл тоттылар.
13
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Садыйк һәм аның белән бергә бөтен левиләр Аллаһының сандыгын күтәреп барды
лар. Алар сандыкны куйганнан соң, Абъятар, бар халык шәһәрдән чыгып беткәнче,
калкулык өстендә корбаннар китерә торды. 25 Шунда Садыйкка патша болай диде:
– Аллаһ ы санд ыг ын шәһәргә кире илтеп куй. Раббы миннән разый булса, Ул
мине бирегә кире кайтарыр, һәм мин санд ыкн ы да, Аның йорт ын да күрермен.
26 Әгәр инде Ул: «Мин синнән разый түг ел», – дип әйт ә икән, димәк, барысы да
Аның ихт ыя рында: минем белән ни теләсә, шун ы кылсын.
27 Рух ан и Сад ыйкк а патша таг ын болай диде:
– Кара аны, исән-имин шәһәргә әйләнеп кайт; үзең белән угл ың Ахимагасн ы
һәм Абъя тар угл ы Йонатанн ы ал, угылларыг ызн ың икесе дә сезнең белән булсын.
28 Сездән миңа хәб әр килеп җиткәнне чүлдәг е үзәнлект ә көт әрмен.
29 Сад ыйк белән Абъя т ар Аллаһ ы санд ыг ын Иерусал имг ә алып кайт ып урнаш
тырд ылар һәм үзләре дә шунда калд ылар. 30 Давыт исә Зәйт үн тавына күтәрел үендә
булд ы; күз яшьләре түгә-түгә ул һаман алга бард ы, аның баш ы бөркәүле, аяклары
ялангач иде; юлдашларын ың да баш ы бөркәлгән бул ып, һәрк айсы зар елап алга
атлад ы. 31 Бервак ыт Давытк а:
– Абшал ум белән бергә Ахитофел да фетнәчеләр арасында, – дигән хәбәр җит
керделәр.
– И-и Раббым! – диде шунда Давыт. – Ахитофелн ың киңәшләре хупланмасын!
32 Аллаһ ыг а гыйбадәт кыла торг ан тау баш ына күт әр елг әч, Давыт үзенең дус
тын – әрк и Хушайн ы очратт ы. Аның өстендәг е киемнәре ерт к алан ып, баш ына
туфрак сибелгән иде.
33 – Әгәр син минем белән барсаң, миңа мәшәк ать кенә бул ырсың, – диде аңа
Давыт, – 34 ә менә шәһәргә кайт ып, Абшал умга: «Патша, мин – синең кол ың
дыр; моңарч ы атаңн ың кол ы булд ым, хәзер исә синең кол ың», – дисәң, Ахитофел
киңәшләренең гамәлгә ашуы на юл куймассың. 35 Рухан илар Сад ыйк белән Абъя тар
анда синең белән бул ыр; патша йорт ында ишеткән һәр сүзеңне аларга сөйләп бар.
36 Сад ыйк угл ы Ахимаг ас белән Абъя т ар угл ы Йонат ан да аталары янында бул ыр.
Сезгә килеп ирешкән һәр хәбәрне алар аша миңа җиткереп торыг ыз.
37 Давытн ың дуст ы Хушай шәһәрг ә әйләнеп кайт к ан мәлдә, Абшал ум Иеруса
лимгә кереп килә иде.
24

16

Сибаның Давытка риз ык китерүе

Давыт тау баш ыннан бераз төш үг ә, аның карш ысына көтмәг әндә пар
ишәг енә ике йөз данә көлчә, йөз бәйләм йөзем, йөз бәйләм инҗ ир һәм бер
турсык шәраб төя гән Меп ибошет хезмәтчесе Сиба килеп чыкт ы.
2 – Нәрс әг ә болар? – дип сорад ы патша аңардан.
– Ишәкләргә патша атланып йөрер, икмәк һәм җимеш гаскәриләргә ризык булыр,
шәрабн ы исә чүл кичкәндә хәле киткән кешеләр эчәр, – дип җавап кайтард ы Сиба.
3 – Синең әфәндеңнең угл ы кая? – дип сорад ы аңардан патша.
– Иерусал имдә калд ы ул, «Менә хәзер исраи л иләр атам тәхетен миңа кайтарыр
лар», – дип өметләнә, – диде Сиба.
1
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4 Шунда патша Сибаг а:
– Моңарч ы Меп ибошетн ык ы саналган бөтен мал-мөлкәт синеке бул ыр, – диде.
Сиба, баш ын иеп:
– Әфәндем патша киләчәктә дә һәрдаи м миннән канәгать булса иде, – диде.

Шымгыйның Давытны яманлавы
Давыт патша Бах урим шәһәренә якынлаш ып килгәндә, аның карш ысына
Шаулга туган тиешле Гера угл ы Шымг ый килеп чыкт ы да Давыт һәм аның түрә
ләренең уң вә сул ягыннан кил үче гаскәриләргә таш ата-ата, яман телләнеп арт
ларыннан иярде.
7 – Кит бир едән, кит, кат ыйль, адәм акт ыг ы! – дип кычк ыруы нда булд ы ул. –
8 Шау л урын ына тәхеткә менеп утырг ан өчен, Шау л гаи ләс енең кан ы өчен Раббы
синнән үч ала. Раббы әнә патшал ыкн ы Абшал умга, синең угл ыңа тапш ырд ы. Явыз
кеше булганга шуш ы бәлагә тарыд ың син!
9 Шулчакн ы Сәрүя угл ы Әвишәй:
– Ни өчен эттән туган бу нәрсә минем әфәндем патшан ы яманл ый?! Барып, ба
шын кыеп төшерергә рөхсәтеңне бир, – дип, патшага мөрәҗәгать итте.
10 – Сезнең эшег ез түг ел бу, Сәрүя угыллары. Әгәр Раббы аңа Давытн ы яманлар
га кушк ан икән, «Ник син алай эшл исең?» – дип, аны кем туктата алыр?! – диде
Давыт. 11 Аннары Әвишәйгә һәм үзенең барл ык хезмәтчеләренә мөрәҗәгать итеп: –
Әгәр минем орл ыктан туган угл ым минем җанн ы кыя рга ния тл и икән, Бенья м ин
ыруг ыннан булган әлег е адәмнән нәрсә көтәргә кала?! – дип өстәде. – Тимәг ез
аңа, яманл ый бирсен, Раббы шулай кушк анд ыр. 12 Бәлк и, Раббы, минем бүг енг е
кимсетел үемне күреп, миңа Үзенең фат их асын күндерер.
13 Шул рәв ешле, Давыт һәм аның кешеләр е үз юлынд а булд ы, Шымг ый исә
Давыт ягына таш һәм тузан ата-ата, яман телләнеп тау бите буйлап аларга ияреп
бард ы. 14 Патша һәм аның белән булган бар хал ык, арып-талып Үрд үн буена килеп
җиткәннән соң, хәл алырга туктад ы.
5-6

Ахитоф елның Абшалумга киңәш бирүе
Абшал ум исә үзенә ияргән исраи л иләр белән бергә Иерусал имгә аяк баст ы;
Ахитофел да аның янәшәсендә булд ы. 16 Шулвак ыт Давытн ың дуст ы әрк и Хушай,
Абшал ум янына килеп:
– Яшәсен патша! Яшәсен патша! – диде.
17 – Шуш ым ы инде дуст ыңа булг ан тугрыл ыг ың? Ни өчен син дуст ың белән
китмәдең? – диде аңа Абшал ум.
18 – Юк, Раббы вә шуш ы хал ык – бар Исраи л сайлаг ан кеше якл ы мин. Мин
биредә калам, – дип җавап бирде Хушай Абшал умга. – 19 Давыт угл ына хезмәт ит
мичә, кемгә хезмәт итим мин?! Атаңа ничек хезмәт иткән булсам, сиңа да шулай
ук хезмәт күрсәтермен.
20 – Киңәшеңне бир, нишләрг ә безг ә? – дип сор ад ы шунд а Абш ал ум Ахит о
фелдан.
15
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21 – Атаң йортн ы карарг а кән из әкләр ен калд ырд ы, син шулар белән йокла, –
дип киңәш бирде аңа Ахитофел, – шул чакн ы атаңда сиңа карата нинд и нәфрәт
уянган ын бөтен Исраи л халк ы ишетер, һәм синең тарафдарларың ышан ычл ы яр
дәмчеңә әйләнер.
22 Шуннан сарай түб әс е өст ендә Абшал ум өчен чат ыр корд ылар, һәм ул бөт ен
Исраи лнең күз алд ында атасын ың кән изәкләре янына керде.
23 Ул заманда Ахит офел бирг ән киңәшләр Аллаһ ыдан иңг ән үгет-нәсыйхәт кебек
санал ып, аның һәр киңәше Давыт өчен дә, Абшал ум өчен дә гая ть әһәм ия тле иде.

17

Ахитоф ел корган ниятләрнең Хушай тарафыннан җимерелүе

Шулай беркөн Абшал умга мөрәҗәгать итеп Ахитофел:
– Уни ке мең кеше сайлап алып, бүг ен төнлә Давыт арт ыннан куа чыгарга
рөхсәт ит, – диде. – 2 Мин аның арган-талган, ихт ыя ры сынган вак ыт ын туры ки
тереп һөҗ үм итәрмен дә курк уга сал ырм ын, һәм аның белән булган кешеләр кайсы
кая тарал ыш ып беткәч, патшан ы үтерермен. 3 Шул рәвешле мин әлег е кешеләрнең
барысын синең кул аст ына тапш ырырм ын. Син үтерергә теләгән кеше вафат бул
гач, бөтен хал ык тын ычл ыкта кал ыр.
4 Бу ния т Абшал умн ың үзенә дә, Исраи л өлкәннәр енең дә күңеленә хуш килде.
5 Ләк ин Абшал ум:
– Әрк и Хушайн ы чак ырыг ыз, тыңлап карыйк, ул ни әйтер икән, – диде.
6 Хушай аның хозурына килде, һәм Абшал ум Хушайг а болай диде:
– Ахитофел менә болай ди; ул кушк анн ы эшл икме? Әгәр аныңча эшләмәсәк,
син нинд и киңәш бирерсең?
7 – Ахит офелн ың киңәше бу юлы бик шәпләрдән түг ел, – диде Хушай Абшал умг а
8 һәм сүз ен дәв ам итт е: – Син атаңн ы да, аның кешеләр ен дә яхш ы беләс ең: алар
кыю вә баласыннан аерылган ана аю сыман яман ачул ы. Моңардан тыш, синең
атаң – тәҗрибәле суг ышч ы: төн кунарга ул үзенең кешеләре белән калмас. 9 Хәзер
ул, мөгаен, берәр мәгарәгә яисә башк а бер урынга кереп яшеренгәндер. Әгәр атаң
беренче бул ып синең кешеләреңә һөҗ үм итсә, хал ык бу хакта ишетеп: «Абшал ум
якл ы кешеләр җиңелгән икән», – дия р. 10 Ул чаг ында арыслан йөрәкле бат ыр су
гышч ылар да төшенкелеккә бирелер, чөнк и атаңн ың да, аның гаскәриләренең дә
нинд и гайрәтле суг ышч ылар бул уы бөт ен Исраи лгә мәгъл үмдер. 11 Шуңа күрә
миннән сиңа киңәш шул: Даннан алып Беер-Шебага кадәр бөтен Исраи л синең
яныңа җыелсын; хал ык диңг ез ярындаг ы ком бөртег е сыман күп бул ыр, һәм алар
ны көрәшкә син үзең алып барырсың. 12 Әнә шул чаг ында без Давытк а карш ы яуга
күтәрелербез һәм, ул кайда бул уга карамастан, җирне тоташ томалап алган чык
сыман аның өстенә ябырыл ырбыз – ул үзе дә, аның белән булган кешеләрнең дә
берсе-бер исән калмас. 13 Әгәр инде ул кайсы да булса шәһәргә кереп качарга уйла
са, бөтен Исраи л шул шәһәр янына арк аннарын алып килеп, әлег е шәһәрне елгага
сөйрәп төшерербез, аңардан бер генә таш әсәрен дә калд ырмабыз.
14 Абшал ум һәм бөт ен исраи л иләр әрк и Хушайн ың киңәшен Ахит оф ел бирг ән
киңәштән яхш ырак дип тапт ылар. Шул рәвешле, Раббы, Абшал умн ы бәлагә сал ыр
өчен, Ахитофел биргән яхш ы киңәшне кабул иттермәде.
1
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Давытның, кисәтү алып, Үрдүнне кичүе
15 Аннары Хушай:
– Абшал умга һәм Исраи л өлкәннәренә Ахитофел болай дип киңәш иткән иде,
мин исә менә монд ый киңәш бирдем, – дип, рух ан илар Сад ыйк белән Абъя тарга
хәбәр җиткерде. – 16 Ә хәзер, – дип өстәде ул, – тизрәк Давыт янына кеше җибә
рег ез һәм аңарга: «Бүг ен төн кунарга кич ү янында чүлдә калма, ничек кенә булса
да елга аръя г ына чыгарга кара, югыйсә үзең дә, яныңдаг ы бар хал ык та һәлак бу
лырга мөмк ин», – дип әйтег ез.
17 Рух ан и угыллары Йонат ан белән Ахимаг ас, Рог ел инеше янында тукт ап, хә
бәр көтеп калд ылар, чөнк и аларга шәһәрдә күзгә чал ын ырга ярам ый иде. Хезмәтче
хат ын хәбәр китергәч, алар Давыт патшан ы кисәтергә тиеш иделәр. 18 Ләк ин бер
үсмер, аларн ы күреп кал ып, Абшал умга җиткерде; әмма егетләр кач ып өлг ерде
ләр һәм, Бах уримга килеп, бер кешенең ишегалд ында коега төшеп яшеренделәр.
19 Әлег е кешенең хат ын ы, читт ән караг анда берн и сиз елмәслек итеп, кое авызына
җәймә чыгарып җәйде дә җәймә өстенә ашл ык таратт ы. 20 Абшал ум хезмәтчеләре,
әлег е хат ын янына өйгә кереп:
– Ахимагас белән Йонатан кайда? – дип сорад ылар.
Хат ын аларга:
– Кич ү аша елга аръя г ына чыг ып киттеләр, – дип җавап кайтард ы.
Абшал ум хезмәтчеләре әлег е егетләрне эзләп-эзләп тә таба алмаг ач, Иеруса
лимгә әйләнеп кайтт ылар. 21 Алар кит үгә, егетләр, коедан чыг ып, Давыт патшан ы
кисәтергә ашыкт ылар.
– Тизрәк елга аръяг ына чыг ыг ыз, чөнк и Ахитофел сезнең хакта шундый-шундый
киңәшләр бирде, – диде алар патшага.
22 Давыт һәм аның янындаг ы кешеләр тиз генә җыенд ылар да, Үрд үнне кичеп,
елга аръя г ына чыкт ылар – таңга кадәр һәммәсе тег е якк а чыг ып беткән иде инде.
23 Ахит оф ел исә, аның киңәшенә колак салмауларын күр еп, ишәг енә атланд ы да
үз шәһәренә таба юл алд ы. Кайт ып җиткәч, гаиләсенә васыя тен калд ырд ы һәм үзүзенә кул салд ы – асыл ын ып үлде. Аны ата-бабалары төрбәсендә гүргә иңдерделәр.
24 Давыт Мах анаи м шәһәр енә килеп җиткәндә, Абшал ум исраи л иләр белән Үр
дүнне кичеп чыкк ан иде. 25 Гаскәр башл ыг ы итеп Йоав урын ына Абшал ум Амес
сайн ы куйд ы. (Амессай изрег ылл ы Итран ың угл ы иде. Амессайн ың әнисе исә
Нах аш кызы Абигәйль бул ып, Абигәйль үзе Сәрүя нең кыз туган ы иде. Ә Сәрүя
Йоа вн ың әниседер.) 26 Абшал ум җитәкчелег ендә исраи л иләр Гил ыг ад җирендә
чат ырларын корд ылар.
27 Давыт Маханаимгә килеп җит үг ә, аммон иләр башк ал асы Рабаһт а яшәүче
Нах аш угл ы Шоби, ло-дебарлы Амм ии л угл ы Мак ир һәм Гил ыгад төбәг ендәг е
Рог ел имнән Барзиллай 28 Давытк а һәм аның кешеләренә урын-җир, савыт-саба,
балч ык чүлмәкләр, бодай, арпа, он, тары ярмасы, ног ыт борчаг ы, ясм ык, 29 бал,
эремчек, сарыклар, сыер сөтеннән сыр алып килделәр.
– Хал ык ачыкк ан һәм талч ыкк анд ыр, чүл кичеп эчәселәре дә килгәндер, – ди
де алар.
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18

Давыт сугышчыларының Абшалум гаскәрен җиңүе

Үзе белән килгән кешеләрне бер кат күздән кичергәннән соң, Давыт алар
өстеннән меңбашлары вә йөзбашлары билг еләде дә, 2 хал ыкн ы өч өлешкә
бүлеп, аның бер өлешен Йоав, икенче өлешен Йоавның кардәше Сәрүя углы Әвишәй,
өченче өлешен гәтле Иттай җитәкчелег ендә яуга озат ып җибәрде.
– Мин дә сезнең белән барам, – диде патша үзенең кешеләренә.
3 Әмма иярченнәр е:
– Юк, син безнең белән барырга тиеш түг ел, – дип, аңа карш ы төштеләр. – Әгәр
без курк ып кача башласак, моңа игът ибар итүче булмас; ярт ыбыз үлеп калса, шулай
ук әһәм ия т бирмәсләр; ә син берүзең безнең ун меңебезгә торасың; шулай булгач,
шәһәрдә кал ып, безгә ярдәм итсәң, яхш ырак бул ыр.
4 – Сез ничек кир әк тапсаг ыз, шулай эшләрмен, – дип җав ап бирде патша.
Шуннан патша шәһәр капк асы янына барып баст ы, хал ык исә йөзләп һәм ме
ңәрләп капк адан чыга торд ы. 5 Йоавк а, Әвишәйгәһәм Иттайга:
– Минем хакк а Абшал умга зыя н китермәг ез! – дип әмер бирде Давыт патша,
һәм патшан ың Абшал ум хак ында гаскәр башл ыкларына биргән шуш ы боерыг ын
суг ышч ылар ишетеп торд ы.
6 Давытн ың суг ышч ылары кырг а, Абшал ум якл ы исраи л иләрг ә карш ы чыкт ы,
һәм Эфраи м урман ында алар арасында суг ыш башланд ы. 7 Ул көнне көрәш аяусыз
булд ы: суг ыш кырында егерме мең кеше ятып калд ы; Давыт суг ышч ылары исраи
лиләрне тар-мар китерде. 8 Көрәш бөтен әйләнә-тирәгә җәелде; ул көнне кыл ычк а
караганда кешеләрне күбрәк урман һәлак итте.
9 Алыш барг ан бер мәл дә, Абшал ум Давытн ың суг ышч ылары белән очрашт ы:
Абшал ум кач ырына атлан ып бара иде, шулчак кач ыр җәелеп үскән зур бер имән
ябалдаш ы аст ына чабып керде дә, Абшал ум, чәче белән имән ботаклары арасында
бутал ып, күк белән җир арасында асыл ын ып калд ы, атланган кач ыры исә китеп
бард ы; 10 суг ышч ыларн ың берсе, мон ы күреп алып:
– Абшал ум имәндә асыл ын ып тора, – дип, Йоавк а килеп әйтте.
11 – Абшал умн ы күр ә торып, ни өчен син аның җан ын кыймад ың? Мон ың өчен
мин сиңа ун шәк ыл көмеш белән суг ышч ылар каеш ы бирер идем, – диде Йоав
әлег е хәбәрне китерүчегә.
12 – Кул ыма мең шәк ыл көмеш тотт ырсаг ыз да, патша угл ына кул күт әрмәс идем,
чөнк и патшан ың сиңа һәм Әвишәй белән Иттайга: «Минем хакк а Абшал умга зыя н
китермәг ез», – дип әмер биргәнен мин үз колаг ым белән ишетеп торд ым. 13 Торм ы
шымн ы курк ын ыч аст ына куеп башк ача эшләгән булсам, бу хакта барыбер патшага
мәгъл үм бул ыр иде; син исә читтә кал ыр идең, – дип җавап кайтард ы тег е.
14 Шунда Йоа в:
– Синең белән вак ыт узд ырганч ы! – дип, кыск а сапл ы өч сөңг е алып китеп бар
ды да әле һаман имәндә асыл ын ып торган Абшал умн ың йөрәг енә кадад ы.
15 Йоа вн ың корал йөрт үче ун суг ышч ысы исә Абшал умн ы чолг ап алып җан ын
кыйд ы. 16 Шуннан Йоав, бырг ысын уйнат ып, исраи л иләр арт ыннан куа чыкк ан
суг ышч ыларн ы туктатт ы. 17 Йоав суг ышч ылары, Абшал умн ың мәетен урмандаг ы
1
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тирән чок ырга ташлап, өстенә биек итеп таш өйделәр. Шуннан исраи л иләр өйлә
ренә тарал ышт ы.
18 «Бу дөнья д а исемемне хәт ер ендә сакл ард ай угл ым юк» дип, Абш ал ум әле үзе
исән чакт а ук Патшалар үзәнендә һәйкәл куйд ырып, аны үз исеме белән атаг ан
була. Әлег е һәйкәл бүг енг е көндә дә һаман шулай «Абшал ум һәйкәле» дип атала.
Абшалумның вафаты турында Давытның хәбәр алуы
Сад ыйк угл ы Ахимагас шунда Йоавк а:
– Бәлк и, мин йөг ерим, Раббы сине дошманнарыңнан котк ард ы, дип патшага
хәбәр итим? – диде.
20 Әмма Йоа в:
– Юк, син бүг ен түг ел, башк а бер көнне хәбәр итәрсең, чөнк и патшан ың угл ы
вафатт ыр, – дип, аңа карш ы килде 21 һәм хәбәш и бер хезмәтчесенә: – Бар, күргән
нәреңне патшага җиткер! – диде.
Шуннан тег е, Йоавк а баш иеп, Давыт патша янына ашыкт ы. 22 Ләк ин Сад ыйк
угл ы Ахимагас үзенекен сөйләвендә булд ы:
– Ни булса – шул, мин дә тег е хәб әш и адәм арт ыннан йөг ер әм, – диде ул
Йоа вк а.
– Ник син аның арт ыннан йөг ермәкче буласың, угл ым? Хәбәрең өчен сиңа әҗере
булмас, – дип җавап кайтард ы Йоав.
23 – Булмасын, ләк ин мин барыб ер йөг ер әм, – дип үзсүзләнде Ахимаг ас.
– Ярый, йөг ер алайса, – диде аңа Йоав.
Ахимаг ас, Үрд үн үзәненнән турыг а йөг ереп, хәбәш и адәмнән алдарак килеп
җитте. 24 Давытн ың эчке һәм тышк ы капк а арасында утырган чаг ы иде. Шәһәр
диварына күтәрелеп, капк а түбәсенә килеп баск ан сакч ы шәһәргә таба йөг ерүче
бер кешене күреп алд ы 25 һәм бу хакта патшага хәбәр итте.
– Бер генә кеше булгач, димәк, ул хәбәр алып килә, – диде патша.
Хәбәр белән кил үче һаман якыная бирде. 26 Аннары югарыда басып торган сак
чы, йөг ерүче икенче кешене күреп алып:
– Әнә, таг ын бер кеше йөг ерә, – дип, капк а каравылч ысына кычк ырд ы.
– Мон ысы да хәбәр белән килә, – диде патша.
27 – Бер енчес енең йөреш-торышлары Сад ыйк угл ы Ахимаг асн ык ына охшаг ан, –
диде сакч ы.
– Әйбәт кеше ул, яхш ы хәбәр белән киләдер, – диде патша.
28 – Тын ычл ык! – дип кычк ырд ы патшаг а Ахимаг ас һәм аның карш ына килеп
җиргә кадәр баш ын иде. – Әфәндем патшага кул күтәрүче кешеләрне тар-мар ки
тергән Раббы Аллаңа мактау-шөкерләр яусын!
29 – Абшал ум исән-иминдер бит? – дип сорад ы аңардан патша.
– Патша кол ы Йоав мине бирегә озатк анда, барысы да зур борч уда иде, тик анда
нәрсә булган ы миңа мәгъл үм түг ел, – диде Ахимагас.
30 – Читкәр әк кит еп, менә шуш ында көт еп тор әле, – диде аңа патша.
Ахимагас читкәрәк китеп баст ы.
31 Бераздан тег е хәб әш и адәм килеп җитт е.
19
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– Әфәндем патшага сөенечле хәбәр алып килдем! – диде ул. – Сиңа карш ы баш
күтәргән кешеләрнең һәммәсен Раббы бүг ен җәзага тартт ы.
32 – Абшал ум исән-иминме? – дип сорад ы патша.
– Анд ый язм ышн ы әфәндем патшан ың дошманнарына һәм сиңа карш ы хәйләмәкер коруч ыларга теләр идем мин.
33 Бу хәб әрдән патша кое л ып төшт е. Аннары:
– Абшал ум угл ым! И-и угл ым, угл ым, и-и Абшал ум! Синең урын ыңа мин генә
үлгән булсамч ы, Абшал ум угл ым, и-и угл ым! – дип такмаклый-такмаклый, капк а
өстендәг е бүлмәгә кереп, ачы күз яшьләре түкте.

19

Абшалум хакында Давытның күз яше түгүе

Шуннан соң Йоавк а: «Абшал ум хак ында патша кайнар күз яшьләре коя», –
дип килеп әйттеләр, һәм 2 шул көндәг е җиң ү бөтен гаскәриләр өчен авыр
кайг ыга әйләнде, чөнк и угл ын югалт к ан патшан ың чиксез хәсрәтлән үе турында
ишеттеләр. 3 Суг ышч ылар, яу кырын ташлап качк ан кеше сыман, тын ыч кына,
шауламаск а тырыш ып, шәһәргә әйләнеп кайтт ылар. 4 Патша исә кул ы белән йө
зен каплаган килеш:
– Абшал ум углым! И-и углым, углым, и-и Абшал ум! – дип такмаклый-такмклый,
иңрәп елый бирде.
5 Йоа в, патша өенә килеп, Давытк а:
– Синең гомереңне, угыл-кызларың гомерен, хат ыннарың вә кән изәкләрең го
мерен саклап калган суг ышч ыларыңн ы мыск ыл иттең син бүг ен, – диде. – 6 Сине
дошман күрүчеләрне син яратасың, сине яратк ан кешеләрне исә дошман күрәсең;
синең өчен гаскәрбашлары да, суг ышч ылар да берн игә торм ый икән. Мин бүг ен
шун ы белдем: Абшал ум исән кал ып, без барыбыз үлеп бетсәк, синең өчен, мөгаен,
яхш ырак бул ыр иде. 7 Кыск асы, урын ыңнан кузгал да, чыг ып, суг ышч ыларыңн ың
кәефен күтәр. Раббы белән ант итеп әйтәм: әгәр халк ың янына чыкмасаң, бүг енг е
төннән синең яныңда бер кеше калмас, ә мон ысы инде яшьлек елларыңнан алып
бүг енг е көнгә кадәр син кичергән бәла-казаларның иң зурысы бул ыр.
8 Шуннан патша, урын ыннан кузг ал ып, капк а янына чыг ып утырд ы. Бу хакт а
хал ыкк а җиткерделәр, һәм бар хал ык патша карш ына килеп баст ы.
1

Давытның әйләнеп кайтуы өчен әзерлек күрү
Бу вак ытн ы инде Абшал ум якл ы исраи л иләрнең һәрк айсы өенә тарал ышк ан
бул ып, 9 һәрбер Исраи л ыруг ында кайнар бәхәс бара иде:
– Патша безне, дошман кул ыннан йол ып алып, пелешт иләрдән азат итте, ә хәзер
Абшал умнан курк ып, үз җиреннән качарга мәҗбүр булд ы. 10 Баш ына май сөртеп,
без сайлап куйган Абшал ум патша суг ышта ятып калд ы; шулай булгач, ни өчен
соң әле без кабат үз патшабызн ы кайтарм ыйбыз?!
11 Шуннан Давыт патша рух ан илар Сад ыйк белән Абъя т арг а болай дип әйт ерг ә
кушт ы:
– Яһүдә өлкәннәренә шуны җиткерегез: «Бөтен Исраи л җирендә патшаны кабат үз
урын ына кайтару хак ында сүз чыкк ач, ник әле сез патшан ы үз йорт ына кайтарырга
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ашыкм ыйсыз? 12 Сез – минем туганнарым, кан ым вә тәнемдер. Шулай булгач, ни
өчен соң сез патшан ы үз йорт ына кайтарырга теләүчеләр арасында иң соңг ылар
бул ырга тиеш?!» 13 Амессайга исә болай дип әйтег ез: «Син – минем белән бер кан,
бер тәндер. Әгәр сине Йоав урын ына мәңг егә үземнең гаскәр башл ыг ы итеп куй
масам, миңа Аллаһ ын ың иң кат ы каһәре төшсен!»
14 Амесс ай бөт ен яһүд иләрнең йөр әг ен эретт е, һәм алар һәммәс е бер бул ып:
«Үзеңнең бөтен хезмәтчеләрең белән кире кайт», – дип, патшага хәбәр җибәрделәр.
15 Шуннан патша, кайт ыр юлг а чыг ып, Үрд үн буена юнәлде, яһүд иләр исә, патшан ы
карш ы алыр һәм Үрд үн аша чыгарыр өчен, Гилгәлгә килделәр.
Давытның Шымгыйга мәрх әмәт күрсәтүе
Бенья м ин ыруг ыннан Гера угл ы Шымг ый – ул Бах урим шәһәреннән иде – яһү
диләр белән бергә Давыт патша карш ына ашыкт ы. 17 Аңа ияреп беньяминнәрдән
мең кеше килде. Аның унбиш угл ы, егерме хезмәтчесе, Шаул йорт ындаг ы хезмәт
челәр башл ыг ы Сиба да биредә иде.Алар, Үрд үнне кичеп, патшан ы карш ыларга
ашыкт ылар – 18 патша гаиләсен бирг е ярга алып чыгар һәм патшан ың теләкләрен
үтәр өчен, елга аръя г ына чыкт ылар. Патша Үрд үнне кичәргә җыен ып торганда,
Гера угл ы Шымг ый аның карш ына килеп капланд ы:
19 – Әфәндем патша, син Иерусал имнән чыг ып киткән мәлдә, синең кол ың кыл
ган гөнаһн ы с җиная тькә санамасаң иде, кабат хәтереңә төшереп аны күңелеңдә
сакламасаң иде. 20 Чөнк и синең кол ың үзенең гөнаһ эш кылган ын болай да белә
дер. Ә менә бүг ен мин бөтен Йосыф йорт ыннан беренче бул ып әфәндем патшан ы
карш ы алырга килдем, – диде.
21 Әмма моңа карш ы Сәрүя угл ы Әвишәй:
– Патшал ыкк а Раббы Үзе тәгаенләгән затн ы яманлаган өчен, Шымг ый үләргә
тиеш түг елмен и?! – диде.
22 – Сезнең эшег ез түг ел бу, Сәрүя угыллары! Ни өчен сез бүг ен миңа карышасыз?
Бүг ен, үземнең Исраи л патшасы бул уы мн ы белгән көнне, Исраи л җирендә кемнең
дә булса җан ы кыел ырга тиешме?!
23 – Юк, син исән кал ырсың! – дип ант итт е Давыт Шымг ыйг а.
16

Давытның Меп ибошетка эшләгән яхшылыгы
Шау л угл ы Йонат аннан туг ан Меп иб ошет да патшан ы карш ыларг а чыкт ы.
Патша Иерусал имне ташлап киткән көннән алып исән-имин кабат шәһәрг ә әй
ләнеп кайт к анч ы, аяг ын да юмад ы ул, сакал-мыегын да кырмад ы, өс-башын да
чист арт ып тормад ы. 25 Патшан ы карш ы алырг а дип Иерусал имнән килг әч, Давыт
аңардан:
– Ни өчен син, Меп ибошет, минем белән китмәгән идең? – дип сорад ы.
26 – Әфәндем патша, мине хезмәтчем алдад ы; аксак булг ач, хезмәтчемә: «Ишәк
не җиг еп атланам да патша белән китәм», – дигән идем; 27 ләк ин әфәндем патша
алд ында хезмәтчем Сиба мин кол ыңа яла якт ы. Әмма әфәндем патша Аллаһ ы
фәрештәсе кебектер: үзең ничек кирәк санасаң, шулай эшлә. 28 Әфәндем патша
карш ында атамн ың бөтен йорт ы гаепле бул уга карамастан, син үзеңнең кол ыңн ы
24
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үзең белән бер табыннан ризыклан уч ылар янына утыртт ың. Шулай булгач, нинд и
йөз белән мин патшадан нидер сорарга җөрьә т итим?! – диде Меп ибошет.
29 Меп иб ошетк а патша болай диде:
– Нигә бу хакта сөйләп торырга?! Мин болай хәл кылд ым: биләмә җиреңне Сиба
белән үзара бүлешег ез.
30 Әмма моңа карш ы Меп иб ошет:
– Әфәндем патша исән-имин үз өенә әйләнеп кайт к ач, Сиба бөтен җирне үзенә
алса да ризам ын, – дип җавап кайтард ы.
Давытның Барз иллайга эшләгән яхшылыгы
Патшан ы Үрд үн аша алып чыг ып кайт ыр юлга озат ыр өчен, Гил ыгад төбәг ен
дәг е Рог ел имнән Барзиллай да килде. 32 Барзиллай сиксәнен тут ырган бик карт һәм
бик бай кеше иде. Патша Маханаимдә яшәгән чакта, аның бөтен кирәк-ярагын
әлег е карт кайг ырт ып торд ы.
Патша:
33 – Минем белән Иерусал имг ә барыйк, мин сине тәрбия кыл ырм ын, – дип
тәкъд им итте Барзиллайга.
34 Әмма патшаг а җав ап итеп, Барзиллай:
– Патша белән Иерусал имг ә барырл ык гомерем калмаг анд ыр, 35-36 миңа инде
сиксән яшь. Яхш ын ы яманнан аера алад ыр дисеңме?! Ашаган ризыг ымн ың, эчкән
суы мн ың тәмен тоймаг ач, җырч ыларн ың тавышларын да ишетмәг әч, әфәндем
патшаг а йөк бул ып ниг ә барыйм әле мин?! Мин, синең кол ың, Үрд үнне кичеп,
патшан ы бераз озат а барыйм; ә сиңа, патша булг ан кешег ә, миңа шунд ый игелек
күрс әт ерг ә кир әкмәст ер. 37 Кол ыңа үз иленә кайт ырг а рөхс әт ит, үз шәһәремдә,
ата-анам кабере янында җан бирим. Ә менә синең кол ың, минем угл ым Ким
һам, әфәндем патша белән китс ен; аның өчен нәрс ә эшләрг ә теләс әң, шун ы
эшлә, – диде.
38 – Ярар, – диде патша, – Кимһ ам минем белән барсын, аның өчен мин син
теләгәннең һәммәсен эшләрмен; синең өчен дә мин җан ың теләгәннең һәммәсен
эшләрмен.
39 Шуннан соң бар хал ык, шулай ук патша да, Үрд үнне кичт е. Патша, Барзиллай
ны үбеп, аңа үзенең хәер-фатихасын күндерде. Барзиллай өенә кайт ып китте, 40 ә
патша Гилгәлгә юл алд ы, аның белән бергә Кимһам да китте. Бөтен Яһүдә халк ы
һәм Исраи л халк ын ың ярт ысы патшан ы озата бард ы.
31

Яһүд иләр белән исраи лиләрнең патша хакындагы бәх әсләре
Шунда бөтен исраи л иләр, җыел ып килеп, патшага болай диделәр:
– Ни өчен безгә кардәш Яһүдә ир-егетләре, сине урлап китеп, бөтен гаи ләң һәм
хезмәтчеләрең белән бергә Үрд үн аша алып чыкт ылар?
42 Яһүдә халк ы аларг а җав ап итеп:
– Патша – безнең кан кардәшебез. Нигә шун ың өчен безгә ачу сакларга?! Без
патша хисабына ризыкланмад ык, аңардан бүләкләр алмад ык, – диде.
43 Моңа карш ы исраи л иләр яһүд иләрг ә болай диде:
41
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– Безнең Давытк а булган хак ыбыз ун тапк ырга зурракт ыр. Ни өчен сез безне
санлам ыйсыз? Патшабызн ы кире кайтару хак ында беренче бул ып сүзне без баш
лад ык түг елме?!
Әмма яһүд иләрнең дәгъвалары исраи л иләрнекенә караганда катг ыйрак булд ы.

20

Шебаның Давытка каршы баш күтәрүе

Алар арасына очракл ы рәвештә Бенья м ин ыруг ыннан бер яман бәндә –
Бикри угл ы Шеба килеп эләккән була. Әнә шул кеше, бырг ысын уйнат ып,
хал ыкн ы үз янына җыйд ы да:
– Ишай угл ы Давытта безнең өлешебез юк. Шулай булгач, әйдәг ез, исраи л иләр,
өйләребезгә тарал ыш ыйк! – диде.
2 Шуннан исраи л иләр, Давытт ан аерыл ып, Бикри угл ы Шеба арт ыннан ияр еп
киттеләр. Яһүдиләр исә, Үрд үннән Иерусалимгә сәфәр кылганда, патшалары янын
да булд ылар. 3 Иерусал имдәг е үз йорт ына әйләнеп кайт к аннан соң, Давыт, өйне
саклар өчен калд ырган ун кән изәг ен сак аст ындаг ы махсус бер өйгә урнашт ырып,
кабат алар янына берк айчан аяк басмад ы. Аларн ы карап-ашатып тотт ылар, һәм
алар, тол хат ыннар сыман, үлгәнче шунда яшәп калд ылар.
4 Беркөн Давыт Амессайг а:
– Өч көн эчендә минем хозурыма яһүд иләрне чак ырып китер, үзең дә кил, – дип
әмер бирде.
5 Амессай яһүд иләрне чак ырырг а дип чыг ып китт е, ләк ин билг еләнг ән вак ытк а
эшен бетерә алмад ы. 6 Шуннан Давыт Әвишәйгә:
– Бикри угл ы Шеба хәзер Абшал умга караганда зуррак бәла кит ерергә мөм
кин, – диде. – Минем кешеләрне алып Шебан ы эзәрлекл и чык, берәр ныг ыт ылган
шәһәргә кереп күздән югалмагае.
7 Шуннан Йоа вн ың кешеләр е, җансакч ылары һәм барча суг ышч ылары, Бикри
угл ы Шебан ы эзәрлекләп, Иерусал имнән чыг ып киттеләр. 8 Гибг ондаг ы зур таш
янында алар карш ына Амессай очрад ы. Йоав, хәрби киемнән бул ып, кын ысыннан
җиңел генә шуы п чыга торган кыл ыч ын янт ыг ына аск ан иде. Амессай карш ына
атлагач, Йоавн ың кыл ыч ы шуы п төште.
9 – Исән-имин яшис еңме, туг ан ым? – дип сәлам бирде Йоа в һәм, Амессайн ы
үпмәкче бул ып, уң кул ы белән аның сак ал ыннан тотт ы. 10 Амессай исә Йоав ку
лындаг ы кыл ычк а игът ибар итмәде – кыл ыч Амессайн ың корсаг ына кереп китте,
һәм аның бавыр-эчәкләре җиргә килеп төште. Йоавк а кабат кыл ыч белән чәнчергә
туры килмәде, чөнк и Амессай җан биргән иде инде. Аннары Йоав үзенең ир туган ы
Әвишәй белән бергә Бикри угл ы Шеба арт ыннан куа китте. 11-12 Йоавн ың бер яшь
суг ышч ысы, Амессайн ың үле гәүдәсе янында туктал ып:
– Йоавк а һәм Давытк а тугры булганнар Йоав арт ыннан кал ышмасын! – дип,
гаскәриләргә кычк ырд ы һәм, юл уртасында кан эчендә ятк ан Амессай янында
һәркемнең туктап кал уы н күреп, Амессайн ың гәүдәсен юл уртасыннан басу эченә
өстерәп алып керде дә өстенә кием каплад ы.
13 Амессайның гәүдәсен юл өстеннән алгач, бөтен сугышчылар, Бикри углы Ше
баны эзәрлекләп, Йоав артыннан кузгалды. 14 Шеба исә, бөтен Исраил ыругларының
1
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җирләре аша узып, Әбел-Бәйт-Мәгакәһкә барып җитте; Беринең кабиләсе аның ар
тыннан иярде. 15 Йоав, үзенең кешеләре белән Әбел-Бәйт-Мәгакәһкә килеп җитеп,
аны камап алды һәм кала дивары тирәли туфрак өемнәре күтәртте. Йоав кешеләре
диварны җимерергә тырышканда, 16 акыллы-зирәк бер хатын шәһәр дивары өстеннән:
– Тыңлаг ыз әле, тыңлаг ыз! Йоавк а әйтег ез, бире килсен, миңа аның белән сөй
ләшергә кирәк! – диде.
17 Йоа в килг әч, хат ын аңардан:
– Йоав син буласыңм ы? – дип сорад ы.
– Мин, – диде ул.
– Кол ыңн ың сүзен колак сал ып тыңла әле! – диде хат ын.
– Тыңл ыйм, – диде Йоав.
18 – Әүв әл заманда: «Киңәш кир әк булса, Әбелгә килег ез, җав апн ы шунда та
барсыз», – дип әйтә торг аннар иде. 19 Безнең шәһәр Исраи лдәг е тыныч-имин
калаларн ың берседер; син исә шәһәрләрнең анасы саналган шуш ы калан ы җиме
рергә тел исең; ни сәбәпле син Раббы мирасы саналган әлег е шәһәрне харап итәргә
җыенасың? – диде аңарга әлег е хат ын.
20-21 – Җимер ерг ә дә, юк итәрг ә дә җыенм ыйм мин, – дип җав ап бирде аңа Йо
ав, – алай түг ел бу. Ләк ин таул ы Эфраи м төбәг еннән бер бәндә, Бикри угл ы Шеба,
Давыт патшага карш ы баш күтәрде, әнә шул кешене миңа тот ып бирсәг ез, шәһә
рег езне тын ычл ыкта калд ырырм ын.
– Без сиңа дивар өстеннән аның баш ын ташларбыз, – диде хат ын Йоавк а.
22 Аннары әлег е хат ын, шәһәр халк ына мөр әҗәг ать итеп, үзенең акылл ы киңә
шен бирде, һәм шәһәр халк ы, Бикри угл ы Шебан ың баш ын чабып, аны Йоавк а
ташлад ы. Шуннан Йоав бырг ысын уйнатт ы, һәм гаскәриләре өйләренә таралд ы;
Йоав үзе исә патша хозурына Иерусал имгә әйләнеп кайтт ы.
23 Йоа в бөт ен гаскәрләрнең башл ыг ы булд ы; Еһоя да угл ы Беная һ исә җансак
чылар белән җитәкчелек итте; 24 яллан ып эшләүчеләр эшен Адорам тикшереп тор
ды; Ахил уд угл ы Еһошафатк а елъязма язун ы йөкләделәр; 25 кәт ип хезмәтен Шева
башк ард ы; Сад ыйк һәм Абъя тар рух ан илар булд ы; 26 Яһир нәселеннән Гыйра да
Давыт хозурында рух ан и булд ы.

21

Ачлык башлану һәм гибг онлыларның үче

Давыт патшал ык иткән чорда, өч ел рәттән җиргә ачл ык килде. Шуннан
Давыт Раббыга мөрәҗәгать итте, һәм Раббы аңа:
– Боларн ың бөтенесе дә Шаул һәм аның канга сусаган гаиләсе гибг онл ыларн ың
җан ын кыйган өчен, – дип җавап бирде.
2-3 Гибг онда яшәүчеләр исраи л иләр түг ел, ә бәлк и амориләр иде. Исраи л иләр
аларга зыян-зарар кылмаск а ант иткән була, әмма исраи л иләрне һәм яһүд иләрне
кайг ырт ып, Шаул гибг онл ыларн ы кырып бетерергә карар кыла.
Давыт, гибг онл ыларн ы җыеп:
– Мин сезгә нәрсә эшл и алам? Сез Раббы халк ына хәер-фатиха күндерсен өчен,
гаебебезне ничек юа алам? – дип сорад ы.
4-6 Гибг онл ылар Давытк а:
1
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– Безгә Шаулн ың яисә аның йорт ын ың алтын-көмеше дә кирәкм и, исраи л и
ләрдән кемнеңдер җан ын кыя рга да җыенм ыйбыз, – дип җавап бирде.
– Нәрсә тел исез соң сез? Мин сезнең теләг ег езне үтәргә әзермен, – диде аларга
патша.
Шуннан алар патшага:
– Безнең җаннарн ы кыйган, безне бөтен Исраи л җиреннән юк итәргә җыенган
бәндәнең нәселеннән җиде ир-атны безнең кулга тапш ыр, – диделәр, – без аларн ы
Раббы карш ында Гибгада, Раббы тавында асарбыз.
– Мин аларн ы сезгә тапш ырырм ын, – диде патша.
7 Шау л угл ы Йон ат ан белән Раббы карш ынд а антл ашк анг а күр ә, Шау л угл ы
Йонатанн ың Меп ибошет исемле угл ын патша аяп калд ы. 8-9 Аяһ кызы Риспан ың
Шаулга табып биргән ике угл ын – Армон и белән Меп ибошетн ы – һәм Шаул кы
зы Мерабн ың мехолал ы Барзиллай угл ы Адриелгә тапк ан биш угл ын исә Давыт
гибг онл ылар кул ына тот ып бирде; һәм әлег е җиде ир-егетне Раббы карш ында тау
өст ендә асып куйд ылар. Алар җидесе берьюл ы вафат булд ы; аларн ың җаннары
арпа ураг ы башланган беренче көннәрдә кыелд ы.
10 Шуш ы хәлдән соң Аяһ кызы Риспа, тупас тук ыма алып, аны шул тау өст енә
илтеп җәйде дә уракк а төшкән көннән алып күкләрдән Аллаһ ы яңг ырлары коя
башлаганч ыга кадәр мәетләрне көндезен күк кошларыннан, төннәрен кыр җән
лекләреннән саклад ы. 11 Шаул кән изәг е булган Аяһ кызы Риспан ың ни-нәрсә кыл
ган ын Давытк а җиткергәннән соң, 12 Давыт, Гил ыгад Явешендә яшәүчеләр янына
барып, Шаулн ың һәм аның угл ы Йонатанн ың сөя кләрен алып кайтт ы. (Шаулн ы
Гильбог а тавында үтергәннән соң, пелешт иләр аларн ы Бәйт-Шан мәйдан ында
асып куйган булалар; Гил ыгад Явешендә яшәүчеләр исә яшертен рәвештә мәет
ләрне алып кайталар). 13 Давыт Шаулн ың һәм аның угл ы Йонатанн ың сөя кләрен
алып кайт к аннан соң, асып куйган тег е җиде кешенең дә сөя кләрен җыеп алд ылар.
14 Шау л вә аның угл ы Йонат анн ың сөя кләр ен Бенья м ин җир ендәг е Села шәһә
рендә, Шаул атасы Кыйшн ың төрбәсендә дәфен кылд ылар*. Патша кушк анн ың
һәммәсен хал ык җиренә җиткереп үтәде, һәм Раббы, Исраи лнең догаларын кабул
кыл ып, ачл ыкк а чик куйд ы.
Пелешт иләргә каршы исраи лиләр алып барган сугышлар
Көннәрдән беркөнне пелешт иләр белән исраи л иләр арасында кабат суг ыш
башланд ы. Давыт үзенең кешеләре белән пелешт иләргә карш ы көрәшкә күтәрелде,
һәм, суг ыша торгач, аның көче ким и башлад ы. 16 Шулвак ыт кул ына өч йөз шәк ыл
авырл ыг ында бак ыр сөңг е тотк ан, биленә яңа кыл ыч аск ан Рефаи м нәселеннән
Ишби-Беноб, үтермәкче бул ып, Давытк а таба омт ылд ы. 17 Ләк ин Сәрүя угл ы Әви
шәй Давытк а ярдәмгә килде һәм, пелешт игә һөҗ үм итеп, аны үтерде. Шуш ы хәлдән
соң Давыт суг ышч ылары үз патшаларына:
– Исраи лнең якт ы шәме сүнмәсен өчен, моннан ары берк айчан безнең белән
суг ыш кырына аяк басмассың, – дип ант иттеләр.
15

* 21:14 Дәф ен

кылу – мәе т күм ү.
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18 Күпмедер вак ытт ан Гөб шәһәрендә пелешт иләр белән суг ыш чыкт ы да, хушал ы
Сиббекәй рефаи мнәр ток ым ыннан булган Сәпнең җан ын кыйд ы. 19 Аннары Гөбтә
таг ын бер көрәш булд ы; бәйт-лехемле Ягаре-Орегим угл ы Элх анан биредә гәтле
Гал иатн ы үтерде. Гал иатн ың сөңг е сабы тук у күшәсе* сыман кал ын иде.
20 Аннары Гәтт ә янә бер суг ыш булд ы; анда аяк-кулларында алт ышар бармак
үскән, җәмг ысы егерме дүрт бармакл ы, рефаи мнәр нәселенә караган гаҗәп озын
буйл ы берәү бар иде. 21 Әнә шул кеше исраи л иләрне яманларга тот ынгач, Давыт
ның кардәше Шимга угл ы Йонатан аны үтерде.
22 Әлег е дүрт кешенең һәммәс е Гәт шәһәр ендә яшәүче рефаи мнәр нәс еленнән
иде, аларн ың үлеме Давыт һәм аның хезмәтчеләре кул ыннан булд ы.

22

Дошманнарны җиңәргә булышкан өчен, Давытның Раббыны данлавы
Раббы Давытн ы барча дошманнарыннан һәм Шаулдан котк арган көнне
Давыт Раббыга җыр баг ышлад ы. Аның җыры монд ый иде:
2
Раббы – Кыя м минем, Ныг ытмам һәм Йол уч ым!
3
Аллам – сыенд ыруч ы Кыяташым,
Калк ан ым, котк аруч ы Корал ым, сКальгам вә Сыен ыр урын ым!
Котк аруч ым, Син мине зал имнәр кул ыннан йол ып алд ың!
4
Раббы мактауга лаект ыр!
Мин Аңа ялварып дәшәм,
һәм Ул мине дошман ымнан азат итә.
5
Үлем дулк ыннары биләп алган иде мине,
һәлакәтле ташк ыннар өстемә ябырылган иде.
с
6
Үлеләр дөн ьясын ың зынҗ ырлары урап алган,
әҗәл ятьмәләре чолгаган иде мине.
7
Бәлага тарыгач, мин Раббыга дәштем,
ярдәмгә үземнең Алламн ы чак ырд ым.
Үз йорт ыннан Ул мине ишетте,
зарл ы авазым Аңа барып иреште.
8
Шуннан Раббын ың ачуы кабард ы:
җир йөзе селкенә-тетри башлад ы,
күкнең ниг езләре чатнап кубарылд ы.
9
Раббын ың борын тишекләреннән – төтен,
авызыннан исә бар нәрсәне ялмап алуч ы утлар бөркелде,
Аңардан ялк ынл ы күмерләр шартлап чәчрәде.
10
Күкләрне янтайт ып Раббы түбән төште,
Аның аяк аст ы тоташ караңг ыл ык иде.
11
Керубимнәрнең арк асына утырып очт ы Ул,
җил канатларында алга омт ылд ы.
12
Караңг ыл ыкк а төренеп,
куе-кара бол ытлардан Үзенә чат ыр корд ы.
1

* 21:19 Күш ә

– тук у стан ында буй җепне чорн ый торг ан вал.
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* 22:28 Мазл ум

Аның хозурындаг ы балк ыштан
боз вә утл ы күмерләр яуд ы.
Раббы күкләрне гөрселдәтте,
Аллаһ ы Тәгалә Үзенең авазын ирештерде.
Уклар атып таратт ы дошманн ы,
яшеннәр чатнат ып тар-мар китерде.
Раббын ың дәһшәтле авазыннан,
борын ы бөркегән сул ыш ыннан диңг ез төпләре күренде,
дөнья н ың ниг езләре ачылд ы.
Югарыдан сузыл ып Раббы кул ымнан алд ы,
тирән сулар эченнән тарт ып чыгард ы;
Көчле дошман ымнан, мине күрәлмауч ы,
миннән куә тлерәк бәндәләрдән коткарды-аралады мине.
Афәтле көнемдә алар юлыма төшкәннәр иде,
әмма Раббы миңа терәк булд ы.
Ул мине иркенлеккә алып чыкт ы, котк ард ы,
чөнк и мин Аның күңеленә хуш килдем.
Тәкъвал ыг ым өчен Раббы миңа әҗерен бирде,
кулларым пак ьлег е өчен бүләкләде.
Чөнк и мин Раббы юлында йөрдем,
Аллаһ ыдан йөз чөереп яман эш кылмад ым.
Аның бөтен карарларын күз уңында тотт ым,
с
Кан ун каг ыйдәләреннән читкә тайп ылмад ым.
Карш ында һәрчак ихлас-саф булд ым,
гөнаһ эш кыл удан сакланд ым.
Аның алд ында тәкъвал ыг ымн ы, пакьлегемне күреп,
Раббы миңа әҗерен кайтард ы.
Тугры кешегә Син тугрысың,
күңеле керсезгә мөгамәләң керсездер.
Пакь кешегә пак ьлек кыласың,
хәйләкәргә исә хәйлә корасың.
Мазл умнарн ы* Син якл ыйсың,
караш ың белән тәкәббернең баш ын түбән идерәсең.
Шәм-чырагым – Синдер, Раббым!
Караңг ыл ыг ымн ы Раббы якт ырта!
Аллаһ ы ярдәме белән мин дошман яуларын җиңәм,
Аның ярдәме белән диварларн ы кичәм.
Аллаһ ын ың юлы кимчелексез, әйт кән сүзе саф-пакьтер!
Аңа сыг ынган һәр кеше өчен калк ан Ул!
Раббыдан башк а таг ын берәр алла барм ы?!
Аллабыздан башк а икенче бер кыяташ барм ы?!
– рәнҗет елг ән, түб әнсет елг ән зат.
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Аллаһ ы – миңа көч-куәт бирүче,
барыр юлымн ы хәвефсез кыл уч ы.
Аякларымн ы боланн ык ыдай җитез кыла,
биеклекләрдә мине тотрыкл ы итә.
Кулларымн ы суг ыш һөнәренә өйрәтә,
бак ыр җәя дән ук атарга көч бирә.
И Раббым, Син миңа котк аруч ы калк ан ыңн ы бирдең,
Синең ярдәмең мине биекләргә күтәрә.
Син минем барыр сукмаг ымн ы киңәйтәсең,
аякларым шуңа ышан ычл ы атл ый.
Эзәрлекл и барып, дошман ымн ы тар-мар иттем,
кырып бетерм ичә кире борылмад ым.
Шунд ый итеп тукмад ым, издем ки, җирдән кал ыкмас иттем –
аяк аст ында ятып калд ылар.
Суг ыш ыр өчен миңа көч бирдең Син,
миңа карш ы чыкк аннарн ы аягым аст ына салд ың.
Дошманнарн ы борыл ып качарга мәҗбүр иттең Син –
миңа үчлеләрне шулай тар-мар иттем.
Ярдәмгә чак ырд ылар, тик аларга кот ыл у насыйп булмад ы,
Раббыга ялвард ылар, тик Ул жавап бирмәде.
Мин аларн ы җирдәг е тузан кебек тузд ырып атт ым,
урам пычраг ыдай таптап-издем.
Хал ык фетнәсеннән мине Син котк ард ың,
кавемнәр өстеннән мине баш итеп калд ырд ың –
мин белмәгән кабиләләр миңа хезмәт итә.
Карш ымда билләрен бөгәләр,
тавыш ымн ы ишет үгә, буйсын у белдерәләр.
Рухлары сын ып, калт ыран ып кальгаларыннан чыгалар.
Раббы – тере Затт ыр! Минем Кыя ма мактау-шөкерләр яусын!
Мине котк аруч ы Кыя, минем Аллам
күкләргә күтәреп макталсын!
Ул – минем өчен Үч алуч ы,
чит кавемнәрне миңа Буйсынд ыруч ы,
мине дошманнарымнан Йол ып алуч ы,
миңа карш ы чыг уч ылардан мине Өстен итүче,
зал имнәрдән Котк аруч ы.
Шун ың өчен, и Раббы,
чит кавемнәр алд ында Сиңа рәхмәтләр укырм ын,
исемеңә мәдх ия ләр җырларм ын!
Үзең куйган патшага Син бөек җиң үләр насыйп итәсең,
Май сөрткән затың Давытк а
һәм аның нәсел-нәсәбенә мәңг елек
мәрхәмәтеңне күндерәсең.
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Давытның соңгы сүзләре
1 Аллаһ ы югары күт әрг ән, Ягък уб Алласы сайлаг ан затн ың – Исраи лнең
гүзәл тавышл ы җырч ысы Ишай угл ы Давытн ың соңг ы сүзләре шуш ыд ыр:
2
«Раббы Рух ы минем аша сөйл и,
телемдә – Аның сүзләредер.
3
Исраи л Алласы, Исраи лнең Кыясы минем хакта болай дип әйтте:
„Хал ыклар өстеннән гаделлек белән,
Аллаһ ыдан курк ып хак имлек итүче
4
иртәнг е нурга, аяз иртәдә кал ыкк ан коя шк а,
яңг ырдан соң шыт ып чыкк ан үлән җемелдәвенә тиң“.
5
Аллаһ ы карш ында минем йорт-гаиләм әллә шунд ый түг елме?!
Аллаһ ы минем белән мәңг егә килеш ү төзеде,
һәм бу килеш ү какшамас вә ышан ычл ыд ыр.
Ул мине һәрчак котк ара һәм теләгәнемне бирә.
6
Явыз кешеләр исә читкә ташланган чәнечкеле куак кебек бул ыр –
ул куакн ы беркем кул ына алмас,
7
каг ыла калса да, кул ына тимер кисәг е яисә сөңг е сабы алыр.
Аны үсеп утырган урын ында ук утк а салалар».

Давытның гайрәтле сугышчылары
8 Менә Давыт гаскәр ендәг е бат ыр суг ышч ыларн ың исемнәр е: тахкемон и ЙошебБашшебет – өч баһад ирдан торган төркемнең башл ыг ы. Ул, сиг ез йөз кешегә карш ы
сөңг есен күтәреп, аларн ы бер алыш уда тар-мар иткән баһад ирд ыр.
9 Аңардан соң Өч каһ арманн ың берс е – Ахуа х нәс еленнән Дод у угл ы Элг аз ар.
Суг ышырга әзерләнгән пелештиләрне мәсхәрәләп көлгәндә, ул шунда, Давыт янын
да иде. Бу суг ышта исраи л иләр чиг енергә мәҗбүр булд ы, 10 Элгазар исә урын ында
торып калд ы – кул ын ың хәле бетеп кыл ыч ына ябыш ып калганч ы, пелешт иләрне
кырд ы. Ул көнне Раббы шулай Исраи лгә бөек җиң ү алып килде. Исраи л гаскә
риләре Элгазар янына суг ыш беткәннән соң әйләнеп кайтт ы, анда да мәетләрне
талар өчен генә.
11 Аннары Әге угл ы, һарарл ы Шамма. Пелешт иләр, Лех и шәһәр е тир әс ендәг е
ясм ык басуы янында исраи л иләргә һөҗ үм итеп, исраи л иләр пелешт иләрдән кача
башлагач, 12 Шамма, басу уртасына чыг ып, басун ы да саклап кала, пелешт иләрне
дә тар-мар китерә, һәм ул көнне Раббы Исраи лгә бөек җиң ү бүләк итә.
13 Берв ак ыт шулай, уракк а төшәр алд ыннан, пелешт иләр Рефаи м үзәненә килеп
тупланд ылар. Ул чакн ы Утыз башл ык арасыннан әлег е өчесе Давыт янына Адуллам
мәгарәсенә килде. 14 Давыт ныг ытма эчендә, ә пелешт и суг ышчылары Бәйт-Лехемдә
иде. 15 Шунда Давыт бик нык сусап:
– Бәйт-Лехем капкасы янындагы коедан берәрсе эчәремә су алып килсә иде, – диде.
16 Әлег е өч бат ыр, пелешт иләр стан ы аша суг ыш ып үтеп, Бәйт-Лехем капк асы
янындаг ы коедан Давытк а су алып килеп бирде. Әмма Давыт әлег е судан баш тарт
ты, ул аны Раббыга бүләк итеп җиргә койд ы.
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17 – Бу сун ы эчүдән мине Раббы сакласын! Торм ышларын курк ын ыч аст ына ку
еп, миңа су алып кайтк аннарн ың кан ы түг елмен и бу?! – диде ул һәм сун ы эчәргә
теләмәде.
Менә ни-нәрсәләр эшләде әлег е өч бат ыр!
18 Йоа вн ың кардәше, Сәрүя угл ы Әвишәй, Өч каһ арманн ың башл ыг ы иде. Бер
вак ыт ул, өч йөз кешегә карш ы сөңг есен күтәреп, аларн ы кырып бетерде һәм әлег е
Өч каһарман сыман дан яулад ы. 19 Әвишәй, шул Өч каһарманнан мәртәбәлерәк
бул ып, аларн ың башл ыг ына әйләнде, гәрчә аларн ың берсе булмаса да.
20 Кабс еһелкаласыннан Еһоя да угл ы Беная һ зур бат ырл ыклар кылг ан гая рь су
гышч ы иде. Ул мәабиләрнең иң көчле ике суг ышч ысын үтерде. Икенче бервак ытн ы
кышк ы карл ы көндә, чок ырга төшеп, бер арысланн ы үтерде. 21 Аннары ул алыптай
бер мисырл ын ың җан ын кыйд ы: сөңг е тотк ан мисырл ы карш ына Беная һ тая к то
тып китте һәм, тег енең сөңг есен тарт ып алып, мисырл ын ың үз корал ы белән аның
үзен үтерде. 22 Еһоя да угл ы Беная һ әнә шунд ый бат ырл ыклар эшләде. Ул да, алдаг ы
Өч каһарман сыман, зур дан-шөһрәт казанган кеше иде. 23 Утыз башл ык арасында
иң мәртәбәлесе бул ып, ул тег е Өч каһарманн ың берсе түг ел иде. Давыт аны үзенең
җансакч ылар башл ыг ы итеп куйд ы.
24 Шул Утыз гаскәри арасында түб әндәг еләр бар иде: Йоа вн ың кардәше Асаһел,
Бәйт-Лехемнән Дод у угл ы Элх анан, 25 хародл ы Шамма, хародл ы Элыйк а, 26 пелет
ле Хелес, тык уа л ы Икк ыш угл ы Гыйра, 27 анатотл ы Абиг ызер, хушал ы Мебуннай,
28 Ахуа х нәс еленнән Салмон, нет офал ы Маһрай, 29 нет офал ы Баг ъна угл ы Хелеб,
Бенья м ин җирендәг е Гибгадан Рибай угл ы Иттай, 30 пиргатонл ы Беная һ, Гәгаш
үзәненнән Һиддай, 31 арбаһ и Аби-Албон, бах уримл ы Азмавет, 32 шагалбимле Эльях
ба, Яшән угыллары һәм Йонатан, 33 һарарл ы Шамма, арарл ы Шарар угл ы Ахиам,
34 мәг акәһ и Ахасбай угл ы Элиф елет, гилол ы Ахит оф ел угл ы Элиг ам, 35 кәрм илле
Хесро, арабл ы Пагарай, 36 собал ы Натан угл ы Игәл, Гәд нәселеннән Бан и, 37 аммон и
Сел ык, Сәрүя угл ы Йоавн ың корал йөрт үчесе беһеротл ы Нахрай, 38 итри Гыйра,
итри Гәреб, 39 хитт и Урия. Җәмг ысы утыз җиде гаскәри.

24

Давытның халык исәбен алырга бое рык бирүе

Бервак ыт Исраи л халк ына Раббын ың кабат ачуы кузгалд ы, һәм Ул, Да
вытн ы исраи л иләргә карш ы кот ырт ып, аңа:
– Бар, Исраи л вә Яһүдә халк ын ың исәбен ал! – диде.
2 Давыт үзенең гаскәр башл ыг ы Йоа вк а:
– Кайда күпме хал ык яшәгәнен белер өчен, Даннан алып Беер-Шебага кадәр
Исраи лнең бөтен ыругларын йөреп чыг ып, халыкның исәбен алыг ыз, – дип боерды.
3 Әмма патшаг а Йоа в:
– Синең Раббы Аллаң хал ык сан ын таг ын йөз тапк ырга ишәйтсен, һәм әфәндем
патшага мон ы үз күзләре белән күрергә язсын иде! Ләк ин әфәндем патшага бу ни
өчен кирәк?! – дип җаваплад ы.
4 Тик патша үз сүз ендә нык торд ы, һәм Йоа в белән гаскәр башл ыклары, патша
хозурыннан чыг ып, Исраи л халк ын ың исәбен алырга дип киттеләр. 5 Алар, Үрд үн
не кичеп, Гәд үзәненең урта бер җирендә урнашк ан Арог ыр шәһәренең уң ягына
1
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җитеп тукталд ылар, шуннан соң Ягызер шәһәре аша үттеләр дә 6 Гил ыгад төбәг е
нә, аннан Тахтим-Ходши җиренә юнәлделәр; аннары Дан-Яган шәһәренә, Сид ун
чиг енә җиттеләр. 7 Шуннан Сур кирмәненә һәм хиввиләр белән скәнган иләрнең
барл ык шәһәрләренә таба киттеләр. Ахырдан Яһүдәнең көнья г ындаг ы Беер-Шебага килеп җиттеләр. 8 Туг ыз ай да егерме көн дигәндә алар, бөтен илне әйләнеп
чыг ып, кабат Иерусал имгә әйләнеп кайтт ылар. 9 Йоав хал ыкн ың исәбен патшага
җиткерде; исемлек буенча исраи л иләрдә – сиг ез йөз мең, яһүд иләрдә исә суг ышк а
яракл ы, көчле биш йөз мең ир-егет бул уы ачыкланд ы.
Аллаһының Давытны җәз ага тартуы
Әмма хал ык исәбен алганнан соң, Давыт, нам усына көч килеп, Раббыга:
– Әлег е гамәлем белән мин гөнаһ эш кылд ым; шун ың өчен бүг ен мин Сиңа,
кол ыңн ың гөнаһ ын кичер, дип ялварам, чөнк и зур ахмакл ык эшләдем, – диде.
11 Икенче көнне ирт ән Давыт йок ыдан торуг а Давыт хезмәт ендәг е гаи пт ән хәб әр*
бирүчегә, пәйгамбәр Гәдкә Раббы сүзе иңде:
12 – Давытк а, барып, минем сүзләр емне җиткер: «Раббы болай дип әйт ә, диг ен:
„Мин сиңа өч төрле җәза тәкъд им итәм, шуларн ың берсен үзең сайлап ал“».
13 Гәд, Давыт янына килеп, боларн ың һәммәс ен аңа җиткерде. Гәд болай диде:
– Әлег е җәзаларн ың берсен сайлап ал: илеңә җиде ел буе тоташтан ачл ык кил
сенме, яисә сине эзәрлекләгән дошманнарыңнан өч ай буе кач ып йөрисеңме, әллә
инде илеңдә өч көн дәвам ында хал ык үләт зәхмәтеннән кырылсынм ы? Хәзер уйла
да хәл ит: мине бирегә җибәргән Раббыга нинд и җавап бирергә тиешмен?
14 Гәдкә Давыт болай дип җав ап кайт ард ы:
– Миңа бик авырд ыр, ләк ин адәм кул ыннан җәза алганч ы, Раббы кул ыннан
җәза күрүең хәерлерәк, чөнк и Аның рәхим-шәфкате чиксездер.
15 Шуннан Раббы, шул көннең ирт әс еннән алып билг еләнг ән вак ыт тәмамлан
ганч ы, исраи л иләргә үләт зәхмәте җибәрде, һәм Даннан алып Беер-Шебага кадәр
җитмеш мең кешенең гомере киселде. 16 Хал ыкн ы кырып баруч ы фәрештә Иеру
сал им каласына таба кул ын сузгач, Раббы, җәза бирүдән баш тарт ып, фәрештәгә:
– Җитәр, төшер кул ыңн ы! – диде.
Бу вак ытта Раббы фәрештәсе явүси Орна ынд ыры янына җиткән иде. 17 Хал ык
ны кырып баруч ы фәрештәне күргәч, Давыт Раббыга:
– Гөнаһл ы мин: яманл ык кылд ым! Бу кешеләр, Синең сарыкларың, берн инд и
начарл ык эшләмәде ич. Синең җәзаң миңа һәм атам гаиләсенә төшсен, – диде.
10

Давытның Раббыга мәзбәх коруы
Ул көнне Давыт янына Гәд килеп:
– Бар, явүси Орна ынд ырында Раббыга смәзбәх кор! – диде.
19 Давыт шулай Гәд аша Раббы кушк анн ы эшләрг ә китт е. 20 Үзенә таба кил үче
патшан ы, аның хезмәтчеләрен күреп, Орна алар карш ына чыкт ы һәм патша ал
дында җиргә кадәр баш ын иде, 21 аннары аңардан:
18

* 24:11 Гаи пт ән

хәбәр – Аллаһ ыдан иңг ән хәб әр, вәх и.
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– Әфәндем патша үзенең кол ы янына ни йом ыш белән килде? – дип сорад ы.
Давыт аңа:
– Хал ык үләт зәхмәтеннән кырылмасын өчен, Раббыга мәзбәх төзергә синең
ынд ырыңн ы сат ып алмакч ы булам, – дип җавап бирде.
22 – Әфәндем патш а корбан кит ерү өчен җан ы теләг әнне алсын. Менә сиң а
тулаем янд ыру корбан ы өчен үгезләр, ә ашл ык суг у җайланмасы һәм үгез җиг ү
кирәк-яраклары утын бул ыр. 23 Мин, Орна, боларн ың һәммәсен патшага тапш ы
рам, – диде Орна һәм, – Раббы Аллаң синнән разый булсын! – дип өстәде.
24 Әмма патша аңа:
– Юк, боларн ың һәммәсе өчен мин сиңа тиешле бәясен түл им, бушк а килгән
әйберне мин Раббы Аллама корбан китерә алм ыйм, – дип җавап кайтард ы һәм,
илле шәк ыл* көмеш түләп, ынд ыр белән үгезләрне сат ып алд ы.
25 Аннары Давыт шул урында Раббыг а баг ышлап мәзб әх корд ы һәм Аңа тулаем
янд ыру корбан ы белән тат ул ык корбан ы китерде. Раббы, Давытн ың Исраи л ха
кындаг ы ялыну-ялваруларына җавап итеп, Исраи л илендә үләт зәхмәтен туктатт ы.

* 24:24 Илл е

шәкыл – 0,6 кг.

480

Патшалар
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1

Сөләйманның патша итеп билгеләнүе

Гомер енең ахырын а таба Давыт патш а кат-кат киенс ә дә, аның тәненә җы
лы кермәде. 2 Шунн ан хезмәтчеләр е аңа:
– Әфәндеб ез патш а янынд а бул ып, аны кайг ырт сын, аның коч аг ынд а ятсын
өчен, патш аг а бер әр яшь, гыйфф әтле кыз табып бирс еннәр, шул чаг ынд а әфән
деб ез патш а тәненә җыл ы кер ер, – дип, 3 бөт ен сИср аи л төб әкләр еннән чиб әр
кыз эзләрг ә тот ынд ыл ар һәм, шунемлы Әбишәгкә тап бул ып, аны патш а хоз у
рын а алып килделәр. 4 Әлег е кыз төскә-биткә иск иткеч мат ур иде; патш ан ы ул
карады-бакты, аңа хезмәт күрс әтт е, ләк ин патш а аның белән ятаг ын бүлешмәде.
5 Хаггитнең Адон ия исемле угл ы мас аеп кит еп:
– Мин патш а бул ач акм ын, – дип әйт ә башл ад ы һәм тора-бара үзенә арба,
атл ы җайд акл ар һәм, арба алд ынн ан чабар өчен, илле чапк ын булд ырд ы. 6 Ата
сы исә берк айч ан да: «Ни өчен син бол ай эшл ис ең?» – дип, аны шелт әләмәде.
Әлег е егет, Давыт патш ан ың Абш ал ум исемле угл ынн ан соң дөнья г а килг ән
бул ып, йөзгә-биткә бик күркәм иде. 7 Адон ия киңәшләшер өчен Сәрүя угл ы
Йоа в белән срух ан и Абъя т арг а мөр әҗәг ать итт е, һәм тег еләр аңа ярдәм итәрг ә
булд ыл ар. 8 Әмм а рух ан и Сад ыйк, Еһоя д а угл ы Бен ая һ, Нат ан пәйг амб әр, Шим
гый, Рег ый, шул ай ук Давытн ың шәхси сакч ыл ары да Адон ия ягын а чыкм ад ы.
9 Беркөн Адон ия, Рогел инеше буенд аг ы Елан таш ы янынд а берн ич ә баш
сарык белән үгезләрне һәм симерт елг ән боз аул арн ы корбан чал ып, үзенең ир
туг анн арын, ягъни патш а угылл арын, шул ай ук патш аг а хезмәт итүче барл ык
яһүд иләрне кун акк а дәшт е. 10 Ләк ин Нат ан пәйг амб әр белән Бен ая һн ы, атасы
ның шәхси сакч ыл арын һәм ир туг ан ы Сөләйм анн ы чак ырм ад ы.
11 Сөл әйм анн ың әнк әс е Батшеб аг а Нат ан:
– Ишетт еңме, Хагг ит угл ы Адон ия патш а булг ан, әфәндеб ез Давыт исә бу
хакт а әле үзе белм и дә, – диде. – 12 Үзеңнең һәм угл ыңн ың гомер ен сакл ап ка
лыйм дис әң, сиң а киңәш бир ер идем. 13 Давыт патш а хоз урын а кер дә: «Әфән
дем патш а, син миң а, үзеңнең хезмәтчеңә, миннән соң синең угл ың Сөләйм ан
патш ал ык итәр, минем тәхеткә ул утырыр, дип ант итеп әйт кән идең. Шул ай
булг ач, ни өчен соң патш ал ык Адон ия кул ын а күчт е?» – дип әйт. 14 Син патш а
белән сөйләшкән арад а мин дә, синең арт ыңн ан патш а хоз урын а кер еп, сүзлә
реңне расл арм ын.
1
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15 Батшеб а шунн ан соң патш а хоз урын а, аның бүлмәс енә юнәлде; анд а шакт ый
олыг айг ан патш аг а шунемлы Әбишәг хезмәт күрс әт ә иде. 16 Батшеба, баш ын
түб ән иеп, патш а карш ын а килеп тезләнде.
– Нинд и йом ыш белән килдең? – дип сор ад ы аңард ан патш а.
17 – Әфәнд ем, – дид е Батшеб а, – син миң а, үзеңнең хезм әтчең ә, минн ән соң
синең угл ың Сөләйм ан патш ал ык итәр, минем тәхет емә ул утырыр, дип сРаббы
с
Алл аң исеме белән ант итеп әйт кән идең. 18 Ләк ин патш ал ыкк а әнә Адон ия
килг ән, ә син, патш а әфәндем, бу хакт а хәб әрд ар түг елс ең. 19 Адон ия, байт ак
кын а үгез, симерт елг ән боз ау һәм сарыкл арн ы корбан чал ып, патш ан ың бөт ен
угылл арын, Абъя т ар рух ан и белән гаскәр башл ыг ы Йоа вн ы чак ырг ан, синең
хезмәтчең Сөләйм анн ы исә дәшмәг ән. 20 И әфәндем, син – патш а, һәм үзең
нән соң тәхеткә кем утырырг а тиешлег ен игъл ан итәрс ең дип, бөт ен Иср аи л
халк ын ың күз е сиң а төб әлг ән. 21 Югыйс ә әфәндем патш а үзенең ата-бабалары
янынд а мәңг елек йок ыг а талг анн ан соң, мин һәм минем угл ым Сөләйм ан с җи
ная тьче сан ал ырбыз.
22 Батшеб а шул рәв ешле патш а бел ән сөйл әшк ән арад а, Нат ан пәйг амб әр ки
леп җитт е. 23 Хезмәтчеләр е патш аг а:
– Нат ан пәйг амб әр рәх им итт е! – диде, һәм Нат ан пәйг амб әр, патш а хозурын а
кер еп, аның алд ынд а җирг ә кадәр баш ын иде дә:
24 – Патш а әфәндем, син: «Миннән соң Адон ия патш ал ык итәр, минем тәхетк ә
ул утырыр», – дип әйт мәг ән идеңме?! – дип сор ад ы. – 25 Чөнк и бүг ен ул, байт ак
кын а үгез, симерт елг ән боз ау вә сарык чал ып, патш а угылл арын ың һәммәс ен,
шул ай ук гаскәр башл ыкл ары белән Абъя т ар рух ан ин ы үзенә чак ырд ы. Хәз ер
алар барчасы: «Яшәс ен Адон ия патша!» – дип, аның белән ашап-эчеп, сыйлан ып
утыр ал ар. 26 Ә мине, синең хезмәтчеңне, Сад ыйк рух ан ин ы, шул ай ук Еһоя д а
угл ы Бен ая һ белән хезмәтчең Сөләйм анн ы дәшмәде. 27 Әфәндем патш а куш уы
буенч а эшләнмәдеме бу эш? Әфәндем патш ад ан соң тәхеткә кем утыр асын үзең
нең хезмәтчеләр еңә белдермәсс еңме икән?
28 Дав ыт патш а аңа җав ап итеп:
– Минем яным а Батшебан ы чак ырыг ыз, – диде.
Батшеба, кер еп, патш а карш ын а килеп баст ы.
29 Шунд а патш а ант итеп бол ай дид е:
– Минем җан ымн ы барч а бәла-казалардан котк аруч ы Раббы Үзе шаһ итт ыр:
30 мин сиң а, Иср аи лнең Раббы Алл асы бел ән ант итеп, минн ән соң синең уг
лың Сөләйм ан патш ал ык итәр, минем урынг а тәхеткә ул утырыр, дип ант иткән
идем. Һәм бүг ен мин бирг ән вәг ъдәмне торм ышк а ашыр ач акм ын.
31 Батшеб а, тез ен ә төшеп, патш а алд ынд а җирг ә кад әр баш ын иде һәм:
– Әфәндем Давыт патш а мәңг е яшәс ен! – диде.
32 – Минем янг а Сад ыйк рух ан ин ы, Нат ан пәйг амб әрне вә Еһоя д а угл ы Бе
ная һн ы чак ырыг ыз, – диде Давыт патш а.
Чак ырылг анн ар патш а хоз урын а кер еп баск ач, 33 Давыт аларг а бол ай диде:
– Минем хезмәтчеләрне алыг ыз да угл ым Сөләйм анн ы, кач ырым а атл анд ы
рып, Гихон инешенә алып барыг ыз. 34 Сад ыйк рух ан и белән Нат ан пәйг амб әр
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аны шунд а, баш ына зәйт үн мае сөрт еп, Исраи л патшасы итеп билг еләс еннәр һәм
мөг ез бырг ылар кычк ырт ып: «Яшәс ен Сөләйман патша!» – дип сөр ән салсыннар.
35 Анн ары аның белән берг ә бир е әйләнеп кайт к ач, угл ым Сөләйм ан минем тә
хеткә утырыр һәм минем урынг а патшал ык итәр; мин аны, шулай итеп, Исраи л
вә с Яһүдә хак име итеп билг ел им.
36 Еһоя д а угл ы Бен ая һ шунд а патш аг а җав ап итеп:
– Амин! Патша әфәндемнең Раббы Алласы шулай ихт ыя р кылсын иде. 37 Раббы,
патша әфәндемнең юлдаш ы булг ан кеб ек, Сөләйманн ың да гел янында булсын,
аның тәхет ен әфәндем Давыт патша тәхет еннән бөегр әк итс ен! – диде.
38 Сад ыйк рух ан и белән Нат ан пәйг амб әр, Еһоя д а угл ы Бен ая һ, кер ет иләр һәм
пелет иләр* Давыт патшан ың кач ырына Сөләйманн ы утыртт ылар да Гихонг а таба
юл алд ылар. 39 Сад ыйк рух ан и, зәйт үн мае сал ынг ан мөг езне Изг е чат ыр эченнән
алып чыг ып, Сөләйманн ың баш ына смай сөртт е. Аннары бырг ы кычк ыртт ылар,
һәм бар хал ык: «Яшәс ен Сөләйман патша!» – дип сөр ән салд ы. 40 Шуннан барысы
да, Сөләйманг а ияр еп, юл буе курай уйнап бард ы; хал ыкн ың бәхет е чикс ез иде;
шатл ыкл ы авазлардан әйт ерс ең җир чүгеп-чүгеп куя иде.
41 Бу вак ытн ы Адон ия һәм аның чак ырул ы кун акл ары мәҗлесне тәм амл ап килә
иде инде. Шулчак алар бырг ы тавышлары ишетт еләр, һәм Йоа в:
– Шәһәрдә нинд и шау-шу икән? – дип сорап куйд ы.
42 Ул әле әйт еп бет ер ерг ә дә өлг ермәде, аның янын а рух ан и Абъя т арн ың Йо
нат ан атл ы угл ы килеп җитт е.
– Бир е кил, син абруйл ы бәндәс ең, кит ерг ән хәб әр ең яхш ыд ыр, – диде аңа
Адон ия.
43 Адон ия г ә җав ап кайт арып Йон ат ан:
– Әфәндеб ез Давыт патша Сөләйманн ы патша итеп куйд ы, – диде, – 44 Сө
ләйман белән берг ә Давыт патша Сад ыйк рух ан ин ы, Нат ан пәйг амб әрне, Еһоя да
угл ы Беная һн ы, кер ет иләр вә пелет иләрне Гихонг а җиб әрде: алар Сөләйманн ы
патша кач ырына атланд ырып алып китт еләр, 45 һәм Сад ыйк рух ан и белән На
тан пәйг амб әр, аңа шунда май сөрт еп, аны патша итеп билг еләделәр; аннары
шатлан ыш ып калаг а юнәлделәр, һәм бар шәһәр хәр әкәткә килде. Сезг ә килеп
ирешкән авазлар әнә шулд ыр. 46 Сөләйман патша тәхеткә утырд ы инде. 47 Патша
хезмәтчеләре, әфәндебез Давыт патша янына килеп: «Синең Аллаң Сөләйманн ың
исемен таг ын да зуррак данг а күмс ен, аның тәхет ен синең тәхет еңә караг анда да
югарырак күт әрс ен», – дип, аны котлад ылар инде. Патша, ятаг ында килеш сәҗдә
кыл ып: 48 «Үз тәхет емә угл ымн ы утырт к ан һәм дә шун ы үз күзләрем белән күрерг ә
насыйп иткән Исраи лнең Раббы Алласына макт аулар яусын!» – диде.
49 Адон ия нең кун акл ары шунд а, калт ыр ап төшеп, урынн арынн ан кузг алд ы,
һәм һәрк айсы үз юлы белән кит еп бард ы. 50 Адон ия исә, Сөләйманнан курк ып,
с
мәзб әхнең мөг езләр енә барып ябышт ы. 51 Шуннан Сөләйманг а болай дип килеп
әйтт еләр:
* 1:38 Кер етил әр һәм пел етил әр –

шуш ы исемдәг е хал ыклар арасыннан ялланг ан патша җан

сакч ылары.
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– Сөләйман патшадан кот ы алын ып, мәзбәхнең мөг езләренә барып ябышк ан
Адон ия: «Сөләйман патша үзенең хезмәтчесен кыл ычтан узд ырмаск а ант итсен
бүг ен», – дип әйтә икән.
52 Бу сүзләрг ә җав ап итеп Сөләйман:
– Әгәр ул нам усл ы кеше бул ып кала алса, аның баш ыннан бер чәч бөртег е дә
төшмәс; әгәр дә йөрәгендә явыз ния т йөртә икән, аның җан ы кыел ыр, – диде 53 һәм,
кешеләрен җибәреп, алар Адон ия не мәзбәх яныннан алып кайтт ылар. Адон ия,
Сөләйман карш ына килеп, патшага баш ын иде.
– Бар, өеңә кайт, – диде аңа Сөләйман.

2

Давытның Сөләйманга ваз ифа йөкләве. Давытның үлеме

Соңг ы сәгате якынлашк ач, Давыт үзенең угл ы Сөләйманга үгет-нәсыйхәтләр
биреп болай диде:
2 – Миңа мәңг елек юлг а кузг ал ыр вак ыт җитт е, син исә нык һәм бат ыр бул.
3 Раббы Аллаң әйт кәннәрне җир енә җиткер еп башк ар: Аның юлыннан йөр, Муса
с
кан ун ында язылганча, Аның каг ыйдәләрен вә кушк аннарын, кан ун вә билг елә
мәләрен төгәл үтә; шул чаг ында барган һәр җиреңдә эшләгән эшләрең уң бул ыр.
4 Шуларн ы башк арсаң, Раббы миңа бирг ән вәгъдәс ен торм ышк а ашырыр. Ул миңа:
«Әгәр синең угылларың, туры юлга күнеп, бөтен күңелләре белән ихлас йөрәктән
Миңа итагать итсәләр, Миңа гына гыйбадәт кылсалар, Исраи л тәхетендә һәрчак
синең гаилә ирләре утырыр», – дип әйт кән иде.
5 Аннары таг ын Давыт болай диде:
– Сәрүя угл ы Йоавн ың миңа карш ы ни-нәрсәләр кылган ы сиңа мәгъл үмдер:
суг ышта коелган кан өчен үчләшеп, Исраи л гаскәренең ике яубаш ы – Нер угл ы
Абнер белән Етер угл ы Амасан ың тын ыч көннәрдә җан ын кыеп, үзенең бил кае
шын вә аяк киемен алар кан ына буя ганн ы беләсең. 6 Син акыл белән эш ит – аның
чал баш ы сүлеләр дөн ьясына тын ыч кына китмәсен! 7 Гил ыгадл ы Барзиллайн ың
угылларын мәрхәмәтеңнән ташлама, алар синең өстәлеңнән туклансыннар, чөнк и,
туган ың Абшал умнан качк ан чаг ымда, алар минем янда булд ылар. 8 Бах уримда
яшәүче Бенья м ин ыруг ыннан Гера угл ы Шимг ый бар таг ын: мин Мах анаи м тара
фына кач ып барганда, ул, яман телләнеп, миңа авыр сүзләр әйтте; ул миңа Үрд үн
буенда килеп очрад ы, һәм мин шунда аңа: «Мин сине кыл ычтан узд ырмам», – дип,
Раббы белән ант иттем. 9 Син исә аны җәзасыз калд ырма, акыл ың җитәрлек, аның
белән ни-нәрсә эшләргә икәнен үзең беләсең. Аның чал баш ын, канга бат ырып,
үлеләр дөн ьясына озат.
10 Шунн ан Давыт дөнья куйд ы, һәм ул Давыт шәһәр ендә дәф ен кыл ынд ы*.
11 Давыт бөт ен Исраи л җир ендә кырык ел дәв ам ында патшал ык итт е: шун ың җиде
елын ул – Хебрунда, утыз өч елын Иерусал имдә узд ырд ы. 12 Сөләйман шулай атасы
Давытн ың тәхетенә утырд ы, һәм аның патшал ыг ы ныгыганнан-ныгый башлад ы.
13 Беркөн Сөләйманн ың әнкәс е Батшеба янына Хагг ит угл ы Адон ия килде.
– Яхш ы ния т белән йөрисеңме? – дип сорад ы аңардан Батшеба.
1

* 2:10 Дәф ен

кылу – мәе т күм ү.
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– Яхш ы ния т белән, – диде Адон ия, – 14 әйтер сүзем бар сиңа.
– Сөйлә, – диде Батшеба.
15 – Сиңа мәгъл үм булг анча, моңарч ы патшал ык минем кулда бул ып, бөт ен Ис
раи л халк ын ың күзе миңа төбәлгән иде; әмма, хәлләр үзгәреп, патшал ык минем
туган ыма күчте, чөнк и Раббын ың ихт ыя ры шунд ый иде. 16 Минем сиңа бер үте
нечем бар, гозеремне аяк аст ына салмасаң иде, – диде Адон ия.
– Гозереңне әйт, – диде аңа Батшеба.
17 – Сөләйман патша синең сүз еңне екмас, зинһ арлап сорыйм, сөйләш әле аның
белән, шунемлы Әбишәгне миңа хат ынл ыкк а бирсен, – диде ул.
18 – Ярар, синең хакт а мин патш а белән сөйләшермен, – диде Батшеба һәм,
19 Адон ия нең сүз ен җиткер ерг ә дип, Сөләйман патша хозурына керде.
Әнкәсен карш ы алып, патша аяг үрә торып баст ы, аңа баш иде һәм тәхет енә
утырд ы. Патшан ың әнкәсенә дә тәхет китерделәр, һәм ул, патшан ың уң ягыннан
урын алып, 20 сүзен башлад ы:
– Минем сиңа бер кечкенә йом ыш ым бар, сүземне екмасаң иде.
– Йом ыш ыңн ы әйт, анам, сүзеңне екмам, – диде аңа патша.
21 – Туг ан ың Адон ия г ә шунемлы Әбишәгне хат ынл ыкк а алырг а рөхс әт итс әң
иде, – диде Батшеба.
22 Әнкәс енә җав ап итеп Сөләйман патша:
– Ни өчен әле син Адон ия өчен шунемлы Әбишәгне сорыйсың? Адон ия ми
нем олы туг ан ым булг ач, бәлк и, патшал ыкн ы да аңа бир, дип үтенерс ең?! Рух ан и
Абъя т ар белән Сәрүя угл ы Йоа вн ы да онытма алайса, – диде һәм, 23 Раббы белән
ант итеп:
– Әлег е сүзләре өчен Адон ия не җәзага тартмасам, Аллаһ ын ың миңа иң кат ы
каһәре төшсен. 24 Раббы мине, атам Давыт урын ына патша итеп куеп, тәхетемдә
ныг ытт ы, әйт кән вәгъдәсенә туры кал ып, патшал ыкн ы минем гаиләгә тапш ырд ы.
Раббы Үзе шаһ итт ыр: бүг ен Адон ия нең гомере киселер! – диде.
25 Шуннан Сөләйман патша Еһоя да угл ы Беная һк а әмер бирде, һәм ул Адон и
янең җан ын кыйд ы.
26 Рух ан и Абъя т арг а исә патша:
– Анатотк а, үз җиреңә әйләнеп кайт; җан ыңн ы кыясы иде дә, әмма хәзергә си
ңа кул күтәрм им, чөнк и атам Давыт алд ыннан Хуҗа-Раббының санд ыг ын күтәреп
барган, атам белән бергә барл ык кыенл ыкларн ы кичергән кеше син, – дип, 27 Абъ
ятарн ы Раббыга рух ан и хезмәте күрсәт үдән читләштерде; шул рәвешчә Раббын ың
Шилоһта Эли йорт ы хак ында әйт кән сүзләре торм ышк а ашт ы.
28 Шуш ы хәб әр Йоа вк а килеп ирешкәч, ул Раббы чат ырына кер еп яшер енде дә
мәзбәхнең мөгезләренә барып ябышты, чөнк и Йоав, Абшал умга иярмәсә дә, Адония
якл ы булд ы. 29 Йоавн ың, Раббы чат ырына кереп кач ып, мәзбәх мөг езенә ябыш уы н
белгәч, Сөләйман патша:
– Бар, үтер аны, – дип, Еһоя да угл ы Беная һн ы җибәрде.
30 Беная һ, Раббы чат ырына кер еп, Йоа вк а:
– Патша сиңа моннан чыгарга боера, – диде.
Тег е исә:
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– Юк, мин монда үләчәкмен, – дип җавап кайтард ы.
– Йоав менә шулай дип әйтә, – дип, Беная һ аның сүзләрен патшага җиткерде.
31 – Үзе әйт кәнчә эшлә! – дип боерд ы Беная һк а патша. – Нах акк а кан койг ан
Йоавн ы үтереп, гәүдәсен җиргә тапш ыр. Шулай итеп, минем һәм атам йорт ы өстен
нән гаепне төшер. 32 Коелган кан өчен Раббы аны җәзага тартсын, чөнк и ул, атам
Давытк а хәбәр итм ичә, үзеннән күпкә тәкъва һәм яхш ы ике ир егетне – Исраи лнең
яубаш ы Нер угл ы Абнер белән Яһүдәнең яубаш ы Етер угл ы Амасан ы кыл ычтан
узд ырд ы. 33 Мон ың сгөнаһ ысы Йоавк а һәм дә мәңг е җуелмастай бул ып аның нә
селенә төшсен! Давытн ың үзенә исә, аның нәселенә вә гаиләсенә, шулай ук аның
тәхетенә Раббы мәңг егә иминлек бирсен!
34 Шуннан Еһоя да угл ы Беная һ бард ы да Йоа вн ың җан ын кыйд ы. Йоа вн ы үз
йорт ы янында, чүлдә җирләделәр. 35 Патша аның урын ына гаскәр башл ыг ы итеп
Еһоя да угл ы Беная һн ы билг еләде; рух ан и Сад ыйк н ы исә Абъя тар урын ына куйд ы.
36 Шуннан патша, Шимг ыйн ы чак ырт ып:
– Үзеңә Иерусал имдә йорт сал ып, шунда яшә, тик шәһәрдән кая да китәсе булма.
37 Белеп тор: шәһәрдән чыг ып Кыдрун ташк ын ын кичә калсаң, шунд ук әҗәлеңне
табарсың һәм моңа бары үзең генә гаепле бул ырсың, – диде.
38 – Яхш ы, патша әфәндем ничек боерса, хезмәтчең шулай эшләр, – дип җав ап
лад ы патшага Шимг ый.
Шул рәвешле Шимг ый Иерусал имдә яшәп калд ы. Шакт ый озак, 39 өч ел узган
нан соң, Шимг ыйн ың ике кол ы, кач ып китеп, Гәт патшасы, Мәгакәһ угл ы Әкиш
янына килде. «Колларың – Гәттә» дигән хәбәр килеп ирешкәч, 40 Шимг ый ишә
генә атланд ы да, колларын эзләп, Әкиш янына Гәткә чыг ып китте. Шунда барып,
колларын Гәттән алып та кайтт ы. 41 Шимг ыйн ың Иерусал имнән чыг ып кит еп
Гәткә баруы н, аннан әйләнеп кайт уы н Сөләйманга җиткерделәр, 42 һәм патша,
Шимг ыйн ы чак ырт ып, болай диде:
– Мин сиңа, Раббы белән ант итеп, шәһәрдән чыг ып кая да булса китә калсаң,
шул көнне үк әҗәлеңне табарсың дип әйт кән идем түг елме?! Шунда син миңа:
«Ярар, шулай булсын», – дип җавап кайтарган идең. 43 Шулай булгач, ни өчен соң
син Раббы белән ант итеп биргән боерыг ымн ы үтәмәдең? 44 Атам Давытк а кылган
барл ык явызл ыкларыңн ы син күңелеңдә сакл ыйсың бул ыр. Шун ың өчен Раббы
сине җәзага тартсын! 45 Ә Сөләйман патша фат их ал ы бул ыр, Давыт тәхете Раббы
алд ында мәңг е нык торыр.
46 Шуннан Сөләйман патша Еһоя да угл ы Беная һк а боерык бирде, һәм Беная һ,
барып, Шимг ыйн ың җан ын кыйд ы. Сөләйман кул ында патшал ык әнә шулай
ныгыганнан-ныгый бард ы.

3

Сөләйманның Раббыдан зирәк акыл соравы
1 сФирг ав ен

кызын үзенә хат ынл ыкк а алып, Сөләйман шулай Мисыр патша
сы, ягъни фиргавен белән туганлашт ы. Хат ын ын ул Давыт шәһәренә алып
кайтт ы, ул вак ытта әле Сөләйманн ың үз сарае да, сРаббы йорт ы да сал ынмаган,
Иерусал им тирәл и диварлар да төзелмәгән иде. 2 Ул чакта хал ык скалк ул ыкларда
корбан китерә, ә Раббыга баг ышланган йорт төзелмәгән иде. 3 Атасы Давытн ың
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каг ыйдәләрен төгәл үтәп, Сөләйман да Раббын ы яратт ы, әмма ул да калк у җирдә
корбан китерә һәм хуш исле сумала-майлар көйрәтә торган булд ы.
4 Беркөн патша, корбан кит ерү өчен, Гибг онг а юнәлде, чөнк и калк ул ыклардаг ы
төп корбан китерү урын ы шунда иде. Әлег е мәзбәхтә Сөләйман тулаем янд ырган
корбанл ык малн ың сан ы хәтта меңгә җитте. 5 Төнлә Гибг онда Сөләйманга төшен
дә Раббы килеп:
– Теләгәнеңне сора, – диде.
6 Сөләйман Аңа болай дип җав ап кайт ард ы:
– Үзеңнең колың Давытка – минем атама карата Син гаять мәрхәмәтле булдың,
чөнки ул Сиңа тугрылык саклады, тәкъва һәм саф күңеле булды. Син аны олуг
мәрхәмәтеңнән ташламадың, бүгенге көндә аның тәхетенә утыртыр өчен, аңа угыл
бүләк иттең. 7 Менә хәзер, Раббы Аллам, Син Үзеңнең колыңны атам Давыт уры
нына патшалыкка ихтыяр кылдың; тик һәммә нәрсәне дөрес аңлап, дөрес гамәлләр
кылыр өчен, мин әлегә яшьрәк. 8 Мин, Синең колың, Үзең сайлап алган күп санлы
халкың арасындадыр, ә аның күплеген исәпләп-хисаплап бетерә торган түгел. 9 Си
нең халкыңны дөрес хөкем итеп, яманнан яхшыны аера белер өчен, колыңа зирәк
акыл бүләк итсәң иде; югыйсә Синең күп санлы халкың белән кем идарә итә алыр?!
10 Сөләйманн ың гоз ер е Хуҗа-Хаким күңеленә хуш килде, 11 һәм Ул аңа болай
дип җаваплад ы:
– Үзең өчен озын гомер, байл ык йә булмаса дошманнарыңа әҗәл сорам ыйча,
дөрес хөкем итәргә зирәк гак ыл сораган өчен, 12 Мин синең гозереңне үтим һәм
сиңа зирәк гак ыл бирәм; моңарч ы синең белән тиңләшердәй адәмнең әле туган ы
юк иде, синнән соң да анд ый бәндә тумас. 13 Шулай ук Мин сиңа үзең сорамаган
байл ык белән дан-шөһрәт тә бирәм, үзең исән чакта, сиңа тиңләшердәй бүтән пат
ша булмас. 14 Минем юлдан тайп ылм ыйча, атаң Давыт сыман, Минем каг ыйдә вә
өйрәтмәләрне бозудан саклансаң, Мин синең гомереңне дә озайт ырм ын.
15 Уян ып киткәч, Сөләйман боларн ың һәммәс е төшенә керг әнне аңлад ы. Шун
нан ул Иерусал имгә кайтт ы да, Хуҗа-Хакимнең сКилеш ү санд ыг ы карш ына ба
сып, стулаем янд ыру корбан ы вә стат ул ык корбан ы китерде, аннары үзенең бөтен
хезмәтчеләре өчен сый мәҗлесе җыйд ы.
Сөләйманның зирәклек белән хөкем итүе
Бервак ыт патша карш ына ике уйнашч ы хат ын килеп баст ы да, 17 аларн ың
берсе болай дип сүз башлад ы:
– И әфәндем! Без менә шуш ы хат ын белән икебез бер йортта яшибез; мин бала
тапк ан вак ытта, бу хат ын минем янда шул йортта булд ы. 18 Мин бала туд ырып өч
көн узганнан соң, бу хат ын да бала тапт ы; йортта без икебез генә идек, гайреләр
юк иде анда. 19 Төнлә бу хат ынн ың угл ы дөнья куйд ы, чөнк и хат ын, йоклап китеп,
баласын баст ырып үтерде. 20 Шуннан ул төн уртасында торган һәм мин, синең хез
мәтчең, йок ыга кит үдән файдалан ып, минем угл ымн ы үзенең күкрәг е янына алып
салган, үзенең үле угл ын исә минем күкрәг ем янына куйган. 21 Иртәг есен угл ымн ы
имезим дип уянсам – бала үлгән; җентекләбрәк карагач, аның мин туд ырган бала
түг еллег ен аңлад ым.
16
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22 Әмма икенче хат ын шунда аңа карш ы килеп:
– Юк, минем угл ым исән, синеке үле! – диде.
Беренчесе аңа җавап итеп:
– Юк, синең угл ың үле, минеке исән! – диде.
Шул рәвешле алар патша карш ында әрепләшеп торд ылар. 23 Патша шулчак:
– Мон ысы: «Минем угл ым исән, синеке үле», – ди, тег есе: «Юк, синең угл ың үле,
минеке исән», – дип тәкрарл ый, – 24 китерег ез әле миңа кыл ыч, – диде.
Патшага кыл ыч китерделәр, 25 һәм ул:
– Исән калган сабыйн ы икегә чабыг ыз да бер ярт ысын берсенә, икенче ярт ысын
икенчесенә бирег ез, – дип боерд ы.
26 Шунда исән калг ан балан ың анасы, сабыйн ы кызг ан удан тәмам коел ып төшеп:
– Әфәндем! Балан ың җан ын кыймаг ыз, бирег ез аны тег е хат ынга, – дип ялва
рырга тот ынд ы.
Икенчесе исә:
– Чабыг ыз, миңа да, сиңа да булмасын, – диде.
27 Шулчак боларг а җав ап итеп патша:
– Исән калган балан ы беренче хат ынга бирег ез, сабый җан ын кыймаг ыз, чөнк и
аның анасы шулд ыр, – диде.
28 Патша чыг арг ан әлег е хөкем бөт ен Исраи лг ә мәгъл үм булд ы. Шуш ы хәлдән
соң хал ык патшага курк у кат ыш хөрмәт белән карый башлад ы, чөнк и, хак имлек
итәр өчен, аңа Аллаһ ыдан зирәк гак ыл иңгән бул уы н күрде.

4

Сөләйманның хезмәтчеләре

1 Шул рәв ешле Сөл әйм ан бөт ен Иср аи л җир енең патш асы булд ы. 2 Аның
кул аст ынд а эшләүче башл ыкл ар түб әндәг еләр иде: Сад ыйк угл ы Азария –
рух ан и; 3 Шиш а угылл ары Элихор еп белән Ахия – сәркәт ипләр; Ахил уд угл ы
Еһош аф ат – елъязм ач ы; 4 Еһоя д а угл ы Бен ая һ – гаскәр башл ыг ы; Сад ыйк бе
лән Абъя т ар – рух ан ил ар; 5 Нат ан угл ы Азария – өлкә башл ыкл ары җит әкчес е;
Нат ан угл ы Зәбүд – рух ан и һәм патш а киңәшчес е; 6 Әхишәр – патш а сар аен
кар ауч ыл ар башл ыг ы; Абд а угл ы Адун ир ам – мәҗбүри рәв ешт ә эшләүчеләр
өст еннән назыйр.
7 Бол ард ан тыш Сөләйманн ың бөт ен Исраи л төб әкләр е белән идар ә итүче уни ке
башл ыг ы бар иде. Алар ел әйләнәс ендә патшан ы һәм аның йорт ын азык-төлек
белән тәэм ин итәрг ә – һәммәс е елг а бер тапк ыр ай буена ризык кит ер ерг ә тиеш
иде. 8 Менә аларн ың исемнәре: таул ы Эфраи м төбәг ендә – Бен-Хүр; 9 Мак аста, Ша
галбим вә Бәйт-Шемеш авыл-калаларында һәм Элон-Бәйт-Хананда – Бен-Декыр;
10 Арубб отт а, Сөкөһ шәһәр ендә һәм Хепер җирләр ендә – Бен-Хесед; 11 Напа-Дор
җир ендә – Бен-Абинадаб (Сөләйман кызы Тапат аның хат ын ы иде); 12 Тәгънәк
һәм Мег иддо шәһәрләр ендә, шулай ук Изр ег ыл шәһәр еннән түб әнр әк урнашк ан
Сарет ан шәһәре янындаг ы бөт ен Бәйт-Шан җирләрендә һәм Бәйт-Шаннан алып
Әбел-Мехола шәһәр енә, хәтт а Йокм ыг ам шәһәр енең аръя г ына кадәр – Ахил уд
угл ы Баг ъна; 13 Рамот-Гилыгад шәһәр ендә – Бен-Гебер (Гил ыг ад өлкәс ендәг е
Менашше угл ы Яһирн ың авыл-калалары да, Башан өлкәс ендәг е Әрг үб төб әг е
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дә, див арлар белән әйләндер еп алынг ан, капк аларына бак ыр келәләр куе лг ан
алтм ыш шәһәр дә аның карамаг ында иде); 14 Мах анаи м шәһәр ендә – Идд у угл ы
Әхинадаб; 15 Нәпт ал и җир ендә – Ахимаг ас (ул Сөләйман кызы Бас ематк а өй
ләнг ән иде); 16 Ашер җир ендә һәм Бег ал утт а – Хушай угл ы Баг ъна; 17 Исәсхәр
җир ендә – Паруа х угл ы Еһошафат; 18 Бенья м ин җир ендә – Эла угл ы Шимг ый;
19 Гил ыг ад өлк әс ендә (амориләр патш асы Сихон һәм Баш ан патш асы Ог җир
ләр ендә) – Ури угл ы Геб ер. Ул берүзе идар ә итт е.
Сөл әйм ан патш ал ыг ынд аг ы мулл ык. Сөл әйм анн ың акыл-зиһене
Яһүдә вә Исраи лнең диңг ез буендаг ы ком бөрт ег едәй күп санл ы халк ы ашапэчеп, рәхәт гомер кичерде. 21 Сөләйман патша Фырат елг асыннан алып Мисыр
чиг енә һәм пелешт иләр җир енә кадәр булг ан патш ал ыкл арн ы биләп торд ы.
Алар һәммәс е, Сөләйманг а бүләкләр кит ер еп, гомер буе аңа хезмәт күрс әтт еләр.
22 Сөләйм анг а кит ер елә торг ан көндәлек азык-төлек түб әндәг едән гыйб ар әт
иде: утыз кор* сыйфатл ы бодай оны һәм алтм ыш кор эре итеп тартт ырылг ан он,
23 аранд а симерт елг ән ун баш һәм көт үлект ә йөрг ән егерме баш сые р; бол анн ар, тау
һәм кыр кәҗәләр е, симерт елг ән кош-корттан тыш таг ын йөз баш сарык. 24 Чөн
ки ул Типсахт ан алып Газ аг а кадәр – Фырат елг асын ың бирг е ягындаг ы барча
патшалар өст еннән идар ә итт е, шулай ук әйләнә-тирәдәге барча илләр белән
дә дус-тату яшәде. 25 Сөләйман идар ә иткән дәв ердә, Яһүдә һәм Исраи л халк ы,
Даннан алып Беер-Шебага кадәр, хәср әт күрм ичә, һәрк айсы үзенең йөз ем куа г ы,
үзенең инҗ ир агач ы төб ендә тын ыч гомер кичерде.
26 Сөләйм анн ың арб аг а җиг ә торг ан атл ары өчен дүрт мең* аран ы бул ып, уни ке
мең арба йөрт үчес е бар иде. 27 Билг еләнг ән айда өлкә башл ыкларын ың һәрк айсы
Сөләйман патшаг а һәм аның белән табын бүлешкән кешеләрг ә җит әрлек күләмдә
азык-төлек кит ер еп торд ы; 28 җиг ү атлары һәм башк а төр атлар өчен арпа белән
саламн ы да һәрк айсы үз нәүб әт ендә тиешле урынг а таш ыд ы.
29 Сөләйм анг а Алл аһ ы зир әклек, гая ть үткер зиһен һәм тир ән гак ылн ы диңг ез
буендаг ы ком бөрт ег едәй мулдан бирг ән иде. 30 Аңардаг ы зир әклек көнч ыг ышн ың
һәм Мисырн ың барча акыл ияләренекеннән өст ен булд ы. 31 Ул җир йөз ендәг е бар
ча кешедән, шул исәпт ән эзрахл ы Этаннан да, Мах ул угыллары Һеман, Кәлкөл
вә Дардадан да зир әгр әк иде; аның исеме әйләнә-тирәдәге хал ыклар арасында
мәшһүр булд ы. 32 Үз гомер ендә ул, өч мең гыйбр әтле хикәя сөйләп, мең дә биш
җыр чыг ард ы; 33 Лив анда үсә торган эрб ет агач ыннан башлап див ар ярыкларын
нан баш төрт ә торган сһүсс өпкә кадәр бөт ен үсемлекләр, шулай ук хайв аннар,
кошлар, сөйр әл үчеләр вә бал ыклар хак ында сөйләп калд ырд ы. 34 Сөләйманн ың
зир әклег е хак ында ишетеп-белгәннәр барл ык мәмләкәтләрдән, җир йөз ендәг е
бөт ен патшал ыклардан аны тыңларг а килә торг аннар иде.
20

* 4:22 Кор

– сыекл ык үлчәү берәмлег е, 220 л.

* 4:26 ...дүрт мең... – Борынг ы грек телендәг е кайб ер тәрҗемәләрдә шуш ы сан; яһүд телендәг е

төп нөсхәдә исә: кырык мең. («II Елъязма», 9:25 белән чаг ышт ырыг ыз.)
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Сөләйманның Изге йортны төз ергә әзерләнүе

Сур патшасы Хирам гомер бак ый Давыт белән дус яшәде. Атасы Давыт уры
нына Сөләйманн ың, май сөрт елеп, патша итеп билг елән үен белг әч, аның
янына ул үзенең хезмәтчеләр ен юллад ы. 2 Сөләйман аларг а түб әндәг е хәб әрне
ирешт ерде:
3 – Сиңа мәгъл үм булг анча, – диде ул, – атам Давытн ың дошманнарын Раббы
аның аяк аст ына салганч ы, ул, якын-тирәдәге хал ыклар белән суг ыш ып торган
лыктан, үзенең Раббы Алласына баг ышлап йорт төзи алмад ы. 4 Хәзер исә Раббы
Аллам миңа һәрья клап тын ычл ык иңдерде: минем дошманнарым юк, шулай ук
афәтләр дә янам ый. 5 Һәм менә мин Раббы Аллама баг ышлап йорт салд ырырга
ния тл им, чөнк и атам Давытк а Раббы: «Синең урын ыңа Мин синең угл ыңн ы их
тыя р кыл ырм ын, Миңа баг ышланган йортн ы ул төзер», – дигән булган. 6 Димәк
ки, минем өчен Ливаннан эрбет агач ы кистерергә әмер бирсәң, синең хезмәтчеләр,
минекеләр белән бергә эшләп, аларн ың хезмәте өчен мин сиңа үзең билг еләгән
эш хак ын түләр идем; мәгъл үм булганча, бездә сид унл ылар кебек оста итеп агач
кисә бел үче юк.
7 Сөләйманн ың сүзләр ен ишет еп, Хирам бик куа нд ы:
– Шуш ы күп санл ы хал ык белән идарә итәр өчен, Давытк а зирәк угыл җибәргән
Раббы мөбарәктер! – диде ул 8 һәм Сөләйманга:
– Синең хәбәреңне мин ишеттем, эрбет һәм кипарис агачларына булган ихт ыя
җыңн ы үтәрмен. 9 Хезмәтчеләрем әлег е агачларн ы Ливаннан диңг ез читенә алып
чыгарлар да, саллар ясап, син билгеләгән урынга диңгез буйлап агызып китерерләр;
мин шунда салларн ы тарат ырм ын, һәм син бүрәнәләрне шуннан килеп алырсың.
Ләк ин син дә минем бер теләг емне үтә: минем йортн ы азык-төлек белән тәэм ин
ит, – дип хәбәр җибәрде.
10 Хирам, шулай итеп, Сөләйманг а кир әк күләмдә эрб ет һәм кипарис агач ы та
шыд ы, 11 Сөләйман исә Хирам йорт ына егерме мең кор бодай һәм егерме мең* кор
чип-чиста зәйт үн мае китерә торган булд ы. Сөләйман боларн ы Хирамга ел саен
китерде. 12 Раббы, алдан вәгъдә иткәнчә, Сөләйманга зирәклек иңдерде. Хирам
белән Сөләйман арасында тын ычл ык урнашт ы, һәм алар үзара сол ых төзеделәр.
13 Сөләйман патша, бөт ен Исраи л җир еннән утыз мең кешене мәҗбүри хезмәткә
чак ырт ып, 14 аларн ы унар меңләп өч төркемгә бүлде. Һәр төркем үз чират ында бер
ай Ливанда эшл и дә аннары ике айга өенә кайта иде. Аларн ың башл ыклары итеп
Адун ирам билг еләнде. 15 Алардан тыш Сөләйманн ың җитмеш мең кешесе таш та
шыд ы, сиксән меңе тауларда таш чыгард ы; 16 эшнең барыш ын күзәт ү һәм эшчеләргә
күз-колак бул у өчен, өч мең өч йөз кеше башл ык итеп билг еләнде. 17 Патша аларга
Изг е йортн ың ниг езенә куя рдай зур, затл ы ташларн ы эшкәртеп алып кайт ырга
боерд ы. 18 Сөләйман һәм Хирам хезмәтчеләре, шулай ук гәбалл ылар, Изг е йортн ы
сал ыр өчен, агач һәм таш эшкәрттеләр.
1

* 5:11 ...егерм е

мең... – Борынг ы грек телендәг е кайбер тәрҗемәләрдә шуш ы сан; яһүд телен
дәг е төп нөсхәдә исә: егерме. («II Елъязма», 2:10 белән чаг ышт ырыг ыз.)
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Сөләйманның Аллаһы йортын төзүе

Исраи л халк ын ың Мисырдан чыг уы на дүрт йөз сикс ән ел тул ып, Исра
ил җир ендә Сөләйман хак имлег енең дүрт енче елында, икенче (Зив) аенда
Сөләйман Раббы йорт ын төз ерг ә тот ынд ы. 2 Сөләйман патша Раббы өчен сал
дырг ан йортн ың буе – алтм ыш, иңе – егерме һәм биеклег е утыз терс әк* иде.
3 Алл аһ ы йорт ы алд ынд аг ы болд ырн ың буе егерме терс әк бул ып, йортн ың иңенә
тәңг әл иде; болд ыр Аллаһ ы йорт ыннан ун терс әккә алг арак чыг арып сал ынд ы.
4 Йортн ың тәр әз әләр ен Сөләйм ан тар һәм рәшәтк әле итеп эшләтт е. 5 Йорт ти
рәл и див арг а янкорма төз етт е – зур зал вә эчке бүлмә тир әл и янкорма бүлмәләр
эшләтт е. 6 Янкорман ың бер енче кат ы иңг ә – биш, икенче кат ы – алт ы, өченче
кат ы – җиде терс әккә тәңг әл иде. Янкорма див арлары Аллаһ ы йорт ы див арына
орын ып тормасын өчен, йортн ың див ары тышк ы якт ан чыг ынт ыл ы итеп төз ел
де. 7 Аллаһ ы йорт ын төз ег ән чакт а, таш чыкк ан урында эшкәртеп-шомартылган
таш кына куллан ылд ы, төз елеш барг ан җирдә чүкеч, балт а яис ә башк а төр ти
мер корал тавыш ы ишет елмәде. 8 Түб әнг е катт аг ы бүлмәләрнең ишег е йортн ың
көнья г ында иде. Әйләнмәле баск ычт ан икенче катк а менәс е, икенчедән өченчег ә
күт әр еләс е. 9 Йортн ы төз еп бет ерг әч, Сөләйман аның түб әс ен борыслар вә эрб ет
такт алар белән япт ырд ы. 10 Шулай ук йорт тир әл и урнашк ан янкорма бүлмәләрне
дә төз еп бет ерде; һәр катн ың биеклег е биш терс әк булд ы; әлег е янкорма йортның
див арына эрб ет бүр әнәләр белән беркет елде.
11 Шуннан Сөләйманг а Раббы сүз е иңде:
12 – Син шуш ы йортн ы төз ег ән өчен, – диде аңа Раббы, – әгәр каг ыйдәләр ем
буенча яшәп, кан уннарымн ы төг әл үтәс әң, Мин кушк аннарн ы санлап, шулар бу
енча гамәл кылсаң, синең хакт а атаң Давытк а бирг ән вәг ъдәмне үтәрмен: 13 исра
ил иләр арасында яшәп, Үземнең халк ым Исраи лне һичк айчан ташламам, – диде.
14 Шулай итеп, Сөләйман Аллаһ ы йорт ын төзеп бет ерде. 15 Аның див арларын эчке
яктан идәннән түшәмгә кадәр эрбет такталар белән каплад ы, идәненә кипаристан
ярд ырган сайгак җәйдерде. 16 Йортн ың артк ы ягында, кырыйдан егерме терсәк эч
кәрәк кереп, идәннән түшәмгә кадәр эрбет такталардан дивар эшләтеп, бер эчке
бүлмә ясатт ы; әлег е бүлмә Иң изг е бүлмә булд ы. 17 Әнә шул бүлмә карш ындаг ы зур
зал буйга кырык терсәккә тәңгәл иде. 18 Йорт диварына эчке яктан кадакланган
эрбет такталарга ташк абак һәм үрмә гөл сурәтләре уеп эшләнде; һәммәсе эрбет
белән каплан ып, берк айда таш әсәре күзгә чал ын ырл ык түг ел иде.
19 Йорт эчендәг е бүлмә Раббын ың Килеш ү санд ыг ын урнашт ырыр өчен эшләнеп,
20 аның буе – егерме, иңе – егерме, биеклег е дә егерме терс әккә тәңг әл иде; әлег е
бүлмәнең эчке ягын Сөләйман патша саф алт ын белән каплап, шулай ук эрбет
агач ыннан төзелгән мәзбәхне дә алт ын белән тышлатт ы; 21 аннары йорт эчен саф
алт ын белән каплап, алт ынланган эчке бүлмәгә керә торган урында арк ыл ыга ал
тын чылбыр сузд ы. 22 Сөләйман бөтен йорт эчен баштаная к алт ын белән каплап
чыкт ы, эчке бүлмә карш ындаг ы мәзбәхне дә алт ын белән тышлатт ы.
1

* 6:2 Терсәк

– 45 см.
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Шуннан эчке бүлмәгә зәйт үн агач ыннан ун терсәк биеклег ендә ике скерубим
сурәте эшләтеп куйд ырд ы. 24 Беренче керубимнең һәр канат ы бишәр терсәк бул ып,
канатларн ың бер очыннан икенче очына кадәр ара җәмг ысы ун терсәккә тиг ез
иде. 25-26 Керубимнең икенчесе дә ун терсәккә тәңгәл бул ып, аларн ың һәр икесе
бер үлчәмдә, бер кыяфәттә һәм бер биеклектә иде; һәр керубимнең биеклег е ун
терсәк булд ы. 27 Шул рәвешле, Сөләйман керубимнәрне йортн ың эчке бүлмәсенә
урнашт ырд ы. Аларн ың канатлары як-якка җәелгән бул ып, берсенең бер канат очы
бүлмәнең бер диварына, икенчесенең дә бер канат очы икенче диварга орын ып
тора, ә икенче канатларын ың очлары исә бүлмә уртасында бер-берсе белән килеп
тоташа иде. 28 Керубимнәр дә алт ын белән йөг ертелгән иде.
29 Йорт диварларының барсында да – эчке һәм тышкы бүлмәләрдә керубимнәр,
хөрмә агачлары, үрмә гөл сурәтләре уелып эшләнгән. 30 Бүлмәләрнең һәр икесен
дә идәннәр дә алтыннан йөгертелгән. 31 Эчке бүлмәнең ишеге зәйтүн агачыннан
эшләнеп, ишек яңаклары биш кырлы итеп уелган. 32 Зәйтүн агачыннан эшләнгән
ишекнең һәр ике ягында керубимнәр, хөрмә агачлары, үрмә гөл сурәтләре төше
релгән булып, аларның һәммәсен алтын белән йөгерттеләр; керубимнәрне вә хөрмә
агачларын алтын белән капладылар. 33 Аллаһы йортына керә торган ишек яңакларын
да дүрт кырлы итеп зәйтүн агачыннан эшләттеләр. 34 Шулай ук кипарис агачыннан
ике ишек уйдырдылар; һәр ишек күгәнгә эленгән икешәр ишекчәдән гыйбарәт иде.
35 Әлеге ишекләрдә дә керубим, хөрмә агачы һәм үрмә гөл сурәтләре уелып, алар
шоп-шома итеп алтын белән йөгертелде. 36 Эчке ишегалдын исә өч рәте шомартылган
таштан һәм бер рәте эрбет борыстан эшләнгән койма белән әйләндереп алдылар.
37 Шулай итеп, хак имлег енең дүрт енче елында, Зив аенда Сөләйман патша Раббы
йорт ын ың ниг езен салган иде, 38 ә хак имлег енең унберенче елында, сиг езенче (Бүл)
аенда аны төзеп бетерде; Раббы йорт ы алдан ничек уйланган булса, нәкъ шулай
сал ынд ы; аны төзүгә җиде ел вак ыт китте.
23

7

Сөләйманның үзенә сарай салуы

Сөләйман үзенә дә сарай салд ы. Сарайн ы төзү исә унөч елга сузылд ы.
Үзенең «Ливан урман ы йорт ы» дип аталган сараен ың озынл ыг ы – йөз, иңе –
илле, биеклег е утыз терсәккә тәңгәл бул ып, эрбет борыслар дүрт рәт итеп утыр
тылган эрбет баганалар өстенә сал ынган иде. 3 Баганалар өстенә рәт-рәт итеп ун
бишәрләп сал ынган кырык биш борысн ы эрбет такта белән ябып, Сөләйман түбә
эшләтте. 4 Өч рәт итеп уелган тәрәзәләр берсе өстенә берсе урнашк ан иде. 5 Бөтен
ишекләр вә ишек борыслары дүртпочмакл ы бул ып, диварлардаг ы өчәр рәт итеп
уелган тәрәзәләр бер-берсенә кара-каршы иде.
6 Озынл ыг ын – илле, иңен – утыз терс әккә тәңг әл итеп, Сөләйман «Баг анал ы түр
бүлмә» эшләтте. Аның алд ына баганалар утырт ып, түбәсен ябып, болд ыр ясатт ы.
7 Аннары, тәхет куйд ырып, «Хөкем бүлмәс е» төз етт е. Аны идәннән түшәменә
кадәр эрбет такта белән япт ырд ы.
8 Шуңа охшат ып, үзенә яшәр өчен, таг ын бер йорт төз етт е. Әлег е йорт «Хөкем
бүлмәсе»нең арг ы ишегалд ында урнашк ан иде. Үзенә хат ынл ыкк а алган фиргавен
кызы өчен дә Сөләйман нәкъ шунд ый ук йорт салд ырд ы.
1
2
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9 Ниг ез еннән алып түб ә кыег ына һәм тышк ы якт ан зур ишег алд ына кадәр әле
ге биналар эчке вә тышк ы яктан кирәкле зурл ыкк а китереп эшкәртелгән, пычк ы
белән тиг езләп киселгән затл ы ташлардан сал ынган иде. 10 Йортларн ың ниг езенә
буе ун терсәккә һәм сиг ез терсәккә тәңгәл зур, затл ы ташлар сал ынд ы. 11 Ниг ез
өстендә кирәкле зурл ыкк а китереп эшкәртелгән затл ы ташлар һәм эрбет агач ы
иде. 12 Зур ишегалд ы исә өч рәте эшкәртелгән таштан һәм бер рәте эрбет борыстан
эшләнгән койма белән әйләндереп алынд ы. Раббы йорт ын ың эчке ишегалд ы һәм
болд ыры шулай ук койма белән тот ылд ы.

Аллаһы йорты өчен төрле җиһаз һәм кирәк-ярак булд ыру
Шуннан Сөләйман патша, Нәптал и ыруг ыннан булган бер тол хат ынн ың
Хурам атл ы угл ын алып килер өчен, Сурга үзенең кешеләрен җибәрде. Әлег е Ху
рамн ың атасы бак ырч ы бул ып, Хурам үзе дә бак ырдан төрле әйберләр эшләүче
сәләтле, оста кулл ы, маһ ир бер бак ырч ы буларак тан ыла. Хурам, килеп, Сөләйман
патшага төрле әйберләр эшләп бирде.
15 Хурам унсиг ез терсәк биеклег ендә ике бак ыр багана койд ырд ы – аларн ың икесен
уни ке терсәк озынл ыктаг ы бау белән әйләндереп алырга мөмк ин иде. 16 Аннары,
баганалар өстенә куя р өчен, бак ырдан ике таҗ койд ы – шул таҗларн ың биеклег е
биш терсәк булд ы. 17 Багана баш ындаг ы таҗларн ың һәрк айсын үреп эшләнгән
чылбырл ы челтәр белән бизәде: таҗларн ың һәр икесендә җидешәр чылбырл ы чел
тәр бар иде. 18 Шуннан Хурам багана баш ындаг ы таҗларн ы бизәүче челтәр тирәл и
ике рәт итеп анар җимеше сурәтен койд ы. Баганаларн ың һәр икесен ул бертөрле
итеп бизәде. 19 Болд ырдаг ы багана башларына куелган таҗлар исә биеклег е дүртәр
терсәк булган лалә чәчәг ен хәтерләтә иде. 20 Багана баш ындаг ы таҗларн ы әйләнде
реп алган челтәр тирәл и рәт-рәт итеп ике йөз анар җимеше ясалган иде. 21 Аллаһ ы
йорт ын ың болд ырына да баганалар куеп, баганан ың көнья ктаг ысына ул «Яхин»
дип, төнья ктаг ысына исә «Богаз» дип исем кушт ы. 22 Бу баганаларга лалә чәчәг ен
хәтерләткән таҗлар куйд ы, һәм шул рәвешле баганалар белән эш төгәлләнде.
23 Аннары Хурам бак ырдан түп-түгәрәк ясалма диңг ез* эшләде; ул бер ягыннан
икенче ягына ун терсәккә тәңгәл бул ып, аның биеклег е биш терсәк иде; әлег е ясал
ма диңг езне утыз терсәк озынл ыктаг ы бау урат ып алган. 24 Аск ы яктан диңг езнең
кысасын бак ырдан коелган ташк абак сурәтләре әйләндереп алган. Терсәк саен
унышар данә итеп эшләнгән сурәтләр ике рәткә урнашк ан бул ып, ясалма диңг ез
белән тоташтан коелган иде. 25 Әлеге диңгез унике үгез өстенә куел ып, аларн ың өче
се – төнья к, өчесе – көнбат ыш, өчесе – көнья к, өчесе көнч ыг ыш тарафк а карат ып
эшләнде; диңг ез – үгезләр өстендә, ә үгезләрнең арт сан ы эчке якта иде. 26 Ясалма
диңг езнең кал ынл ыг ы бер уч* киңлег ендә, касәгә охшат ып эшләнгән читләре исә
ачылган лалә чәчәг ен хәтерләтә; әлег е чанн ың сыешл ыг ы ике мең бат* иде.
13-14

* 7:23 ...диңг ез...

– Раббы йорт ы ишег алд ындаг ы «диңг ез» дип аталг ан бассейн.
– 7,5 см.
7:26 Бат – сыекл ык үлчәү бер әмлег е, 22 л.

* 7:26 Уч
*
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27 Хурам аннары озынл ыг ы – дүрт, иңе – дүрт, биеклег е – өч терс әк булг ан ун да
нә бак ыр аск уйма эшләде. 28 Әлег е аск уймалар болай эшләнде: аларн ың ян-яклары
кыса эченә алынган иде. 29 Аск уйман ың кыса эченә алынган ян-якларында, шулай
ук кысаларда арыслан, үгез, керубим сурәтләре төшерелгән; кысалардаг ы арыслан вә
үгез сурәтләреннән өстәрәк һәм астарак – чүкеп эшләнгән чәчәк так ыя лар. 30 Һәр
аск уйма бак ыр күчәрләре булган дүрт бак ыр тәгәрмәч өстенә куелган; аск уйма
ның һәр почмаг ында ян-якларына так ыя сурәтләре төшерелгән терәкләр куел ып,
алар өстенә юынг ыч урнашк ан. 31 Эчке яктан аск уйма бер ярым терсәккә тәңгәл
бул ып, анда бер терсәк биеклег е түгәрәк терәк куелган иде. Аск уйман ың түгәрәк
авызы тирәл и төрле сурәтләр төшерелгән. Аск уйман ың ян-яклары түгәрәк түг ел,
дүртпочмакл ы; 32 алар аст ына дүрт тәгәрмәч куел ып, тәгәрмәч күчәрләре аск уй
ма белән тоташк ан. Һәр тәгәрмәчнең биеклег е терсәк ярымга тәңгәл иде. 33 Алар
с
суг ыш арбасындаг ы тәгәрмәч кебек: күчәре дә, туг ым ы да, киг ие дә, бүкәне дә
бак ырдан коелган. 34 Аск уйман ың һәр дүрт почмаг ына терәк куелган, алар аск уй
ма белән тоташтан коел ып эшләнгән. 35 Аск уйман ың өстенә киңлег е ярт ы терсәк
булган кыршау урнашк ан. Аск уйман ың өске өлеше, терәкләре һәм ян-яклары бер
бөтен итеп тоташтан коелган иде. 36 Терәкләрдә дә, аск уйман ың ян-якларында да,
мөмк ин булган бөтен урында керубим, арыслан, хөрмә агач ы һәм так ыя сурәтләре
уеп эшләнгән. 37 Шуш ы рәвешле итеп Хурам ун аск уйма эшләде: аларн ың һәммәсе
бертөрле коел ып, бер үлчәмдә, бер кыяфәттә иде.
38 Аннары һәрб ерс е кырык бат сыешл ы, арк ыл ыг а дүрт терс әк булг ан ун бак ыр
юынг ыч эшләтеп, аларн ы берешәрләп тег е ун аск уйма өстенә урнашт ырд ы. 39 Ас
куймаларн ың бишесен Аллаһ ы йорт ын ың көнья г ына, бишесен төнья г ына куйд ы;
ә ясалма диңг езне йортн ың көнья г ына, көньяк-көнчыгыш тарафына урнашт ырд ы.
40 Хурам шулай ук юынг ычлар, көр әкләр, кас әләр ясад ы.
Ул, шул рәвешле, Сөләйман патшага Раббы йорт ы өчен кирәк булган барл ык
эшләрен төгәлләде. Хурам ясаган әйберләр шулар иде: 41 ике багана, багана ба
шындаг ы касә сыман ике таҗ, әлег е таҗларн ы бизи торган ике челтәр; 42 баганалар
баш ындаг ы касә сыман таҗларн ы бизи торган һәр челтәргә икешәр рәт итеп тезел
гән дүрт йөз анар җимешенең сын-сурәте; 43 ун аск уйма һәм алар өстенә куелган
ун юынг ыч; 44 бер ясалма диңг ез һәм диңг ез аст ындаг ы уни ке үгез; 45 шулай ук
казаннар, көрәкләр, касәләр һәм башк а кирәк-яраклар. Сөләйман патшага Раббы
йорт ы өчен эшләнгән бөтен әйберләрне Хурам бак ырдан койд ырып шомартт ы. 46 Бу
әйберләрне патша Үрд үн үзәнендә, Суккөт белән Саретан арасындаг ы билг еле бер
урында, балч ыкл ы туфракта ясалган кал ыпларда коя рга боерган иде. 47 Сөләйман
эшләткән шуш ы әйберләр бих исап күп бул у сәбәпле, аларн ы ясарга тот ылган ба
кырн ың авырл ыг ы билг есездер.
48 Сөләйман шулай ук Раббы йорт ы өчен кир әкле бөт ен алт ын әйб ерләрне эш
ләтте: мәзбәх һәм изг е икмәк куя р өчен махсус өстәл; 49 йортн ың эчке бүлмәсе
карш ына – бишесен уң, бишесен сул якк а куя р өчен шәмдәлләр; чәчәкләр, якт ырт
кычлар, кыск ычлар; 50 җамая клар, филтә кыск ычлары, касәләр, савытлар, хуш исле
сумала-майлар көйрәт ү савытлары. Эчке – Иң изг е бүлмәдәг е ишекләренең һәм
Аллаһ ы йорт ындаг ы тышк ы ишекләренең күгәннәре дә алт ыннан иде.
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51 Шул рәв ешле, Сөләйм ан патш а Раббы йорт ы өчен башк арырг а ния тләг ән
бөтен эшләрен төгәлләп чыкт ы. Аннары Раббы исеменә баг ышлап атасы Давыт
калд ырган алтын-көмешне вә башк а мал-мөлкәтне Раббы йорт ын ың хәзинә сак
лаг ыч ына тапш ырд ы.

8

Сөләйман белән исраи лиләрнең Раббы йортын изгеләштерүе

Сөләйман патша, Раббын ың Килеш ү санд ыг ын Давыт шәһәрен нән – Си
оннан күчерер өчен, Исраи л сөлкәннәрен, Исраи лнең бөтен ыруг вә кабилә
башл ыкларын үз янына, Иерусал имгә чак ыртт ы. 2 Елн ың җиденче Этан им аенда
барл ык исраи л иләр Сөләйман патша янына бәйрәмгә җыелд ы. 3-4 Исраи л җиренең
бөтен өлкәннәре килеп беткәч, рух ан илар Раббы санд ыг ын һәм эчендәг е бөтен из
ге әйберләр белән бергә сОчраш у чат ырын күтәреп алып киттеләр. Рух ан илар һәм
левиләр шул әйберләрне күтәреп алып барганда, 5 Сөләйман патша үзе һәм аның
янына җыелган бөтен Исраи л халк ы, исәпсез-хисапсыз сандаг ы сарык вә үгезне
корбан кыл ып, Аллаһ ы санд ыг ы алд ыннан атлад ы. 6 Рух ан илар, шулай итеп, Раб
бын ың Килеш ү санд ыг ын үз урын ына – Аллаһ ы йорт ы эчендәг е Иң изг е бүлмәгә,
керубимнәр канат ы аст ына алып керделәр. 7 Керубимнәрнең канатлары, санд ык
өстенә җәелеп, санд ыкн ы да, аның колгаларын да каплап тора иделәр. 8 Санд ык
ның колгалары шулк адәр озынд ыр, аларн ың бер очы Иң изг е бүлмә карш ындаг ы
Изг е бүлмәдән күренеп тора, ә тышк ы яктан күренм и иде; колгалар бүг енг е көндә
дә шунда саклана. 9 Санд ык эчендә Хореб тавында Муса салган ике таш тактадан
башк а һичнәрсә булм ый. Мисыр җиреннән кач ып киткән исраи л иләр белән Раббы
килеш ү төзеп, әлеге Килеш ү язылган таш такталарны Муса халыкка күрсәткән була.
10 Рух ан илар Изг е бүлмәдән чыг уг а, Раббы йорт ын ың эче тот аш бол ыт белән
тулд ы. 11 Раббы шөһрәте бол ыт бул ып Раббы йорт ына кереп тулганга, рух ан илар
үзләренең тиешле вазифаларын дәвам итә алмад ы.
12 Шунда Сөләйман болай дип сүз башлад ы:
– Раббы куе бол ыт эчендә торып кал ырга ихт ыя р кылд ы. 13 Менә, Син шуш ында
мәңг е яшәсен дип, мин Сиңа мәһабәт сарай салд ым, – диде.
14 Шуннан патша, йөз е белән борыл ып, карш ысында басып торг ан бөт ен Исраи л
җәмәгатенә үзенең фат их асын күндерде:
15 – Атам Давытк а бирг ән вәгъдәс ен торм ышк а ашырг ан Исраи л Раббы Алла
сына мактаулар яусын! Минем атама Ул: 16 «Үземнең халк ым Исраи лне Мисырдан
алып чыкк аннан бирле, Миңа баг ышланган йортн ы сал ырдай шәһәрне Мин бер
генә Исраи л ыруг ыннан да сайламаган идем. Әмма хәзер Мин, Үземнең Исраи л
халк ы белән идарә итәр өчен, Давытн ы сайлад ым», – дип әйт кән булган. 17 Атам
Давытн ың күңелендә Исраи лнең Раббы Алласына баг ышлап йорт сал у теләг е яши
иде. 18 Әмма атам Давытк а Раббы болай дигән: «Синең күңелеңдә Минем исемгә
баг ышлап йорт сал у теләг е яши, күңелеңдә шунд ый ния т йөрт үең яхш ы нәрсә,
19 тик син әлег е йортн ы төз емәсс ең, Миңа баг ышл анг ан йортн ы син туд ырг ан
угыл җиткерер». 20 Һәм Раббы Үзе әйт кән сүзләрне торм ышк а ашырд ы: мин, Раб
бы әйт кәнчә, атам Давыт урын ын алып, Исраи л тәхетенә утырд ым һәм Исраи лнең
Раббы Алласына баг ышлап йорт салд ым; 21 ата-бабаларыбызны Мисыр җиреннән
1
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алып чыкк аннан соң, Раббы алар белән төзегән Килеш ү сал ынган санд ыкн ы куя р
өчен, анда урын әзерләдем.
22 Шуннан Сөләйман Раббы мәзб әхе алд ына килеп баст ы һәм бөт ен Исраи л җә
мәгате карш ында, кулларын күккә ашырып, 23 болай диде:
– И Раббы, Исраи л Алласы! Югарыда, күкләр киңлег ендә дә, түб әндә, җир
йөзендә дә, Сиңа тиң бул ырдай алла бүтән юкт ыр. Син, Килеш үгә тугры калган
хәлдә, бөтен йөрәкләрен биреп хак юлыңнан йөрүче колларыңн ы мәрхәмәтеңнән
аерм ыйсың. 24 Син Үзеңнең кол ыңа – атам Давытк а биргән вәгъдәңне үтәдең, те
лең белән әйт кәннәрне бүг енг е көндә кул ың белән башк арып чыкт ың. 25 И Раббы,
Исраи л Алласы, инде хәзер: «Угылларың да, синең кебек, хак юлымнан йөрсәләр,
Минем карш ыда торган Исраи л тәхетенә һаман аларн ы ихт ыя р кыл ырм ын», – дип,
кол ың Давытк а – минем атама биргән вәгъдәңне торм ышк а ашырсаң иде. 26 Һәм
менә хәзер, Исраи л Алласы, Үзеңнең кол ың Давытк а – минем атама әйт кән сүз
ләрең чынга әйләнсә иде!
27 Дөрестән дә, Аллаһ ын ың урын ы җирдәмен и?! Очсыз-кырыйсыз күкләр киңлег е
дә Сине сыйд ырып бетерә алмаганн ы, мин салган йорт кына ничек сыйд ырсын?!
28 Тик кол ыңн ың дога-гозерләренә колак салсаң иде, Раббы Аллам; бүг ен Сиңа
ялварган кол ыңн ың гозерләрен вә догаларын ишетсәң иде. 29 Син «Минем исем
шунда сакланачак» дигән урынн ы, әлег е йортн ы, көндез дә, төнлә дә күз уңыңда
тотсаң иде, шуш ы якк а йөз куеп дога кылачак кол ыңн ы ишетсәң иде. 30 Кол ың
һәм Синең Исраи л халк ың шуш ы тарафк а йөз куеп дога кылганда, аларн ың ял
варулары Сиңа килеп ирешсә иде; Үзең яшәгән күкләр киңлег еннән торып, безне
ишетсәң һәм кичерсәң иде.
31 Кем дә булса бер әү якын ына карш ы гөнаһ эш кыл уда гаепләнеп, аның ант итүен
таләп итсәләр, һәм ул, шуш ы йортк а килеп, Синең мәзбәхең карш ында «гаепсез
мен» дип ант эчсә, 32 Син, күкләр киңлег еннән колак сал ып, колларыңа хөкемеңне
чыгарсаң иде: гаепле адәмне җавапк а тарт ып, кылган гамәлләренә карата җәзасын
бирсәң, гаепсезне нах актан аралап, аның хакл ыг ын расласаң иде.
33 Синең Исраи л халк ың, Сиңа карат а кылг ан гөнаһлары өчен дошман ы тара
фыннан җиңелеп, кабат Синең хозурыңа әйләнеп кайтса, шуш ы йортта исемеңне
атап Сиңа ялынып-ялварса, 34 Син, күкләр киңлег еннән аның сүзенә колак сал ып,
халк ың Исраи лнең гөнаһларын кичерсәң, аларн ың аталарына биргән җирне кабат
үзләренә кайтарсаң иде.
35 Сиңа карат а кылг ан гөнаһлары өчен күк йөз е томалан ып яңг ырлар яум ый
башласа, шуш ы тарафк а йөз куеп дога кылганда Синең исемеңне атасалар һәм,
Син җәзага тартк анга күрә, гөнаһ эшләрен ташласалар, 36 күкләр киңлег еннән
алар сүзенә колак салсаң иде дә Үз колларың – халк ың Исраи лнең гөнаһларын
ярл ык асаң иде, аларн ы туры юлга күндереп, Үз халк ыңа мирас итеп биргән җиргә
яңг ыр яуд ырсаң иде.
37 Җир йөз енә кытл ык яис ә үләт зәхмәт е киләме, көйдерг еч сәм ум җиле исәме,
игенне күгәрек басам ы, саранча чирүе яисә корт-бөҗәк баш калк ытам ы, йә булмаса
дошман берәр Исраи л шәһәрен камал ышта тотам ы – нинд и генә бәла-каза килмә
сен, нинд и генә мур кырмасын, – 38 Синең Исраи л халк ыңнан берәрсе йә барысы
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бергә, килгән бәла-казасын, хәсрәтен әйтеп, шуш ы йортк а таба кулларын сузып
дога һәм гозерләрен юлласа, 39 Үзең яшәгән күкләр киңлег еннән торып, Син алар
сүзенә колак салсаң һәм гөнаһларын кичерсәң иде, һәрк айсына, күңелендә ниләр
йөрт үенә карап, тиешлесен бирсәң иде (чөнк и һәр адәм баласын ың күңелендә нәр
сәләр барл ыг ы фәк ать Сиңа гына мәгъл үмдер). 40 Шул чаг ында алар, аталарыбызга
Син биргән җирдә көн күреп, гомер бак ый Синнән курк ып яшәрләр.
41-42 Шулай ук Синең Исраи л халк ыннан булмаг ан бер әр чит кеше исемең хак ы
на ерак җирләрдән шуш ы йортк а килә һәм дога кыла калса (чөнк и кешеләр бөек
исемең, куә тле беләг ең, көчле кул ың хак ында ишетерләр), 43 Үзең яшәгән күкләр
киңлег еннән әлег е чит кешенең догаларына колак сал ып, аның гозерен үтәсәң иде.
Шул чаг ында җирдә яшәүче бар хал ыклар Синең исемеңне белеп, Үзеңнең Исраи л
халк ың кебек үк, Синнән курк ып торырлар, мин салд ырган ошбу йортн ың Синең
исемне йөрт үен белерләр.
44 Халк ың Син күрс әткән якк а, дошманг а карш ы чыг ып кит еп, Син сайлаг ан
шәһәргә, Синең исемеңә мин салд ырган йорт тарафына карап, Раббыга дога кыл
са, 45 күкләр киңлег еннән аларн ың догаларына вә гозерләренә колак салсаң һәм
аларн ың хак ын хакласаң иде.
46 Әгәр алар Сиңа карат а гөнаһ эш кыла калсалар (чөнк и гөнаһ кылмаг ан кеше
юкт ыр), һәм Син, ачуы ң чыг ып, аларн ы дошман кул ына тапш ырсаң, әсир иткән
дошманнары аларны үзләренең ерак яки якын җирләренә алып китеп, 47 алар шунда,
әсир йөргән җирләрендә, йөрәкләре үзгәреп тәүбәгә килсәләр һәм: «Гөнаһл ыбыз,
хилаф эш, явызл ык кылд ык», – дип, Сиңа ялварсалар, 48 әсир иткән дошманна
рын ың җиреннән торып, аталарына Син биргән җирләр, Син сайлаган шәһәр һәм
Синең исемеңә мин салд ырган йорт тарафына күз текәп, бөтен күңелләре белән
ихлас йөрәктән дога кылсалар, 49 Үзең яшәгән күкләр киңлег еннән аларн ың догагозерләренә колак салсаң һәм аларн ың хак ын хакласаң, 50 Синең алда кылг ан
гөнаһларын һәм хилаф эшләрен кичерсәң, әсир алуч ыларн ың күңелендә аларга
карата мәрхәмәт уятсаң иде, 51 чөнк и алар – Синең халк ыңд ыр, тимер эретә торган
мичтән – Мисырдан – Син алып чыкк ан биләмәңдер.
52 Сине ярдәмг ә чак ырг ан вак ытт а аларн ың сүзләр е һәрчак Сиңа килеп ирешс ен
өчен, Үзеңнең кол ың һәм Үзеңнең Исраи л халк ың гозерләренә күзләрең һәрчак
ачык булса иде. 53 Чөнк и безнең ата-бабаларны Мисырдан алып чыкк ан чакта Син,
Хуҗа-Раббым, Үзеңнең кол ың Муса аша җиткергәнчә, җир йөзендә яшәүче барча
хал ыклар арасыннан Үз мирасың итеп безне сайлап алд ың.
54 Сөләйман, тезләр енә төшкән килеш кулларын югарыг а сузып, Раббыг а барча
дога-гозерләрен тәмамлаганнан соң, Раббын ың мәзбәхе карш ында аяг ына күтә
релде һәм 55 җыелган бөтен Исраи л халк ына көчле тавыш белән үзенең фат их асын
күндерде:
56 – Вәгъдә иткәнчә, Үзенең Исраи л халк ына тын ычл ык иңдерг ән Раббы мөбар әк
тер! Үзенең кол ы Муса аша безгә җиткергән игелекле сүзләренең берсе дә үтәлм ичә
калмад ы. 57 Һәрчак ата-бабаларыбыз янында булган кебек, Раббы Аллабыз янәшә
бездә булсын, безне калд ырмасын һәм кире какмасын, 58 күңел-йөрәкләребезне
һаман шулай Үзенә тарт ып торсын, безгә һәрчак Аның юлыннан йөрергә язсын;
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бабаларыбызга кушк анча, безгә Аның боерыкларын вә каг ыйдәләрен үтәп, Аның
кан уннарыннан тайп ылм ыйча яшәргә насыйп булсын иде. 59 Раббыга кылган әлег е
догаларым Раббы Аллабызга көндез дә, төнлә дә барып ирешсә иде, һәм Ул көннеңкөнендә Үзенең кол ы һәм дә Үзенең Исраи л халк ын ың хак ын хакласа иде, 60 шул
чаг ында җирдә яшәүче бар хал ыклар Раббын ың Аллаһ ы икәнлег ен һәм Аңардан
башк а аллалар булмавын аңлар иде. 61 Ихлас йөрәктән үзебезнең Раббы Аллабызга
итагать итеп, хәзерг ечә Аның каг ыйдәләре буенча яшәп кушк аннарын үтәсәк иде.
62 Аннары патша үзе һәм аның белән берг ә бөт ен исраи л иләр Раббыг а корбан
китерделәр. 63 Сөләйман Раббыга тат ул ык корбан ы китерде: ул егерме ике мең сыер
һәм йөз егерме мең сарыкн ы корбан кылд ы. Әнә шулай патша һәм бөтен Исра
ил халк ы Раббы йорт ын изг еләштерделәр. 64 Шул ук көнне патша, Раббы йорт ы
карш ындаг ы ишегалд ын ың урта өлешен изг еләштереп, тулаем янд ыру корбан ы
китерде, сикмәк бүләг е һәм тат ул ык корбан ын ың эч маен янд ырд ы, чөнк и Раббы
карш ындаг ы бак ыр мәзбәх тулаем янд ыру корбан ы, икмәк бүләг е һәм тат ул ык
корбан ын ың эч мае өчен кечкенә булд ы.
65 Шунда, Раббы Аллабыз карш ында, Сөләйман белән берг ә бөт ен Исраи л –
Лебо-Хамат* белән Мисыр елгасы арасындаг ы җирләрдә яшәүчеләр – зур бер җыен
бул ып бәйрәм итте. Хал ык җиде көн, аннары таг ын җиде көн дәвам ында, җәмг ысы
унд үрт көн буе бәйрәм итте. 66 Иртәг есе көнне Сөләйман хал ыкн ы өенә озатт ы.
Хал ык, патшага хәер-фатихасын күндереп, Үзенең кол ы Давытк а һәм Исраи л хал
кына Раббы кылган игелекле эшләргә күңеленнән шатланып-куанып өенә таралд ы.

9

Раббының Сөләйманга вәгъдә бирүе һәм аны кисәтүе

Сөләйман Раббы йорт ын, патша сараен һәм җан ы теләгән һәммә нәрсәне
төзеп бетергәннән соң, 2 аңа, Гибг ондаг ы сыман, икенче кат Раббы күренде.
3 – Синең дог аларың вә гоз ерләр ең Миңа килеп ирешт е, – диде Ул. – Минем исе
мем мәңге шунда саклансын өчен, син салдырган әлеге йортны Мин изгеләштердем;
Минем күзләрем һәм йөрәг ем мәңг е шунда бул ыр. 4 Әгәр дә син, атаң Давыт кебек,
саф күңел вә нам ус белән Минем юлдан йөрсәң, һәммәсен Мин кушк анча гамәл
кылсаң, каг ыйдә вә карар-кануннарымны үтәп барсаң, 5 Мин: «Исраи л тәхетендә
гел синең гаилә угыллары утырыр», – дип, атаң Давытк а биргән вәгъдәмә туры
калган хәлдә, синең патша тәхетен Исраи л җирендә мәңг елек кыл ырм ын. 6 Әгәр
дә сез вә сезнең угылларыг ыз, Миннән йөз чөереп, Мин сезгә биргән боерык вә
кан уннарн ы санлам ыйча, башк а илаһларга табына, аларга гыйбадәт кыла башла
саг ыз, 7 Үзем биргән җирдән Исраи л халк ын юк итәрмен, Минем исемгә баг ыш
лан ып, Мин изг еләштергән йорттан ваз кичәрмен; һәм барча хал ыклар Исраи лне
гыйбрәт итеп, көлеп искә ала торган бул ырлар. 8 Әлег е биек йорт яныннан узып
баруч ы һәммә кеше, кот ы алын ып: «Бу җиргә, бу йортк а Раббы ни өчен мон ы эш
ләде икән?» – дип сызг ырып куя р. 9 Һәм әлег е кешеләргә: «Ата-бабаларын Мисыр
җиреннән алып чыкк ан Раббы Аллаларыннан йөз чөереп башк а илаһларга иман
1

* 8:65 Лебо-Хамат

– яһүд телендә әлег е гыйбарә «Хамат җиренә бара торг ан юл» диг әнне дә
аңлат ырг а мөмк ин.
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китергән, шуларга табына һәм гыйбадәт кыла башлаганнары өчен, Раббы алар өс
тенә шуш ы бәла-казаларны җибәрде», – дип җавап бирерләр.
Сөләйманның башка эшләре
Раббы йорт ын вә патша сараен – шуш ы ике йортн ы төзүгә Сөләйман егерме
елын сарыф итте. 11 Үзенә кирәк кадәр эрбет һәм кипарис агач ы, алт ын китергән
өчен, Сөләйман патша Сур патшасы Хирамга сГәл иләя җиреннән үзенең егерме
шәһәрен бүлеп бирде. 12 Ләк ин, Сөләйман биргән шәһәрләрне карарга дип, Сур
җиреннән килгән Хирамга әлег е калалар ошамад ы.
13 – Нинд и шәһәрләр бирдең син миңа, туг ан ым? – диде ул.
Шуңа күрә ул әлег е җирләргә Кәбүл* дип исем кушт ы; алар бүг енг е көндә дә
шуш ы исемне йөртә.
14 Шуннан Хирам Сөләйман патшаг а йөз егерме талант* алт ын җиб әрде.
15 Сөләйм ан патш а, мәҗбүри рәв ешт ә эшләүчеләрне җиг еп, Раббы йорт ын,
патша сараен, Хатс ор вә Мег иддо һәм дә Газ ер шәһәрләр ен төз еп, Иерусал имдәг е
Милло скирмәнен вә див арн ы төз екләндерде. 16 (Мисыр патшасы, ягъни фирг а
вен, һөҗ үм итеп, Газ ер шәһәр ен яулап алд ы да, шәһәрг ә ут сал ып, анда яшәүче
с
кәнг ан иләрне кырып бет ерде. Аннары шәһәрне үзенең кызы – Сөләйманн ың
хат ын ына бүләк итеп бирде.) 17-18 Сөләйман, Газ ер шәһәр ен кабат терг ез еп, Түб ән
Бәйт-Хорунда һәм үз җир ендә, чүлдә, Баг алат белән Тадмор шәһәрләр ен, 19 шу
лай ук азык-төлек саклар, суг ыш арбалары тот ар, атлар асрар өчен, шәһәрләр
салд ы – Иерусал имдә, Лив анда һәм үзе идар ә иткән бөт ен җирләрдә үзе теләг ән
һәммә нәрс әне шулай төз еп бет ерде.
20-21 Исраи л иләр кырып бет ер ә алмаг ан һәм алар арасында яшәп калг ан, Исра
ил нәселеннән булмаган хал ыкларн ы – амори, хитт и, фәризи, хивви һәм явүсиләр
ток ым ын – Сөләйман мәҗбүр эшчеләр итте, һәм бу хәл бүг енг е көндә дә дәвам
итә. 22 Исраи л иләрне исә Сөләйман колга әйләндермәде: алар аның суг ышч ылары,
хезмәтчеләре, дәрәҗәле түрәләре, гаскәр башл ыклары, суг ыш арбаларында һәм
атл ы гаскәрендә яубашлары булд ы.
23 Сөләйманн ың эшләр е белән биш йөз илле түр ә идар ә итт е, алар Сөләйманг а
эшләүче хал ык өстеннән башл ык иде.
24 Фирг ав еннең кызы, Давыт шәһәр еннән күченеп, Сөләйман аның өчен махсус
төзегән йортта яши башлаганнан соң, Сөләйман Милло кирмәнен төзекләндерде.
25 Раббы өчен сал ынг ан мәзб әхт ә Сөләйман елына өч тапк ыр тулаем янд ыру
корбан ы һәм тат ул ык корбан ы китерде, Раббы карш ында хуш исле сумала-майлар
көйрәтте. Шулай итеп, Аллаһ ы йорт ын төзү төгәлләнде.
26 Сөләйман патша шулай ук сЭдом җирендә, сКам ышл ы диңг ез буенда, Элат янын
даг ы Эсион-Гебердә кораблар төзеде. 27 Хирам диңг ез эшен бел үче хезмәтчеләрен
Сөләйман кешеләре белән бергә корабларда җибәрде, 28 һәм алар, Офир тарафына
юл алып, Сөләйман патшага дүрт йөз егерме талант алт ын алып кайт ып бирделәр.
10

* 9:13 Кәбүл

– яһүдчә «файдасыз, юк нәрсә» мәгънәсендә.
– 30 кг.

* 9:14 Тал ант
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10

Шеба мәликәсенең Сөләйман хоз урына килүе

Шеба мәл икәсе, Раббы исемен данлаган Сөләйман хак ында ишетеп, авырчетерекле сораулар белән сынар өчен, аның хозурына килде. 2 Иерусал имгә
ул шакт ый зур мал-мөлкәт алып килгән иде: дөя ләргә хуш исле сумала-майлар,
байтак күләмдә алт ын вә кыйммәтле-затлы ташлар төя лгән иде. Ул, Сөләйман
янына килеп, күңелендә йөрт кән бар уй-фикерләре белән уртаклашт ы. 3 Мәл и
кәнең һәммә сүзенә Сөләйман аңлатма бирде; сораулар арасында патша ачыкл ык
кертә алмаган бер генә авыр нәрсә дә очрамад ы. 4 Шеба мәл икәсе Сөләйманн ың
акыл-зиһенен, ул салган сарайн ы, 5 патша өстәлендәг е ризык-нигъмәтләрне, тү
рәләренең яшәү рәвешен, хезмәтчеләренең әдәплелег ен һәм аларн ың өс-башын,
патша шәрабч ыларын, Раббы йорт ында патша китергән корбаннарн ы күргәннән
соң, Шеба мәл икәсе гаҗәпләнеп 6 сүзен башлад ы:
– Синең эш-гамәлләрең, акыл-зиһенең турында үз җиремдә ишеткәннәрем хак
дөрес икән. 7 Бирегә килеп үз күзем белән күрм ичә, мин ул сүзләргә ышан ып бет
мәгән идем, баксаң, синең хакта мин күргән кадәрнең ярт ысын да әйт мәгәннәр
икән. Синдәг е зиһен-акыл вә мал-мөлкәт мин ишеткәнгә караганда байтакк а күб
рәк. 8 Синең кешеләрең нинд и бәхетле! Көннең-көнендә синең карш ыңда торып
гак ылл ы сүзләреңне ишет үче хезмәтчеләрең нинд и бәхетле! 9 Синнән разый бул ып,
сине Исраи л тәхетенә утырт к ан Раббы Аллаңа шөкраннар яусын! Раббы, Исраи л
халк ына булган мәңг елек мәхәббәтен раслап, гаделлек белән хөкем кылсын өчен,
сине патша итеп куйган икән.
10 Шуннан патшаг а бүләккә ул йөз егерме талант алт ын, күп итеп хуш исле сумала-майлар вә зиннәтле ташлар тапш ырд ы; Шеба мәл икәсе Сөләйман патшага
бүләк иткән сыман хуш исле сумала-майларның әле моңарч ы күрелгәне юк иде.
11 (Офирдән алт ын алып кайт к ан Хирам кораблары шулай ук аннан бик күп кү
ләмдә бәк ам* агач ы һәм зиннәтле ташлар да төя п кайтт ы. 12 Патша әлег е агачтан
Раббы йорт ы һәм үзенең сарае өчен терәү баганалары эшләтте, шулай ук җырч ылар
өчен гөслә һәм арфа да ясатт ы. Бүг енг е көнгә кадәр аның кадәр агачн ың берк айчан
кайтк ан ы да, күрелгәне дә булм ый.)
13 Сөләйман патша үз кул ы белән бүләк иткән әйб ерләрдән тыш Шеба мәл икәс е
үзе теләгән һәм сораган һәммә нәрсәне аңа бүләк кылд ы. Шуннан мәл икә үзенең
хезмәтчеләре белән үз җиренә юл алд ы.
1

Сөләйманның байлыгы
Сөләйманг а ел саен алт ы йөз алтм ыш алт ы талант алт ын килеп тора иде;
болардан тыш мал таш уч ылардан, сәүдәгәрләрдән, гарәпләр җирендәг е бөтен
патшалардан, өлкә башл ыкларыннан керем килә иде.
16 Сөләйман патша, алт ыннан чүкеп, ике йөз данә зур калк ан ясатт ы, һәр кал
канга алт ы йөз бек а* алт ын китте; 17 шулай ук, алт ыннан чүкеп, өч йөз данә кече
14

15

* 10:11 Бәк ам
* 10:16 Бек а

– русчасы: сандал.
– 5 гр.
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рәк калк ан да ясатт ы, аларн ың һәрк айсына өчәр мина* алт ын китте; һәм шуш ы
калк аннарн ы ул «Ливан урман ы йорт ы»на куйд ырд ы.
18 Шуннан патша, фил сөя г еннән зур тәхет ясат ып, аны саф алт ын белән тыш
латт ы. 19 Тәхетнең басмалары алтау бул ып, тәхетнең арк асы өстән түгәрәкләнеп
тора иде. Утырг ычн ың һәр ике ягында култ ыкса бар, култ ыксалар янында арыслан
сын ы куелган; 20 алт ы басман ың һәр ике очында уни ке арыслан сын ы тора. Мо
ңа охшаган нәрсәнең башк а бер генә патшал ыкта да моңарч ы күрелгәне булм ый.
21 Сөләйманн ың эчемлек өчен бөт ен кас әләр е алт ыннан бул ып, «Лив ан урман ы
йорт ы»ндаг ы бөтен савыт-саба да саф алт ыннан иде; биредә бер генә көмеш әйбер
дә булм ый, чөнк и, Сөләйман патшал ык иткән чорда, көмеш бик тә очсыз әйбер
санала иде. 22 Диңг ездә Хирам кораблары белән бергә патшан ың Тарш иш корабла
ры* йөреп, өч елга бер тапк ыр алт ын вә көмеш, фил сөя г е һәм майм ыллар, тавис
кошлары төя п алып кайта торган иде.
23 Сөләйман патша үзенең байл ыг ы вә зиһене-гакылы белән җир йөз ендәг е бөт ен
патшалардан өстен саналд ы. 24 Аның йөрәг енә Аллаһ ы иңдергән зиһен-гакылны
тыңлар өчен, җирдәг е бар кешеләр Сөләйман белән күрешеп-сөйләшергә теләде.
25 Елның-елында аларн ың һәрб ерс е аңа бүләккә көмеш вә алт ын савытлар, киемсалым, корал, хуш исле сумала-майлар, ат һәм кач ырлар алып килә торган булд ы.
26 Сөләйман күп кенә суг ыш арбалары һәм арба йөрт үчеләр туплад ы: аның бер
мең дүрт йөз суг ыш арбасы һәм уни ке мең арба йөрт үчесе бар иде; аларн ың бер
өлешен ул махсус шәһәрләрдә, икенче өлешен үз янында Иерусал имдә тотт ы. 27 Сө
ләйман патша заман ында Иерусал имдә көмеш гад и ташк а бәрабәр санала, эрбет
агач ы исә үзәндә үскән ссикомор агач ыдай күп иде. 28 Атларн ы Сөләйманга Мисыр
һәм Кыйведан китерделәр; патша сәүдәгәрләре аларн ы Кыйведа сат ып ала иделәр.
29 Суг ыш арбаларын Мисырдан алт ы йөз шәк ыл*, ә атларн ы йөз илле шәк ыл кө
мешкә кайтарталар иде. Ат-арбаларны алар шулай ук хитт иләр һәм с арам иләрнең
патшаларына да илтә торганнар иде.

11

Сөләйманның Раббыдан йөз чөе рүе

Сөләйман патшаның, фиргавен кызыннан башка, тагын бихисап күп чит
мәмләкәт хатын-кызларына гыйшк
 ы төште. Алар арасында сМәаб, Аммон,
2
Эдом, Сидун, Хит кызлары да бар иде. Алар хакында Раббы Үзенең Исраил халкын:
«Ул кызларга өйләнмәгез, юкса алар йөрәгегезне үзләренең илаһларына аударыр», –
дип, алдан кисәтеп куйган була. Әмма Сөләйманның гыйшк
 ы төшеп, күңеле шу
ларга беректе. 3 Сөләйманның хатыннары арасында җиде йөз патша кызы вә өч йөз
кәнизәк булып, әлеге хатыннар аның күңелен аздырды. 4 Сөләйман олыгая төшкәч,
хатыннары аның күңелен башка илаһларга аударды; аның йөрәге, атасы Давытны
кы сыман, үзенең Раббы Алласына тугры булып калмады. 5 Сөләйман Сидун али
һәсе сАшторетка һәм аммониләрнең җирәнгеч илаһы Милкүмгә табына башлады.
1

* 10:17 Мин а

– 500 гр.
кораблары... – ягън и сәүдә кораблары.
10:29 Шәкыл – 10 гр.

* 10:22 ...Таршиш
*

501

III Патшалар 11

Сөләйман, шул рәвешле, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды, атасы
Давыт сыман, ахыргача Раббы юлында кала алмады. 7 Иерусалимнән көнчыгышка
табарак бер калкулыкта Сөләйман мәабиләрнең җирәнгеч илаһы Кемошка һәм ам
мониләрнең җирәнгеч илаһы Молыхка багышлап гыйбадәт кылу урыны ясады. 8 Шул
рәвешле ул, хуш исле сумала-майлар көйрәтеп, үз илаһларына корбан китерүче чит
мәмләкәт хатыннарының һәммәсе өчен шундый урыннар булдырды.
9-10 Ике тапк ыр Сөләйман янына иңг ән, башк а илаһларг а табынмаск а боерг ан
Исраи лнең Раббы Алласыннан йөз чөергән өчен, Раббын ың Сөләйманга нык ачуы
чыкт ы, чөнк и ул Раббы боерыкларын үтәмәде. 11 Шуннан Раббы Сөләйманга бо
лай диде:
– Синең әнә шул эшләрең өчен, Минем белән төзегән килеш үне сакламаган
һәм Минем каг ыйдәләремне үтәмәг ән өчен, патшал ыкн ы синең кулдан алып,
хезмәтчеңә тапш ырырм ын. 12 Ләк ин атаң Давыт хак ына Мин мон ы син исән чак
та эшләмәм – Мин аны синең угл ың кул ыннан тарт ып алырм ын. 13 Мин аңардан
бөтен патшал ыкн ы алмам, кол ым Давыт хак ына һәм Үзем сайлап алган Иерусал им
хак ына Мин синең угл ың кул ында Исраи лнең бер ыруг ын гына калд ырырм ын.
6

Сөләйманның дошманнары
Шуннан Раббы ихт ыя ры белән Эдом патшасы ыруг ыннан эдом и Һадад Сө
ләйманн ың дошман ына әйләнде. 15 Кайчанд ыр элек, Давыт эдом иләр белән суг ыш
алып барганда, яубаш ы Йоав үз гаскәриләренең мәетләрен күмәр өчен, Эдомга
килеп, андаг ы барл ык ир зат ын кырып бетерә. 16 Эдомн ың бөтен ир-атын кырып
бетергәнче, Йоав һәм башк а исраи л иләр алт ы ай дәвам ында анда яшиләр. 17 Шул
вак ытта әлег е Һадад үзенең атасында хезмәттә торуч ы берн ичә эдом и белән бергә
Мисырга кач ып кот ыла; ул чакта әле Һадад кечкенә бала була. 18 Мидья ннан китеп,
алар Паранга юнәләләр, анда берн ичә кешене үзләре белән ияртеп Мисырга – Ми
сыр патшасы, ягъни фиргавен янына киләләр. Ул аңа йорт-җир бүлеп бирә, азыктөлек белән тәэм ин итә. 19 Һадад, фиргавеннең күңеленә ошап, аның шәфк атен
казана, һәм фиргавен аңа үз хат ын ы Тахпенес мәл икәнең сеңлесен хат ынл ыкк а
бирә. 20 Шуннан Тахпенесн ың сеңлесе аңа Ген убат атл ы угыл таба. Тахпенес әлег е
балан ы фиргавен сараенда тәрбия кыла; фиргавен угыллары белән бергә Ген убат
фиргавеннең йорт ында яши.
21 Шулай беркөнне Давытн ың дөнья куюы һәм яубаш ы Йоа вн ың үлүе турындаг ы
хәбәр Һададга килеп ирешкәч, фиргавенгә ул:
– Җибәр мине, мин үз җиремә кайтам, – диде.
22 – Бир едә син нәрс әг ә дә булса мохт аҗ түг елдер бит, ниг ә шулай үз җир еңә
ашк ынасың? – дип сорад ы аңардан фиргавен.
– Мохтаҗ түг ел, – дип җаваплад ы ул, – тик шулай да җибәр мине!
23 Аллаһ ы Сөләйман дошманнарын ың сан ын таг ын бер кешег ә артт ырд ы: ул –
Соба патшасы Һададг ызердан кач ып киткән Эльяда угл ы Резон иде. 24 Һададг ызер
ның гаскәрен Давыт тар-мар китергәннән соң, әлег е Резон, үз тирәсенә кешеләр
туплап, шул юлбасарларн ың башл ыг ына әверелде; аннары алар, Дәмәшкъкә китеп,
шунда гомер сөрде. 25 Сөләйман үзе исән чакта, Резон, кинә тот ып, Исраи лнең
14
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дошман ы бул ып кала бирде. Ул Арам иле белән идарә итте һәм, Һадад китергән
бәла-казаларга өстәп, Исраи лгә зыя н сала торган булд ы.
Яробамның Сөләйманга каршы баш күтәрүе һәм Сөләйманның үлеме
Берзаман Сөләйман хезмәтчеләреннән берсе, Эфраи м нәселеннән булган, Се
реда шәһәрендә яшәүче Небат угл ы Яробам (аның әнкәсе тол хат ын Серуга иде),
патшага каршы баш күтәрде. 27 Патшага баш күтәрүе әнә болай булды: Сөләйманның
Милло кирмәнен төзегән, атасы Давыт шәһәрендә диварларн ың җимерек урын
нарын төзекләндергән вак ыт ы иде. 28 Яробам бик булд ыкл ы кеше иде. Сөләйман,
әлег е яшь егетнең ничек эшләвен күреп, аны Йосыф нәселеннән булган мәҗбүри
рәвештә эшләүчеләргә башл ык итеп куйд ы. 29 Беркөнне Яробамга Иерусал имнән
читкә чыгарга туры килде, шулчакн ы аңа юлда яңа киемнәр кигән шилоһл ы Ахия
пәйгамбәр килеп очрад ы. Ялан кырда алар икесе генә иде. 30 Шунда Ахия, өстен
дәг е яңа киемнәрен сал ып, аларн ы уни ке кисәккә ертк алад ы да 31 Яробамга менә
нәрсә диде:
– Ун кисәг ен үзеңә ал, чөнк и Исраи лнең Раббы Алласы болай дип әйтә: «Мин,
Сөләйман кул ыннан патшал ыкн ы тарт ып алып, ун ыругн ы синең кулг а тапш ы
рам. 32 Ыругларн ың берсен исә кол ым Давыт хак ына һәм бөт ен Исраи л ыруглары
арасыннан Үзем сайлап алг ан Иерусал им шәһәре хак ына Сөләйманг а калд ырам.
33 Ул, Миннән йөз чөер еп, Сид ун алиһәс е Ашт ор етк а, Мәаб алл асы Кемошк а,
Аммон алласы Милк үмг ә табына башлад ы, атасы Давыт кебек яшәм ичә, Минем
юлдан тайп ыл ып, Минем күзг ә ятышсыз күренг ән гамәлләр кылд ы, Минем ка
гыйдәләрне вә кан уннарн ы бозудан сакланмад ы. 34 Мин аның кул ыннан бөт ен
патшал ыкн ы тарт ып алм ыйм, Мин кушк аннарн ы вә Минем каг ыйдәләрне төг әл
үтәг ән, Үзем сайлап алг ан кол ым Давыт хак ына Мин аны, үзе исән чакта, пат
ша итеп калд ырам. 35 Патшал ыкн ы Мин аның угл ы кул ыннан тарт ып алырм ын
һәм аның ун ыруг ын сиңа тапш ырырм ын. 36 Минем исемем шунда саклансын
өчен, Үзем сайлап алг ан Иерусал им шәһәрендә, Минем йөзем карш ында кол ым
Давытн ың чыраг ы* гомер бак ый янып торсын өчен, аның угл ына Мин бер ыруг
ны бирермен. 37 Ә сине исә Мин Үзем сайлап алд ым, һәм син җан ың теләг ән бар
нәрсә өст еннән патшал ык итәрсең – Исраи л патшасы бул ырсың. 38 Әгәр дә Мин
кушк аннарн ың һәммәсен үтәп, Минем юлдан тайп ылмасаң, Минем күз алд ында
дөрес гамәлләр кыл ып, Минем каг ыйдәләрне вә боерыкларн ы кол ым Давыт кебек
бозудан саклансаң, Мин синең янда бул ырм ын, синең йорт ыңн ы, Давыт йорт ы
сыман, мәңг ег ә патшалар йорт ы итәрмен, Исраи лне синең кулг а тапш ырырм ын.
39 Сөләйм ан кылг ан хил афл ыкл ар өчен, Мин Давыт нәс елен хөкемг ә тарт ырм ын,
ләк ин гомерлеккә түг ел».
40 Сөләйман исә Яробамн ың җан ын кыя рга ния тләде; тик Яробам Мисырга, Мисыр
патшасы Шишак янына кач ып китте һәм Сөләйман дөнья куйганч ы шунда яшәде.
41 Сөләйман патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен
эшләр һәм аның гакылы-зиһене хак ында «Сөләйман кылг ан гамәлләр» диг ән
26
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чырагы... – «Давыт ток ым ы» мәгънәсендә.
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китапта язылган. 42 Шул рәвешле, Сөләйман Иерусал имдә бөт ен Исраи л белән
кырык ел дәвам ында идарә итте. 43 Ул, дөнья куеп, атасы Давыт шәһәрендә дәфен
кыл ынд ы, һәм аның урын ына тәхеткә угл ы Рех абгам утырд ы.

12

Исраи лиләрнең Рех абгамга каршы чыг уы

Рех абгамн ы патша итеп куя р өчен бөтен Исраи л халк ы Шәкемгә җыелгач,
Рехабгам Шәкемгә килде. 2 Сөләйман патшадан Мисырга кач ып киткән һәм
шунда яшәгән Небат угл ы Яробам, бу хакта ишетеп, Мисырда калд ы. 3 Исраи л иләр
Яробамн ы чак ырт ып кешеләр җибәрделәр, һәм ул бөтен Исраи л җәмәгате белән
бергә Рех абгам янына килде.
4 – Синең атаң иңнәр еб езг ә авыр йөк салд ы, син исә атаң безне мәҗбүр иткән
михнәттән котк ар, безнең өскә салган шуш ы авыр йөкне җиңеләйт, шул чаг ында
без сиңа хезмәт итәрбез, – диде алар.
5 Рех абг ам:
– Барыг ыз, өч көннән кабат минем янга килерсез, – дип җавап бирде, һәм ке
шеләр өйләренә таралд ы.
6 Рех абг ам патша, атасы Сөләйман исән чакт а аңа хезмәт күрс әткән өлкәннәрне
чак ырт ып, алардан:
– Хал ыкк а нәрсә дип җавап бирергә киңәш итәрсез? – дип сорад ы.
7 Өлкәннәр аңа:
– Әгәр син бүг ен әлег е хал ыкн ың хезмәтчесе бул ып аңа бул ышл ык күрсәтсәң,
тәмле телеңне кызганмасаң, алар мәңг егә синең хезмәтчеләреңә әйләнер, – диде.
8 Тик Рех абг ам өлкәннәр киңәшенә колак салмад ы, үзе белән берг ә үскән һәм
аңа хезмәт күрсәткән яшьтәшләренә мөрәҗәгать итте:
9 – «Атаң безнең иңнәрг ә салг ан йөкне җиңеләйт», – дип әйт кән бу хал ыкк а сез
ничек җавап бирергә киңәш итер идег ез? – дип сорад ы ул алардан.
10 Аның белән берг ә үскән ишләр е болай әйтт е:
– «Атаң безнең иңнәргә авыр йөк салд ы, син исә аны җиңеләйт», – дип әйт кән
бу хал ыкк а син: «Минем чәнт и бармаг ым атамн ың биленнән кал ынрак. 11 Әгәр
минем атам сезнең иңнәргә авыр йөк салган булса, мин әлег е йөкне таг ын да арт
тырырм ын; атам сезне камч ы белән сукт ырган булса, мин биргән җәза исә чая н
чаг уы на тиңләшер», – дип әйт.
12 Патшан ың «Өч көннән минем янг а килерсез» диг ән әмеренә буйсын ып, Яробам
вә бар хал ык, өч көн үтүгә, Рех абгам янына әйләнеп килде. 13 Патша, өлкәннәрнең
киңәшенә колак салм ыйча, хал ык белән бик кырыс сөйләште. 14 Яшьтәшләренең
киңәшен тот ып:
– Минем атам сезнең иңгә авыр йөк салган булса, мин аны таг ын да артт ырыр
мын, атам сезне камч ы белән сукт ырган булса, мин биргән җәза чая н чаг уы на
тиңләшер, – диде.
15 Хал ык сүз енә патша колак салмад ы, һәм бу хәл Раббын ың ихт ыя ры буенча
булд ы – Ул мон ы Небат угл ы Яробамга шилоһл ы Ахия дән әйттергән сүзләре хак
ка чыксын өчен шулай эшләде. 16 Патшан ың хал ык сүзенә колак салмавын күреп,
исраи л иләр аңа:
1
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– Давыт белән нәрсәбез уртак безнең?! Ишай угл ы мирасында безнең өлешебез
юк. Шулай булгач, исраи л иләр, чат ырларыг ызга тарал ыш ыг ыз! Давыт нәселе хәзер
үз йорт ын гына карасын! – дип, өйләренә кайт ып киттеләр.
17 Рех абг ам, шулай итеп, Яһүдә шәһәрләр ендә яшәүче исраи л иләр белән генә
идарә итеп калд ы.
18 Шулай беркөнне Рех абг ам патша мәҗбүр эшчеләр өст еннән назыйр булг ан
Адун ирамн ы* эш белән исраи л иләр янына җибәргәч, исраи л иләр аны таш атып
үтерделәр, Рехабгам патша үзе исә ашыгып-кабаланып арбасына утырд ы да Иеруса
лимгә кач ып өлг ерде. 19 Шул вак ыттан башлап бүг енг е көнгә кадәр Исраи л халк ы
Давыт йорт ына буйсынм ый.
20 Исраи л иләр, Яробамн ың әйләнеп кайтк ан ын ишет еп, аны хал ык җыен ына
чак ырт ып китерделәр дә бөтен Исраи л халк ы өстеннән патша итеп куйд ылар. Ба
ры тик Яһүдә ыруг ы гына Давыт йорт ына тугры бул ып калд ы.
21 Иерусал имг ә әйләнеп кайт к аннан соң, Сөләйман угл ы Рех абг ам, патшал ыкн ы
үзенә кайтарырга ния тләнеп, Исраи л халк ына карш ы суг ышк а чыгар өчен, бөтен
Яһүдә һәм Бенья м ин ыругларыннан йөз сиксән меңлек гаскәр туплад ы. 22 Ләк ин
Аллаһ ы кешесе* Шәмәг ыйя гә Аллаһ ыдан монд ый сүз иреште:
23-24 – Яһүдә патш асы Сөләйм ан угл ы Рех абг амг а һәм бөт ен Яһүдә вә Бенья м ин
йорт ына, шулай ук калг ан бар хал ыкк а, Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Үзег езнең
туг аннарыг ыз исраи л иләрг ә карш ы суг ыш башламаг ыз; һәрк айсыг ыз үзенең өенә
әйләнеп кайт сын, чөнк и соңг ы вак ыйг алар Минем ихт ыя рым белән эшләнде».
Хал ык, Раббы сүзенә колак сал ып, Раббы сүзе буенча өйләренә кайт ып китте.
Яробамның Раббыдан йөз чөе рүе
Яробам, таул ы Эфраи м төбәг ендәг е Шәкем шәһәрен ныг ыт ып, шунда яши
башлад ы; аннары әлег е шәһәрдән кит еп, Пенуилне ныг ытт ы. 26-27 Күңеленнән
Яробам болай уйлад ы:
– Әгәр бу хал ык, корбан кит ерү өчен, әүв әлг ечә Иерусал имг ә, Раббы йорт ына
йөри торг ан булса, хал ыкн ың күңеле кабат хуҗ аларына – Яһүдә патшасы Ре
хабг амг а бер ег еп куюы бар, ул чаг ында патшал ык яңадан Давыт йорт ына күчәр
һәм хал ык, минем җан ымн ы кыеп, кабат Яһүдә патшасы Рех абг амг а йөз е белән
борыл ыр.
28 Шунн ан патш а, киңәш-табыш итеп, алт ынн ан ике боз ау сын ы койд ырып
алд ы да:
– Иерусал имгә йөрү сезгә кыенд ыр. Исраи л, сине Мисыр җиреннән алып чыккан аллалар менә шуш ыд ыр, – дип, хал ыкк а мөрәҗәгать итте 29 һәм сыннарн ың
берсен Бәйт-Элдә, икенчесен Данда урнашт ырд ы.
30 Бу гөнаһ эш иде; әлег е сур әтләрг ә гыйбадәт кыл ыр өчен, хал ык хәтт а Данг а
кадәр барып җитә торган булд ы.
25

* 12:18 Адунирам –

яһүд телендәг е төп нөсхәдә: Адурам; борынг ы грек телендәг е кайбер тәр
җемәләрдә: Дишан.
* 12:22 Алл аһы кеш ес е – ягън и пәйг амб әр.
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31 Шунн ан Яробам, калк у урынн ард а гыйбадәтх анәләр салд ырып, хал ык арасын
нан (гәрчә алар Леви угыллары булмаса да) каһ иннәр* билг еләп куйд ы. 32 Аннары
сиг ез енче айн ың унбишенче көнен бәйр әм көне дип игълан итт е. Әлег е бәйр әм
Яһүдәдә үткәр елә торг ан бәйр әм төс ен алып, Яробам шул көнне мәзб әхт ә кор
бан кит ер ә торг ан булд ы. Үзе ясатк ан боз ау сыннарына корбан кит ерү йоласын
ул Бәйт-Эл шәһәр ендә башк ард ы. Бәйт-Элдәге калк у урыннарда үзе салд ырг ан
гыйбадәтх анәләрг ә Яробам каһ иннәр билг еләде. 33 Шулай итеп, сиг ез енче айн ың
үзе билг еләг ән унбишенче көнендә – Исраи л халк ы өчен бәйр әм дип игъл ан
ителг ән көндә – Яробам, корбан кит ерү өчен, Бәйт-Элдәге үзе төз еткән мәзб әх
янына килде.

13

Яһүдәдән Аллаһы кешесенең килүе

Яробам, корбан китерергә җыен ып, мәзбәх янында басып торганда, Раб
бы сүзенә буйсын ып, Бәйт-Элгә Яһүдәдән Аллаһ ы кешесе килде. 2 Аллаһ ы
кешесе мәзбәхкә Раббы сүзләрен җиткереп әйт те:
– И-и мәзбәх, мәзбәх! Раббы болай ди: «Давыт йорт ында Йош ия атл ы угыл туар
һәм мәзбәхтә корбан китерүче, калк ул ыкларда хезмәт итүче каһ иннәрнең үзләрен
синең өстеңдә корбан китерер, һәм синең өстеңдә адәм сөя кләре янд ырыл ыр».
3 Шул көнне ул киләчәк турында хәб әр бирде:
– Раббыдан шунд ый хәбәр-билге килде: менә бу мәзбәх хәзер тарал ыр да андаг ы
көл тузып бетәр, – диде.
4 Алл аһ ы кешес енең Бәйт-Элдәге мәзб әх хак ынд а әйт кән сүзләр ен ишеткәч,
Яробам патша мәзбәхтән кул ын алд ы да, әлег е кешегә күрсәтеп:
– Тот ыг ыз шун ы! – диде.
Шулчакн ы аның әлег е кешег ә таба сузылг ан кул ы, кат ып кал ып, бөт енләй
йөрмәскә әйләнде. 5 Раббы исеменнән Аллаһ ы кешесе әйт кән хәбәр-билге буенча
мәзбәх тә таралып-уалып китте, көл дә тузып юкк а чыкт ы.
6 Шунда Аллаһ ы кешес еннән патша:
– Раббы Аллаңнан ялварып сора, минем хакта, зинһар, дога кыл: кул ымн ы әү
вәлг е хәленә кайтарсын, – дип үтенде.
Аллаһ ы кешесе Раббыг а дог аларын юллад ы, һәм патшан ың кул ы, хәрәкәткә
килеп, әүвәлг е хәленә кайтт ы.
7 Патша шуннан Аллаһ ы кешес енә:
– Әйдә минем белән йорт ыма бар, ризыг ымнан авыз ит, сине бүләкл исем ки
лә, – диде.
8 Әмма Аллаһ ы кешес е патшаг а болай дип җав аплад ы:
– Мөлкәтеңнең ярт ысын бирсәң дә, синең белән барасым һәм анда авызыма
ризык кабасым, су эчәсем юк. 9 Чөнк и Раббы ныг ыт ып әйтеп куйд ы: «Авызыңа
ризык аласы, суларын эчәсе булма, кайт к ан чакта да, барган юлыңнан түг ел, башк а
җирдән әйләнеп кайт», – диде.
10 Шуннан ул, Бәйт-Элгә килг ән юлыннан кайтм ыйча, башк а юлдан китт е.
1

* 12:31 Каһин

– рух ан и (гадәттә, мәҗ үси хал ыкларда).
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11 Бәйт-Элдә бер карт пәйг амб әр яши иде. Шун ың угыллары, өйг ә кайт к ач, Ал
лаһ ы кешесенең ул көнне Бәйт-Элдә ни-нәрсәләр эшләгәнен, патшага нәрсәләр
сөйләгәнен аталарына җиткерделәр.
12 – Кайсы юлдан китт е ул? – дип сорад ы алардан аталары.
Һәм угыллары Яһүдәдән килгән Аллаһ ы кешесенең кайсы юлдан кит үен күр
сәттеләр.
13 – Иярләг ез әле миңа ишәкне, – диде ул угылларына.
Угыллары ишәкне иярләп биргәч, ул ишәгенә атланды да 14 Аллаһ ы кешесе артын
нан китеп бард ы. Аллаһ ы кешесен куы п җиткәндә, тег есе имән төбендә утыра иде.
– Яһүдәдән килгән Аллаһ ы кешесе син буласыңм ы? – дип сорад ы аңардан карт.
– Мин булам, – диде тег есе.
15 – Әйдә минем белән өемә бар, ризыг ымнан авыз ит, – диде ул аңа.
16 – Юк, синең белән кир е кит еп, өеңә бара алм ыйм мин; бу урында синең белән
авызыма ризыг ыңн ы ала һәм суы ңн ы эчә алм ыйм. 17 Чөнк и Раббы мине: «Анда
авызыңа ризык аласы, суларын эчәсе булма, кайт к анда да, барган юлыңнан түг ел,
башк а юлдан кайт», – дип кисәтеп куйд ы, – диде Аллаһ ы кешесе.
18 – Мин дә синең кеб ек үк пәйг амб әрдер, – дип җав аплад ы аңа карт, – с фә
рештә миңа Раббын ың сүзләрен җиткерде: «Аны кире үзеңә алып кайт, тамаг ына
капк алап, су эчсен», – диде (тик бу ялган сүз иде).
19 Шунн ан Алл аһ ы кешес е аңа ияр еп кайтт ы, картн ың өенд ә риз ыкт ан да
авыз итт е, су да эчт е. 20 Алар әле өст әл янында утырг ан чакт а, карт пәйг амб әрг ә
Раббы сүз е иңде, 21 һәм Яһүдәдән килг ән Аллаһ ы кешес енә карт пәйг амб әр менә
нәрс ә диде:
– Раббы болай ди: Раббы сүзенә буйсынм ыйча, Раббы Аллаңн ың боерыг ын
үтәм ичә, 22 кире әйләнеп кайт ып, «Авызыңа ризык алма, су эчмә» дигән урында
икмәк ашаган һәм су эчкән өчен, синең җәсәдеңә* ата-бабаларың каберлег ендә
урын табылмас.
23 Аллаһ ы кешес е тамаг ына ашап су эчкәннән соң, аны кир е борып үзенә алып
кайт к ан карт кеше аның өчен ишәк иярләде, 24 һәм тег е китеп тә бард ы. Юлда аңа
бер арыслан очрап аны үтерде. Шуннан аның гәүдәсе юл өстендә ятып калд ы; ишәк
белән арыслан исә аның гәүдәсе янында басып калд ылар. 25 Узып баруч ы кешеләр,
юл өстендә ятк ан үле гәүдәне һәм аның янында басып торган арысланн ы күреп,
карт пәйгамбәр яшәгән шәһәргә җиткәч, бу хакта шәһәр халк ына сөйләделәр.
26 Аллаһ ы кешес ен барыр юлыннан борып үзенә алып кайт к ан пәйг амб әр бу
хакта ишетеп:
– Раббы сүзенә буйсынмаган тег е Аллаһ ы кешесе ул. Раббы аны, алдан кисәт
кәнчә, арыслан иркенә тапш ырд ы, һәм арыслан аны ботарлап үтерде. Шул рәвешле,
Раббы Үзе әйт кәннәрне үтәде, – диде һәм 27 угылларына ишәг ен иярләргә кушт ы;
тег еләр аңа ишәкне иярләп бирделәр.
28 Шуннан ул кит еп бард ы һәм Аллаһ ы кешесенең юлда ятк ан үле гәүдәсен тапт ы;
ишәк тә, арыслан да үле гәүдә янында басып торалар иде; арыслан мәеткә каг ыл
* 13:22 Җәсәд

– гәүдә.
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маган, ишәкне дә ботарлап ташламаган. 29 Пәйгамбәр Аллаһ ы кешесенең гәүдәсен
күтәреп алып ишәг енә салд ы да, матәм тотар һәм җир куен ына тапш ырыр өчен,
кабат үзенең шәһәренә кайт ып китте. 30 Аның җәсәден үзенең төрбәсенә урнаш
тырып, угыллары белән бергә ул:
– И-и туган ым! – дип елап-сыктады.
31 Аны җирләг әннән соң, үзенең угылларына:
– Дөнья куйганнан соң мине әлег е Аллаһ ы кешесе янында бер төрбәдә җир
ләг ез; минем сөя кләрне аның сөя кләре янына урнашт ырыг ыз, – дип әйтеп куй
ды. – 32 Бәйт-Элдә төзелгән мәзбәх вә сСамарея калаларындаг ы калк у урыннарда
сал ынган барл ык гыйбадәтханәләр турында Раббы боерыг ы буенча әлеге пәйгамбәр
әйт кән сүзләр хакк а чыгачакт ыр.
33 Шуш ы вак ыйг адан соң да Яробам үзенең явыз ния т еннән кайт мад ы, калк у
җирләрдә хал ык арасыннан каһ иннәр билг еләвен дәвам итте; теләг е булган һәр
кешене каһ ин хезмәтенә баг ышлап, алар калк ул ыктаг ы гыйбадәтх анәләрдә каһ ин
бул ып китте. 34 Бу гамәлләрнең һәммәсе Яробам йорт ын һәлакәткә этәрүче, җир
йөзендә аның нәселен корыт уч ы гөнаһ булд ы.

14

Ахия нең Яробамга каршы пәйгамбәрлек итүе

Шулвак ыт Яробамн ың угл ы Абия авырып китте дә, 2 Яробам үзенең ха
тын ына болай диде:
– Бар, Яробам хат ын ы икәнеңне тан ымасыннар өчен, өс-башыңны алышт ыр
да Шилоһк а кит. Анда Ахия атл ы бер пәйгамбәр бар; шуш ы хал ыкн ың патшасы
буласымн ы миңа ул әйт кән иде. 3 Үзең белән ун ипи, көлчә һәм бер чүлмәк бал ал
да аның янына бар; ул сиңа угыл белән нәрсә буласын әйтеп бирер.
4 Яробам хат ын ы нәкъ ире кушк анча эшләде: җыен ып Шилоһк а, Ахия йорт ына
юнәлде. Ахия инде күрм и, чөнк и картаюдан аның күзләре сук ырайган иде. 5 Әмма
Ахия гә Раббы:
– Әнә, угл ы хак ында сораш ыр өчен, синең янга Яробам хат ын ы килә, чөнк и
аның угл ы авырып киткән. Аңа Минем сүзләремне җиткерерсең. Ул үз киеменнән
килм и, – дип, алдан хәбәр итеп куйган иде.
6 Ишект ән керг ән хат ынн ың аяк тавыш ын ишет үг ә Ахия:
– Бире уз, Яробам хат ын ы. Нәрсәгә дип сиңа өс-башыңны алышт ырырга иде?! –
диде. – Миндә синең өчен начар хәбәрләр бар. 7 Бар, Яробамга әйт, Исраи лнең
Раббы Алласы болай дип әйтә, диг ен: «Мин сине, хал ык арасыннан аерып алып,
Үземнең халк ым Исраи лнең хак име итеп куя рга ихт ыя р кылд ым. 8 Патшал ыкн ы,
Давыт йорт ыннан тарт ып алып, сиңа тапш ырд ым, ә син кол ым Давыт сыман бул ып
чыкмад ың. Ул, Минем боерыкларн ы үтәп, ихлас күңелдән минем юлдан барып,
Минем күз алд ында дөрес гамәлләр кылд ы; 9 син исә үзеңә кадәр булганнарн ың
барчасына караганда да явызрак бул ып чыкт ың, ачуы мн ы чыгарыр өчен, үзеңә баш
ка илаһлар, башк а сыннар койд ырд ың, Миннән йөз чөердең. 10 Шун ың өчен Мин
йорт ыңн ы бәлагә дучар итәчәкмен: Яробам йорт ындаг ы һәммә ир-ат зат ын (тот
кынл ыкта яисә иректә бул уы на карамастан) кырып чыгачакм ын, тиресне беткән
че янд ырган сыман, Яробам йорт ын да шулай янд ырып бетерәчәкмен. 11 Әҗәлен
1

508

III Патшалар 14

шәһәр җирендә тапк ан яробамларн ы этләр ботарлап ташлая чак, басу-кырда үлеп
калган ын күк кошлары чук ып бетерәчәк». Раббы әнә шулай ди.
12 Сүз ен дәв ам итеп Ахия:
– Син үзең исә тор да өеңә әйләнеп кайт, – диде. – Калага аяк басуы ңа, балаң
дөнья куя р. 13 Бөтен Исраи л халк ы елап-сыктап аны җир куен ына тапш ырыр; Яро
бам йорт ыннан бары ул гына гүргә иңдерелер, чөнк и Яробам йорт ыннан бары ул
гына Исраи лнең Раббы Алласы күңеленә ярый алд ы. 14 Шуннан соң Раббы Исра
ил өстеннән Үзенә икенче берәүне патшал ыкк а ихт ыя р кыл ыр, һәм ул патша шул
көнне үк Яробам йорт ын тар-мар китерер; һәм болар барысы хәзер үк торм ышк а
ашар. 15 Раббы Исраи лне җәзага тарт ыр, һәм ул агымсуда чайк ал ып торган кам ыш
сыман бул ыр. Алиһә с Аширә хөрмәтенә баганалар куеп, Раббын ың ачуы н кузгат
кан Исраи л халк ын Ул аларн ың ата-бабаларына бирелгән игелекле җирдән елга
ның* аръя г ына сөрер. 16 Шул рәвешле, Яробам үзенең гөнаһ эшләре белән Исраи л
халк ын гөнаһ юлына этәргән өчен, Раббы Исраи лне дошман кул ына тапш ырыр.
17 Әлег е сүзләрдән соң Яробам хат ын ы кит әрг ә кузг алд ы. Тирсаг а кайт ып җи
теп бусаган ы атлауга, баласы дөнья куйд ы. 18 Балан ы гүргә иңдергән чакта (Раббы
Үзенең кол ы Ахия пәйгамбәр аша әйттергәнчә) бөтен Исраи л яшь түкте.
19 Яробам патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, аның ничек суг ыш уы,
ничек патшал ык итүе Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 20 Яро
бам егерме ике ел дәвам ында патшал ык итте; дөнья куйганнан соң, аның урын ына
тәхеткә угл ы Надаб утырд ы.
Яһүдә патшасы Рех абгам
21 Сөләйман угл ы Рех абг ам исә Яһүдәдә патшал ык итә бирде. Тәхеткә утырг анда,
аңа кырык бер яшь иде; Үзенең исеме шунда саклансын өчен, Исраи л ыруглары
арасыннан Раббы сайлап алган шәһәрдә – Иерусал имдә – унҗ иде ел дәвам ында
патшал ык итте ул. Рех абгамн ың әнкәсе аммон и Нагама иде. 22 Яһүдә халк ы, Раббы
күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр, гөнаһ эшләр кыл ып, ата-бабаларына караганда
да Раббын ың ачуы н ныграк чыгард ы. 23 Алар да үзләренә һәрбер калк ул ыкта, киң
ябалдашл ы вә мул яфракл ы һәр агач төбендә гыйбадәт кыл у урыннары төзеделәр,
изг е баганалар вә алиһә Аширә хөрмәтенә баганалар куйд ылар. 24 Алар җирендә
хәтта фәхеш ирләр* дә булд ы, чөнк и исраи л иләр Раббы куд ырган чит хал ыкларн ың
бөтен әшәке эшләрен кабатлад ы.
25 Рех абг ам бишенче елын патшал ык иткәндә, Мисыр патшасы Шишак Иеруса
лимгә карш ы яуга күтәрелде 26 һәм Раббы йорт ындаг ы, патша сараендаг ы хәзинә
ләрне талап бетерде, бөтен нәрсәне, шул исәптән Сөләйман ясатк ан бөтен алт ын
калк аннарн ы да, үзе белән алып китте. 27 Соң ыннан Рех абгам патша, алт ын кал
каннар урын ына бак ыр калк аннар эшләтеп, аларн ы патша сарае ишег ен саклауч ы
җансакч ыларн ың башл ыклары карамаг ына тапш ырд ы. 28 Патша Раббы йорт ына
* 14:15 Елг а

– ягън и Фырат елг асы.
ирләр – мәҗ үси хал ыкларн ың дин и йолалары буенча алар гыйбадәтх анәләрдә
яшәг әннәр.

* 14:24 Фәх еш
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юнәлгән чакта, җансакч ылар шул калк аннарн ы тот ып чыга иделәр һәм аннары
кабат җансакч ылар бүлмәсенә кертеп куя торганнар иде.
29 Рех абг ам патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен
эшләр Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 30 Рех абгам белән Яро
бам арасында суг ышлар берк айчан бетеп тормад ы. 31 Рех абгам, дөнья куеп, Давыт
шәһәрендә ата-бабалары янына гүргә иңдерелде. Аның әнкәсе аммон и Нагама иде.
Аннары тәхеткә Рех абгам урын ына угл ы Абия килде.

15

Яһүдә патшасы Абия

Небат угл ы Яробам Исраи лдә унсиг езенче елын патшал ык иткәндә, Яһүдә
тәхетенә Абия килде. 2 Иерусал имдә ул өч ел дәвам ында патша бул ып торд ы.
Аның әнкәсе Мәгакәһ – Абшал ум кызы иде.
3 Абия дә үзенең атасы кылг ан бөт ен гөн аһл арн ы каб атл ад ы; баб асы Давытт ан
аермал ы буларак, Раббы Алласына ихлас күңелдән итаг ать итмәде. 4 Шуңа да ка
рамаст ан Раббы Алласы аңа Давыт хак ына Иерусал имдә чыраг янд ырд ы – аның
угл ын тәхеткә утыртт ы һәм шулай итеп Иерусал имне таг ын да ныг ытт ы. 5 Чөнк и
Давыт Раббы күз енә ятышл ы күр енг ән гамәлләр генә кылд ы, хитт и Урия белән
булг ан кылан ыш ын санамаг анда, Раббы кушк аннардан гомер е буена читкә тай
пылмад ы.
6 Рех абг ам һәм Яробам арасында урнашк ан дошманл ык Абия идар ә иткән чорда
да саклана бирде. 7 Абия патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйгалар, ул башк арган
бөтен эшләр Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. Абия белән Яро
бам да гомер бак ый дошманлаш ып яшәделәр. 8 Абия, дөнья куеп, Давыт шәһәрендә
гүргә иңдерелде. Аның урын ына тәхеткә угл ы Аса килде.
1

Яһүдә патшасы Аса
Исраи л патшасы Яробам егерменче елын патшал ык иткәндә, Яһүдә тәхетенә
Аса утырд ы һәм 10 кырык бер ел дәвам ында Иерусал им каласында патшал ык итте.
Аның Мәгакәһ исемле әбисе Абшал ум кызы иде. 11 Аса, бабасы Давыт сыман, Раббы
күзенә ятышл ы күренгән гамәлләр генә кылд ы. 12 Ул, үз җиреннән бөтен фәхеш
ирләрне куы п чыгарып, ата-бабалары ясатк ан барл ык сыннарн ы алып ташлад ы.
13 Алиһә Ашир ә хөрмәт енә табын у баг анасы куйд ырг ан өчен, Аса хәтт а әбис е Мә
гакәһне патшабикә исеменнән мәхрүм итте. Әлег е баганан ы ул, чапк алап, Кыдрун
ташк ын ы буенда утк а салд ы. 14 Калк ул ыкларындаг ы гыйбадәт кыл у урыннарын
юк итмәсә дә, Аса гомер бак ый ихлас күңелдән Раббыга итагать итеп яшәде; 15 за
ман ында атасы, соң ыннан үзе дә Раббы исеменә баг ышлаган көмеш вә алт ынн ы,
савыт-сабаны ул Раббы йорт ына кертеп урнашт ырд ы.
16 Аса һәм Иср аи л патш асы Багш а идар ә иткән зам анд а, алар арасынд а орышкырылышлар туктап тормад ы. 17 Бервак ыт Исраи л патшасы Багша Яһүдәгә карш ы
яуг а күтәрелде һәм, беркем дә Яһүдә патшасы Аса биләмәсеннән чыг а яисә анда
үтеп кер ә алмасын өчен, Рамаһ каласын ныг ыта башлад ы. 18 Шуннан Аса Раббы
йорт ы вә патша сарае хәзинәсендә булг ан бар алтын-көмешне җыеп алд ы һәм,
әлег е байл ыкн ы хезмәтчеләренә тапш ырып, Дәмәшкътә яшәүче Арам патшасына –
9
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Хезьйон угл ы Табримм унн ың Бен-Һадад атл ы угл ына озатт ы. Хезмәтчеләре аша
аңа түб әндәг е сүзләрне юллад ы:
19 – Минем атам белән синең атаң дуст анә мөнәс әб әтләрдә яшәг ән кеб ек, без
дә синең белән үзара сол ых төзик. Менә, мин сиңа көмеш вә алт ын җибәрәм, син
исә, Исраи л патшасы Багша илемнән китсен өчен, аның белән беркеткән сол ы
хыңн ы өзсәң иде.
20 Бен-Һадад Аса патша белән риз алашт ы һәм үзенең яубашларын Исраи л кала
ларына карш ы суг ышк а җибәрде. Ул Ионн ы, Данн ы, Әбел-Бәйт-Мәгакәһне һәм
бөтен Киннеретне, шулай ук Нәптал и җирен басып алд ы. 21 Бу хакта ишеткәннән
соң, Багша, Рамаһн ы ныг ыт удан туктап, Тирсага әйләнеп кайтт ы. 22 Аса патша
исә, берәүне дә калд ырм ыйча бөтен яһүд иләрне җыеп китереп, төзелеш өчен Багша
китерт кән барл ык таш вә агачн ы Рамаһ каласыннан таш ыт ып бетерде дә шулар
белән Миспа каласын һәм Бенья м ин җирендәг е Геба каласын ныг ытт ы.
23 Аса патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул күрс әткән бат ырл ыклар,
башк арган бөтен эшләр, ул төзегән шәһәрләр хак ында Яһүдә патшаларын ың елъ
язмасында бәя н ителгән. Картайм ыш көнендә Асан ың аяклары сызл ый торганга
әйләнде. 24 Аса, дөнья куйгач, үзенең бабасы Давыт шәһәрендә ата-бабалары янына
гүргә иңдерелде. Аның урын ына патшал ыкк а угл ы Еһошафат килде.
Исраи л патшасы Надаб
25 Яробам угл ы Надаб исә Яһүдә патшасы Аса хак имлег енең икенче елында Ис
раи л тәхет енә утырд ы һәм Исраи л өст еннән ике ел дәвам ында патшал ык итт е.
26 Раббы күз енә ятышсыз күр енг ән гамәлләр кыл ып, Исраи л халк ын гөнаһ юлына
этәргән атасы эзеннән китте һәм аның гөнаһларын кабатлад ы.
27 Исәсхәр ыруг ыннан булг ан Ахия угл ы Багша, аңа карш ы фетнә оешт ырып,
Надаб вә барча исраи л иләр Пелешет җирендәг е Гиббетон шәһәрен камал ышк а ал
ган чакта, аның җан ын кыйд ы. 28 Яһүдә патшасы Аса хак имлег енең өченче елында
Багша, Надабн ы үтереп, үзе аның урын ына тәхеткә утырд ы.
29-30 Тәхетк ә килг әч, Багш а бөт ен Яроб ам йорт ын тот ашт ан кырып бет ерде,
беркемне дә кызганмад ы. Яробамн ың гөнаһлары, аның исраи л иләрне дә гөнаһ
юлына этәргәне һәм, шулай итеп, Раббын ың – Исраи л Алласын ың ачуы н чыгар
ган ы өчен, Үз кол ы – шилоһл ы Ахия аша Раббы алдан ук әйтеп куйган сүзләрнең
торм ышк а ашуы иде бу.
31 Надаб патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эшләр
Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 32 Исраи л патшасы Багша һәм
Аса патшал ык иткәндә, алар арасында орыш-кырылышлар бетеп тормад ы.

Исраи л патшасы Багша
Яһүдә патшасы Аса хак имлег енең өченче елында Тирсада тәхеткә Ахия угл ы
Багша килде һәм, бөтен исраи л иләр өстеннән патша бул ып, шул рәвешле егерме
дүрт ел патшал ык итте. 34 Ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр эшләде,
Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәргән Яробам эзеннән китте һәм аның гөнаһларын
кабатлад ы.
33
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Шуннан Багша хак ында Ханан и угл ы Еһүгә Раббы сүзе иңде.
– Мин сине, юктан бар кыл ып, Үз халк ым Исраи лнең хак име итеп куй
дым, – диде Раббы, – син исә Яробам юлыннан киттең. Минем халк ым Исраи лне
гөнаһ кыл уга этәреп ачуы мн ы чыгард ың. 3 Шун ың өчен Багшан ың үзен вә аның
йорт ын Мин зил-зәбәр китерәчәкмен, Небат угл ы Яробамн ың йорт ын нишләткән
булсам, синең йорт ың белән дә шун ы ук кылачакм ын. 4 Багша ыруг ыннан кем дә
булса калада җан тәсл им кылса, аны этләр ботарлар, кырда үлеп калган ын исә күк
кошлары чук ып бетерер.
5 Багш а патш ал ык итк ән чорд аг ы башк а вак ыйг ал ар, ул башк арг ан бөт ен эшләр
һәм күрс әткән бат ырл ыклар Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителг ән.
6 Багш а, дөнья куеп, Тирс а кал асынд а гүрг ә иңдер елде. Аның урын ын а тәхетк ә
угл ы Элаһ килде. 7 Әмма Раббы күз енә ятышсыз күр енг ән гамәлләр кыл ып, Аның
ачуы н чыг арг ан һәм Яробам йорт ына ияр еп хилаф эшләр башк арг ан, шулай ук
Яробам йорт ын тар-мар кит ерг ән өчен, Багшан ың үзе вә аның йорт ы турында Раб
бы пәйг амб әр е Ханан и угл ы Еһү аша җиткерг ән сүзләр е әйт еп куелг ан иде инде.
1
2

Исраи л патшасы Элаһ
Яһүдә патшасы Аса хак имлег енең егерме алт ынч ы елында Багша угл ы Элаһ,
Исраи л өстеннән патша бул ып, Тирсада тәхеткә утырд ы һәм ике ел дәвам ында
патшал ык итте. 9 Аның хезмәтчеләреннән Зимри исемле берәү – суг ыш арбала
рын ың ярт ысы белән җитәкчелек итүче адәм – аңа карш ы фетнә оешт ырд ы: Элаһ
Тирсадаг ы патша сарае башл ыг ы Арса йорт ында эчеп исергәч, 10 Зимри шунда ки
леп керде дә аны үтерде. Бу хәл Яһүдә патшасы Аса хак имлег енең егерме җиденче
елында булд ы. Элаһ урын ына тәхеткә Зимри утырд ы.
11 Патшал ыкн ы кул ына төшер еп тәхеткә менеп утыруг а, Зимри, Багша йорт ы
ның бер генә ир-ат зат ын да калд ырм ыйча, бөтенесен кырып бетерде. Шулай ук
аның бөтен туган-тумачалары һәм дусларын ың да баш ына җитте. 12-13 Багшан ың
йорт ын Зимри тул ысынча юкк а чыгард ы, һәм бу хәл Багша үзе һәм аның угл ы Элаһ
кылган барл ык гөнаһлар өчен һәм шул хилаф эшләре белән Исраи л халк ын да гө
наһ юлына этәргән һәм үзләренең файдасыз сыннары белән Раббын ың – Исраи л
Алласын ың ачуы н чыгарган өчен, Раббын ың Багша турында Еһү пәйгамбәр аша
җиткергән сүзләренең торм ышк а ашуы иде.
14 Элаһ патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эшләр
Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
8

Исраи л патшасы Зимри
Яһүдә патшасы Аса хак имлег енең егерме җиденче елында тәхеткә Зимри килеп
Тирсада җиде көн патша бул ып торд ы. Ул көннәрдә Исраи л гаскәренең пелешт и
ләр шәһәре Гиббетонн ы камал ышта тотк ан вак ыт ы иде. 16 Шәһәрне камап алган
исраи л иләр, Зимринең фетнә оешт ырып патша җан ын кыюы н белгәннән соң,
шул көнне үк үзләренең сстан ында яубаш ы Омрине Исраи л патшасы дип игълан
иттеләр. 17 Шуннан Омри һәм аның белән бергә бөтен исраи л иләр, Гиббетонн ы
ташлап, Тирса каласын камап алд ылар. 18-19 Зимри исә, шәһәрнең алынган ын кү
15
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реп, патша сарае кальгасына кереп бикләнде һәм үзе арт ыннан патша сараена ут
төртте. Гөнаһ эшләр эшләгән, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылган
һәм, Яробам юлыннан китеп, шул хилаф эшләре белән Исраи л халк ын да гөнаһ
юлына этәргән өчен, ул шунда әҗәлен тапт ы.
20 Зимри патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул оешт ырг ан фетнә ха
кында Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
Исраи л патшасы Омри
Шул вак ытн ы Исраи л халк ы икегә бүленде: аның бер ярт ысы тәхеткә Гинат
угл ы Тибн ине утыртмакч ы булд ы, икенче ярт ысы исә Омри ягына чыкт ы. 22 Ахыр
да Омри якл ы хал ык Гинат угл ы Тибн и теләктәшләрен җиңеп чыкт ы, һәм, Тибн и
җан тәсл им кыл ып, патша тәхетенә Омри утырд ы.
23 Яһүдә патш асы Аса хак имлег енең утыз бер енче елынд а Иср аи л тәхет енә Ом
ри утырд ы һәм уни ке ел дәв ам ында патша бул ып торд ы. Шун ың алт ы елын ул
Тирсада патшал ык итт е. 24 Шулай берв ак ыт Омри, ике талант көмеш бәраб әр енә
Самар атл ы бер әүдән Самар ея калк ул ыг ын сат ып алып, шунда шәһәр төз етт е
һәм калк ул ыкн ың элекке хуҗ асы Самар хөрмәт енә әлег е шәһәрг ә Самар ея дип
исем кушт ы. 25 Әмма Омри, Раббы күз енә ятышсыз күр енг ән гамәлләр кыл ып,
үзенә кадәр булг аннарн ың барсына караг анда да күбр әк явызл ык эшләде. 26 Ул,
Небат угл ы Яробам юлыннан кит еп, үзенең хилаф эшләр е белән Исраи л халк ын
гөнаһ юлына этәрде, файдасыз сыннары белән Раббын ың – Исраи л Алласын ың
ачуы н чыг ард ы.
27 Омри патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эшләр
һәм күрсәткән бат ырл ыклар Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
28 Омри, дөнья куеп, Сам ар ея дә гүрг ә иңдер елде. Аның урын ын а тәхеткә угл ы
Ахаб килде.
21

Ахабның Исраи л патшасы булуы
Омри угл ы Ахаб Исраи л тәхет енә Яһүдә патшасы Аса хак имлег енең утыз си
гез енче елында килде һәм Исраи л өст еннән Самар ея дә егерме ике ел дәв ам ында
патша бул ып торд ы. 30 Раббы күз енә ятышсыз күр енг ән гамәлләрне Омри угл ы
Ахаб үзенә кадәр булг аннарн ың барысына караг анда да күбр әк эшләде. 31 Небат
угл ы Яробам кылг ан гөнаһ эшләрне кабатлап кына калм ыйча, ул, Сид ун патшасы
Этбаг алн ың Изеб ел атл ы кызын хат ынл ыкк а алып, Баг алг а табына һәм гыйбадәт
кыла башлад ы. 32 Самар ея дә Баг алг а баг ышлап төз еткән гыйбадәтх анәдә мәзб әх
эшләтт е. 33 Ахаб шулай ук Ашир әг ә табын ыр өчен махсус баг ана утыртт ы. Шул
рәв ешле, Ахаб Исраи л Алл асы Раббын ың ачуы н кабарт ырд ай хил аф эшләрне
үзенә кадәр булг ан бөт ен Исраи л патшаларына караг анда да күбр әк кылд ы.
34 Ахаб идар әс е чорында Бәйт-Эл каласыннан Хие л атл ы бер әү өр-яңадан Әрихә
шәһәрен терг езде: шәһәр ниг езен ул беренче угл ы Абирамн ың җан ы бәрабәренә
салд ы, ә шәһәр капк асын төпчек угл ы Сиг үвнең җан ы бәрабәренә куйд ы. Һәм
бу – Нун угл ы Ешуа аша Раббы әйт кән сүзләрнең торм ышк а ашуы иде.
29
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Козгыннарның Ильясны тукланд ыруы

Гил ыгад җирендәг е Тишбә шәһәрендә яшәүче Ильяс Ахабк а болай диде:
– Үзем табынган Исраи лнең Раббы Алласы Үзе шаһ итт ыр: бу елларда җиргә
чык бөртег е дә, яңг ыр тамч ысы да төшмәс! Төшә калса да, бары минем боерыг ым
буенча гына бул ыр.
2 Шуннан Ильяск а Раббы сүз е иңде:
3 – Бир едән кит еп, көнч ыг ыш тарафына юл ал һәм Үрд үннән көнч ыг ышт арак
акк ан Керит инеше буенда яшерен. 4 Шул инештән эчеп сусын ыңн ы басарсың, ә
козг ыннар сине тукланд ырып торыр – Мин аларга шулай боерд ым.
5 Шунн ан ул, юлг а кузг ал ып, һәммәс ен Раббы кушк анч а эшләде: Үрд үннән
көнч ыг ышта акк ан Керит инешенә җитеп, шунда калд ы. 6 Иртәләрен вә кичләрен
козг ыннар аңа икмәк белән ит китерделәр, ә сусын ын ул инештән су эчеп баст ы.
1

Ильяс һәм Сарепаттагы тол хатын
Күпмедер вак ытлар узгач, әлеге инеш кипте, чөнк и җиргә яңг ыр яумад ы. 8 Шун
да Ильяск а Раббы сүзе иңде:
9 – Бар, Сид ун Сар епат ына кузг ал һәм шунда кал; Мин андаг ы бер тол хат ынг а
синең тамаг ыңн ы кайг ырт ырга боерд ым.
10 Шуннан ул, торып, Сар епат тарафына юл алд ы; шәһәр капк асына килеп җит
кәч, утын җыеп йөрүче бер тол хат ынга тап булд ы. Ильяс аны чак ырып алып:
– Зинһар, миңа эчәргә чүлмәг еңнән бераз су бир, – диде.
11 Хат ын су алып килерг ә дип кит еп барг анда аның арт ыннан:
– Ашарыма берәр телем икмәк тә алсаң иде, – дип кычк ырд ы.
12 – Раббы Аллаң Үзе шаһ итт ыр: минем һичн инд и пешкән ризыг ым юк, кисмәктә
бер уч он белән чүлмәк төбендә бераз май калд ы. Хәзер утынга бер-ике агач җыеп
кайтам да үземә һәм угл ыма ашарга әзерл им; булган ризыкн ы ашап бетергәч, безгә
инде үләргә генә кала, – дип җаваплад ы хат ын.
13 Ильяс аңа:
– Бар, хафаланма, – диде, – үзең ния тләгәнчә эшлә, ләк ин әүвәл миңа шул кал
ган оныңнан кечерәк бер көлчә пешереп бир; үзеңә һәм угл ыңа кабат пешерерсең,
14 чөнк и Исраи лнең Раббы Алласы әйт ә: «Раббы җирг ә яңг ыр яуд ырг ан көнг ә кадәр
кисмәктә он бетмәс, чүлмәктә май кимемәс».
15 Хат ын кит еп бард ы һәм барысын Ильяс кушк анча эшләде; байт ак вак ытлар
ул үзе дә, Ильяс та, хат ынн ың йорт ы да ризыктан өзелмәде. 16 Ильяс аша Раббы
җиткергәнчә, кисмәктәг е он бетеп тормад ы, чүлмәктәг е май кимемәде.
17 Күпмедер вак ытт ан соң йорт хуҗ асы булг ан әлег е хат ынн ың угл ы авырып
китте; малайн ың хәле бик нык авыраеп, ул гел сулаудан туктад ы.
18 – Аллаһ ы кешес е, ни кир әк сиңа миннән? Әллә кылг ан гөнаһларымн ы исемә
төшерергә һәм угл ымн ы үтерергә дип килдеңме син? – диде аңа хат ын.
19 – Бир әле миңа угл ыңн ы, – диде аңа Ильяс һәм, аның кул ыннан балан ы алып,
үзе яшәгән өске каттаг ы бүлмәгә күтәреп керде дә түшәг енә ятк ырд ы.
20 Аннары Раббыг а мөр әҗәг ать итеп:
7
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– И Раббы Аллам! Мине сыенд ырган шуш ы тол хат ынн ы бәлагә сал ып угл ы
ның җан ын кыя рсың микәнн и?! – диде 21 һәм, өч тапк ыр бала өстенә каплан ып,
Раббыга ялвард ы:
– И Раббы Аллам! Балан ың җан ын кабат тәненә кайтарсаң иде!
22 Раббы Ильясн ың гоз ер ен ишетт е: балан ың җан ы кабат тәненә әйләнеп кайт
ты, һәм бала терелде. 23 Ильяс, балан ы күтәреп, өске каттаг ы бүлмәдән төште дә
өйгә керде:
– Менә кара, угл ың исән! – дигән сүзләр белән балан ы әнкәсенә тапш ырд ы.
24 – Хәз ер инде мин синең Аллаһ ы кешес е бул уы ңа да, син җиткерг ән Раббы
сүзләренең хак бул уы на да чын-чынлап ышанам, – диде Ильяск а тег е хат ын.

18

Ильяс пәйгамбәр һәм Багал пәйгамбәрләре

Байт ак вак ытлар узг аннан соң, корыл ыкн ың өченче елында, Ильяск а
Раббы сүзе иңде:
– Бар, Ахабның күзенә барып күрен, һәм Мин җиргә яңгыр җибәрермен, – диде Ул.
2 Шуннан Ильяс Ахаб белән күр ешерг ә китт е.
Бу вак ытн ы Самарея дә коточк ыч ачл ык хөкем сөрә иде. 3-5 Ахаб патша үзенең
сарай башл ыг ы Убад ия не чак ырт ып китереп (әлег е Убад ия Раббыдан курк ып Аны
хөрмәт итүчеләрдән иде. Мәл икә Изебел Раббы пәйгамбәрләренең җаннарын кыя
башлагач, ул, йөз пәйгамбәрне таудаг ы ике мәгарәгә иллешәр-иллешәр итеп яше
реп, аларн ы шунда ашатып-эчертеп тота) аңа:
– Җирдәг е бөтен кизләү вә инешләрне йөреп чыг ыйк, мал-туарны харап итмәс
өчен, берәр җирдә атларга һәм кач ырларга ашат ырдай үлән тапмабызм ы, – диде.
6 Шуннан алар, йөр еп чыг асы җирләрне бүлешеп, Ахаб бер юлдан, Убад ия икен
че юлдан китеп бард ы.
7 Беркөн шулай юл буйлап барг ан чакт а, Убад ия г ә Ильяс килеп очрад ы. Убад ия,
аны тан ып алып, йөзт үбән җиргә капланд ы һәм:
– Ильяс әфәндем, синме бу? – дип сорад ы.
8 – Мин, – дип җав ап бирде тег ес е һәм: – Бар, әфәндеңә: «Ильяс бир едә», – дип
әйт, – диде.
9 – Нинд и гөнаһ ым бар минем?! – диде аңа Убад ия. – Үтерс ен дип, мин хез
мәтчеңне Ахаб кул ына тапш ыруы ңм ы?! 10 Раббы Аллаң Үзе шаһ итт ыр: хуҗ ам
сине эзләргә җибәрмәгән бер генә патшал ык та, бер генә хал ык та калмад ы ин
де. Синең юкл ыг ыңн ы белгәч, әлег е патшал ыкн ы вә хал ыкн ы ул: «Ильясн ы таба
алмад ык», – дип ант эчәргә мәҗбүр итә иде. 11 Һәм син миңа хәзер: «Бар, хуҗ аңа:
„Ильяс биредә“», – дип әйтергә кушасың. 12 Синең яннан китеп баруга Раббы Ру
хы сине мин белмәгән тарафларга алып китсә? Мин Ахабк а хәбәр алып килеп, ул
сине таба алмаса, минем җан ымн ы алачак бит. Ә мин, синең хезмәтчең, яшьтән
Раббыдан курк ып Аны хөрмәт итәмен. 13 Мәл икә Изебел Раббы пәйгамбәрләренең
җаннарын кыярга тот ынгач, Раббын ың йөз пәйгамбәрен иллешәрләп тау мәгарәсе
нә яшерүем һәм аларн ы ашатып-эчертеп тот уы м хак ында сиңа, минем әфәндемә,
мәгъл үм түг елмен и?! 14 Һәм син миңа хәзер: «Бар, хуҗ аңа: „Ильяс биредә“», – дип
әйтергә кушасың. Үтерәчәк ул мине!
1
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15 – Үзем табынг ан Күкләр Хуҗ асы Раббы Үзе шаһ итт ыр: бүг ен мин Ахабк а кү
ренермен! – диде Ильяс.
16 Шуннан Убад ия, Ахабн ы эзләп табып, аңа әлег е хәб әрне җиткерде, һәм Ахаб
Ильяс белән очраш ырга китте. 17 Ильясн ы күрүгә Ахаб:
– Исраи лне бәла-казага сал уч ы кеше синме инде ул?! – дип сорад ы.
18 – Исраи л бәла-казага минем арк ада тарымад ы, син үзең һәм синең атаң йор
ты гаепле моңа. Багаллар арт ыннан ияреп, Раббы әмерен санламад ыг ыз, – диде
Ильяс. – 19 Ә хәзер бөтен Исраи л халк ын Кәрм ил тавына җыеп китер. Изебел өстә
леннән туклан уч ы дүрт йөз илле Багал пәйгамбәре һәм алиһә Аширәгә табын уч ы
дүрт йөз пәйгамбәр дә шунда килсен.
20 Ахаб, бөт ен Исраи л халк ын чак ырт ып, пәйг амб әрләрнең барысын Кәрм ил
тавына җыеп китертте. 21 Шуннан Ильяс, җыелган хал ык янына чыг ып:
– Таг ын күпмегә кадәр сез ике аяг ыг ызга да чатанлап йөрергә җыенасыз? – ди
де. – Әгәр Раббын ы Аллаһ ы дип тан ыйсыз икән – Аңа иярег ез; әгәр инде Багалн ы
алла дип беләсез икән – аның арт ыннан барыг ыз.
Хал ык аңа бер кәл имә сүз катмад ы.
22 Аннары Ильяс аларг а болай дип әйтт е:
– Мин – Раббын ың исән калган бердәнбер пәйгамбәре. Багал пәйгамбәрләренең
сан ы исә дүрт йөз илле кешедер. 23 Хәзер безгә ике үгез бозау китерсеннәр; алар, бо
заун ың берсен сайлап алып, аны кисәкләргә бүлсеннәр дә утын өстенә салсыннар,
әмма учакн ы кабызмасыннар; мин дә, икенче бозаун ы әзерләп, аны утын өстенә
сал ырм ын, ләк ин учакн ы кабызмам. 24 Шуннан сез үзег езнең илаһ ыг ызн ың исемен
атарсыз, мин исә Раббы исемен чак ырырм ын. Безнең догалар кабул кыл ынганн ы
белдереп, учакк а ут салган алла – хак дөрес Аллад ыр.
Хал ык аның белән килешеп:
– Яхш ы, шулай булсын, – дип җавап бирде.
25 Баг ал пәйг амб әрләр енә Ильяс:
– Сезнең кешеләр күбрәк; шулай булгач, әүвәл сез бозауларн ың берсен сайлап
алып әзерләг ез дә илаһ ыг ыз исемен атаг ыз, әмма учакн ы кабызмаг ыз.
26 Шуннан болар, аларг а бир елг ән үгез боз ауларн ың берс ен алып, аны әзерлә
деләр дә:
– Багал, җавап бир безгә! – дип кычк ыра башлад ылар һәм иртәдән алып төшкә
кадәр аның исемен тәкрарлад ылар, тик бер тавыш та, җавап та ишетелмәде. Анна
ры алар үзләре ясаган мәзбәх тирәл и биергә тот ынд ылар.
27 Көн үзәкләр е җиткәч, Ильяс аларг а мәсхәр ә белән:
– Кат ырак кычк ырыг ыз, ул бит алла, бәлк и, уйга талганд ыр, яисә бер-бер эше
бард ыр, яки юлга чыкк анд ыр, йә булмаса йок ыга киткәндер; кычк ырсаг ыз уян ыр
иде, – диде.
28 Шуннан алар таг ын да ныграк кычк ырырг а, тәннәр еннән кан ага башлаг ан
чы, гадәтләре буенча, кыл ыч, сөңг е белән үзләренә чәнчергә тот ынд ылар. 29 Вак ыт
төштән авышт ы, ә алар һаман котыра-шашына бирде, һәм бу хәл, кичке корбан
китерү вак ыт ы җиткәнче, шулай дәвам итте, ләк ин берн инд и тавыш та, җавап та,
өн дә ишетелмәде.
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Шулчак Ильяс бөтен хал ыкк а:
– Бире килег ез, – диде.
Бар хал ык аның тирәсенә җыелд ы, һәм Ильяс Раббын ың хәрабә хәленә килгән
мәзбәхен янәдән торг ызд ы: 31 Раббы «Синең исемең Исраи л бул ыр» дигән сүзләрне
кабул иткән Ягък убн ың уни ке ыруг ы сан ынча уни ке таш алып, 32 шул ташлардан
Раббы исеменә баг ышланган мәзбәхне төзеде, аның тирәл и ике сеа* ашл ык сыешл ы
чок ыр казыды, 33 утынны өйде дә бозауны кисәкләп шуның өстенә урнаштырды һәм:
34 – Дүрт чүлмәккә су тут ырып алыг ыз да янд ырасы корбан һәм утын өст енә
түг ег ез, – диде.
Аннары:
– Таг ын кабатлаг ыз, – диде.
Хал ык кабатлад ы.
– Өченче тапк ыр шун ы ук эшләг ез, – диде.
Хал ык өченче тапк ыр шун ы ук кабатлад ы. 35 Су, мәзбәх тирәл и түг елеп, хәтта
чок ыр да су белән тулд ы.
36 Кичке корбан кит ерер вак ыт җиткәч, Ильяс пәйг амб әр якын килеп болай диде:
– И Раббы, Ибраһ им, Исх ак һәм Исраи л Алласы! Синең Исраи л Алласы бул у
ыңа һәм минем – Синең кол ыңн ың – боларн ы Синең куш уы ң буенча эшләвемә
бөтенесе менә хәзер шуш ында инансыннар! 37 И-и Раббы, шуш ы хал ык Син Раб
бын ың Аллаһ ы бул уы на инансын һәм дә Син аларн ың йөрәг ен кабат яулап алсын
өчен миңа җавап бир!
38 Нәкъ шулчакн ы Раббы ут иңдерде, һәм ялк ын шунд ук корбанн ы да, утынн ы
да, ташларн ы да, җирне дә янд ырып бетереп, чок ырдаг ы сун ы да киптерде. 39 Шу
шы хәлне күрүгә, бар хал ык йөзт үбән җиргә капланд ы һәм:
– Раббы – Аллаһ ы Ул, Раббы – Аллаһ ы Ул! – дип тәк рарларга тот ынд ы.
40 – Баг ал пәйг амб әрләр ен тот ыг ыз, берс е дә кач ып кот ыла алмасын, – диде
шунда Ильяс хал ыкк а, һәм тег еләрне тот ып алд ылар.
Аннары Ильяс, аларн ы Кыйшон инешенә таба алып китеп, шунда чәнчеп үтерде.
30

Ильясның яңгыр сорап дога кылуы
– Бар, ашап-эч, чөнк и ишелеп яуган яңг ыр тавыш ы ишетелә, – диде Ильяс
Ахабк а, 42 һәм Ахаб ашап-эчәргә дип китте, Ильяс исә Кәрм ил тавына менде дә,
баш ын җиргә иеп, йөзен ике тезе арасына яшерде.
43 – Бар, диңг ез ягына кара әле, – диде ул аннары хезмәтчес енә.
Тег есе, китеп, карап килде һәм:
– Берн и дә күренм и, – дип җаваплад ы.
Ильяс шулай җиде тапк ыр:
– Бар, карап кил, – диде.
44 Җиденче тапк ырында хезмәтчес е:
– Диңг ез ягыннан уч төбе кадәр генә кечкенә бер бол ыт күтәрелеп килә, – дип
әйтте.
41

* 18:32 Сеа

– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 7,3 л.
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Аннары Ильяс аңа:
– Ахабк а барып: «Арбаңн ы җик тә юлга кузгал, югыйсә яңг ырга эләг ерсең», –
дип әйт, – диде.
45 Ул арада күк йөз ен бол ытлар каплап алд ы, җил кузг алд ы һәм ишелеп яңг ыр
ява башлад ы. Ахаб, арбасына утырып, Изрег ылга таба кузгалд ы. 46 Ильяск а шунда
Раббы кодрәте иңеп, ул япанчасын ың чабуларын билбавына кыст ырд ы да Изре
гылга кайт ып җиткәнче Ахаб алд ыннан чабып бард ы.

19

Ильясның Хоребка качып китүе һәм аңа Раббының күренүе

Ахаб, кайт ып, Ильясн ың ни-нәрсәләр эшләве, шулай ук пәйгамбәрләрнең
барысын кыл ычтан узд ыруы турында Изебелгә сөйләп бирде. 2 Шуннан
Изебел, «Син аларн ың җан ын кыйган кебек, иртәгә шуш ы вак ытк а мин дә синең
җан ыңн ы кыймасам, аллаларымн ың иң кат ы каһәре төшсен миңа» дигән сүзләрен
җиткерер өчен, үзенең илчесен Ильяс янына җибәрде.
3 Гомер ен саклап кал ыр өчен, Ильяс кач ып китт е. Яһүдә Беер-Шебасына килеп
җиткәч, хезмәтчесен шунда калд ырд ы да 4 үзе әле таг ын бер көн чүл буйлап бар
ды һәм бер арт ыш куаг ы янына килеп җитеп аның төбенә утырд ы да үзенә әҗәл
җибәрүен үтенеп:
– Җитәр инде, Раббы, ал минем җанымны, чөнк и мин үземнең ата-бабаларымнан
яхш ырак түг елмен, – диде.
5 Аннары арт ыш куа г ы төб енә ятып йок ыг а талд ы. Шул чакн ы аңа фәр ешт ә
каг ыл ып китеп:
– Тор, тамаг ыңа ашап ал, – диде.
6 Ильяс як-ягына каранд ы һәм баш очында күмер өст ендә пешкән көлчә белән
бер чүлмәк су күрде. Ашап-эчкәч, ул кабат йокларга ятт ы.
7 Бераздан Раббы фәр ешт әс е аның янына икенче кат әйләнеп килде һәм аңа
орын ып:
– Тор, тамаг ыңа ашап ал, чөнк и сине ерак юл көтә, – диде.
8 Ильяс, торып, ашап-эчте. Шуш ы ризык белән тамаг ын ныг ытк аннан соң, Ал
лаһ ын ың Хореб дип исемләнгән тавына барып җиткәнче, кырык көн вә кырык
төн буе юлда булд ы. 9 Анда ул, мәгарәгә кереп, төнне узд ырд ы. Шунда аңа Раббы
сүзе иңде. Раббы аңа:
– Нәрсә эшл исең син биредә, Ильяс? – диде.
10 – Мин ихлас күңелдән Күкләр Хуҗ асы Раббыг а хезмәт итт ем, – дип җав апла
ды Аңа Ильяс. – Чөнк и исраи л иләр, Синең белән төзегән килеш үне кире каг ып,
Синең мәзбәхләреңне җимерделәр, пәйгамбәрләреңне кыл ычтан узд ырд ылар; мин
берья лг ызым калд ым; җан ымн ы кыймакч ы бул ып, хәзер инде мине дә эзл иләр.
11 – Тау өст енә чык та Раббы карш ына килеп бас, – диде аңа Раббы, – янәшәң
нән Раббы узар.
Шул вак ытн ы тау-ташларны кубарып, кыя ларн ы җимереп, Раббы алд ыннан
көчле җил-давыл күтәрелде, әмма әлег е җил-давылда Раббын ың барл ыг ы сизелмә
де. Җилдән соң җир тетри башлад ы; әмма җир тетрәвендә дә Раббын ың барл ыг ы
сизелмәде. 12 Җир тетрәгәннән соң ялк ын кабынд ы; әмма Раббы ялк ын эчендә дә
1
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юк иде. Ут-ялкыннан соң йомшак кына пыш ылдаган бер тавыш ишетелде. 13 Әле
ге сүзләрдән соң Ильяс, йөзен япанчасы белән каплап, һавага чыкт ы һәм мәгарә
авызы төбендә туктап калд ы. Шулчакн ы аңа:
– Нәрсә эшл исең син биредә, Ильяс? – дигән тавыш килеп иреште.
14 – Мин ихлас күңелдән Күкләр Хуҗ асы Раббыг а хезмәт итт ем, – диде Ильяс, –
чөнк и исраи л иләр, Синең белән төзегән килеш үне кире каг ып, Синең мәзбәхлә
реңне җимерделәр, пәйгамбәрләреңне кыл ычтан узд ырд ылар; мин берья лг ызым
калд ым; җан ымн ы кыймакч ы бул ып, хәзер инде мине эзл иләр.
15 – Килг ән юлың белән каб ат Дәмәшкъ чүленә кит, – диде аңа Раббы. – Ба
рып җиткәч, май сөрт еп, Хаз аи лне Арам патшасы итеп билг елә, 16 Нимш и угл ы
Еһүне исә, май сөрт еп, Исраи л патшасы итеп билг елә; Әбел-Мехоладагы Шафат
угл ы Элишан ы, май сөрт еп, үз урын ыңа пәйг амб әр итеп калд ыр. 17 Хаз аи лнең
кыл ыч ыннан кач ып кот ыла алг аннарн ы Еһү кырып бет ер ер, Еһү кыл ыч ыннан
исән калг аннарн ың җан ын исә Элиша кыя р. 18 Хәлбук и Исраи л җир ендә Мин
җиде мең кешене исән калд ырд ым: алар Баг ал карш ында тез чүкмәделәр, аның
сыннарын үпмәделәр.
Ильясның Элишаны чакырып алуы
Шуннан Ильяс әлег е урыннан китеп бард ы һәм Шафат угл ы Элишан ы эзләп
тапт ы. Бу вак ытн ы Элиша уни ке пар үгез җиг еп җир сөреп ята һәм Ильяс килгәндә
уни кенче пар үгезе арт ыннан бара иде. Элиша яныннан узып барышл ый, Ильяс
үзенең япанчасын аның җилкәсенә салд ы*. 20 Шунда Элиша, үгезләрен калд ырып,
Ильяс арт ыннан йөг ерде һәм аңа:
– Ата-анамны үбеп хушлаш ырга рөхсәт бир миңа, аннары мин синең белән ки
тәрмен, – диде.
– Бар, – дип җаваплад ы аңа Ильяс, – мин сине тотм ыйм.
21 Элиша, аның яныннан кит еп, ике үгез ен чалд ы, аннары, сук асын ягып, ит
кызд ырд ы да аны хал ыкк а таратт ы. Хал ык шул итне ашад ы. Элиша үзе исә, куз
гал ып, Ильяс арт ыннан иярде һәм аның ярдәмчесенә әверелде.
19

20

Арам патшасы Бен-Һадад белән Ахаб арасындагы сугыш

Арам патш асы Бен-Һадад үзенең бөт ен гаскәр ен җыйд ы да (аңа үзенең
атл ары һәм суг ыш арбал ары белән таг ын утыз ике патш а да куш ылг ан
иде), Сам ар ея не кам ап алып, аңа карш ы суг ыш башл ад ы. 2 Бен-Һадад, Исраи л
патш асы Ахаб янын а шәһәрг ә үзенең илчеләр ен җиб әр еп, алар аша монд ый хә
бәр юлл ад ы:
3 – Синең бөт ен алтын-көмешләрең һәм иң затл ы хат ыннарың белән балаларың
минеке.
4 Аңа җав ап итеп Исраи л патшасы болай диде:
– Син әйт кәнчә булсын, патша әфәндем, мин үзем һәм минем бар нәрсәм синеке.
1

* 19:19 ...Ильяс үзен ең япанчасын аның җилк әс ен ә салды... – Ильясн ың әлег е япанч ан ы Элиш аг а

бирүе аның Ильяс урын ына пәйг амбәр бул ып кал уы н аңлата торган билг е.
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Аннары илчеләр кабат килеп:
– Бен-Һадад болай дип әйтә: «Алтын-көмешләреңне, хат ыннарыңн ы һәм ба
лаларыңн ы таләп итәр өчен, мин илчеләр җибәргән идем; 6 иртәгә исә шуш ы
вак ытк а синең янга үземнең хезмәтчеләремне җибәрермен, алар синең йорт ыңн ы
һәм хезмәтчеләреңнең йорт ын карап чыг ып күзләре төшкән бар әйбереңне алып
китәрләр», – диделәр.
7 Шуннан соң Исраи л патшасы, илдәг е барча өлкәннәрне җыеп, болай диде:
– Күрег ез мон ы: Бен-Һадад яман эшкә тот ынд ы. Минем хат ыннарымн ы һәм ба
лаларымн ы, алтын-көмешләремне сорап илчеләрен җибәргәч, мин аңа һич карш ы
килмәгән идем.
8 Илнең бар өлкәннәр е һәм барча хал ык аңа:
– Тыңлама да аны, ризалашма да, – диде.
9 Шуннан ул Бен-Һадад илчеләр енә болай диде:
– Әфәндем патшага әйт ег ез: синең хезмәтчең беренче таләпне үтәргә әзер, ә
менә бу соңг ысын эшл и алм ый, диег ез.
Илчеләр, китеп, шул җавапн ы Бен-Һададка тапш ырд ылар. 10 Ул үзенең илчелә
рен кабат юллад ы. Һәм алар Бен-Һададның:
– Самарея шәһәреннән минем кешеләрем берешәр уч җыя рл ык көл-тузан калса,
аллаларымн ың миңа иң кат ы каһәре төшсен! – дигән сүзләрен килеп әйттеләр.
11 Исраи л патшасы аларг а:
– Кайтып әйтегез: биленә кылыч тагучы кылычын салучыдай мактанмасын, – диде.
12 Бу сүзләрне ишет еп, чат ыр эчендә башк а патшалар белән шәраб эчеп утыруч ы
Бен-Һадад үзенең хезмәтчеләренә:
– Һөҗ үмгә әзерләнег ез! – диде, һәм алар һөҗ үмгә әзерләнә башлад ылар.
13 Шулв ак ыт Исраи л патшасы Ахаб янына бер пәйг амб әр килеп:
– Раббы болай дип әйтә: «Очсыз-кырыйсыз дошман явын күрәсеңме? Бүг ен
Мин аларн ы синең кулга тапш ырырм ын, һәм син Минем Раббы икәнемне белер
сең», – диде.
14 – Кем башк арып чыг ар бу эшне? – дип сорад ы Ахаб.
– Раббы әйтә: «Өлкә башл ыкларын ың яшь хезмәтчеләре», – диде пәйгамбәр.
– Суг ышн ы кем башлар? – дип сорад ы Ахаб.
– Син, – дип җаваплад ы пәйгамбәр.
15 Ахаб өлкә башл ыкларын ың яшь хезмәтчеләрен барлад ы, аларн ың сан ы ике йөз
утыз ике бул ып чыкт ы. Аннары бар хал ыкн ы – бөтен исраи л иләрне – җыеп алд ы,
аларн ың сан ы җиде мең бул ып чыкт ы. 16 Көн үзәг ендә алар һөҗ үмгә кузгалд ы.
Бу вак ытн ы исә Бен-Һадад үзенә ярдәм итүче утыз ике патша белән чат ыр эчендә
эчеп-исереп утыра иде. 17 Беренче бул ып өлкә башл ыкларын ың яшь хезмәтчеләре
кузгалд ы. Бен-Һадад, үзенең күзәтчеләрен җибәреп, алар аңа: «Самарея дән кеше
ләр чыкт ы», – дип килеп әйттеләр.
18 – Әгәр алар иминлек белән чыкк ан булсалар, тер еләй тот ып алыг ыз; әгәр инде
суг ыш ырга дип чыксалар, барыбер тереләй тот ып алыг ыз, – диде ул.
19 Шәһәрдән башт а өлкә башл ыкларын ың яшь хезмәтчеләр е, аннары алар ар
тыннан Исраи л гаскәре чыкт ы. 20 Һәркем үзенең дошман ына ташланд ы. Арам иләр
5
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кача башлад ы, исраи л иләр аларн ы куа китт е. Арам патшасы Бен-Һадад үзенең
җайдаклары белән бергә ат менеп кач ып кот ылд ы. 21 Исраи л патшасы исә, шәһәр
дән атыл ып чыг ып, дошманн ың атларын, суг ыш арбаларын тар-мар китерде, Арам
гаскәрләре зур югалт уларга дучар булд ы.
22 Исраи л патшасы янына пәйг амб әр килеп болай диде:
– Хәзер инде бар, көчеңне тупла, ни-нәрсәләр эшл исен алдан карап, чамалап
куй, чөнк и бер ел үтүгә Арам патшасы кабат сиңа карш ы яуга кузгалачак.
23 Арам патшасын ың хезмәтчеләр е үз патшаларына:
– Аларн ың Алласы – таулар Алласыд ыр, шуңа күрә исраи л иләр бездән көчлерәк
булып чыкт ы, – диделәр. – Әгәр алар белән тигез җирдә суг ыша калсак, һичшиксез,
без җиңәр идек. 24 Димәк ки, менә нәрсә эшлә: син ул патшаларн ы җитәкчелектән
алып ат та алар урын ына гаскәр башл ыкларын билг елә; 25 әүвәлг е күләмдә гаскәр
тупла, атларн ы да, суг ыш арбаларын да әүвәлг ечә санда булд ыр; шуннан без алар
белән тиг ез җирдә суг ыш ырбыз һәм шул чакта инде, һичш иксез, җиңеп чыгарбыз.
Арам патшасы, алар сүзенә колак сал ып, нәкъ шулай эшләде. 26 Бер ел узуга
Бен-Һадад арам иләрне туплад ы да, Исраи л белән суг ыш ыр өчен, Афыкк а юнәлде.
27 Исраи л иләр дә яуг а җыенд ы; алар, азык-төлекләрен алып, Арам гаскәр енә таба
кузгалд ылар һәм дошманнары карш ында зур булмаган ике туплам кәҗә көт үен
хәтерләткән станнарын корып куйд ылар. Арам суг ышч ылары исә бөтен әйләнәтирәне тут ырд ы.
28 Шунда Исраи л патшасы янына Аллаһ ы кешес е килеп әйтте:
– Раббы болай ди: «Арам иләр: „Аларн ың Раббысы – тау Алласы, ул үзән Алласы
түг елдер“, – дип әйт кән өчен һәм сез Минем Раббы бул уы мн ы белсен өчен, әлег е
дошман чирүен Мин синең кулга тапш ырам».
29 Шул рәв ешле алар җиде көн дәв ам ында кара-каршы туплан ып торд ылар. Җи
денче көнне суг ыш башланд ы, һәм исраи л иләр арам иләрнең йөз меңлек җәя үле
гаскәрен бер көн эчендә тар-мар китерде. 30 Башк алары Афыкк а качт ы, ләк ин анда
исән калганнарн ың егерме җиде меңе өстенә дивар ишелеп төште. Бен-Һадад үзе
шулай ук шәһәргә качт ы һәм эчке бүлмәләрнең берсенә кереп яшеренде.
31 Хезмәтчеләр е аңа:
– Исраи л йорты патшалары – мәрхәмәтле патшалар, дип ишеткән идек. Билебезгә
с
тупас тук ыма, баш ыбызга бау урап, Исраи л патшасы янына барырга рөхсәтеңне
бирсәң иде, бәлк и, гомереңне аяп кал ыр, – диделәр.
32 Алар, билләр енә тупас тук ыма, башларына бау урап, Исраи л патшасы янына
килделәр һәм:
– Синең хезмәтчең Бен-Һадад гомерен аяун ы үтенә, – диделәр.
– Ул исәнмен и? Ул – минем туган ым, – дип җавап кайтард ы тег есе.
33 Әлег е кешеләр мон ы яхш ы фалг а санап аның авызыннан чык ан сүзне эләк
тереп алд ылар һәм:
– Әйе, Бен-Һадад – синең туган ың, – дип, патшан ың сүзен җөпләделәр.
– Барыг ыз, алып килег ез аны, – диде патша.
Бен-Һадад аның янына чыкт ы, һәм патша аны үз янына арбага утыртт ы.
34 Бен-Һадад аңа:
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– Минем атам синең атаңнан тарт ып алган шәһәрләрне мин сиңа кире кайтарыр
мын. Минем атам Самарея дә сәүдә мәйданнары тотк ан кебек, син дә Дәмәшкътә
үзең өчен сәүдә мәйданнары тота алырсың, – диде.
– Шунд ый шартларда килеш ү төзегәннән соң, мин сине җибәрермен, – диде
аңа Ахаб һәм, килеш ү төзеп, аны кайтарып җибәрде.
Пәйгамбәрнең Ахабны искәртүе
Раббы боерыг ы буенча пәйгамбәрләр таифәсеннән берәү үзенең ишенә: «Зин
һар, сук миңа!» – дип сүз кушт ы. Әмма тег е аңа сугарга риза булмад ы.
36 – Раббы сүз енә колак салмаг ан өчен, минем яннан киткән чакт а сине арыслан
ботарлап ташлая чак, – диде аңа шулчак пәйгамбәр.
Тег е аның яныннан китеп бард ы, һәм юлда арыслан очрап әлег е кешене ботар
лап ташлад ы.
37 Шуннан әлег е пәйг амб әр, икенче бер әүне табып:
– Зинһар, сук миңа! – диде.
Тег есе мон ы кыйный-кыйный җәрәхәтләп бетерде.
38 Аннары пәйг амб әр күзләр енә үк төшер еп йөз ен бөркәнчек белән томалад ы да,
яныннан патшан ың үтүен көтеп, юл читенә барып баст ы. 39 Янәшәсеннән патша
узып барган чакта, ул кычк ырып патшага мөрәҗәгать итте:
– Мин суг ышн ың иң кызу җирендә булд ым. Шунда бер кеше, әсир төшкән су
гышч ын ы минем янга китереп: «Бу адәмнән күзеңне алма. Әгәр кача калса, аның
җан ы урын ына синең җан ың кыел ыр, яисә син бер талант көмеш түләргә мәҗбүр
бул ырсың», – диде. 40 Мин башк а эшләр белән мәшг уль булган арада, тег е әсир
качк ан бул ып чыкт ы.
Исраи л патшасы аңа:
– Син гаеплесең; гаебеңне үзең дә тан ыйсың бит, – дип җавап бирде.
41 Шулчак пәйг амб әр җәһәт кенә күз-башыннан бөркәнчег ен алып ташлад ы,
һәм Исраи л патшасы пәйгамбәрне тан ып алд ы.
Пәйгамбәр әйтте:
42 – Раббы бол ай ди: «Мин һәл ак әтк ә дуч ар итк ән кешене кул ыңн ан ычк ын
дырг ан өчен, аның җан ы урын ына синең җан ың кыел ыр, аның халк ы урын ына
синең халк ың кырыл ыр».
43 Чыр ае кар аңг ыл анг ан Иср аи л патш асы, ачуы нн ан кайн ап, өенә таб а юнәлде
һәм Самар ея г ә кайтт ы.
35
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Наботның йөз ем бакчасы

Әлег е вак ыйг алардан соң менә нәрс әләр булд ы: изр ег ылл ы Наб отн ың
йөз ем бакчасы Самар ея патшасы Ахаб сарае белән янәшә иде. 2 Беркөн
Ахаб Наб отк а:
– Үзеңнең йөз ем бакч аңн ы миң а бир. Мин анд а яшелчә үст ер ермен, чөнк и
ул минем йорт ым белән янәшә. Аның урын ын а мин сиң а таг ын да яхш ыр ак
йөз ем бакч асы бир ермен яис ә, әгәр инде теләс әң, бакч а бәяс ен көмешләт ә тү
ләрмен, – диде.
1

522

III Патшалар 21
3 – Ата-бабаларымның мирас җир ен сиңа бирм им мин; анд ый эшт ән Раббы Үзе
сакласын! – дип җавап кайтард ы аңа Набот.
4 Изр ег ылл ы Наб отн ың «Ата-бабаларымның мирас җир ен сиңа бирм им мин»
дигән сүзләреннән соң Ахаб, ачуы ннан кайнап, караңг ы чырай белән өенә кай
тып китте. Өендә ул ашап-эчеп тормад ы, урын өстенә менеп ятт ы да йөзен читкә
борд ы. 5 Хат ын ы Изебел, аның янына кереп:
– Нәрсәдән шулай җан ың тынг ысызлана, хәтта тамаг ыңа ризык та капмад ың, –
дип сорад ы.
6 – Изр ег ылл ы Наб отк а мин: «Көмеш бәраб әр енә миңа йөз ем бакчаңн ы бир, әгәр
теләсәң, аның урын ына мин сиңа башк а йөзем бакчасы бирермен», – дип сөйл и
башлаган идем, ул миңа: «Үземнең йөзем бакчамн ы бирм им мин сиңа», – дип җа
вап кайтард ы, – диде ул хат ын ына.
7 Хат ын ы Изеб ел аңа, җав ап итеп:
– Исраи л патшасы шулай эш итәргә тиешме?! Әйдә тор, тамаг ыңн ы туйд ыр һәм
тын ыч бул; изрег ылл ы Наботн ың йөзем бакчасын алып бирермен мин сиңа, – диде.
8 Шуннан ул Ахаб исеменнән хатлар язд ы да, аның мөһер ен суг ып, Наб от белән
бер калада яшәүче өлкәннәргә һәм шәһәрнең аксөя кләренә җибәрде. 9 Әлег е хат
ларда ул болай дип язд ы: «Шәһәрдә ураза көне игълан итег ез дә, хал ыкн ы җыеп,
Наботн ы хал ык арасына, дәрәҗәле урынга утырт ыг ыз. 10 Аның карш ына ике адәм
акт ыг ы утырсын да „Син Аллаһ ын ы һәм патшан ы яманлад ың“ дип, аңа карш ы
шаһ итл ык бирсен; аннары аны алып чыг ып таш атып үтерег ез».
11 Наб от яшәг ән шәһәрнең өлкәннәр е һәм акс өя кләр е, Изеб ел боерг анча, аларг а
җибәргән хатларда язылганча, барысын да шулай эшләде. 12 Ураза көн игълан ит
теләр дә, хал ыкн ы җыеп, Наботн ы хал ык арасына, дәрәҗәле урынга утыртт ылар.
13 Аннары ике адәм акт ыг ы чыг ып аның карш ысына утырд ы да хал ык алд ында:
– Набот Аллаһ ын ы һәм патшан ы яманлад ы, – дип, ялган шаһ итл ык бирде.
Шуннан Наботн ы шәһәр читенә алып чыкт ылар да таш атып үтерделәр. 14 Ан
нары «Наботн ы таш атып үтердек» дигән хәбәр белән Изебелгә кеше җибәрелде.
15 Наб отн ы таш атып үтерүләр ен ишеткәч, Изеб ел Ахабк а:
– Бар, изрег ылл ы Наботн ың йөзем бакчасын үзеңә ал. Сиңа көмеш бәрабәренә
бирергә теләмәгән иде, хәзер инде Набот үзе юк, гүр иясе булд ы, – диде.
16 Наб отн ың вафат бул уы н ишет үг ә Ахаб, торып, изр ег ылл ы Наб отн ың йөз ем
бакчасын үзенә алырга китте.

Ахаб гаи ләсенең һәлакәтле язмышы турында Ильяс пәйгамбәр сүзләре
Бу вак ытн ы тишбәле Ильяск а Раббыдан сүз иңде:
– Бар, Самарея дә идарә итүче Исраи л патшасы Ахаб карш ысына чык; хәзер ул
Наботн ың йөзем бакчасында, бакчан ы үзенә алмакч ы бул ып шунда килде. 19 Аңа,
Раббы болай дип әйтә, диген: «Син кеше җан ы кыйд ың, инде хәзер аның мира
сына кул сузасыңм ы?!» Аннары аңа, Раббы болай дип әйтә, диген: «Хакт ыр, этләр
Наботн ың кан ын ялаган урында синең кан ыңн ы да яларлар!»
20 Ахаб Ильясн ы күрүг ә:
– Син мине таг ын тапт ың, и дошман! – диде.
17

18
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Ильяс исә аңа:
– Тапт ым, чөнк и син, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кыл ып, бөтен
йөрәг ең белән шуңа бирелдең, – дип җаваплад ы. – 21 Раббы болай дип әйтә: «Мин
сиңа бәла-казалар җибәрермен, нәселеңне юк итәрмен, тотк ынл ыкта яисә иректә
бул уы на карамастан, Исраи лдә Ахаб нәселенең барча ир-ат зат ын кырып бетерер
мен, – ди. – 22 Ачуы мн ы чыгарган өчен һәм Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәргән
өчен, Небат угл ы Яробам йорт ын вә Ахия угл ы Багша йорт ын нәрсә эшләткән
булсам, синең йортн ы да шунд ый язм ыш көтә». 23 Шулай ук Изебел хак ында да
Раббы: «Изебелне Изрег ылн ың шәһәр дивары тыш ында этләр ашап бетерер», – дип
әйтә. 24 Шәһәр эчендә үлгән Ахаб кешеләрен этләр ботарлар, басу-кырда әҗәлен
тапк ан ын күк кошлары чук ып бетерер.
25 (Хат ын ы Изеб ел котк ысына бир елеп, Раббы күз енә ятышсыз күр енг ән гамәл
ләр кылган һәм шуңа бөтен йөрәг ен салган Ахаб ише кемсәләрнең моңарч ы әле
булган ы юк иде. 26 Ул, исраи л иләр күз алд ыннан Раббы сөргән амориләр сыман
потларга табына башлап, бик әшәке эш кылд ы.)
27 Әлег е сүзләрне тыңлап бет ерг әннән соң, Ахаб, өст ендәг е киемнәр ен ерт ып,
гәүдәсенә тупас тук ыма урад ы да уразага керде. Төнлә дә шул ук киеменнән йок
лад ы, үзе тәмам басынк ылан ып калд ы.
28 Тишб әле Ильяск а таг ын Раббы сүз е иңде:
29 – Күр әс еңме, Минем алда Ахаб ничек юашлан ып калд ы? Минем алда түб ән
челек күрсәткән өчен, үзе исән чакта, Мин аны бәла-казага салмам, аның йорт ына
бәла-җәзаны Мин угл ы исән вак ытта җибәрәчәкмен, – диде.

22

Ахабның һәлакәтле язмышы турында Мих ая нең пәйгамбәрлек сүзләре

Өч ел гомер узд ы, шул вак ыт эчендә Арам һәм Исраи л арасында суг ышлар
булмад ы. 2 Өченче елн ы Яһүдә патшасы Еһошафат Исраи л патшасы Ахаб
янына юл алд ы. 3 Исраи л патшасы үзенең хезмәтчеләреннән:
– Рамот-Гилыгадның безнең җир бул уы н беләсезме? – дип сорад ы. – Ник соң
без аны Арам патшасы кул ыннан кире алырга җыенм ыйбыз, – диде.
4 Шуннан ул, Еһошафатк а мөр әҗәг ать итеп:
– Рамот-Гилыгадка карш ы минем белән яуга барасыңм ы? – дип сорад ы.
Исраи л патшасына Еһошафат:
– Мин – синең белән; халк ым да синеке белән бергә; синең атлар кая барса,
минекеләр дә шунда барыр, – дип җавап кайтард ы.
5 Исраи л патшасына ул таг ын болай диде:
– Әүвәл Раббыга мөрәҗәгать итеп кара.
6 Исраи л патшасы, дүрт йөзг ә якын пәйг амб әрне җыеп:
– Рамот-Гилыгадка карш ы суг ышк а барыргам ы миңа әллә бармаск ам ы? – дип
сорад ы.
Пәйгамбәрләр аңа:
– Бар, Хуҗа-Хаким әлег е шәһәрне патша кул ына тапш ырачак, – дип җавап
кайтард ы.
7 Моңа карш ы Еһошафат:
1
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– Бир едә таг ын бер әр Раббы пәйг амб әр е булс а, аның аша да сор ап кар ар
идек, – диде.
8 Аңа җав ап итеп Исраи л патшасы:
– Раббыга мөрәҗәгать итәрдәй таг ын бер кеше бар, ләк ин мин аны яратм ыйм,
чөнк и, пәйгамбәрлек кылганда, миңа каг ыл ышл ы мәсьәләләрдә аның яхш ы сүз
әйт кәне юк, яманн ы гына сөйл и; ул – Имла угл ы Мих ая, – диде.
– Алай дип әйт мә, патша, – диде аңа Еһошафат.
9 Шуннан Исраи л патшасы, сарай кешеләр енең берс ен чак ырт ып:
– Тиз генә Имла угл ы Мих ая не алып кил! – диде.
10 Патша киемнәр е киг ән Исраи л патшасы Ахаб һәм Яһүдә патшасы Еһошафат
һәрк айсы үз тәхетендә Самарея капк асы төбендәг е ынд ыр табаг ында утыра, ә пәй
гамбәрләр барысы алар карш ында пәйгамбәрлек кыл ып тора иде. 11 Үзенә тимер
мөг езләр эшләтеп алган Кенагана угл ы Сәд ык ый я шунда әйтте:
– Раббы болай ди: «Арам иләрне син шуш ы мөг езләр белән сөзеп тәмам кырып
бетерәчәксең!»
12 Башк а пәйг амб әрләр дә аның сүз ен куә тләде:
– Рамот-Гилыгадка яу белән бар, уңышк а ирешәчәксең, Раббы аны патша ку
лына тапш ырачак.
13 Мих ая не чак ырырг а киткән йом ышч ы, аны табып:
– Пәйгамбәрләр бөтенесе бер бул ып патшага уңыш вәгъдә итәләр. Синең сүзең
дә аларн ык ыннан аерылмасын иде, син дә яхш ы сүзеңне әйт, – диде.
14 Моңа җав ап итеп Мих ая:
– Раббы Үзе шаһ итт ыр: Раббы миңа нәрсә кушса, шун ы сөйләп бирермен! – диде.
15 Мих ая, шулай итеп, патша карш ына килеп баст ы. Патша аңа:
– Мих ая, Рамот-Гилыгадка яу белән барырг ам ы безг ә әллә юкм ы? – дип со
рау бирде.
Тег есе патшага:
– Бар, уңышк а ирешәчәксең, Раббы аны патша кул ына тапш ырачак, – дип җа
вап кайтард ы.
16 – Раббы исеме хак ына бары дөр ес ен генә сөйлә, дип ничә тапк ыр ант итт е
рергә сине?! – диде аңа патша.
17 Шуннан Мих ая болай диде:
– Көт үчесез калган сарыклар сыман таулар арасына сибелгән Исраи л халк ын
күрдем мин. Раббы әйтте: аларн ың башл ыклары юк, һәрк айсы хәере белән үз өенә
әйләнеп кайтсын, диде.
18 – Пәйг амб әрлек кыл ып, аның миңа яхш ы сүз әйт кәне юк, һаман яманн ы гы
на сөйл и, дип әйттем бит мин сиңа, – диде шунда Еһошафатк а Исраи л патшасы.
19 Әмма Мих ая сүз ен дәв ам итт е:
– Шулай итеп, Раббы әйт кәннәрне тыңлап бет ер. Мин Үз тәхет ендә утыру
чы Раббын ы күрдем, Аның уң һәм сул ягында бөтен күк гаскәре басып тора иде.
20 Раббы алардан: «Сезнең кайсыг ыз Ахабн ы Рамот-Гилыгадка барырг а күндер ә һәм
шунда аның һәлакәтен оешт ыра ала?» – дип сорад ы. Күк гаскәрендәг еләр төрлечә
тәкъд им итеп карад ылар. 21 Шунда бер рух, алга чыг ып, Раббы карш ына килде дә:
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«Мин күндерә алам», – диде. «Ничек итеп?» – дип сорад ы аңардан Раббы. 22 «Мин
барам да аның пәйгамбәрләре теленә ялган сүз сал уч ы бер рухк а әйләнәм», – ди
де тег е рух. Раббы аңа: «Син аны күндерерсең һәм бу эшне башк арып чыгарсың.
Бар, шулай эшлә», – диде. 23 Шулай итеп, Раббы әлег е ялганч ы рухн ың сүзләрен
шуш ындаг ы бөтен пәйгамбәрләреңнең теленә салд ы; Раббы сине һәлакәткә дучар
итте, – диде Мих ая.
24 Кенаг ана угл ы Сәд ык ый я шулчак, Мих ая янына килеп:
– Раббы Рух ы сиңа сөйләр өчен миннән нинд и юл белән китте икән?! – диде дә
аның яңаг ына суг ып җибәрде.
25 Мих ая аңа:
– Син мон ы эчке бүлмәңә кереп качк ан көнеңдә күрерсең, – дип җавап бирде.
26 Исраи л патшасы шунда:
– Мих ая не шәһәр башл ыг ы Амон белән патша угл ы Йоаш кул ына илтеп тап
шырыг ыз. 27 Патша шулай дип әйтте, диег ез: «Мин исән-имин суг ыштан әйләнеп
кайт к анч ыга кадәр, аны зинданга ябып куег ыз, ипи белән судан башк а бер әйбер
дә бирмәг ез», – дип боерд ы.
28 Шунда Мих ая аңа:
– Әгәр суг ыштан исән-имин әйләнеп кайта калсаң, димәк, Раббы минем аша
сөйләмәгән бул ыр, – диде һәм: – Җәмәгать, ошбу сүзләремне һәммәг ез ишетеп
кал ыг ыз! – дип өстәде.
Ахабның үлеме
29 Шуннан Исраи л патшасы Ахаб белән Яһүдә патшасы Еһошафат Рамот-Гилыгадка юнәлделәр. 30 Еһошафатк а Исраи л патшасы:
– Суг ышк а мин өс-башымны алышт ырып керәм, син исә патша киеменнән
бар, – диде.
Исраи л патшасы өстен алышт ырд ы да суг ыш кырына кереп китте.
31 Арам патшасы үзенең суг ыш арбалары башл ыкларын ың утыз икес енә:
– Гад и суг ышч ы белән дә, гаскәрбаш ы белән дә алыш ып тормаг ыз, бары Исраи л
патшасы белән генә суг ыш ыг ыз, – дип әйтеп куйган була.
32 Суг ыш арбаларын ың башл ыклары, Еһошафатн ы күр еп:
– Бу, һичш иксез, Исраи л патшасыд ыр, – дип, алыш ырга чамалап, аңа таба бо
рылд ылар.
Еһошафат кычк ырырга тот ынгач, 33 арба башл ыклары аның Исраи л патшасы
булмавын күрделәр дә читкә борыл ып киттеләр. 34 Шулай булд ы ки, бер суг ышч ы
төбәп торм ыйча гына җәясен киереп атт ы да, ук Исраи л патшасы өстендәг е көбә
киемнең җөй турысыннан үтеп керде.
– Кире борыл, суг ыш кырыннан алып чык мине, мин яраланд ым, – диде патша
үзенең арбач ысына.
35 Әмм а көчле суг ыш көнозын дәв ам итт е, шунл ыкт ан патш а кич җиткәнче
арам иләр карш ында арбада басып торырга мәҗбүр булд ы. Аның ярасыннан арба
эченә кан акт ы, һәм кичке якта патша җан бирде. 36 Коя ш баеган вак ытта, бөтен
суг ыш кырында:
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– Һәркем үз шәһәренә, үз җиренә әйләнеп кайтсын! – дигән фәрман яңг ырад ы.
37 Шулай итеп, патша үлде. Аның җәс әден, Самар ея г ә алып кайт ып, гүрг ә иң
дерделәр. 38 Арбан ы исә Самарея нең фах ишә хат ыннары коена торган бер буасына
алып төшеп юдылар, арбадан акк ан канн ы этләр ялад ы. Һәммәсе дә Раббы әйт
кәнчә бул ып чыкт ы.
39 Ахаб патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эшләр,
фил сөя г еннән салд ырган йорт ы, төзеткән шәһәрләре турында Исраи л патшала
рын ың елъязмасында бәя н ителгән. 40 Ахаб дөнья куйд ы. Аның урын ына патша
бул ып угл ы Ахазея калд ы.
Яһүдә патшасы Еһошафат
Исраи л патшасы Ахаб хак имлег енең дүртенче елында Яһүдә патшасы бул ып
Аса угл ы Еһошафат килгән иде. 42 Тәхеткә утырганда, утыз биш яшендә бул ып,
Иерусал имдә ул егерме биш ел дәвам ында патша бул ып торд ы. Аның әнкәсе Азу
ба – Шилх и кызы иде. 43 Еһошафат, үзенең атасы Аса юлыннан тайпылмыйча йөреп,
Раббы күзенә ятышл ы күренгән гамәлләр кылд ы. Ләк ин калк ул ыклардаг ы гый
бадәт кыл у урыннары җимерелмәгән иде; хал ык әле һаман шунда корбан китерде,
хуш исле сумала-майлар көйрәтте. 44 Еһошафат Исраи л патшасы белән тат у яшәде.
45 Еһошафат патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул күрс әткән бат ыр
лыклар һәм аның көрәш кырындаг ы алышлары хак ында Яһүдә патшаларын ың
елъязмасында бәя н ителг ән. 46 Атасы Аса патшал ык иткән вак ытлардан бирле
кал ып килгән фәхеш ирләрне ул җир өстеннән юк итте. 47 Ул заманнарда Эдомда
патша булм ыйча, анда идарәче җитәкчелек итә иде.
48 Офиргә алт ынг а йөр ер өчен, Еһошафат Тарш иш кораблары төз ет ә, ләк ин алар
анда барып җитә алм ый – Эсион-Гебердә һәлакәткә очрый. 49 Ул вак ытта Ахаб
угл ы Ахазея Еһошафатк а:
– Минем хезмәтчеләрем белән синең хезмәтчеләрең корабларда бергә йөрсен
нәр, – дип әйт кән була.
Ләк ин Еһошафат аңа ризал ык бирм и.
50 Еһошафат, дөнья куеп, үзенең бабасы Давыт шәһәр ендә ата-бабалары янында
гүргә иңдерелде. Аның урын ына тәхеткә угл ы Яһорам килде.
41

Исраи л патшасы Ахаз ея
Яһүдә патшасы Еһошафат хак имлег енең унҗ иденче елында Исраи л тәхете
нә Ахаб угл ы Ахазея килеп Исраи л өстеннән Самарея дә ике ел идарә итте. 52 Ул,
Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кыл ып, Исраи л халк ын гөнаһ юлына
этәргән Небат угл ы Яробам һәм үзенең ата-анасы юлын куы п, 53 Багалга табынд ы
һәм гыйбадәт кылд ы. Атасы кылган барл ык гамәлләрне кабатлап, Раббын ың – Ис
раи л Алласын ың ачуы н чыгард ы.
51
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Ахаз ея нең һәлакәтле язмышы турында Ильясның пәйгамбәрлек кылуы
1с

Исраи л патшасы Ахаб дөнья куйганнан соң, сМәаб патшасы Исраи лгә карш ы
баш күтәрде. 2 Исраи л тәхетенә утырган Ахазея сСамарея дәг е йорт ын ың өске
катыннан тәрәзә рәшәткәсе аша егыл ып төшеп имгәнгәннән соң:
– Экрон илаһ ы Багал-Забубка барып белешег ез әле: бу сызлан улардан кот ылам
мы мин? – дип, үзенең йом ышч ыларын җибәрде.
3 Әмма сРаббын ың с фәр ешт әс е Тишб ә шәһәр ендә яшәүче Ильяск а әйтт е:
– Бар, Самарея патшасын ың йом ышч ылары карш ына чыг ып: «Исраи л җирендә
с
Аллаһ ы юкм ы әллә?! Ни өчен сез гозер белән Экрон илаһ ы Багал-Забуб янына
барасыз?! – дип сора. – 4 Әнә шун ың өчен Раббы, ятк ан түшәг еңнән тора алм ыйча
дөнья куя рсың, ди».
Һәм Ильяс үз юлы белән китеп бард ы.
5 Ахаз ея нең йом ышч ылары исә патша янына әйләнеп кайтт ы.
– Ни өчен кире кайтт ыг ыз? – дип сорад ы ул алардан.
6 Тег еләр аңа җав аплад ы:
– Карш ыбызга бер адәм килеп очрад ы да: «Сезне йом ыш белән җибәргән пат
шаг ыз янына кайт ып: „Раббы болай дип әйтә, диег ез: Исраи л җирендә Аллаһ ы
юкм ы әллә?! Ни өчен син гозер белән Экрон илаһ ы Багал-Забуб янына йом ыш
чыларыңн ы җибәрәсең?! Әнә шун ың өчен син ятк ан түшәг еңнән тора алм ыйча
дөнья куя рсың“», – диде.
7 Патша алардан:
– Карш ыг ызг а чыг ып, әлег е сүзләрне әйт кән кешенең кыяф әт е нинд иер әк
иде? – дип сорад ы.
8 Тег еләр:
– Аның өст ендә хайван тиресеннән хәстәрләнгән кием, билендә күн билбау
иде, – диделәр.
– Тишбәле Ильяс ул, – диде патша. 9 Шуннан ул Ильяс янына илле кешелек
гаскәр белән үзенең гаскәрбаш ын җибәрде.
Алар килеп җиткәндә, Ильясның тау өстендә утырган чагы иде. Төркем башлыгы аңа:
– Аллаһ ы кешесе! Патша сиңа түбән төшәргә боера, – диде.
10 Ильяс исә гаскәрбаш ына:
– Әгәр мин Аллаһ ы кешесе икәнмен, күктән ут-ялкын иңеп синең үзеңне дә,
илле кешеңне дә көйдереп үтерсен! – дип җавап кайтард ы, һәм шул ук мизг елдә
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күкләр киңлег еннән ут-ялкын иңеп гаскәрбаш ын да, аның илле кешесен дә көй
дереп үтерде.
11 Шуннан патша Ильяс янына икенче бер гаскәрбаш ын һәм аның илле кешелек
төркемен җибәрде. Бу башл ык та:
– Аллаһ ы кешесе! Патша сиңа тизрәк түбән төшәргә боера! – дип сүз башлад ы.
12 Аңа җав ап итеп Ильяс:
– Әгәр мин Аллаһ ы кешесе икәнмен, күктән ут-ялкын иңеп синең үзеңне дә, илле
кешеңне дә көйдереп үтерсен, – диде, һәм шул ук мизг елдә күкләр киңлег еннән Ал
лаһ ын ың ут-ялкыны иңеп гаскәрбаш ын да, аның илле кешесен дә көйдереп үтерде.
13 Шуннан патша өченче бер гаскәрбаш ы белән аның илле кешес ен җиб әрде.
Әлег е башл ык, тауга күтәрелеп, Ильяс карш ында тез чүкте дә ялынып-ялварып
болай диде:
– Аллаһ ы кешесе! Үтенеп сорыйм, мин һәм шуш ы илле адәм – синең хезмәтче
ләрең – синең алд ыңда мәрхәмәт тапса иде. 14 Күкләр киңлег еннән иңгән ут-ялкын
әүвәлг е ике гаскәрбаш ын һәм аларн ың иллешәр кешесен көйдереп үтергән булса
да, мин хәзер синең алд ыңда мәрхәмәт тапсам иде!
15 Шунда Ильяск а Раббы фәр ешт әс е:
– Бар аның белән, курыкма, – диде.
Ильяс урын ыннан кузгалд ы һәм аның белән бергә патша янына юнәлде. 16 Пат
ша хозурына килеп баск ач, ул:
– Раббы болай дип әйтә: «Исраи л җирендә гозер белән мөрәҗәгать итәрдәй Ал
лаһ ы булмаган кебек, син үзеңнең йом ышч ыларыңн ы үтенеч белән Экрон илаһ ы
Багал-Забуб янына җибәрдең. Әнә шуның өчен син яткан түшәгеңнән тора алмыйча
дөнья куя рсың», – диде.
17 Раббы Ильяс аша хәб әр иткәнчә, патша шул рәв ешле дөнья дан кит еп бард ы.
Ахазея нең угл ы булмаганга, аның урын ына патша бул ып ир туган ы Йорам килде.
Тәхеткә ул с Яһүдә патшасы Еһошафат угл ы Яһорам хак имлег енең икенче елында
утырд ы. 18 Ахазея патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйгалар, ул башк арган эш
ләр Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.

2

Ильясның күккә ашуы

Раббы Ильясн ы өермәдә бөтереп күккә ашырырга ния тләгән чакта, Ильяс
белән Элиша Гилгәл шәһәреннән чыг ып килә иде.
2 – Син биредә кал, чөнк и Раббы мине Бәйт-Элгә җиб әр ә, – диде Ильяс Элишаг а.
Әмма Элиша аңа:
– Раббы да, син дә – шаһ ит: мин сине ялг ызыңн ы калд ырмам! – дип җавап кай
тард ы, һәм алар Бәйт-Элгә юл алд ылар. 3 Бәйт-Элдә бер төркем пәйгамбәр Элиша
карш ысына чыг ып:
– Сиңа мәгъл үмме, бүг ен Раббы синең әфәндеңне синнән аерып алачак, – диде.
– Бу хакта миңа да мәгъл үм, ләк ин әлегә дәшмәг ез, – диде аларга Элиша.
4 Шунда Ильяс аңа:
– Элиша, биредә кал, чөнк и Раббы мине Әрихәгә җибәрә, – диде.
Тег есе исә:
1
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– Раббы да, син дә – шаһ ит: мин сине ялг ызыңн ы калд ырмам! – дип җавап
кайтард ы, һәм алар Әрихәгә юнәлделәр.
5 Әрихәдә бер төркем пәйг амб әр Элиша янына килеп:
– Сиңа мәгъл үмме, бүг ен Раббы синең әфәндеңне синнән аерып алачак, – диде.
– Бу хакта миңа да мәгъл үм, ләк ин әлегә дәшмәг ез, – диде аларга Элиша.
6 Шунда Ильяс аңа:
– Син биредә кал, чөнк и Раббы мине Үрд үн буена җибәрә, – диде.
Аңа җавап итеп Элиша:
– Раббы да, син дә – шаһ ит: мин сине ялг ызыңн ы калд ырмам! – диде, һәм алар
икәве бергә китеп бард ылар.
7 Үрд үн елг асы буена җиткәч, алар арт ыннан ияр еп килг ән илле пәйг амб әр дә
бераз читкәрәк китеп туктап калд ы. 8 Шулчак Ильяс өстендәг е япанчасын сал ып
төрде дә шун ың белән су өстенә китереп сукт ы, һәм су, ике якк а аерыл ып, алар
корыдан елган ы кичтеләр.
9 Аръя кк а чыг ып җиткәч, Ильяс Элишаг а:
– Мине синең яннан алып китәчәкләр. Аңарч ы әйтеп кал: нинд и гозерең бар? –
диде.
Аңа җавап итеп Элиша:
– Синдәг е пәйгамбәрлек рух ы миндә икеләтә арт ыграк булса иде, – диде.
10 – Син сораг ан нәрс ә – бик авыр эш, – диде аңа Ильяс. – Синең яныңнан мине
ни рәвешле алып кит үләрен күрсәң, димәк, теләг ең үтәлде, әгәр инде күрмәсәң,
теләг ең үтәлмәде дигән сүз.
11 Алар шулай юл буйлап сөйләшеп барг ан вак ытт а, кинәт кенә утл ы арба вә
утл ы тулпарлар барл ыкк а килеп аларн ың икесен ике якк а аерд ы да, Ильяс өермә
эчендә күккә ашт ы. 12 Элиша шуш ы хәлне тамаша кыл ып:
– Атам, атам! Исраи лнең ссуг ыш арбасы һәм җайдаг ы! – дип кычк ырып җи
бәрде. Шуннан ул, Ильясн ы күздән югалт ып, өстендәг е киемнәрен икегә аерып
ташлад ы. 13 Аннары Ильяс өстеннән төшеп калган япанчан ы җирдән күтәрде дә
кабат Үрд үн ярына әйләнеп килде һәм, 14 Ильяс өстеннән төшеп калган япанча
белән су өстенә суг ып:
– Кайда Ул Ильясн ың Раббы Алласы? – диде.
Су өстенә суг уга елга икегә аерыл ып китте, һәм Элиша Үрд үнне кичте. 15 Әри
хәдән килгән спәйгамбәрләр читтән бу хәлне күреп:
– Ильяс рух ы хәзер Элишага күчте! – диделәр һәм аның карш ына килеп җиргә
кадәр башларын иделәр.
16 – Бездә, синең хезмәтчеләр ең арасында, көчле илле ир-егет бар, – диде алар, –
зинһар, алар синең әфәндеңне эзл и чыксыннар. Бәлк и, Раббы Рух ы аны алып
китеп, берәр тау өстенә яисә берәр үзәнгә илтеп ташлаганд ыр?
– Берәүне дә җибәрмәг ез, – диде Элиша аларга.
17 Әмма алар, һаман үзләр енекен кабатлап, аны күндерделәр, һәм ул, ниһ ая ть:
– Ярар, барсыннар, – дип ризал ыг ын бирде; тег еләр илле кешене юллад ылар,
һәм алар өч көн буена Ильясн ы эзләделәр, ләк ин таба алмад ылар; 18 аннары алар
Әрихәдә калган Элиша янына әйләнеп кайтт ылар.
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– Йөрмәг ез, дип әйттем түг елме мин сезгә?! – диде ул аларга.
Элиша кылган могҗ из алар
Беркөн әлег е шәһәрдә яшәүче хал ык Элишага:
– Күргәнеңчә, шәһәрнең урын ы бик яхш ы, тик биредә су әйбәт түг ел һәм җир
уңд ырышсыз, – диде.
20 Шунда Элиша аларг а:
– Миңа яңа бер чүлмәк китерег ез әле, төбенә тоз сал ыг ыз, – диде.
Аңа сораган ын китереп бирделәр, 21 һәм ул, су юлы башланган урынга барып,
тозн ы сипте дә әйтте:
– Раббы болай ди: «Мин бу сун ы сафланд ырд ым; башк ача ул үлем дә китермәс,
җирне дә уңд ырышсыз итмәс».
22 Шул рәв ешле, Элишан ың сүз е буенча әлег е су сафланд ы; һәм бүг енг е көнг ә
кадәр ул шулай счиста бул ып кала бирә.
23 Шуннан Элиша Бәйт-Элгә юнәлде. Юл буйлап барг ан чакт а, шәһәрдән ма
лайлар чыг ып:
– Кит моннан, таз баш! Кит моннан, таз баш! – дип, мәсхәрәләп кычк ыра баш
лад ылар.
24 Шунда ул, әйләнеп карап, аларн ы Раббы исеме белән ләгънәт итт е, һәм ур
маннан ике ана аю килеп чыкт ы да кырык ике балан ы ботарлап ташлад ы. 25 БәйтЭлдән соң Элиша Кәрм ил тавына күтәрелде, аннары Самарея гә әйләнеп кайтт ы.
19

3

Исраи л белән Мәа бның сугыш уы

Яһүдә патшасы Еһошафат хак имлег енең унсиг езенче елында Исраи л тәхетенә
Самарея дә Ахаб угл ы Йорам утырд ы һәм уни ке ел дәвам ында патшал ык итте.
2 Йорам Раббы күз енә ятышсыз күр енг ән гамәлләр кылса да, аның гамәлләр е атаанасыныкыннан үзгәрәк булды, чөнк и ул Багал исемле илаһка баг ышлап атасы куй
дырган баганан ы алд ырд ы. 3 Алай да, Исраи л халк ын сгөнаһ юлына этәргән Небат
угл ы Яробамн ың гөнаһларын һаман кабатл ый бирде, алардан һич аерыла алмад ы.
4 Мәаб патшасы Меша, сарык үрчет үче буларак, Исраи л патшасына йөз мең бә
рән, шулай ук йөз мең сарык тәкәсенең йон ын җибәреп торырга тиеш иде. 5 Әмма
Ахаб дөнья куйганнан соң, Мәаб патшасы Исраи л патшасына карш ы баш күтәрде.
6 Шуннан Йорам патша, Самар ея дән чыг ып, бөт ен Исраи л халк ын туплад ы да:
7 – Мәаб патшасы баш күт әрде, аңа карш ы минем белән суг ышк а барасыңм ы? –
дигән хәбәр белән үзенең чапк ыннарын Яһүдә патшасы Еһошафат янына җибәрде.
– Барам. Мин – синең белән; халк ым да синеке белән бергә; шулай ук атларым
да, – диде тег есе.
8 – Кайсы юлдан барабыз? – дип сорад ы Еһошафат.
Йорам аңа:
– сЭдом чүле аша, – дип җаваплад ы.
9 Исраи л патшасы шул рәв ешле Яһүдә һәм Эдом патшалары белән берг ә юлг а
кузгалд ы. Әйләнг еч юл белән җиде көн барганнан соң, аларн ың гаскәргә һәм мал
ларга дигән сулары бетте.
1
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10 – Их, – диде шулчак Исраи л патшасы, – мәабиләр кул ына тапш ырыр өчен,
күрәсең, Раббы шулай безне, өч патшан ы, бергә җыйганд ыр.
11 Әмма Еһошафат:
– Биредә берәр Раббы пәйгамбәре юк микән? Аның аша Раббыдан сорар идек, –
диде.
Исраи л патшасын ың хезмәтчеләреннән берәү шунда:
– Ильяск а хезмәт күрсәткән Шафат угл ы Элиша биредә, – дип җаваплад ы.
12 – Элиша җиткер ер Раббы сүз ен, – диде Еһошафат. Шуннан Исраи л патшасы
белән Еһошафат, шулай ук Эдом патшасы аның янына юл алд ылар.
13 – Ни кир әк сиңа миннән? – диде Элиша Исраи л патшасына. – Үзеңнең атаанаңның пәйгамбәрләре янына бар.
– Юк, – диде Исраи л патшасы аңа җавап итеп, – чөнк и мәабиләр кул ына тап
шырмакч ы бул ып өч патшан ы бирегә Раббы җыйд ы.
14 – Үзем табынг ан Күкләр Хуҗ асы Раббы Үзе шаһ итт ыр: әгәр Яһүдә патшасы
Еһошафатк а карата хөрмәтем зур булмаса, сиңа борыл ып та карамас, хәтта күрмәс
тә идем сине! 15 Ә хәзер минем янга берәр гөсләчене чак ырыг ыз, – диде Элиша.
Гөсләче уйнап җибәрүгә, Раббы кул ы Элишага орынд ы, 16 һәм Элиша болай диде:
– Раббы: «Әлег е үзәндә чок ырлар казыг ыз, – 17 ди. – Җилне дә, яңг ырн ы да
күзег ез белән күрмәссез, әмма үзән су белән тул ып, үзег ез дә эчәрсез, эре һәм вак
терлег ег ез дә сусын ын басар». 18 Ләк ин әле Раббыга бу аз тоел ыр, Ул мәабиләрне
дә сезнең кулга тапш ырыр, 19 һәм сез аларн ың бөтен ныг ыт ылган калаларын вә
бөтен үзәк калаларын яулап алырсыз, бөтен әйбәт агачларын кисеп аударырсыз,
бөтен су чыганакларын томалап, иң яхшы чәч үлекләрен таш атып бозып бетерерсез.
20 Иртәгесен, корбан китерү вакыты җиткәч, Эдом ягыннан су ага башлап, бөтен
җирне су басып китте. 21 Мәаб халкы, үзләренә каршы яуга патшалар кузгалганны
ишетеп, биленә каеш буар яшькә җиткән ир-егетләрдән башлап иң сөлкәннәренә ка
дәр ил чигенә килеп тупланган иде. 22 Иртәгесен алар таң белән тордылар, һәм, кояш
күтәрелеп килгән чакта, әлеге су мәабиләргә кан кебек кып-кызыл булып күренде.
23 – Кан бит бу, – диде мәабиләр мон ы күр еп, – патшалар, үзара суг ыш ып, берберсен кырып бетергән булса кирәк. Мәаб халк ы, алга, табышн ы җый ыйк! – дип,
24 исраи л иләр с стан ына ырг ылд ылар.
Исраи л иләр, торып, мәабиләрне кырырга тот ынд ы, тег еләр исә кача башлад ы;
исраи л иләр, мәабиләр җиренә бәреп кереп, аларн ы һаман кыра бирде. 25 Алар мә
абиләрнең калаларын зир-зәбәр китерделәр; һәр суг ышч ы, берәр таш ырг ыт ып,
барл ык уңд ырышл ы басуларн ы эштән чыг ард ылар; бөт ен кизләүләрне күмеп,
барл ык яхш ы агачларн ы кисеп аудард ылар. Ахыр чиктә таш атуч ы суг ышч ылар,
Кыйр-Харесет каласын камап, аңа һөҗ үм иттеләр, чөнк и бары шуш ы калан ың таш
диварлары гына торып калган иде.
26 Мәаб патш асы, үзенең җиңел үен күр еп, кыл ычл ы җиде йөз суг ышч ысын
алд ы да Эдом патшасын ың гаскәренә ташланд ы, ләк ин уңышк а ирешә алмад ы.
27 Шуннан ул үзе урын ына тәхеткә утырасы бер енче угл ын шәһәр див ары өст ендә
янд ырып корбан китерде. Бу хәлдән исраи л иләрнең кот ы алынд ы; шуннан алар,
Мәаб патшасын калд ырып, үз җирләренә кайт ып киттеләр.
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Элишаның тол хатынга ярдәм итүе

Пәйгамбәрләр төркеменнән бер пәйгамбәрнең хат ын ы, Элишага мөрәҗәгать
итеп, болай диде:
– Синең хезмәтчең – минем ирем – дөнья дан кит еп бард ы. Аның ни дәр әҗәдә
Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт итүе сиңа мәгъл үмдер. Ул бер адәмг ә бурычл ы бу
лып кал ып, хәз ер шуш ы адәм минем ике угл ымн ы үзенә колл ыкк а алмакч ы була.
2 – Ничек ярдәм итим соң сиңа? Әйт әле, синең өеңдә нәрс ә бар? – дип сорад ы
аңардан Элиша.
– Бер чүлмәк майдан тыш мин хезмәтчеңнең өендә берн и юк, – диде хат ын.
3 Шуннан Элиша моңа:
– Бар, буш савыт җый, бөтен күршеләреңнән сора; күп итеп җый да, 4 үзең һәм
угылларың арт ыннан ишекне бикләп, әлег е савытларн ың бөтенесенә май тут ырып,
бер читкә алып куй, – диде.
5 Шуш ы хат ын, аның яныннан кит еп, үзе һәм угыллары арт ыннан ишекне бикләп
куйд ы; угыллары аңа буш савытларн ы бир еп торд ы, хат ын исә әлег е савытларг а
май тут ырд ы. 6 Савытларн ың һәммәсе тул ып беткәч, угылларын ың берсенә хат ын:
– Таг ын берәр савыт бир әле, – диде.
Әмма угл ы:
– Бер савыт та калмад ы, – дип җавап кайтард ы.
Шуннан май агудан туктад ы.
7 Аннары хат ын, Аллаһ ы кешесенә килеп, шуш ыларн ың һәммәсен сөйләп бирде.
– Бар, майн ы сат ып, бурычларыңн ы түлә; калган ы исә сиңа һәм угылларыңа
яшәргә бул ыр, – диде аңа Элиша.
1

Элиша һәм Шунемдагы бай хатын
Беркөн Элиша Шунемга килде. Анда бер бай хат ын аны үз өенә ашарга керер
гә күндерде; соң ыннан, әлег е хат ынн ың өе яныннан үткәндә, ул һәрвак ыт шунда
кереп тамаг ын туйд ырып чыга торган булд ы. 9 Әлег е хат ын үзенең иренә:
– Әледән-әле безг ә кер еп йөрүче адәм – изг е, Аллаһ ы кешесе икән. 10 Әйдә түб ә
өст ендә кечкенә бер бүлмә ясап, аның өчен шунда урын-җир, өстәл-урындык, чы
раг хәстәрләп куйыйк; безг ә тукт алг ан вак ытт а, шунда кер ә торг ан бул ыр, – диде.
11 Беркөн Элиша, аларг а килеп, югарыдаг ы бүлмәг ә үтт е дә шунда ял итәрг ә ят
ты. 12 Хезмәтчесе Гех азигә ул:
– Әлег е шунемлы хат ынн ы чак ыр әле, – диде.
Тег есе аны чак ырд ы, һәм хат ын аның янына керде. 13 Элиша шунда хезмәтче
сенә болай диде:
– Әлег е хат ынга әйт: «Син безне бик кайг ыртасың, синең өчен без нәрсә эшл и
алабыз? Патшага яки гаскәрбаш ына берәр йом ыш ың булса, бәлк и, аларга синең
хакта сүз катаргад ыр?»
Әмма хат ын җавап итеп:
– Юк, мин бит үз халк ым арасында хәвефсез яшим, – диде.
14 – Шулай да аның өчен нәрс ә эшләрг ә икән? – диде хезмәтчес енә Элиша.
8
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Гех ази исә:
– Менә бит, аның угл ы юк, ә ире картайган инде, – диде.
15 – Чак ыр әле аны таг ын, – диде Элиша.
Тег е чак ырд ы, һәм хат ын ишек төбенә кереп баст ы.
16 – Бер елдан шуш ы вак ытт а син кул ыңда ир балаңн ы тот ып торырсың, – диде
Элиша.
Җавап итеп хат ын аңа:
– Юк, әфәндем, Аллаһ ы кешесе, хезмәтчеңне алдама алай, – диде.
17 Әмм а хат ын көмәнле булд ы һәм икенче елн ы, Элиш а әйт к әнчә, ир бал а ту
дырд ы.
18 Малай үсеп җитт е һәм көннәрдән беркөнне кырг а, уракч ылар янындаг ы ата
сына килде.
19 – Баш ым авырт а, баш ым! – диде ул атасына.
– Бар, анасы янына кайтарып куй аны, – диде атасы үзенең бер хезмәтчесенә.
20 Хезмәтчес е, малайн ы күт әр еп, анасы янына алып кайтт ы. Малай көн үзәг енә
кадәр анасын ың тезендә утырд ы, аннары дөнья куйд ы. 21 Шуннан хат ын, торып,
балан ы Аллаһ ы кешесенең ятаг ына салд ы да, ишекне бикләп, өеннән чыкт ы 22 һәм
ирен чак ырып:
– Миңа бер хезмәтче белән ишәк бир, мин тиз генә Аллаһ ы кешесе янына ба
рып кайтам, – диде.
23 – Ник барасың аның янына? – дип сорад ы ире. – Бүг ен Яңа ай бәйр әме дә,
с
шимбә дә түг ел ич.
Әмма хат ын ы аңа:
– Барысы да әйбәт бул ыр, – дип җавап кайтард ы һәм, 24 ишәг ен йөгәнләп, хез
мәтчесенә:
– Әйдә, тизрәк бар, мин әйт м ичә туктама, – диде.
25 Хат ын юлг а кузг алд ы һәм Аллаһ ы кешес е янына – Кәрм ил тау буена килеп
җитте.
Аллаһ ы кешесе, аны ерактан күреп алып, хезмәтчесе Гех азигә:
– Бу бит тег е шунемлы хат ын, – диде, – 26 тизрәк карш ысына йөг ер, «үзең, ирең
һәм балаң исән-саумы?» – дип сораш.
– Исән-иминбез, – дип җавап кайтард ы хат ын 27 һәм, Аллаһ ы кешесе янына
тау өстенә күтәрелгәч, аның аякларына килеп ябышт ы. Гех ази аны аерып алмакч ы
булд ы, әмма Аллаһ ы кешесе:
– Тимә, җаны борч улы аның; ә Раббы миңа бу хакта әйтмәде, йомып калды, – диде.
28 Хат ын Элишаг а:
– Әллә син әфәндемнән угыл сораган идемме мин?! – диде. – Юкк а өметлән
дермә, дип әйттем түг елме?!
29 Шуннан Элиша Гех азиг ә:
– Япанчаңн ың чабуларын билбавыңа кыст ыр да кул ыңа минем юл тая г ымн ы
алып йөг ер, – диде. – Карш ыңа очраганнарга сәлам бирмә, сәлам бирүчеләргә
җавап кайтарма, бар да балан ың битенә тая г ымн ы куй.
30 Әмма балан ың анасы:
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– Раббы да, син дә – шаһ ит: бу урыннан мин синсез китм им! – диде.
Шуннан Элиша, торып, хат ын арт ыннан иярде.
31 Гех ази алардан элегр әк кузг алг ан иде; ул, кереп, балан ың йөзенә тая кн ы куйд ы,
әмма баланың тавыш-тыны ишетелмәде. Шуннан ул Элишаның каршысына чыг ып:
– Бала уянм ый, – диде.
32 Элиша йорт эченә узд ы, караса – үле бала аның урын-җирендә ята. 33 Ул бүлмәг ә
керде дә, үзе арт ыннан ишекне бикләп, Раббыга дога кылд ы, 34 аннары авызын –
балан ың авызына, күзләрен – күзләренә, учларын – учларына куеп, бала өстенә
сузыл ып ятт ы, һәм балан ың тәненә җыл ы керде. 35 Элиша, торып, бүлмә буйлап
әрле-бирле йөреп килде; шуннан таг ын бала өстенә сузыл ып ятт ы. Шулчак бала
җиде тапк ыр рәттән төчкереп җибәрде һәм күзләрен ачт ы.
36 Элиша, Гех азине дәшеп:
– Шунемлы хат ынн ы чак ыр, – диде.
Тег е чак ырд ы, һәм хат ын Элиша янына керде.
– Мә, ал угл ыңн ы, – диде аңа Элиша.
37 Хат ын аның аяг ына килеп егылд ы, баш ын җирг ә орд ы, аннары, угл ын күт ә
реп, бүлмәдән чыкт ы.
Элиша кылган ике могҗ из а
Элиша исә Гилгәлгә әйләнеп кайтт ы. Бу вак ытн ы әлег е җирләрдә ачл ык хөкем
сөрә иде. Шулай булд ы ки, бер төркем пәйгамбәр Элишан ы тыңлап утырганда,
Элиша үзенең хезмәтчесенә:
– Зур казанн ы асып, пәйгамбәрләргә аш пешер, – диде.
39 Араларыннан берс е басуг а яшелчә җыя рг а чыкт ы да, анда кыя рг а охшаг ан
кырг ый бер үрмәле үсемлек табып, итәг е тулганч ы, шун ы җыйд ы. Кайт к ач, аны
турап казанга салд ы, әмма мон ың нәрсә икәнен төгәл берсе-бер белмәде. 40 Менә
ашн ы бүлеп бирделәр. Кабып карауга һәммәсе:
– Аллаһ ы кешесе! Бу казанда – үлем! – дип тавыш куптард ы, һәм ашн ы берсе
дә ашамад ы.
41 Әмма Элиша шунда:
– Бераз он бирег ез әле! – дип, он сорап алып, казандаг ы ашк а өстәде һәм:
– Сал ып бирег ез хал ыкк а, ашасыннар, – диде.
Казанда кешегә зыя н китерердәй нәрсә калмаган иде.
42 Икенче бер вак ытн ы шул ай булд ы ки, Багал-Шалишадан бер адәм тәүг е
уңыштан Аллаһ ы кешесенә дип егерме данә арпа икмәг е һәм орл ыг ы коелмаган
башаклар алып килде.
– Хал ыкк а тарат, ашасыннар, – диде Элиша.
43 – Йөз кешег ә мон ы ничек җиткермәк кир әк?! – диде хезмәтчес е.
Элиша исә:
– Кешеләргә тарат, ашасыннар, чөнк и Раббы: «Тамаклары туя р, әле арт ып та
кал ыр», – дип әйтә.
44 Хезмәтче ризыкн ы хал ыкк а өләшт е; кешеләр тукланд ылар, һәм, Раббы әйт
кәнчә, әле арт ып та калд ы.
38
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5

Нагаманның мах ау зәхмәтеннән арынуы
1с

Арам патшасын ың Нагаман исемле гаскәрбаш ы үз хуҗ асы патшан ың хөрмә
тен казанган бөек кеше иде, чөнк и Раббы аның аша арам иләргә җиң ү китергән
иде. Шуш ы бат ыр гаскәри мах ау зәхмәтеннән интегә иде.
2 Кайч анд ыр берв ак ыт арам иләр, Исраи л җир енә басып керг әч, кечкенә бер
кызн ы әсир алган булалар, шуннан әлег е кыз Нагаман хат ын ында хезмәтче бул ып
кала. 3 Беркөн шул кыз үзенең хуҗ абикәсенә:
– Әгәр әфәндем Нагаман Самарея дәг е пәйгамбәр янына барып килсә, ул аны
мах ау зәхмәтеннән котк арыр иде! – диде.
4 Исраи л җир еннән килг ән кыз шулай дип әйт ә дип, Наг аман үзенең хуҗ асы
патшага җиткерде.
5 – Барып кил син аның янына, – диде Наг аманг а Арам патшасы, – Исраи л
патшасына мин хат җибәрермен.
Нагаман үзе белән ун талант* көмеш, алт ы мең шәк ыл* алт ын һәм ун алмаш
кием алд ы. 6 Исраи л патшасына дип Нагаман алып килгән хатта «ошбу хат ым бе
лән бергә синең хозурыңа хезмәтчем Нагаманн ы җибәрәм, аны мах ау зәхмәтеннән
котк арсаң иде» дип язылган иде.
7 Исраи л патшасы, хатн ы укыг аннан соң, өст ендәг е киемнәр ен ерт ып:
– Үтерер яки терелтер өчен Аллаһ ы түг ел бит мин! Нәрсә ул минем янга: «Мах ау
зәхмәтеннән котк ар», – дип, кеше җибәрә?! Менә, күреп-белеп торыг ыз, минем
белән дошманлаш ыр өчен сәбәп эзл и ул, – диде.
8 «Исраи л патшасы өст ендәг е киемнәр ен ертк ан», диг ән хәб әрне ишеткәч, Ал
лаһ ы кешесе Элиша:
– Нәрс ә дип син өст еңдәг е киемеңне ерт асың? Минем янг а килс ен ул, Исра
илдә пәйг амб әр барл ыг ын күрс ен, – дип әйтт ер ерг ә патша янына кеше җиб әрде.
9 Шуннан Наг аман, Элиша янына юнәлеп, ат-арбалары белән аның ишек төб енә
килеп туктад ы. 10 Элиша:
– Бар, җиде кат Үрд үн суы нда коен ып чык, шуннан тәнең яңарыр, һәм син
чистарын ырсың, – дип әйтер өчен, Нагаман янына үзенең хезмәтчесен чыгард ы.
11 Наг аман ачулан ып кит еп бард ы.
– Пәйгамбәр яныма чыгар, Раббы Алласын ың исемен атап, авырт к ан урынга
кул ын сал ыр, мах ау зәхмәтеннән арынд ырыр, дип уйлаган идем. 12 Дәмәшкътәге
Абана вә Парпар елг алары Исраи лнең барл ык елг аларыннан яхш ырак түг елме
әллә?! Шул суларда коен ып чистарына алм ый идеммен и мин?! – дип ярсый бирде
ул, кайт у ягына уңайлап.
13 Ләк ин хезмәтчеләр е аның янына килеп:
– Атабыз, әгәр пәйг амб әр сиңа башк а бер зур эш кушк ан булса, әллә үтәмәс
идеңме? «Коен ып чык, чист арын ырсың» диг әнне генә башк арырсың инде, – ди
деләр.

* 5:5 Тал ант
* 5:5 Шәкыл

– 30 кг.
– 10 гр.

536

IV Патшалар 5
14 Һәм ул, Алл аһ ы кешес е кушк анч а, Үрд үнг ә җид е тапк ыр чум ып чыкт ы;
шуннан соң тәне сабый балан ык ы сыман яңарып калд ы, һәм ул чист арынд ы.
15 Анн ары ул үзе һәм аны озат а баруч ыл ар һәммәс е Алл аһ ы кешес е янын а әйлә
неп кайтт ылар; яубаш ы аның карш ысына килеп баст ы һәм:
– Хәз ер миңа төг әл мәгъл үмдер: Исраи л Алласыннан кала бөт ен җир йөз ендә
бүт ән илаһ юкт ыр; инде хезмәтчеңнең бүләкләр ен кабул итеп ал, – диде.
16 Аңа җав ап итеп Элиш а:
– Мин хезмәт итә торг ан Раббы Үзе шаһ итт ыр: кабул итә алм ыйм бүләг ең
не! – диде.
Тег ес е аны күндер ерг ә тырышт ы, мон ысы исә риз алашмад ы.
17 – Алай булг ач, – диде Наг ам ан, – миң а, синең хезмәтчеңә, ике кач ыр күт ә
рерлек туфрак бирс еннәр*, чөнк и моннан ары синең хезмәтчең Раббыдан кала
бүт ән илаһларг а стулаем янд ыру корбан ы да, башк а төр корбан да кит ермәя чәк.
18 Тик Раббы синең хезмәтчеңне гафу кылсын: Римм ун илаһ ы йорт ынд а гыйб адәт
кылг анда, хуҗ а патшам минем кул ыма тая нг ан чакт а, мин дә сәҗдә кылам ын.
Римм ун йорт ында сәҗдә кылг анда, Раббы синең кол ыңн ы гафу кылса иде.
19-20 – Юлың имин булсын! – диде аңа Элиш а, һәм Наг ам ан аның янынн ан
кит еп бард ы.
Алл аһ ы кешес е Элиш ан ың хезмәтчес е Гех ази: «Менә, әфәндем әлег е арам и
Наг аман алып килг ән әйб ерләрдән баш тартт ы. Раббы Үзе шаһ итт ыр: арт ыннан
йөг ерим әле, нәрс ә дә булса алыйм аңардан!» – дип, инде кит еп өлг ерг ән 21 На
гаман арт ыннан чапт ы. Арт ыннан йөг ерүче кешене күр еп, Наг аман арбасыннан
төшт е һәм аңа карш ы атлад ы:
– Барысы да иминме? – дип сорад ы ул.
22 – Имин, – дип җав ап кайт ард ы тег ес е, анн ары: – Әфәндем: «Хәз ер генә ми
нем янг а таул ы Эфраи м төб әг ендәг е пәйг амб әрләрдән ике егет килде; шуларг а
бер талант көмеш белән ике алмаш кием бирмәсс еңме», – дип әйт ерг ә җиб әрг ән
иде, – дип өст әде.
23 – Әлб әтт ә ал, ике тал ант ал, – дип күндерде аны Наг ам ан.
Аннары, ике капч ыкк а ике талант көмеш белән ике алмаш кием сал ып, үзенең
ике хезмәтчес енә тотт ырд ы, һәм тег еләр, Гех азинең алд ына төшеп, капч ыкларн ы
күт әр еп китт еләр.
24 сКалк ул ык янын а җитк әч, Гех ази, алар кул ынн ан капч ыкл арн ы алып, өендә
яшер еп куйд ы да тег еләрне кайт арып җиб әрде, хезмәтчеләр кир е китт еләр. 25 Ге
хази үзенең әфәндес е янына әйләнеп килг әч, Элиша аңардан:
– Кайларда йөрдең, Гех ази? – дип сорад ы.
– Синең хезмәтчең берк ая да бармад ы, – дип җав аплад ы тег ес е.
26 – Тег е кеше, арб асынн ан төшеп, синең карш ың а атл аг анд а, минем йөр әг ем
синең янда түг ел иде дип уйл ыйсыңм ы?! Көмеш вә кием-салым, зәйт үн вә йө
зем бакчалары, вак вә эре терлек, кол ир вә кол хатын-кыз ала торг ан вак ытм ы
* 5:17 ...туфрак бирс енн әр... –

Наг аман, күрәсең, Раббыг а корбан кит ерерг ә мәзб әх ясар өчен,
Исраи л туфраг ы гына яракл ы дип уйлаг ан.
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хәзер?! 27 Шуш ы гамәлең өчен Нагаманн ың мах ау зәхмәте сиңа һәм синең нәселеңә
мәңг егә йог ып калсын, – диде.
Элиша яныннан чыкк анда, Гех ази мах аудан кар кебек ап-ак иде.

6

Балтаның судан калкып чыг уы

Беркөн пәйгамбәрләр Элишага:
– Синең катыңда яши торган урыныбыз кысанрак, 2 Үрдүн буена барып, һәркайсы
быз берәр бүрәнә әзерләсә, үзебезгә шунда яшәр урын төзер идек, – дип сүз каттылар.
– Барыг ыз, – дип җавап кайтард ы аларга Элиша.
3 Арадан берс е:
– Син дә, зинһар, үзеңнең хезмәтчеләрең белән барсаң иде, – диде.
– Барырм ын, – диде Элиша 4 һәм алар белән китеп бард ы. Үрд үн буена килеп
җиткәч, алар агач кисәргә тот ынд ылар. 5 Берсе шунда, агач аударган вак ытта, ку
лындаг ы балтасын суга төшерде.
– И-и әфәндем! Мин бит аны кешедән алып торган идем, – дип, ачыргалан ып
кычк ырып җибәрде ул.
6 – Балт аң кай тир әг ә төшт е? – дип сорад ы аңардан Аллаһ ы кешес е.
Тег е адәм балта төшкән урынн ы күрсәтте, һәм Элиша агач ботаг ын чабып алып
шул турыга ырг ыт уга, балта калк ып чыкт ы.
7 – Мә, ал, – диде ул, һәм тег е, кул ын сузып, балт ан ы алд ы.
1

Арам иләрнең Элиша тоз агына эләгүе
8 Арам патшасы, Исраи лг ә карш ы яуг а кузг ал ып:
– Мин гаскәремне әнә тег ендә урнашт ырам, – дип, үзенең хезмәтчеләре белән
киңәш-табыш итте.
9 Аллаһ ы кешес е Исраи л патшасына:
– Ул турыдан саклан ып уз, чөнк и арам иләр шунда төшеп бара, – дип хәбәр итте.
10 Шуш ылай итеп ул берн ичә тапк ыр Исраи л патшасын алдан кис әт еп куйд ы.
Исраи л патшасы, хезмәтчеләрен җибәреп, Аллаһ ы кешесе алдан кисәтеп куйган
урыннарн ы тикшерә һәм анд ый җирләрдә бик сак була торган иде.
11 Арам патшасын ың исә бу хәлг ә бик эче пошт ы, һәм ул үзенең яраннарын ча
кырт ып:
– Әйтег ез әле, сезнең кайсыг ыз Исраи л патшасы якл ы? – дип төпченде.
12 – Анд ыйлар юк, патша әфәндем, – диде аңа хезмәтчеләрнең берс е. – Исра
илдәг е Элиша пәйгамбәр хәтта йок ы бүлмәңдә сөйләгән сүзләреңне дә Исраи л
патшасына җиткерә ала.
13 – Барыг ыз, аның кайда икәнен белешег ез, кешеләр җиб әр еп кулг а алам мин
аны, – диде Арам патшасы.
– Дотанда ул, – дип килеп әйттеләр аңа.
14 Патша Дот анг а атлар, арбалар, шакт ый зур гаскәр җиб әрде. Алар, төнлә килеп
җитеп, шәһәрне камап алд ылар.
15 Алл аһ ы кешес енең хезмәтчес е таң белән торып урамг а чыкс а, кал ан ы атарбалар камап алган.
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– Әфәндем, нәрсә эшләргә соң? – дип сорад ы ул хуҗ асыннан.
16 – Курыкма, – диде аңа Аллаһ ы кешес е, – чөнк и безнең якт а көр әш үчеләр
аларн ык ыннан күбрәк.
17 – И Раббы! – дип дог а кылд ы Элиша. – Хезмәтчемнең күз ен ачсаң иде, күрс ә
иде шуш ыларн ы!
Раббы шунда хезмәтченең күзен ачты, һәм хезмәтчесе Элишаның әйләнә-тирәсен,
бөтен таун ы тут ырып, утл ы атлар һәм арбалар чолгап алганн ы күрде.
18 Арам иләр якынлаша башлаг ач, Элиша:
– Күзләрен күрмәс ит шуларн ың, – дип, Раббыга дога кылд ы, һәм Раббы, Элиша
сүзе буенча, аларн ың күзләрен күрмәс итте. 19 Шуннан Элиша:
– Сезгә кирәкле юл һәм шәһәр түг ел бу; минем арттан барыг ыз, мин сезне үзег ез
эзләгән кеше янына озат ып куя м, – дип, аларн ы Самарея тарафына ияртеп китте.
20 Самар ея г ә килеп җиткәч, Элиша:
– Раббы! Күрә алсыннар өчен ач боларн ың күзләрен, – диде, һәм Раббы алар
ның күзләрен ачт ы: баксаң, тег еләр Самарея нең урта бер җирендә торалар икән.
21 Исраи л патшасы, аларн ы күр еп, Элишадан:
– Атам, кырып бетеримме боларн ы? – дип сорад ы.
22 – Юк, үтермә син аларн ы, – диде Элиша. – Сиңа үтер ерг әме аларн ы?! Кы
лыч ың һәм угың белән аларн ы әсир итүче синме әллә?! Аларга икмәк һәм су бир,
ашап-эчсеннәр дә үзләренең хуҗ алары янына кайт ып китсеннәр.
23 Патша аларг а мул итеп табын әзерләде, тег еләр ашады-эчте. Шуннан ул алар
ны кайтарып җибәрде, һәм арам иләр үз хуҗ аларына әйләнеп кайтт ы. Моннан ары
Арам юлбасарлары Исраи л җиренә йөрмәс булд ы.
Арам иләрнең Самарея каласын чолганышка алуы
Шуш ы хәлләрдән соң күпмедер вак ыт үткәч, Арам патшасы Бен-Һадад үзенең
бөтен гаскәрен җыеп яуга кузгалд ы һәм, Самарея шәһәре янына килеп, аны чолгап
алд ы. 25 Шәһәр камал ышта калганнан соң, анда коточк ыч ачл ык башлан ып, бер
ишәк баш ын ың бәһасе хәтта сиксән шәк ыл көмешкә, чирек каб* күгәрчен тизәг е
нең бәһасе исә биш шәк ыл көмешкә бәрабәр булд ы.
26 Беркөн Исраи л патшасы шәһәр див ары өст еннән үткән чакт а, бер хат ын аңа
мөрәҗәгать итеп:
– Патша әфәнде, ярдәм ит миңа! – диде.
27 – Раббы ярдәм итмәг әнне, ничек итеп мин ярдәм күрс әт им?! Ынд ыр табаг ында
яисә шәраб сыга торган изг ечтә берәр әйберем барм ы әллә?! – дип җавап кайтард ы
аңа патша. Аннары: 28 – Ни булд ы соң сиңа? – дип сорад ы.
Шуннан соң тег е хат ын болай диде:
– Менә бу хат ын миңа: «Бир үзеңнең угл ыңн ы, бүг ен аны ашыйк, ә минем
угылн ы иртәг ә ашарбыз», – диде. 29 Шуннан минем угылн ы пешереп ашад ык.
Икенче көнне мин аңа: «Әйдә, кит ер угл ыңн ы, ашыйк», – дидем, ул исә үзенең
угл ын яшереп куйг ан.
24

* 6:25 Каб

– 1,2 л.
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30 Хат ынн ың сүзен тыңлап бет ергәч, патша өст ендәг е киемнәрен ертт ы, һәм хал ык
шунда дивар буйлап үткән патшан ың киеме аст ында ступас тук ыма бул уы н күрде.
31 – Әгәр бүг ен Шафат угл ы Элишан ың баш ы җилкәсендә калса, миңа Аллаһ ын ың
иң кат ы карг ыш ы төшсен, – диде ул 32 һәм Элиша янына үзенең кешесен җибәрде.
Бу вак ытн ы Элишан ың үз өендә өлкәннәр белән бергә җыел ып утырган чаг ы
иде. Патша чапк ын ы килеп җиткәнче үк әле янәшәсендәг е өлкәннәргә Элиша:
– Күрәсезме, минем башн ы кисәргә дип, бу кат ыйль үзенең хезмәтчесен жибәр
гән, – дип әйтеп куйган була. – Караг ыз аны, патша кешесе килеп җиткәндә, ишек
не бикле тот ыг ыз. Әнә, хезмәтчесе арт ыннан хуҗ асын ың да аяк тавыш ы ишетелә!
33 Элиша шулай өлкәннәр белән сөйләшеп торг ан арада, аның янына чапк ын
килеп җитеп патшан ың «Бу бәла-казалар Раббыданд ыр! Раббыдан миңа нәрсә кө
тәргә кала?!» дигән сүзләрен җиткерде.

7

Әмма Элиша:
– Раббы сүзенә колак сал ыг ыз, – диде. – Раббы болай дип әйтә: «Иртәгә шуш ы
вак ытта Самарея нең капк а төбендә бер сеа* сыйфатл ы бодай онын ың да, ике сеа
арпан ың да бәһасе бер шәк ыл бул ыр».
2 Патшан ың иң якын түр әләр еннән берс е шунда Аллаһ ы кешес енә җав ап итеп:
– Раббы күкнең кап усын ачса да, монд ый хәлнең бул уы мөмк ин түг ел, – диде.
Тег есе исә аңа карш ы:
– Син мон ы үз күзләрең белән күрерсең, әмма ул ризыкн ы авыз итмәссең, – диде.
1

Арам иләрнең Самарея не калд ырып качып китүе
Шәһәр капк асы төбендә мах аул ы дүрт адәм:
– Әҗәлебезне көтеп нәрсә эшләп утырабыз соң әле без монда?! 4 Әгәр шәһәргә
керергә хәл кылсак, анда ачл ык – ачтан үләчәкбез; монда утырсак та шулай ук
әҗәлебезне табачакбыз. Әйдә арам иләр стан ына барабыз; исән калд ырсалар –
яшәрбез, инде калд ырм ыйлар икән – үләрбез, – дип әңгәмә корып утыра иделәр.
5 Эңг ер төш үг ә алар арам иләр стан ына барырг а дип кузг алд ылар; арам иләр яны
на килеп җитсәләр – анда кеше зат ы күренм и, 6 чөнк и Раббы аларн ың стан ына
арба тавышлары, атлар кешнәве, зур гаскәр шавы ирештергәннән соң, арам иләр:
«Исраи л патшасы, күрәсең, безгә карш ы хитт иләрнең патшалары белән Мисыр
патшаларын яллаган», – дип, 7 кичке эңг ердә урыннарыннан кузгалганнар һәм
чат ырларын да, атларын да, ишәкләрен дә – бөтен станн ы ничек бар шулай кал
дырып, җаннарын саклап качк аннар.
8 Мах аул ы тег е адәмнәр чат ырлар янына килеп тукт аг аннар, башт а бер чат ыр
эченә кереп ашаганнар, эчкәннәр, анда булган алтын-көмешне, кием-салымны алып
яшереп куйганнар. Әйләнеп килеп икенче чат ырга кергәннәр, аннан да әйберләр
алып чыкк аннар. 9 Аннары алар:
– Хата эш эшл ибез без! Бүг енг е көн – сөенеч кит ергән көндер. Әгәр без таң
яралганч ы бу турыда хәбәр итмәсәк, баш ыбызга бәла алачакбыз. Әйдәг ез, барып,
3

* 7:1Сеа

– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 7,3 л.
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патша йорт ына хәбәр итик, – диештеләр дә, 10 шәһәр капк асы янына килеп җитеп,
капк а каравылч ыларын чак ырып алд ылар һәм:
– Без арам иләр стан ына барган идек, анда адәм зат ы да күренм и, кеше тавыш ы
да ишетелм и, атлар һәм ишәкләр бәйләнгән килеш тора, чат ырлар ничек бар, шу
лай калган, – дип сөйләп бирделәр.
11 Капк а төб ендәг е сакч ылар бу яңал ыкн ы патша сараена ирешт ерделәр. 12 Пат
ша, төнг е йок ысыннан уян ып, хезмәтчеләренә:
– Сүзем шулд ыр: арам иләр менә нәрсә эшләмәкче була: безнең ачк а интеккәнне
белеп, алар чат ырларыннан чык каннар да кырга китеп яшеренгәннәр. Имеш, без
каладан чыгабыз да, алар, безне тереләй тот ып алып, шәһәребезне басып алалар.
13 Патша хезмәтчеләр еннән берс е шунда:
– Берн ичә кеше шәһәрдә калган биш атн ы алсын да карап кайтсын, чөнк и әле
гәчә исән булганнар да дөнья куйган бик күп исраи л иләрнең язм ыш ын барыбер
кабатлая чак, – диде.
14 Патша:
– Барыг ыз, анда ниләр булган ын карап кайт ыг ыз, – дип, җиг үле ике арбан ы
арам иләр гаскәре эзеннән җибәрде.
15 Арам иләр арт ыннан алар Үрд үн буена килеп җиткәнче бард ылар – менә, бөт ен
юл өсте ашыга-кабалана кач ып баруч ы арам иләр ташлап калд ырган кием-салым
һәм төрле әйбер белән тулган. Патша тарафыннан җибәрелгән кешеләр, әйләнеп
кайт ып, аңа бу хакта хәбәр иттеләр.
16 Шунн ан соң хал ык, шәһ әрд ән чыг ып, арам ил әрнең чат ырл арын тал ад ы.
Раббы әйт кәнчә, бер сеа сыйфатл ы бодай онын ың да, ике сеа арпан ың да бәһ ас е
бер шәк ыл булд ы. 17 Иң якыннардан саналг ан тег е түр әне патша шәһәр капк асы
төб енә тәрт ип сакларг а билг ел и, һәм хал ык аны шунда тапт ап үтер ә. Аллаһ ы
кешес е бу хакт а алдан – патша аның янына килг әч әйт еп куйг ан була. 18 Аллаһ ы
кешес е ул чакт а патшаг а: «Ирт әг ә шуш ы вак ытт а Самар ея нең капк а төб ендә ике
сеа арпан ың да, бер сеа сыйфатл ы бодай онын ың да бәһ ас е бер шәк ыл бул ыр», –
дип әйт кәч, 19 тег е түр ә Аллаһ ы кешес енә: «Раббы күкнең кап усын ачса да, мон
дый хәлнең бул уы мөмк ин түг ел», – дип җав ап кайт ара. Аллаһ ы кешес е исә аңа:
«Син мон ы үз күзләр ең белән күр ерс ең, әмма ул ризыкн ы авыз итмәсс ең», – ди.
20 Шул ай килеп чыг а да: хал ык әлег е түр әне капк а төб ендә тапт ап кит ә, һәм ул
шунда дөнья куя.

8

Шунемлы кыз ның үз җирен кайтарып алуы

Тег е вак ытта угл ын кабат торм ышк а кайтарган хат ынга Элиша:
– Гаи ләңне алып китеп, башк а урында яшәп торыг ыз, чөнк и Раббы шуш ы
җирне җиде елга сузылачак ачл ыкк а дучар итә, – диде.
2 Аллаһ ы кешес енең сүз енә буйсын ып, әлег е хат ын үз гаиләс е белән пелешт иләр
иленә күченде һәм җиде ел шунда яшәде. 3 Җиде ел үтүгә, әлег е хат ын пелешт и
ләр җиреннән әйләнеп кайтт ы; ул, үзенең йорт ын вә басуы н кире кайтармакч ы
бул ып, патша хозурына килде. 4 Бу вак ытта патшан ың Аллаһ ы кешесенә хезмәт
күрсәт үче Гех азидән:
1
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– Элиша башк арган бөек эшләр хак ында сөйлә әле, – дип сораш ып торган ча
гы иде.
5 Гех ази шулай Элишан ың бер әүг ә кабат җан өрүе турында патшаг а сөйләп тор
ган мәлдә, угл ы терелгән тег е хат ын, үзенең йорт ын вә басуы н кайтарун ы үтенеп,
патша хозурына килеп керде.
– Әфәндем патша, – диде шунда Гех ази, – угл ын Элиша терелт кән хат ын менә
шушы инде.
6 Патша шунда хат ыннан сорашт ыра башлад ы, һәм хат ын аңа барысын сөйләп
бирде. Нәт иҗәдә, патша, әлег е хат ынн ың эшләрен җайлар өчен, сарай кешеләрен
нән берсен билг еләде һәм аңа:
– Хат ынн ың бар мөлкәтен вә үзе киткән көннән башлап бүг енгә кадәр аның
җиреннән алынган бөтен уңышн ы үзенә кайтарып бирсеннәр, – дип боерд ы.
Хаз аи лнең Бен-Һададны үтерүе
Арам патшасы Бен-Һадад сырх аулап торган беркөнне Элиша Дәмәшкъкә кил
де. Патшага:
– Аллаһ ы кешесе бирегә килде, – дип җиткерделәр.
8 Шуннан соң патша:
– Үзең белән берәр бүләк ал да, Аллаһ ы кешесенең карш ына чыг ып, аның аша
Раббыдан сорашт ыр: «Әлег е авыруы мнан тереләмме мин, юкм ы?» – дип, Хазаи лгә
боерд ы.
9 Хаз аи л кырык дөя күт әр ерлек бүләкне – Дәмәшкътә булг ан иң яхш ы әйб ер
ләрне төя де дә Элиша янына юнәлде һәм карш ысына килеп басып:
– Арам патшасы, угл ың Бен-Һадад: «Әлег е авыруы мнан сихәтләнәмме мин?» –
дип сорар өчен, мине синең кат ыңа җибәрде, – диде.
10 – Бар, «Һичш икс ез тер елерс ең» дип, кайт ып әйт аңа. Әмма, Раббы әйт үенчә,
аны үлем көтә, – диде Элиша 11 һәм, Хазаи лне уңайсызланд ырып, озак кына аңа
текәлеп карап торд ы, шуннан елап җибәрде.
12 – Әфәндем ни сәб әпт ән елый? – дип сорад ы аңардан Хаз аи л.
– Исраи л иләргә нинд и бәла-казалар китерәсеңне белеп елыйм, – дип җавап
лад ы Элиша. – Син аларн ың ныг ытмаларын янд ырып бет ерәчәксең, егетләрен
кыл ычтан узд ырып, күкрәк балаларын җиргә том ырачаксың, көмәнле хат ыннарын
чабып ташлая чаксың.
13 – Гад и бер эт сым ан хезмәтчең кая н килеп анд ый зур эшләр башк ара ал
сын?! – диде Хазаи л.
– Раббы миңа шун ы белдерде: син Арам патшасы булачаксың, – дип әйтте Элиша.
14 Шуннан соң Хаз аи л, Элиша яныннан кит еп, хуҗ асы янына кайт ып җитт е.
Тег есе аңардан:
– Элиша сиңа нәрсә әйтте? – дип сорад ы.
– Ул синең һичш иксез савыгасыңн ы әйтте, – дип җаваплад ы Хазаи л. 15 Ә икенче
көнне ул бер җәймә алд ы да, суга чылат ып, патшан ың йөзенә каплад ы, һәм патша
җан тәсл им кылд ы. Аның урын ына тәхеткә Хазаи л утырд ы.
7
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Яһүдә патшасы Яһорам
16 Исраи л патшасы Ахаб угл ы Йорам хак имлег енең бишенче елында, Еһошафат
әле Яһүдә патшасы булган чакта, Яһүдә тәхетенә Еһошафат угл ы Яһорам килде.
17 Тәхеткә утырг анда, аңа утыз ике яшь бул ып, Иерусал имдә ул сиг ез ел дәв ам ында
патшал ык итте. 18 Ахаб кызы аның хат ын ы булганл ыктан, ул, Ахаб йорт ы кылган
гамәлләрне кабатлап, Исраи л патшалары юлыннан йөреп, Раббы күзенә ятышсыз
күренгән гамәлләр кылд ы. 19 Әмма Раббы Үзенең кол ы Давыт хак ына Яһүдәне һәлак
итәргә теләмәде, чөнк и Давытк а һәм аның нәселенә патша тәхетен* Ул мәңг елеккә
вәгъдә иткән иде.
20 Яһорам идар ә иткән чорда, Эдом, Яһүдәг ә карш ы баш күт әр еп, үзенә патша
сайлап куйд ы. 21 Шул сәбәпле Яһорам үзенең бөтен суг ыш арбалары белән бергә
Сәг ыйрь тарафына юнәлде. Эдом иләр Яһорамн ы чолгап алд ылар, әмма төнлә ул
суг ыш арбаларын ың башл ыклары белән бергә камал ышн ы өзде, һәм аның суг ыш
чылары өйләренә таралышты. 22 Шул рәвешле, Эдом Яһүдә хак имлегеннән котылды,
һәм бу хәл бүг енг е көндә дә саклана. Шул ук вак ытларда Либна да баш күтәрде.
23 Яһор ам патш ал ык итк ән чорд аг ы башк а вак ыйг ал ар, ул башк арг ан бөт ен
эшләр Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 24 Яһорам, дөнья куеп,
Давыт каласында ата-бабалары янында дәфен кыл ынд ы*. Аның урын ына патша
бул ып угл ы Ахазея килде.

Яһүдә патшасы Ахаз ея
25 Исраи л патшасы Ахаб угл ы Йорам хак имлег енең уни кенче елында Яһүдә тәхе
тенә Яһорам угл ы Ахазея килде. 26 Патшал ык итә башлаганда, Ахазея гә егерме ике
яшь бул ып, Иерусал имдә ул бер ел дәвам ында патша бул ып торд ы. Аның әнкәсе
Атал ия – Исраи л патшасы Омринең оныг ы иде. 27 Ахазея, Ахаб йорт ы юлыннан
йөреп, аның сыман, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы, чөнк и ул
Ахаб йорт ын ың кия ве иде.
28 Беркөн Ахаз ея, Ахаб угл ы Йорам белән берлект ә, Рамот-Гилыгад тарафы
на – Арам патшасы Хазаи лгә карш ы яуга кузгалд ы. Суг ыш барыш ында арам иләр
Йорамн ы җәрәхәтләде, 29 һәм Йорам патша, Рамаһ каласында Арам патшасы Хаза
илгә карш ы суг ышк анда алган яраларын дәвалар өчен, Изрег ылга әйләнеп кайтт ы.
Яһүдә патшасы Яһорам угл ы Ахазея исә, сырх аулап ятк ан Ахаб угл ы Йорамн ың
хәлен белешергә дип, Изрег ылга килде.

9

Исраи л патшасы Еһү

Элиша, пәйгамбәрләр төркеменнән берсен үз янына чак ырып:
– Япанчаңн ың чабуларын билбавыңа кыст ыр да, май сал ынган шуш ы савытн ы
алып, Рамот-Гилыгадка кузгал. 2 Килеп җит үгә, Нимшидән туган Еһошафатның Еһү
атл ы угл ын табып, аны башк а ир туганнары арасыннан аерып ал да эчке бүлмәгә
1

* 8:19 ...патша
* 8:24 Дәф ен

тәх етен... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: якт ырт к ыч.
кылу – мәе т күм ү.
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алып кер 3 һәм, май савыт ыннан аның баш ына май коеп, Раббы болай дип әйтә,
диг ен: «Мин сине Исраи л патшасы итеп билг ел им». Шуннан ишекне ачып чыг ып
йөг ер, тотк арлана күрмә, – диде.
4 Әлег е яшь пәйг амб әр Рамот-Гилыгад тарафына кузг алд ы. 5 Килеп җит үг ә, те
зелешеп утырган яубашларын күрде дә:
– Минем сиңа әйтер сүзем бар, яубаш ы, – диде.
– Арадан кайсыбызга? – дип сорад ы аңардан Еһү.
– И яубаш ы, сиңа, – дип җаваплад ы тег есе.
6 Еһү, кузг ал ып, өйг ә керде, һәм яшь пәйг амб әр аның баш ына май койд ы:
– Исраи л Алласы Раббы болай дип әйтә: «Мин сине Раббы халк ы Исраи л өс
теннән патша итеп билг ел им, 7 һәм син әфәндең Ахаб йорт ын кырып ташларсың.
Изебел кул ыннан һәлак булган пәйгамбәрләрем һәм башк а колларым өчен шулай
үчем алын ыр. 8 Шул рәвешле, Ахаб йорт ын ың там ыры корыр: сак аст ында яисә
иректә бул уы на карамастан, Исраи лдәг е Ахаб нәселенең барча ир-ат зат ын кырып
бетерермен. 9 Ахаб йорт ын Мин Небат угл ы Яробам һәм Ахия угл ы Багша йорт ы
сыман итәрмен. 10 Изебелне исә Изрег ыл җирендә этләр ботарлап ташлар, һәм бе
рәү дә аны җир куен ына тапш ырмас», – диде.
Шуш ы сүзләрне әйтеп бетерүгә, яшь пәйгамбәр ишекне ачт ы да чыг ып йөг ерде.
11 Еһү исә хезмәтт әшләр е янына чыкт ы, һәм берс е аңардан:
– Иминлекме? Тег е тилемсә синең янга ник килгән? – дип сорад ы.
– Әлег е адәмнең кем икәнен һәм аның нәрсәләр сөйл и аласын сез үзег ез дә бе
ләсез, – диде яубаш ы.
12 – Юк, син нәрс әдер яшер әс ең, – диде тег еләр. – Әйт, зинһ ар!
Шуннан ул яшь пәйгамбәрнең:
– Раббы: «Мин сине Исраи л өстеннән патша итеп билг ел им», – дип әйтте, – ди
гән сүзләрен җиткерде.
13 Шуннан соң болар, ашыгып-кабаланып, өсләр еннән киемнәр ен салд ылар да
аның аяк астына, баск ыч басмаларына җәйделәр һәм мөгез быргыларын кычк ыртып:
– Еһү патша булд ы! – дип игълан иттеләр.
Йорам белән Ахаз ея нең үтерелүе
Нимш идән туган Еһошафатн ың угл ы Еһү, шулай итеп, Йорамга карш ы баш
күтәрде. Йорамн ың, бөтен Исраи л халк ы белән бергә, Арам патшасы Хазаи лдән
Рамот-Гилыгадны саклап кал у өчен суг ышк ан вак ыт ы иде. 15 Әмма Арам патшасы
Хазаи лгә карш ы барган көрәшләрнең берсендә җәрәхәтләнеп, Йорам Изрег ылга
дәвалан ырга кайтт ы.
Үзенең дусларын Еһү:
– Әгәр сез минем якл ы икәнсез, берәү дә биредән китеп әлег е хәбәрне Изрег ыл
шәһәренә җиткермәсен, – дип кисәтеп куйд ы да, 16 атына атлан ып, Йорам яны
на – Изрег ылга юл алд ы.
Яһүдә патшасы Ахазея нең дә, Йорамн ы күрергә дип, Изрег ылга килгән чаг ы иде.
17 Изр ег ылда күз әт ү манарасында торг ан сакч ы, Еһүнең гаскәриләр ен күр еп:
– Бер төркем гаскәри килә, – дип хәбәр салд ы.
14
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– Карш ыларына атл ы җайдак җибәр, белешсен: иминлек белән киләләрме? –
диде Йорам.
18 Атл ы җайдак, Еһү карш ына чыг ып:
– Патша белешергә кушт ы, иминлек белән киләсезме? – дип сорад ы.
– Анда синең эшең юк. Минем арттан бар, – дип җавап бирде аңа Еһү.
Манарадаг ы сакч ы:
– Йом ышч ы алар янына барып җитте, тик әйләнеп кайт м ый, – дип, патшага
хәбәр итте.
19 Аннары патша икенче бер җайдакн ы җиб әрде. Мон ысы да алар карш ына ки
леп җитеп:
– Патша белешергә кушт ы: иминлек белән киләсезме? – дип сорад ы.
– Анда синең эшең юк! Минем арттан бар! – диде аңа Еһү.
20 Сакч ы кабат:
– Йом ышч ы алар янына барып җитте, тик әйләнеп кайт м ый; төркем баш ындаг ы
кеше арбада Нимш и угл ы Еһү кебек ашк ын ып килә, – дип, патшага хәбәр итте.
21 – Арбан ы җиг ег ез! – диде Йорам, һәм аңа арба җиг еп бирделәр.
Шуннан соң Исраи л патшасы Йорам һәм Яһүдә патшасы Ахазея һәрк айсы үз
арбасында тег еләргә карш ы киттеләр һәм изрег ылл ы Набот басуы нда Еһү белән
кара-каршы очрашт ылар. 22 Еһүне күрүгә Йорам:
– Иминлек белән киләсеңме, Еһү? – дип сорад ы.
– Синең анаң Изебел потларга табынган һәм сихер кылган чакта, нинд и имин
лек турында сүз бул ырга мөмк ин? – дип җавап кайтард ы аңа Еһү.
23 Шулчак Йорам үзенең арбасын борд ы да:
– Ахазея, хыя нәт! – дип кычк ырып качмакч ы булд ы, 24 әмма Еһү, кул ына җәя
сен алып, Йорамн ың ике калак сөя г е арасына төбәп атт ы, ук Йорамн ың йөрәг ен
үтәл и тишеп чыкт ы, һәм Йорам шунда арбасына ауд ы.
25 Еһү үзенең хезмәтчес е Бидк арг а:
– Мәетен изрег ылл ы Набот басуы на ташла. Хәтерл исеңме: без синең белән Йо
рамн ың атасы Ахаб арт ыннан барган чакта, Раббы аның турында гаи птән хәбәр*
биргән иде. 26 «Кичә Мин Набот белән аның угылларын ың кан ын күрдем, – дип
белдергән иде Раббы. – Һәм Мин синнән шуш ы җирдә үч алырм ын». Раббы шулай
дип әйтте. Димәк ки, мәетен ал да, Раббы кушк анча, шул басуда ташлап калд ыр.
27 Яһүдә патшасы Ахаз ея, бу хәлләрне күр еп, Бәйт-Һәггән юлыннан кача баш
лад ы. Еһү:
– Аны да үтерег ез, – дип кычк ырып, Ахазея арт ыннан ташланд ы.
Ахазея не алар арбасында барган чакта җәрәхәтләделәр. Бу хәл Иблегам янындаг ы
Гур калк ул ыг ында булд ы. Әмма Ахазея Мег иддо шәһәренә кереп яшеренергә өл
герде һәм шунда җан бирде. 28 Хезмәтчеләре аны Иерусал имгә алып кайтт ылар һәм
Давыт каласында ата-балалары янында үз төрбәсендә дәфен кылд ылар. 29 (Ахазея
Яһүдә тәхетенә Исраи л патшасы Ахаб угл ы Йорам хак имлег енең унберенче елын
да утырган иде.)
* 9:25 Гаи пт ән

хәбәр – Аллаһ ыдан иңг ән хәб әр, вәх и.

545

IV Патшалар 9, 10

Изебелнең үтерелүе
30 Шуннан Еһү Изр ег ылг а юнәлде. Бу хакт а ишеткән Изеб ел, күзләр енә сөр
мәләр тарт ып, чәчләрен төзәтеп, тәрәзәгә карашт ыра башлад ы. 31 Еһү капк адан
килеп керүгә, ул:
– Үз әфәндесен үтергән Зимри тын ычл ык тапк анм ы?! – диде.
32 Еһү, баш ын күт әр еп, тәр әз әг ә карад ы да:
– Кайсыг ыз минем якл ы, кайсыг ыз? – дип кычк ырд ы.
Ике-өч хәрәм агасы тәрәзәдән сузыл ып карад ы. 33 Еһү аларга:
– Изебелне тәрәзәдән ташлаг ыз! – дип боерд ы, һәм тег еләр аның әмерен үтәде –
Изебелнең кан ы диварларга, атларга чәчрәде; аннары Еһүнең аты аның гәүдәсен
таптап үтте.
34 Шуннан соң Еһү йорт эченә үтт е, ашад ы, эчт е, аннары:
– Тег е ләгънәт төшкән хат ынн ы, җыешт ырып, гүр куен ына тапш ырыг ыз, ни
дисәң дә патша кызы бит, – диде.
35 Кешеләр аны күмәрг ә дип килделәр, ләк ин баш сөя г е белән аяк һәм кул сө
якләреннән кала башк а нәрсә тапмад ылар. 36 Аннары, кайт ып, патшага сөйләп
бирделәр. Аларга җавап итеп патша шун ы әйтте:
– Чөнк и Раббы Үзенең кол ы, тишбәле Ильяс аша: «Изебелнең мәетен Изрег ыл
җирендә этләр ашая чак, 37 аның мәете, басудаг ы тирес сыман, Изрег ыл җирендә
ятып калачак; шул рәвешле, берәү дә: „Менә бу – Изебел“, – дип әйтә алмая чак», –
дип әйттергән сүзләр әнә шунд ый иде.

10

Ахаб гаи ләсенең үтерелүе

Ахабн ың Самарея дә җитмеш угл ы бар иде. Изрег ылн ың түрәләренә, өл
кәннәренә, Ахаб балаларын ың тәрбия челәренә Еһү Самарея гә монд ый эч
тәлектәг е хат язып җибәрде:
2-3 «Әфәндег езнең угыллары сезнең беләндер, сездә шулай ук суг ыш арбалары
вә атлар, ныг ыт ылган шәһәр вә корал да бар. Шулай булгач, әлег е хатн ы алуга,
әфәндег езнең угыллары арасыннан иң уңган ын, иң лаекл ысын сайлап, атасын ың
тәхетенә утырт ыг ыз да патшаг ызн ы яклап суг ышк а чыг ыг ыз».
4 Әмма хатн ы алуг а, тег еләрнең кот ы алынд ы:
– Ике патша бергәләшеп аңа карш ы тора алмаганн ы, без ничек карш ы торыйк?! –
диеште алар үзара. 5 Шуннан соң патша сарае өчен җавапл ы кеше, шәһәр башл ыг ы,
өлкәннәр һәм тәрбия челәр:
– Без – синең хезмәтчеләрең, нәрсә әйтсәң, шун ы эшләрбез. Без берәүне дә
патша итеп билг еләм ибез; үзең ничек тел исең, шулай эшлә, – дип, Еһүгә йом ыш
чыларын җибәрделәр.
6 Еһү исә боларг а таг ын хат язд ы:
«Әгәр сез минем якл ы һәм миңа буйсынасыз икән, әфәндег ез угылларын ың
башларын кисеп, иртәгә шуш ы вак ытта минем янга – Изрег ылга килег ез».
(Патша угыллары җәмг ысы җитмеш кеше бул ып, аларн ы шәһәрнең күренекле
кешеләре тәрбия кыла иде.) 7 Әлег е хат килеп җит үгә, алар патша угылларын ың
1
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җаннарын кыйд ылар һәм, җитмешенең дә баш ын кәрзингә сал ып, Еһү янына –
Изрег ылга озатт ылар. 8 Хәбәрче, килеп, Еһүгә:
– Патша угылларын ың башларын алып килделәр, – дип әйт кәч, Еһү:
– Башларн ы шәһәр капк асы янында ике өемгә өеп, иртәнгә кадәр шунда кал
дырыг ыз, – диде.
9 Икенче көнне ирт ән Еһү торып чыкт ы, хал ык карш ына килеп баст ы һәм аларг а:
– Сезнең гаебег ез юк. Патшага карш ы күтәрелеп, аны үтергән кеше – мин ул. Ә
Ахаб угылларын ың җан ын кем кыйд ы? 10 Шун ы белеп торыг ыз: Раббын ың Ахаб
нәселе хак ында әйт кән бер генә сүзе дә җиренә җитм и калмад ы; Үзенең кол ы Ильяс
аша әйт кән сүзләрен Раббы әнә шул рәвешле торм ышк а ашырд ы.
11 Шуннан Еһү Изр ег ылда Ахаб йорт-нәселенең исән калг ан кешеләр ен, шулай
ук түрәләрен, дус-ишләрен һәм каһ иннәрен* дә кырып бетерде, һичкемне аямад ы.
12 Аннары ул, юлг а кузг ал ып, Самарея каласына юнәлде. Көт үчеләр шәһәре БәйтГыкыд янында ул, 13 Яһүдә патшасы Ахазея нең ир туганнарын очрат ып, алардан:
– Сез кемнәр буласыз? – дип сорад ы.
Тег еләр:
– Без – Ахазея нең ир туганнары, патша угылларын ың һәм патша анасы угыл
ларын ың хәлен белешергә барабыз, – дип җавап кайтард ы.
14 – Тер еләй кулг а алыг ыз аларн ы, – дип боерд ы Еһү.
Аларн ы тереләй кулга алд ылар һәм кырык ике кешенең барысын да шунда –
Бәйт-Гыкыд коесы буенда үтерделәр; алар арасыннан берсе дә исән калмад ы.
15 Бәйт-Гыкыдтан чыг ып киткәннән соң, Еһүнең карш ысына Рех аб угл ы Йона
даб килеп очрад ы. Аңа сәлам биреп, Еһү:
– Мин сиңа яхш ы мөнәсәбәттәмен, син дә шулайм ы? – дип сорад ы.
– Әйе, – дип җавап кайтард ы Йонадаб.
– Әгәр шулай икән – бир кул ыңн ы, – диде Еһү.
Тег есе кул ын сузд ы, һәм Еһү аны үзенең арбасына тарт ып алып:
16 – Әйдә минем белән, Раббы өчен ничек җан атып торуы мн ы күр ерс ең, – диде
дә үзе белән утырт ып алып китте.
17 Сам ар ея г ә килеп җит үг ә, Еһү, Ильяск а Раббы әйт к әнчә, Ахабн ың йортгаиләсеннән исән калган кешеләрне кырып бетерде.
Багал каһ иннәренең үтерелүе
Шуннан соң Еһү, бар хал ыкн ы җыеп, болай диде:
– Ахабтан аермалы буларак, илаһ Багалга мин күбрәк гыйбадәт кылырга җыенам.
19 Хәз ер минем янг а Баг алн ың бөт ен пәйг амб әрләр ен, аның барча хезмәтчеләр ен
вә каһ иннәрен чак ырт ып китерег ез, берсе дә килм и калмасын; чөнк и мин Багалга
олуг корбан китермәкчемен. Килмәүчеләрнең берсе дә исән калмая чак.
Еһү, чынл ыкта, Багалн ың хезмәтчеләрен кырып бетерер өчен, шуш ынд ый хәй
лә уйлап тапт ы.
20 – Баг алн ы олылау өчен бәйр әм җыен ы игълан итег ез, – диде Еһү.
18

* 10:11 Каһин

– рух ан и (гадәттә, мәҗ үси хал ыкларда).
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Шул рәвешле, җыен игълан иттеләр, 21 һәм Еһү бөтен Исраи лгә бу хакта хәбәр
юллад ы; Багал хезмәтчеләренең һәммәсе килеп җитте, бер генә килмәгән кеше дә
калмад ы – Багал сгыйбадәтх анәсе шыгрым тулд ы. 22 Кием-салымнарны карапбарлап торуч ыга Еһү:
– Бөтен Багал каһ иннәренә махсус кием китер, – дип боерд ы.
Тег есе киемнәр китерде. 23 Аннары Еһү белән Рех аб угл ы Йонадаб, Багал гый
бадәтх анәсенә кереп, Багал каһ иннәренә:
– Барлап-карап чыг ыг ыз әле, араг ызда Раббы хезмәтчеләре юкм ы, чөнк и биредә
бары тик Багал хезмәтчеләре генә кал ырга тиеш, – диде.
24 Шуннан соң корбан бүләкләр е һәм тулаем янд ыру корбан ы кит ер ерг ә кер еш
теләр. Еһү исә тышк ы яктан сиксән кешене сакк а куеп:
– Әлег е кешеләрнең язм ыш ын мин сезнең кулга тапш ырам, әгәр берәрег ез кемне
дә булса кач ыра калса, кач ып кот ылган кеше урын ына шун ың җан ы кыел ыр, – дип
кисәтеп куйган иде.
25 Тулаем янд ыру корбаннары кит ерү тәмамланг ач, Еһү сакч ыларг а һәм гаскәр
башларына:
– Барыгыз, кырып бетерегез аларны, берсе-бер качып котыла алмасын, – дип боерды.
Сакч ылар һәм гаскәрбашлары, кереп, һәммәсен кыл ычтан узд ырд ылар, аннары
мәетләрне урамга чыгарып ырг ытт ылар. Соңра алар Багал йорт ын ың эчке бүлмә
сенә үттеләр 26 һәм андаг ы изг е баганаларн ы алып чыг ып утк а салд ылар, 27 Багал
сынын ватт ылар, ә гыйбадәтханәсен җимереп ташладылар; шул урыннан хаҗәтханә
ясад ылар, һәм ул бүг енг е көндә дә шунда торад ыр. 28 Еһү, шул рәвешле, Исраи л
җирендә Багалга табын уга чик куйд ы; 29 әмма Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәр
гән Небат угл ы Яробам гөнаһларыннан – Бәйт-Эл һәм Дан каласындаг ы алт ын
бозауларга табын удан – һич аерыла алмад ы.
30 – Минем күз алд ында ихлас күңелдән башк арг ан әлег е дөр ес гамәлең өчен һәм
Ахаб йорт ын нәкъ Мин теләгәнчә җәзага тарт к ан өчен, синең угылларың Исраи л
тәхетендә дүртенче буы нга кадәр утырачак, – диде Раббы Еһүгә.
31 Ләк ин Исраи лнең Раббы Алласы скан уннарын Еһү ихлас күңелдән үтәмәде.
Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәргән Яробам кылган гөнаһлардан һич читләшә
алмад ы.
32-33 Ул көннәрдә Раббы Исраи л илен кечер әйт үг ә юл куйд ы. Үрд үннең көнч ы
гыш ында Гәд, Рубин, Менашше ыруглары яшәгән җирләрне – Арнон ташк ын ы
янындаг ы Арог ырга кадәр булган Гил ыгад һәм Башан төбәкләрен – Арам патшасы
Хазаи л яулап алган иде.
34 Еһү патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эшләр
һәм күрсәткән бат ырл ыклар Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
35 Еһү, дөнья куеп, Самарея дә дәфен кыл ынд ы. Аның урын ына тәхеткә угл ы Яһүәхәз
килде. 36 Исраи л өстеннән Еһү Самарея дә егерме сиг ез ел дәвам ында идарә итте.

11

Яһүдә патшабикәсе Аталия нең тәх еткә утыруы
Ахазея нең әнкәсе Атал ия, угл ын ың үлүен белгәннән соң, патшан ың бөтен
нәсел-нәсәбен кырып бетерде. 2 Әмма Яһорам патшан ың Яһошеба исемле
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кызы – Ахазея нең кыз туган ы – үлемгә дучар ителгән патша угыллары арасыннан
Ахазея нең Йоаш исемле угл ын урлап, аны сөт анасы белән бергә йок ы бүлмәсенә
кач ырд ы; шул рәвешле аны Атал ия күзеннән яшерделәр, һәм бала исән калд ы.
3 Илдә Атал ия патшал ык иткән чорда, Йоа ш алт ы ел дәв ам ында сөт анасы белән
бергә сРаббы йорт ында кач ып яшәде.
4 Атал ия җиденче елын патшал ык иткәндә, срух ан и Еһоя да җансакч ыларн ың
һәм сарай сакч ыларын ың йөзбашларын үз янына – Раббы йорт ына чак ыртт ы һәм,
алар белән килеш ү төзеп ант иттергәннән соң, патша угл ын күрсәтте. 5 Аннары
монд ый боерык бирде:
– Сез менә нәрсә эшләг ез, – диде ул, – шимбә көнне хезмәткә керешкән сакч ы
ларн ың өчтән бер өлеше патша сараенда сакта торсын; 6 икенче бер өлеше – Сур
капк асы янында, таг ын бер өлеше исә сарайн ы саклауч ылар арт ындаг ы капк а
төбендә булсын. Шул рәвешле, чиратлаш ып сарайн ы сакларсыз. 7 Шимбә көнне
хезмәтен тәмамлауч ы сакч ылар – аларн ың калган ике өлеше – Раббы йорт ында
патшан ы саклар. 8 Һәркем, кул ына корал тот ып, патшан ы бөтен яктан урап алсын.
Кем дә булса сезнең сафларга якынайса, җан ын кыег ыз. Патша кайда гына барса
да, янәшәсендә бул ыг ыз.
9 Йөзбашлары һәммәс ен рух ан и Еһоя да кушк анча эшләде: билг еләнг ән шимб ә
көнне хезмәткә керешкән һәм шул көнне хезмәтен тәмамлаган һәркемне җитәк
челәре үз янына туплад ы һәм рух ан и Еһоя да янына алып килде. 10 Рух ан и шунда
Давыт патшан ың Раббы йорт ында сакланган сөңг е вә калк аннарын йөзбашларына
таратт ы. 11 Кулларына корал тотк ан сакч ыларн ы ул, патшан ы саклар өчен, Аллаһ ы
йорт ын ың көн ягыннан төн ягына кадәр, смәзбәх һәм Йорт тирәл и куеп чыкт ы.
12 Шуннан Еһоя да, патша угл ын алып килеп, аның баш ына таҗ киг езде, кул ына
Кан ун китабы тотт ырд ы; баш ына май коеп патша дип игълан иткәннән соң, ба
рысы кул чапт ы, «Яшәсен патша!» – дип кычк ырд ы.
13 Атал ия, сакч ыл арн ың, хал ыкн ың шаул аш уы н ишет еп, алар янын а Раббы
йорт ына килсә, 14 гадәт кушк анча, терәк баганасы янында патша басып тора. Аны
йөзбашлары һәм бырг ыч ылар әйләндереп алган; ил-йорт күңел ача, бырг ы тавыш
лары яңг ырый. Атал ия шунда, өстендәг е киемнәрен ерт ып:
– Хыя нәт, хыя нәт! – дип кычк ырырга тот ынд ы.
15 – Алып чыг ыг ыз аны бир едән; арт ыннан иярүче булса, кыл ычт ан узд ыры
гыз, – дип боерд ы шунда рух ан и Еһоя да гаскәр белән идарә итүче йөзбашларына,
чөнк и Атал ия не Раббы йорт ында үтерүләрен теләмәде.
16 Атал ия не тот ып алд ылар да, патша сараен ың Атлар капк асы янына алып ки
леп, җан ын кыйд ылар.
17 Еһоя да исә хал ыкн ың һәм патшан ың Раббы халк ы бул уы турында килеш ү,
шулай ук патша белән хал ык арасында килеш ү төзеде. 18 Шуннан соң илнең бар
халк ы, Багал йорт ына юнәлеп, аны җимерде, андаг ы мәзбәхләрне, сыннарн ы ват ып
бетерде һәм шунда, мәзбәхләр алд ында, Багал каһ ине Маттанн ы үтерде.
Раббы йорт ын саклар өчен, рух ан и Еһоя да сакч ылар билг еләде. 19 Шуннан ул,
йөзбашларын, җансакч ыларн ы, сарай сакч ыларын һәм илнең бар халк ын ияртеп,
патшан ы Раббы йорт ыннан озата чыкт ы; алар, Җансакч ылар капк асы аша үтеп,
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патша сараена узд ылар һәм патшан ы тәхеткә утыртт ылар. 20 Ил-йорт рәхәтләнеп
күңел ачт ы. Атал ия не патша сараенда кыл ычтан узд ырганнан соң, шәһәр тын ыч
лан ып калд ы.
21 Тәхеткә утырг анда, Йоа шк а җиде яшь иде.

12

Яһүдә патшасы Йоаш

Исраи л патшасы Еһү хак имлег енең җиденче елында Яһүдә тәхетенә Йо
аш килде, Иерусал имдә ул кырык ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе
Сибья тум ыш ы белән Беер-Шебадан иде. 2 Рух ан и Еһоя да өйрәткәнгә күрә, Йоаш
гомер буе Раббы күзенә ятышл ы күренгән эшләр эшләде; 3 әмма калк ул ыклардаг ы
гыйбадәт кыл у урыннары һаман шулай кала бирде, һәм хал ык әүвәлг ечә шунда
корбан китерде, хуш исле сумала-майлар көйрәтте.
4 Берв ак ыт Йоа ш рух ан иларг а болай диде:
– Раббы йорт ына баг ышланган бар көмешне – мәҗбүри сал ымн ы, нәзер кы
луч ылар китергән һәм Раббы йорт ына ихт ыя ри бүләк ителгән бөтен акчаларн ы
туплаг ыз. 5 Һәрбер рух ан и, алып кил үчеләрдән бу акчаларн ы кабул итеп, Раббы
йорт ын ың ватылган-җимерелгән урыннарын төзәт үгә сарыф итсен.
6 Әмма Йоа ш патша егерме өченче елын идар ә иткәндә дә әле, рух ан илар йорт
ның җимерелгән-ватылган урыннарын төзәтмәгәннәр иде. 7 Шуннан Йоаш патша,
рух ан и Еһоя дан ы һәм башк а рух ан иларн ы чак ырып:
– Ни өчен сез йортн ың ватылган-җимерелгән урыннарын төзәтм исез? Бүг еннән
башлап кешеләрдән көмеш алун ы туктат ыг ыз, көмешне йортн ың ват ылган урын
нарын төзәт үгә тот ыг ыз, – диде.
8 Рух ан илар хал ыкт ан көмеш алмаск а һәм йортт аг ы төз екләндерү эшләр е өчен
җавапл ыл ыкн ы үз өсләреннән төшерергә булд ылар.
9 Шуннан соң рухани Еһояда бер тартма алды да, өстенә тишек уеп, аны Раббы
йортына кергән уңайга уң тарафка, мәзбәх янына урнаштырды. Бусага төбендә сак
та торучы руханилар Раббы йортына килгән бөтен көмешне шунда сала бардылар.
10 Тартма эчендәге көмеш шактый җыелгач, патшаның кәтибе белән баш рухани Раб
бы йортына кергән көмешне капчыкларга санап тутыра һәм капчык авызын бәйләп
куя торган булдылар. 11 Аннары саналган көмешне Раббы йортында төзү эшләрен
башкаручыларга тапшыралар, тегеләр исә аны Раббы йортында эшләүче балта оста
лары вә төзүчеләргә, 12 дивар торгызучы вә таш кисүчеләргә түләр, шулай ук агач вә
эшкәртелгән таш сатып алыр, Раббы йортының ватылган-җимерелгән урыннарын
төзәттерер, гомумән, йорттагы төзү эшләрен дәвам итәр өчен тоталар иде. 13 Раббы
йортына кергән көмеш Йорт өчен көмеш җамаяклар, филтә кыскычлары, касәләр,
быргылар, төрледән-төрле алтын вә көмеш савытлар ясар өчен тотылмады, 14 чөнки
кергән көмеш төзү эшләре алып баручыларга түләүгә һәм Раббы йортын төзеклән
дерүгә китә иде. 15 Эш башкаручыларга акча түләүче кешеләрдән исәп-хисап таләп
итмәделәр, чөнки алар намус белән эш итте. 16 сГаеп йолу корбаны һәм сгөнаһ йолу
корбаны өчен түләнгән көмеш Раббы йортына кермәде, алар руханиларныкы иде.
17 Шул вак ытларда Арам патшасы Хаз аи л, яуг а кузг ал ып, Гәткә карш ы суг ыш
башлад ы һәм аны яулап алд ы; аннары Хазаи л, Иерусал имгә таба борыл ып, аңа
1
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һөҗүм итәргә ния тләде. 18 Әмма Яһүдә патшасы Йоаш үзенең ата-бабалары – Яһүдә
патшалары Еһошафат белән Яһорам, Ахазея һәм үзе Раббы йорт ына баг ышлаган
бөтен изг е әйберләрне, шулай ук Раббы йорт ы һәм патша йорт ы хәзинәсендәг е
бөтен алт ынн ы җыеп, Арам патшасы Хазаи лгә җибәрде; шуннан соң Хазаи л Ие
русал имне яулап алу ния теннән кире кайтт ы.
19 Йоа ш патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эшләр
Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 20 Йоаш хезмәтчеләре аңа карш ы
фетнә оешт ырд ылар һәм Силла аймаг ына төшә торган юл буенда урнашк ан БәйтМиллода үтереп чыкт ылар. 21 Аны хезмәтчеләре Шимгат исемле хат ынн ың угл ы
Йозабад һәм Шомер исемле хат ынн ың угл ы Яһозабад үтерде. Йоаш дөнья куйгач,
аны Давыт каласында ата-бабалары янында дәфен кылд ылар. Аның урын ына тә
хеткә угл ы Амасия килде.

13

Исраи л патшасы Яһүәх әз

Яһүдә патшасы Ахазея угл ы Йоаш хак имлег енең егерме өченче елында
Исраи л тәхетенә Еһү угл ы Яһүәхәз килде һәм Самарея дә унҗ иде ел дәва
мында патша бул ып торд ы. 2 Ул, Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәргән Небат угл ы
Яробам кылган бөтен гөнаһларн ы кабатлап, алардан һич аерыла алм ыйча, Раббы
күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы; 3 һәм бу хәлдән Исраи л халк ына Раб
бын ың ачуы кузг ал ып, Ул байтак гомерләргә Исраи л язм ыш ын Арам патшасы
Хазаи л вә Хазаи л угл ы Бен-Һадад кул ына тапш ырд ы. 4 Әмма Яһүәхәз Раббыг а
фөрья д итте*, һәм Раббы аны ишетте, чөнк и Ул исраи л иләрнең кысынк ыл ыкта
яшәвен, Арам патшасын ың аларн ы ничек кысрыклавын күреп тора иде. 5 Шуннан
Раббы исраи л иләргә котк аруч ы җибәрде, һәм исраи л иләр арам иләр зол ым ыннан
кот ылд ылар – исраи л иләр әүвәлг ечә үзләренең йортларында тыныч-имин яши
башлад ылар. 6 Тик шулай да алар Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәргән Яробам
йорт ы гөнаһларын кабатлад ылар, алардан һич аерыла алмад ылар; өстәвенә алиһә
с
Аширә хөрмәтенә куелган багана Самарея дә һаман кала бирде.
7 Илле атл ы җайдак, ун суг ыш арбасы һәм ун меңлек җәя үле гаскәрне санама
ганда, Яһүәхәз гаскәреннән берн и калмад ы, чөнк и башк аларын, ашл ык сукк анда
күтәрелгән тузан хәленә китереп, Арам патшасы кырып бетергән иде.
8 Яһүәхәз патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр һәм
күрсәткән батырлыклар Исраил патшаларының елъязмасында бәян ителгән. 9 Яһүәх әз,
дөнья куеп, Самареядә дәфен кылынды. Аның урынына тәхеткә углы Яһоаш килде.
1

Исраи л патшасы Яһоаш
Яһүдә патшасы Йоаш хак имлег енең утыз җиденче елында Исраи л тәхетенә
Яһүәхәз угл ы Яһоа ш килде һәм уна лт ы ел дәвам ында Самарея дә патша бул ып
торд ы. 11 Ул, Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәргән Небат угл ы Яробам кылган гө
наһларн ы кабатлап, алардан һич аерыла алм ыйча, Раббы күзенә ятышсыз күренгән
гамәлләр кылд ы.
10

* 13:4 Фөрья д

итү – ярдәм сорап ялвару.
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12 Яһоа ш патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эш
ләр һәм күрсәткән бат ырл ыклар, Яһүдә патшасы Амасиягә карш ы алып барган
суг ышлар хак ында Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 13 Яһоаш
дөнья куйганнан соң, аның урын ына тәхеткә Яробам утырд ы. Яһоаш Самарея дә
Исраи л патшалары янында дәфен кыл ынд ы.
14 Элиш а бер авыруд ан сырх аул ап киткәч (соң ынн ан, мант ый алм ыйч а, шул
авырудан ул үлә), Исраи л патшасы Яһоаш аның янына килеп:
– Атам, атам! Исраи лнең суг ыш арбасы һәм атл ы гаскәре! – дип, аның өстендә
ачы күз яшьләре түгәргә тот ынд ы.
15 – Кул ыңа җәя белән ук ал әле, – диде аңа шунда Элиша.
Тег есе ук белән җәя алд ы. 16 Аннары Элиша Исраи л патшасына:
– Кул ыңдаг ы җәя не әзерлә, – диде.
Тег есе җәя не әзерләде, һәм Элиша үзенең кулларын патшан ың куллары өстенә
куеп:
17 – Коя ш чыг ыш ына караг ан тәр әз әне ач, – диде.
Патша тәрәзәне ачт ы.
– Ат угыңн ы, – диде Элиша.
Патша атып җибәрде.
– Бу – Раббын ың җиң үче угы, арам иләрне җиң үче ук! – диде Элиша. – Арам и
ләрне син Афыкта тар-мар китерәчәксең.
18 Аннары Элиша:
– Укларн ы ал, – диде.
Тег е алд ы.
– Уклар белән җиргә ор, – диде ул аңа.
Патша өч тапк ыр сукт ы да туктап калд ы. 19 Аллаһ ы кешесенең аңа ачуы чыкт ы:
– Биш яисә алт ы тапк ыр орырга кирәк иде, – диде ул. – Шул очракта син ара
миләрне тул ысынча тар-мар китерер идең, ә хәзер сиңа җиң ү өч кенә тапк ыр на
сыйп булачак.
20 Элиша дөнья куйд ы, һәм аны дәф ен кылд ылар.
Берара ел баш ында Мәаб юлбасарлары Исраи л җиренә басып керә торган бул ып
киттеләр. 21 Бервак ыт шулай берн ичә исраи л и гүргә мәет иңдермәкче бул ып тор
ганда, шул юлбасарларн ы күреп, мәетне Элишан ың каберенә төшереп җибәрде;
төшкән уңайга Элишан ың сөя кләренә орынган мәеткә җан керде, һәм ул аяг ына
торып баст ы.
22 Яһүәхәз патшал ык иткән чорда, Арам патшасы Хаз аи л Исраи л халк ына көн
күрсәтмәде. 23 Әмма Раббы Исраи л халк ына мәрхәмәтле булд ы, аны кызган ып,
Ибраһ им, Исх ак вә Ягък уб белән төзелгән килеш ү хак ына аңа йөзе белән борыл
ды. Ул бүг енг е көнгә кадәр Исраи л халк ын Үзенең күз алд ыннан куы п җибәрмәде
һәм аларн ың кырыл уы на юл куймад ы.
24 Арам патшасы Хаз аи л дөнья куйг аннан соң, аның урын ына патша бул ып угл ы
Бен-Һадад калд ы. 25 Соңра Яһоаш патша үзенең атасы Яһүәхәздән Хазаи л суг ы
шып алган бөтен шәһәрләрне Бен-Һададтан кабат кайтарып алд ы. Яһоаш аны, өч
мәртәбә тар-мар китереп, Исраи л калаларын үзенә кайтард ы.
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Яһүдә патшасы Амасия

14

1 Исраи л патшасы Яһүәхәз угл ы Яһоа ш хак имлег енең икенче елында Яһүдә
тәхетенә Йоаш угл ы Амасия килде. 2 Тәхеткә утырганда, аңа егерме биш
яшь бул ып, Иерусал имдә ул егерме туг ыз ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе
Яһогаддан тум ыш ы белән Иерусал им кызы иде. 3 Амасия Раббы күзенә ятышл ы
күренгән гамәлләр кылд ы, әмма аның гамәлләре ерак бабасы Давытн ык ыннан
үзгә бул ып, ул бөтен яктан атасы Йоашн ы кабатлад ы. 4 Калк ул ыклардаг ы гыйба
дәт кыл у урыннары һаман шулай кала бирде, һәм хал ык әүвәлг ечә шунда корбан
китерде, хуш исле сумала-майлар көйрәтте.
5 Хак имлекне ул ныклап үз кул ына алг ач, атасы Йоа ш патшан ы үтерг ән хезмәтче
ләрнең җаннарын кыйд ы. 6 Әмма әлег е кат ыйльләрнең балаларына кул күтәрмәде,
чөнк и Муса китабындаг ы Кан унда Раббы болай ди: «Бала гаебе өчен атан ың җан ы
кыелмас, ата гаебе өчен дә балан ың җан ы кыелмас; һәрбер адәм үзенең гөнаһ ы өчен
үлем җәзасына тарт ылсын».
7 Амасия, суг ыш ып, Тоз үзәнендә ун мең эдом ине кырып салд ы; Селан ы яулап
алып, аңа Йоктеи л дип исем кушт ы; әлег е урын бүг енг е көндә дә шулай аталад ыр.
8 Амасия шуннан соң Исраи л патшасына – Еһүдән туг ан Яһүәхәз угл ы Яһоа шк а:
– Чык әйдә, йөзгә-йөз килеп суг ыш ыйк, – дип, илчеләрен җибәрде.
9 Әмм а Иср аи л патш асы Яһоа ш Яһүд ә патш асы Амасияг ә бол ай дип җав ап
кайтард ы:
– Ливанда үсеп утырган күгән агач ы Ливандаг ы эрбет агач ына «Кызыңн ы минем
угл ыма хат ынл ыкк а бир әле» дигән хәбәр җибәргән, ди. Әмма бер кырг ый Ливан
җанвары, килеп, әлег е күгән агач ын таптап бетергән, ди. 10 Син эдом иләрне тар-мар
китердең һәм шуннан чамасыз масаеп киттең. Өеңдә генә утыр! Нигә үз баш ыңа
бәла эзл исең?! Югыйсә үзең дә, синең белән бергә Яһүдә дә бетәр.
11 Әмма Амасия аның сүз енә колак салмад ы. Шуңа күр ә Исраи л патшасы Яһоа ш
аңа карш ы яуга кузгалд ы, һәм алар Яһүдә җирендәг е Бәйт-Шемештә йөзгә-йөз оч
рашт ылар. 12 Яһүд иләр, исраи л иләр тарафыннан тар-мар ителеп, өйләренә кайт ып
киттеләр. 13 Шулай итеп, Исраи л патшасы Яһоаш Яһүдә патшасы Амасияне – Аха
зея дән туган Йоаш угл ын – Бәйт-Шемештә әсир итте; шуннан Яһоаш Иерусал имгә
юнәлде, анда ул Эфраи м капк асыннан алып Почмак капк асына кадәр, чама белән
дүрт йөз терсәк* арада Иерусал им диварын җимерде; 14 аннары Раббы йорт ын ың
һәм патша сараен ың хәзинә саклаг ыч ында булган бар алтын-көмешне вә савытсабаны кулга төшереп, әсирләр алып, Самарея гә әйләнеп кайтт ы.
15 Яһоа ш патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан эшләр һәм
күрсәткән бат ырл ыклар, Яһүдә патшасы Амасиягә карш ы алып барган суг ышлар
хак ында Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 16 Яһоаш, дөнья ку
еп, Самарея дә Исраи л патшалары янында дәфен кыл ынд ы. Аның урын ына патша
бул ып угл ы Яробам килде.

* 14:13 Терсәк

– 45 см.

553

IV Патшалар 14, 15
17 Исраи л патшасы Яһүәхәз угл ы Яһоа ш дөнья куйг аннан соң, Яһүдә патшасы
Йоаш угл ы Амасия таг ын унбиш ел гомер кичерде. 18 Амасия патшал ык иткән чор
даг ы башк а вак ыйгалар Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
19 Иерусал имдә Амасияг ә карш ы фетнә оешт ырылд ы, һәм ул Лах ишк а кач ып
китте; әмма аның арт ыннан Лах ишк а кешеләр юллап, аны шунда үтерделәр. 20 Ама
сиянең гәүдәсен, атта алып кайт ып, Давыт каласы Иерусал имдә ата-бабалары
янында дәфен кылд ылар.
21 Шуш ы хәлләрдән соң бөт ен Яһүдә халк ы уна лт ы яшьлек Азария не* атасы
Амасия урын ына патша итеп куйд ы. 22 Амасия ата-бабалары янында мәңг елек
йок ыга талганнан соң, Азария өр-яңадан Элат каласын терг езде һәм аны кабат
Яһүдәгә кайтард ы.

Исраи л патшасы Яробам
Яһүдә патшасы Йоаш угл ы Амасия хак имлег енең унбишенче елында Исраи л
тәхетенә Яһоаш угл ы Яробам килде һәм кырык бер ел дәвам ында Самарея дә ида
рә итте. 24 Ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы, Исраи л халк ын
гөнаһ юлына этәргән Небат угл ы Яробам кылган гөнаһлардан һич аерыла алмад ы.
25 Исраи л Алласы Раббы Үзенең кол ы – Гәт-Хепер пәйг амб әр е Амитт ай угл ы
Юныс аша әйт кәнчә, Яробам патша Лебо-Хаматтан* башлап Араба диңг езенә*
кадәр булган арада Исраи л чикләрен әүвәлг е хәленә кайтард ы.
26 Исраи л халк ын ың авыр газ апларын Раббы күр еп торд ы: колн ың да, ирекле
хал ыкн ың да язм ыш ы ачы иде, һәм Исраи лгә ярдәм итә алырдай һичкем юк иде.
27 Исраи лнең исемен якт ы дөнья йөз еннән юк итәрг ә теләмәг әнг ә күр ә, Раббы Ис
раи л халк ын Яһоаш угл ы Яробам кул ы белән котк ард ы.
28 Яробам патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эш
ләр һәм күрсәткән бат ырл ыклар, Яһүдәнеке саналган Дәмәшкъ белән Хаматн ы
суг ышларда кабат Исраи л кул аст ына кайтаруы хак ында Исраи л патшаларын ың
елъязмасында бәя н ителгән. 29 Яробам үзенең ата-бабалары – Исраи л патшалары
янында мәңг елек йок ыга талгач, аның урын ына патша бул ып угл ы Зәкәрия килде.
23

15

Яһүдә патшасы Азария

Исраи л патшасы Яробам хак имлег енең егерме җиденче елында Яһүдә пат
шасы булып Амасия углы Азария килде. 2 Тәхеткә утырганда, аңа уна лт ы яшь
бул ып, Иерусал имдә ул илле ике ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе Якүлья
тум ыш ы белән Иерусал им кызы иде. 3 Азария, Раббы күзенә ятышл ы күренгән га
мәлләр кыл ып, һәр нәрсәдә атасы Амасияне кабатлад ы. 4 Ләк ин калк ул ыклардаг ы
гыйбадәт кыл у урыннары һаман шулай кала бирде, һәм хал ык шунда әүвәлг ечә
корбан китерде, хуш исле сумала-майлар көйрәтте.
1

* 14:21 Азария

– 15:13 тә Уззия дип бирелг ән.
– яһүд телендә әлег е гыйбарә «Хамат җиренә бара торг ан юл» диг әнне
дә аңлат ырг а мөмк ин.
* 14:25 Араба диңг ез е – ягън и Үле диңг ез.
* 14:25 Лебо-Хамат
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5 Раббы Азария патшаг а зыя н салг анл ыкт ан, ул, ахырг ы сәг ат енә кадәр мах ау
зәхмәтеннән азаплан ып, аерым йортта яшәде. Аның угл ы Иотам сарайн ы да кай
гыртт ы, Яһүдә җирендә яшәүче хал ык белән дә идарә итте.
6 Азария патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эш
ләр Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 7 Азария, дөнья куеп, Давыт
каласында ата-бабалары янында дәфен кыл ынд ы. Аның урын ына патша бул ып
угл ы Иотам килде.

Исраи л патшасы Зәкәрия
Яһүдә патшасы Азария хак имлег енең утыз сиг езенче елында Исраи л тәхетенә
Яробам угл ы Зәкәрия килде һәм алт ы ай дәвам ында Самарея дә идарә итте. 9 Ул,
үзенең ата-бабалары кебек, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы, Ис
раи л халк ын гөнаһ юлына этәргән Небат угл ы Яробам гөнаһларыннан һич аерыла
алмад ы.
10 Явеш угл ы Шалл ум Зәкәрия г ә карш ы фетнә оешт ырд ы – хал ык алд ында аның
җан ын кыйд ы да аның урын ына тәхеткә үзе утырд ы. 11 Зәкәрия патшал ык иткән
чордаг ы башк а вак ыйгалар Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
12 Раббын ың Еһүг ә «Синең угылларың Исраи л тәхет ендә дүрт енче буы нг а кадәр
утырачак» дип әйтеп куйган сүзләре, шул рәвешле, торм ышк а ашт ы.
8

Исраи л патшасы Шаллум
13 Яһүдә патшасы Уззия* хак имлег енең утыз туг ызынч ы елында Исраи л тәхет е
нә Явеш угл ы Шалл ум килде һәм бер ай дәвам ында Самарея дә идарә итте. 14 Гәд и
угл ы Менахем, Тирсадан Самарея гә килеп, Явеш угл ы Шалл умн ың җан ын кыйд ы
да аның урын ына тәхеткә үзе утырд ы. 15 Шалл ум патшал ык иткән чордаг ы башк а
вак ыйгалар, ул оешт ырган фетнә турында Исраи л патшаларын ың елъязмасында
бәя н ителгән.
16 Менахем, Тирсадан килеп, Типсах шәһәр ендә һәм аның тир әс ендә яшәүче
хал ыкк а һөҗ үм итте дә аларн ы кырып бетерде, чөнк и хал ык аңа шәһәр капк асын
ачудан баш тарт к ан иде. Менахем хәтта авырл ы хат ыннарн ы да ярып ташлад ы.

Исраи л патшасы Менах ем
Яһүдә патшасы Азария хак имлег енең утыз туг ызынч ы елында Гәд и угл ы Мена
хем, Исраи л тәхетенә килеп, ун ел дәвам ында Самарея дә идарә итте. 18 Шул чорда
ул, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кыл ып, Исраи л халк ын гөнаһ юлына
этәргән Небат угл ы Яробам гөнаһларыннан һич аерыла алмад ы.
19 Берз аман с Ашш ур патшасы Пул*, суг ыш ачмакч ы бул ып, Исраи л җир енә аяк
баст ы. Менахем исә, Пул минем якл ы булсын, үзем патша бул ып кал ыйм, дигән
максат белән аңа мең талант көмеш түләде. 20 Анд ый күләмдәг е көмешне Ашш ур
патшасына җыеп тапш ырыр өчен, Исраи лнең мул торм ышл ы кешеләре иллешәр
17

* 15:13 Узз ия
* 15:19 Пул

– 14:21 дә Азария дип бирелг ән.
– 15:29 да Тиглат-Пилесер дип бирелг ән.
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шәк ыл көмеш бирергә тиеш булд ы. Шуннан соң Ашш ур патшасы, Исраи лне кал
дырып, кире үз иленә кайт ып китте.
21 Менахем патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эш
ләр Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 22 Менахем дөнья куйгач,
аның урын ына патша бул ып угл ы Пек ах ья килде.
Исраи л патшасы Пекахья
Яһүдә патшасы Азария хак имлегенең илленче елында Исраи л тәхетенә Менахем
угл ы Пек ах ья утырд ы һәм ике ел дәвам ында Самарея дә идарә итте. 24 Ул, Раббы
күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кыл ып, Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәргән
Небат угл ы Яробам гөнаһларыннан һич аерыла алмад ы. 25 Пек ах ьянең дәрәҗәле бер
түрәсе – Ремал ия угл ы Пек ах – аңа карш ы фетнә оешт ырд ы: илле гил ыгадл ын ы
ияртеп, Самарея дәг е патша сарае скальгасына үтеп керде дә, патшан ың, шулай ук
Әрг үб белән Ариенең җан ын кыеп, үзе патша бул ып утырд ы.
26 Пек ах ья патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эш
ләр Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
23

Исраи л патшасы Пеках
Яһүдә патшасы Азария хак имлег енең илле икенче елында Исраи л тәхетенә
Ремал ия угл ы Пек ах килде һәм егерме ел дәвам ында Самарея дә идарә итте. 28 Ул,
Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кыл ып, Исраи л халк ын гөнаһ юлына
этәргән Небат угл ы Яробам гөнаһларыннан һич аерыла алмад ы.
29 Пек ах патша идарә иткән көннәрдә, Исраи лгә Ашш ур патшасы Тиглат-Пилесер*
һөҗ үм итт е һәм, Ион, Әбел-Бәйт-Мәгакәһ, Яноа х, Кыд ыш, Хатсор калаларын,
шулай ук Гил ыгад, сГәл иләя, Нәптал и җирләрен басып алып, халк ын әсирлеккә
Ашш урга озатт ы.
30 Шулай булд ы ки, Элаһ угл ы Һошея көннәрдән беркөнне Ремал ия угл ы Пек ах
ка карш ы фетнә оешт ырд ы – аңа һөҗ үм ясап, аны үтерде дә тәхеткә үзе утырд ы.
Бу хәл Яһүдә патшасы Уззия угл ы Иотам хак имлег енең егерменче елында булд ы.
31 Пек ах патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эшләр
Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
27

Яһүдә патшасы Иотам
Исраи л патшасы Ремал ия угл ы Пек ах хак имлег енең икенче елында Яһүдә
патшасы бул ып Уззия угл ы Иотам килде. 33 Тәхеткә утырг анда, аңа егерме биш
яшь бул ып, Иерус ал имдә ул уна лт ы ел дәв ам ынд а идар ә итт е. Аның әнк әс е
Яруша – Сад ыйк кызы иде. 34 Иотам, Раббы күз енә ятышл ы күр енг ән гамәлләр
кыл ып, һәрб ер эшт ә атасы Уззия не кабатлад ы. 35 Ләк ин калк ул ыклардаг ы гый
бадәт кыл у урыннары һаман шулай кала бирде, хал ык шунда әүв әлг ечә корбан
кит ерде һәм хуш исле сумала-майлар көйр әтт е. Иотам Раббы йорт ындаг ы Югары
капк ан ы яңадан төз еде.
32

* 15:29 Тиглат-Пилесер

– 15:19 да Пул дип бирелг ән.
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36 Иотам патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан эшләр Яһүдә
патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 37 (Иотам патшал ык иткән көннәрдә,
Раббы Арам патшасы Рәсинне һәм Ремал ия угл ы Пек ахн ы яу белән Яһүдәгә карш ы
җибәрә башлад ы.) 38 Иотам, дөнья куеп, үзенең ерак бабасы Давыт каласында атабабалары янында дәфен кыл ынд ы. Аның урын ына патша бул ып угл ы Әхәз килде.

16

Яһүдә патшасы Әхәз

Исраи л патшасы Ремал ия угл ы Пек ах хак имлег енең унҗ иденче елында
Яһүдә патшасы Иотам урын ына тәхеткә угл ы Әхәз килде. 2 Тәхеткә утырган
да, аңа егерме яшь бул ып, Иерусал имдә ул уна лт ы ел дәвам ында идарә итте. Ерак
бабасы Давыттан үзгә буларак, ул үзенең Раббы Алласы күзенә ятышл ы күренгән
гамәлләр кылмад ы; 3 Исраи л патшалары юлыннан йөрде, исраи л иләр күз алд ын
нан Раббы сөргән хал ыкларн ың әшәке йолаларына ияреп, хәтта үзенең угл ын да
учакк а сал ып корбан кылд ы; 4 калк ул ыкларда, түбәҗ ирләрдә, киң ябалдашл ы вә
мул яфракл ы һәр агач төбендә корбан чалд ы, хуш исле сумала-майлар көйрәтте.
5 Берв ак ыт Арам патш асы Рәсин һәм Исраи л патш асы Рем ал ия угл ы Пек ах,
Иерусал имгә карш ы яуга күтәрелеп, Әхәзне камал ышта тотт ылар, ләк ин җиңә
алмад ылар. 6 (Ул чакта Арам патшасы Рәсин, Элат каласын кабат үзенә кайтарып
алып, яһүд иләрне аннан куы п җибәргән була; шуннан соң Элатта эдом иләр яши
башл ый, алар бүг енг е көндә дә шунда гомер итәдер.) 7 Әхәз исә Ашш ур патшасы
Тиглат-Пилесерга үзенең илчеләре аша:
– Мин синең кол ың вә угл ыңд ыр; миңа һөҗ үм иткән Арам патшасы белән Ис
раи л патшасы кул ыннан килеп котк ара күр, – дигән хәбәр җиткерде. 8 Әхәз Раббы
йорт ында һәм патша сарае хәзинәсендә булган барл ык алтын-көмешне җыеп алып
Ашш ур патшасына бүләккә җибәрде. 9 Ашш ур патшасы аның гозерен екмад ы:
Дәмәшкъкә һөҗ үм итеп, аны яулап алд ы, анда яшәүче хал ыкн ы Кыйрга сөрде, ә
Рәсиннең җан ын кыйд ы.
10 Шунн ан соң Әхәз, Ашш ур патш асы Тиглат-Пилесер белән очр аш у өчен,
Дәмәшкъкә юл алд ы. Дәмәшкъкә килг әч, андаг ы мәзб әхне күреп, аның рәсе
мен һәм төзү сызым ын рух ан и Урия гә җибәрде. 11 Рух ан и Урия исә Әхәз патша
ның Дәмәшкътән кайт уы на әлег е үрнәк буенча мәзбәхне төзеп куйган иде инде.
12 Дәмәшкътән әйләнеп кайт уг а, патша, әлег е мәзб әхне карап чыг ып, аның өст ендә
корбаннар китерде. 13 Ул анда, үзенең тулаем янд ыру корбан ын вә сикмәк бүләг ен
янд ырып, сшәраб бүләг ен койд ы һәм мәзбәхкә тат ул ык корбаннарын ың кан ын
чәчрәтте. 14 Раббы йөзе алд ында торган бак ыр мәзбәхне исә ул, Раббы йорт ын ың
карш ыннан – яңа мәзбәх белән Раббы йорт ы арасында торган урын ыннан куз
гат ып, әлег е яңа мәзбәхтән төнья ктарак урнашт ырд ы. 15 Аннары рух ан и Урия гә
монд ый боерык бирде:
– Әлеге зур яңа мәзбәхтә иртәнге тулаем янд ыру корбан ын, кичке икмәк бүләген,
патшан ың тулаем янд ыру корбан ы белән икмәк бүләг ен, шулай ук ил халк ын ың
тулаем янд ыру корбан ы белән икмәк һәм шәраб бүләкләрен китер; тулаем янд ыру
корбаннарын ың вә башк а төр корбаннарн ың кан ын мәзбәхкә чәчрәт. Ә тег е бак ыр
мәзбәхне мин Раббыга мөрәҗәгать итәр өчен файдалан ырм ын.
1
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Рух ан и Урия һәммәсен Әхәз патша кушк анча эшләде.
Шуннан соң Әхәз патша, аск уймадаг ы кысаларн ы сынд ырып алып, алар өс
тендәг е юынг ычларн ы салд ырд ы, ясалма диңг езне, үгез сыннары өстеннән төшер
теп, таш басмага куйд ырд ы. 18 Шимбә көннәрдә файдалан ыла торган өсте ябул ы
махсус корылман ы сүттерде, Раббы йорт ына патшалар кереп йөрү өчен эшләнгән
тышк ы капк ан ы да алд ырд ы; боларн ың һәммәсен ул Ашш ур патшасын ың күңелен
күрер өчен эшләде.
19 Әхәз патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан эшләр Яһүдә
патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 20 Әхәз, дөнья куеп, Давыт каласында
ата-бабалары янында дәфен кыл ынд ы. Аның урын ына патша бул ып угл ы Хизә
кыйя килде.
16
17

17

Исраи лнең соңгы патшасы Һошея

Яһүдә патшасы Әхәз хак имлег енең уни кенче елында Исраи л тәхетенә Элаһ
угл ы Һошея утырд ы һәм туг ыз ел дәвам ында Самарея дә идарә итте. 2 Ул Раб
бы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы, әмма үзенә кадәр булган Исраи л
патшалары сыман күп явызл ыклар эшләмәде.
3 Ашш ур патшасы Шалманес ер Һошея г ә карш ы суг ыш ачт ы; Һошея аңа буйсын у
белдереп ясак түл и башлад ы. 4 Әмма берзаман Һошея, ярдәм сорап, Мисыр патша
сы Со янына үзенең илчеләрен юллаганнан соң, Ашш ур патшасына елның-елында
түл и торган ясаг ын җибәрм и башлад ы; Ашш ур патшасы, Һошея нең хыя нәте ту
рында белеп, аны сак аст ына алд ы һәм зинданга япт ы. 5 Аннары, Исраи л җиренә
һөҗ үм итеп, Самарея гә таба юнәлде һәм өч ел дәвам ында аны камал ышта тотт ы.
6 Һошея хак имлег енең туг ызынч ы елында Ашш ур патшасы Самар ея не яулап алд ы
да, исраи л иләрне Ашш урга сөреп җибәреп, аларн ы Халак шәһәрендә, Хабур елга
сы буендаг ы Гөзән төбәг ендә һәм мадайл ылар яшәгән шәһәрләрдә урнашт ырд ы.
1

Исраи л патшалыгының һәлак булу сәбәбе
Исраи л иләргә килгән бәланең сәбәбе шунда иде: үзләрен Мисыр патшасы
фиргавен кул ыннан азат иткән, Мисыр җиреннән алып чыкк ан Раббы Аллалары
карш ында алар гөнаһ эш кылд ылар, чит-ят илаһларга табына башлад ылар; 8 алар
ның күз алд ыннан Раббы сөреп җибәргән хал ыкларн ың гореф-гадәтләренә ияреп,
Исраи л патшалары кылган гамәлләрне кабатлад ылар; 9 Раббы Аллалары күзенә
ятышсыз күренгән гамәлләр кыл ып, күзәт ү манараларыннан башлап ныг ыт ылган
шәһәрләргә кадәр барча калк ул ыкларда гыйбадәт кыл у урыннары булд ырд ылар;
10 һәрб ер түб әҗ ирдә, киң ябалдашл ы вә мул яфракл ы һәр агач төб ендә изг е баг ана
лар һәм алиһә Аширә хөрмәтенә сыннар урнашт ырд ылар; 11 аларн ың күз алд ыннан
Раббы сөреп җибәргән хал ыклар сыман, шул калк ул ыкларн ың һәммәсендә кор
баннар китерделәр; Раббын ың ачуы н кузгат ып яман эшләр кылд ылар; 12 Раббы:
«Алай эшләмәгез», – дип әйтә торуга карамастан, пот-сыннарга табынд ылар. 13 Раб
бы Үзенең пәйгамбәрләре һәм гаи птән хәбәр бирүчеләре аша: «Яман юлыг ызн ы
ташлап, ата-бабаларыгызга әйтеп калд ырган һәм колларым, пәйгамбәрләрем аша
җиткергән Кан ун ымдаг ы боерык вә каг ыйдәләремне үтәг ез», – дип, Исраи л белән
7

с
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Яһүдәне һаман кисәтеп килде. 14 Әмма алар бу сүзләргә колак салмад ылар, Раббы
Аллаларына иман китермәгән тискәре ата-бабалары сыман үҗәтлән үдә булд ылар;
15 Аның каг ыйдәләр ен, ата-бабалары белән төз ег ән килеш үен, Аның күрсәтмәкисәтүләрен санга сукмад ылар; берн игә ярамаган потларга ияреп, шун ың белән
үзләре дә яраксыз затларга әйләнделәр; Раббы: «Янәшәг ездәг е хал ыкларн ың гамәл
ләрен кылмаг ыз», – дип әмер бирүгә карамастан, әлег е хал ыклар арт ыннан иярде
ләр; 16 Раббы Аллалары биргән боерыкларга колак салм ыйча, үзләренә ике бозау
сын ы койд ырып алд ылар, алиһә Аширәгә баг ышлап багана куйд ылар, бөтен күк
җисемнәренә сәҗдә кылд ылар, Багалга табынд ылар; 17 үзләренең кыз-угылларын
ут аша узд ырып корбан китерделәр, күрәзәлек иттеләр һәм сихер кылд ылар; Раб
бы алд ында явызл ыклар эшләп, Аның ачуы н китерделәр. 18 Шуңа күрә Раббын ың
исраи л иләргә бик нык ачуы чыкт ы, һәм Ул аларн ы Үзенең күз алд ыннан сөрде,
Яһүдә ыруг ыннан башк а Аның хозурында беркем калмад ы.
19 Әмма Яһүдә дә үзенең Раббы Алласы боерыкларын санламад ы, Исраи л горефгадәтләренә ияреп китте. 20 Әнә шуңа күрә Раббы бөтен Исраи л нәселеннән йөз
чөерде. Аларн ы газапларга дучар итеп талауч ылар кул ына тапш ыра торган булд ы
һәм, ниһая ть, Үзеннән бөтенләй читкә тибәрде.
21 Раббы исраи л иләрне Давыт йорт ыннан аерып алг аннан соң, алар патша итеп
Небат угл ы Яробамн ы куйд ы; әлег е Яробам, исраи л иләрне Раббыдан тәмам биз
дереп, аларн ы коточк ыч зур гөнаһк а этәрде. 22 Исраи л иләр, шулай итеп, Яробам
гөнаһларын кабатлап, алардан һич аерыла алмад ы. 23 Ахыр чиктә, Үзенең колла
ры – пәйгамбәрләре аша кисәтә килгәнчә, Раббы Исраи л халк ын Үзеннән читкә
тибәрде: исраи л иләр үз җирләреннән Ашш урга сөрелде, һәм алар бүг енг е көндә
дә шунда гомер кичерәләр.
Чит халыкларның Исраи л җирендә яши башлавы
24 с

Бабил, Көтәһ, Авва, Хамат һәм Сефарваи м калаларында яшәүче хал ыкн ы Аш
шур патшасы исраи л иләр урын ына Самарея шәһәрләренә күчерде. Күчеп килгән
хал ык, Самарея дә җирләшеп китеп, аның калаларында көн күрә башлад ы. 25 Анда
яши башлауларын ың беренче мәлләрендә бу хал ык Раббын ы санламад ы, шун ың
өчен Раббы, алар өстенә арысланнар җибәреп, әлег е ертк ыч җанварлар кешеләрне
үтерә иде. 26 Шуннан Ашш ур патшасына, килеп, болай дип әйттеләр:
– Самарея калаларына син күчереп урнашт ырган хал ык әлег е җирнең Алласы
кан уннарын белм и, шул сәбәпле Ул алар өстенә арысланнар җибәрә, һәм ертк ыч
җанварлар аларн ың гомерен өзә, чөнк и хал ык шул җирнең Алласы кан уннарын
нан бихәбәрдер.
27 Моңа җав ап итеп Ашш ур патшасы:
– Самарея дән сөрелг ән бер әр рух ан ин ы кире шунда җиб әрег ез; хал ык ара
сында яшәп, аларн ы шул җирнең Алласы кан уннарына өйрәтсен, – дип боерд ы.
28 Самар ея дән сөр елг ән рух ан илардан бер әү, килеп, Бәйт-Элдә яши һәм хал ыкн ы
Раббыдан курк ырга, Аны хөрмәтләргә өйрәтә башлад ы.
29 Ләк ин һәрб ер хал ык, үзе яшәг ән калада үз илаһларын ың сыннарын булд ырып,
калк у урыннарда самарея леләр төзеп калд ырган гыйбадәтх анәләрдә урнашт ырд ы.
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Бабиллеләр – Суккөт-Бенот, көтәһлеләр – Нергәл, хамат иләр – Ашима, 31 ав
вимнәр Нибхаз вә Тартак сыннарын ясап, шуларга табына иделәр. Сефарваимлеләр
исә, Сефарваи м илаһлары Адраммәл ик белән Анаммәл иккә үзләренең угылларын
баг ышлап, аларн ы утта янд ыра иделәр. 32 Әлег е хал ыклар шулай ук Раббыга да та
бынд ылар. Алар үз арасыннан каһ иннәр сайлап куеп, әлег е каһ иннәр калк ул ык
лардаг ы гыйбадәтх анәләрдә хезмәт иттеләр. 33 Раббыга табын у белән бергә алар,
шулай итеп, бирегә күчеп килгәнче нинд и хал ык арасында яшәгән булсалар, шул
хал ыкн ың гадәте буенча үз илаһларына да табына бирделәр. 34 Алар бүг енг е көндә
дә үзләренең әүвәлг е гореф-гадәтләренә буйсын ып яшиләр, Раббыдан курыкм ый
лар һәм, Ягък уб (кайчанд ыр Раббы аңа Исраи л дип исем куша) ток ым ына Раббы
әмер иткәнчә, Аның каг ыйдә вә карарларын, кан ун вә боерыкларын үтәм иләр.
35 Исраи л халк ы белән килеш ү төз ег ән вак ытт а, Раббы аларг а болай дип әйт еп
куйган иде:
– Башк а илаһларн ы олыламаг ыз, аларга табынмаг ыз, гыйбадәт кылмаг ыз, шу
лай ук корбан да китермәг ез; 36 көчле кул ын сузып, сезне Мисыр җиреннән алып
чыкк ан Раббын ы хөрмәтләг ез, Аңа гына табын ыг ыз һәм корбан китерег ез; 37 Аның
сезгә язылган каг ыйдә вә карарларын, кан ун вә боерыкларын һәрчак үтәргә ты
рыш ыг ыз һәм чит илаһларга табынмаг ыз; 38 Мин сезнең белән төзегән килеш үне
онытмаг ыз һәм чит илаһларга табынмаг ыз; 39 бары тик үзег езнең Раббы Аллаг ызн ы
гына олылагыз-хөрмәтләгез, шул чаг ында Ул сезне бөтен дошманнарыг ыз кул ын
нан йол ып алыр.
40 Әмма алар* бу сүзләрг ә колак салмад ылар, үзләр енең әүв әлг е гореф-гадәтләре
буенча гамәл кыла торд ылар.
41 Чит хал ыклар, Раббын ы олылап-хөрмәтләсәләр дә, үзләр енең пот-сыннарына
табын уларын дәвам иттеләр. Аларн ың балалары да, балаларын ың балалары да бү
генг е көнгә кадәр аталары кылган гамәлләрне кабатл ый бирәләр.
30

18

Яһүдә патшасы Хиз әкыйя

Исраи л патшасы Элаһ угл ы Һошея хак имлег енең өченче елында Яһүдә
тәхетенә Әхәз угл ы Хизәк ыйя килде. 2 Тәхеткә утырганда, аңа егерме биш
яшь бул ып, Иерусал имдә ул егерме туг ыз ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе
Аби – Зәкәрия кызы иде. 3 Хизәк ыйя, бар нәрсәдә ерак бабасы Давытн ы кабатлап,
Раббы күзенә ятышл ы күренгән гамәлләр кылд ы: 4 калк у урыннарн ы гамәлдән
чыгарып, чит илаһларн ың изг е баганаларын җимерде, алиһә Аширә хөрмәт енә
куелган баганаларн ы чабып ташлад ы, Муса койд ырган бак ыр еланн ы ватт ы, чөн
ки шуш ы көнгә кадәр исраи л иләр, әлег е елан алд ында хуш исле сумала-майлар
көйрәтеп, аңа Нех уштан дип мөрәҗәгать итә иделәр.
5 Хиз әк ыйя бары тик Раббыг а – Исраи л Алласына гына ышан ыч ын баглад ы;
бөтен Яһүдә патшалары арасында аңарга кадәр дә, аңардан соң да анд ый патша
ның булган ы юк иде әле. 6 Хизәк ыйя, Раббыга сыг ын ып, Аның юлыннан һич тә
тайп ылмад ы, Раббы Мусага әйтеп калд ырган боерыкларн ы төгәл үтәде. 7 Раббы
1

* 17:40 ...алар...

– Самарея г ә күчеп килг ән чит хал ыклар турында сүз баруы ихт имал.
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һәрчак аның янында бул ып, Хизәк ыйянең бөтен эше уңышл ы бард ы: Хизәк ыйя,
Ашш ур патшасына карш ы баш күтәреп, аңа хезмәт итүдән туктад ы; 8 ул, Газа кала
сына һәм аның әйләнә-тирәсендәге җирләргә кадәр барып җитеп, пелешт иләрнең
һәммә күзәт ү манарасын һәм ныг ыт ылган шәһәрен тар-мар китерде.
9 Хиз әк ыйя патша хак имлег енең дүрт енче елында, димәк ки, Исраи л патшасы
Элаһ угл ы Һошея хак имлег енең җиденче елында, Ашш ур патшасы Шалманесер,
Самарея гә һөҗ үм итеп, аны камал ышк а алд ы, 10 һәм өч елдан шәһәр аның кул ына
күчте. Хизәк ыйя хак имлег енең алт ынч ы елында, димәк ки, Исраи л патшасы Һо
шея хак имлег енең туг ызынч ы елында, Самарея җиңелде. 11 Шуннан соң Ашш ур
патшасы, исраи л иләрне Ашш урга сөреп җибәреп, аларн ы Халак шәһәрендә, Хабур
елгасы буендаг ы Гөзән төбәг ендә һәм мадайл ылар яшәгән шәһәрләрдә урнашт ыр
ды. 12 Исраи л иләргә килгән бәланең сәбәбе шунда иде: алар үз Раббы Алласын ың
тавыш ына колак салмад ы, Аның белән төзегән килеш үне бозд ы, Раббы үзенең кол ы
Мусага әйтеп калд ырган сүзләрне тыңламад ы, аларн ы үтәмәде.
Санх ерибнең Иерусалимгә янавы
Хизәк ыйя патша хак имлег енең унд үртенче елында Ашш ур патшасы Санхе
риб, Яһүдәнең барл ык ныг ыт ылган калаларына һөҗ үм итеп, аларн ы яулап алд ы.
14 Шуннан Яһүдә патшасы Хиз әк ыйя:
– Гаеплемен, мине тын ычл ыкта калд ыр; күпме бәһа билг еләсәң, шун ы түләр
мен, – дигән хәбәр белән Ашш ур патшасы янына Лах ишк а илчеләрен җибәрде.
Ашш ур патшасы Яһүдә патшасы Хизәк ыйягә өч йөз талант көмеш вә утыз талант
алт ын түләргә билг еләде. 15 Хизәк ыйя Раббы йорт ында һәм патша сарае хәзинә
сендә табылган бөтен көмешне аңа түләде. 16 Яһүдә патшасы Хизәк ыйя шулай ук
Раббын ың Изг е йорт ында ишекләргә һәм ишек борысларына капланган алт ынн ы,
салд ырып, Ашш ур патшасына бирде.
17 Аннары Ашш ур патшасы Лах иш каласыннан Иерусал имг ә, Хиз әк ыйя патша
янына, зур гаскәр белән үзенең иң зур хәрби түрәсен, сарайн ың баш түрәсен һәм
баш киңәшчесен җибәрде. Иерусал имгә килеп җиткәч, алар, Йон юуч ылар кырына
илтә торган юлда – югары буан ың суү ткәрг ече янында туктап, 18 Яһүдә патшасын
чак ыртт ылар. Алар карш ына сарай башл ыг ы Хилк ыйя угл ы Эльяк ыйм, скәт ип
Шебна һәм Асафн ың угл ы елъязмач ы Йоа х чыкт ы.
19 Баш киңәшче аларг а әйтт е:
– Хизәк ыйя патшага җиткерег ез: олуг патша – Ашш ур патшасы – болай ди:
«Нәрсәгә өметләнәсең син? 20 Син сөйләгәннәр бөтенесе буш сүздер, суг ыш өчен
бит хәрби остал ык һәм көч кирәк. Син миңа карш ы баш күтәрдең – хәзер кемгә
өметләнеп торасың? 21 Син Мисырга, шул чатнаган кам ыш тая кк а тая нмакч ы бу
ласың, ә бит ул үзенә тая нган кешенең кул ын җәрәхәтләп тишеп керәчәк! Мисыр
патшасы фиргавен үзеннән ярдәм өмет иткән һәркем өчен шунд ый.
22 Бәлк и, сез миңа: „Раббы Аллабыз ярдәменә ышанабыз“, – дип әйт ерс ез. Әм
ма калк ул ыкларда Аллаг ызга гыйбадәт кыл у урыннарын һәм Аның мәзбәхләрен
Хизәк ыйя юк итте түг елме?! Яһүдә белән Иерусал им халк ына ул: „Бары тик Иеру
сал имдәг е шуш ы мәзбәх карш ында гына сәҗдә кыл ыг ыз!“ – дип әйтте түг елме?!»
13
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23 Әйдә, минем хуҗ ам Ашш ур патшасы белән кул суг ып килешег ез әле. Ул: «Ике
мең баш атымн ы бирәм, тик җайдаклар таба алырсың микән?!» – дип әйтә. 24 Ми
сырн ың суг ыш арбалары вә җайдакларына өметләнсәң дә, хуҗ ам хезмәт ендәг е
иң кечкенә җитәкчегә ничек карш ы тора алырсың икән?! 25 Әллә мин бу урынн ы
Раббы ихт ыя рыннан башк а тар-мар итә дип уйл ыйсыңм ы?! Раббы Үзе миңа: «Ул
җиргә һөҗ үм ит һәм аны вәйран кыл*», – диде.
26 Хилк ыйя угл ы Эльяк ыйм, Шебна һәм Йоа х:
– Без колларың белән с арамей телендә сөйләш, без аны аңл ыйбыз. Кала дива
рында басып торган хал ык алд ында безнең белән яһүдчә сөйләшмә, – диделәр
баш киңәшчегә.
27 Әмма баш киңәшче аларг а:
– Хуҗ ам мине бу сүзләрне сезнең хуҗ ага һәм сезгә әйтер өчен генә җибәргән ди
сезме әллә?! Юк, дивар өстендә басып торган, сезнең белән бергә үз тизәг ен ашап,
үз сидег ен эчәргә мәҗбүр булачак кешеләргә әйтер өчен дә җибәрде ул мине, – диде.
28 Шуннан соң баш киңәшче урын ыннан торд ы да с яһүд телендә болай дип кыч
кырд ы:
– Олуг патшан ың – Ашш ур патшасын ың сүзләрен тыңлаг ыз! 29 Ул болай ди:
«Хиз әк ыйя сезне сат ашт ырмасын, ул сезне минем кулдан котк ара алмая чак!
30 Хиз әк ыйя сезне: „Раббы һичш икс ез котк арачак безне, бу кала Ашш ур патшасы
кул ына бирелмәя чәк“, – дип өметләндермәсен». 31 Хизәк ыйя не тыңламаг ыз, чөн
ки Ашш ур патшасы болай ди: «Минем белән сол ых төзег ез, минем якк а чыг ыг ыз;
шул чаг ында һәркем үз йөзем куаг ын ың, үз инҗ ир агач ын ың җимешен ашар, үз
коесын ың суы н эчәр. 32 Соңра мин, килеп, сезне үзег езнеке кебек үк җиргә, ашл ык
вә шәрабк а, икмәк вә йөзем бакчаларына, зәйт үн маена вә балга бай булган җиргә
алып китәрмен, һәм сез үлмәссез, шунда гомер итәрсез. Хизәк ыйя сүзенә колак
салмаг ыз, „Раббы безне котк арачак“, – дип, сезне саташт ырмасын ул. 33 Бүтән ха
лыкларн ың илаһларыннан берәрсе Ашш ур патшасы кул ыннан үз җирен котк арып
кала алд ым ы?! 34 Хамат белән Арпад илаһлары кайда?! Сефарваи м, Һена һәм Ивва
илаһлары кайда?! Самарея не минем кулдан котк арып кала алд ым ы алар?! 35 Бу
җирләрнең илаһларыннан кайсысы минем кулдан үз җирен котк арып кала алд ы?!
Шулай булгач, ничек итеп Раббы Иерусал имне минем кулдан котк арыр икән?!»
36 Ләк ин хал ык дәшмәде, берн ичек тә җав ап кайт армад ы, чөнк и патша аларг а:
«Җавап бирмәг ез», – дип боерган иде. 37 Шуннан соң сарай башл ыг ы Хилк ыйя угл ы
Эльяк ыйм, кәт ип Шебна һәм Асафн ың угл ы елъязмач ы Йоа х, киемнәрен ерт ып,
Хизәк ыйя янына кайтт ылар һәм баш киңәшченең сүзен җиткерделәр.

19

Хиз әкыйянең Ишагыйядән киңәш соравы

Мон ы ишеткәч, Хизәк ыйя патша, үзенең киемнәрен ерт ып һәм тупас ту
кымага төренеп, Раббы йорт ына китте, 2 ә сарай башл ыг ы Эльяк ыймн ы,
кәт ип Шебнан ы һәм өлкән рух ан иларн ы (алар барысы да тупас тук ымага төренгән
иде) Амотс угл ы Ишаг ыйя пәйгамбәр янына җибәрде. 3 Алар, килеп:
1

* 18:25 Вәйран

кылу – җимерү, ват у; юк итү.

562

IV Патшалар 19

– Хизәк ыйя менә нәрсә әйтә: «Бүг енг е көн – кайг ы вә җәза, хурл ык көнедер,
әйтерсең балан ың туар вак ыт ы җиткән, ә аны туд ырырга көч калмаган. 4 Хуҗ а бу
ларак, Ашш ур патшасы үзенең баш киңәшчесен тере Зат булган Аллаһ ын ы хурларга
җибәргән. Бәлк и, Раббы Аллаң, аны ишетеп, шул сүзләре өчен җәзасын бирер, әгәр
син әлегәчә исән калганнар өчен догада торсаң», – диделәр.
5 Хиз әк ыйя патшадан килг ән хезмәтчеләрг ә 6 Ишаг ыйя болай диде:
– Хуҗ аг ызга Раббы әйт кәннәрне тапш ырыг ыз: «Ашш ур патшасын ың хезмәт
челәре Мине хурлаган һәм син ишеткән шул сүзләрдән курыкма. 7 Менә, Ашш ур
патшасына Мин шунд ый рух иңдерәчәкмен, ул, бер хәбәр ишет үгә, үз җиренә
кайт ып китәчәк, һәм Мин аны шунда кыл ычтан узд ырачакм ын».
8 Ашш ур патш асы Лах иш кал асын калд ырып китк әнне ишетк әннән соң, баш
киңәшче аның янына әйләнеп кайтт ы һәм патшан ың Либнаг а һөҗ үм итүен белде.
9 Ашш ур патшасы, Хәб әшс тан патшасы Тирһ ак ан ың үзенә карш ы суг ышк а чы
гуы н ишеткәч, Хизәк ыйягә кабат илчеләр җибәрде һәм аларга:
10 – Яһүдә патш асы Хиз әк ыйяг ә әйт ег ез: «Өметләнеп торг ан Алл аң, Ашш ур
патшасы Иерусал имне яулап ала алмас, дип сине алдамасын. 11 Ашш ур патшала
рын ың барл ык илләрне нәрсә эшләткәнен ишеттең бит син: ул илләрне алар ту
лысынча юк итте; бер син генә кот ыл ып кал ырм ын дип уйл ыйсыңм ы?! 12 Минем
ата-бабаларым тар-мар иткән хал ыкларн ың илаһлары аларн ы котк ард ым ы соң?!
Гөзән белән Харанн ы, Ресефне, Телассардаг ы Эден халк ын котк арып кала алд ы
мы?! 13 Хамат белән Арпад патшалары, Сефарваи м каласын ың, Һена вә Ивван ың
патшалары кайда хәзер?!» – дип әйтергә боерд ы.
Хиз әкыйянең Раббыга ялваруы
Илчеләр кул ыннан хатн ы алып укыгач, Хизәк ыйя Раббы йорт ына юнәлде һәм
хатн ы Раббы карш ында җәеп салд ы. 15 Ул Раббыга дога кылд ы:
– И-и Раббы, скерубимнәр өстендә утыруч ы Исраи л Алласы! Син генә җирдәг е
барл ык патшал ыкларн ың бердәнбер Алласы! Син күкне вә җирне бар кылд ың.
16 И-и Раббым, колаг ыңн ы сал ып тыңла! Раббым, күзләр еңне ач вә күр! Тер е Зат
булган Аллаһ ын ы хурлауч ы Санхерибнең сүзләрен ишет! 17 И-и Раббым, Ашш ур
патшаларын ың барл ык хал ыкларн ы вә аларн ың илләрен харап итүе 18 һәм илаһ
ларын утк а ырг ыт уы хакт ыр. Ләк ин бит алар илаһлар түг ел, ә бәлк и кеше кул ы
ясаган агач вә таш нәрсәләр иде, шуңа күрә аларн ы юк иттеләр дә. 19 Хәзер исә,
Раббы Аллабыз, безне аның кул ыннан котк ара күр; шул чаг ында җирдәг е барл ык
патшал ыклар Раббын ың гына Аллаһ ы икәнен белерләр.
14

Санх ерибнең җиңелүе
Амотс угл ы Ишаг ыйя шуннан соң Хиз әк ыйяг ә монд ый хәб әр җиб әр ерг ә
кушт ы:
– Раббы – Исраи л Алласы – болай ди: Ашш ур патшасы Санхериб турындаг ы
дог аңн ы Мин ишетт ем. 21 Аның турында Мин, Раббы, әйт кән сүзләр монд ыйд ыр:
«Гыйффәтле Сион-кыз сине кимсетеп көлә,
Иерусалим-кыз арт ыңнан баш чайк ап кала.
20
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Кемне хурлад ың син? Кемне яманлад ың?
Кемгә карш ы тавыш ыңн ы күтәрдең,
тәкәбберләнеп кемгә күзеңне күтәреп карад ың? –
Исраи лнең изг е Алласына!
Син үзеңнең хәбәрчеләрең аша Хуҗа-Хакимне хурлад ың
һәм: „Күп санл ы арбаларым белән биек тау башларына,
Ливанн ың кеше аяк басмаган сыртларына күтәрелдем,
андаг ы биек-биек эрбет агачларын,
гүзәл кипарисларн ы кистем,
таун ың иң ерак почмаг ына,
урманнарн ың үзәг енә барып җиттем;
чит җирне казып, шуннан чыкк ан чишмәнең суы н эчтем;
аяк табаннарым белән
барл ык Мисыр елгаларын киптердем“, – дидең.
Ишетмәдеңмен и?
Мин мон ы инде күптән әзерләгән,
борын заманнарда ук алдан ния тләп куйган идем,
хәзер исә торм ышк а ашырд ым –
ныг ыт ылган калаларн ы синең кул ың белән
хәрабәләр өеменә әйләндердем.
Анда яшәүчеләр көчсезләнеп калд ы,
алар рисвай бул ып дер калт ырап тора;
алар кырдаг ы үлән,
бол ындаг ы яшеллек,
түбәдә там ыр җибәрмәс борын
көнч ыг ыш җиленнән көйгән үсенте кебек.
Урын ыңнан торасыңм ы син, утырасыңм ы,
чыгасыңм ы, керәсеңме –
Мин барысын белеп торам,
Миңа карш ы баш күтәрүеңне дә
беләм Мин синең.
Миңа карш ы баш күтәрүең,
Минем колакк а килеп ирешкән тәкәбберлег ең өчен
борын ыңа – ыргак,
авызыңа авызл ык кидерәм Мин синең,
килгән юлыңнан кире кайтарып җибәрәм».

Әй Хизәк ыйя, менә сиңа билг е: быел – коелган игеннән үскәнне, киләсе ел
ны – үзеннән-үзе тишелгәнне ашарсыз, өченче елн ы исә үзег ез чәчәрсез, урырсыз,
йөзем бакчалары утырт ырсыз, аларн ың җимешләрен ашарсыз. 30 Яһүдә халк ын ың
кот ыл ып калган ы, янәдән там ыр җибәреп, җимеш бирер. 31 Чөнк и исән калганнар
29
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Иерусал имнән чыгар, кот ыл ып калганнар Сион тавыннан төшәр. Боларн ың һәм
мәсен Күкләр Хуҗ асы Раббын ың көчле ярат уы торм ышк а ашырыр.
32 Шуңа күр ә Ашш ур патшасы турында Раббы болай ди:
«Ул монда кермәя чәк, бу калага үзенең укларын очырмая чак,
калк ан ы белән якын килмәя чәк,
һөҗ үм итәр өчен, кала тирәл и туфрак өемнәре күтәртмәя чәк.
33
Килгән юлыннан кире кайт ып китәчәк ул,
бу калага кермәя чәк, – ди Раббы. –
34
Мин бу калан ы Үзем вә кол ым Давыт хак ына
котк арып һәм саклап калачакм ын».
Шул төнне Раббы фәрештәсе, килеп, Ашш ур гаскәре туктаган урында йөз
сиксән биш мең кешене һәлак итте. Иртәг есен уянсалар – бөтен әйләнә-тирә мәет
белән тулган. 36 Шуннан соң Ашш ур патшасы Санхериб, туктаган урын ыннан куз
гал ып, үзе яшәгән Ниневәгә кайт ып китте. 37 Көннәрдән беркөнне, үзенең илаһ ы
Нисрох йорт ында гыйбадәт кылган чакта, угыллары Адраммәл ик белән Сарисир
аны кыл ыч белән чабып үтерделәр дә Арарат җиренә качт ылар. Аның урын ына
патша бул ып угл ы Эсар-Хаддон килде.
35

20

Хиз әкыйянең авырып китүе һәм сих әтләнүе

Хизәк ыйянең, бик кат ы авырып, үлем түшәг ендә ятк ан чаг ы иде. Аның
янына Амотс угл ы Ишаг ыйя пәйгамбәр килеп әйтте:
– Раббы болай ди: «Эшләреңне тәрт ипкә китер, чөнк и әҗәлең якын, син инде
терелмәя чәксең».
2 Шунда Хиз әк ыйя йөз е белән див арг а таба борылд ы да Раббыг а ялв арырг а то
тынд ы:
3 – Йа Раббым, Синең күз еңә ятышл ы гамәлләр кыл ып, тугрыл ык белән, чын
йөрәктән Синең юлдан йөргәнемне исеңә төшерсәң иде.
Шуларн ы әйтеп, Хизәк ыйя әче күз яшьләре белән елый башлад ы.
4 Бу вак ытт а Ишаг ыйя эчке ишег алд ыннан чыг ып өлг ермәг ән иде әле, шунда
аңа Раббы сүзе килеп иреште:
5 – Кир е әйләнеп кер дә Минем халк ымн ың хак име Хиз әк ыйяг ә әйт, атаң Да
вытн ың Раббы Алласы болай дип әйтә, диг ен: «Мин синең догаңн ы ишеттем, күз
яшьләреңне күрдем – инде терелт ермен Мин сине, берсекөнгә Раббы йорт ына
барырсың; 6 Мин сиңа унбиш ел гомер өст им. Ашш ур патшасы кул ыннан сине дә,
бу калан ы да котк арырм ын, бу калан ы Мин Үзем вә кол ым Давыт хак ына яклап
кал ырм ын».
7 Шуннан соң Ишаг ыйя:
– Инҗ ир каг ы китерсеннәр, – диде.
Хизәк ыйянең җәрәхәтенә инҗ ир каг ы япт ылар, шуннан Хизәк ыйя сихәтләнә
башлад ы.
8 Хиз әк ыйя Ишаг ыйя дән:
1
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– Раббын ың мине савыкт ырасына һәм берсекөнгә Раббы йорт ына барасыма
ишарә итүче билг е нинд и? – дип сорад ы.
9 Ишаг ыйя аңа болай дип җав аплад ы:
– Вәг ъдәсенең үтәл үенә ишарә итеп, Раббыдан сиңа монд ый билг е: әйт әле, кү
ләгә ун баск ычк а алгарак үтсенме, әллә ун баск ычк а кирегә чиг енсенме?
10 – Күләг әнең ун баск ычк а алг а кит үе гадәт и хәлдер, – диде аңа Хиз әк ыйя, –
юк, ун баск ычк а кире китсен әле.
11 Ишаг ыйя пәйг амб әр Раббыг а мөр әҗәг ать итт е, һәм Әхәз баск ыч ы буйлап тү
бән төшеп барган күләгәне Раббы ун баск ычк а кирегә күчереп куйд ы.
Бабилдән килгән илчеләр. Ишагыйянең пәйгамбәрлек сүз е
Шул көннәрдә Бабил патшасы – Баладанн ың угл ы Меродах-Баладан – Хи
зәк ыйянең авырып ятк ан ын ишетеп, аңа хат вә бүләкләр җибәрде. 13 Хизәк ыйя
илчеләрне карш ы алд ы, аларга хәзинә саклаг ычларын, көмеш вә алт ын ын, хуш
исле сумала вә кыйммәтле майларын, корал сакланган йорт ын вә саклау урын
нарындаг ы барл ык байл ыг ын күрсәтт е; үз сараенда һәм дәүләт ендә кунакларга
күрсәтмәгән бер нәрсә дә калмад ы.
14 Ишаг ыйя пәйг амб әр, Хиз әк ыйя патшаг а килеп:
– Бу кешеләр ниләр сөйләде? Алар кая н килгәннәр? – дип сорад ы.
Хизәк ыйя:
– Алар ерак җирдән, Бабилдән килгәннәр, – дип җавап бирде.
15 Ишаг ыйя:
– Синең сараеңда ниләр күрде алар? – дип сорад ы.
Хизәк ыйя:
– Сараемда булган бар нәрсәне күрделәр; саклау урыннарымда аларга күрсәт
мәгән берн и калмад ы, – дип җаваплад ы.
16 Шунда Ишаг ыйя Хиз әк ыйяг ә болай диде:
– Раббын ың сүзен тыңла: 17 «Менә, шунд ый көннәр килер: синең сараеңда бул
ган бар нәрсәне, шуш ы көнгә кадәр ата-бабаларың җыйган бар байл ыкн ы Бабилгә
алып китәрләр, берн и дә калмас, – ди Раббы. – 18 Синең нәселдәг е угылларн ың да
кайберләрен алып китәрләр, алар Бабил патшасы сараенда хәрәм агалары бул ып
хезмәт итәрләр».
19 Хиз әк ыйя исә Ишаг ыйя г ә:
– Синең аша Раббы тапш ырган сүзләр әйбәт, – диде, чөнк и күңеленнән ул: «Ми
нем гомердә тынычлык-иминлек хөкем сөрәчәк икән әле», – дип уйлад ы.
20 Хиз әк ыйя патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул күрс әткән бөт ен
бат ырл ыклар, шулай ук аның буа төзүе, суү ткәрг еч ясап, шәһәргә су узд ыруы ха
кында Яһүдә патшаларының елъязмасында бәян ителгән. 21 Хизәк ыйя дөнья куйгач,
аның урын ына патша бул ып угл ы Менашше килде.
12

21

Яһүдә патшасы Менашше
1 Тәхеткә утырг анда, Менашшег а уни ке яшь бул ып, Иерусал имдә ул илле биш

ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе Хепсибаһ исемле иде. 2 Менашше,
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исраи л иләрнең күз алд ыннан Раббы сөреп җибәргән хал ыкларн ың әшәке гадәтлә
ренә ияреп, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы. 3 Атасы Хизәк ыйя
җимерттергән калк у урыннарн ы кабат төзетте, Исраи л патшасы Ахаб сыман, Ба
галга баг ышлап мәзбәхләр куйд ырд ы, алиһә Аширә хөрмәтенә багана ясатт ы, бө
тен күк җисемнәренә сәҗдә кыл ып, аларга табына торган булд ы. 4 Ул хәтта Раббы
йорт ында да мәзбәхләр төзетте, гәрчә Раббы әлег е йорт турында «Минем исемем
Иерусал имдә саклан ыр» дип әйтсә дә. 5 Менашше шулай ук Раббы йорт ын ың һәр
ике ишегалд ында бөтен күк җисемнәренә баг ышлап мәзбәхләр салд ырд ы, 6 үзенең
угл ын ут аша узд ырып корбан итте, баг уч ыл ык, күрәзәчелек белән шөг ыльләнде,
әрвах чак ыруч ылар һәм тылсымч ыларга мөрәҗәгать итте; Раббын ың ачуы н чыга
рып, Аның күзенә ятышсыз күренгән байтак явызл ыклар кылд ы. 7 Менашше үзе
ясаган Аширә сын ын Изг е йортк а кертеп урнашт ырд ы. Ләк ин әлег е йорт хак ында
Давытк а һәм аның угл ы Сөләйманга Раббы болай дип әйт кән иде: «Шуш ы йортта
һәм барча Исраи л ыруглары арасыннан Үзем сайлап алган Иерусал имдә Минем
исемем мәңг егә саклан ыр. 8 Әгәр Исраи л халк ы Мин боерганн ы һәм кол ым Муса
әмер иткән бөтен Кан унн ы үтәргә тырышса, ата-бабаларына Мин биргән җирдән
аларга китәргә юл куймам». 9 Әмма хал ык әлег е сүзләргә колак салмад ы; Менаш
ше аларн ы шул дәрәҗәдә юлдан язд ырд ы ки, кылган гамәлләре белән алар исра
ил иләрнең күз алд ыннан Раббы юк иткән хал ыклардан да узд ырып җибәрделәр.
10 Шуннан соң Раббы Үзенең коллары – пәйг амб әрләр аша болай диде:
11 – Яһүдә патшасы Менашше, үзенә кадәр булг ан амориләрдән дә узд ырып,
байтак чирк ан ыч гамәлләр кылд ы, үзенең сыннары белән Яһүдәне гөнаһ юлына
этәрде. 12 Әнә шун ың өчен, – ди Исраи лнең Раббы Алласы, – Иерусал им белән
Яһүдә җирен Мин шунд ый казага сал ырм ын ки, бу турыда ишеткән кешеләрнең
колаклары зеңләп торыр; 13 Самарея гә һәм Ахаб йорт ына ни кылган булсам, Ие
русал имгә дә Мин үлчәү бавын сузарм ын һәм асман ы асарм ын, касәдән пычрак
ны сөртеп алып әйләндереп каплагандай, Иерусал имне Мин сып ырып атарм ын;
14 биләмәмдә калг аннардан йөз чөер еп, аларн ы дошман кул ына тапш ырырм ын,
һәм дошманнары аларн ы талар, табыш итәр; 15 чөнк и алар, Минем күземә ятыш
сыз күренгән гамәлләр кыл ып, ата-бабалары Мисырдан чыкк аннан бирле бүг енг е
көнгәчә ачуы мн ы китерәләр.
16 Яһүдә халк ын гөнаһ юлына этәр еп, аларн ы Раббы күз енә ятышсыз күр енг ән
гамәлләр кыл ырга мәҗбүр итеп кенә калм ыйча, Менашше, өстәвенә бер гаепсез
бәндәләрнең җан ын кыеп, Иерусал имне канга бат ырд ы.
17 Менашше патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен
эшләр, ул кылг ан гөнаһлар Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
18 Менашше, дөнья куеп, үз сараендаг ы Узз а бакчасында дәф ен кыл ынд ы. Аның
урын ына патша бул ып угл ы Амон килде.
Яһүдә патшасы Амон
19 Тәхеткә утырганда, Амонга егерме ике яшь булып, Иерусалимдә ул ике ел дә
вамында идарә итте. Аның әнкәсе Мәшуллемет – ятбалы Харус кызы иде. 20 Атасы
Менашшены кабатлап, Амон Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр эшләде; 21 ата
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сы йөргән юллардан йөрде, атасы табынган сыннарга табынды, аларга сәҗдә кылды.
22 Ул, Раббы юлыннан тайпылып, ата-бабаларының Раббы Алласыннан йөз чөерде.
23 Беркөн Амон хезмәтчеләр е, аңа карш ы фетнә оешт ырып, аны үз өендә үтер еп
чыкт ылар. 24 Ләк ин ил халк ы, Амон патшага карш ы фетнә оешт ырган бәндәләрнең
һәммәсен кырып бетереп, Амон урын ына патша итеп аның угл ы Йош ия не куйд ы.
25 Амон патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан эшләр Яһүдә
патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 26 Аны Узза бакчасында үз төрбәсендә
дәфен кылд ылар. Аның урын ына патша бул ып угл ы Йош ия килде.

22

Яһүдә патшасы Йош ия

Тәхеткә утырганда, Йош ия гә сиг ез яшь бул ып, Иерусал имдә ул утыз бер
ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе Едидә – боск атл ы Адая кызы иде.
2 Йош ия, Раббы күз енә ятышл ы күр енг ән гамәлләр кыл ып, уңга-сулга тайп ыл
мыйча һәрчак бабасы Давыт юлыннан йөрде.
1

Канун китабы табылу
Патшал ык итүенең унсиг езенче елында Йош ия патша үзенең кәтибен – Меш ул
ламнан туган Асал ьян ың угл ы Шапанн ы – Раббы йорт ына йом ыш белән җибәрде.
4 – Баш рух ан и Хилк ыйя янына барып, шун ы әйт, – диде ул. – Раббы йорт ына
кил үче хал ыктан җыелган көмешне, бусага төбендә сакта торуч ылардан алып, са
нап куйсын һәм 5 Раббы йорт ында төзү эшләре белән җитәкчелек итүчеләр кул ына
тапш ырсын. Алар исә аны Раббы йорт ын төзәтү-яңарту белән шөг ыльлән үче эшче
ләргә, 6 балта осталарына, төзүчеләргә, ташч ыларга түләсен, йортн ы төзекләндерү
өчен агач һәм эшкәртелгән таш алуга тотсын. 7 Аларга биргән көмешнең ни-нәрсәгә
тотк аннарын тикшермәскә дә мөмк ин, чөнк и алар нам ус белән эш итә.
8 Баш рух ан и Хилк ыйя:
– Раббы йорт ында мин Кан ун китабына тап булд ым, – дип, табылд ык китапн ы
кәт ип Шапанга бирде. Ул аны укыд ы.
9 Шуннан соң Шапан, җав ап белән патша хозурына әйләнеп килеп:
– Синең хезмәтчеләрең Раббы йорт ында булган көмешнең барысын да төзеклән
дерү эшләре белән җитәкчелек итүчеләргә тапш ырд ылар, – диде.
10 Аннары кәт ип Шапан:
– Рух ан и Хилк ыйя миңа бер китап бирде, – дип, аны патшага укып күрсәтте.
11 Кан ун кит абынд а язылг ан сүзләрне ишет үг ә, патш а, өст ендәг е киемнәр ен
ерт ып, 12 рух ан и Хилк ыйя гә, Шапан угл ы Ахик амга, Микәя угл ы Ахборга, кәт ип
Шапанга һәм патша хезмәтчесе Асая гә:
13 – Барыг ыз, минем хакк а, хал ык хак ына, бөт ен Яһүдә хак ына әлег е табыл
дык китапта язылган сүзләр турында Раббыдан сорап белешег ез; Раббын ың безгә
кабынган ачуы зурд ыр, чөнк и ата-бабаларыбыз әлег е китаптаг ы сүзләргә колак
салмад ылар – безгә төбәп язылганнар буенча гамәл кылмад ылар, – дип боерд ы.
14 Шуннан соң рух ан и Хилк ыйя, Ахик ам, Ахбор, Шапан һәм Асая, Иерусал имнең
икенче төбәг енә барып, кием-салымнарны карап-барлап торуч ы Харх астан туган
Тикъва угл ы Шалл умн ың хат ын ы – пәйгамбәр Хулда белән киңәштеләр.
3
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15 Хулда аларг а:
– Исраилнең Раббы Алласы менә нәрсә ди! Сезне минем янга җибәргән кешегә,
16 Раббы болай дип әйтә, диген: «Шушы урынга һәм шушында яшәүчеләргә Мин
бәла-каза җибәрермен – һәммәсе дә Яһүдә патшасы Йошия укыган китапта язылган
ча булыр. 17 Миннән йөз чөереп, чит илаһларга багышлап корбан китергән, кылган
бөтен гамәлләре белән ярсуымны кузгаткан өчен, бу урынга Минем ачуым чыкты,
һәм ул басылырлык түгел». 18 Сезне Раббыдан сорашып-белешер өчен җибәргән
Яһүдә патшасына әйтегез: «Исраилнең Раббы Алласы син ишеткән сүзләр хакында
болай ди: 19 „Шушы урын котычкыч афәткә дучар булыр һәм шушында яшәүчеләргә
ләгънәт-каргыш төшәр дигән сүзләремне ишеткәннән соң, син, йөрәгең йомшап,
Раббы алдында түбәнчелек күрсәткән өчен, өстеңдәге киемнәреңне ертып, Минем
каршыда күз яшьләре түккән өчен, Мин сине ишеттем, – ди Раббы. – 20 Әнә шуның
өчен Мин сине ата-бабаларың янына озатырмын, һәм син, шушы урынга Мин җи
бәрәсе барлык бәла-казаларны күрмичә, тынычлыкта дәфен кылынырсың“», – диде.
Әлег е җавапн ы хәбәрчеләр патшага җиткерделәр.

23

Йош ия нең Раббы белән төз егән килешүне яңартуы

Шуннан патша, кешеләр җиб әр еп, Яһүдә белән Иерусал имнең бөт ен
өлкәннәрен үз янына җыеп алд ы, 2 һәм яһүд иләр, Иерусал имнең бар хал
кы, рух ан илар, пәйгамбәрләр, олысы-кечесе белән бергә Раббы йорт ына юнәл
де. Шунда ул аларга Раббы йорт ында табылган Килеш ү китабындаг ы сүзләрнең
бөтенесен кычк ырып укып бирде. 3 Багана* янында басып торган патша: «Әлег е
китапта язылган Килеш үнең сүзләрен үтәр өчен, мин Раббы юлыннан йөрермен,
бар йөрәг ем вә җан ым белән Аның боерыкларына, күрсәтмәләренә һәм каг ыйдә
ләренә буйсын ырм ын», – дип, Раббы белән Килеш үне раслад ы. Бар хал ык әлег е
Килеш үгә куш ылд ы.
4 Шунн ан соң патш а баш рух ан и Хилк ыйя г ә, аңард ан түб әнр әк дәр әҗәдәг е
рух ан иларга һәм бусага төбендә сакта торуч ыларга Багал белән Аширәгә, шулай
ук бөтен күк җисемнәренә баг ышлап эшләнгән бар әйберләрне Раббын ың Изг е
йорт ыннан чыгарырга боерд ы. Аннары аларн ы, Иерусал им читенә алып чыг ып,
Кыдрун ташк ын ы янында кырда янд ырд ы да көлен Бәйт-Элгә озатт ы. 5 Шуннан
Яһүдә шәһәрләрендәг е һәм Иерусал имнең әйләнә-тирәсендәге калк ул ыкларда
Багалга, коя шк а, айга, йолд ызларга вә бөтен күк җисемнәренә корбаннар китерү
өчен, Яһүдә патшалары сайлап куйган каһ иннәрне куы п таратт ы; 6 алиһә Аширә
хөрмәтенә куелган баганан ы, Раббы йорт ыннан Иерусал им читенә алып чыг ып,
Кыдрун ташк ын ы буенда янд ырд ы да, көлен тузан хәленә китереп, гад и хал ык
күмелгән зират өстенә сипте; 7 Раббы йорт ы карш ындаг ы торакларн ы – фәхеш ир
ләр яшәгән һәм алиһә Аширәгә баг ышлап хатын-кызлар бизәкле тук ыма тук ыган
өйләрне дә туздырып-җимереп ташлад ы.
8 Шунн ан соң Йош ия, Яһүдә шәһәрләр еннән бөт ен рух ан ил арн ы куы п чыг арып,
Гебадан алып Беер-Шебага кадәр аларн ың корбан кит ер ә торг ан калк ул ыкларын
1

* 23:3 Баг ан а...

– Аллаһ ы йорт ында патшалар басып торг ан махсус урын.
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нәҗесләде; ул шулай ук шәһәр капк асыннан сул якт аг ы калк ул ыкн ы – шәһәр
башл ыг ы Ешуа капк асы янындаг ы калк у урынн ы җимерде. 9 Калк у җирләрнең
рух ан иларына хәз ер Иерусал имдәг е Раббы мәзб әхендә хезмәт күрс әт ерг ә рөхс әт
ителмәс ә дә, төчег ә пешерг ән икмәкне алар кардәш рух ан илар белән ашый ала
лар иде.
10 Аннары Йош ия, моннан ары бер әү дә үзенең ул-кызларын ут аша узд ырып
Мол ыхк а корбан китермәсен өчен, Бен-Һинном үзәнендәг е Тофетн ы* нәҗесләде;
11 Раббы йорт ына кер ә торг ан урыннан Яһүдә патшалары коя шк а баг ышлап куй
дырган ат сыннарын алд ырд ы; әлег е атлар ишегалд ына, сарай кешеләренең берсе
булг ан Нетан-Мәликнең бүлмәсе янына куелг ан иде; шуннан соң патша коя ш
алласына баг ышланган арбаларн ы да янд ырд ы. 12 Яһүдә патшалары Әхәзнең өске
каттаг ы бүлмә түбәсенә урнашт ырган мәзбәхләрне дә, Раббы йорт ын ың һәр ике
ишегалд ында Менашше төзеткән мәзбәхләрне дә җимереп, ват ыкларын Кыдрун
ташк ын ына чыгарып ырг ытт ы. 13 Сид унл ыларн ың җирәнг еч алиһәсе с Ашторетк а,
мәабиләрнең җирәнг еч илаһ ы Кемошк а, аммон иләрнең җирәнг еч илаһ ы Мил
күмгә баг ышлап Иерусал им янындаг ы Һәлакәт тавыннан көнья к тарафта Исраи л
патшасы Сөләйман салд ырган калк у урыннарн ы нәҗесләде; 14 изг е баганаларн ы
җимереп, алиһә Аширә хөрмәтенә куелган баганаларн ы чабып ташлад ы да шул
урынга адәм сөя кләре сипте.
15 Исраи л халк ын гөнаһ юлына этәргән Небат угл ы Яробам Бәйт-Элдә калк ул ыкта
төзеткән мәзбәхне җимерде, шул урынн ы, ут төртеп, көл-тузанга әйләндерде, алиһә
Аширә хөрмәтенә куелган баганан ы янд ырд ы. 16 Аннары Йош ия әйләнә-тирәсенә
күз ташлад ы да, тау битендәг е каберлекләрне күреп, андаг ы адәм сөя кләрен алып
килергә кешеләрен җибәрде һәм, мәзбәхне нәҗесләп, әлег е сөя кләрне шун ың өс
тендә янд ырд ы; шул рәвешле барысы да Аллаһ ы кешесе аша Раббы алдан әйтеп
куйганча килеп чыкт ы.
17 Шуннан соң Йош ия:
– Мин күргән кабер таш ы кемгә куелган ул? – дип сорад ы.
Шәһәр халк ы аңа:
– Кайчанд ыр Яһүдәдән килгән Аллаһ ы кешесенең кабере бу. Бәйт-Элдәге мәзбәх
белән синең ни-нәрсәләр кыласыңны ул алдан әйтеп куйган иде, – дип җавап бирде.
18 – Тимәг ез аңа, – диде Йош ия патша, – берег ез дә аның сөя кләренә каг ылмаг ыз.
Шул рәвешле, патша Аллаһ ы кешесенең сөя кләрен дә, Самарея дән килгән пәй
гамбәрнең сөя кләрен дә үз урын ында калд ырд ы.
19 Исраи л патшалары Раббын ың ачуы н чыг арып Самар ея шәһәрләр ендәг е калк у
урыннарда төзегән бөтен гыйбадәтх анәләрне Йош ия, Бәйт-Элдәге сыман, җиме
реп бетерде. 20 Шундаг ы каһ иннәрнең һәммәсен мәзбәхләр өстендә чәнчеп үтереп,
мәзбәхләр өстендә кеше сөя кләрен янд ырганнан соң, Иерусал имгә әйләнеп кайтт ы
21 һәм бар хал ыкк а:
– Килеш ү китабында язылганча, Раббы Аллаг ыз хөрмәтенә сКот ыл у бәйрәме
үткәрег ез, – дип боерд ы.
* 23:10 Тоф ет

– яһүдчә «янд ыру урын ы» мәгънәсендә.
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22 Исраи лдә хөкемчеләр идар ә иткән көннәрдә дә, Исраи л вә Яһүдә патшалары
заман ында да Кот ыл у бәйрәмен шулай зурдан узд ырганнары юк иде әле. 23 Раб
быга баг ышланган әлег е Кот ыл у бәйрәме Иерусал имдә Йош ия патшал ыг ын ың
унсиг езенче елында үткәрелде.
24 Раббы йорт ында рух ан и Хилк ыйя тапк ан кит апт аг ы Кан ун таләпләр ен үтәр
өчен, Йош ия патша әрвахлар чак ыруч ы адәмнәрне, тылсымч ыларн ы, шулай ук
йорт сыннарын, потларн ы, Яһүдә һәм Иерусал им җирендә табылган бөт ен җи
рәнг еч әйберләрне юкк а чыгард ы. 25 Йош ия гә кадәр шулай Муса кан ун ын үтәгән,
бөтен йөрәг е вә күңеле, бөтен барл ыг ы белән Раббыга итагать иткән патшан ың әле
күрелгәне юк иде, аңардан соң да аның кебек патша булм ый.
26 Әмма Раббын ың Менашше кылг ан хилаф эшләрг ә бик нык ачуы чыкк ан иде,
шуңа күрә Аның Яһүдәгә булган ачуы басылмад ы, 27 һәм Раббы болай диде:
– Исраи лне Үземнән читкә какк ан кебек, Яһүдәне дә, Үзем сайлап алган шу
шы Иерусал им каласын да, «Минем исемем шуш ында саклан ыр» дигән йортн ы
да читкә кагам.
28 Йош ия патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан бөт ен эш
ләр Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
29 Йош ия идар ә иткән көннәрдә, Мисыр патшасы – фирг ав ен Нехо – Ашш ур
патшасына ярдәмгә дип, Фырат елгасы тарафына кузгала. Йош ия патша Нехога
карш ы күтәрелә, һәм Нехо, Йош ия белән Мег иддода очраш ып, аның җан ын кыя.
30 Йош ия хезмәтчеләр е патшан ың җәс әден*, арбаг а сал ып, Мег иддодан Иеруса
лимгә алып кайталар һәм үз төрбәсендә дәфен кылалар. Шуннан илнең халк ы,
Йош ия угл ы Яһүәхәзнең баш ына смай сөртеп, аны атасы урын ына патша итеп куя.

Яһүдә патшасы Яһүәх әз
Тәхеткә утырганда, Яһүәхәзгә егерме өч яшь бул ып, Иерусал имдә ул өч ай
дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе Хам утал – либнал ы Ирем ия кызы иде. 32 Ул,
үзенең ата-бабалары кебек үк, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы.
33 Яһүәхәз Иерусал имдә патшал ык итмәс ен өчен, фирг ав ен Нехо, аны Хамат җи
рендәг е Риблада әсир итеп, Яһүдәне йөз талант көмеш вә бер талант алт ын тү
ләргә мәҗбүр итте. 34 Шуннан фиргавен Нехо, Йош ия патша урын ына аның угл ы
Эльяк ыймн ы патша итеп куеп, аның исемен Яһоя к ыймга алышт ырд ы; Яһүәхәзне
исә Мисырга сөрде, һәм тег есе шунда җан тәсл им кылд ы. 35 Яһоя к ыйм көмешне
дә, алт ынн ы да фиргавенгә түләде; фиргавен сораганн ы түләр өчен, Яһоя к ыйм ил
халк ына сал ым салд ы, һәркемнән байл ыг ына карап көмеш вә алт ын җыеп, фир
гавен Нехога тапш ырд ы.
31

Яһүдә патшасы Яһоя кыйм
Тәхеткә утырганда, Яһояк
 ыймга егерме биш яшь булып, Иерусалимдә ул унбер ел
дәвамында идарә итте. Аның әнкәсе Зебуда – румалы Пәдая кызы иде. 37 Яһоякыйм,
үзенең ата-бабалары кебек үк, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды.
36

* 23:30 Җәсәд

– гәүдә.
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24

1 Яһоякыйм патшалык иткән көннәрдә, Яһүдә җиренә Бабил патшасы Нәбухаднес

сар килеп, Яһоякыйм өч ел дәвамында аның кул астында булды, әмма соңыннан
ул аңа каршы баш күтәрде. 2 Раббы, Үзенең коллары – пәйгамбәрләр аша игълан итеп
куйганча, Яһүдәне юк итәр өчен, Яһоякыймга каршы килдани, арами, мәаби вә аммони
юлбасарларын җибәрде. 3 Бу, һичшиксез, Раббы ихтыяры буенча эшләнде. Менашше
кылган гөнаһлар, ул башкарган бөтен эшләр өчен, Раббы шул рәвешле Яһүдәне Үзенең
күз алдыннан юк итәргә ниятләде. 4 Раббы Менашшены гафу кылырга теләмәде, чөнки
ул, бер гаепсез адәмнәрнең җаннарын кыеп, Иерусалимне канга батырды.
5 Яһоякыйм патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр
Яһүдә патшаларының елъязмасында бәян ителгән. 6 Яһоякыйм дөнья куйгач, аның
урынына патша булып углы Яһояхин килде.
7 Мисыр патшасы шуннан ары кабат үз җиреннән читкә чыкмады, чөнки әүвәле аңа
караган, Мисыр елгасыннан алып Фырат елгасына кадәр булган бөтен җирне Бабил
патшасы үзенә алып бетергән иде.
Яһүдә патшасы Яһояхин
Тәхеткә утырганда, Яһояхинга унсигез яшь булып, Иерусалимдә ул өч ай дәвамын
да идарә итте. Аның әнкәсе Нехушта – иерусалимле Элнатан кызы иде. 9 Яһояхин,
үзенең атасы кебек үк, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды.
10 Шул вакытларда Бабил патшасы Нәбухаднессарның гаскәр башлыклары, Иеруса
лим катына килеп, аны камап алды. 11 Хезмәтчеләре каланы чолганышта тоткан чакта
Бабил патшасы Нәбухаднессар Иерусалим янына килгәч, 12 Яһүдә патшасы Яһоях ин,
үзенең әнкәсе, хезмәтчеләре, түрәләре һәм сарай кешеләре белән бергә Бабил патша
сы янына чыгып, аның кулына бирелде. Шулай итеп, Бабил патшасы хакимлегенең
сигезенче елында Яһояхин әсир төште.
13 Шуннан соң, Раббы алдан әйтеп куйганча, Нәбухаднессар Раббы йортында һәм
патша сараенда булган бөтен хәзинәне талап алып китте һәм Раббының Изге йорты
өчен Исраил патшасы Сөләйман ясаткан барча алтын савытларны алып китте*; 14 Иеру
салимнең бар халкын: бөтен түрәләрен һәм батыр гаскәриләрен, шулай ук барча балта
осталарын вә тимерчеләрен – җәмгысы ун мең кешене – сөргенгә озатты; шәһәрдә
ярлы халыктан башка беркем калмады. 15-16 Бабил патшасы Нәбухаднессар Яһояхин
ның үзен, аның әнкәсен, хатыннарын, сарай кешеләрен, илнең башлыкларын, шулай
ук җиде мең кешедән торган бөтен гаскәрен, мең һөнәрче вә тимерчесен – сугышка
яраклы көчле кешеләрен әсир төшереп, Иерусалимнән Бабилгә озатты. 17 Аннары ул,
Яһояхин урынына патша итеп аның абзасы Маттанияне билгеләп, аның исемен Сә
дыкыйягә алыштырды.
8

Яһүдә патшасы Сәдыкыйя
Тәхеткә утырганда, Сәдыкыйягә егерме бер яшь булып, Иерусалимдә ул унбер ел
дәвамында идарә итте. Аның әнкәсе Хамутал – либналы Иремия кызы иде. 19 Сәдыкый я,
18

* 24:13 ...алып

китте... – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «ват ып бет ерде» диг әнне дә аңлат ырг а

мөмк ин.
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Яһояк ыйм кебек үк, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. 20 Иерусалим
каласына һәм Яһүдә җиренә Раббын ың ачуы шул дәрәҗәдә зур иде ки, нәт иҗәдә,
Ул аларн ы Үзеннән читкә тибәрде.
Соңга таба Сәд ык ый я Бабил патшасына карш ы баш күтәрде.

25

Иерусалимнең тар-мар ителүе

Сәд ык ый я хак имлег енең туг ызынч ы елында, унынч ы айн ың унынч ы кө
нендә Бабил патшасы Нәбухаднессар үзенең бөтен гаскәре белән Иерусал им
янына килеп аны камап алд ы һәм кала тирәл и туфрак өемнәре күтәрде. 2 Сәд ык ый я
патша хак имлег енең унберенче елына кадәр шәһәр камал ышта булд ы.
3 Шәһәрдә ачл ык һам ан көчәя барып, дүрт енче айн ың туг ызынч ы көнендә ха
лыкн ың ризыг ы тәмам бетт е. 4 Шул көнне дошман шәһәр див арын ың бер урын ын
җимер еп төшерде. Гәрчә скилдан иләр шәһәрне камал ышт а тотса да, төнлә Сә
дык ый я, үзенең гаскәриләр е белән патша бакчасы янындаг ы ике див ар арасына
куелг ан капк адан чыг ып, Араба тиг езлег енә таба китт е. 5 Килдан иләр гаскәр е
патш а арт ынн ан эзәрлекл и чыкт ы һәм аны Әрихә тиг езлег ендә куы п җитт е;
Сәд ык ый янең гаскәриләр е, патшан ы калд ырып, кайсы кая тарал ыш ып бетт е.
6 Сәд ык ыйя не тот ып алд ыл ар да Бабил патш асы янын а Рибл аг а алып килде
ләр, шунда аңа хөкем карары чыг ард ылар. 7 Сәд ык ый янең угылларын аның күз
алд ында кадап үтерделәр; үзен исә, күзләр ен сук ырайт ып, бак ыр бог ау киг ез еп,
Бабилг ә алып китт еләр.
1

Раббы йортының җимерелүе һәм Иерусалим халкының сөргенгә озатылуы
8 Бабил патшасы Нәбух аднессар хак имлег енең унт уг ызынч ы елында, бишенче
айн ың җиденче көнендә Бабил патшасына хезмәт итүче җансакч ылар башл ыг ы
Нәбузарадан Иерусал имгә килде 9 һәм Раббы йорт ы белән патша сараен, Иеруса
лимдәг е барл ык йортларн ы – барча зур йортларн ы янд ырып бетерде. 10 Ул җитәк
челек иткән килдан иләр гаскәре Иерусал им тирәл и сал ынган диварн ы җимерде.
11 Җансакч ылар башл ыг ы Нәбуз арадан шәһәрдәг е исән калг ан кешеләрне, шулай
ук Бабил патшасы ягына чыкк ан адәмнәрне вә гад и хал ыкн ы әсирлеккә алып
китте, 12 кайбер ярл ы кешеләрне генә йөзем бакчаларында эшләр һәм иген игәр
өчен калд ырд ы.
13 Килдан иләр, Раббы йорт ындаг ы бак ыр баг аналарн ы, аск уймаларн ы, бак ыр
дан эшләнгән ясалма диңг езне ватып-җимереп, бак ырын Бабилгә алып киттеләр;
14 шулай ук каз аннарн ы, көр әкләрне, филт ә кыск ычларын, табакларн ы, гом умән,
Раббыг а гыйбадәт кылг анда куллан ылг ан барл ык бак ыр савытларн ы алд ылар.
15 Күмер алг ычларн ы, кас әләрне – саф алт ыннан һәм көмешт ән кое лг ан әйб ерләр
не – җансакч ылар башл ыг ы алд ы. 16 Раббы йорт ы өчен Сөләйман патша ясатк ан
ике терәк баганага, ясалма диңг езгә һәм аск уймаларга киткән бак ыр үлчәп бете
рерлек түг ел иде. 17 Һәр баганан ың биеклег е – унсиг ез, аның баш ындаг ы бак ыр
таҗн ың биеклег е өч терсәккә тәңгәл бул ып, таҗ тирәл и куелган челтәр дә, анар
җимеше сурәтләре дә – һәммәсе бак ырдан коелган иде; челтәр тот ылган икенче
багана нәкъ беренчесе кебек иде.
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18 Җансакч ылар башл ыг ы шулай ук баш рух ан и Серая һн ы, икенче дәр әҗә рух а
ни Сефан ия не һәм өч ишек сакч ысын да әсир итте. 19 Әлегәчә шәһәрдә кал уч ылар
арасыннан ул таг ын гаскәрбаш ын, патшан ың биш киңәшчесен, илнең халк ын гас
кәриләр сафына теркәү че баш сәркәт ипне һәм шәһәрдә калган хал ыктан алтм ыш
кешене үзе белән алып китт е. 20 Җансакч ылар башл ыг ы Нәбузарадан аларн ың
барысын Бабил патшасы хозурына Риблага алып килде. 21 Хамат җирендәг е әлег е
Риблада Бабил патшасы ошбу кешеләрнең җаннарын кыйд ы.
Шул рәвешле, Яһүдә халк ы үз җиреннән сөрелде.

Бабил патшасының Яһүдә өстеннән идарәче билгеләве
Бабил патшасы Нәбухаднессар Яһүдә җирендә калган хал ык өстеннән башл ык
итеп Шапаннан туган Ахик амн ың угл ы Гедал ия не куйд ы. 23 Бабил патшасын ың
Гедал ия не башл ык итеп билг еләгәнен ишеткәч, Яһүдәдәг е барча яубашлары – Не
тан ия угл ы Исмәг ыйль, Кареа х угл ы Йох анан, нетофал ы Танх умет угл ы Серая һ,
мәг акәһ иләр кав еменнән бер адәмнең угл ы Яһаз анья – үзләр енең кешеләр ен
ияртеп Гедал ия янына Миспага килделәр. 24 Шунда Гедал ия, аларга вә аларн ың
кешеләренә ант итеп:
– Килдан и түрәләреннән курыкмаг ыз, үз илег ездә кал ып, Бабил патшасына
хезмәт итег ез, шул чаг ында барысы да яхш ы бул ыр, – диде.
25 Әмма җиденче айг а керүг ә патша нәселеннән булг ан Исмәг ыйль – Элишамадан
туган Нетан ия угл ы – ун кеше ияртеп килеп, Гедал ия нең, шулай ук аның белән
бергә Миспада булган яһүд иләрнең һәм килдан иләрнең җан ын кыйд ы. 26 Шуш ы
хәлдән соң олысы-кечесеннән бар хал ык һәм яубашлары, килдан иләрдән курк ып,
Мисырга кач ып китте.
22

Яһоя х ин патшаның азатлыкка чыг уы
Яһүдә патшасы Яһоя х ин әсирлег енең утыз җиденче елында Бабил тәхетенә
Әвил-Меродах утырд ы һәм хак имлег енең беренче елында, уни кенче айн ың егерме
җиденче көнендә Яһүдә патшасы Яһоя х инн ы зинданнан азат итте. 28 Аның белән
дустанә мөнәсәбәттә булд ы, Бабилгә сөрелгән башк а патшалардан аны биегрәк
урынга утыртт ы. 29 Яһоя х ин зиндан киемнәрен алышт ырд ы һәм гомеренең азаг ына
кадәр патша табын ыннан тукланд ы; 30 шул рәвешле, көндәлек ризыг ын ул гомер
буена даи м и рәвештә Бабил патшасыннан кабул кыл ып торд ы.
27

574

Елъязма
(беренче китап)

1

Адәмнең нәсел шәҗәрәсе
Атабыз Адәмнең нәсел шәҗәрәсе*: Адәм, Шет, Энош, Кынан, Маһалалел,
Еред, Ханох, Мәт ушелах, Ләмех, Нух.

1-3

Нухның нәсел шәҗәрәсе
Нухн ың угыллары: Шем, Хам, Яфет.
Яфетның угыллары: Гомәр, Маг ог, Мадай, Яван, Түбәл, Мешех һәм Тирас.
6 Гомәрнең угыллары: Ашкеназ, Рифат* һәм Түг әрмә. 7 Яванн ың нәс ел варислары:
Элиша, Тарш иш һәм китт иләр белән додан иләр*.
8 Хамн ың угылл ары: Күш, Мисраи м, Пут һәм сКәнг ан. 9 Күшнең угылл ары:
Себа, Хавилә, Сабта, Рагма һәм Сабтех а. Рагман ың угыллары: Шеба һәм Дедан.
10 Күшнең шулай ук Нәмруд исемле бер угл ы да булд ы; җир йөз ендә ул бат ырл ыг ы
белән дан алд ы.
11 Мисраи м – луд и, ганәми, ләһ аби, нәфтухи, 12 патруси, кәсл ух и (пелешт иләр
шулардан чыкк ан) һәм кәфт уриләрнең нәселбаш ы булд ы.
13-16 Кәнг анн ың бер енче угл ы Сид ун булд ы, аннары – Хит. Шулай ук ул явүси,
амори, гиргәш и, хивви, арк ый, син и, әрвад и, семари һәм хамат иләрнең нәсел ата
сы булд ы.
17 Шемн ың угыллары: Элам, с Ашш ур, Әрпәхшәд, Луд, с Арам. Арамн ың угылла
ры*: Утс, Хул, Гетер һәм Мешех. 18 Әрпәхшәдтән – Шелах, ә Шелахтан Гыйбер туд ы.
19 Гыйб ерн ың ике угл ы булд ы. Берс енең исеме Пелег, чөнк и Пелег яшәг ән заманда
җир йөзе бүленеп беткән иде*. Пелегның кардәше Йоктан исемле иде. 20 Йоктаннан
Алмодад, Шелеф, Хатсармавет, Ярах, 21 Һадорам, Узал, Дыйк ла, 22 Эвал*, Абима
ил, Шеба, 23 Офир, Хавилә һәм Йовав туд ы; болар һәммәсе Йоктан угылларыд ыр.
4

5

* 1:1-3 ...нәс ел

шәҗәрәсе... – Нәсел шәҗәрәсендә, гадәттә, ир балалар гына телг ә алына.
– кайбер борынг ы язмаларда шулай язылг ан; яһүд телендәг е төп нөсхәдә исә:
Дифат. («Ярат ыл ыш», 10:3 белән чаг ышт ырыг ыз.)
* 1:7 Дод анил әр – борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә: род ан иләр.
* 1:17 Арамның угылл ары... – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шул ай; яһүд телендәг е төп
нөсхәдә әлег е гыйбарә юк. («Ярат ыл ыш», 10:23 белән чаг ышт ырыг ыз.)
* 1:19 Пел ег – яһүдчә «бүлен ү» мәгънәс ендә.
* 1:22 Эвал – «Ярат ыл ыш», 10:28 дә «Обал» дип бир елг ән.
* 1:6 Риф ат
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26

24 Шемн ың нәс ел шәҗәр әс е: Шем, Әрпәхшәд, Шелах,
Серуг, Нахор, Терах һәм 27 Ибрам, ягън и Ибраһ им.

25

Гыйбер, Пелег, Рег у,

Ибраһ им гаиләсе
Ибраһ имн ың угыллары: Исх ак һәм Исмәг ыйль.
Аларн ың нәсел шәҗәрәсе монд ый: Исмәг ыйл ьнең беренче угл ы – Нәбают,
аның арт ыннан Кыдар, Адбеи л, Мибсам, 30 Мишма, Думаһ, Мәссә, Хадад, Тейма,
31 Итур, Нафиш һәм Кыд ыма дөнья га килде; болар һәммәсе Исмәг ыйль угылларыд ыр.
32 Ибраһ имн ың Кыт ура атл ы кән из әг е бул ып, аңардан Зимран, Йокшан, Медан,
Мидья н, Ишбак һәм Шуа х туд ы. Йокшанн ың Шеба һәм Дедан, 33 ә Мидья нн ың
Эйфа, Эфер, Ханох, Абида һәм Элдага атл ы угыллары булд ы. Болар барысы да Кы
туран ың угыл-оныкларыдыр.
34 Ибраһ им туд ырг ан Исх акн ың Эсау һәм сИсраи л атл ы угыллары бар иде.
28
29

Эсауның нәсел шәҗәрәсе
Эсаудан Элифаз, Рег уи л, Игуш, Ягълам һәм Корах туд ы. 36 Элифазн ың угыл
лары: Теман, Омар, Сефо, Гәтәм, Кыназ һәм (Тимнадан) Амал ык*. 37 Рег уи лнең
угыллары: Нах ат, Зерах, Шамма һәм Мизза.
35

Эдом җирендә яшәгән Сәгыйрьнең угыллары
39

38 Сәг ыйрьнең угыллары: Лот ан, Шобал, Сибг он, Анаһ, Дишон, Эсер һәм Дишан.
Лотанн ың угыллары: Хори һәм Һомам*. Тимна – Лотанн ың кыз кардәше иде.
40 Шобалн ың угыллары: Алян*, Манах ат, Эвал, Шефи* һәм Онам.
Сибг онн ың угыллары: Аяһ һәм Анаһ.
41 Анаһн ың угл ы: Дишон.
Дишонн ың угыллары: Хамран*, Эшбан, Итран һәм Керан.
42 Эсерның угыллары: Билһ ан, Заг ав ан һәм Ягак ан*.
Дишанн ың* угыллары: Утс һәм Аран.

Эдом җире патшалары һәм эдом иләрнең ыругбашлары
Исраи л патшалары хак имлег енә кадәр сЭдом җирләрендә хөкем сөргән патша
лар. Биг ур угл ы Бела Эдомда патша бул ып торд ы. Аның баш шәһәре Динһаба дип
атала иде. 44 Бела үлгәч, Босра шәһәреннән Зерах угл ы Йовав патша булд ы. 45 Йовав
43

* 1:36 ...(Тимн ад ан) Амалык. – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә: Тимн а һәм Амал ык. Тимн а – Эли

фазн ың җариясе иде. («Ярат ыл ыш», 36:12 белән чаг ышт ырыг ыз.)
– «Ярат ыл ыш», 36:22 дә «Һемам» дип бирелг ән.
* 1:40 Алян – «Ярат ыл ыш», 36:23 тә «Алв ан» дип бир елг ән.
* 1:40 Шеф и – «Ярат ыл ыш», 36:23 тә «Шефу» дип бир елг ән.
* 1:41 Хамран – «Ярат ыл ыш», 36:26 да «Хемд ан» дип бир елг ән.
* 1:42 Ягак ан – «Ярат ыл ыш», 36:27 дә «Акан» дип бир елг ән.
* 1:42 Диш ан – кайб ер борынг ы язм ал ард а шул ай язылг ан; яһүд телендәг е төп нөсхәдә исә:
Дишон.
* 1:39 Һом ам
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үлгәч, Теман иленнән Хушам патша булд ы. 46 Хушам үлгәч, Бедад угл ы Һадад патша
булд ы (сМәаб кырларында мидья н иләрне ул тар-мар итте). Шәһәренең исеме Авит
иде. 47 Һадад үлгәч, Масрык адан Самла патша булд ы. 48 Самла үлгәч, елга буендаг ы
Рехоботтан Шаул патша булды. 49 Шаул үлгәч, Ахбор углы Багал-Ханан патша булды.
50 Багал-Ханан үлг әч, Һадад патша булд ы. Шәһәр енең исеме Паг у иде. Һададн ың
хат ын ы – Матредн ың кызы, Ме-Заһабның кыз оныг ы – Меһетабел исемле иде.
51 Һадад дөнья куйг ач, Эдомда бер-бер артл ы Тимна, Алв а, Ятет, 52 Оһол ибама,
Элаһ, Пинон, 53 Кыназ, Теман, Мибсар, 54 Мәгд иел һәм Ирам атл ы ыругбашлар
идарә итте. Эдом ыругбашлары шуш ылард ыр.

2

Исраи л угыллары
Исраи лнең угыллары: Рубин, Шим ун, Леви, с Яһүдә, Исәсхәр, Зәбул ун, 2 Дан,
Йосыф, Бенья м ин, Нәптал и, Гәд һәм Ашер.
1

Яһүдәнең нәсел шәҗәрәсе
Яһүдәнең угыллары Эр, Онан һәм Шела атл ы иде. Алар өчесе кәнган и Шуа кы
зыннан туд ы. Яһүдәнең беренче угл ы Эр сРаббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр
кылд ы, шунл ыктан Раббы аның гомерен кисте. 4 Яһүдәнең килене Тамар Яһүдәдән
Перес һәм Зерахн ы тапт ы. Яһүдәнең җәмг ысы биш угл ы булд ы.
5 Перестан Хеср он һәм Хам ул туд ы.
6 Зерахн ың угыллары Зимри, Этан, Һеман, Кәлкөл һәм Дара атл ы иде – барысы
бишәүдер.
7 Кәрм инең угл ы Акәр исемле булд ы. Әлег е Акәр, юк ителерг ә тиешле нәрс әләрг ә
нәфесен сузып, Исраи лне бәлагә салган кеше иде.
8 Этаннан Азария туд ы.
9 Хеср оннан Ярахмел, Рам һәм Кәл үб әй* дөнья г а килде.
3

Рамнан соң нәсел җебенең дәвам ы: Амм инадаб, Яһүдә угылларын ың юлбаш
чысы Нахшон, 11 Салмон, Богаз, 12 Обид, Ишай.
13 Ишайн ың бер енче угл ы Элиаб атл ы бул ып, икенчес е – Абин ад аб, өченче
се – Шимга, 14 дүртенчесе – Нетанел, бишенчесе – Раддай, 15 алт ынч ысы – Осем,
җиденчесе Давыт атл ы иде. 16 Аларн ың кыз туганнарын ың берсе – Сәрүя, берсе
Абигәйль исемен йөртте. Сәрүя нең өч угл ы туд ы: Әвишәй, Йоав һәм Асаһел. 17 Аби
гәйль исә Амасан ы тапт ы; Амасан ың атасы исмәг ыйл и Етер иде.
10

Хесрон угл ы Кәлебнең үз хат ын ы Азубадан кызы Яриг от туд ы*. Яриг отн ың
угыллары: Ешер, Шобаб һәм Ардон. 19 Азуба дөнья куйганнан соң, Кәлеб үзенә
хат ынл ыкк а Эфратан ы алд ы, һәм ул аңа бер угыл – Хүрне табып бирде. 20 Хүрдән –
Ури, ә Уридән Бесалел туд ы.
18

* 2:9 Кәл үбәй

– 2:18 дә «Кәлеб» дип бирелә.
үз хатыны Азубадан кызы Яригот туды. – Борынг ы лат ин һәм арамей телен
дәг е тәрҗемәләрдә шулай язылг ан.

* 2:18 ...Кәл ебн ең
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21 Соңрак алтм ыш ын узг ан Хеср он, Мәк ир кызы янына килеп, аңа өйләнде, һәм
әлег е хат ын аңа бер угыл – Сиг үвне табып бирде. Әлег е Мәк ир – Гил ыгадн ың ата
сыд ыр. 22 Сиг үвтән Яһир туд ы. Яһирн ың Гил ыгад җирендә егерме өч шәһәре бар
иде. 23 Әмма Гәшүр белән Арам Яһирн ың авылларын, Кынат каласын һәм аның
әйләнә-тирәсендәге алтм ыш шәһәрне яулап алд ылар. Алар барысы да Гил ыгад
атасы Мәк ирнең нәсел варислары иде.
24 Хеср он Кәлеб-Эфрата кал асынд а дөнья куйг анн ан соң, хат ын ы Абия бер
угыл – Ашх урн ы тапт ы. Әлег е Ашх ур – Тык уан ың атасыд ыр.

Хесронның беренче баласы Ярахмелнең угыллары шулард ыр: беренчесе Рам,
аның арт ыннан Буна, Орен, Осем һәм Ахия. 26 Ярахмелнең Атара атл ы икенче ха
тын ы да бул ып, ул – Онамн ың анасы иде.
27 Ярахмелнең баш баласы Рамнан Маг ас, Ямин һәм Экыр дөнья г а килде.
28 Онамн ың исә Шаммай һәм Яда атл ы угыллары булд ы. Шаммайдан Надаб һәм
Абиш үр дөнья га килде. 29 Абиш үрнең хат ын ы Абиһаи л аңа ике угыл – Ахбан һәм
Мол идн ы табып бирде.
30 Над абн ың угылл ары Селед һәм Апп аи м атл ы иделәр. Селедн ың бал ал ары
булмад ы, ул үзеннән соң угыл калд ырм ыйча үлеп китте. 31 Аппаимнән исә Иши,
Ишидән – Шешан, ә Шешаннан Ахлай дөнья га килде.
32 Шаммайн ың ир туг ан ы Ядан ың Етер һәм Йонат ан атл ы угыллары булд ы. Етер
нәсел калд ырм ыйча үлеп китте. 33 Йонатанн ың исә ике угл ы – Пелет һәм Заза
дөнья га килде. Болар барысы да Ярахмел угылларыд ыр.
34 Шешанн ың угыллары булмад ы, аңардан кызлар гына туд ы. Шешанн ың Ярх а
исемле мисырл ы кол ы бар иде, 35 һәм Шешан үзенең кызын шул кол ы Ярх ага ха
тынл ыкк а бирде; аларн ың угыллары Аттай исемле булд ы. 36 Әлег е Аттайдан соң
нәсел җебенең дәвам ы: Натан, Забад, 37 Эфлал, Обид, 38 Еһү, Азария, 39 Хелес, Эл
гаса, 40 Сисмай, Шалл ум, 41 Якам ия, Элишама.
25

Ярахмелнең ир туган ы Кәлеб угыллары: беренчесе – Меша, икенчесе – Ма
реша. Мешадан – Зиф, ә Марешадан Хебрун туд ы. 43 Хебрунн ың Корах, Тапп уа х,
Рәк ым һәм Шема атл ы угыллары булд ы. 44 Шемадан – Рах ам, ә Рах амнан – Йор
кугам дөнья га килде. Рәк ым – Шаммайн ың, 45 ә Шаммай – Магонның атасыд ыр.
Әлег е Маг он исә Бәйт-Сурның атасы иде.
46 Кәлебнең Эйфа атл ы кән из әг е өч угыл – Харан, Моса һәм Гәз езне тапт ы. Ха
раннан Гәзез туд ы.
47 (Яһдайн ың Рег ем, Иотам, Гешан, Пелет, Эйфа һәм Шаг ап атл ы угыллары булд ы.)
48 Кәлебнең Мәг акәһ атл ы кән из әг е Шеб ер һәм Тирх анан ы тапт ы; 49 Мәг акәһ
шулай ук Шагап белән Шеван ың да анасы иде. Шагаптан – Мадманна, ә Шевадан
Мәкбенә һәм Гибга дөнья га килде. Кәлебнең кызы исә Ахса исемле булд ы. 50-51 Кә
лебнең нәсел шәҗәрәсе шунд ыйд ыр.
Эфратан ың беренче угл ы Хүрнең Шобал, Салма, Хареф атл ы балалары булд ы.
Әлег е Шобал – Кыръят-Ягаримнең, Салма – Бәйт-Лехемнең, Хареф исә БәйтГадерның атасы иде.
42
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52 Кыръят-Ягарим атасы Шоб алн ың нәс ел варисл ары: Һаруһе угылл ары, мен у
хот иләрнең ярт ысы, 53 Кыръят-Ягаримнең кабиләләр е: итри, пут и, шумат и һәм
мишраг иләр; Сорга һәм Эштаол шәһәрләрендә яшәүчеләр алардан барл ыкк а килде.
54 Салм ан ың нәс ел варисл ары: Бәйт-Лехемдә, Нет оф ад а, Атрот-Бәйт-Йоавта,
Сорг ада яшәүчеләр, Манах ат халк ын ың ярт ысы, 55 шулай ук Ягб ест ә яшәүче һәм
с
кәт ип эшен башк аруч ы кабиләләр: тирг ат иләр, шимг ат иләр һәм сүхәт иләр; бо
лар барысы да Рех аб йорт ын ың атасы Хамматт ан барл ыкк а килг ән кын иләр иде.

3

Давыт угыллары

Давытн ың Хебрунда туг ан угыллары: бер енчес е – изр ег ылл ы Ахиног амнан
туг ан Амн ун; икенчес е – кәрм илле Абиг әйль тапк ан Дан ии л; 2 өченчес е –
Гәшүр патшасы Талмай кызы Мәг акәһ туд ырг ан Абшал ум; дүрт енчесе – Хаггиттән
туг ан Адон ия; 3 бишенчес е – Абит ал туд ырг ан Шефат ия; алт ынч ысы – хат ын ы
Эгла тапк ан Итрыг ам. 4 Әлег е угылларын ың алт ысы да Хебрунда дөнья г а килде;
Давыт анда җиде ел да алт ы ай дәв ам ында патшал ык итт е; Иерусал имдә исә ул
утыз өч ел буена патша бул ып торд ы. 5 Иерусал имдә Амм иел кызы Батшебадан*
аның дүрт угл ы туд ы: Шимг а*, Шобаб, Нат ан һәм Сөләйман. 6-9 Болардан кала
Давытн ың таг ын туг ыз угл ы дөнья г а килде: Ибх ар, Элишама*, Элиф елет, Ног а,
Непег, Япиа, Элишама, Эльяда һәм Элипелет. Аларн ың Тамар исемле сеңелләр е
дә бар иде. Әлег е угыллардан тыш Давытн ың әле кән из әкләр еннән туг ан угыл
лары да булд ы.
1

Сөләйманның нәсел шәҗәрәсе
10 Сөләйманн ың нәс ел шәҗәр әс е: Сөләйман, Рех абг ам, Абия, Аса, Еһошафат,
Яһорам, Ахазея, Йоаш, 12 Амасия, Азария, Иотам, 13 Әхәз, Хизәк ыйя, Менашше,
14 Амон, Йош ия.
15 Йош ия нең угыллары: бер енчес е – Йох анан, икенчес е – Яһоя к ыйм, өченче
се – Сәд ык ый я, дүртенчесе – Шалл ум. 16 Яһоя к ыймн ың угыллары Якөнья* һәм
Сәд ык ый я.
11

Сөргендә булган Якөнья н
 ең нәсел шәҗәрәсе
Читкә сөрелгән Якөнья нең угыллары: Шеһалт иел, 18 Малк ирам, Пәдая, Ше
насар, Якам ия, Һошама һәм Нәдабья. 19 Пәдая угыллары: Зеруббабел һәм Шимг ый.
Зеруббабелн ың угыллары: Меш уллам һәм Ханан ия; аларн ың шулай ук Шелом ит
исемле сеңелләре дә булд ы. 20 Болардан тыш Зеруббабелн ың таг ын биш угл ы дөнь
яга килде: Хаш уба, Оһел, Бәрәх ия, Хасад ия һәм Юшаб-Хесед.
17

* 3:5 Батш еба

– борынг ы грек һәм лат ин телендәг е тәрҗемәләрдә шулай язылг ан; яһүд те
лендәг е төп нөсхәдә: Батш уа.
* 3:5 Шимг а – «II Патш ал ар», 5:14 тә «Шамм уа» дип бир елг ән.
* 3:6-9 Элишам а – «II Патш ал ар», 5:15 тә «Элиш уа» дип бир елг ән.
* 3:16 Якөнья – «IV Патш ал ар», 24:6 да «Яһоя х ин» дип бир елг ән.
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21 Ханан ия нең нәс ел варислары: Пелат ия, Ишаг ыйя, Репая һәм аның угылла
ры; Арнан һәм аның угыллары; Убад ия һәм аның угыллары; Шәк анья һәм аның
угыллары. 22 Шәк анья нең бер угл ы Шәмәг ыйя атл ы иде. Шәмәг ыйя нең угыллары:
Хатт уш, Игәл, Бариа х, Ныгарья һәм Шафат, барысы – алтау. 23 Ныгарьянең өч угл ы
болард ыр: Элиог ынай, Хизк ыйя һәм Азрик ам. 24 Элиог ынайн ың җиде угл ы булд ы:
Һодавия, Эльяш иб, Пелая, Акк уб, Йох анан, Делая һәм Анан и.

4

Яһүдәнең башка балалары

Яһүдәнең Перес, Хесрон, Кәрм и, Хүр һәм Шобал атл ы угыллары бар иде.
Шобал угл ы Реһая дан Яхат туд ы; Яхатн ың Ахумай һәм Лаһад атл ы угыллары
булд ы – Сорга шәһәрендә яшәүчеләр чыг ышлары белән шуларданд ыр.
3 Этамн ың угыллары Изр ег ыл, Ишма һәм Идбаш атл ы бул ып, аларн ың таг ын
Һаслелпон и атл ы сеңелләре дә бар иде.
4 Пен уи л – Гедорн ың, Эзер исә Хушан ың атасыд ыр. Болар – Эфрат ан ың бер енче
угл ы Хүр балалары. Әлег е Хүр – Бәйт-Лехемнең атасыд ыр.
5 Тык уа атасы Ахш урн ың Хела һәм Наг ара атл ы ике хат ын ы бар иде. 6 Наг ара
аңа угыллары – Ахузам, Хепер, Темен и һәм Һа-Ахаштарине табып бирде; болар
Нагаран ың балаларыд ыр.
7 Хеладан туг ан угыллар исә менә шулар: Сер ет, Сох ар, Этнан 8 һәм Көс. Көс
нең Ануб һәм Һа-Собеба атл ы угыллары булд ы. Көс шулай ук Һарум угл ы Ахархел
кабиләләренең нәсел атасы иде.
9 Ягб ес үзенең ир туг аннары арасында иң абруйл ысы иде. Анасы аны бик авыр
дан, авырт ын ып тапк анга күрә, угл ына Ягбес* дип исем кушк ан була. 10 Ошбу
Ягбес Исраи л с Алласына:
– Мөбарәк фат их аларыңн ы күндереп, минем җирләремне киң итсәң иде дә,
юлдаш ым бул ып, бәла-казага юлыкт ырм ыйча явызл ыктан сакласаң иде! – дип
мөрәҗәгать итә, һәм Аллаһ ы аңа сораган ын бирә.
11 Шух ан ың ир туг ан ы Кәл үбт ән Мех ир дөнья г а килде; Мех ир – Эшт онн ың,
12 Эшт он – Бәйт-Рапа, Пас еа х һәм Тех иннан ың, Тех инна исә Ир-Нахашның атасы
иде. Болар барысы да – Рекә шәһәрендә яшәүчеләр.
13 Кыназн ың Отн ие л һәм Серая һ атл ы угыллары бар иде. Отн ие лнең угыллары
исә болард ыр: Хатат һәм Мег онотай*. 14 Мег онотайдан – Офра, Серая һтан Йоав
туд ы. Йоав – Ге-Харашимнең* атасыд ыр; әлег е җирдә яшәгән кешеләр оста һө
нәрчеләр иде.
15 Ифунн и угл ы Кәлебнең Иру, Элаһ һәм Наг ам атл ы угыллары бар иде. Ә Элаһ
тан Кыназ туд ы.
16 Яһаллелелның угыллары: Зиф, Зифа, Тирия һәм Асарһел.
1
2

* 4:9 Ягб ес

– яһүд телендәг е «авырт у» сүзе белән аваздаш.
Мегонотай. – Лат ин һәм борынг ы грек телендәг е тәрҗемәләрдә шулай; яһүд те
лендәг е төп нөсхәдә исә әлег е гыйбарә юк.
* 4:14 Ге-Харашим – яһүдчә «һөнәрчеләр үзәне» мәгънәс ендә.
* 4:13 ...һәм
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17-18 Эзран ың Етер, Мер ед, Эфер һәм Ялон атл ы угыллары булд ы. Мер ед хат ын
лыкк а алган сфиргавен кызы Битья дән бер кыз – Мәрья м, һәм ике угыл – Шаммай
белән Ишбах дөнья га килде. Ишбах – Эштемоганың атасыд ыр. Мереднең яһүд и
хат ын ы исә Гедорн ың атасы Ередны, Сөкөһнең атасы Хеберны һәм Зан уа хн ың
атасы Якут иелне тапт ы.
19 Нах амн ың кыз туг ан ыннан – Һод ия нең хат ын ыннан – гәрм и Кыг ыйләнең
атасы һәм мәгакәһ и Эштемоганың атасы туд ы.
20 Шим уннан Амн ун, Ринна, Бен-Ханан һәм Тил ун дөнья г а килде.
Ишидән Зохет һәм Бен-Зохет туд ы.
21 Яһүдә угл ы Шелан ың нәс ел варислары: Лех ан ың атасы Эр, Мар ешан ың һәм
Бәйт-Ашбеадагы җитен эшкәрт үче эшчеләр кабиләсенең атасы Лада, 22 Йок ыйм,
Көзебә шәһәрендә яшәүчеләр, Мәабта идарә иткән Йоаш белән Сараф, шулай ук
Яшуби-Лехем. (Бу мәгъл үмат – борынг ы язмалардан.) 23 Әлег е кешеләр чүлмәкче
ләр иде; алар, Нетаг ыйм һәм Гедера каласында яшәп, патшага хезмәт күрсәттеләр.

Шимунның нәсел шәҗәрәсе
24 Шим уннан Нем уи л, Ямин, Яриб, Зерах һәм Шаул атл ы угыллар туд ы. 25 Шаулдан

соң нәсел җебенең дәвамы: Шалл ум, Мибсам, Мишма, 26 Хамм уи л, Зәк үр, Шимг ый.
27 Шимг ый – уна лт ы ир бала вә алт ы кыз балан ың атасыд ыр. Әмма Шимг ыйн ың
ир туганнарында угыллар алай күп тум ый – аларн ың нәселе Яһүдә ыруг ын ык ы
сыман күп санл ы түг ел. 28 Шимг ыйн ың кыз-угыллары Беер-Шеба, Молада, ХатсарШугал, 29 Билһа, Эсем, Толад, 30 Бет уи л, Хорма, Сыйкләг, 31 Бәйт-Мәркәбүт, Хатсар-Сусим, Бәйт-Бири һәм Шагараимдә яшәде. Патша тәхетенә Давыт утырганч ы,
әлег е шәһәрләр аларн ык ы бул ып кала бирде. 32 Алар шулай ук биш кала – Этам,
Аин, Римм ун, Төкен һәм Ашанда, 33 әлег е калалар тирәсендәг е авылларда – Багал
га кадәр сузылган җирләрдә дә яшәделәр. Аларн ың көн күргән һәм нәселләренең
исемлег е теркәлеп барган җирләре шуш ыд ыр.
34 Меш убаб, Ямлек, Амасия угл ы Йоша, 35 Йои л, Асие л угл ы Серая һт ан туг ан
Йош ибья угл ы Еһү, 36 Элиог ынай, Ягак уба, Яшухая, Асая, Адиел, Ясим иел, Беная һ,
37 шулай ук Шәмәг ыйя угл ы Шимридән туг ан Едайя угл ы Аллонн ың оныг ы, ягън и
Шифг ыйн ың Зиза атл ы угл ы – 38 югарыда саналган әлег е ирләрнең һәммәсе үз ка
биләләренең җитәкчесе бул ып, аларн ың төп гаилә-йортлары шакт ый тармаклан ып
китте 39 һәм алар, терлекләрен йөртер өчен яңа көт үлек җирләре эзләп, үзәнлекнең
көнч ыг ыш ындаг ы Гедор читләренә кадәр барып җиттеләр 40 һәм яхш ы, мул көт ү
лекле, иркен, тын ыч вә хәвефсез җирләр тапт ылар; аларга кадәр анда Хам ток ым ы
яшәгән була. 41 Шул рәвешле, алда исемнәре саналган әлеге кешеләр, Яһүдә патшасы
Хизәк ыйя патшал ык иткән чорда шуш ы җирләргә килеп чыг ып, анда яшәгән Хам
ток ым ы белән Мыг ун им халк ын кырып бетерделәр һәм аларн ың җирләрен тар
тып алд ылар (алар бүг енг е көндә дә шунда яши бирәләр), чөнк и анда терлек-туар
йөртердәй көт үлек җирләре мул була. 42 Шим ун угылларыннан биш йөз кеше исә
Сәг ыйрь тауларына таба юнәлде, алг ы сафларда Иши угыллары Пелат ия, Ныгарья,
Репая һәм Уззиел булд ы; 43 алар, шул тарафларга кач ып киткән амал ык ыйларн ың
калд ыкларын кырып бетереп, әле дә шул җирләрдә көн күреп яталар.
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5

Рубиннең нәсел шәҗәрәсе

Рубин – Исраи лнең беренче баласы иде, әмма атасын ың ятаг ын мәсхәрә
иткән* өчен, Исраи лнең беренче угыл хок ук ы Йосыфк а тапш ырылд ы. Нәсел
шәҗәрәсендә Рубин баш угыл буларак теркәлмәгән. 2 Үзенең ир туганнары арасын
да Яһүдә иң көчлесе иде, һәм аның гаиләсеннән юлбашч ы чыкт ы, әмма беренче
бала хок ук ы Йосыфк а күчте.
3 Исраи лнең бер енче баласы Рубин угыллары: Ханох, Палл у, Хеср он һәм Кәрм и.
4 Йои лнең нәс ел шәҗәр әс е: Йои л, Шәмәг ыйя, Гог, Шимг ый, 5 Михә, Реһ ая,
Багал, 6 Беһерә. Әлег е Беһерәне Ашш ур патшасы Тилгат-Пилнеһесер* әсирлеккә
алд ы. Беһерә – Рубин ыруг ын ың җитәкчесе иде.
7 Нәс ел шәҗәр әс ендә кабилә-кабилә бул ып теркәлг әнчә, аның ир туг аннары:
иң өлкәне – Егыи л, аннары Зәкәрия 8 һәм Бела. Йои л ток ым ыннан Бела – Азаз
ның угл ы, Шеман ың оныг ы. Алар Арог ырда, Нәбу һәм Багал-Мегон шәһәрләрендә
яши; 9 Гил ыгад төбәг ендә терлекләре арт ып китеп, алар көнч ыг ышк а таба – Фырат
елгасына чиктәш чүл читенә кадәр җирләрне бил и башл ыйлар. 10 Шаул патшал ык
иткән заманнарда һаҗәриләргә карш ы суг ышта җиңеп чыг ып, алар Гил ыгад җи
ренең көнч ыг ыш тарафындаг ы биләмә-чатырларны яулап алалар.
1

Гәднең нәсел шәҗәрәсе
Гәд ыруг ы исә аларн ың карш ында, Сәлкә шәһәренә кадәр җәелгән Башан
җирләрендә көн күрде. 12 Башанда түрә бул ып Йои л утырд ы, аңардан кала икенче
түрә бул ып Шафам, аннары Янай һәм Шафат тора иде.
13 Аларн ың кардәшләр е (һәркем үз нәсел-гаиләсе белән) җидәү иде: Микәи л,
Меш уллам, Шеба, Йорай, Якән, Зиа һәм Гыйбер. 14 Алар һәммәсе Абих аи л угыл
лары бул ып, Абих аи л үзе – Хуринең, Хури – Яруа хн ың, Яруа х – Гил ыг адн ың,
Гил ыгад – Микәи лнең, Микәи л – Яшишайн ың, Яшишай – Яхд ун ың, Яхд у исә
Бузн ың угл ы иде. 15 Ә Гүн и угл ы Абд иелдән туган Ахи үз нәселенең башл ыг ы иде.
16 Гәдләр Гил ыг адт а, Башанда һәм аның тир әс ендәг е авылларда, Шар онда барча
көт үлекләрне биләп көн күрде; 17 аларн ың исемнәре, Яһүдә патшасы Иотам, Ис
раи л патшасы Яробам идарә иткән заманда, нәсел шәҗәрәләренә теркәлгән була.
18 Рубиннәрдә һәм гәдләрдә, шул ай ук Көнч ыг ыш мен ашшел ард а* кыл ыч вә
калк ан тот ардай, ук атардай, суг ыш һөнәр ен белг ән кырык дүрт мең җиде йөз
алтм ыш гаскәри бар иде. 19 Һаҗәриләрг ә, Итур, Нафиш һәм Нодаб гаскәрләр енә
карш ы суг ышк а чыкк ач, алар, 20 Аллаһ ыдан ярдәм алып, дошманнарын җиңеп
чыкт ылар, чөнк и, орыш барг ан мәлдә, Аллаһ ы аларн ың ялынып-ялваруларын
ишетт е һәм Үзенә булг ан ышан у хак ына җав апсыз калмад ы. 21 Алар дошманн ың
11

* 5:1 Атасын ың

ятаг ын мәсхәрә иткән – «Ярат ыл ыш», 35:22 не караг ыз.

* 5:6 Тилгат-Пилнеһесер – «IV Патшалар», 15:29, 16:7, 16:10 да «Тиглат-Пилесер» дип бир елг ән.
* 5:18 Көнчыг ыш

менашшелар – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Менашше ыруг ын ың
бер ярт ысы. Менашше ыруг ын ың бер ярт ысы Үрд үн елг асыннан көнч ыг ышта, икенче яр
тысы көнбат ышта яшәг ән.
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илле мең дөя, ике йөз илле мең сарык, ике мең данә ишәкт ән гыйбар әт булг ан
көтү-көтү малларын үз кул ына төшер еп, шулай ук йөз мең кешес ен әсир итт еләр;
22 дошм анн ың күб ес е исә яу кырынд а ятып калд ы, чөнк и әлег е суг ыш белән Ал
лаһ ы Үзе идар ә итт е. Биләп алг ан шуш ы җирләрдә гәдләр сөрг енг ә куы лг анч ы
гомер кичерделәр.
Көнчыгыш менашшелар
Менашше ыруг ына караган кабиләләрнең бер ярт ысы Башаннан алып БагалХәрмун, Сен ир һәм Хәрм ун тавына кадәр булган җирләрдә көн күрде; аларн ың
сан ы исәпсез-хисапсыз иде.
24 Аларн ың гаилә башл ыклары шулард ыр: Эфер, Иши, Элие л, Азрие л, Ирем ия,
Һодавия һәм Яхд иел. Бат ыр гаскәриләр бул ып саналган әлег е ир-егетләр үз гаи лә
ләренең мәшһүр җитәкчеләре иде. 25 Әмма алар үзләренең ата-бабалары табынган
Аллаһ ыга тугры булмад ылар, Аллаһ ы аларн ың күз алд ында һәлак иткән хал ык
ларн ың потларына табына башлад ылар. 26 Шуңа күрә Исраи л Алласы ихт ыя ры
буенча Ашш ур патшасы Пул, ягън и Ашш ур патшасы Тилгат-Пилнеһесер, Рубин
белән Гәд ыругларын һәм Көнч ыг ыш менашшеларн ы әсирлеккә төшереп, аларн ы
Халак, Хабур, Һара җирләренә, шулай ук Гөзән елгасы буена сөрде. Әлег е ыруглар
хәзерг е көндә дә шул җирләрдә гомер итеп яталар.
23

6

Левинең нәсел шәҗәрәсе

1 Левинең угыллары Гершон, Коһ ат һәм Мерари атл ы иде. 2 Коһ атт ан Амрам,
Исһар, Хебрун һәм Уззиел туд ы. 3 Амрам угылларын ың исеме Һарун һәм Муса,
ә кызы – Мәрья м иде. Һаруннан Надаб, Абиһу, Элгазар һәм Итамар дөнья га килде.
4 Элг аз ардан соң нәс ел җеб енең дәв ам ы: Пинхәс, Абиш уа, 5 Вукк ый, Уззи, 6 Зера
хия, Мәрают, 7 Амария, Әхит үб, 8 Сад ыйк, Ахимагас; 9 Азария, Йох анан, 10 Азария
(шуш ы Азария Иерусал имдә Сөләйман төзеткән Изг е йортта срух ан и вазифасын
башк ард ы), 11 Амария, Әхит үб, 12 Сад ыйк, Шалл ум, 13 Хилк ыйя, Азария, 14 Серая һ,
Яһосадак. 15 Әлег е Яһосадак яһүд иләр һәм Иерусал им халк ы белән бергә Раббы
ихт ыя ры буенча Нәбух аднессар тарафыннан сөрг енгә җибәрелде.
16 Димәк, Левинең угыллары Гершон, Коһ ат һәм Мерари атл ы иде. 17 Гершон
нан – Либн и һәм Шимг ый, 18 Коһаттан – Амрам, Исһар, Хебрун һәм Уззиел, 19 ә
Мераридән Махл и һәм Муш и дөнья г а килде. Ата-бабалары буенча левиләрнең
кабиләләре шунд ыйд ыр.
20 Гершоннан соң нәс ел җеб енең дәв ам ы: Либн и, Яхат, Зимма, 21 Йоа х, Идд у,
Зерах, Еһатерай.
22 Коһ атт ан соң нәс ел җеб енең дәв ам ы: Амм инадаб*, Корах, Ассир, 23 Элк ана,
Эбъясаф, Ассир, 24 Тах ат, Уриел, Уззия, Шаул.
25 Элк анан ың угыллары: Амасай һәм Ахимот. 26 Ахимотт ан соң нәс ел җеб енең
дәвам ы: Элк ана, Сопай, Нах ат, 27 Элиаб, Ерух ам, Элк ана.
28 Шем уи лнең бер енче угл ы – Йои л, икенчес е – Абия.

* 6:22 Аммин ад аб

– «Чыг ыш», 6:18 дә «Исһ ар» дип бирелә.
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29 Мераридән соң нәсел җебенең дәв ам ы: Махл и, Либн и, Шимг ый, Узз аһ, 30 Шим
га, Хагг ия, Асая.

Раббы йортындагы җырчылар
31 с

с

Аллаһы сандыгын Раббы йортына урнаштырганнан соң, йорт эчендә җырчы
вазифасын башкарыр өчен, Давыт түбәндәге кешеләрне билгеләде. 32 Әлеге вазифа
ны алар кабул ителгән кагыйдә буенча сИзге чатыр, ягъни Очрашу чатыры каршында
башкардылар, һәм бу хәл Сөләйман Иерусалим каласында Раббы йортын салдырган
чыга кадәр дәвам итте.
33 Әлеге хезмәтне үз угыллары белән шулар башкарды: Коһат нәселеннән – җыр
чы Һеман; ул Йоилнең углы булып, Йоил үзе Шемуилнең, 34 Шемуил – Элкананың,
Элкана – Ерухамның, Ерухам – Элиелнең, Элиел – Тоахның, 35 Тоах – Суфның,
Суф – Элкананың, Элкана – Махатның, Махат – Амасайның, 36 Амасай – Элкананың,
Элкана – Йоилнең, Йоил – Азариянең, Азария – Сефаниянең, 37 Сефания – Тахатның,
Тахат – Ассирнең, Ассир – Эбъясафның, Эбъясаф – Корахның, 38 Корах – Исһарның,
Исһар – Коһатның, Коһат – Левинең, ә Леви исә Исраилнең углы иде.
39 Асафның урыны кардәше Һеманнан уң якта иде. Асаф Бәрәхиянең углы булып,
Бәрәхия үзе Шимганың, 40 Шимга – Микәилнең, Микәил – Багасеянең, Багасея –
Малкиянең, 41 Малкия – Этнинең, Этни – Зерахның, Зерах – Адаяның, 42 Адая –
Этанның, Этан – Зимманың, Зимма – Шимгыйның, 43 Шимгый – Яхатның, Яхат –
Гершонның, ә Гершон исә Левинең углы иде.
44 Мерари нәселеннән булган Этанның урыны Һеманнан сул якта иде. Этан Кый
шиның углы булып, Кыйши үзе – Әбдинең, Әбди – Мәллүкнең, 45 Мәллүк – Хә
шәбиян
 ең, Хәшәбия – Амасиянең, Амасия – Хилкыйянең, 46 Хилкыйя – Амсинең,
Амси – Банинең, Бани – Самарның, 47 Самар – Махлинең, Махли – Мушинең,
Муши – Мераринең, Мерари исә Леви углы иде.
Һарун угыллары
48 сГыйбадәтханәдәге

– Аллаһы йортындагы – башка төр хезмәт левиләрнең кал
ганнарына йөкләнде. 49 Әмма, Аллаһы колы Муса кушканча, Исраил халкының
с
гөнаһларын йолу өчен, хуш исле сумала-майлар көйрәтү смәзбәхе, корбан яндыру
мәзбәхе янында, шулай ук Иң изге бүлмәдә бар хезмәтне башкару исә Һарунга һәм
аның нәсел варисларына йөкләнде.
50 Һарунның нәсел шәҗәрәсе: Һарун, Элгазар, Пинхәс, Абишуа, 51 Вуккый, Уззи,
Зерахия, 52 Мәрают, Амария, Әхитүб, 53 Садыйк, Ахимагас.
Леви нәселенең шәһәрләре
54 Алар көн күргән урыннар шушыдыр: Коһат токымыннан булган Һарун угылларына,

жирәбә төшкәнчә, 55 Яһүдә җирендәге Хебрун каласы һәм аның әйләнә-тирәсендәге
көтүлекләр чыкты; 56 әмма шәһәр янындагы басулар белән авыллар Ифунни углы
Кәлебкә бирелде. 57 Шулай итеп, Һарун нәсел-ыругына Хебрун (сыену шәһәре)*,
* 6:57 Сые н у

шәһәре – «Саннар», 35:6-34 не караг ыз.
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Яттир, көтүлек җирләре белән бергә Либна, Эштемога, 58 Хилез, Дебир, 59 Ашан,
Бәйт-Шемеш шәһәрләре бүлеп бирелде. 60 Беньямин ыругыннан аларга көтүлек
җирләре белән бергә Геба, Алемет, Анатот калалары бүлеп бирелде. Алар кабиләсе
нә барлыгы унөч шәһәр тапшырылды. 61 Коһат токымыннан булган башка буыннар
өлешенә, жирәбә буенча, Көнбатыш менашшелар биләгән ун кала бүлеп бирелде.
62 Гершон нәселенә караган кабиләләр өлешенә унөч шәһәр чыкты. Әлеге шәһәрләр
моңарчы Исәсхәр, Ашер, Нәптали ыругына, шулай ук Башан җирендәге Көнчыгыш
менашшеларга карый иде.
63 Мерари нәселендәге кабиләләр өлешенә исә жирәбәгә унике шәһәр чыкты. Әлеге
калаларны алар Рубин, Гәд һәм Зәбулун ыругыннан алдылар.
64 Шул рәвешле, исраилиләр әлеге шәһәрләрне вә көтүлек җирләрен левиләргә
бирделәр. 65 Жирәбәгә чыкканча, Яһүдә, Шимун, Беньямин ыругы угыллары телгә
алынган шушы калаларны аларга бүлеп бирделәр.
66 Коһат токымының кайбер кабиләләренә Эфраим ыругына караган шәһәрләр
бирелде: 67 таулы Эфраим төбәгендә урнашкан сыену шәһәре Шәкем, шулай ук Га
зер, 68 Йокмыгам, Бәйт-Хорун, 69 Аялун һәм Гәт-Риммун, барысы да көтүлек җирләре
белән бергә.
70 Коһат кабиләләренең калганнарына исә Көнбатыш менашшеларга караган Анер
вә Билгам шәһәрләре һәм аларның көтүлек җирләре бүленеп бирелде.
71 Гершонның нәсел варисларына Көнчыгыш менашшелардан Башандагы Гөлән,
Аштарот һәм аларның көтүлекләре бирелде. 72-73 Аларга шулай ук Исәсхәр ыругын
нан – Кыдыш, Даберат, Рамот, Анем калалары һәм аларның көтүлек җирләре; 74-75 Ашер
ыругыннан – Машал, Абдун, Хукок, Рәхуб һәм андагы көтүлекләр; 76 Нәптали ыругын
нан сГәлиләяд
 әге Кыдыш, Хаммон, Кыръят аим һәм андагы көтүлек җирләре бирелде.
77 Мерариләргә – левиләрнең калганнарына – түбәндәге калалар бирелде: Зәбу
лун ыругыннан – Риммуну, Тавор һәм андагы көтүлекләр; 78-79 Үрдүн елгасыннан
көнчыгышта, Әрихә каршында урнашкан Рубин ыругыннан – чүлдәге Бесер, Яһас,
Кыдемот, Мефагат һәм аларның көтүлек җирләре; 80-81 Гәд ыругыннан – Гилыгадтагы
Рамот, Маханаим, Хишбун, Ягызер һәм аларның көтүлекләре.

7

Исәсхәрнең нәсел шәҗәрәсе

Исәсхәрнең дүрт углы бар иде: Тола, Пуаһ, Яшуб, Шимрон. 2 Толаның угылла
ры: Уззи, Репая, Яриел, Яхмай, Ибсам, Шемуил; болар гаилә башлыкларыдыр.
Давыт заманында Тола нәселеннән гаскәриләр саны егерме ике мең алты йөзгә җитте.
3 Уззинең углы: Израхия. Израхиянең угыллары: Микәил, Убадия, Йоил, Ишшия.
Аларның бишесе дә гаилә башлыкларыдыр. 4 Хатыннары һәм балалары күп булганга,
аларның, нәселнамәдән күренгәнчә, сугышка әзер утыз алты мең гаскәриләре бар
иде. 5 Нәсел исемлегеннән күренгәнчә, Исәсхәр кабиләләрендә барлыгы сиксән җиде
мең сугышчы бар иде.
1

Беньяминнең нәсел шәҗәрәсе
6 Беньяминнең өч углы бар иде: Бела, Бәхер, Едигаил. 7 Беланың биш угыл туды:
Эсбон, Уззи, Уззиел, Яримут һәм Ири. Болар бишесе дә гаилә башлыклары вә бат ыр
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суг ышч ылар иде. Нәсел шәҗәрәләреннән күренгәнчә, аларн ың егерме ике мең дә
утыз дүрт суг ышч ысы була.
8 Бәхернең угылл ары: Зем ира, Йог аш, Элиг ызыр, Элиог ын ай, Омри, Еремот,
Абия, Анатот, Алемет; болар барысы да Бәхер угылларыд ыр. 9 Аларн ың нәсел шә
җәрәсендә гаилә башл ыклары исеменнән тыш шулай ук егерме мең дә ике йөз
суг ышч ы бул уы теркәлгән.
10 Едиг аи лнең угл ы: Билһ ан. Билһ анн ың угылл ары: Игуш, Бенья м ин, Эһуд,
Кенагана, Зетан, Тарш иш, Ахишах ар. 11 Едигаи лнең шуш ы нәсел варислары һәм
мәсе үз гаи ләсенең башл ыг ы бул ып, аларда суг ышк а әзер унҗ иде мең дә ике йөз
гаскәри бар иде.
12 Шупп им һәм Хупп им – Ирнең угыллары; Хуш им исә Ахер угл ы иде.
Нәпталинең нәсел шәҗәрәсе
13

Нәптал инең Билһадан туган угыллары: Яхсиел, Гүн и, Есер һәм Шалл ум*.
Менашшеның нәсел шәҗәрәсе

Менашшен ың угыллары: арам и кән изәг еннән туган Асриел һәм Гил ыгадн ың
атасы Мәк ир. 15 Хупп им һәм Шупп имгә хат ыннарн ы Мәк ир үзе табып биргән иде.
Мәк ирнең кыз кардәше Мәгакәһ исемле иде. Менашшен ың икенче угл ы – Сел уп
хад. Сел упх адн ың кызлары гына туд ы.
16 Мәк ир хат ын ы Мәг акәһ* ике угыл – Пер еш һәм Шер ешне туд ырд ы. Шер ешнең
исә Улам һәм Рәк ым атл ы угыллары булд ы. 17 Уламн ың угл ы Бедан атл ы иде. Ме
нашше угл ы Мәк ирдән дөнья г а килг ән Гил ыг адн ың угыллары әнә шуш ылард ыр.
18 Гил ыг адн ың кыз туг ан ы Һәмм үлекет – Ишһуд, Абиг ыз ер һәм Махл ан ы тапт ы.
19 Шем идәнең угыллары: Ахян, Шәкем, Ликх и һәм Аниг ам.
14

Эфраимнең нәсел шәҗәрәсе
Эфраимнең угыллары: Шут елах, Эзер һәм Элг ад. Шут елахтан соң нәсел
җебенең дәвам ы: Беред, Тах ат, Элгада, Тах ат, Забад, Шутелах. Эзер белән Элгад,
Гәттә яшәүчеләрнең терлекләрен көт үлектән урлаган чакта тот ыл ып, шулар ку
лыннан әҗәлән тапт ы. 22 Аларн ы югалт к ан кайг ыдан аталары Эфраи м ничәмә
көннәр буена яшь түкте; ир туганнары аны юат ырга килделәр. 23 Күпмедер вак ыт
узгач, Эфраи м хат ын ы янына кереп ятт ы, һәм хат ын ы, авырга узып, ир бала тапт ы.
Эфраи м аңа Берига* дип исем кушт ы, чөнк и йорт ына бәла килгән иде. 24 Аның
Шеһера атл ы кызы да туд ы; шул кыз Түбән һәм Югары Бәйт-Хорун, Уззен-Шеһера
калаларын корд ы.
25-27 Эфраимнең Рефах исемле угл ы булд ы. Шул Рефахт ан соң нәс ел җеб енең
дәвам ы: Решеф, Телах, Тах ан, Ладан, Амм иһуд, Элишама, Нун, Ешуа.
20-21

* 7:13 Шалл ум

– «Ярат ыл ыш», 46:24 тә һәм «Саннар», 26:49 да «Шиллем» дип бирелг ән.
– 7:15 тә телг ә алынг ан Мәг акәһнең адаш ы бул у ихт имал.
7:23 Бериг а – яһүдчә «бәл а» мәгънәс ендә.

* 7:16 Мәг ак әһ
*
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28 Аларн ың биләг ән җирләр е һәм яшәг ән урыннары: Бәйт-Эл, көнч ыг ышт а –
Нагаран, көнбат ышта – Газер, Шәкемнән алып Әйя каласына кадәр. Әлег е шә
һәрләр тирәсендәг е авыллар да аларн ың җирләре санала иде. 29 Менашше ыруг ы
Бәйт-Шан, Тәгънәк, Мег иддо, Дор һәм әлеге шәһәрләр тирәсендәге авылларга хуҗа
иде. Шуш ы калаларда Исраи л угл ы Йосыф* нәселе яшәде.

Ашерның нәсел шәҗәрәсе
Ашерның угыллары: Имна, Ишва, Ишви, Берига. Аларның кыз туганы Серах
атлы иде. 31 Бериганың угыллары: Хебер һәм Малкиел. Малкиел – Бирзаитнең, 32 ә
Хебер – Яфлетның, Шомерның, Хотамның һәм аларның кыз туганы Шуганың атасы
иде. 33 Яфлетның угыллары: Пасак, Бимһал һәм Ашват; Яфлетның угыллары әнә шулар.
34 Шомерн ың угыллары: Ахи, Роһг а, Хубба һәм Арам.
35 Шомерн ың ир кардәше Һелемнең угыллары: Сопа, Имна, Шелеш һәм Амал.
36 Сопан ың угыллары: Суа х, Харнеф ер, Шуг ал, Бери, Имра, 37 Бес ер, Һод, Шамма,
Шилша, Итран һәм Беһерә.
38 Етерның угыллары: Ифунн и, Писпа һәм Ара.
39 Уллан ың угыллары: Арах, Ханн ие л һәм Рисия.
40 Болар һәммәс е – Ашер нәс еленең гаилә башл ыклары, бат ыр суг ышч ылар вә
мәшһүр юлбашч ылар. Нәсел исемлег ендә теркәлгәнчә, аларда суг ышк а яракл ы
егерме алт ы мең гаскәри бар иде.
30

8

Бенья м иннең нәсел шәҗәрәсе

Бенья м иннең беренче угл ы – Бела, икенчесе – Ашбел, өченчесе – Ахрах,
дүртенчесе – Нох а, бишенчесе Рапа атл ы иде. 3 Белан ың угыллары: Аддар,
Гера, Абиһуд, 4 Абиш уа, Нагаман, Ахуа х, 5 Гера, Шефуфан һәм Хурам.
6-7 Гебада яшәүче гаилә башл ыклары – Эхуд угыллары Наг аман, Ахия һәм Ге
ра – Манах атк а сөрелгәннәр иде. Аларн ы анда шуш ы Гера ияртеп алып киткән
була. Ул – Узза белән Ахих удн ың атасыд ыр.
8-9 Шах араи м үзенең Хуш им һәм Баг ара атл ы хат ыннарын куы п җиб әрг әннән
соң, Ходеш исемле хат ын ы аңа Мәаб җирендә угыллары Йовав, Сибья, Меша,
Мәлкәм, 10 Ягус, Сәх ья, Мирман ы табып бирде. Болар Шах араи м угылларыд ыр.
Алар һәммәсе – гаилә башл ыклары. 11 Хат ын ы Хуш имнән Шахараимнең Абит уб
һәм Элпагал исемле угыллары бар иде.
12-13 Әлег е Элпаг алн ың Гыйбер, Мишг ам, Шемед, Бериг а һәм Шема атл ы угыллары
булд ы. Шемед исемлесе Һоно һәм Лод калаларына, шулар тирәсендәг е авылларга
ниг ез салган кеше. Берига һәм Шема исә Аял унда гаилә башл ыклары бул ып, Гәт
халк ын әнә шулар сөреп җибәрде.
14 Ахъя, Шашак, Еремот, 15 Зәб әд ия, Арад, Эдер, 16 Микәи л, Ишпа һәм Йох а –
Бериган ың угыллары.
17 Зәб әд ия, Меш уллам, Хизк ый, Хеб ер, 18 Ишмерай, Изл ия һәм Йов ав – Элпа
гал угыллары.
1
2

* 7:29 Йосыф

– Менашшен ың атасы.
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19 Якым, Зихри, Зәбд и, 20 Элиг ынай, Силлет әй, Элие л, 21 Адая, Берая һәм Шим
рат – Шимг ый угыллары.
22 Ишпан, Гыйб ер, Элие л, 23 Абд ун, Зихри, Ханан, 24 Ханан ия, Элам, Ант от ия,
25 Ифд ия һәм Пен уи л – Шашак угыллары.
26 Шамшерай, Шехәрья, Атал ия, 27 Ягареш ия, Ильяс һәм Зихри – Ерух ам угыллары.
28 Нәс ел шәҗәр әс еннән күр енг әнчә, алар, һәрб ерс е гаилә башл ыклары бул ып,
Иерусал имдә яши иделәр.
29 Гибг онн ың атасы Ягыи л* Гибг онда яшәде. Аның хат ын ы Мәг акәһ атл ы иде.
30 Ягыи лнең өлкән угл ы – Абд ун, аңард ан соң дөнья г а килг ән угылл ары: Сур,
Кыйш, Багал, Надаб, 31 Гедор, Ахъя, Зәкәр, Микл ут. 32 Микл утн ың угл ы – Шимһа.
Алар барысы да үз туганнары белән янәшә Иерусал имдә яшәде.
33 Нер – Кыйшн ың, ә Кыйш Шау лн ың атасы иде. Шаулдан Йонатан, Малки-Шуа,
Абинадаб һәм Эшбагал* туд ы. 34 Йонатанн ың угл ы Мериб-Багалдан* Михә дөнья га
килде. 35 Михәнең угыллары: Пит ун, Мәл ик, Тареа һәм Әхәз. 36 Әхәздән туган Яһу
гада угыллары: Алемет, Азмавет һәм Зимри. Зимридән соң нәсел җебенең дәвам ы:
Моса, 37 Бинга, Рапа, Элгаса, Әсел. 38 Әселнең алт ы угл ы туд ы: Азрик ам, Бокеру,
Исмәг ыйль, Шегарья, Убад ия һәм Ханан; болар барысы да Әселнең угылларыд ыр.
39 Әселнең ир кардәше Эшык угыллары: бер енчес е – Улам, икенчес е – Игуш,
өченчесе – Элифелет. 40 Уламн ың угыллары бат ыр суг ышч ылар, оста укч ылар иде.
Аларн ың угыллары, оныклары күп булд ы – барл ыг ы йөз илле кеше.
Боларн ың һәммәсе Бенья м ин нәселеннәндер.

9

1 Шул рәв ешле, Исраи лнең бар халк ы нәс елнамәдә гаилә-гаилә санал ып чы
гып, әлег е мәгъл үматлар Исраи лнең патшалар китабына теркәлде.

Бабилгә сөрелгәннәрнең кабат Иерусалимгә әйләнеп кайтуы
Раббыга хыя нәт иткән өчен, Яһүдә халк ы сБабилгә сөрелгән иде. 2 Беренче бул ып
үзләренең кала вә биләмәләренә гад и исраи л иләр, шулай ук рух ан и, леви һәм Изг е
йорт хезмәтчеләренең бер өлеше генә әйләнеп кайтт ы. 3 Яһүдә, Бенья м ин, Эфраи м
һәм Менашше ыруг ыннан Иерусал имгә кайт ып урнашк ан кешеләр түбәндәг еләр.
4 Яһүдә угл ы Пер ес нәс еленнән: Бан и угл ы Имридән туг ан Омри оныг ы – Ам
миһуд угл ы Утай; 5 Шела нәселеннән: аның беренче угл ы Асая һәм аңардан туган
угыллар; 6 Зерах нәселеннән – Ягуһел. Димәк ки, җәмг ысы алт ы йөз туксан кеше.
7 Бенья м ин нәс еленнән: Һасс ен уһ а угл ы Һодавия дән туг ан Меш уллам угл ы Сал
лу; 8 Ерух ам угл ы Ибнея; Микри угл ы Уззидән туган Элаһ; Ибн ия угл ы Рег уи лдән
туган Шефат ия угл ы Меш уллам. 9 Бенья м иннәрнең нәселнамәсеннән күренгәнчә,
аларн ың сан ы туг ыз йөз илле алт ы кеше иде. Аларн ың һәммәсе гаилә башл ыг ыд ыр.
10 Рух ан илардан: Едаг ыйя, Яһоя риб, Яхин; 11 Аллаһ ы йорт ын ың башл ыг ы бул
ган Әхит үб угл ы Мәрают туд ырган Сад ыйк угл ы Меш улламнан туган Хилк ыйя
* 8:29 Ягыи л – яһүд телендәг е төп нөсхәдә шуш ы урында бу исем юк. (9:35 белән чаг ышт ырыг ыз.)
* 8:33 Эшбаг ал

– «II Патшалар», 2:8 дә «Иш-Бошет» дип бирелг ән.
– «II Патшалар», 4:4 тә «Меп ибошет» дип бирелг ән.

* 8:34 Мериб-Багал
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угл ы Азария; 12 Малк ия угл ы Пашх урдан туган Ерух ам угл ы Адая; Иммер угл ы
Мәшиллемит туд ырган Меш уллам угл ы Яхзерадан туган Адиел угл ы Масай; 13 һәм
аларн ың кардәшләреннән бер мең дә җиде йөз алтм ыш гаилә башл ыг ы. Алар ба
рысы да Аллаһ ы йорт ында хезмәт итәргә яракл ы адәмнәр иде.
14 Левиләрдән: Мер ари нәс еленнән булг ан Хәшәбия угл ы Азрик ам туд ырг ан
Хашш уб угл ы Шәмәг ыйя; 15 Бакбакк ар, Хереш, Гәләл; Асаф угл ы Зихри туд ырган
Микә угл ы Маттан ия; 16 Едут ун угл ы Гәләл туд ырган Шәмәг ыйя угл ы Убад ия;
Нетофа авылларында яшәгән Элк ана угл ы Аса туд ырган Бәрәх ия.
17 Капк а каравылч ыларыннан: Шалл ум, Акк уб, Талм ун, Ахиман һәм аларн ың
кардәшләре. Шалл ум аларн ың башл ыклары иде. 18 Әлег е кешеләр коя ш чыг ы
шына караган Патша капк асы төбендә бүг ен дә сакта торалар. Левиләрдән капк а
сакч ылары шуш ыд ыр.
19 Корах угл ы Эбъясаф туд ырг ан Кор е угл ы Шалл ум һәм аның Корах нәс еленнән
булган кардәшләре, Раббы сстан ына керә торган юлн ы саклаган ата-бабалары кебек
үк, Изг е чат ырн ың* бусага төбендә сакч ыл ык кылд ылар. 20 Элгәре сакч ыларн ың
башл ыг ы Элгазар угл ы Пинхәс бул ып, Раббы аның юлдаш ы иде. 21 Мешелем ия
угл ы Зәкәрия исә Очраш у чат ырын ың ишег е төбендә сакта торд ы.
22 Шул заманнарда Очраш у чат ырын ың ишекләр ен сакларг а барл ыг ы ике йөз дә
уни ке кеше сайлап алына. Аларн ың исемнәре авыллары буенча нәселнамәләренә
теркәлгән. Әлег е кешеләрне, тугры булганнары өчен, Давыт һәм гаи птән хәбәр*
бирүче Шем уи л билг еләгән була. 23 Сакч ылар үзләре дә, аларн ың угыл-оныклары
да Раббы йорт ын ың капк асы төбендә – Изг е чат ырн ың ишег е янында сакта тор
дылар. 24 Каравылч ылар көнч ыг ыш, көнбат ыш, төнья к һәм көнья кта – һәр дүрт
тарафта сакта булд ылар. 25 Авылларда яшәүче кардәшләре вакыт-вакыт җидешәр
көнгә аларга ярдәмгә киләләр иде. 26 Левиләрдән дүрт баш каравылч ы Аллаһ ы
йорт ындаг ы бүлмәләр һәм хәзинә саклаг ыч ы өчен җавапл ы булд ы. 27 Алар төннә
рен Аллаһ ы йорт ы тирәл и сакта торып, һәр иртәне ачк ыч белән ишекләрне ачу да
аларга йөкләнгән иде.
28 Левиләрнең бери шләр е, Аллаһ ы йорт ында гыйбадәт кылг анда куллан ыла тор
ган савыт-сабага күз-колак бул ыр өчен куел ып, аны санап тапш ыра, санап кабул
итә торган булганнар. 29 Икенчеләренә изг е урындаг ы башк а кирәк-ярак, бүтән
әйберләр һәм сыйфатл ы бодай оны, шәраб, зәйт үн мае, хуш исле сумала-майлар
өчен җавапл ыл ык йөкләнде. 30 Рух ан илардан кайберәүләр төрле сумала-майлардан катнашмалар әзерл и торган иде. 31 Корах нәселеннән булган Шалл умн ың баш
угл ы – Леви ыруг ы кешесе Мәтт ит ия гә Раббыга тәкъд им ителә торган икмәкне
пешерү йөкләнде. 32 Аларн ың кайбер ир кардәшләре исә – Коһат угыллары – һәр
с
шимбәне изг е икмәк пешерә торган иде.
33 Җырч ы вазифасын башк арг ан левиләрнең гаилә башл ыклары Изг е йорт бүл
мәләрендә яшәде, көн-төн үзләренең төп вазифаларын башк арг анг а күрә, алар
бүтән төр хезмәттән азат иделәр.
* 9:19 Изг е

чатыр – ягън и Раббы йорт ы.
хәбәр – Аллаһ ыдан иңг ән хәб әр, вәх и.

* 9:22 Гаи пт ән
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34 Боларн ың һәрб ерс е, нәс ел шәҗәр әләр енә теркәлг әнчә, левиләрнең гаилә баш
лыг ыд ыр. Алар Иерусал имдә яшәделәр.

Шаулның нәсел шәҗәрәсе
Гибг онн ың атасы Егыи л Гибг онда яшәде. Аның хат ын ы Мәгакәһ атл ы иде.
Егыи лнең өлкән угл ы – Абд ун, аңардан соң дөнья г а килгән угыллары: Сур,
Кыйш, Багал, Нер, Надаб, 37 Гедор, Ахъя, Зәкәрия, Микл ут. 38 Микл утн ың угл ы –
Шимһам. Аларн ың нәселе бер-берсе белән янәшә Иерусал имдә яшәде.
39 Нер – Кыйшн ың, ә Кыйш Шау лн ың атасы иде. Шаулд ан Йон ат ан, МалкиШуа, Абинадаб һәм Эшбаг ал туд ы. 40 Йонат анн ың угл ы Мериб-Багалдан Михә
дөнья г а килде. 41 Михәнең угыллары: Пит ун, Мәл ик, Тахр еа һәм Әхәз. 42 Әхәздән
туг ан Ягъра угыллары: Алемет, Азмав ет һәм Зимри. Зимридән соң нәс ел җеб енең
дәв ам ы: Моса, 43 Бинг а, Репая, Элг аса, Әсел. 44 Әселнең алт ы угл ы туд ы: Азрик ам,
Бокеру, Исмәг ыйль, Шег арья, Убад ия һәм Ханан; болар Әселнең угылларыд ыр.
35

36

10

Шаулның үлеме

Пелешт иләр белән исраи л иләр арасында суг ыш барг ан чакт а, берз аман
Исраи л ирләр е пелешт иләрдән кача башлад ы, һәм, Гильб ог а таул ыг ында
тар-мар ителеп, күб есе шунда ятып калд ы. 2 Пелешт иләр, Шау л белән аның угыл
ларын куы п җит еп, Шау лн ың угыллары Йонат ан, Абинадаб һәм Малки-Шуаны
үтерделәр. 3 Шуннан соң Шаулн ың үзенә карш ы аяусыз көрәш башланд ы; укч ылар,
җәя ләрдән атып, аны җәр әхәтләделәр. 4 Шунда Шау л үзенең корал йөрт үчес енә:
– Шул ссөннәтсезләр килеп, мине мәсхәрә иткәнче, кыл ыч ыңн ы чыгар да кадап
үтер мине, – диде.
Әмма аның корал йөрт үчес е, курк ып, бу эшт ән баш тартт ы. Шуннан Шау л
кыл ыч ын чыг ард ы да бөт ен гәүдәс е белән кыл ыч ы өст енә ауд ы. 5 Шау лн ың җан
бирг әнен күрг әч, корал йөрт үчес е шулай ук үз кыл ыч ы өст енә ауд ы һәм һәлак
булд ы. 6 Шул рәв ешле, Шау л үзе, аның өч угл ы һәм аның белән берг ә бөт ен
гаиләс е кырыл ып бетт е. 7 Изр ег ыл үзәнендә яшәүче барча исраи л иләр, Исраи л
гаскәр енең кача башлавын һәм Шау л белән аның угылларын ың җан бирг әнен
күр еп, яшәг ән шәһәрләр ен ташлап китт еләр. Пелешт иләр исә шул шәһәрләрг ә
килеп яши башлад ылар.
8 Икенче көнне пелешт иләр яу кырында ятып калг ан Исраи л суг ышч ыларын та
ларга дип килделәр һәм Гильбога тавында әҗәлләрен тапк ан Шаул белән аның өч
угл ын күрделәр. 9 Алар Шаулн ы талад ылар, аннары, баш ын кисеп һәм коралларын
салд ырып алып, бу турыда хал ыкк а һәм үзләренең пот-сыннары карш ында игълан
итәр өчен, сПелешет җиренең бөтен тарафына илчеләрен җибәрделәр. 10 Шаулн ың
коралларын үзләренең потлары куелган гыйбадәтх анәгә урнашт ырып, баш ын Да
гон йорт ында элеп куйд ылар.
11 Гил ыг ад Явешендә яшәүчеләр пелешт иләрнең Шау л белән ни-нәрсә кылг ан ын
ишеттеләр, 12 һәм шәһәрнең курк у белмәс чая ир-егетләре, юлга кузгал ып, Шаул
белән угылларын ың мәетләрен Явешкә алып кайтт ылар. Аннары аларн ың сөя к
ләрен Явештәг е имән төбенә күмеп, җиде көн буена сураза тотт ылар.
1
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13 Раббыг а тугры булмаг ан Шау лн ың гомер е әнә шулай кис елде. Ул, Раббы сүз е
нә колак салм ыйча, үлеләрнең рухларын чак ыруч ыга мөрәҗәгать итте, Раббын ың
Үзеннән исә киңәш сорамад ы. 14 Шун ың өчен Раббы аның җан ын кыйд ы һәм пат
шал ыкн ы Ишай угл ы Давытк а тапш ырд ы.

11

Исраи л патшасы Давыт

Исраи л халк ы Давыт янына Хебрунга җыел ып килеп:
– Без синең белән бер җан, бер тәндер, – диде. – 2 Әүвәле, Шаул патшалык
иткән вакытларда, безне әйдәп сугышларга син алып бардың һәм Исраилне, яу кы
рыннан алып чыгып, кабат өенә син алып кайттың. Раббы Аллаң сиңа: «Син минем
халкым Исраилнең көтүчесе булырсың һәм Исраил өстеннән идарә итәрсең», – диде.
3 Иср аи лнең барч а с өлк әннәр е патш а янын а Хебрунг а килг әч, Давыт Раббы
карш ында алар белән килеш ү төзеде; һәм өлкәннәр, Шем уи л аша Раббы вәгъдә
иткәнчә, Давытн ы, зәйт үн мае сөртеп, Исраи л патшасы итеп билг еләделәр.
4 Берв ак ыт Давыт бөт ен Исраи л халк ы белән Иерусал имг ә карш ы яуг а кузг алд ы.
Ул вак ытта әле бу шәһәр Явүс дип атал ып, анда шул җирнең халк ы явүсиләр яши
иде. 5 Явүсиләр Давытк а:
– Син бирегә керә алмассың, – диделәр.
Ләк ин Давыт Сион скирмәнен яулап алд ы, һәм әлег е ныг ытма Давыт шәһәренә
әйләнде. 6 Давыт:
– Явүсиләргә карш ы беренче бул ып һөҗ үмгә ташланган кеше гаскәр башл ыг ы
итеп билг еләнәчәк, – дигән иде; беренчеләрдән бул ып һөҗ үмгә Сәрүя угл ы Йоав
күтәрелде, һәм, шул рәвешле, гаскәрбаш ы итеп билг еләнде.
7 Шуннан Давыт әлег е ныг ытмада яши башлад ы, шуңа күр ә ул Давыт шәһәр е
дигән исем алд ы; 8 аннары Давыт, Милло кирмәненнән башлап, кала тирәл и төзел
гән диварга кадәр бөтен шәһәрне төзекләндереп чыкт ы. Шәһәрнең калган өлешен
Йоав яңарт ып бетерде. 9 Давыт зур уңышларга ирешеп, аның көч-гайрәте һаман
арта бард ы, чөнк и Күкләр Хуҗ асы Раббы һәрчак Давыт янында булд ы.
1

Давытның гайрәтле сугышчылары
Раббын ың Исраи л хак ындаг ы сүзе буенча, Давытн ы тәхеткә утырт ыр өчен, бө
тен Исраи л халк ы белән беррәттән Давытк а нык ярдәм иткән гаскәр башл ыклары
түбәндәг еләр иде. 11 Менә Давыт гаскәрендәг е бат ыр суг ышч ыларн ың исемнәре:
гаскәрбаш ы Хәкм үн и угл ы Яшабгам. Ул, өч йөз кешегә карш ы сөңг есен күтәреп,
аларн ы бер алыш уда тар-мар иткән баһад ирд ыр.
12 Аңардан соң Өч каһ арманн ың берс е – Ахуа х нәс еленнән Дод у угл ы Элг аз ар.
13 Пелешт иләр, суг ыш ырг а әзерләнеп, Пас-Даммимдә тупланг ан вак ытт а, әлег е
Элгазар Давыт янында булд ы: арпа басуы нда алышк ан вак ытта Исраи л халк ы пе
лешт иләрдән кача башлагач, 14 Давыт, Элгазар белән басу уртасына чыг ып, басун ы
да саклап кала, пелешт иләрне дә тар-мар китерә, һәм ул көнне Раббы Исраи лгә
бөек җиң ү бүләк итә.
15 Берв ак ыт шулай пелешт иләр Рефаи м үзәненә килеп тупланд ылар. Ул чакн ы
Утыз башл ык арасыннан өчесе Давыт кат ына, Адуллам мәгарәсе карш ындаг ы кыя
10
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янына килде. 16 Давыт – ныг ытма эчендә, ә пелешт и суг ышч ылары Бәйт-Лехемдә
иде. 17 Шунда Давыт бик нык сусап:
– Бәйт-Лехем капк асы янындаг ы коедан берәрсе эчәремә су алып килсә иде, –
диде.
18 Әлег е өч бат ыр, пелешт иләр стан ы аша суг ыш ып үтеп, Бәйт-Лехем капк асы
янындаг ы коедан Давытк а су алып килеп бирде. Әмма Давыт әлег е судан баш тарт
ты, ул аны Раббыга бүләк итеп җиргә койд ы.
19 – Бу сун ы эчүдән мине Аллам сакласын! Шуш ы ирләрнең кан ын эчәммен и
мин?! Торм ышларын курк ын ыч аст ына куеп алып килде алар миңа бу сун ы, – диде
ул һәм сун ы эчәргә теләмәде.
Менә ни-нәрсәләр эшләде әлег е өч бат ыр!
20 Йоа вн ың кардәше Әвишәй Өч каһ арманн ың башл ыг ы иде. Берв ак ыт ул, өч
йөз кешегә карш ы сөңг есен күтәреп, аларн ы кырып бетерде һәм әлег е Өч каһарман
сыман дан яулад ы. 21 Әвишәй, шул Өч каһарманнан мәртәбәлерәк бул ып, аларн ың
башл ыг ына әйләнде, гәрчә аларн ың берсе булмаса да.
22 Кабс еһел каласыннан Еһоя да угл ы Беная һ зур бат ырл ыклар кылг ан гая рь су
гышч ы иде. Ул мәабиләрнең иң көчле ике суг ышч ысын үтерде. Икенче бервак ыт
ны кышк ы карл ы көндә, чок ырга төшеп, бер арысланн ы үтерде. 23 Аннары ул буе
биш терсәк* булган бер мисырл ын ың җан ын кыйд ы: тук у күшәседәй* сөңг есен
тотк ан мисырл ы карш ына Беная һ тая к тот ып китте һәм, тег енең сөңг есен тарт ып
алып, мисырл ын ың үз корал ы белән аның үзен үтерде. 24 Еһоя да угл ы Беная һ әнә
шунд ый бат ырл ыклар эшләде. Ул да, алдаг ы Өч каһарман сыман, зур дан-шөһрәт
казанган кеше иде. 25 Утыз башл ык арасында иң мәртәбәлесе бул ып, ул тег е Өч ка
һарманн ың берсе түг ел иде. Давыт аны үзенең җансакч ылар башл ыг ы итеп куйд ы.
26 Каһ арманнар арасында түб әндәг еләр бар иде: Йоа вн ың кардәше Асаһел; БәйтЛехемнән Дод у угл ы Элх анан; 27 һарорл ы Шаммот; пелонл ы Хелес; 28 тык уа л ы
Икк ыш угл ы Гыйра; анатотл ы Абиг ызер; 29 хушал ы Сиббекәй; Ахуа х нәселеннән
Гыйлай; 30 нетофал ы Маһрай; нетофал ы Баг ъна угл ы Хелед; 31 Бенья м ин җирен
дәг е Гибгадан Рибай угл ы Итай; пиргатонл ы Беная һ; 32 Гәгаш үзәненнән Хурай;
арбаһ и Абиел; 33 бах уримл ы* Азмавет; шагалбимле Эльяхба; 34 гизонл ы Һашемн ың
угыллары; һарарл ы Шаг е угл ы Йонатан; 35 һарарл ы Сәкәр угл ы Ахиам; Ур угл ы
Элифал; 36 мекерал ы Хепер; пелонл ы Ахия; 37 кәрм илле Хесро; Эзбай угл ы Нага
рай; 38 Натанн ың кардәше Йои л; Һагри угл ы Мибх ар; 39 аммон и Сел ык; Сәрүя угл ы
Йоавн ың корал йөрт үчесе беһеротл ы Нахрай; 40 итри Гыйра; итри Гәреб; 41 хитт и
Урия; Ахлай угл ы Забад; 42 Шизә угл ы Адинә – Рубин ыруг ыннан нәсел башл ы
гы (аның утыз суг ышч ысы бар иде); 43 Мәгакәһ угл ы Ханан; митанл ы Йошафат;
44 ашт ырал ы Уззия; арог ырл ы Хот ам угыллары Шама һәм Егыи л; 45 Шимри угл ы
Едигаи л һәм аның ир кардәше тисле Йох а; 46 мах авал ы Элиел; Элнагам угыллары
Ярибай һәм Йошавия; мәаби Итма; 47 Элиел; Обид; месобал ы Ягасиел.
* 11:23 Терсәк

– 45 см.
– тук у стан ында буй җепне чорн ый торг ан вал.
11:33 ...бах уримлы... – «II Патш ал ар», 23:31 дә «барх уримл ы» дип бир елг ән.

* 11:23 Күш ә
*
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12

Сыйк ләгтә Давыт ягына чыккан сугышчылар

Кыйш угл ы Шаулдан яшеренеп Сыйк ләгтә ятк ан чакта, Давытк а суг ыш
ларда ярдәм итәр өчен, түбәндәг е бат ыр кешеләр килде. 2 Җәя ләр белән
коралланган, уң вә сул кул ы белән дә дошманнарына таш һәм ук ата бел үче бу
суг ышч ылар Бенья м ин ыруг ыннан Шаулн ың туганнары иде. 3 Гибгал ы Шемага
угыллары: Ахиг ызыр (башл ыклары) һәм Йоаш; Азмавет угыллары Язиел һәм Пелет;
Берәкә; Анатоттан Еһү. 4 Утыз башл ыктан берсе һәм аларн ың җитәкчесе булган
гибг онл ы Ишмая; Ирем ия; Яхәзиел; Йох анан; гедерал ы Йозабад; 5 Элг узай; Яри
мут; Бегал ья; Шемария; харуфл ы Шефат ия; 6 Корах нәселеннән Элк ана, Ишш ия,
Азарел, Йог ызыр һәм Яшабгам; 7 гедорл ы Ерух ам угыллары Йог ыла һәм Зәбәд ия.
8 Давытн ың чүлдәг е ныг ытмасына гәдләрдән дә калк ан һәм сөңг е белән корал
ланган, суг ышк а әзер, бат ыр ир-егетләр килде. Аларн ың йөзләре арысланн ык ы
кебект ер, үзләре тау кәҗәседәй җит ездер. 9 Башл ыклары Эзер бул ып, икенче
се – Убад ия, өченчесе – Элиаб, 10 дүртенчесе – Мишманна, бишенчесе – Ирем ия,
11 алт ынч ысы – Атт ай, җиденчес е – Элие л, 12 сиг ез енчес е – Йох анан, туг ызынч ы
сы – Элзабад, 13 унынч ысы – Ирем ия, унберенчесе – Махбаннай. 14 Әлег е гәдләр
гаскәр башл ыклары. Аларн ың иң кечесе – йөзбаш ы, ә иң зурысы меңбаш ы иде.
15 Үрд үн үзенең ярларыннан таш ып чыкк ан беренче айда алар, елг ан ы кичеп, үзәндә
яшәүче хал ыкн ы көнч ыг ыш һәм көнбат ыш тарафына куы п таратт ылар.
16 Бенья м ин һәм Яһүдә ыруг ыннан башк а кешеләр дә Давытн ың ныг ытмасына
килделәр. 17 Аларн ы карш ы алып, Давыт:
– Әгәр минем янга изг е ния т белән, ярдәм итәр өчен килсәг ез, мин сезнең бе
лән туганлаш ырм ын, әмма инде бер хаксызга мине дошманнарым кул ына тап
шырырга килгәнсез икән, ата-бабаларыбызның Алласы Үзе күреп сезгә хөкемен
чыгарсын, – диде.
18 Гаскәрбаш ы Амасайн ы шунда Аллаһ ы Рух ы камап алып, Амасай:
«И Давыт, без синекедер!
И Ишай угл ы, без синең белән!
Иминлек сиңа, иминлек!
Синең яраннарың да имин булсын!
Чөнк и синең Аллаң синең якл ыд ыр!» – диде.
1

Давыт, аларн ы кабул кыл ып, гаскәр башл ыклары итеп билг еләде.
Давыт, пелешт иләргә куш ыл ып, Шаулга карш ы суг ышк а кузгалгач, Менаш
ше ыруг ыннан кайберәүләр аңа иярде. Әмма Давыт һәм аның кешеләре чынл ыкта
пелешт иләргә бул ышмад ы, чөнк и Пелешет яубашлары бер-берсе белән киңәшләш
теләр дә, Давыт үзенең әфәндесе Шаул ягына чыгар һәм шулай итеп баш ыбызн ы
бәлагә сал ыр, дип аны кире кайтарып җибәрделәр. 20 Давыт Сыйк ләгкә кайт ып
киткәндә, аның белән бергә менашшелардан Аднах, Йозабад, Едиг аи л, Микә
ил, Йозабад, Элиһу, Силлетәй дә китте; болар менашшеларн ың меңбашлары иде.
21 Дошман баск ынч ыларына карш ы бәр елешләрдә Давытк а алар да ярдәм итт еләр,
чөнк и һәммәсе бат ыр йөрәкле яубашлары иде. 22 Шул рәвешле, Давытк а ярдәмгә
19
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көннең-көнендә хал ык килә торд ы, һәм берзаман аның гаскәре Аллаһ ы явы сы
ман ишәеп китте.
Хебрунга Давыт янына килүче сугышчылар
Раббы сүзе буенча, Шаул урын ына тәхеткә Давытн ы утырт ыр өчен, Давыт
янына Хебрунга килгән коралл ы гаскәриләрнең сан ы шуш ыд ыр:
24 калк ан вә сөңг е белән коралланг ан, суг ышк а әзер Яһүдә угылларыннан – ал
ты мең сиг ез йөз кеше;
25 бат ыр йөр әкле Шим ун угылларыннан – җиде мең бер йөз гаскәри;
26 левиләрдән – дүрт мең алт ы йөз кеше, 27 шул исәпт ән Һарун кабиләс енең баш
лыг ы Еһоя да һәм аның өч мең җиде йөз суг ышч ысы, 28 бат ыр йөрәкле егет Сад ыйк
һәм аның гаиләсеннән егерме ике яубаш ы;
29 Шау лн ың кардәшләр е булг ан Бенья м ин ыруг ыннан – өч мең кеше (моңарч ы
аларн ың байтаг ы Шаул якл ы иде);
30 Эфраи м ыруг ыннан – үз кабилә-нәселендә дан тотк ан егерме мең дә сиг ез
йөз бат ыр ир-егет;
31 Көнбат ыш менашшелардан – Давытн ы патша итеп куя р өчен исемнәр е атап
билг еләнгән унсиг ез мең кеше;
32 Исәсхәр ыруг ыннан – ике йөз җит әкче һәм аларн ың кул аст ындаг ы кардәш
ләре (әлег е җитәкчеләр заман үзенчәлекләрен һәм Исраи лнең нәрсә эшләргә ти
ешлег ен бел үче кешеләр иде);
33 Зәбул ун ыруг ыннан – һәр төр суг ыш корал ы белән коралланг ан, бөт енес е бер
бул ып Давытк а ярдәмгә кузгалган, суг ышк а әзер илле мең гаскәри;
34 Нәпт ал и ыруг ыннан – мең гаскәрбаш ы һәм калк ан, сөңг е белән коралланг ан
утыз җиде мең кеше;
35 Дан ыруг ыннан – суг ышк а әзер егерме сиг ез мең алт ы йөз кеше;
36 Ашер ыруг ыннан – суг ышк а әзер кырык мең гаскәри;
37 Үрд үн аръя г ында яшәүче Рубин, Гәд ыруг ыннан, Көнч ыг ыш менашшелар
дан – төрле суг ыш корал ы белән коралланган йөз егерме мең кеше.
38 Шулай итеп, әлег е суг ышч ылар, Давытн ы бөт ен Исраи л өст еннән патша итеп
куя рга чын йөрәктән өметләнеп, саф-саф тезелеп Хебрунга килделәр. Калган барча
исраи л иләр дә патшал ыкн ы Давытк а тапш ыру теләг ендә иде. 39 Килгән суг ышч ы
лар Давыт янында өч көнгә торып калд ы; аларн ың ашар-эчәренә туганнары һәммә
нәрсәне хәстәрләп куйган иде. 40 Исәсхәр, Зәбул ун һәм Нәптал и җирендә яшәүче
ерак күршеләре дә, ишәк, дөя, кач ыр, үгезләргә төя п, байтак кына он, инҗ ир, йө
зем, шәраб, май, эре һәм вак терлек алып килде – Исраи лнең шатл ыг ы чиксез иде.
23

13

Абинадаб йортыннан Аллаһы санд ыгын алып кайту

Давыт, үзенең меңбашлары, йөзбашлары һәм барл ык гаскәр башл ыклары
белән киңәшләшкәннән соң, 2 бөтен Исраи л җәмәгатенә:
– Әгәр сезнең ризал ыг ыг ыз булса һәм Раббы Аллабыз моңа ихт ыя р кылса, Исра
илдәг е барл ык кардәшләребезгә, шулай ук калаларда һәм алар тирәсендәг е авыл
ларда яшәүче рух ан иларга вә левиләргә хәбәр итик: һәммәсе бирегә җыелсыннар.
1
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Аллабызн ың санд ыг ын үзебезгә алып кайт ыйк, чөнк и Шаул патшал ык иткән
көннәрдә без аны кирәксенмәдек, – диде.
4 Җыелг ан бар хал ык Давыт белән килешт е, чөнк и бу эш барсына да гадел тоелд ы.
5 Шул рәв ешле Давыт, Аллаһ ы санд ыг ын Кыръят-Ягаримнән алып кайт ыр өчен,
Мисырдаг ы Шихор елгасыннан башлап Лебо-Хаматка кадәр яшәгән бөтен исраи
лиләрне үз янына чак ырып алып, 6 алар бергәләп, скерубимнәр арасында утырган
Раббы Алла исемен йөрт кән санд ыкн ы Яһүдә Багаласыннан (Кыръят-Ягаримнән)
алып кайт ырга дип, чыг ып та киттеләр.
7 Аллаһ ы санд ыг ын алар Абинадабн ың йорт ыннан чыг арып яңа арба өст енә ур
нашт ырд ылар, арбан ы Абинадабн ың Узза һәм Ахъя исемле угыллары тарт ып бард ы.
8 Ә Давыт һәм шундаг ы барча исраи л иләр, бөт ен күңелен бир еп бии-җырлый, гөслә
вә лира чиертеп, шөлдерле барабан каг ып, тәлинкәләр чеңләтеп, бырг ы кычк ыртып,
Аллаһ ы алд ында күңел ачт ы. 9 Кидон атл ы адәмнең ынд ыры турысыннан узганда,
үгезләр сөрлег еп китте дә Узза, кул ын сузып, санд ыкн ы тот ып калмакч ы булд ы.
10 Шулчак Раббын ың Узз аг а ачуы чыкт ы, һәм Ул санд ыкк а кул ын сузг ан Узз ан ың
гомерен өзде – Узза шунда ук Аллаһ ы карш ында җан бирде.
11 Бу хәл Давытн ы зур хәср әткә салд ы, һәм шуш ы төб әккә ул Перес-Узза* дип
исем кушт ы; ошбу урынн ы әле дә шулай атап йөртәләр. 12-13 Ул көнне Давыт Ал
лаһ ыдан курк а калд ы һәм:
– Аллаһ ы санд ыг ын ничек итеп үземә алып кайт ыйм?! – дип, санд ыкн ы үзенең
Давыт шәһәренә кертм ичә гәтле Обид-Эдом йорт ына илтеп урнашт ырд ы.
14 Аллаһ ы санд ыг ы өч ай буена гәтле Обид-Эдом йорт ында кала бирде, һәм Раббы
Обид-Эдомның йортына вә аның бар мөлкәтенә Үзенең мөбарәк фатихасын күндерде.
3

14

Давытның Иерусалимгә килүе

Сур патшасы Хирам үзенең илчеләрен, шулай ук сарайн ы төзү өчен эрбет
агач ы, ташч ыларын һәм балта осталарын Давыт янына җибәрде. 2 Давыт
шун ы аңлад ы ки, Раббы аны Үзенең халк ы – исраи л иләр хак ына Исраи л патша
сы итеп билг еләгән һәм патшал ыг ын ың дәрәҗәсен югары күтәргән бул ырга тиеш.
3 Давыт Иерусал имдә дә үзенә хат ыннар алд ы. Аның таг ын да угыл-кызлары ту
ды. 4 Иерусал имдә дөнья га килгән балаларын ың исемнәре монд ыйд ыр: Шамм уа
һәм Шобаб, Натан һәм Сөләйман, 5 Ибх ар һәм Элиш уа, Элпелет* һәм 6 Нога, Непег
һәм Япиа, 7 Элишама, Быг ылья да* һәм Элифелет.
1

Пелешт иләрнең җиңелүе
с

Давытк а май сөрт еп Исраи л патшасы итеп куюларын белг әч, пелешт иләр
Давытн ы эзләрг ә тот ынд ылар. Бу хакт а ишет еп, Давыт аларг а карш ы юнәлде.
9 Пелешт иләр, килеп, Рефаи м үзәнендә талап-басып йөри башлаг ан иделәр инде.
10 Шулчак Давыт:
8

* 13:11 Перес-Узза

– яһүдчә «Уззаг а ачуы чыкк ан» мәгънәсендә.
– 3:6-9 да «Элифелет» дип бирелә.
14:7 Быг ылья д а – 3:6-9 да «Эльяд а» дип бир елә.

* 14:5 Элпел ет
*
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– Пелешт иләргә карш ы чыгаргам ы миңа? Аларн ы минем кулга тапш ырырсың
мы? – дип, Аллаһ ыга мөрәҗәгать итте.
– Бар, карш ы чык, Мин аларн ы синең кулга тапш ырачакм ын, – диде Давытк а
Раббы.
11 Давыт Багал-Перасим тарафына кузг алд ы һәм пелешт иләрне шунда тар-мар
китерде.
– Су ташк ын ы буан ы җимергән кебек, Аллаһ ы да минем кул ым белән дошман
нарымн ы таратып-туздырып ташлад ы, – диде Давыт.
Шуңа күрә әлег е урынга соң ыннан Багал-Перасим* дип исем кушт ылар. 12 Пе
лешт иләр үзләренең пот-сыннарын шунда ташлап калд ырд ылар, һәм Давыт үзенең
кешеләренә аларн ы янд ырырга әмер бирде.
13 Күпмедер вак ытт ан соң пелешт иләр кабат үзәндә талап-басып йөри башлад ы
лар. 14 Давыт таг ын сорау белән Аллаһ ыга мөрәҗәгать итте, һәм Ул аңа:
– Дошманн ың карш ысына барма, әйләнеп, бәлзәм агачл ыг ы ягыннан артла
рыннан бәр. 15 Бәлзәм агачларын ың очлары адәмнәр атлавына охшат ып шаул ый
башлагач, һөҗ үмгә күч; димәк, Пелешет гаскәрләрен тар-мар итәргә синең алдан
Аллаһ ы Үзе бара дигән сүз бу, – диде.
16 Аллаһ ы ничек кушса, Давыт шулай эшләде, һәм исраи л иләр, Гибг оннан Га
зерга җиткәнче, Пелешет гаскәрен юл буе кырып бард ылар.
17 Давытн ың дан ы бөт ен илләрг ә таралд ы, һәм Раббын ың кодр әт е белән барча
хал ыклар аңардан курк а торган булд ы.

15

Аллаһы санд ыгын Иерусалимгә алып килү

Давыт шәһәрендә Давыт үзенә йортлар салд ы, Аллаһ ы санд ыг ы өчен урын
әзерләде – чат ыр корд ы.
2 – Аллаһ ы санд ыг ын левиләрдән башк а бер әү дә күт әр еп йөрт ерг ә тиеш тү
гел, – диде Давыт, – чөнк и Аллаһ ы санд ыг ын алып барыр өчен һәм дә Аңа мәңг е
хезмәт күрсәтер өчен, Раббы левиләрне сайлад ы.
3 Раббы санд ыг ын алдан хәз ерләнг ән урын ына илт еп урнашт ырыр өчен, Давыт
бөтен Исраи л халк ын Иерусал имгә җыйд ы. 4 Давыт Һарун угыллары белән леви
ләрне чак ыртт ы. 5 Коһат угылларыннан шулар иде: башл ыклары Уриел һәм аның
йөз егерме кардәше; 6 Мерари угылларыннан: башл ыклары Асая һәм аның ике йөз
егерме кардәше; 7 Гершон угылларыннан: башл ыклары Йои л һәм аның йөз утыз
кардәше; 8 Элисапан угылларыннан: башл ыклары Шәмәг ыйя һәм аның ике йөз
кардәше; 9 Хебрун угылларыннан: башл ыклары Элиел һәм аның сиксән кардәше;
10 Уззие л угылларыннан: башл ыклары Амм инадаб һәм аның йөз уни ке кардәше.
11 Аннары Давыт рух ан илардан Сад ыйк белән Абъя т арн ы, левиләрдән Урие лне,
Асая н ы, Йои лне, Шәмәг ыйя не, Элиелне һәм Амм инадабн ы чак ырып:
12 – Сез – левиләрнең гаилә башл ыклары. Исраи л Раббы Алласын ың санд ы
гын мин әзерләг ән урынг а алып кайт ып куя р өчен, үзег ез һәм кардәшләрег ез
пакьләнеп-чистарыныгыз. 13 Тег е юлы санд ыкн ы сез, левиләр, алып бармаганга,
1

* 14:11 Багал-Перасим

– яһүдчә «Аллаһ ы җимерде» мәгънәсендә.
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Раббы Аллабызн ың безгә ачуы чыкт ы: чөнк и бу эшнең ничек эшләнергә тиешлег ен
Аңардан сорамаган идек, – диде.
14 Шуннан рух ан илар һәм левиләр Исраи л Раббы Алласын ың санд ыг ын алып
кайт ыр өчен пакьләнделәр дә, 15 Раббы сүзе буенча Муса әмер итеп калд ырганча,
санд ык колгаларын җилкәләренә куеп, Аллаһ ы санд ыг ын күтәреп алып киттеләр.
16 Давыт, левиләрнең башлыкларын чакырып алып, арфа, гөслә һәм тәлинкә кебек
уен коралларында уйнап шатлыклы җырлар башкарыр өчен, аларга үзләренең кар
дәшләреннән җырчылар билгеләргә боерды. 17 Левиләр Йоил углы Һеманны, аның
кардәше Бәрәхия углы Асафны, аларның кардәшләре булган Мерари угылларыннан
Кушая углы Этанны билгеләделәр; 18 аларга ярдәмгә башка кардәшләре дә тәгаен
ләнде, болар: Зәкәрия, Бен, Ягазиел, Шемирамот, Ехиел, Унни, Элиаб, Бенаяһ, Ма
гасея, Мәттития, Элипеле, Мыйкныя һәм капка сакчылары Обид-Эдом белән Егыил.
19 Җырч ылар Һеман, Асаф һәм Этан бак ыр тәл инкәләрдә; 20 Зәкәрия, Азие л,
Шем ирамот, Ехиел, Унн и, Элиаб, Магасея һәм Беная һ «Аламот»* көенә арфада;
21 Мәтт ит ия, Элипеле, Мыйкн ыя, Обид-Эдом, Егыи л һәм Азазья исә җырч ылар
җитәкчелег ендә шем ин и* көенә гөсләдә уйнарга тиеш иделәр. 22 Леви ыруг ы баш
лыкларын ың берсе, Кенан ья, җырга оста булганл ыктан, җыр өчен җавапл ы иде.
23 Бәр әх ия белән Элк ана санд ык янында сакч ылар булд ы. 24 Рух ан илар Шебан ия,
Йошафат, Нет анел, Амасай, Зәкәрия, Беная һ һәм Элиг ызыр Аллаһ ы санд ыг ы
алд ында бырг ыда уйнарга тиеш иделәр. Обид-Эдом һәм Яхия шулай ук санд ык
янында сакч ылардан булд ы.
25 Шул рәв ешле, Давыт, Исраи л өлкәннәр е һәм меңбашлары Раббын ың Киле
шү санд ыг ын Обид-Эдом йорт ыннан алып кайт ырга дип киттеләр. Һәммәсе бик
шат иде. 26 Раббын ың Килеш ү санд ыг ын күтәреп баруч ы левиләргә Аллаһ ы Үзе
ярдәм иткәнгә күрә, корбанга җиде үгез вә җиде сарык тәкәсе чал ынд ы. 27 Давыт
та, санд ыкн ы күтәреп баруч ы левиләр, җыр башк аруч ылар, җырч ылар җитәкчесе
Кенан ья дә нәфис җитен киемнән иде. Давыт өстендә әле рух ан иларн ың җитен
киеме – с эфод та бар иде. 28 Бөтен Исраи л халк ы әнә шулай шатл ыкл ы авазлар
белән, тәкә мөг езе, бырг ы һәм тәл инкә тавышлары аст ында, лира вә гөсләдә уйный-уйный Раббын ың Килеш ү санд ыг ын алып кайтт ы.
29 Раббын ың Килеш ү санд ыг ын Давыт шәһәр енә алып керг ән чакт а, Шау л кы
зы Микәл тәрәзәдән карап тора иде. Раббы карш ында сикерә-сикерә күңел ачуч ы
Давыт патшан ы күргәч, аның йөрәг енә Давытк а карата җирән ү хисе кереп оялад ы.

16

Аллаһ ы санд ыг ын Давыт эшләткән чат ыр эченә урнашт ырг аннан соң,
исраи л иләр Раббыга тулаем янд ыру һәм тат ул ык корбаннары китерделәр.
2 Тулаем янд ыру һәм тат ул ык корбаннары кит ерү тәмамланг ач, Давыт хал ыкн ы
Раббы исеме белән фат их алад ы. 3 Аннары ул һәрбер исраи л игә – ир-ат вә хатынкызга – берешәр икмәк, берешәр кисәк кызд ырылган ит һәм йөземле берешәр
көлчә өләшеп чыкт ы.
1

* 15:20 Алам от
* 15:21 Шемини

– әлег е яһүд сүзенең мәгънәсе анык түг ел; музык аль атама бул уы ихт имал.
– әлег е яһүд сүзенең мәгънәсе анык түг ел; музык аль атама бул уы ихт имал.
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4 Аннары Давыт, Раббы санд ыг ы алд ында Исраи лнең Раббы Алласына мөрәҗәг ать
итү, Аңа шөкраннар кыл у, Аны данлау кебек хезмәтне үтәү өчен, Леви ток ым ын
нан берн ичә кешене сайлад ы: 5 Асаф аларн ың җитәкчесе иде, ә Зәкәрия, Егыи л,
Шем ирамот, Ехиел, Мәтт ит ия, Элиаб, Беная һ, Обид-Эдом һәм Егыи л ярдәмчеләре
булд ы. Аларга арфа вә гөсләдә, Асафк а исә тәл инкәдә уйнау йөкләнде. 6 Рух ан и
лар Беная һ белән Яхәзиел Аллаһ ын ың Килеш ү санд ыг ы янында көннең-көнендә
бырг ы кычк ырт ып торырга тиеш булд ы.

Давытның рәхмәт җыры
Ул көнне Давыт беренче мәртәбә Асаф белән аның кардәшләреннән Раббын ы
данл ый торган җыр җырлатт ы:
8
«Раббыга рәхмәтләр укыг ыз, исемен яд итег ез*,
эш-гамәлләрен хал ыкларга җиткерег ез!
9
Җырлаг ыз Аңа, мәдх ия ләр җырлаг ыз,
бөтен могҗ изаларын сөйләп бирег ез!
10
Мөк атдәс исеме белән Аның мактан ыг ыз!
Раббыга йөз тот уч ыларн ың йөрәкләре куансын!
11
Раббыга, Аның кодрәтенә сыен ыг ыз,
Аның нурл ы йөзен һәрчак эзләг ез!
12
Ул кылган гаҗәеп гамәлләрне,
могҗ изаларн ы, авызыннан чыкк ан хөкемнәрне
хәтерег ездә саклаг ыз,
13
әй сезләр, Аның кол ы Исраи л ток ым ы,
Ул сайлаган Ягък уб угыллары!
14
Ул – Раббы, безнең Аллабыз;
Үзенең хөкем карарларын Ул бөтен җир йөзенә чыгара.
15
Үзе төзегән килешүне Ул һәрчак истә тота,
меңнәрчә буыннарга биргән сүзен онытмый.
16
Бу килешүне Ул Ибраһим белән төзегән,
ант итеп Исхак белән ныгыткан,
17
Ягък уб өчен – Кан ун,
Исраи л өчен мәңг елек Килеш ү итеп куйган.
18
Раббы әйт кән: „Кәнган җирен сезгә бирәм –
хак ыг ызга тигән милкегез бул ыр“, – дигән.
19
Ул заман алар бик аз санл ы кавем,
Кәнган җирендә килмешәкләр,
20
бер хал ыктан – икенче хал ыкк а,
бер патшал ыктан икенче патшал ыкк а күчеп йөрүчеләр иде.
21
Әмма Раббы аларн ы кыерсыт ырга бирмәгән,
патшаларн ы ачулан ып кисәткән:
7

* 16:8 Яд

итү – телг ә алу, искә төшерү.
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23
24
25
26
27
28
29

30
31

32
33
34

35

36

„Каг ылмаг ыз Мин сайлаган* хал ыкк а,
с
пәйгамбәрләремә дә зарар салмаг ыз!“ – дигән.
Әй бөтен җир йөзе әһелләре, Раббыга җыр җырлаг ыз!
„Ул – Котк аруч ы!“ – дип көн дә сөйләг ез!
Хал ыкларга Аның дан-шөһрәтен,
бөтен кавемнәргә могҗ изал ы эшләрен белдерег ез!
Чөнк и Раббы бөек һәм мактауга лаект ыр,
илаһларн ың барысыннан дәһшәтледер.
Мәҗ үси кавемнәрнең бар илаһлары – фәк ать сыннар гына,
Раббы исә күкләрне бар иткән Зат.
Дан вә бөеклек – Аның хозурында,
көч вә шатл ык – изг е йорт ындад ыр.
Әй хал ыклар, барча-барчагыз Раббын ы олуглаг ыз,
Аның дан-шөһрәтен, кодрәтен олуглаг ыз!
Аның шанл ы исемен данга күмег ез!
Корбанл ык мал ыг ызн ы алып, Аның хозурына килег ез!
Аның мәһабәт изг елег е алд ында баш иегез!
Бөтен җир йөзе тетрәнсен карш ысында!
Дөнья н ың ниг езе какшамас итеп нык корылган.
Куан ышсын күкләр, җир йөзе тантана итсен!
Хал ыкларга: „Раббы – патша!“ – дип игълан ителсен.
Дулк ынлан ып шауласын диңг ез сулары вә андаг ы бар нәрсә!
Шатлансын кыр-далалар вә андаг ы бар нәрсә,
урмандаг ы бар агачлар сөенечкә уралсын Раббы карш ында!
Чөнк и җир йөзен хөкем итәргә киләчәк Ул.
Раббыга рәхмәтләр укыг ыз,
чөнк и Ул игелекле,
һәм Аның смәрхәмәте мәңг елек!
Болай дип әйтег ез:
„Котк ар безне, и Аллаһ ы, Котк аруч ыбыз безнең!
Чит кавемнәр арасыннан җыеп алып, безне азат ит!
Шунда мөк атдәс исемеңә рәхмәтләр укырбыз,
шөһрәтең, дан ың белән мактан ырбыз!“
Исраи лнең Раббы Алласына мәңге-мәңгегә мактау-шөкерләр яусын!»

Шуннан барл ык хал ык: «Амин!» – диде һәм Раббын ы данлад ы.
Иерусалим һәм Гибг онда Аллаһыга хезмәт итүче левиләр
Раббын ың Килеш ү санд ыг ы янында көндәлек хезмәтне даи м и рәв ешт ә баш
карыр өчен, Давыт Асафн ы һәм аның ир кардәшләр ен, 38 шулай ук Обид-Эдом
37

* 16:22 ...сайл аг ан...

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: май сөрт кән.
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белән берг ә аның алтм ыш сиг ез ир кардәшен калд ырд ы. Едут ун угл ы Обид-Эдом
һәм Хоса капк а сакч ылары иде. 39 Рух ан и Сад ыйк белән аның рух ан и ир кардәш
ләр ен исә Гибг ондаг ы скалк у җирдә урнашк ан Раббы чат ыры янында калд ырд ы;
40 алар, Иср аи лг ә Раббы бирг ән Кан унд а язылг анч а, корб ан янд ыру мәзб әхендә
һәрдаи м, ирт әс ен һәм кичен, стулаем янд ыру корбан ы кит ер ерг ә тиеш иделәр.
41-42 Алар белән берг ә мәңг е мәрхәмәтле Раббыг а шөкр анн ар яуд ырыр өчен, ул
Һеман һәм Едут унн ы, шулай ук, исемнәр ен атап, таг ын берн ичә кешене сайлап
калд ырд ы. Һеман һәм Едут ун, бырг ы, тәл инкә вә башк а төр уен коралларында
уйнап, Раббыг а җырлар җырларг а тиеш иделәр. Ә Едут унн ың угыллары капк а
янында сакт а торд ылар.
43 Әнә шуннан соң һәркем үз өенә кайт ып китт е; Давыт та, гаиләс ен фат их аларг а
дип, өенә юнәлде.

17

Давыт нәселенең тәх еттә мәңге утырачагы турында Раббы вәгъдәсе

Давыт патша шулай үз сараенда яши бирде. Көннәрнең берендә Натан
пәйгамбәргә Давыт:
– Менә, мин эрбет агач ыннан сал ынган сарайда яшим, ә Раббын ың Килеш ү
санд ыг ы чат ырда тора, – диде.
2 – Күңелеңдә булг анн ы эшлә алайса, чөнк и Аллаһ ы синең яндад ыр, – диде
аңа Натан.
3 Әмма шул төнне Нат анг а Раббы сүз е ирешт е:
4 – Бар, кол ым Давытк а, Раббы менә бол ай дип әйт ә, диг ен: «Минем өчен йорт
сал ырг а тиешле кеше син түг елс ең. 5 Исраи л халк ын Мисырдан алып чыкк ан
көннән башл ап бүг енг ә кадәр йорт эчендә яшәг әнем юк Минем. Бер җирдән
икенче җирг ә күчкәндә, урын ым һаман чат ырда булд ы. 6 Исраи л халк ы белән
берг ә кайда гына йөрс әм дә, Үз халк ымн ы кайг ырт у өчен билг еләг ән Исраи л
хөкемчеләр енең бер әрс еннән: „Ник Миңа эрб ет агач ыннан йорт сал ып бирм и
сез?“ – дип сорад ымм ы?!» 7 Димәк ки, кол ым Давытк а Күкләр Хуҗ асы Раббы
болай дип әйт ә, диг ен: «Мин сине, сарык көт еп йөрг ән җир еңнән алып, Үземнең
Исраи л халк ына хак им итеп куйд ым. 8 Син кай тарафк а юнәлс әң дә, Мин синең
белән булд ым, карш ыңда торг ан бөт ен дошманнарыңн ы кырып бард ым. Синең
исемеңне Мин җир йөз ендә яшәүче бөек затлар рәт енә куя рм ын! 9-10 Үземнең
Исраи л халк ына Мин Үзем сайлаг ан урынн ы бир ермен, аны шунда урнашт ы
рырм ын, һәм ул тын ыч яшәр – аны инде беркем дә борч ымас; әүв әлг е сыман,
Үземнең Исраи л халк ы өст еннән хөкемчеләр билг ел и башлаг ан чордаг ы кеб ек,
явыз ния тле адәмнәр Минем халк ымн ы инде кысрыкл ый алмас. Мин синең бө
тен дошманнарыңн ы буйсынд ырырм ын. Мин сиңа шун ы белдер әм: Раббы синең
гаилә-йортыңны корыр. 11 Соңг ы сәг ат ең суг ып, ата-бабаларың янында тын ыч
лык тапк аннан соң, синең орл ыг ыңнан туг ан балан ы патша итеп куя рм ын һәм
аның патшал ыг ын ныг ыт ырм ын. 12 Ул Миңа баг ышлап йорт салд ырыр, һәм Мин
аның патшал ыг ын мәңг ег ә урнашт ырырм ын. 13 Мин – аның атасы, ә ул Минем
угл ым бул ыр. Элекке патшадан йөз чөерг ән кеб ек, угл ыңн ы Мин берк айчан да
1
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Үземнең мәрхәмәт емнән ташламам. 14 Мин аны Үземнең йорт ым* вә патшал ыг ым
өст еннән мәңг ег ә куя рм ын, аның тәхет е мәңг елек бул ыр!»
Давытның рәхмәт догасы
Шулай итеп, Натан әлег е вәх ине* сүзгә-сүз Давытк а сөйләп бирде. 16 Шуннан
Давыт, Раббы карш ына килеп, дога кылд ы:
– И-и Раббы Аллам, Син шулай күтәрерлек кем әле мин ул кадәр?! – диде. – Ми
нем гаи ләм ни өчен Сиңа шулай мөһ им? 17 Мон ың өстенә, и Аллам, Син әле кол ың
гаи ләсенең киләчәг е хак ында да алдан хәбәр биреп куйд ың; мине олуг бер адәм
күреп мөгамәлә кыласың, и Раббы Аллам. 18 Мине шулай олылаган өчен, нәрсә
әйтә алам мин Сиңа?! Син бит Үзеңнең кол ыңн ы беләсең! 19 И-и Раббым, бу бөек
эшләрне Син кол ың хак ына, йөрәг ең кушк анга эшләп, Үзеңнең мәһабәтлег еңне
күрсәттең. 20 И Раббым! Үз колаг ыбыз белән ишеткәнчә, Синең белән тиңләшердәй
зат юкт ыр, Синнән башка алла юкт ыр! 21 Җир йөзендә исраи л иләр кебек таг ын нин
ди хал ык бар?! Колл ыктан сйол ып алып, Син фәк ать аларн ы гына Үзеңнеке иттең.
Исемеңне дан-шөһрәткә күмәр өчен, Син бөек вә дәһшәтле эшләр кылд ың – Үз
халк ыңн ы Мисыр иленнән котк ард ың, аның күз алд ыннан чит кавемнәрне куы п
җибәрдең. 22 Үз халк ың Исраи лне Син мәңг егә Үзеңнеке иттең, һәм Син, Раббы,
аның Алласына әйләндең. 23 Ә хәзер, Раббым, Үзеңнең кол ың һәм аның гаиләйорты турындаг ы сүзләреңне мәңг егә ныг ыт ып куй һәм әйт кәннәреңне торм ышк а
ашыр. 24 Синең исемеңне гомер бак ый олылап искә алсыннар, «Исраи л Алласы,
Күкләр Хуҗ асы Раббы – Исраи л Алласыд ыр!» – дип әйтсеннәр. Кол ың Давыт
ның гаилә-йорты Синең карш ыңда нык торсын! 25 Син, Аллам, Үзеңнең кол ыңа,
гаилә-йортыңны корырм ын, дип әйтеп куйган идең. Шуңа күрә мин Сиңа шуш ы
догаларымн ы юлларга җөрьә т иттем. 26 И-и Раббым, Син – Аллаһ ыд ыр! Үзеңнең
кол ыңа Син әнә шунд ый игелекләр вәгъдә иттең! 27 Кол ыңн ың гаилә-йорты күз
алд ыңда мәңг е торсын өчен, Син аны фат их аларга ихт ыя р кылд ың. И-и Раббым,
Синнән фат их а алуч ы мәңг е фат их ал ыд ыр!
15

18

Давытның сугышларда җиңеп чыг уы

Күпмедер вак ытлар узг ач, Давыт, пелешт иләрне тар-мар кит ер еп, аларн ы
үзенә буйсынд ырд ы һәм алар кул ынн ан Гәтне һәм янәшәс ендәг е шәһәр
ләрне тарт ып алд ы. 2 Давыт шул ай ук мәабиләрне дә тар-мар итт е. Шул рәв ешле,
мәабиләр, Давытк а буйсын ып, аңа сал ым түләүчеләрг ә әйләнде. 3 Анн ары Давыт
Фырат елг асы буенд аг ы җирләрдә үз хак им ия т ен урн ашт ыру ния т е белән юлг а
чыкк ан Соба патшасы Һададг ыз ер гаскәрләрен тар-мар кит ерде – аларн ы Хаматк а
кадәр куа бард ы. 4 Давыт аның бер мең с суг ыш арбасын, җиде мең җайд аг ын һәм
егерме мең җәя ү ле гаскәр ен әсир итт е; йөз суг ыш арбасын а җиг әрдәй атл арн ы
исән калд ырып, калг анн арын ың аяк сеңерләр ен кист е. 5 Соба патш асы Һад ад
гыз ерг а ярдәмг ә Дәмәшкътән арам иләр дә килде, әмм а Давыт аларн ың егерме
1

* 17:14 ...йортым...
* 17:15 Вәх и

– Биредә «хал ык» мәгънәсендә.
– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәбәр.
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ике мең суг ышч ысын үтерде. 6 Анн ары Давыт арам иләрнең мәркәз е Дәмәшкътә
үзенең сакч ы гаскәрләр ен калд ырд ы, һәм арам иләр, Давытк а буйсын ып, аңа са
лым түләүчеләрг ә әйләнде. Давыт кайсы тарафк а яу чапс а да, Раббы аңа җиң ү
яул арг а бул ыш а торг ан булд ы. 7 Һад адг ыз ер суг ышч ыл арын ың алт ын калк ан
нарын Давыт Иерус ал имг ә алып килде. 8 Һад адг ыз ер патш ан ың Тибх ат һәм Күн
шәһәрләр ендә исә Давыт күп итеп бак ыр кулг а төшерде. Соңрак шул бак ырд ан
Сөләйм ан Алл аһ ы йорт ы өчен ясалм а диңг ез вә баг ан ал ар, шул ай ук төрле са
вытл ар койд ырд ы.
9-10 Һад адг ыз ер белән һам ан суг ыш ып яшәг ән Хам ат патш асы Тог у*, Давыт
ның Соба патшасы Һададг ыз ер гаскәр ен кырып бет ерг әнен ишет еп, Һададг ыз ер
белән суг ышк ан һәм яу кырында җиңеп чыкк ан өчен, Давытк а үзенең сәламен
күндерерг ә һәм аны тәбрик итәрг ә дип, угл ы Һадорамн ы җиб әрде; Һадорам* аның
янына көмеш, алт ын һәм бак ырдан коелг ан савытлар күт әреп килде. 11 Давыт пат
ша башк а хал ыклардан – эдом и, мәаби, аммон и, пелешт и һәм амал ык ыйлардан
тарт ып алг ан көмеш вә алт ын белән берг ә әлег е савытларн ы Раббыг а баг ышлад ы.
12 Сәрүя угл ы Әвишәй Тоз үзәнендә эдом иләрнең унсиг ез меңлек гаскәрен кырып
бетереп, 13 Эдомда үзенең сакч ы гаскәрләрен куйд ы; һәм бөтен эдом иләр Давытк а
буйсына башлад ы. Давыт кайсы тарафк а яу чапса да, Раббы аңа җиң ү яуларга бу
лыша торган булд ы. 14 Шул рәвешле, Давыт, бөтен Исраи л белән патшал ык итеп,
үзенең бар халк ы өстеннән гаделлек вә дөреслек белән хак имлек кылд ы. 15 Сәрүя
угл ы Йоав – аның гаскәрбаш ы, Ахил уд угл ы Еһошафат – елъязмач ы, 16 Әхит үб уг
лы Сад ыйк һәм Абъя тар угл ы Әбумәл ик* – рух ан илар, Шавша* – кәт ип, 17 Еһоя да
угл ы Беная һ керет иләр һәм пелет иләрнең* башл ыг ы итеп билг еләнде, ә Давытн ың
угыллары беренче дәрәҗә сарай әһелләре булд ы.

19

Давытның аммон иләрне җиңүе

Күпмедер вак ытлар үткәч, Аммон патшасы Нах аш вафат булд ы, һәм пат
шал ыкн ы аның угл ы Хан ун кабул итеп алд ы.
2 «Нах аш миңа карат а игелекле иде, мин дә аның угл ы Хан унг а мәрхәмәт күр
сәт им» дигән фикердә бул ып, атасын югалт к ан Хан ун патшан ың кайг ысын ур
таклаш ырга Давыт үзенең илчеләрен җибәрде, һәм Давыт хезмәтчеләре Хан унн ың
кайг ысын уртаклаш ырга Аммон җиренә килделәр.
3 Әмма Аммон түр әләр е Хан унг а:
– Давыт үзенең юат уч ыларын атаңа хөрмәт йөзеннән җибәргәндер дип уйл ый
сыңм ы әллә? Җиребезне карап-күзәтеп, соң ыннан җимереп китәр өчен килмәде
микән аның хезмәтчеләре? – диделәр.
1

* 18:9-10 Тог у

– «II Патшалар», 8:9-10 да «Тог ый» дип бирелг ән.
– «II Патшалар», 8:9-10 да «Йорам» дип бирелг ән.
* 18:16 Әбум әлик – «II Патш ал ар», 8:17 дә «Әхимәл ик» дип бир елг ән.
* 18:16 Шавш а – «II Патш ал ар», 8:17 дә «Серая һ» дип бир елг ән.
* 18:17 Кер етил әр һәм пел етил әр – шуш ы исемдәг е хал ыкл ар арасынн ан ялл анг ан патш а
җансакч ылары.
* 18:9-10 Һад орам
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4 Шуннан Хан ун Давытн ың хезмәтчеләрен тот ып алд ы да сак алларын кырд ырып,
янбашлары турысыннан киемнәрен ярт ылаш кистереп кайтарып җибәрде. 5 Хез
мәтчеләренең бик нык мәсхәрә ител үен ишеткәч, Давыт «Сак ал ыг ыз җиткәнче,
Әрихәдә калыг ыз, шуннан соң гына өегезгә кайт ырсыз» дигән боерыг ын ирештерер
өчен, алар карш ына хәбәрчеләрен юллад ы.
6 Давыт белән аралары бозылг анн ы күр еп, Хан ун белән аммон иләр, суг ыш ар
балары, шулай ук җайдаклар яллар өчен, Арам-Наһараимгә, Арам-Мәгакәһкә һәм
Собага мең талант* көмеш озатт ылар. 7 Алар утыз ике мең суг ыш арбасы, шулай
ук халк ы белән бергә Мәгакәһ патшасын яллад ылар; Мәгакәһ патшасы Медеба
карш ына килеп стан бул ып тукталд ы. Аммон иләр дә, шәһәрләреннән җыен ып
чыг ып, суг ышк а әзерләнде.
8 Давыт, бу хакт а ишеткәч, Йоа в җит әкчелег ендәг е бат ыр суг ышч ыларын яуг а
күтәрде. 9 Аммон гаскәрләре шәһәр капк асыннан чыкт ылар да, алыш ырга әзерлә
неп, тезелеп баст ылар. Килгән патшалар исә читтәрәк басу өстендә тупланганнар
иде. 10 Карш ысында да, артта да басып торган дошман белән алыш ырга туры ки
ләсен күргәч, Йоав, Исраи лнең иң бат ыр суг ышч ыларын сайлап алып, арам иләр
карш ысына тезеп баст ырд ы; 11 калган суг ышч ыларн ы исә, аммон иләр карш ысына
тезәр өчен, үзенең ир туган ы Әвишәйгә тапш ырд ы:
12 – Әгәр арам иләр мине җиңә башласа, ярдәмг ә килерс ең, – диде ул аңа, – әгәр
инде аммон иләр сине җиңә башласа, мин ярдәм итәрмен. 13 Кыю бул, халк ыбыз
өчен, Аллабыз шәһәрләре өчен үзебезне аям ыйча көрәш ик! Ә Раббы Үзе ничек ки
рәк санаса, шулай эшләсен.
14 Шуннан Йоав үзенең сугышчылары белән арамиләргә каршы һөҗүмгә күчте, һәм
тегеләр аңардан чабарга тотындылар. 15 Арамиләрнең кача башлавын күреп, аммони
ләр, Әвишәй гаскәренә арка куеп, шәһәр эченә кире кереп тулдылар. Аннары Йоав
Иерусалимгә әйләнеп кайтты. 16 Исраилиләрдән җиңелгәннәрен күргәч, арамиләр,
чапкыннарын җибәреп, ярдәмгә Фырат аръяг ында яшәүче арамиләрне чакырып ки
терделәр; алар белән Һададгызерның гаскәр башлыгы Шофак* җитәкчелек итә иде.
17 Бу хәбәр Давытка ирешкәннән соң, ул, бөтен исраилиләрне җыеп, Үрдүнне кичте
дә, арамиләр янына килеп җитеп, сугышчыларын дошман каршына тезеп бастырды
һәм һөҗүмгә күчте; шулай итеп, ике арада сугыш башланды. 18 Арамиләр, сугыш кы
рын ташлап, исраилиләрдән качарга тотынды. Давыт арамиләрнең җиде мең сугыш
арбасын һәм кырык мең җәяүле гаскәрен юк итте; ул шулай ук дошманның гаскәр
башлыгы Шофакны да үтерде. 19 Исраил гаскәреннән җиңелгәннән соң, моңарчы
Һададгызер яклы патшалар, Давыт белән солых төзеп, аңа буйсыну белдерделәр.
Шушы хәлләрдән соң арамиләр аммониләргә ярдәм кулы сузмас булдылар.

20

1 Яз җит еп, патшаларн ың яу чабар вак ыт ы җиткәч, Йоа в үзенең гаскәре белән

Аммон җирләрен таларга тот ынд ы, Рабаһ янына килеп, аны камап алд ы.
Бу вак ыт Давыт үзе Иерусал имдә иде. Йоав, Рабаһн ы басып алып, аны җимерде.

* 19:6 Тал ант
* 19:16 Шоф ак

– 30 кг.
– «II Патшалар», 10:16 да «Шобак» дип бирелг ән.
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Шунда Давыт, аммониләр илаһы булган Милком сынының башыннан бер талант
алтыннан коелган һәм асылташ белән бизәлгән таҗын салдырып, әлеге асылташны
үзенең таҗына беркетте. Әлег е шәһәрдә Давыт бик күп мал-мөлкәт кулга төшерде.
3 Шәһәрдә яшәг ән хал ыкн ы исә, куы п алып кит еп, пычк ы, тимер кәйлә һәм балт а
белән эшләргә мәҗбүр итте. Аммон иләр яшәгән бөтен шәһәрләрдә Давыт шулай
эшләде. Аннары Давыт үзенең барл ык гаскәре белән Иерусал имгә әйләнеп кайтт ы.
2

Пелешт иләргә каршы алып барган сугышлар
Күпмедер вак ыттан Газерда пелешт иләр белән суг ыш чыкт ы да, хушал ы Сиб
бекәй рефаи мнәр* ток ым ыннан булган Сиппайн ың* җан ын кыйд ы; һәм пелешт и
ләр буйсын ырга мәҗбүр булд ы. 5 Шуннан соң пелешт иләр белән таг ын бер көрәш
булд ы; биредә Ягыр угл ы Элх анан гәтле Гал иатн ың ир кардәше Лахм ине үтерде.
Лахм инең сөңг е сабы тук у күшәсе сыман иде.
6 Аннары Гәтт ә янә бер суг ыш булд ы; анда аяк-кулларында алт ышар бармак
үскән, җәмг ысы егерме дүрт бармакл ы, рефаи мнәр нәселенә караган гаҗәп озын
буйл ы берәү бар иде. 7 Әнә шул кеше исраи л иләрне яманларга тот ынгач, Давытн ың
кардәше Шимга угл ы Йонатан аны үтерде.
8 Әлег е кешеләр Гәт шәһәр ендә яшәүче рефаи мнәр нәс еленнән иде, аларн ың
үлеме Давыт һәм аның хезмәтчеләре кул ыннан булд ы.
4

Давытның халык исәбен алырга бое руы

21

с

1 Берв ак ыт шайт ан, исраи л иләрг ә карш ы чыг ып, Давытн ы Исраи л халк ы
ның исәбен алырга кот ыртт ы.
2 Давыт Йоа вк а һәм гаскәр башл ыкларына:
– Кайда күпме хал ык яшәгәнен белер өчен, Беер-Шебадан алып Данга кадәр
Исраи лнең бөтен халк ын йөреп чыг ып исәбен алыг ыз, – дип боерд ы.
3 Әмма патшаг а Йоа в:
– Раббы Үзенең халк ын хәзергедән таг ын йөз тапк ырга ишәйтсен, ләк ин аларның
барсы да әфәндемнең коллары түг елмен и, и патша әфәндем?! Әфәндем патшага бу
ни өчен кирәк?! Исраи л халк ын нигә гаепле итәргә?! – дип җаваплад ы.
4 Тик патша үз сүз ендә нык торд ы, һәм Йоа в юлг а кузг алд ы, бөт ен Исраи л җир ен
йөреп чыкт ы, шуннан Иерусал имгә әйләнеп кайтт ы. 5 Йоав хал ыкн ың исәбен Да
вытк а җиткерде; исемлек буенча исраи л иләрдә – бер милл ион йөз мең, яһүд иләрдә
исә суг ышк а яракл ы дүрт йөз җитмеш мең ир-егет бул уы ачыкланд ы.
6 Левиләр белән Бенья м иннәрне исә Йоа в исәпкә алмад ы, чөнк и патша әмер е
аның күңеленә ятмад ы.

Аллаһының Давытны җәз ага тартуы
Давытн ың әлег е гамәле Аллаһ ы күзенә ятышсыз күренде, һәм Ул Исраи лне
җәзага тартт ы.
7

* 20:4 Реф аи мн әр
* 20:4 Сипп ай

– гадәттән тыш зур гәүдәле алыплар нәселе; аларн ың нәселбаш ы – Рафа.
– «II Патшалар», 21:18 дә «Сәп» дип бирелг ән.
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Шуннан Давыт Аллаһ ыга:
– Әлег е гамәлем белән мин гөнаһ эш кылд ым; шун ың өчен бүг ен, зинһар, ко
лыңн ың гөнаһ ын кичер, чөнк и зур ахмакл ык эшләдем, – диде.
9 Аннары Давыт хезмәт ендәг е гаи пт ән хәб әр бирүче Гәдкә Раббы сүз е иңде:
10 – Давытк а, барып, Минем сүзләр емне җиткер: «Раббы болай дип әйт ә, диг ен:
„Мин сиңа өч төрле җәза тәкъд им итәм, шуларн ың берсен сайлап ал, һәм Мин
сиңа үзең сайлап алган шул җәзан ы бирермен“».
11 Гәд, Давыт янына килеп:
– Раббы болай дип әйтә: «Әлег е җәзаларн ың берсен сайлап ал: 12 өч ел буе тоташ
тан ачл ык килсенме, яисә кыл ыч белән коралланган дошманнарың өч ай дәвам ын
да сине эзәрлекләсенме, әллә инде Раббы кыл ыч ы ябырылсынм ы – илеңдә үлем
зәхмәте бул ып, Раббы сфәрештәсе бөтен Исраи л җирендә өч көн буена хал ыкн ы
кырсынм ы?» Хәзер хәл ит: мине бирегә җибәргән Раббыга нинд и җавап бирергә
тиешмен? – диде.
13 Гәдкә Давыт болай дип җав ап кайт ард ы:
– Миңа бик авырд ыр, ләк ин адәм кул ыннан җәза алганч ы, Раббы кул ыннан
җәза күрүең хәерлерәк, чөнк и Аның рәхим-шәфкате чиксездер.
14 Шуннан Раббы исраи л иләрг ә үләт зәхмәт е җиб әрде, һәм җитмеш мең кешенең
гомере киселде. 15 Аллаһ ы, Иерусал имне юк итәр өчен, Үзенең фәрештәсен юлла
ды. Фәрештә Иерусал им каласын кырырга тот ынгач, Раббы аны кызганд ы – җәза
бирүдән баш тартт ы.
– Җитәр, төшер кул ыңн ы! – диде Ул фәрештәгә.
Бу вак ытта Раббы фәрештәсе явүси Орнан* ынд ыры янына җиткән иде. 16 Шул
чакн ы Давыт күзләрен югары күтәрде һәм җир белән күк арасында Иерусал им
өстенә кыл ыч ын сузган Раббы фәрештәсен күреп алд ы. сТупас тук ымага төренгән
Давыт һәм өлкәннәр шунда йөзләре белән җиргә капланд ылар. 17 Давыт Аллаһ ыга:
– Хал ык сан ын исәпкә алырга мин кушт ым түг елме?! Гөнаһл ы мин – яманл ык
кылд ым! Бу кешеләр, Синең сарыкларың, берн инд и начарл ык эшләмәде ич. И-и
Раббы Аллам! Синең җәзаң миңа һәм атам гаиләсенә төшсен. Халк ың үләт зәхмә
теннән кырылмасын иде, – диде.
8

Давытның Раббыга мәзбәх коруы
Аннары Раббы фәрештәсе Гәдкә:
– Давытк а әйт, явүси Орнан ынд ырына барып, Раббыга мәзбәх корсын, – диде,
19 һәм Раббы исеменнән Гәд кушк анн ы эшләрг ә дип, Давыт кит еп бард ы.
20 Бу вак ытн ы Орнан бодай суг а иде. Ул борыл ып карад ы да фәр ешт әне күрде.
Аның белән булган дүрт угл ы исә кереп яшеренде. 21 Үзенә таба кил үче Давытн ы
күреп, Орнан ынд ыр табаг ыннан аның карш ына чыкт ы һәм патша алд ында җиргә
кадәр баш ын иде. 22 Давыт Орнанга:
– Тиешле бәя гә миңа үзеңнең ынд ырыңн ы сат. Хал ык үләт зәхмәтеннән кырыл
масын өчен, Раббыга шунда мәзбәх кормакч ым ын, – диде.
18

* 21:15 Орн ан

– «II Патшалар», 24:16 да «Орна» дип бирелг ән.
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23 – Ал, алайса. Әфәндем патша җан ы теләг әнне эшләс ен. Менә тулаем янд ы
ру корбан ы өчен үгезләр, ягар өчен – ашл ык суг у җайланмалары, сикмәк бүләг е
өчен – бодай; һәммәсен бушк а бирәм, – диде Орнан Давытк а.
24 Әмма Давыт патша аңа:
– Юк, боларн ың һәммәсе өчен мин сиңа тиешле бәясен түл им, синең әйберлә
реңне мин Раббыга бирә һәм бушк а килгән малн ы да корбан китерә алм ыйм, – дип
җавап кайтард ы 25 һәм әлег е урын өчен Орнанга алт ы йөз шәк ыл* алт ын түләде.
26 Аннары Давыт шул урында Раббыг а баг ышлап мәзб әх корд ы һәм Аңа тулаем
янд ыру корбан ы белән стат ул ык корбан ы китерде. Давыт Раббыга мөрәҗәгать ит
кәннән соң, Раббы, аны ишетеп, корбан янд ыру мәзбәхенә күкләрдән ут иңдерде.
27 Шуннан Раббы Үзенең фәр ешт әс енә:
– Кыл ыч ыңн ы кын ысына кире тыг ып куй, – диде.
28 Шулчак Давыт, Раббын ың явүси Орнан ынд ырында бирг ән җав абын күр еп,
Аңа корбан кит ерде. 29 Муса чүлдә ясаг ан Раббы чат ыры белән корбан янд ыру
мәзбәхе ул вак ытта Гибг он каласындаг ы калк ул ыкта иде, 30 әмма Давыт Аллаһ ыга
мөрәҗәгать итәр өчен анда бара алмад ы, чөнк и Раббы фәрештәсенең кыл ыч ыннан
аның кот ы алынган иде.

22

– Раббы Аллан ың йорт ы һәм Исраи л халк ын ың корбан янд ыру мәзбәхе
биредә булачак, – диде Давыт.

1

Давытның Аллаһы йортын салырга әзерләнүе
2 Анн ары ул, Иср аи л җир енә читт ән килеп төпләнг ән ят кав ем кешеләр ен бер
җирг ә тупларг а боерып, аларг а Аллаһ ы йорт ын төз ер өчен таш шомарт у эшен
йөкләде. 3-4 Капка-ишекләргә кадак-күгән вә беркеткечләр коя р өчен, байт ак
кына тимер, шулай ук үлчәп бет ер ә алмас күләмдә бак ыр вә исәп-хисапсыз эр
бет агач ы әзерләде, чөнк и сид унл ылар белән сурл ылар Давытк а бик күп эрб ет
агач ы кит ерг ән иделәр.
5 – Угл ым Сөләйман әлег ә яшь һәм тәҗриб әс ездер, – диде Давыт, – ә Раббы өчен
салыначак йорт иск иткеч мәһабәт, даны бөтен дөньяга таралырлык мәшһүр булырга
тиеш. Шулай булгач, мин аның өчен бөтен кирәк-яракны әзерл и торырга тиешмен.
Шул рәвешле, соңг ы сәгате сукк анч ыга кадәр Давыт шакт ый күп әйбер әзерләп
калд ырд ы.
6 Аннары, угл ы Сөләйманн ы чак ырып алып, Исраи лнең Раббы Алласына ба
гышлап йорт сал ырга кушт ы:
7 – Угл ым! – диде Давыт Сөләйманг а, – мин Раббы Аллама баг ышлап йорт са
лырга ния тләгән идем, 8 әмма Раббы миңа: «Син үз гомереңдә байтак кан койд ың
һәм зур суг ышлар алып бард ың, шул сәбәпле син Миңа баг ышланган йортн ы сала
алм ыйсың, чөнк и Минем күз алд ымда җиргә байтак адәм кан ы койд ың. 9 Әм
ма синең угл ың туачак, ул исә тын ычл ык тарафдары булачак; Мин аңа әйләнәтирәсендәге барл ык дошманнарыннан тын ычл ык бирермен, шуңа күрә аның исеме
* 21:25 Шәкыл

– 10 гр.
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дә Сөләйман* бул ыр. Ул патшал ык иткән чорда, Мин Исраи лг ә тын ычл ык вә
иминлек иңдерермен. 10 Миңа баг ышланган йортн ы ул төзер, һәм ул Минем угл ым
бул ыр, Мин исә аңа ата бул ырм ын. Исраи л өстеннән аның патшал ыг ын Мин мәң
гегә урнашт ырырм ын!» 11 Шулай, угъл ым, Раббы синең юлдаш ың булсын. Эшләрең
уңышл ы барсын, синең хакта Ул әйт кәнчә, Раббы Аллаңа баг ышланган йортн ы
сиңа төгәлләп чыгарга язсын. 12 Раббы сине Исраи л патшасы итеп куйгач, Раббы
Аллаң кан ун ын үтәр өчен, Ул сиңа үткен зиһен вә гак ыл иңдерсен иде. 13 Раббы
ның Муса аша Исраи л халк ына биргән каг ыйдә вә карар-кануннарын төгәл үтәсәң,
эшең һәрчак уң бул ыр. Нык һәм бат ыр бул, курк у белмә һәм күңел төшенкелег енә
бирелмә. 14 Мин, зур тырышл ык куеп, Раббы йорт ы өчен йөз мең талант алт ын вә
мең тапк ыр мең талант көмеш, шулай ук исәпсез-хисапсыз күләмдә бак ыр белән
тимер, агач вә таш та хәзерләдем. Шуңа өстәп син дә хәзерләрсең. 15-16 Синдә таш
кисүчеләр, таш шомартучылар, балта осталары, шулай ук алт ын, көмеш, бак ыр
вә тимер эшенә оста һөнәр ияләре күптер. Башлап җибәреп, эшкә тот ын; Раббы
синең юлдаш ың булсын.
17 Давыт бөтен Исраи л юлбашч ыларына угл ы Сөләйманга ярдәм күрсәтергә боерып:
18 – Сезг ә бөт ен якт ан тын ыч торм ыш бирг ән Раббы Аллаг ыз юлдаш ыг ыз тү
гелме әллә? Шуш ы җирдә яшәүче барл ык хал ыкларн ы Ул минем кулга тапш ырд ы
һәм, шул рәвешле, әлег е җирләр Раббыга һәм Аның халк ына буйсына. 19 Димәк ки,
бөтен йөрәг ег ез һәм күңелег ез белән Раббы Аллаг ызн ың йөз нурын эзләг ез. Раб
бын ың Килеш ү санд ыг ын һәм Аллаһ ын ың изг е савытларын Раббыга баг ышланасы
йортк а күчерер өчен, Раббы Аллан ың мөк атдәс урын ын төзи башлаг ыз, – диде.

23

Левиләрнең ваз ифасы
1 Шакт ый олыг аеп өлкән яшькә җиткәннән соң, Исраи л патшасы итеп Давыт

үзенең угл ы Сөләйманн ы билг еләде. 2 Аннары, Исраи лнең бөтен юлбашч ы
ларын, рух ан иларын һәм левиләрне үз янына җыеп, 3 яше утыздан югары булган
левиләрнең сан ын исәпкә алд ы: алар утыз сиг ез мең кеше бул ып чыкт ы. 4 Давыт:
– Шулар арасыннан егерме дүрт меңе Раббы йорт ындаг ы эшләрне башк арырга,
алт ы меңе идарә итәргә һәм хөкем чыгарырга, 5 дүрт меңе капк алар янында кара
выл торырга һәм таг ын дүрт меңе, мин ясатк ан уен коралларында уйнап, Раббыга
дан җырларга тиеш, – диде.
6 Шуннан Давыт левиләрне Леви угыллары – Гершон, Коһ ат һәм Мерари нәс ел
ләре буенча төркемнәргә бүлде.
7 Гершонн ың ике угл ы: Ладан һәм Шимг ый.
8 Ладанн ың өч угл ы: бер енчес е – Ехие л, калг аннары – Зет ам һәм Йои л.
9 Шимг ый угыллары Шеломот, Хазие л һәм Һаран атл ы бул ып, алар өчес е дә
Ладан нәселенең кабилә башл ыклары иде. 10 Шимг ыйн ың Яхат, Зиза, Игуш һәм
Берига исемле таг ын дүрт угл ы бул ып, 11 өлкәне – Яхат, икенчесе Зиза иде. Игуш
һәм Бериган ың балалары аз бул у сәбәпле, алар аталары йорт ында бер гаилә исә
бендә йөрделәр.

* 22:9 Сөл әйм ан

– яһүд телендәг е «тын ычл ык» сүзе белән аваздаш.
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12 Коһ атн ың дүрт угл ы: Амрам, Исһ ар, Хебрун һәм Уззие л. 13 Амрамн ың угыл
лары: Һарун һәм Муса. Һарун һәм аның нәселенә иң изг е әйберләр өчен җавапл ы
лык, шулай ук Раббы алд ында корбан китерү, Аңа хезмәт итү һәм Аның исеменнән
фат их а күндерү мәңг егә йөкләнде.
14 Аллаһ ы кешес е Мусан ың угыллары Леви ыруг ын ың бер өлеше бул ып санала
иде. 15 Мусан ың угыллары: Гершом һәм Элиг ызыр.
16 Гершомн ың бер енче угл ы Шебуһел атл ы иде.
17 Элиг ызырн ың бер енче угл ы Рех абьядән башк а угыллары тум ый; ә Рех абьянең
үзенең угыллары бик күп була.
18 Исһ арн ың өлкән угл ы Шелом ит атл ы иде.
19 Хебрунн ың угыллары: өлкәне – Ярия, икенчес е – Амария, өченчес е – Яхәзи
ел, дүртенчесе – Якамгам.
20 Уззие лнең угыллары: бер енчес е – Михә, икенчес е – Ишш ия.
21 Мераринең угыллары: Махл и һәм Муш и.
Махл инең угыллары: Элгазар һәм Кыйш. 22 Элгазар угыллар калд ырм ыйча дөнь
ядан китеп бара: аңардан кыз балалар гына туа; әлег е кызлар үзләренең кардәшләре
булган Кыйш угылларына кия үгә чыгалар.
23 Муш инең өч угл ы: Махл и, Эдер һәм Еремот.
24 Исемнәр е гаи ләләр е буенча нәс елнамәг ә теркәлеп, яше егермедән узг ан һәм
Раббы йорт ында хезмәт күрсәткән Леви ыруг ын ың кабилә башл ыклары әнә шу
лард ыр. 25 Чөнк и Давыт болай дип әйтеп куйган була:
– Исраи лнең Раббы Алласы, Үзенең халк ына тын ычл ык китереп, мәңг егә Ие
русал имдә калд ы; 26 шуңа күрә левиләргә хәзер Изг е чат ырн ы һәм анда гыйбадәт
кылганда куллан ыла торган төрле әйберләрне күтәреп күченеп йөрүнең кирәг е юк.
27 Давытн ың соңг ы боерыг ы буенча, левиләрнең егерме яшьт ән узг аннары исәп
кә алынган иде.
28 Левиләрнең вазифасы Раббы йорт ында, аның ишег алд ында вә янкормаларда
гы хезмәттә Һарун угылларына бул ыш удан гыйбарәт иде. Алар изг е әйберләрнең
чистал ыг ы, Аллаһ ы йорт ында башк арыла торган һәр төр хезмәт, 29 изг е икмәк,
икмәк бүләг енә дигән бодай оны, төче күмәч, таба икмәг е, зәйт үн мае куш ып пе
шерелгән икмәк, шул бүләкләрнең авырл ыг ы, сан ы вә күләме өчен җавапл ы иде
ләр. 30-31 Болардан тыш, левиләр һәр шимбә көнне, Яңа ай бәйрәмендә һәм башк а
бәйрәмнәрдә Раббыга тулаем янд ыру корбан ы китергәндә, шулай ук һәр иртә вә
кичен Раббыга рәхмәтләр укырга, дан җырларга, билг еле бер санда һәрчак Аның
алд ында хезмәт итәргә тиеш булд ылар. 32 Шулай итеп, алар Очраш у чат ыры, изг е
әйберләр өчен җавапл ы бул ып, Раббы йорт ындаг ы хезмәттә кардәшләре Һарун
угылларына ярдәм күрсәтергә тиеш иделәр.

24

Рух ан илар

Һарун нәселе тармакларга түбәндәг ечә бүленде. Һарун угыллары: Надаб,
Абиһу, Элгазар һәм Итамар. 2 Надаб белән Абиһу аталарыннан элегрәк дөнья
куя лар, аларн ың угыллары тум ый кала; шул сәбәпле рух ан и вазифасын Элгазар
белән Итамар башк ара.
1
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3 Элг аз ар нәс еленнән Сад ыйк, Итам ар нәс еленнән Әхимәл ик белән берлект ә
Давыт, хезмәт вазифаларына карап, Һарун нәс елен төркемнәрг ә бүлеп чыкт ы.
4 Итам ар нәс еле белән чаг ышт ырг анд а Элг аз ар нәс елендә гаилә башл ыкл ары күб
рәк булг анг а, Элг аз ар нәс еле – уна лт ы, ә Итамар нәс еле сиг ез төркемг ә бүленде.
5 Изг е йортт а да, Раббы алд ынд а да эш баш ынд а бер енчеләрдән бул ып Элг аз ар
һәм Итамар нәс еле торг анг а күр ә, алар жир әб ә буенча бүленде. 6 Патша, түр әләр,
рух ан и Сад ыйк, Абъя т ар угл ы Әхимәл ик алд ында, шулай ук рух ан иларн ың һәм
левиләрнең гаилә башл ыклары алд ында Леви нәс еленнән булг ан Нет анел угл ы
Шәмәг ыйя, кәт ип буларак, Элг аз ар белән Итамарн ың нәс елбашларын теркәп
бард ы. Нәс елбашлары әүв әл Элг аз ар ток ым ыннан, аннары Итамар ток ым ыннан
чиратлап сайланд ы.
7 Бер енче бул ып жир әб ә Яһоя рибкә төшт е, икенчес е – Едаг ыйяг ә, 8 өченчес е –
Хәримгә, дүртенчесе – Сәг уримгә, 9 бишенчесе – Малк ия гә, алт ынч ысы – Мия
мингә, 10 җиденчесе – Һаккоск а, сиг езенчесе – Абиягә, 11 туг ызынч ысы – Ешуага,
унынч ысы – Шәк анья гә, 12 унберенчесе – Эльяшибка, уни кенчесе – Якымг а,
13 унөченчес е – Хуппаг а, унд үрт енчес е – Яшебья бкә, 14 унбишенчес е – Билг әйг ә,
уналт ынч ысы – Иммерга, 15 унҗ иденчесе – Хезиргә, унсиг езенчесе – Һафисеска,
16 унт уг ызынч ысы – Пет ах ия г ә, егерменчес е – Яхәзк ылг а, 17 егерме бер енчес е –
Яхингә, егерме икенчесе – Гәм улга, 18 егерме өченчесе – Делая гә, егерме дүртен
чесе Магазия гә төште.
19 Бабалары Һарунг а Исраи лнең Раббы Алласы калд ырг ан Кан ун буенча, Раббы
йорт ына хезмәт итәргә килгәндә, алар жирәбәгә чыкк ан шуш ы тәрт ипне сакларга
тиеш иделәр.

Башка левиләрнең исемлеге
Левинең башк а нәсел варислары түбәндәг еләрдер:
Амрам угылларыннан – Шубаһел;
Шубаһел угылларыннан – Яхдея;
21 Рех абья угылларыннан бер енче бала Ишш ия;
22 Исһ ар угылларыннан – Шеломот; Шеломот угылларыннан – Яхат;
23 Хебрун угылларыннан: бер енчес е – Ярия, икенчес е – Амария, өченчес е – Яхә
зиел, дүртенчесе – Якамгам.
24 Уззие л угылларыннан – Михә; Михә угылларыннан – Шам ир.
25 Михәнең кардәше – Ишш ия; Ишш ия угылларыннан – Зәкәрия.
26 Мерари угыллары: Махл и һәм Муш и; Ягазия угл ы Бено.
27 Мерари угл ы Ягазиядән – Бено һәм Шоһ ам, Зәк үр һәм Ибри.
28 Махл идән – Элг аз ар (аның угыллары булм ый).
29 Кыйшт ан – Кыйш угл ы Ярахмел.
30 Муш и угыллары: Махл и, Эдер һәм Ярим ут.
Болар барысы да – гаи ләләре буенча саналган левиләр. 31 Алар да, кардәшләре
Һарун угыллары кебек, Давыт патша, Сад ыйк, Әхимәл ик карш ында, шулай ук
рух ан илар һәм левиләрнең гаилә башл ыклары алд ында жирәбә тартт ылар. Өлкән
угылларн ың гаи ләләре кече угылларн ык ы белән берт иг ез күрелде.
20
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Җырчылар

1 Давыт һәм аның гаскәрбашлары Асаф, Һеман һәм Едут унн ың угылларын
махсус хезмәт өчен башк алардан аерып алд ы: алар гөслә, арфа вә тәл ин
кәләрдә уйнап пәйгамбәрлек кыл ырга тиеш иде. Әлег е хезмәтне башк аруч ылар
түбәндәг еләр. 2 Асаф угылларыннан: Зәк үр, Йосыф, Нетан ия һәм Асарела. Асаф,
үзенең угыллары өстеннән җитәкчелек итеп, патша боерыг ы буенча пәйгамбәрлек
кыл ырга тиеш иде. 3 Едут ун угылларыннан: Гедал ия, Сәри, Ишаг ыйя, Шимг ый*,
Хәшәбия һәм Мәттития, җәмг ысы алтау. Аталары Едут ун аларның җитәкчесе булды,
һәм ул, гөслә көенә пәйгамбәрлек кыл ып*, Раббыга рәхмәтләрен вә мактауларын
яуд ырырга тиеш иде. 4 Һеман угылларыннан: Вуккыйя, Маттан ия, Уззиел, Шебу
һел, Ярим ут, Ханан ия, Ханан и, Элиата, Гиддалт и, Ромамти-Эзер, Йошбык аша,
Маллот и, Һот ир һәм Мах азиу т. 5 Болар барысы да патша хезмәт ендәг е гаи птән
хәбәр бирүче Һеманн ың угылларыд ыр. Алар аңа Аллаһ ын ың, Мин синең дан ың
ны күтәрермен, дигән вәгъдәсе буенча бирелгән иделәр. Аллаһ ы Һеманга унд үрт
угыл һәм өч кыз бала бүләк итте.
6 Болар һәммәс е, тәл инкәләрдә, арфа вә гөсләдә уйнап, аталары җит әкчелег ен
дә Раббы йорт ында җырлауч ылар иде. Аллаһ ы йорт ындаг ы хезмәтләре аларн ың
шуннан гыйбарәт булд ы. Асаф, Едут ун һәм Һеман – патша кул аст ындаг ы хезмәт
челәрдер. 7 Раббы карш ында җыр башк ару сәнгатенә өйрәтелгән һәм әлег е эшнең
остасы булган кешеләрнең сан ы – кардәшләре белән бергә – җәмг ысы ике йөз дә
сиксән сиг ез иде. 8 Боларн ың һәммәсе – кечесе-олысы, укытучысы-шәкерте – жи
рәбә сал ып, вазифаларын бүлеште.
9 Бер енче жир әб ә Асаф угл ы Йосыфк а чыкт ы. Икенчес е – Гедал ия нәс еленә;
кардәшләре һәм угыллары белән алар уни ке кеше иде. 10 Өченчесе – Зәк үр нәсе
ленә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 11 Дүртенчесе – Исри
нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 12 Бишенчесе –
Нетан ия нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 13 Алт ын
чысы – Вуккыйя нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде.
14 Җиденчесе – Ясар ела нәселенә; угыллары һәм кардәшләр е белән алар уни ке кеше
иде. 15 Сиг езенчесе – Ишаг ыйя нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар
уни ке кеше иде. 16 Туг ызынч ысы – Маттан ия нәселенә; угыллары һәм кардәшләре
белән алар уни ке кеше иде. 17 Унынч ысы – Шимг ый нәселенә; угыллары һәм кар
дәшләре белән алар уни ке кеше иде. 18 Унберенчесе – Азарел нәселенә; угыллары
һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 19 Уни кенчесе – Хәшәбия нәселенә;
угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 20 Унөченчесе – Шубаһел
нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 21 Унд үртенче
се – Мәтт ит ия нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде.
22 Унбишенчес е – Еремот нәс еленә; угыллары һәм кардәшләр е белән алар уни ке

* 25:3 Шимг ый

– яһүд телендәг е төп нөсхәдә шуш ы урында әлег е исем юк.
кылу – 25:1-3 тә кабатланг ан әлег е гыйбарә яһүд телендә «җыр җырлау»
диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.

* 25:3 Пәйг амбәрл ек
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кеше иде. 23 Уналт ынч ысы – Ханан ия нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән
алар уни ке кеше иде. 24 Унҗ иденчесе – Йошбык аша нәселенә; угыллары һәм кар
дәшләре белән алар уни ке кеше иде. 25 Унсиг езенчесе – Ханан и нәселенә; угыл
лары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 26 Унт уг ызынч ысы – Маллот и
нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 27 Егерменчесе –
Элия та нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде. 28 Егерме
беренчесе – Һот ир нәселенә; угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде.
29 Егерме икенчес е – Гиддалт и нәс еленә; угыллары һәм кардәшләр е белән алар
уни ке кеше иде. 30 Егерме өченчесе – Мах азиу т нәселенә; угыллары һәм кардәш
ләре белән алар уни ке кеше иде. 31 Егерме дүртенчесе – Ромамти-Эзер нәселенә;
угыллары һәм кардәшләре белән алар уни ке кеше иде.

26

Капка сакчылары

Капк а янында сакта торуч ылар түбәндәг е төркемнәргә бүленде. Корах
нәселеннән: Асаф угл ы Коредан туган Мешелем ия. 2 Мешелем ия угылла
ры: беренчесе – Зәкәрия, икенчесе – Едигаи л, өченчесе – Зәбәд ия, дүртенчесе –
Ятн иел, 3 бишенчесе – Элам, алт ынч ысы – Еһох анан, җиденчесе – Эльеһог ынай.
4 Обид-Эдом угыллары: бер енчес е – Шәмәг ыйя, икенчес е – Яһоз абад, өченче
се – Йоа х, дүртенчесе – Сәкәр, бишенчесе – Нетанел, 5 алт ынч ысы – Амм иел,
җиденчесе – Исәсхәр, сиг езенчесе – Пег уллетай. Болар – Обид-Эдомның Аллаһ ы
фат их асы белән туган угылларыд ыр. 6 Обид-Эдом угл ы Шәмәг ыйя нең дә угыллары
туд ы. Гая ть булд ыкл ы, сәләтле бу кешеләр барысы да гаилә башл ыклары булд ы.
7 Шәмәг ыйя нең угыллары шулар: Отн и, Репаи л, Обид, Элз абад. Шәмәг ыйя нең ир
туганнары Элиһу белән Семәх ья дә булд ыкл ы ир-атлар иде. 8 Болар һәммәсе ОбидЭдом нәселеннән; алар үзләре дә, аларн ың угыллары да, шулай ук ир туганнары
да булд ыкл ы, эшлекле адәмнәрдер; Обид-Эдом нәселеннән барл ыг ы алтм ыш ике
кеше бар иде.
9 Мешелем ия нең булд ыкл ы, сәләтле унсиг ез угл ы һәм ир туг ан ы бар иде.
10 Мерари нәс еленнән булг ан Хосан ың угыллары: иң өлкәне – Шимри; бер енче
бала булмаса да, атасы аны өлкән угыл дип игълан иткән иде; 11 икенчесе – Хил
кыйя, өченчесе – Тебал ья, дүртенчесе – Зәкәрия. Хосан ың барл ыг ы унөч угл ы һәм
ир туган ы бар иде.
12 Гаилә башл ыклары буенча төркемнәрг ә бүленг ән әлег е капк а сакч ылары, башк а
кардәшләре кебек үк, Раббы йорт ында һәркем үз вазифасын башк ард ы. 13 Һәр гаи
лә, жирәбә сал ып, кем кайсы капк ада сакта торасын билг еләде. Кечеләр дә олылар
белән беррәттән жирәбәдә катнашт ы. 14 Көнч ыг ыш капк а Шелем ия гә төште; аның
угл ы Зәкәрия гә (ул гакыллы-зирәк киңәшче иде) дә жирәбә салд ылар – аңа төнь
як капк а чыкт ы. 15 Жирәбәгә төшкәнчә, Обид-Эдом көнья к капк ан ы сакларга, ә
аның угыллары келәтләр каравылларга тиеш иде. 16 Шупп им белән Хоса көнбат ыш
капк ан ы, шулай ук югары юлдаг ы Шәллекет капк асын да сакларга тиеш булд ы.
Сакч ылар анда кара-каршы торд ы. 17 Көнч ыг ыш якта көн дә алт ышар, төнья кта
һәм көнья кта – левиләрдән дүртешәр сакч ы һәм келәтләр янында икешәр сакч ы
каравыл торд ы. 18 Көнбат ыш тарафтаг ы ишегалд ына килсәк, юл буенда дүртешәр, ә
1
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ишегалд ында икешәр сакч ы торд ы. 19 Корах һәм Мерари нәселеннән булган капк а
сакч ылары әнә шул рәвешле бүленде.
Хәз инә саклагычын каравыллау чылар һәм башка хезмәтчеләр
Левиләрнең башк а ир туганнары Аллаһ ы йорт ындаг ы хәзинә саклаг ычларына
һәм изг е әйберләр саклаг ыч ына күз-колак бул ырга тиеш иде. 21 Гершон нәселеннән
булган Ладанн ың угл ы – Яхиел и; ул Гершон нәселендәг е Ладанн ың гаилә башл ык
ларыннан берсе иде. 22 Әлег е Яхиел и угыллары Зетам һәм аның ир туган ы Йои л
Раббы йорт ындаг ы хәзинә саклаг ычлары өчен җавапл ы булд ы.
23 Амрам, Исһ ар, Хебрун һәм Уззие л нәс еленнән башк а ир-егетләргә килг әндә:
24 Муса угл ы Гершомнан туг ан Шебуһел Раббы йорт ындаг ы хәзинә саклаг ычларында
каравыл башл ыг ы булд ы. 25 Әлег е Шебуһелнең ир кардәше Элиг ызырн ың Рех абья
атл ы угл ы бул ып, аның – Ишаг ыйя, Ишаг ыйянең – Йорам, Йорамн ың – Зихри,
Зихринең – Шеломот атл ы угл ы бар иде. 26 Давыт патша, гаилә башл ыклары, мең
башлары вә йөзбашлары һәм гаскәрбашлары тарафыннан Аллаһ ыга баг ышланган
изг е әйберләр саклаг ыч ы өчен Шеломот һәм аның ир кардәшләре җавапл ы булд ы.
27 Суг ыш кырында яулап алынг ан һәм таланг ан мал-мөлкәтне алар Раббы йорт ын
төзекләндерүгә баг ышл ый торганнар иде. 28 Шул рәвешле, гаи птән хәбәр бирүче
Шем уи л, Кыйш угл ы Шаул, Нер угл ы Абнер, Сәрүя угл ы Йоавлар Аллаһ ыга ба
гышлаган һәммә изг е әйбернең сакл ыл ыг ы Шеломот һәм аның ир кардәшләре
өстендә булд ы.
29 Исһ ар нәс еленнән Кенан ья һәм аның угылларын ың хезмәт е Аллаһ ы йорт ы
белән бәйләнмәгән иде; алар Исраи лдә түрә вә хөкемче вазифасын башк ард ы.
30 Хебрун нәс еленнән Хәшәбия һәм аның ир кардәшләр е – мең җиде йөз бул
дыкл ы ир-егет – Исраи лдә, Үрд үн елгасын ың көнбат ыш төбәг ендә Раббыга хез
мәт күрсәт ү һәм патшан ың эшләре өчен җавапл ы булд ы. 31 Нәсел шәҗәрәсеннән
күр енг әнчә, Хебрун нәс еленнән Ярия Хебрун гаилә-йортының башл ыг ы иде.
Давыт идарәсенең кырыг ынч ы елында алып барылган тикшерүләрдән соң, Гил ы
гад Ягызерында хебруннар арасында бик тә сәләтле, булд ыкл ы кешеләр барл ыг ы
ачыкланд ы. 32 Ярия нең ир кардәшләре арасында ике мең җиде йөз булд ыкл ы гаилә
башл ыг ы бар иде. Давыт патша аларн ы рубиннәр, гәдләр һәм Көнч ыг ыш менаш
шелар ыруг ында Аллаһ ы хезмәтенә һәм патшан ың барл ык эшләренә күзәтчелек
итәр өчен билг еләде.
20
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Гаскәр башлыклары
1 Патшаг а хезмәт күрсәт үче исраи л иләрнең гаилә башл ыклары, меңбашлары,

йөзбашлары һәм хәрби бүлек җитәкчеләренең исемлег е түбәндә китерелә.
Егерме дүрт мең гаскәридән торган бүлекләрнең һәммәсе ел әйләнәсендә бер ай
дәвам ында хезмәт итәргә тиеш иде.
2 Бер енче айда хезмәт күрс әт ерг ә тиешле бүлек белән Зәбд ие л угл ы Яшабг ам
җитәкчелек итте; аның бүлег ендә җәмг ысы егерме дүрт мең кеше саналд ы. 3 Перес
нәселеннән булган Яшабгам барл ык гаскәрбашлары өстеннән беренче айда җи
тәкчелек итте.
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4 Икенче айда хезмәт күрс әт ерг ә тиешле бүлек белән ахуа хл ы Додай идар ә итт е;
Микл ут аның ярдәмчесе булд ы; Додай җитәкләгән бүлектә егерме дүрт мең кеше
саналд ы.
5 Өченче ай өчен гаскәрбаш ы итеп рух ан и Еһоя дан ың угл ы Беная һ билг еләнде;
аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы. 6 Әлег е Беная һ, Утыз башл ыкн ың
берсе бул ып, аларн ың җитәкчесе иде. Аның угл ы Амм изабад та аның бүлег ендә
хезмәт итте.
7 Дүрт енче ай өчен бүлек җит әкчес е итеп Йоа вн ың ир кардәше Асаһел билг е
ләнде; соңрак аның урын ына угл ы Зәбәд ия калд ы; аның бүлег ендә дә егерме дүрт
мең кеше саналд ы.
8 Бишенче ай өчен бүлекнең гаскәрбаш ы итеп Израх нәс еленнән Шамһут бил
геләнде; аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы.
9 Алт ынч ы ай өчен бүлек җит әкчес е итеп тык уа л ы Икк ышн ың угл ы Гыйра бил
геләнде; аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы.
10 Җиденче ай өчен бүлек җит әкчес е итеп Эфраи м ыруг ыннан пелонл ы Хелес
билг еләнде; аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы.
11 Сиг ез енче ай өчен бүлек җит әкчес е итеп Зерах нәс еленнән хушал ы Сибб екәй
билг еләнде; аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы.
12 Туг ызынч ы ай өчен бүлек җит әкчес е итеп Бенья м ин ыруг ынн ан анат отл ы
Абиг ызер билг еләнде; аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы.
13 Унынч ы ай өчен бүлек җит әкчес е итеп Зерах нәс еленнән нет офал ы Маһрай
билг еләнде; аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы.
14 Унб ер енче ай өчен бүлек җит әкчес е итеп Эфраи м ыруг ыннан пирг ат онл ы Бе
ная һ билг еләнде; аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы.
15 Уни кенче ай өчен бүлек җит әкчес е итеп Отн ие л нәс еленнән нет офал ы Хелдай
билг еләнде; аның бүлег ендә дә егерме дүрт мең кеше саналд ы.

Исраи лнең ыруг җитәкчеләре
Исраи лнең ыруг җитәкчеләре түбәндәг еләр: Рубин ыруг ында – Зихри угл ы
Элиг ызыр; Шим ун ыруг ында – Мәгакәһ угл ы Шефат ия; 17 Леви ыруг ында – Кы
муи л угл ы Хәшәбия; Һарун нәселендә – Сад ыйк; 18 Яһүдә ыруг ында – Давытн ың
ир кардәше Элиһу; Исәсхәр ыруг ында – Микәи л угл ы Омри; 19 Зәбул ун ыруг ын
да – Убад ия угл ы Ишмая; Нәптал и ыруг ында – Азриел угл ы Ярим ут; 20 Эфраи м
ыруг ында – Азазья угл ы Һошея; Көнбат ыш менашшеларда – Пәдая угл ы Йои л;
21 Гил ыг адт аг ы Көнч ыг ыш менашшеларда – Зәкәрия угл ы Идд у; Бенья м ин ыру
гында – Абнер угл ы Ягасиел; 22 Дан ыруг ында – Ерух ам угл ы Азарел. Исраи лнең
ыруг җитәкчеләре әнә шулар иде.
23 Яше егермег ә җитмәг ән егетләрне Давыт исәпкә алмаг ан иде, чөнк и Раббы
исраи л иләрне күктәг е йолд ызлар сан ынча ишәйтергә вәгъдә иткән була. 24 Сәрүя
угл ы Йоав хал ыкн ың хисабын ала башласа да, тәмамл ый алм ый. Хал ыкн ы исәпкә
алган өчен, Аллаһ ын ың Исраи лгә каһәре төшә, һәм әлег е сан Давыт патшан ың
елъязмасына теркәлм и кала.
16
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Давытның хезмәтчеләре
25 Патш ан ың хәзинә сакл аг ычл ары өчен җав апл ыл ык Адие л угл ы Азмаветка
йөкләнде; басулардаг ы, шәһәрләрдәг е, авыл җирендәг е һәм манаралардаг ы сак
лаг ычлар өчен Уззия угл ы Йонатан җавапл ы иде. 26 Басу-кырларда эшләүчеләр,
игенчелек өчен – Кәл үб угл ы Эзри; 27 йөзем бакчалары өчен – рамаһл ы Шимг ый;
йөзем бакчаларындаг ы шәраб базлары өчен – шефамл ы Зәбд и; 28 үзәндәг е зәй
түн вә с сикомор агачлары өчен – гедерл ы Багал-Ханан; зәйт үн мае саклаг ычла
ры өчен – Йогаш; 29 Шаронда утлап йөрүче эре терлек өчен – шаронл ы Шитрай;
үзәндәг е эре терлек өчен исә – Адлай угл ы Шафат; 30 дөя ләр өчен – исмәг ыйл и
Обил; ишәкләр өчен – меронотл ы Яхдея; 31 вак терлек өчен һаҗәри Язиз җавап
лы булд ы. Болар һәммәсе Давыт патшан ың мал-мөлкәтенә күз-колак бул ыр өчен
билг еләнгән назыйрлард ыр.
32 Давытн ың Йонат ан атл ы абз асы, акыллы-зирәк адәм бул ып, кәт ип вә киңәш
че вазифасын башк ард ы. Хәкм үн и угл ы Ехиел – патшан ың угылларын багучытәрбияләүче, 33 Ахитофел – патшан ың киңәшчесе, әрк и Хушай патшан ың дустысердәше иде. 34 Ахитофелдан соң әлег е вазифа Беная һ угл ы Еһоя да белән Абъя тарга
күчте. Йоав патшан ың гаскәрбаш ы иде.
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Давытның Аллаһы йорты хакындагы күрсәтмәләре

Шуннан Давыт Исраи л халк ын ың бөтен түрәләрен: ыруг җитәкчеләрен,
патшага хезмәт итүче хәрби бүлек башл ыкларын, меңбашларын, йөзбаш
ларын, патша һәм аның угылларын ың барл ык мөлкәте, мал-туары өчен җавапл ы
кешеләрне, сарай әһелләрен, бат ыр суг ышч ыларн ы һәм барл ык баһад ирларн ы үз
янына Иерусал имгә җыеп алд ы да, 2 аяг үрә басып, болай диде:
– Кардәшләрем вә халк ым, тыңлаг ыз мине! Аллабыз аяк басасы урынн ы – Раб
бын ың Килеш ү санд ыг ын куя р өчен йорт сал ырга дигән ния тне күңелемдә йөрт
кән, әлег е йортн ы җиткерер өчен кирәк-яракларны да әзерләп куйган идем. 3 Әмма
Аллаһ ы миңа: «Миңа баг ышланган йортн ы син төземәссең, чөнк и син суг ышчан
адәмсең һәм кеше кан ы койд ың», – диде. 4 Тик шулай да Исраи л өстеннән гомер
бак ый патшал ык итәр өчен, Исраи лнең Раббы Алласы мине сайлап алд ы. Яһүдә
ыруг ын Ул баш ыруг итеп куйд ы, Яһүдә йорт ыннан атам гаиләсен сайлад ы, ә атам
ның угылларыннан мине Исраи л патшасы итеп куярга ихтыяр кылды! 5 Раббы, миңа
бик күп угыл биреп, Исраи л өстеннән патшал ык итүче Раббы тәхетенә утырт ыр
өчен, бөтен угылларым арасыннан Сөләйманн ы сайлад ы. 6 Раббы миңа болай диде:
«Миңа дигән йортн ы һәм ишега лларын синең угл ың Сөләйман җиткерер, чөнк и
Мин аны Үземнең угл ым итеп сайлад ым; Мин аның атасы бул ырм ын. 7 Бүг енг е
көндәг е кебек, боерыкларымн ы вә карар-кануннарымны төгәл үтәп барса, Мин
аның патшал ыг ын мәңг егә ихт ыя р кыл ырм ын». 8 Ә хәзер Раббы карш ына җыелган
бөтен Исраи лнең күз алд ында, Аллаһ ы ишетерлек итеп, шун ы җиткерәм: Раббы
Аллабызн ың боерыкларын төгәл үтәг ез, шул чаг ында сез шуш ы гүзәл җирне үзе
гезгә милек итә һәм балаларыг ызга да мәңг елек мирас итеп калд ыра алырсыз. 9 Ә
син, Сөләйман угл ым, атаңн ың Алласын тан ы! Бөтен йөрәг ең вә күңелең белән
1
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Аңа хезмәт ит, чөнк и Раббы һәркемнең йөрәг ендә ни барын сын ый, һәрбер фикер
тирбәнеше Аңа мәгъл үмдер. Әгәр син Аның йөз нурын эзләсәң – табарсың; ә ин
де Аңардан йөз чөерсәң, Ул сине мәңг егә кире кагар. 10 Кара аны, Изг е йорт төзер
өчен, Раббы сине сайлад ы. Нык бул һәм эшкә кереш!
11 Давыт болд ырн ың, биналарн ың, саклау урыннарын ың, югары бүлмәләрнең,
эчке бүлмәләрнең һәм Аллаһ ы санд ыг ын куя торган бүлмәнең сызым ын угл ы Сө
ләйманга тапш ырд ы. 12 Давыт шулай ук Рух аңа күрсәткән бөтен сызымнарн ы –
Раббы йорт ы ишегаллары, йорт тирәсендәг е барча бүлмәләр, Аллаһ ы йорт ын ың
хәзинә саклаг ычлары, изг е әйберләрне сакл ый торган урыннарн ың сызым ын да –
угл ына бирде. 13 Рух ан илар һәм левиләрнең бүленеше турында, Раббы йорт ындаг ы
хезмәт һәм гыйбадәт кылганда куллан ыла торган савытлар турында да Сөләйманга
күрсәтмәләрен ирештерде. 14 Гыйбадәт кылганда куллан ыла торган төрле алт ын
вә көмеш савытларн ың авырл ыг ы турында күрсәтмәләр бирде: 15 шәмдәл вә як
тыртк ычларн ың нинд и максатта куллан ыл уы на карап һәрк айсына күпме алт ын вә
көмеш; 16 изг е икмәк куя торган алт ын өстәлләрнең һәрк айсы өчен күпме алт ын,
көмеш өстәлләр өчен күпме көмеш; 17 чәнечкеләр, касәләр, чүлмәкләр өчен күпме
саф алт ын, тәл инкәләр өчен күпме алт ын вә көмеш 18 һәм хуш исле сумала-майлар
көйрәт ү мәзбәхе өчен күпме саф алт ын кирәклег ен билг еләде. Давыт шулай ук Раб
бын ың Килеш ү санд ыг ы өстенә канатларын җәйгән алт ын керубимнәр урнашк ан
арбан ың сызым ын да тапш ырд ы
19 – Боларн ың һәммәс е Раббы миңа Үзе бирг ән күрс әтмәләр буенча язылд ы, –
диде Давыт.
20 Угл ы Сөләйманг а Давыт таг ын болай диде:
– Нык бул, бат ыр бул һәм эшкә тот ын! Курыкма һәм төшенкелеккә бирелмә,
чөнк и Раббы Алла, минем Аллам, сиңа юлдаш бул ыр. Раббы йорт ындаг ы бөтен
төзелеш эшләре төгәлләнм и торып, Ул сине ялг ызыңн ы калд ырмас һәм сине таш
ламас. 21 Менә, төркемнәргә бүленгән рух ан илар һәм левиләр Аллаһ ы йорт ындаг ы
һәр төр хезмәтне башк арырга әзер торалар. Һәрбер эшне ихлас күңелдән башк а
рырдай оста кулл ы һөнәр ияләрең бар. Бар хал ык һәм аларн ың җитәкчеләре синең
һәр сүзеңне үтәр.

29

Аллаһы йортын төзү өчен китерелгән бүләкләр

Аннары Давыт патша, җыелган бар хал ыкк а мөрәҗәгать итеп, болай диде:
– Аллаһ ы сайлап алган угл ым Сөләйман хәзергә яшь вә тәҗрибәсез; кыл ы
насы эш исә гаҗәеп бөек, чөнк и бу йорт инсаннар өчен түг ел, ә бәлк и Раббы Алла
өчендер. 2 Аллам йорт ы өчен мин, бар көчемне сал ып, алт ын, көмеш, бак ыр, тимер,
агач, ахак вә фирәзә ташлар, төсле ташлар, асылташлар һәм мәрмәрне шакт ый кү
ләмдә әзерләп калд ырд ым. 3 Аңардан тыш, Аллам йорт ына булган тугрыл ыг ымн ы
күрсәтеп, мин Изг е йорт өчен хәзерләнгән әйберләрдән башк а да әле үземнең шәх
си хәзинәмдәг е алтын-көмешне Аллам йорт ы өчен өстәп бирәм: 4 бу исә – өч мең
талант саф Офир алт ын ы вә җиде мең талант саф көмештер. Әлег е алтын-көмеш
йортн ың диварларын каплау, 5 шулай ук осталарга алт ын вә көмеш әйберләр ясау
өчен китәчәк. Үзен Раббыга баг ышлап, сезнең кайсыг ыз бүг ен иганә кертергә әзер?
1
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6 Шуннан соң гаилә башл ыклары, Исраи лнең ыруг җит әкчеләр е, меңбашлары,
йөзбашлары вә патшан ың эшләре өчен җавапл ы кешеләр үзләренең бүләкләрен
тапш ырд ылар. 7 Раббы йорт ын төзү өчен, алар иганәгә биш мең талант һәм ун мең
дарик* алт ын, ун мең талант көмеш, унсиг ез мең талант бак ыр һәм йөз мең талант
тимер бирделәр. 8 Затл ы ташлары булганнар аларн ы Раббы йорт ын ың хәзинә сак
лаг ыч ына, Гершон нәселеннән булган Ехиел кул ына тапш ырд ы. 9 Җитәкчеләрнең
бу эшкә үз ихт ыя ры белән катнаш уы н күреп, хал ык бик сөенде, чөнк и алар Раббы
хак ына иганәләрен ихлас йөрәктән тапш ырд ылар. Шулай ук Давыт патшан ың да
шатл ыг ы зур иде.

Давытның Аллаһыга мактау яуд ыруы
Аннары Давыт, җыелган бар хал ык алд ында Раббыга шөкраннар яуд ырып,
болай диде:
«И-и Раббы, атабыз Исраи лнең Алласы,
мәңг егә мөбарәк бул!
11
И-и Раббы, бөеклек тә, көч тә, дан-шөһрәт тә,
җиң ү дә, мәһабәтлек тә Синдәдер!
Күктә вә җирдә булган бар нәрсә Синекедер!
Син – Патшад ыр,
Син бар нәрсәдән өстендер!
12
Байл ык та, дан-хөрмәт тә Синнән килә,
Син барысына Хуҗ ад ыр;
көч вә кодрәт Синең кулда,
бөек вә куә тле итү дә Синең ихт ыя рда.
13
Ә хәзер, Аллабыз, без Сиңа рәхмәт укыйбыз,
Синең шанл ы исемеңә мактау яуд ырабыз!
10

Сиңа иганә китерердәй кем инде мин ул хәтле, халк ым да кем?! Һәммә нәрсә
Синнән килә; Синең кулдан кабул кыл ып алганн ы кабат Сиңа кайтард ык кына.
15 Ата-бабаларыбыз кеб ек, Синең алда без бары мосафир вә килмешәкләрдер, җир
дәг е көннәребез дә күләгә сыман кыск ад ыр, һәм һичбер өметебез дә юкт ыр. 16 И-и
Раббы Аллабыз! Сиңа, Синең изг е исемеңә баг ышлап сал ыначак йорт өчен әзер
ләгән шуш ы күп санл ы мал-мөлкәт Синең кулдан алынганд ыр, һәм ул тул ысынча
Синекедер. 17 Беләм, Аллам, Син йөрәкләрне сын ыйсың һәм ихласл ык сөясең; мин
боларн ың һәммәсен ихлас йөрәктән Сиңа баг ышлад ым, һәм үз күзләрем белән кү
реп торам: бирегә җыелган халк ың да Сиңа үзенең бүләкләрен шатланып-сөенеп
баг ышл ый. 18 И-и Раббы, аталарыбыз Ибраһ им, Исх ак һәм Исраи лнең Алласы!
Халк ың күңелендәг е шуш ы ния тне мәңг егә сакла, аларн ың йөрәкләрен Үзеңә та
ба юнәлт. 19 Угл ым Сөләйманга исә Синең боерык, күрсәтмә вә каг ыйдәләреңне
бөтен йөрәг е белән сакларга һәм мин хәстәрен күргән йортн ы бина итәргә насыйп
әйләсәң иде».
14
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20 Аннары Давыт җые лг ан бар хал ыкк а болай диде:
– Раббы Аллаг ызга шөкраннар яуд ырыг ыз!
Шуннан бөтен җыен ата-бабаларының Раббы Алласына мактаулар яуд ырд ы, Аңа
сәҗдә кылд ы һәм патшага баш иде.

Сөләйманның тәх еткә утыруы. Давытның вафаты
Иртәг есен хал ык Раббыга корбаннар китерде. Мең баш үгез, мең баш сарык
тәкәсе, мең баш тәкә бәрән чал ып, алар Раббыга тулаем янд ыру корбан ы, сшәраб
бүләг е, шулай ук бөтен Исраи л өчен күп төрле башк а корбаннар китерделәр. 22 Ул
көнне алар, шатланып-сөенеп, Раббы карш ында ашад ылар, эчтеләр. Аннары, Да
выт угл ы Сөләйманн ы патша дип, икенче тапк ыр игълан иттеләр. Раббы алд ында
Сөләйман белән Сад ыйкн ың баш ына зәйт үн мае коеп, Сөләйманн ы – хөкемдар,
Сад ыйк н ы исә рух ан и дип белдерделәр. 23 Атасы Давыт урын ына Сөләйман Раббы
тәхетенә патша бул ып утырд ы; аның эшләре һаман уң булд ы, һәм бар Исраи л аңа
буйсын у күрсәтте. 24 Бөтен түрәләр, бат ыр суг ышч ылар, шулай ук Давыт патша
ның бөтен угыллары Сөләйманн ы патша дип тан ыд ылар. 25 Раббы шулай бөтен
исраи л иләр алд ында Сөләйманн ың абруен нык күтәрде һәм аның патшал ыг ына
моңарч ы бер генә Исраи л патшасы да ирешмәгән дан-шөһрәт бүләк итте.
26-27 Шулай итеп, Ишай угл ы Давыт бөт ен Исраи л җир е белән кырык ел дәв а
мында патшал ык итте: шун ың җиде елын ул – Хебрунда, утыз өч елын Иерусал им
дә узд ырд ы. 28 Давыт байлык-муллык вә дан-шөһрәт эчендә озын гомер кичереп,
шакт ый олыгаеп дөнья куйд ы. Аның урын ына патша бул ып угл ы Сөләйман килде.
29 Давыт патшал ык иткән чордаг ы вак ыйг алар, бер енчес еннән алып соңг ысына
кадәр, гаи птән хәбәр бирүче Шем уи л, Натан пәйгамбәр һәм гаи птән хәбәр бирүче
Гәднең язмаларында теркәлгән. 30 Әлег е язмаларда Давытн ың патшал ык итү чорын
да кылган гамәлләре, ул күрсәткән бат ырл ыклар, кичергән вак ыйгалар, Исраи лдә
һәм бөтен җир йөзендәг е патшал ыкларда булган хәлләр бәя н ителә.
21
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Елъязма
(икенче китап)

1

Сөләйманның Раббыдан зирәк акыл соравы

Шул рәвешле, Давыт угл ы Сөләйман патша үзенең хак им ия тен ныг ытт ы, чөн
ки сРаббы с Алласы һәрчак янында булд ы һәм аның дәрәҗәсен югары күтәрде.
2 Көннәрдән беркөнне Сөләйман сИсраи лнең бар халк ына – меңбашларына вә
йөзбашларына, хөкемчеләргә, бөт ен Исраи л түрәләренә вә гаилә башл ыклары
на җыел ырга әмер бирде. 3 Җыелган бар хал ыкн ы ияртеп Сөләйман Гибг ондаг ы
с
калк ул ыкк а юнәлде, чөнк и Раббы кол ы Муса кайчанд ыр чүлдә ясатк ан Аллаһ ы
ның сОчраш у чат ыры шунда иде. 4 Давыт, с Аллаһ ы санд ыг ын Кыръят-Ягаримнән
Иерусал имгә алып кайт ып, аны алдан корып куйган чат ырга кертеп урнашт ырса
да, 5 Хүр угл ы Уридән туган Бесалел бак ырдан койд ырган смәзбәх Гибг онда, Раб
бы чат ыры карш ында калган иде. Сөләйман, җыелган хал ык белән бергә, шунда
Аллаһ ыга мөрәҗәгать итте 6 һәм, мең баш терлек чал ып, Раббы алд ында, Очраш у
чат ыры карш ындаг ы бак ыр мәзбәхтә стулаем янд ыру корбан ы китерде.
7 Шул төнне Аллаһ ы Сөләйманг а күр енеп:
– Теләгәнеңне сора, – диде.
8 – Атам Давытк а карат а Син һәрв ак ыт гая ть смәрхәмәтле булд ың, ә хәз ер аның
урын ына мине патша итеп куйд ың, – диде Сөләйман Аллаһ ыга. – 9 Инде менә,
Раббы Аллам, атам Давытк а биргән вәгъдәң чынга ашса иде. Син мине ком бөр
тег едәй күп санл ы хал ык өстеннән патша итеп куйд ың; 10 инде шулай икән, әлег е
хал ыкн ы әйдәп барыр өчен, миңа зирәклек вә акыл да иңдер, чөнк и Синең бөек
халк ың белән кем идарә итә алыр?!
11 Шуннан Сөләйманг а Аллаһ ы болай диде:
– Йөрәг еңдә йөрт кән шуш ы ния тең өчен һәм Миннән байл ык, мал-мөлкәт, даншөһрәт, дошманнарыңа үлем яисә үзеңә озын гомер сорам ыйча, Мин сине патша
итеп куйган халк ым белән идарә итәргә зирәклек вә гак ыл сораган өчен, 12 сиңа
зирәклек белән гак ыл иңәр; ә байл ык, мал-мөлкәт вә дан-шөһрәтне исә сиңа кадәр
һәм синнән соң да һичбер патшада булмаган күләмдә бирермен.
13 Аннары Сөләйман Гибг онда Очраш у чат ыры урнашк ан калк ул ыкт ан Иеруса
лимгә әйләнеп кайтт ы һәм шуннан торып Исраи л белән идарә итте.
14 Сөләйм ан күп кенә суг ыш арб ал ары һәм арб а йөрт үчеләр тупл ад ы: аның
бер мең дүрт йөз ссуг ыш арбасы һәм уни ке мең арба йөрт үчесе бар иде; аларн ың
бер өлешен ул махсус шәһәрләрдә, икенче өлешен үз янында Иерусал имдә тотт ы.
15 Сөләйман патша заман ында Иерусал имдә көмеш вә алт ын гад и ташк а бәраб әр
1
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санала, эрбет агач ы исә үзәндә үскән ссикомор агач ыдай күп иде. 16 Атларн ы Сө
ләйманга Мисыр һәм Кыйведан китерделәр; патша сәүдәгәрләре аларн ы Кыйведа
сат ып ала иделәр. 17 Суг ыш арбаларын Мисырдан алт ы йөз шәк ыл*, ә атларн ы йөз
илле шәк ыл көмешкә кайтарталар иде. Ат-арбаларны алар шулай ук хитт иләр һәм
с
арам иләрнең патшаларына да илтә торганнар иде.

2

Сөләйманның Аллаһы йортын төз ергә әзерләнүе

Менә, Сөләйман Раббыга баг ышлап йорт, үзенә исә патша сарае сал ырга хәл
кылд ы. 2 Таш таш ыр өчен – җитмеш мең, тауларда таш кисәр өчен сиксән мең
эшче билг еләп, ул алар өстеннән өч мең алт ы йөз күзәтче куйд ы.
3 Шуннан Сур патшасы Хирамг а түб әндәг е хәб әр ен юллад ы:
Атам Давытк а, сарай сал ыр өчен, эрбет агач ы җибәргән кебек, миңа да җибәр
сәң иде. 4 Исраи лгә мәңг егә бирелгән сКан ун буенча, Раббы Аллабыз карш ында
хуш исле сумала-майлар көйрәтер, һәрчак изг е икмәк тәкъд им итәр, һәр иртә
вә кичен, сшимбә көннәрдә, Яңа ай бәйрәмендә һәм Раббы билг еләгән бәйрәм
нәрдә Аңа тулаем янд ыру корбан ы китерер өчен, Раббы Аллама баг ышлап мин
бер йорт җиткерергә җыенам.
5 Мин саласы йорт бөек булачак, чөнк и безнең Аллабыз бөек, бөт ен аллалардан
бөегрәктер. 6 Очсыз-кырыйсыз күкләр киңлег е дә сыйд ырып бетерә алмастай
Аллаһ ы өчен йорт сал ырга кемнең генә көч-егәре җитәр микән?! Аңа баг ышлап
йорт төзер өчен кем әле мин?! Аның өчен фәк ать корбан китерү урын ы гына
булачак бу.
7 Атам Давыт миңа калд ырг ан һөнәрчеләр белән берг әләп с Яһүдә вә Иеруса
лимдә эшләр өчен, алт ыннан вә көмештән, бак ырдан вә тимердән төрле әйбер
ләр коюч ы, җете кызыл, алсу вә зәңгәр төстәг е эрләнгән җепләр белән эшләүче
һәм нәкышләп-уеп кисә бел үче бер остан ы минем янга җибәр. 8 Шулай ук миңа
Ливаннан эрбет, кипарис һәм бәк ам* агачлары җибәр; синең эшчеләрнең Ливан
агач ын оста кисүе мәгъл үм миңа. Шулай итеп, минем хезмәтчеләр синекеләр бе
лән бергә 9 күп итеп агач хәзерләр, чөнк и мин саласы йорт мәһабәт вә иск иткеч
гүзәл бул ырга тиеш. 10 Агач кисүче осталарыңа, синең хезмәтчеләреңә егерме мең
кор* вакланган бодай вә егерме мең кор арпа, егерме мең бат* шәраб вә егерме
мең бат зәйт үн мае тәгаенл им.
11 Сөләйманг а җиб әрг ән җав ап хат ында Сур патшасы Хирам болай дип язд ы:
Үз халк ын яратк анга күрә, алар өстеннән патша итеп Раббы сине билг еләгән.
12 Аннары болай дип өст әде:
Күкне вә җирне бар иткән Раббыга – Исраил Алласына – мактаулар яусын!
Давыт патшага Ул Раббы исеменә багышланган йорт һәм үзенә сарай салырга
ниятләгән мәгънәле вә гакыллы, зирәк угыл бүләк итте. 13 Хәзер мин синең хо
1

* 1:17 Шәкыл

– 10 гр.
– русчасы: сандал.
2:10 Кор – сыекл ык үлчәү бер әмлег е, 220 л.
2:10 Бат – сыекл ык үлчәү бер әмлег е, 22 л.

* 2:8 Бәк ам
*
*
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зурыңа акыллы, аң-белемле Хурам-Аби атлы кешене юллыйм; 14 аның анасы Дан
ыругыннан, ә атасы чыгышы белән Сурдан; Хурам-Аби – алтыннан вә көмештән,
бакырдан вә тимердән, таштан вә агачтан, шулай ук җете кызыл, зәңгәр вә алсу
төстәге эрләнгән җепләрдән, нәфис җитен тукымадан төрле әйберләр эшләүче
остадыр. Нәкышләп-уеп кисә белүче маһир адәм буларак ул һәртөрле эшне баш
карып чыга алачак. Ул синең һөнәрчеләрең һәм синең атаң, Давыт әфәндемнең
һөнәрчеләре белән берлектә эшләячәк. 15 Ә инде вәгъдә иткән бодай вә арпаны,
зәйтүн мае вә шәрабны син әфәндем үзеңнең колларыңа җибәр. 16 Без сиңа кирәк
булган күләмдә Ливан агачы әзерләрбез һәм, саллар ясап, диңгез буйлап Яфуга
агызырбыз, ә син аларны шуннан Иерусалимгә ташырсың.
17 Шуннан соң, заман ында атасы Давыт хал ык сан ын исәпкә алг ан кеб ек, Сө
ләйман да Исраи л җиренә килеп урнашк ан чит хал ыкларн ың исәбен алд ы, һәм
аларн ың йөз дә илле өч мең алт ы йөз кеше бул уы ачыкланд ы. 18 Шуларн ың җит
меш меңен ул таш таш уч ы, сиксән меңен тауларда таш кисүче, өч мең алт ы йөзен
эшчеләр өстеннән күзәтче итеп билг еләде.

3

Сөләйманның Аллаһы йортын төзүе

Шул рәвешле, Иерусал им каласындаг ы Мориа тавы өстендә – Сөләйман
ның атасы Давытк а Раббы күрсәткән урында – Сөләйман Раббы йорт ын төзи
башлад ы. Әүвәле явүси Орнанн ың ынд ыры урнашк ан бу урынн ы аңа атасы Давыт
әзерләп калд ырган иде. 2 Төзү эшләрен ул патшал ык итүенең дүртенче елында,
икенче айн ың икенче көнендә башлад ы.
3 с Аллаһ ы йорт ын ың ниг ез ен Сөләйман түб әндәг ечә салд ы: иске үлчәм белән
алганда, буе – алтм ыш терсәк*, иңе егерме терсәк бул ып, 4 йорталд ы болд ырын ың
буе йортн ың иңенә – егерме терсәккә, биеклег е дә егерме* терсәккә тәңгәл иде.
Болд ырн ың эчен ул саф алт ын белән каплад ы. 5 Зур залн ы, эчке яктан кипарис
такталар белән кадаклат ып, иң сыйфатл ы алт ын белән каплап алд ы, өстенә нә
кышләп хөрмә агачлары һәм чылбыр сурәтләре төшерде. 6 Мат урл ык өчен йортн ы
затл ы ташлар белән бизәттерде. Алт ынн ың Парваимнән кайтк ан ын файдаланд ы.
7 Түшәмдәг е өрлекләрне, ишек борысларын, див ар вә ишекләрне алт ын белән тыш
лат ып, диварларга уеп скерубим сурәтләре төшерде.
8 Аннары йортт аг ы Иң изг е бүлмәне төз еде: аның озынл ыг ы йортн ың иңенә,
ягън и егерме терсәккә тәңгәл бул ып, иңе дә егерме терсәк иде; аннары аны саф
алт ын белән каплад ы, моңа алт ы йөз талант* алт ын тот ылд ы. 9 Алт ын кадаклар
ның авырл ыг ы иллешәр шәк ыл иде. Йортн ың югарыдаг ы бүлмәләрен дә алт ын
белән каплап алд ы.
10 Шуннан соң Иң изг е бүлмәдә агачт ан кис еп эшләнг ән ике керубим сын ы ку
еп, аларн ы алт ын белән йөг ертте. 11 Ике керубимнең канатлар озынл ыг ы җәмг ысы
егерме терсәк иде. Беренче керубимнең биш терсәк озынл ыктаг ы канат ын ың очы
1

* 3:3 Терсәк

– 45 см.
– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: йөз егерме.
3:8 Тал ант – 30 кг.

* 3:4 ...егерм е...
*
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йортн ың бер диварына, шул ук озынл ыктаг ы икенче канат ын ың очы исә икенче
керубимнең канат очына орын ып тора иде; 12 шулай ук икенче керубимнең дә биш
терсәк озынл ыктаг ы канат ын ың очы йортн ың карш ы як диварына, шул ук озын
лыктаг ы икенче канат ын ың очы исә беренче керубимнең канат очына орын ып тора
иде. 13 Әлег е керубимнәрнең як-якка җәелгән канатлар озынл ыг ы егерме терсәккә
тәңгәл иде; алар аяг үрә баск ан килеш йөзләре белән зур залга карап торалар иде.
14 Шуннан соң Сөләйман, зәңг әр, җет е кызыл вә алсу төст әг е эрләнг ән җепләр
дән һәм нәфис җитен тук ымадан пәрдә эшләтеп, аңа керубим сурәтләре төшерде.
15 Аннары йорт карш ына ике баг ана куйд ырд ы; баг аналарн ың озынл ыг ы берг ә
алганда утыз биш терсәккә тәңгәл бул ып, аларн ың баш ындаг ы таҗларн ың биеклеге
бишәр терсәк иде. 16 Баганаларн ың баш ына эчке бүлмәдәг е сыман итеп эшләнгән
чылбырлар элде, йөз данә анар җимешенең сурәтен ясат ып, шул чылбырларга бер
кетеп куйд ы. 17 Әлег е баганаларн ы Сөләйман Изг е йорт карш ына, берсен – бер,
икенчесен – икенче якк а утырт ып, аларн ың көнья ктаг ысына – «Яхин», төнья к
таг ысына «Богаз» дип исем кушт ы.

4

Аллаһы йорты өчен төрле җиһаз һәм кирәк-ярак булд ыру

Сөләйман бак ырдан мәзбәх эшләтте: аның озынл ыг ы һәм иңе – егермешәр,
биеклег е исә ун терсәккә тәңгәл иде.
2 Аннары ул бак ырдан түп-түгәрәк ясалма диңг ез* эшләтт е; ул бер ягыннан икенче
ягына ун терсәккә тәңгәл бул ып, аның биеклег е биш терсәк иде; ясалма диңг езне
Сөләйман утыз терсәк озынл ыктаг ы бау белән урат ып алд ырд ы. 3 Диңг езнең аск ы
өлеше бак ырдан коелган үгез сурәтләре белән әйләндереп алынд ы. Терсәк саен
унышар данә итеп эшләнгән сурәтләр ике рәткә урнашк ан бул ып, ясалма диңг ез
белән тоташтан коелган иде. 4 Әлег е диңг ез уни ке үгез өстенә куел ып, аларн ың өче
се – төнья к, өчесе – көнбат ыш, өчесе – көнья к, өчесе көнч ыг ыш тарафк а карат ып
эшләнде; диңг ез – үгезләр өстендә, ә үгезләрнең арт сан ы эчке якта иде. 5 Ясалма
диңг езнең кал ынл ыг ы бер уч* киңлег ендә, касәгә охшат ып эшләнгән читләре исә
ачылган лалә чәчәг ен хәтерләтә; әлег е чанн ың сыешл ыг ы өч мең бат иде.
6 Тулаем янд ыру корбан ы кит ерг әндә куллан ыла торг ан кирәк-яракны юар өчен,
Сөләйман, ун юынг ыч ясат ып, аларн ың бишесен – көнья кк а, бишесен төнья кк а
куйд ы; диңг ез исә срух ан илар коен ыр өчен тәгаенләнгән иде.
7 Аннары билг еләнг ән рәв ешт ә алт ыннан ун шәмдәл койд ырд ы һәм аларн ы Изг е
йорт эченә: бишесен – уң, бишесен сул якк а куйд ы; 8 Изг е йорт эчендә ун өстәл
ясат ып, аларн ың бишесен – уң, бишесен сул якк а урнашт ырд ы; йөз данә алт ын
касә ясатт ы.
9 Рух ан илар өчен махсус ишег алд ы һәм таг ын бер зур ишег алд ы эшләтт е, бак ыр
белән тышлаткан ишекләр куйдырды. 10 Ясалма диңгезне йортның көньяк-көнчыгыш
почмаг ы янында урнашт ырд ы.
11 Хурам шулай ук каз аннар, көр әкләр, кас әләр ясад ы.
1

* 4:2 Диңг ез
* 4:5 Уч

– Раббы йорт ы ишег алд ындаг ы «диңг ез» дип аталг ан бассейн.
– 7,5 см.
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Ул, шул рәвешле, Сөләйман патшага Аллаһ ы йорт ы өчен кирәк булган барл ык
эшләрен төгәлләде. Хурам ясаган әйберләр шулар иде: 12 ике багана, багана ба
шындаг ы касә сыман ике таҗ, әлег е таҗларн ы бизи торган ике челтәр; 13 багана
лар баш ындаг ы касә сыман таҗларн ы бизи торган һәр челтәргә икешәр рәт итеп
тезелгән дүрт йөз анар җимешенең сын-сурәте; 14 аск уймалар һәм алар өстендәг е
юынг ычлар; 15 ясалма диңг ез, диңг ез аст ындаг ы уни ке үгез; 16 казаннар, көрәкләр,
чәнечкеләр һәм башк а кирәк-яраклар.
Сөләйман патшага Раббы йорт ы өчен эшләнгән бөтен әйберләрне Хурам-Аби
бак ырдан койд ырып шомартт ы. 17 Бу әйберләрне патша Үрд үн үзәнендә, Суккөт
белән Середа* арасындаг ы билг еле бер урында, балч ыкл ы туфракта казып ясалган
кал ыпларда коя рга боерган иде. 18 Сөләйман эшләткән шуш ы әйберләр бих исап
күп бул у сәбәпле, аларн ы ясарга тот ылган бак ырн ың авырл ыг ы билг есездер.
19 Сөләйман шул ай ук Алл аһ ы йорт ы өчен кир әкле бөт ен алт ын әйб ерләрне
эшләтте: мәзбәх һәм изг е икмәк куя р өчен махсус өстәлләр; 20 кан унда әйтелгән
чә, йортн ың эчке бүлмәсе карш ында янып торсын өчен шәмдәлле якт ырт к ычлар;
21 чәчәкләр, якт ырт к ычлар, кыск ычлар; 22 филт ә кыск ычлары, кас әләр, савытлар,
хуш исле сумала-майлар көйрәт ү савытлары. Эчке – Иң изг е бүлмәнең ишекләре
һәм Аллаһ ы йорт ын ың тышк ы ишекләре дә алт ыннан иде.

5

Шул рәвешле, Сөләйман Раббы йорт ы өчен башк арырг а ния тләгән бөт ен
эшләрен төгәлләп чыкт ы. Аннары Раббы исеменә атасы Давыт баг ышлап кал
дырган алтын-көмешне вә башк а мал-мөлкәтне Аллаһ ы йорт ын ың хәзинә сакла
гыч ына тапш ырд ы.
1

Сөләйман белән исраи лиләрнең Раббы йортын изгеләштерүе
Раббын ың сКилеш ү санд ыг ын Давыт шәһәрен нән – Сионнан күчерер өчен,
Сөләйман Исраи л сөлкәннәрен, Исраи лнең бөтен ыруг вә кабилә башл ыкларын
Иерусал имгә чак ыртт ы. 3 Елн ың җиденче аенда барл ык исраи л иләр патша янына
бәйрәмгә җыелд ы. 4-5 Исраи л җиренең бөт ен өлкәннәре килеп беткәч, левиләр
Аллаһ ы санд ыг ын һәм эчендәг е бөтен изг е әйберләр белән бергә Очраш у чат ы
рын күтәреп алып китт еләр. Леви нәселе рух ан илары шул әйберләрне күтәреп
алып барг анда, 6 Сөләйман патша үзе һәм аның янына җыелг ан бөт ен Исраи л
халк ы, исәпсез-хисапсыз сандаг ы сарык вә үгезне корбан кыл ып, Аллаһ ы санд ы
гы алд ыннан атлад ы. 7 Рух ан илар, шулай итеп, Раббын ың Килеш ү санд ыг ын үз
урын ына – Аллаһ ы йорт ы эчендәг е Иң изг е бүлмәгә, керубимнәр канат ы аст ына
алып керделәр. 8 Керубимнәрнең канатлары, санд ык өстенә җәелеп, санд ыкн ы да,
аның колгаларын да каплап тора иделәр. 9 Санд ыкн ың колгалары шулк адәр озын
дыр, аларн ың бер очы Иң изг е бүлмә карш ындаг ы Изг е бүлмәдән күренеп тора, ә
йортн ың тышк ы ягыннан күренм и иде; колгалар бүг енг е көндә дә шунда саклана.
10 Санд ык эчендә Хор еб тавында Муса салг ан ике таш такт адан башк а һичнәрс ә
2

* 4:17 Сер ед а

– «III Патшалар», 7:46 да «Саретан» дип бирелг ән.
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булм ый. Мисырдан кач ып киткән исраи л иләр белән Раббы Килеш ү төзеп, әлег е
Килеш ү язылган таш такталарн ы Муса хал ыкк а күрсәткән була.
11 Рух ан илар Изг е бүлмәдән чыкк ан вак ытт а (аларн ың һәрб ерс е, нинд и төркемг ә
керүенә карамастан, пакьлән ү йоласын узган иде), 12 өсләренә нәфис җитен кием
кигән левиләр – җырч ы Асаф, Һеман, Едут ун, шулай ук аларн ың угыл вә кардәш
ләре – мәзбәхнең көнч ыг ыш ягында тәл инкә, арфа вә гөсләләрдә уйнап торд ылар.
Аларн ың янәшәсендә бырг ыда уйнауч ы йөз егерме рух ан и да бар иде. 13 Бырг ыда
уйнауч ылар да, җырч ылар да бөтенесе бер бул ып, беравыздан Раббыга мактау вә
рәхмәт яуд ырд ылар. Бырг ылар, тәл инкәләр вә башк а уен коралларына куш ыл ып:
«Ул игелекле,
Аның мәрхәмәте мәңг елек!» –
дип, көчле тавыш белән Раббын ы мактап җырлад ылар.
Шулчакн ы Раббы йорт ы тоташтан бол ыт белән тулд ы. 14 Раббын ың дан-шөһрәте
бол ыт бул ып Аллаһ ы йорт ына кереп тулганга, рух ан илар үз вазифасын дәвам итә
алмад ы.

6

Шунда Сөләйман болай дип сүз башлад ы:
– Раббы куе бол ыт эчендә торып кал ырга ихт ыяр кылд ы. 2 Менә, Син шуш ында
мәңг е яшәсен дип, мин Сиңа мәһабәт сарай салд ым, – диде.
3 Шуннан патша, карш ысында басып торг ан бөт ен Исраи л җәмәг ат енә йөз е бе
лән борыл ып, үзенең фат их асын күндерде:
4 – Атам Давытка биргән вәгъдәсен тормышка ашырган Исраил Раббы Алласына
мактаулар яусын! Минем атама Ул: 5 «Үземнең халкым Исраилне Мисыр җиреннән
алып чыкканнан бирле, Миңа багышланган йортны салырдай шәһәрне Мин бер ге
нә Исраил ыругыннан да сайламаган идем, шулай ук Үземнең Исраил халкы белән
идарә итәрдәй кешене дә сайламаган идем. 6 Әмма хәзер Минем исемем шунда бул
сын өчен, Мин, Иерусалимне һәм халкым Исраил белән идарә итәр өчен, Давытны
сайладым», – дип әйткән булган. 7 Атам Давытның күңелендә Исраилнең Раббы
Алласына багышлап йорт салу теләге яши иде. 8 Әмма атам Давытка Раббы болай
дигән: «Синең күңелеңдә Минем исемгә багышлап йорт салу теләге яши, күңелеңдә
шундый ният йөртүең яхшы нәрсә, 9 тик син әлеге йортны төземәссең, Миңа ба
гышланган йортны син тудырган угыл җиткерер». 10 Һәм Раббы Үзе әйткән сүзләрне
тормышка ашырды: мин, Раббы әйткәнчә, атам Давыт урынын алып, Исраил тәхетенә
утырдым һәм Исраилнең Раббы Алласына багышлап йорт салдым; 11 Раббы Исра
ил халкы белән төзегән Килешү салынган сандыкны шунда урнаштырдым, – диде.
12 Шунн ан Сөләйм ан Раббы мәзб әхе алд ын а килеп баст ы һәм бөт ен Исраи л
җәмәгате карш ында кулларын югары күтәрде. 13 Сөләйман, бак ырдан койд ырып,
озынл ыг ы – биш, иңе – биш, биеклег е өч терсәккә тәңгәл мөнбәр ясатк ан һәм
аны ишегалд ын ың урта бер җиренә куйд ырган иде; хәзер ул, әнә шул мөнбәргә
менеп, бөтен Исраи л җәмәгате карш ында тезләренә төште һәм, кулларын күккә
ашырып, 14 болай диде:
– И Раббы, Исраил Алласы! Күкләр киңлегендә дә, җир йөзендә дә Сиңа тиң
булырдай алла бүтән юктыр. Син, Килешүгә тугры калган хәлдә, бөтен йөрәкләрен
1
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биреп хак юлыңнан йөрүче колларыңны мәрхәмәтеңнән аермыйсың. 15 Син Үзеңнең
колыңа – атам Давытка биргән вәгъдәңне үтәдең, телең белән әйткәннәрне бүген
ге көндә кулың белән башкарып чыктың. 16 И Раббы, Исраил Алласы, инде хәзер:
«Угылларың да, синең кебек, Минем Канунны үтәп, хак юлымнан йөрсәләр, Минем
каршыда торган Исраил тәхетенә һаман аларны ихтыяр кылырмын», – дип, колың
Давытка – минем атама биргән вәгъдәңне тормышка ашырсаң иде. 17 Менә хәзер, и
Раббы, Исраил Алласы, Үзеңнең колың Давытка әйткән сүзләрең чынга әйләнсә иде!
18 Дөр ест ән дә, Аллаһ ын ың урын ы адәмнәр арасында җирдәмен и?! Очсыз-кырыйсыз күкләр киңлег е дә Сине сыйд ырып бетерә алмаганн ы, мин салган йорт
кына ничек сыйд ырсын?! 19 Тик кол ыңн ың дога-гозерләренә колак салсаң иде,
Раббы Аллам; Сиңа ялварган кол ыңн ың шуш ы гозерләрен вә догаларын ишетсәң
иде. 20 Син «Минем исем шунда сакланачак» дигән урынн ы, әлег е йортн ы көндез
дә, төнлә дә күз уңыңда тотсаң иде, шуш ы якк а йөз куеп дога кылачак кол ыңн ы
ишетсәң иде. 21 Кол ың һәм Синең Исраи л халк ың шуш ы тарафк а йөз куеп дога
кылганда, аларн ың ялварулары Сиңа килеп ирешсә иде; Үзең яшәгән күкләр киң
лег еннән торып, безне ишетсәң һәм кичерсәң иде.
22 Кем дә булса бер әү якын ына карш ы сгөнаһ эш кыл уда гаепләнеп, аның ант
итүен таләп итсәләр, һәм ул, шуш ы йортк а килеп, Синең мәзб әхең карш ында
«гаепсезмен» дип ант эчсә, 23 Син, күкләр киңлег еннән колак сал ып, колларыңа
хөкемеңне чыгарсаң иде: гаепле адәмне җавапк а тарт ып, кылган гамәлләренә ка
рата җәзасын бирсәң, гаепсезне нах актан аралап, аның хакл ыг ын расласаң иде.
24 Исраи л халк ың, Сиңа карат а кылг ан гөнаһлары өчен дошман ы тарафыннан
җиңелеп, кабат Сиңа әйләнеп кайтса, исемеңне атап шуш ы йортта Сиңа ялыныпялварса, 25 Син, күкләр киңлег еннән аның сүзенә колак сал ып, халк ың Исраи л
нең гөнаһларын кичерсәң, аларг а һәм аталарына биргән җирне кабат үзләренә
кайтарсаң иде.
26 Сиңа карат а кылг ан гөнаһлары өчен күк йөз е томалан ып яңг ырлар яум ый
башласа, шуш ы тарафк а йөз куеп дога кылганда Синең исемеңне атасалар һәм,
Син җәзага тартк анга күрә, гөнаһ эшләрен ташласалар, 27 күкләр киңлег еннән
алар сүзенә колак салсаң иде дә Үз колларың – халк ың Исраи лнең гөнаһларын
ярл ык асаң иде, аларн ы туры юлга күндереп, Үз халк ыңа мирас итеп биргән җиргә
яңг ыр яуд ырсаң иде.
28 Җир йөз енә кытл ык яис ә үләт зәхмәт е киләме, көйдерг еч сәм ум җиле исәме,
игенне күгәрек басам ы, саранча чирүе яисә корт-бөҗәк баш калк ытам ы, йә бул
маса дошман берәр Исраи л шәһәрен камал ышта тотам ы – нинд и генә бәла-каза
килмәсен, нинд и генә мур кырмасын, – 29 Синең Исраи л халк ыңнан берәрсе йә
барысы бергә килгән бәла-казасын, хәсрәтен әйтеп, шуш ы йортк а таба кулларын
сузып дога һәм гозерләрен юлласа, 30 Үзең яшәгән күкләр киңлег еннән торып, Син
алар сүзенә колак салсаң һәм гөнаһларын кичерсәң иде, һәрк айсына, күңелендә
ниләр йөрт үенә карап, тиешлесен бирсәң иде (чөнк и адәм баласын ың күңелендә
нәрсәләр барл ыг ы фәк ать Сиңа гына мәгъл үмдер). 31 Шул чаг ында алар, аталары
бызга Син биргән җирдә көн күреп, гомер бак ый Синнән курк ып яшәрләр һәм
Синең юлыңнан йөрерләр.
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32 Шулай ук Синең Исраи л халк ыннан булмаг ан бер әр чит кеше бөек исемең,
куә тле беләг ең, көчле кул ың хак ына ерак җирләрдән шуш ы йортк а килә һәм до
га кыла калса, 33 Үзең яшәгән күкләр киңлег еннән әлег е чит кешенең догаларына
колак сал ып, аның гозерен үтәсәң иде. Шул чаг ында җирдә яшәүче бар хал ыклар
Синең исемеңне белеп, Үзеңнең Исраи л халк ың кебек үк, Синнән курк ып торыр
лар, мин салд ырган ошбу йортн ың Синең исемне йөрт үен белерләр.
34 Халк ың Син күрс әткән якк а, дошманг а карш ы чыг ып кит еп, Син сайлаг ан
шуш ы шәһәргә, Синең исемеңә мин салд ырган йорт тарафына карап, Сиңа дога
кылса, 35 күкләр киңлег еннән аларн ың догаларына вә гозерләренә колак салсаң
һәм аларн ың хак ын хакласаң иде.
36 Әгәр алар Сиң а кар ат а гөн аһ эш кыл а калс ал ар (чөнк и гөн аһ кылм аг ан кеше
юкт ыр), һәм Син, ачуы ң чыг ып, аларн ы дошман кул ына тапш ырсаң, әсир итүче
ләр аларн ы үзләр енең ерак яки якын җирләр енә алып кит еп, 37 алар шунда, әсир
йөрг ән җирләр ендә, йөр әкләр е үзг әр еп тәүб әг ә килс әләр һәм: «Гөнаһл ыбыз, хи
лаф эш, явызл ык кылд ык», – дип, Сиңа ялв арсалар, 38 әсир төшкән чит яклардан
торып, аталарына Син бирг ән җирләр, Син сайлаг ан шәһәр һәм Синең исемеңә
мин салд ырг ан йорт тарафына күз текәп, бөт ен күңелләр е белән, ихлас йөр әкт ән
дог а кылсалар, 39 Үзең яшәг ән күкләр киңлег еннән аларн ың дога-гозерләренә
колак салсаң һәм аларн ың хакларын хакласаң, Синең алда кылг ан гөнаһларын
кичерс әң иде.
40
И Аллам! Шуш ы урында кыл ынган догаларга күзләрең ачык
һәм колакларың сизг ер булса иде.
41
Ә хәзер, Раббы Аллам, кузгал,
кодрәтең билг есе булган санд ыг ың белән
Үзеңнең тораг ыңа кил!
Рух ан иларың, Раббы Аллам, кием кигән сыман, кот ыл уга төренсен;
Сиңа тугры булганнар игелег еңә куансын!
42
И Раббы Аллам! Үзең сайлаган* заттан йөз чөермәсәң иде;
кол ың Давытк а булган мәрхәмәтеңне хәтереңдә тотсаң иде.

7

Сөләйман үзенең догасын тәмамлауга, күкләр киңлег еннән ут-ялкын иңеп
тулаем янд ыру корбан ын һәм башк а төр корбаннарн ы чорнап алд ы, һәм йорт
эченә Раббының дан-шөһрәте кереп тулды. 2 Раббы йортына Раббының дан-шөһрәте
кереп тулганга, рух ан илар йорт эченә аяк баса алм ый торд ы. 3 Исраи л иләрнең
барчасы, күктән иңгән утн ы һәм йортн ы каплап алган Раббын ың дан-шөһрәтен
күреп, басма карш ында йөзләре белән җиргә капланд ылар, Раббыга сәҗдә кыл ып:
«Ул игелекле,
Аның мәрхәмәте мәңг елек!» –
дип, Аңа рәхмәтләр яуд ырд ылар.
4 Аннары патша үзе һәм аның белән берг ә бар хал ык Раббыг а корбан кит ерде.
5 Сөләйман патша егерме ике мең сыер һәм йөз егерме мең сарыкн ы корбан кыл
1

* 6:42 ...сайл аг ан...

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: май сөрт кән.
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ды. Әнә шулай патша һәм бар хал ык Аллаһ ы йорт ын изг еләштерде. 6 Рух ан илар
үз урыннарында, алар белән бергә левиләр дә, Раббыга баг ышлап уйнар өчен уен
коралларын тот ып, үз урыннарында торд ылар (Раббыга рәхмәт яуд ырып: «Аның
мәрхәмәте мәңг елек», – дип, Аны данлау өчен Давыт патша ясаган уен кораллары
иде бу); левиләр карш ындаг ы рух ан илар бырг ыларда уйнад ы, бөтен Исраи л халк ы
исә аяг үрә басып тора бирде.
7 Сөләйман, Раббы йорт ы карш ындаг ы ишег алд ын ың урт а бер өлешен изг еләш
тереп, тулаем янд ыру корбан ы китерде һәм стат ул ык корбан ын ың эч маен янд ырд ы,
чөнк и ул ясаган бак ыр мәзбәх тулаем янд ыру корбан ын, сикмәк бүләг ен һәм эч
маен сыйд ырып бетерә алмад ы.
8 Сөләйман белән берг ә бөт ен Исраи л – Лебо-Хамат белән Мисыр елг асы ара
сындаг ы җирләрдә яшәүчеләр – зур җыен бул ып җиде көн бәйрәм итте. 9 Сиг езенче
көнне исә махсус бер җыел ыш узд ырд ылар; җиде көн дәвам ында мәзбәхне изг е
ләштергәннән соң, аларн ың бәйрәм итүләре таг ын җиде көнгә сузыла. 10 Җиденче
айн ың егерме өченче көнендә Сөләйман хал ыкн ы өенә озатт ы. Раббын ың Давытк а,
Сөләйманга һәм Үзенең Исраи л халк ына кылган игелекле эшләрен күреп, кеше
ләрнең күңеле шатл ык вә куан ыч белән тулган иде.
Раббының Сөләйманга вәгъдә бирүе һәм аны кисәтүе
Шул рәвешле, Сөләйман Раббы йорт ын һәм патша сараен төзеп бетерде; Раб
бы йорт ында һәм үз сараенда эшләргә ния тләгән бар нәрсәне уңышл ы башк арып
чыкт ы. 12 Төнлә аңа Раббы күренде, әйтте:
– Синең догаларың Миңа килеп иреште; әлег е урынн ы Мин Үземә корбан ки
терү йорт ы итеп сайлад ым. 13 Әгәр дә Мин күк йөзен томалап, яңг ырлар яумаса,
әгәр Мин саранча чирүенә җирдәг е бар нәрсәне ашап бетерергә боерсам, яисә Үз
халк ыма үләт зәхмәте җибәрсәм, 14 исемемне йөрт кән халк ым түбәнчелек күрсә
теп, догаларын юллап йөз нурымн ы эзләгән һәм яман юлларын ташлаган очракта,
Мин, күкләр киңлег еннән аларн ы ишетеп, гөнаһларын кичерермен, җирләрен са
выкт ырырм ын. 15 Әлег е урында кыл ынган догаларга хәзер Минем күзләрем ачык
вә колакларым сизг ер бул ыр. 16 Минем исемем мәңг е шунда саклансын өчен, Мин
әлег е йортн ы сайлап изг еләштердем; Минем күзләрем вә йөрәг ем мәңг е шунда
бул ыр. 17 Әгәр дә син, атаң Давыт кебек, Минем юлдан йөрсәң, һәммәсен Мин
кушк анча гамәл кылсаң, Минем каг ыйдә вә карар-кануннарымны үтәп барсаң,
18 Мин: «Исраи л тәхет ендә гел синең гаилә угыллары утырыр», – дип, атаң Давытк а
биргән вәгъдәмә туры калган хәлдә, синең патша тәхетен тотрыкл ы итәрмен. 19 Әгәр
дә сез, Миннән йөз чөереп, сезгә биргән кан ун каг ыйдәләремне, боерыкларымн ы
санлам ыйча, башк а илаһларга табына, аларга гыйбадәт кыла башласаг ыз, 20 Үзем
биргән җирдә Исраи лнең там ырын корыт ырм ын, Минем исемгә баг ышлан ып,
Мин изг еләштергән йорттан ваз кичәрмен; һәм барча хал ыклар аны гыйбрәт итеп,
көлеп искә ала торган бул ырлар. 21 Бүг енг е көндә бөек булган шуш ы йорт яныннан
узып баруч ы һәммә кеше, кот ы алын ып: «Бу җиргә, бу йортк а Раббы ни өчен мон ы
эшләде икән?» – дип әйтеп куя р; 22 аларга шунда: «Ата-бабаларының Алласын
нан, Мисыр җиреннән алып чыкк ан Раббыдан йөз чөереп башк а илаһларга иман
11
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китергән, шуларга табына һәм гыйбадәт кыла башлаганнары өчен, Ул алар өстенә
шуш ы бәла-казаларны җибәрде», – дип җавап бирерләр.

8

Сөләйманның башка эшләре

Раббы йорт ын һәм үзенең сараен төзүгә Сөләйман егерме елын сарыф итте.
Аннары Сөләйман Хирам биргән шәһәрләрне төзекләндерде һәм әлег е ка
лаларда яшәргә исраи л иләрне күчерде. 3 Шуннан Сөләйман, Хамат-Собага кар
шы яуга кузгал ып, аны яулап алд ы. 4 Сөләйман чүлдә Тадмор шәһәрен, шулай
ук, азык-төлек саклар өчен, Хаматта үзе ниг езләгән шәһәрләрнең барысын төзеп
бетерде. 5 Югары Бәйт-Хорун белән Түбән Бәйт-Хорун калаларын кабаттан яңарт
ты – диварлары корылган, капк алары, бикләре куелган ныг ытмаларга әйләндерде;
6 Баг алат шәһәр ен төз еде, азык-төлек саклар, суг ыш арбалары тот ар, атлар асрар
өчен, шәһәрләр салд ы. Иерусал имдә, Ливанда һәм үзе идарә иткән бөтен җирләрдә
үзе теләгән һәммә нәрсәне шулай төзеп бетерде.
7-8 Исраи л иләр кырып бет ер ә алмаг ан һәм алар арасында яшәп калг ан, Исраи л
нәселеннән булмаган хал ыкларн ы – хитт и, амори, фәризи, хивви һәм явүсиләр то
кым ын – Сөләйман мәҗбүр эшчеләр итте, һәм бу хәл бүг енг е көндә дә дәвам итә.
9 Исраи л иләрдән исә Сөләйман үзенең эшләр ен эшләтмәде, аларн ы кол итмәде:
алар аның суг ышч ылары, гаскәр башл ыклары, суг ыш арбаларында һәм атл ы гас
кәрендә яубашлары булд ы. 10 Хал ык белән идарә итәр өчен, Сөләйман патшан ың
ике йөз илле түрәсе бар иде.
11 сФирг ав ен кызын Сөләйман Давыт шәһәр еннән махсус аның өчен сал ынг ан
йортк а күчерде:
– Минем хат ын ым Исраи л патшасы Давыт йорт ында яшәргә тиеш түг ел, – диде
ул, – чөнк и Раббы санд ыг ы кергән урыннар изг едер.
12 Шуш ы вак ытларда Сөләйман болд ыр карш ында урнашк ан Раббы мәзб әхендә
Раббыга баг ышлап тулаем янд ыру корбаннары кит ерә башлад ы; 13 шимбә көн
нәрдә, Яңа ай бәйрәмендә һәм ел саен билг еләп үтә торган өч бәйрәмдә – Төче
күмәч, Атналар һәм сЧат ырлар бәйрәмендә – Мусан ың күрсәтмәләрендә әйтелгән
көндәлек корбаннарн ы китерә торган булд ы. 14 Ул, үзенең атасы Давыт әйтеп кал
дырганча, рухан иларн ы вә левиләрне, башк арган хезмәтләренә карап, төркемнәргә
бүлде. Левиләр Раббыга мактау яуд ырд ылар һәм көн дә үтәлергә тишле хезмәтлә
рендә рух ан иларг а ярдәм итт еләр. Аллаһ ы кешесе Давыт кушк анча, Сөләйман
төркемнәргә бүлеп һәр капк а янына сакч ылар билг еләде. 15 Патшан ың рух ан илар
һәм левиләргә каг ыл ышл ы боерыклары, хәзинә саклаг ыч ына яисә нинд и дә эшкә
нисбәтле бул уга карамастан, тайп ыл ышсыз үтәлеп килде.
16 Раббы йорт ын ың ниг ез е сал ынг ан көннән башлап төз елеш тәмамланг анч ы,
Сөләйман бөтен эшне әнә шулай оешт ырган иде; һәм, шулай итеп, Раббы йорт ы
төзелеп бетте.
17 Шуннан Сөләйман диңг ез буена, сЭдом җир ендәг е Эсион-Гебер һәм Элот*
шәһәрләренә таба юл алд ы. 18 Хирам аңа диңг ез эшен бел үче хезмәтчеләре белән
1
2

* 8:17 Элот

– «IV Патшалар», 16:6 да «Элат» дип бирелг ән.

627

II Елъязма 8, 9

бергә корабларын җибәрде; һәм әлег е хезмәтчеләр, Сөләйман кешеләре белән бер
лектә Офир тарафына юл алып, Сөләйман патшага дүрт йөз илле талант алт ын
алып кайт ып бирделәр.

9

Шеба мәликәсенең Сөләйман хоз урына килүе

Шеба мәл икәсе, Сөләйман хак ында ишетеп, авыр-четерекле сораулар белән
сынар өчен, аның хозурына килде. Иерусал имгә ул шакт ый зур мал-мөлкәт
алып килгән иде: дөя ләргә хуш исле сумала-майлар, байтак күләмдә алт ын вә
кыйммәтле-затлы ташлар төя лг ән иде. Ул, Сөләйман янына килеп, күңелендә
йөрткән бар уй-фикерләре белән уртаклашт ы. 2 Мәл икәнең һәммә сүзенә Сөләйман
аңлатма бирде; сораулар арасында ул ачыкл ык кертә алмаган бер генә авыр нәрсә
дә очрамад ы. 3 Шеба мәл икәсе Сөләйманн ың акыл-зиһенен, ул салган сарайн ы,
4 патша өст әлендәг е ризык-нигъмәтләрне, түр әләр енең яшәү рәв ешен, хезмәтче
ләренең әдәплелег ен һәм аларн ың өс-башын, патша шәрабч ыларын һәм аларн ың
өс-башын, Раббы йорт ында патша китергән корбаннарн ы* күргәннән соң, Шеба
мәл икәсе гаҗәпләнеп 5 сүзен башлад ы:
– Синең эш-гамәлләрең, акыл-зиһенең турында үз җиремдә ишеткәннәрем хак
дөрес икән. 6 Бирегә килеп үз күзем белән күрм ичә, мин ул сүзләргә ышан ып бет
мәгән идем, баксаң, синең зиһен-акылың турында әле ярт ысын да әйт мәгәннәр
икән. Синең бөеклегең мин ишеткәннән күпкә арт ыграк. 7 Синең кешеләрең нинд и
бәхетле! Көннең-көнендә синең карш ыңда торып гак ылл ы сүзләреңне ишет үче хез
мәтчеләрең нинд и бәхетле! 8 Синнән разый бул ып, сине Үз тәхетенә утырт к ан, Үзе
өчен сине патша кылган Раббы Аллаңа шөкраннар яусын! Синең Аллаң, Исраи л
халк ына Үзенең мәхәббәтен раслап, Исраи л мәңг е какшамас булсын һәм син анда
гаделлек белән хөкем кылсын өчен, сине алар өстеннән патша итеп куйган икән.
9 Шуннан патшаг а бүләккә ул йөз егерме талант алт ын, күп итеп хуш исле сумала-майлар вә зиннәтле ташлар тапш ырд ы; Шеба мәл икәсе Сөләйман патшага
бүләк иткән сыман хуш исле сумала-майларның әле моңарч ы күрелгәне юк иде.
10 (Хирам һәм Сөләйман хезмәтчеләр е Офирдән алт ын белән берг ә бәк ам ага
чы һәм зиннәтле ташлар да төя п кайтт ы. 11 Патша әлег е агачтан Раббы йорт ы һәм
үзенең сарае өчен баск ычлар эшләтте, шулай ук җырч ылар өчен гөслә һәм арфа да
ясатт ы. Яһүдә җирендә моңарч ы аның ише әйберләрнең күрелгәне булм ый.)
12 Шеба мәл икәс е үзе теләг ән һәм сораг ан һәммә нәрс әне Сөләйман патша аңа
бүләк кылд ы. Әлег е бүләкләр Шеба мәл икәсе алып килгәннән күпкә арт ыграк иде.
Шуннан мәл икә үзенең хезмәтчеләре белән туган җиренә юл алд ы.
1

Сөләйманның байлыгы
Мал таш уч ылар һәм сәүдәгәрләр китергән алт ыннан тыш Сөләйманга ел
саен алт ы йөз алтм ыш алт ы талант алт ын килеп тора иде. Гарәпләр җирендәг е
бөтен патшалар, шулай ук өлкә башл ыклары да аңа алтын-көмеш китереп торд ы.
13-14

* 9:4 ...Раббы йортында патша китерг ән корбаннарны... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз:

Раббы йорт ына илт үче өске каттаг ы бүлмә.

628

II Елъязма 9
15 Сөләйман патша, алт ыннан чүкеп, ике йөз данә зур калк ан ясатт ы, һәр кал
канга алт ы йөз бек а* алт ын китте; 16 шулай ук, алт ыннан чүкеп, өч йөз данә кече
рәк калк ан да ясатт ы, аларн ың һәрк айсына өч йөз бек а алт ын китте; һәм шуш ы
калк аннарн ы ул «Ливан урман ы йорт ы»на куйд ырд ы.
17 Шунн ан патш а, фил сөя г еннән зур тәхет ясат ып, аны саф алт ын белән тыш
латт ы. 18 Тәхетнең басмалары алт ау бул ып, аяк куя р өчен тәхеткә алт ын эскәм ия
беркет елг ән иде. Утырг ычн ың һәр ике ягында култ ыкса бар, култ ыксалар янында
арыслан сын ы куелг ан; 19 алт ы басман ың һәр ике очында уни ке арыслан сын ы
тора. Моңа охшаг ан нәрс әнең башк а бер генә патшал ыкт а да моңарч ы күр елг әне
булм ый.
20 Сөләйманн ың эчемлек өчен бөт ен кас әләр е алт ыннан бул ып, «Лив ан урман ы
йорт ы»ндаг ы бөтен савыт-саба да саф алт ыннан иде; биредә бер генә көмеш әйбер
дә булм ый, чөнк и, Сөләйман патшал ык иткән чорда, көмеш бик тә очсыз әйбер
санала иде. 21 Патшан ың Тарш иш кораблары*, Хирам хезмәтчеләре белән диңг ез
дә йөреп, өч елга бер тапк ыр алт ын вә көмеш, фил сөя г е һәм майм ыллар, тавис
кошлары төя п алып кайта торган иде.
22 Сөләйман патша үзенең байл ыг ы вә зиһене-гакылы белән җир йөз ендәг е бөт ен
патшалардан өстен саналд ы. 23 Аның йөрәг енә Аллаһ ы иңдергән зиһен-гакылны
тыңлар өчен, җирдәг е бар патшалар Сөләйман белән күрешеп-сөйләшергә теләде.
24 Елның-елында аларн ың һәрб ерс е аңа бүләккә көмеш вә алт ын савытлар, киемсалым, корал, хуш исле сумала-майлар, ат һәм кач ырлар алып килә торган булд ы.
25 Сөләйманн ың атлар һәм суг ыш арбалары куя р өчен дүрт мең аран ы һәм уни
ке мең арба йөрт үчесе бар иде; ул аларн ы арбалар тота торган махсус шәһәрләрдә,
шулай ук үз янында Иерусал имдә дә тотт ы. 26 Сөләйман Фырат елгасыннан алып
с
Пелешет җирләренә һәм Мисыр чикләренә кадәр бөтен патшалар өстеннән ха
кимлек итте. 27 Сөләйман патша заман ында Иерусал имдә көмеш гад и ташк а бә
рабәр санала, эрбет агач ы исә үзәндә үскән сикомор агач ыдай күп иде. 28 Атларн ы
Сөләйманга Мисырдан һәм бөтен тирә-яктан китерделәр.

Сөләйманның үлеме
Сөләйман патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйгалар, беренчесеннән соң
гысына кадәр, Натан пәйгамбәр язмаларында, шилоһл ы Ахия нең пәйгамбәрлек
язмаларында, Небат угл ы Яробам хак ында гаи птән хәбәр* бирүче Идд уга ирешкән
вәх иләрдә* бәя н ителгән. 30 Шул рәвешле, Сөләйман Иерусал имдә бөтен Исраи л
белән кырык ел дәвам ында идарә итте. 31 Ул, дөнья куеп, атасы Давыт шәһәрендә
дәфен кыл ынд ы*, һәм аның урын ына тәхеткә угл ы Рех абгам утырд ы.
29

* 9:15 Бек а

– 5 гр.
кораблары – ягън и сәүдә кораблары.
* 9:29 Гаи пт ән хәбәр – Алл аһ ыд ан иңг ән хәб әр, вәх и.
* 9:29 Вәх и – Алл аһ ы тарафынн ан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәб әр. Яһүд телендәг е төп
нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ыдан иңг ән күренеш.
* 9:31 Дәф ен кыл у – мәе т күм ү.
* 9:21 Таршиш
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Исраи лиләрнең Рех абгамга каршы чыг уы

Рех абгамн ы патша итеп куя р өчен бөтен Исраи л халк ы Шәкемгә җыелгач,
Рех абгам Шәкемгә килде. 2 Сөләйман патшадан Мисырга кач ып киткән һәм
шунда яшәгән Небат угл ы Яробам, бу хакта ишетеп, Мисырдан әйләнеп кайтт ы.
3 Исраи л иләр Яробамн ы чак ырт ып кешеләр җиб әрделәр, һәм ул алар белән берг ә
Рех абгам янына килде.
4 – Синең атаң иңнәр еб езг ә авыр йөк салд ы, син исә атаң безне мәҗбүр иткән
михнәттән котк ар, безнең өскә салган шуш ы авыр йөкне җиңеләйт, шул чаг ында
без сиңа хезмәт итәрбез, – диде алар.
5 Рех абг ам:
– Барыг ыз, өч көннән кабат минем янга килерсез, – дип җавап бирде, һәм ке
шеләр өйләренә таралд ы.
6 Рех абг ам патша, атасы Сөләйман исән чакт а аңа хезмәт күрс әткән өлкәннәрне
чак ырт ып, алардан:
– Хал ыкк а нәрсә дип җавап бирергә киңәш итәрсез? – дип сорад ы.
7 Өлкәннәр аңа:
– Әгәр син әлег е хал ыкк а миһербанл ы бул ып аларн ың күңелен күрсәң, тәмле
телеңне кызганмасаң, алар мәңг егә синең хезмәтчеләреңә әйләнер, – диде.
8 Тик Рех абг ам өлкәннәр киңәшенә колак салмад ы, үзе белән берг ә үскән һәм
аңа хезмәт күрсәткән яшьтәшләренә мөрәҗәгать итте:
9 – «Атаң безнең иңнәрг ә салг ан йөкне җиңеләйт», – дип әйт кән бу хал ыкк а сез
ничек җавап бирергә киңәш итер идег ез? – дип сорад ы ул алардан.
10 Аның белән берг ә үскән ишләр е болай әйтт е:
– «Атаң безнең иңнәргә авыр йөк салд ы, син исә аны җиңеләйт», – дип әйт кән
бу хал ыкк а син: «Минем чәнт и бармаг ым атамн ың биленнән кал ынрак. 11 Әгәр
минем атам сезнең иңнәргә авыр йөк салган булса, мин әлег е йөкне таг ын да арт
тырырм ын; атам сезне камч ы белән сукт ырган булса, мин биргән җәза исә чая н
чаг уы на тиңләшер», – дип әйт.
12 Патшан ың «Өч көннән минем янг а килерсез» диг ән әмеренә буйсын ып, Яробам
вә бар хал ык, өч көн үтүгә, Рех абгам янына әйләнеп килде. 13 Патша, өлкәннәрнең
киңәшенә колак салм ыйча, хал ык белән бик кырыс сөйләште. 14 Яшьтәшләренең
киңәшен тот ып:
– Минем атам сезнең иңгә авыр йөк салган булса, мин аны таг ын да артт ырыр
мын, атам сезне камч ы белән сукт ырган булса, мин биргән җәза чая н чаг уы на
тиңләшер, – диде.
15 Хал ык сүз енә патша колак салмад ы, һәм бу хәл Аллаһ ын ың ихт ыя ры буенча
булд ы – Раббы мон ы Небат угл ы Яробамга шилоһл ы Ахия дән әйттергән сүзләре
хакк а чыксын өчен шулай эшләде. 16 Патшан ың хал ык сүзенә колак салмавын кү
реп, исраи л иләр аңа:
– Давыт белән нәрсәбез уртак безнең?! Ишай угл ы мирасында безнең өлешебез
юк. Шулай булгач, исраи л иләр, чат ырларыг ызга тарал ыш ыг ыз! Давыт нәселе хәзер
үз йорт ын гына карасын! – дип, өйләренә кайт ып киттеләр.
1
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17 Рех абг ам, шулай итеп, Яһүдә шәһәрләр ендә яшәүче исраи л иләр белән генә
идарә итеп калд ы.
18 Шулай беркөнне Рех абг ам патша мәҗбүр эшчеләр өст еннән назыйр булг ан
Һадорамн ы* эш белән исраи л иләр янына җибәргәч, исраи л иләр аны таш атып
үтерделәр; Рех абгам патша үзе исә ашыгып-кабаланып арбасына утырд ы да Ие
русал имгә кач ып өлг ерде. 19 Шул вак ыттан башлап бүг енг е көнгә кадәр Исраи л
халк ы Давыт йорт ына буйсынм ый.

11

Иерусал имгә әйләнеп кайт к аннан соң, Рех абгам, патшал ыкн ы үзенә кай
тарырга ния тләнеп, Исраи лгә карш ы суг ышк а чыгар өчен, Яһүдә һәм Бень
ям ин ыругларыннан йөз сиксән меңлек гаскәр туплад ы. 2 Ләк ин Аллаһ ы кешесе
Шәмәг ыйя гә Раббыдан монд ый сүз иреште:
3-4 – Яһүдә патшасы Сөләйман угл ы Рех абг амг а, шулай ук Яһүдә һәм Бенья м ин
ыруг ындаг ы барча исраи л иләргә, Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Туганнарыг ызга
карш ы суг ыш башламаг ыз; һәрк айсыг ыз үз өенә кайтсын, чөнк и соңг ы вак ыйгалар
Минем ихт ыя рым белән эшләнде».
Хал ык, Раббы сүзенә колак сал ып, Яробамга карш ы яуга кузгалган җиреннән
кире әйләнеп кайтт ы.
1

Яһүдә патшасы Рех абгам
Рех абгам, Иерусал имдә яшәп, Яһүдә җирендәг е шәһәрләрне ныг ыт ып чыкт ы.
Ул Яһүдә вә Бенья м ин җирендәг е ныг ыт ылган шәһәрләрне – Бәйт-Лехем, Этам,
Тык уа, Бәйт-Сур, Сөкөһ, Адуллам, Гәт, Мареша, Зиф, Адораи м, Лах иш, Азык а,
Сорга, Аял ун һәм Хебрунн ы төзекләндерде. Болар һәммәсе Яһүдә вә Бенья м ин
җирендәг е ныг ыт ылган шәһәрләр иде. 11 Рех абгам, шундаг ы скальгаларн ы ныг ы
тып, башл ыклар билг еләде, икмәк, май вә шәраб өчен келәтләр эшләтте. 12 Һәр
шәһәрне калк ан вә сөңг еләр белән тәэм ин итте, аларн ы бик кат ы ныг ытт ы. Шул
рәвешле, аның кул аст ында Яһүдә вә Бенья м ин ыруглары калд ы.
13 Исраилнең бөтен өлкәләрендә яшәүче барча руханилар вә левиләр Рехабгам ягына
чыктылар. 14 Левиләр, үзләренең көтүлек җирләрен һәм биләмәләрен калдырып, Яһү
дәгә, Иерусалимгә күченеп килергә мәҗбүр булдылар, чөнки Яробам үзенең угыллары
белән берлектә аларны Раббы руханилары булып хезмәт итүдән читләштереп, 15 кәҗә
тәкәсе, бозау сыннары ясап куйган калкулыкларда каһиннәр* билгеләде. 16 Чын йө
рәктән Раббының – Исраил Алласының йөз нурын эзләүчеләр дә, ата-бабаларының
Раббы Алласына корбан китерү өчен, левиләргә ияреп, Исраил җиренең бөтен ыруг
ларыннан Иерусалимгә килделәр. 17 Шул рәвешле, алар, Яһүдә патшалыгын ныгытып,
өч ел дәвамында Сөләйман углы Рехабгамның яклаучылары булдылар; чөнки әлеге
өч ел дәвамында алар Давыт һәм Сөләйман юлыннан тайпылмадылар.
18 Рех абг ам үзенә хат ынл ыкк а Давытт ан туг ан Ярим утн ың кызы Мах алатн ы ал
ды. Мах алатн ың анасы Абиһаи л исә Ишай угл ы Элиаб кызы иде. 19 Мах алат аңа
5

6-10

* 10:18 Һад орам
* 11:15 Каһин

– «III Патшалар», 12:18 дә «Адун ирам» дип бирелг ән.
– рух ан и (гадәттә, мәҗ үси хал ыкларда).
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угыллар – Игуш, Шемария һәм Заһамн ы табып бирде. 20 Аннары Рех абгам хат ын
лыкк а Абшал ум кызы Мәгакәһне алд ы. Мәгакәһ аңа Абия, Аттай, Зиза һәм Ше
лом итн ы туд ырд ы. 21 Абшал ум кызы Мәгакәһне Рех абгам бөтен хат ыннарына һәм
кән изәкләренә караганда ныграк яратт ы. Рех абгамн ың җәмг ысы унсиг ез хат ын ы
һәм алтм ыш кән изәг е, егерме сиг ез угл ы һәм алтм ыш кызы бар иде.
22 Киләчәкт ә патшал ыкн ы Мәг акәһ угл ы Абияг ә тапш ырырг а ния тләг әнг ә кү
рә, Рех абгам аны кардәшләре өстеннән башл ык итеп билг еләде. 23 Рех абгам, акыл
белән эш итеп, үзенең угылларын Яһүдә вә Бенья м ин җирендәг е ныг ыт ылг ан
калаларга урнашт ырд ы, аларн ы азык-төлек белән тәэм ин итте һәм байтак кына
хат ыннар да табып бирде.

12

Үзенең патшал ыг ын ныг ыт ып тәмам көчәеп җиткәч, Рех абгам, һәм аның
белән бергә бөтен Исраи л халк ы да, Раббы кан ун ыннан йөз борд ы. 2 Исра
ил иләр Раббыга тугрыл ык сакламаганга күрә, Рех абгам бишенче елын патшал ык
иткәндә, Мисыр патшасы Шишак Иерусал имгә карш ы яуга күтәрелде. 3 Шишак
ның мең дә ике йөз суг ыш арбасы, алтм ыш мең җайдаг ы һәм аның белән бергә
Мисырдан килгән лубиләр*, сухх иләр һәм хәбәш иләрдән торган хисапсыз-сансыз
гаскәре, 4 Яһүдәнең ныгытылган калаларын яулап алганнан соң, Иерусалимгә килде.
5 Шулчакн ы Шишакт ан кач ып Иерусал имдә җые лг ан Яһүдә башл ыклары белән
Рех абгам янына Шәмәг ыйя пәйгамбәр килеп:
– Раббы болай ди: «Сез Миннән ваз кичтег ез, шун ың өчен Мин дә, сездән ваз
кичеп, сезне Шишак кул ына тапш ырам», – диде.
6 Исраи л башл ыклары һәм патша түб әнчелек күрс әт еп:
– Раббы гаделдер! – диделәр.
7 Аларн ың түб әнчелек күрс әт үләр ен күр еп, Раббы Шәмәг ыйя г ә Үзенең сүз ен
ирештерде:
– Алар түбәнчелек күрсәтт еләр, шун ың өчен җаннарын кыймая чакм ын һәм
тиздән аларн ы котк арачакм ын; Шишак кул ы белән Иерусал им өстенә ачуы мн ы
түкмәм Мин. 8 Ләк ин алар Шишакн ың хезмәтчеләренә әйләнерләр, шул чаг ында
Миңа хезмәт итү белән җирдәг е патшаларга хезмәт итүнең аермасын аңларлар.
9 Иерусал имне яулап алг аннан соң, Мисыр патшасы Шишак Раббы йорт ындаг ы
һәм патша сараендаг ы хәзинәләрне талап бетерде, бөтен нәрсәне, шул исәптән Сө
ләйман ясаткан алт ын калканнарны да, үзе белән алып китте. 10 Соңыннан Рехабгам
патша, алт ын калк аннар урын ына бак ыр калк аннар эшләтеп, аларн ы патша сарае
ишег ен саклауч ы җансакч ыларн ың башл ыклары карамаг ына тапш ырд ы. 11 Патша
Раббы йорт ына юнәлгән чакта, җансакч ылар, килеп, шул калк аннарн ы тот ып бара,
аннары кабат җансакч ылар бүлмәсенә кертеп куя торганнар иде.
12 Рехабгам түбәнчелек күрсәткәннән соң, Раббының аңарга булган ачуы кайтты, һәм
Ул аны һәлакәт чигенә китереп җиткермәде. Яһүдә илендә хәлләр яхшыра башлады.
13 Рех абг ам патша, көч туплап, Иерусал имдә патшал ык итә бирде. Тәхеткә утыр
ганда, аңа кырык бер яшь иде; Раббын ың исеме шунда саклансын өчен, Исраи лдәг е
1

* 12:3 Лубил әр

– ягън и ливия леләр.
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барча ыруглар арасыннан Раббы Үзе сайлап алган шәһәрдә, ягън и Иерусал имдә,
Рех абгам унҗ иде ел дәвам ында патшал ык итте. Аның әнкәсе аммон и Нагама иде.
14 Рех абг ам чын йөр әкт ән Раббын ы эзләм ичә яманл ык кылд ы.
15 Рех абг ам патшал ык иткән чордаг ы вак ыйг алар, бер енчес еннән алып соңг ы
сына кадәр, Шәмәг ыйя пәйгамбәр һәм гаи птән хәбәр бирүче Идд у язган нәсел
шәҗәрәсендә бәя н ителгән. Рех абгам белән Яробам арасында суг ышлар берк айчан
бетеп тормад ы. 16 Рех абгам, дөнья куеп, Давыт шәһәрендә гүргә иңдерелде. Аның
урын ына тәхеткә угл ы Абия килде.

13

Яһүдә патшасы Абия

Яробам Исраи лдә унсиг езенче елын патшал ык иткәндә, Яһүдә тәхетенә
Абия килде. 2 Иерусал имдә ул өч ел дәвам ында патша бул ып торд ы. Аның
әнкәсе Микәя* – гибгал ы Уриел кызы иде.
Абия белән Яробам арасында суг ыш барган вак ыт иде. 3 Сайлап алынган бат ыр
суг ышч ылардан торган дүрт йөз меңлек гаскәрен Абия яуга күтәрде; Яробам да аңа
карш ы үзенең сайлап алынган сиг ез йөз мең бат ырын күтәрде.
4 Абия, таул ы Эфраи м төб әг ендәг е Семараи м тавына менеп басып, болай диде:
– Яробам һәм барча исраилиләр, тыңлагыз мине! 5 Сезгә мәгълүм булса кирәк:
Исраилнең Раббы Алласы, Тоз килешүе* төзеп, Давытның үзен, аның угылларын
мәңге патшалык итәргә ихтыяр кылды. 6 Әмма Давыт углы Сөләйманның хезмәт
чесе – Небат углы Яробам – үзенең әфәндесенә каршы баш күтәрде. 7 Җыен буш,
яраксыз бәндәләр, аның тирәсенә тупланып, Сөләйман углы Рехабгамга каршы бер
ләштеләр; Рехабгам исә, яшь һәм тәҗрибәсез булганга, аларга каршы тора алмады.
8 Хәзер, сугышчыларыгызның саны күбәйгәч һәм Яробам алтыннан сезгә алла итеп
бозау сыннары да ясап куйгач, сез, бәлки, Давыт угыллары кулындагы Раббы патша
лыгына каршы тора алырбыз дип уйлыйсыздыр. 9 Сез Раббы руханиларын – Һарун
угылларын вә левиләрне куып, чит халыклар сыман, үзегезгә руханилар билгеләп
куйдыгыз. Бер баш үгез бозау һәм җиде баш сарык тәкәсе җитәкләп килеп, үзен
рухани хезмәтенә багышларга теләгән һәрбер кеше сездә ялган аллаларның каһине
була ала. 10 Ә безгә килгәндә исә, Раббы – безнең Аллабыз; без Аны кире какмадык.
Һарун угыллары – руханилар – Раббыга хезмәт итә бирәләр, левиләр дә үз вазифа
ларын башкарып киләләр. 11 Алар көннең-көнендә иртән вә кичен Раббыга тулаем
яндыру корбаны китерәләр, хуш исле сумала-майлар көйрәтәләр, чиста өстәл өстенә
рәт-рәт итеп изге икмәк тезеп куялар, кичләрен алтын шәмдәлдәге яктырткычларга
ут алалар. Раббы Аллабызның таләпләрен без шулай төгәл үтәп киләбез, ә сез Аңар
дан йөз чөердегез. 12 Шулай, җитәкчебез Аллаһы һәм сезгә каршы сугышка өндәп
быргы тоткан Аллаһы руханилары безнең белән. Исраилиләр! Ата-бабаларыгызның
Раббы Алласына каршы көрәшмәгез, чөнки барыбер уңышка ирешмәссез.
13 Ул арада Яробам үзенең бер төркем суг ышч ыларына Абия гаскәр енең арт ына
төшәргә боерд ы. Шул рәвешле, ул үзе яһүд иләрнең карш ысында басып калд ы, ә
1

* 13:2 Мик әя
* 13:5 Тоз

– «III Патшалар», 15:2 дә аның исеме Мәг акәһ дип бирелг ән.
килеш үе – «мәңг е какшамас килеш ү» мәгънәсендә.
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яшеренеп торган суг ышч ылар аларн ың арт ына төште. 14 Яһүд иләр борыл ып кара
салар, аларга алдан да, арттан да һөҗ үм итәләр. Шунда алар, ярдәм сорап, Раббыга
ялвард ылар. Рух ан илар бырг ыларын кычк ырт ырга тот ынд ы, 15 һәм, яһүд иләр оран
сал уга, Аллаһ ы Абия һәм яһүд иләрнең күз алд ында Яробамн ы да, бөтен исраи
лиләрне дә тар-мар итте. 16 Исраи л иләр яһүд иләрдән кача башлад ы, һәм Аллаһ ы
аларн ы яһүд иләр кул ына тапш ырд ы. 17 Абия үзенең халк ы белән бергә аларн ы тә
мам тар-мар китерде; әлег е суг ышта Исраи л үзенең иң яхш ылардан саналган биш
йөз мең гаскәриен югалтт ы. 18 Исраи л иләр шулай итеп буйсын ырга мәҗбүр булд ы,
Яһүдә угыллары исә өстен чыкт ы, чөнк и алар үзләренең ата-бабаларының Раббы
Алласына өмет баглаганнар иде.
19 Абия Яробамн ы эзәрлекл и бирде; Яробамнан ул Бәйт-Эл, Яшана, Эфраи н ка
лаларын һәм шулар тирәсендәг е авылларн ы тарт ып алд ы. 20 Абия патшал ык иткән
чорда, Яробам кабат мант ып китә алмад ы. Раббы аның гомеренә чик куйд ы, һәм
ул гүр иясе булд ы. 21 Абия исә көчәйгәннән-көчәя бард ы; ул унд үрт хат ын алып,
аңардан егерме ике угыл вә уна лт ы кыз дөнья га килде.
22 Абия патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, аның бөт ен эшләр е вә сөй
ләгән сүзләре пәйгамбәр Идд у язмасында бәя н ителгән.

14

Абия, дөнья куеп, Давыт шәһәрендә гүргә иңдерелде. Аның урын ына тә
хеткә угл ы Аса килде.

1

Яһүдә патшасы Аса
Аса патшал ык иткән чорда, ун ел дәвам ында илдә тын ычл ык хөкем сөрде. 2 Аса
үзенең Раббы Алласы күзенә игелекле вә ятышл ы күренгән гамәлләр генә кылд ы.
3 Ул чит илаһларн ың мәзб әхләр ен һәм калк ул ыкларн ы юк итт е, изг е баг аналарн ы
җимерде, алиһә с Аширә хөрмәтенә куелган баганаларн ы чапк алап ташлад ы; 4 һәм
яһүд иләргә, ата-бабалары Раббы Алласын ың йөз нурын эзләп, Аның Кан ун ын вә
боерыкларын үтәргә боерд ы; 5 бөтен Яһүдә шәһәрләрендә калк ул ыклардаг ы гый
бадәт кыл у урыннарын һәм хуш исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхләрен юкк а
чыгард ы. Ул идарә иткән чорда, патшал ыкта иминлек хөкем сөрде. 6 Тын ычл ык
урнашк ан заманда, Аса Яһүдә җирендә ныг ыт ылган калалар төзеде. Раббы аңа
иминлек иңдерү сәбәпле, ул елларда Асага карш ы суг ышлар кузгалм ый торд ы.
7 Яһүд иләрг ә мөр әҗәг ать итеп Аса:
– Әйдәг ез, шуш ы калаларн ы төзеп, аларн ы дивар белән әйләндереп алыйк, кү
зәт ү манаралары, капк алар эшл ик, бикләр куйыйк, – диде. – Раббы Аллабызн ың
йөз нурын эзләгәнгә бу җир әлегә безнеке; без Аны эзләдек, һәм шун ың өчен Ул
безгә һәр яктан тын ычл ык бирде.
Шуннан алар төзи башлад ылар, һәм аларн ың эшләре уң булд ы.
8 Асан ың хәрби көче түб әндәг едән гыйбар әт иде: Яһүдә ыруг ыннан – зур калк ан
вә сөңг е белән коралланган өч йөз мең, Бенья м ин ыруг ыннан – кечкенә калк ан
вә ук-җәя белән коралланган ике йөз мең гая рь суг ышч ы.
9 Көннәрдән беркөнне Асаг а карш ы бер милл ионл ы гаскәр е һәм өч йөз суг ыш
арбасы белән хәбәш и Зерах, яуга кузгал ып, Мареша каласына кадәр килеп җитте.
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Аса аңа карш ы чыкт ы, һәм ике гаскәр Мареша янындаг ы Сепата үзәнендә суг ы
шырга әзерләнеп тезелеп баст ы.
11 Аса шунда үзенең Раббы Алласына ялв арып:
– И-и Раббым! Көчлегә карш ы торыр өчен көчсезгә ярдәм кул ы сузуч ы Синең
сыман зат юкт ыр. И-и Раббы Аллабыз, безгә ярдәм ит, чөнк и бөтен өметебез Син
дәдер, һәм шуш ы күп санл ы чирүгә карш ы без Синең исемең хак ына чыкт ык. И-и
Раббым! Син – безнең Аллабызд ыр, адәм кул ыннан җиңелмәсәң иде Син! – диде.
12 Раббы шунда Аса белән яһүд иләрнең күз алд ында хәб әш иләрне тар-мар итеп,
тег еләр кача башлад ы. 13 Аса үзенең кешеләре белән аларн ы Герарга кадәр эзәрлек
ләп бард ы. Хәбәш иләр тәмам кырыл ып бетте, чөнк и алар өстеннән Раббы Үзе һәм
Аның гаскәре җиң ү яулад ы. Аса һәм аның суг ышч ылары шакт ый күп ган имәт*
мал ы кулга төшерде. 14 Герар тирәсендәг е калаларда яшәүче кешеләр Раббы дәһшә
теннән курк ып калганга, Аса суг ышч ылары әлег е калаларн ы тәмам вәйран* хәлгә
төшереп, аларн ы талап, биредән бик күп затл ы әйберләр төя п киттеләр. 15 Алар
шулай ук, көт үче чат ырларын тузд ырып, көтү-көтү вак терлек һәм дөя ләр куы п
алып киттеләр; шуннан соң Иерусал имгә әйләнеп кайтт ылар.
10

15

Одед угл ы Азария гә Аллаһ ы Рух ы иңде, 2 һәм Азария, Аса карш ына чы
гып, болай диде:
– Тыңлаг ыз мине, Аса һәм Яһүдә белән Бенья м ин халк ы! Раббыга сыг ын ып
яшәгән чакта, Ул һәрчак сезнең юлдаш ыг ыз бул ыр; әгәр Аның йөз нурын эзлә
сәг ез – табарсыз; ә инде Аңардан йөз чөерсәг ез, Ул да сездән йөз чөерер. 3 Байтак
көннәр дәвамында Исраи л халк ы Хак Аллаһ ыдан, акыл бирүче руханилардан башка,
Кан унсыз яшәде; 4 әмма авырл ык килгәч, ул Исраи лнең Раббы Алласына мөрәҗә
гать итте, Аның нурл ы йөзен эзләде, һәм Ул аңа йөзе белән борылд ы. 5 Ул чакларда
юлга чыг у хәтәр эш иде, чөнк и бөтен җирдә заманалар болгавырлан ып китте. 6 Бер
хал ык икенче хал ыкн ы тар-мар китерде, бер кала икенче калан ы җимерде, чөнк и
Аллаһ ы, аларн ы хәвефкә сал ып, һаман төрле бәла-казалар җибәрә иде. 7 Әмма сез
нык бул ыг ыз, кул ыг ызн ы төшермәг ез, чөнк и кылган гамәлләрег ез бушк а китмәс.
8 Одед угл ы Азария нең пәйг амб әрлек сүз ен ишеткәч, Аса, бат ырл ыг ын җыеп,
бөтен Яһүдә вә Бенья м ин җиреннән, шулай ук үзе яулап алган таул ы Эфраи м төбә
гендәг е калалардан җирәнг еч сыннарн ы алып ташлап, Раббы йорт ын ың болд ыры
алд ындаг ы Раббы мәзбәхен яңартт ы.
9 Аннары Аса бөт ен Яһүдә вә Бенья м ин халк ын, шулай ук алар арасында яшәү
че Эфраи м, Менашше һәм Шим ун ыругларыннан күчеп килгән адәмнәрне җыеп
алд ы (Раббы Алласы Асан ың юлдаш ы бул уы н күреп, байтак исраи л иләр аның
ягына күчкән булалар). 10 Аса идарәсенең унбишенче елында, елн ың өченче аенда
Иерусал имгә җыелгач, 11 алар, суг ышта кулга төшергән малдан җиде йөз эре вә
җиде мең баш вак терлекне Раббыга корбан кыл ып, 12 бөтен күңелебез белән ихлас
йөрәктән ата-бабаларыбыз Раббы Алласын ың нурл ы йөзен эзләрбез, дип килеш ү
1

* 14:13 Ганим әт
* 14:14 Вәйран

– суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.
– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
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төзеделәр: 13 Исраи лнең Раббы Алласын эзләмәгән һәркемнең (кечеме ул, олым ы,
ир-атмы яисә хатын-кызмы) гомере киселергә тиеш. 14 Бырг ы һәм тәкә мөг езе та
вышлары, хуплау авазлары аст ында алар кычкырып-кычкырып Раббыга антлар
бирделәр. 15 Антлары саф йөрәктән булганга, бөт ен яһүд иләр моңа бик сөенде.
Алар ихлас күңелдән Раббын ы эзләде, һәм Ул аларга йөзе белән борылд ы – һәр
яктан тын ычл ык бирде.
16 Алиһә Ашир ә хөрмәт енә табын у баг анасы куйд ырг ан өчен, Аса хәтт а әби
се Мәгакәһне патшабикә исеменнән мәхрүм итте. Әлег е баганан ы ул, чапк алап,
Кыдрун ташк ын ы буенда утк а салд ы. 17 Исраи лдәг е калк ул ыкларн ы юк итмәсә дә,
Аса гомер бак ый ихлас күңелдән Раббыга итагать итеп яшәде; 18 заман ында атасы,
соң ыннан үзе дә Раббы исеменә баг ышлаган көмеш вә алт ынн ы, савыт-сабаны ул
Аллаһ ы йорт ына кертеп урнашт ырд ы. 19 Аса патшал ыг ын ың утыз бишенче елына
кадәр кабат суг ышлар булд ы.

16

Яһүдә патшасы Аса утыз алт ынч ы елын идарә иткәндә, Исраи л патшасы
Багша Яһүдәгә карш ы яуга күтәрелде һәм, беркем дә Аса биләмәсеннән чы
га яисә анда үтеп керә алмасын өчен, Рамаһ каласын ныг ыта башлад ы. 2 Шуннан
Аса Раббы йорт ы вә патша сарае хәзинәсендә булган алтын-көмешне җыеп алд ы
һәм, әлег е байл ыкн ы Дәмәшкътә яшәүче Арам патшасы Бен-Һададка озат ып, аңа
түбәндәг е сүзләрне юллад ы:
3 – Минем атам белән синең атаң дуст анә мөнәс әб әтләрдә яшәг ән кеб ек, без
дә синең белән үзара сол ых төзик. Менә, мин сиңа көмеш вә алт ын җибәрәм, син
исә, Исраи л патшасы Багша илемнән китсен өчен, аның белән беркеткән сол ы
хыңн ы өзсәң иде.
4 Бен-Һадад Аса патша белән риз алашт ы һәм үзенең яубашларын Исраи л кала
ларына карш ы суг ышк а җибәрде. Алар Ионн ы, Данн ы, Әбел-Маимне һәм Нәптал и
җирендә азык-төлек саклана торган шәһәрләрнең барысын басып алд ы. 5 Бу хакта
ишеткәннән соң, Багша, Рамаһн ы ныг ыт удан туктап, бөт ен эшләрен ташлад ы.
6 Аса патша исә, бөт ен яһүд иләрне җыеп кит ер еп, төз елеш өчен Багша кит ерт кән
барл ык таш вә агачн ы Рамаһ каласыннан таш ыт ып бетерде дә шулар белән Геба
һәм Миспа каласын ныг ытт ы.
7 Шул көннәрдә Яһүдә патшасы Аса янына гаи пт ән хәб әр бирүче Ханан и килеп
болай диде:
– Син, Раббы Аллаңа тая нм ыйча, Арам патшасына барып сыг ынд ың, шуңа күрә
Арам патшасын ың гаскәрләре синнән кач ып кот ылд ы. 8 Хәбәш иләрнең һәм луби
ләрнең гаскәрләре күп санлы, суг ыш арбалары вә җайдаклары исәпсез-хисапсыз иде
түг елме?! Ләк ин син Раббыга тая нгач, аларн ы Ул синең кулга тапш ырд ы. 9 Чөнк и
бөтен йөрәкләре белән Үзенә тугрыл ык саклаганнарга терәк бул ыр өчен, Раббы
һаман җир йөзен күзәтеп тора. Бу юлы син акылсызл ык эшләдең, шул сәбәпле
хәзер сиңа карш ы суг ышлар бетеп тормас.
10 Асан ың гаи пт ән хәб әр бирүчег ә ачуы чыг ып, ул аны зинданг а япт ы, чөнк и
аның сүзләре патшан ы тәмам ярсытк ан иде. Шул көннәрдә хал ык арасыннан да
кайберәүләр Асадан бик нык җәбер күрде.
1
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11 Аса патшалык иткән чордагы вакыйгалар, беренчесеннән алып соңгысына ка
дәр, Яһүдә вә Исраил патшаларының китабында бәян ителгән. 12 Патшалык итүенең
утыз тугызынчы елында аяклары сызлаудан интеккән Асаның хәле бик авырайды.
Әмма хаста булып ятканда да, ул Раббыдан ярдәм сорамады, табибларга мөрәҗә
гать итте. 13-14 Патшалык итүенең кырык беренче елында Аса дөнья куйды, һәм аны,
төрледән-төрле хуш исле майлар тулган ятакка салып, Давыт шәһәрендә алдан ук
үзе әзерләгән төрбәдә гүргә иңдерделәр; һәм аның хөрмәтенә зур итеп учак яктылар.

17

Яһүдә патшасы Еһошафат

Аның урын ына патшал ыкк а угл ы Еһошафат килде һәм илне Исраи лгә кар
шы торырл ык итеп ныг ытт ы. 2 Яһүдәнең бөтен ныг ыт ылган калаларында
ул гаскәрләр булд ырд ы һәм бөтен Яһүдә җирендә, шулай ук атасы Аса яулап алган
Эфраи м калаларында да сакч ы гаскәрләрен куйд ырд ы.
3 Раббы һәрчак аның юлдаш ы булд ы, чөнк и Еһошафат, Баг ал сыннарына табын
мыйча, хак имлег енең беренче елларында бабасы Давыт юлыннан йөрде, 4 атасы
табынган Аллаһ ын ың йөз нурын эзләде, Аның боерыкларын үтәде, исраи л иләр
кылган гамәлләрне кабатламад ы. 5 Раббы кодрәте белән ул көчле патшага әйләнде;
бөтен яһүд иләр Еһошафатк а бүләкләр китерә торган иде; шулай итеп, ул зур бай
лыкк а ия булд ы һәм дан казанд ы. 6 Еһошафат бөтен күңелен биреп Раббы юлыннан
йөрде. Ул Яһүдә җирендәг е калк ул ыкларн ы һәм алиһә Аширә хөрмәтенә куелган
баганаларн ы юк итте.
7 Патшал ык итүенең өченче елында ул үзенең түр әләр е Бен-Хаил, Убад ия, Зәкә
рия, Нетанел вә Микәя не Яһүдә калаларына хал ыкн ы укыт ырга җибәрде. 8 Алар
белән бергә левиләр Шәмәг ыйя, Нетан ия, Зәбәд ия, Асаһел, Шем ирамот, Йона
тан, Адон ия, Тобия, Тоб-Адония һәм рух ан илар Элишама белән Яһорам да китте.
9 Алар Яһүдәдәг е бөт ен калалар буйлап хал ыкн ы Раббын ың Кан ун кит абы буенча
укыт ып йөрделәр.
10 Раббы Яһүдәнең әйләнә-тирәсендәге бөт ен патшал ыкларн ы курк уг а салг ан
га, беркем дә Еһошафатк а карш ы яуга кузгал ырга кыймад ы. 11 Пелешт иләрнең
кайсыберләре Еһошафатк а бүләкләр китереп, көмешләтә сал ым түләп торд ылар;
шулай ук гарәпләр дә аңа вак терлектән җиде мең җиде йөз баш сарык тәкәсе вә
җиде мең җиде йөз баш кәҗә тәкәсе китерделәр.
12 Еһошафат һаман үсә, ныг ый бард ы. Яһүдә җир ендә ул кальг алар һәм, азыктөлек саклар өчен, калалар төзеде, 13 шул калаларда бих исап күп азык-төлек сакла
ды; Иерусал имдә исә үзенең баһад ир суг ышч ыларын тотт ы. 14 Бу суг ышч ыларн ың
гаиләләр буенча төзелгән исемлег е шуш ыд ыр:
Яһүдә ыруг ыннан меңбашлары: гаскәрбаш ы Адна һәм аның өч йөз мең баһад ир
суг ышч ысы; 15 аңардан соң – гаскәрбаш ы Еһох анан һәм аның ике йөз сиксән мең
суг ышч ысы; 16 аңардан соң – Зихри угл ы Амасия һәм аның ике йөз мең баһад ир
суг ышч ысы. Әлег е Амасия Раббыга ихт ыя ри рәвештә хезмәт итүчеләрдән иде.
17 Бенья м ин ыруг ыннан: баһ ад ир Эльяда һәм аның ук-җәя һәм калк ан белән
коралланган ике йөз мең суг ышч ысы; 18 аңардан соң – Яһозабад һәм аның йөз
сиксән мең коралл ы суг ышч ысы.
1
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19 Яһүдә җир ендәг е ныг ыт ылг ан кал ал ард а хезмәт итүче гаскәриләрдән тыш
патша хезмәтендәг е суг ышч ылар әнә шулард ыр.

18

Ахабның һәлакәтле язмышы турында Мих ая нең пәйгамбәрлек сүзләре

Шулай итеп, Еһошафат зур байл ык туплад ы, дан каз анд ы. Аның гаиләс е
Исраи л патшасы Ахаб гаиләс е белән туг анлашт ы. 2-3 Берн ичә елдан соң
Еһошафат Ахаб янына сСамарея г ә китт е. Еһошафат һәм аның кешеләре хөрмәт енә
Ахаб байт ак кына вак вә эре терлек суйд ы. Шуннан Исраи л патшасы Ахаб, Яһүдә
патшасы Еһошафатн ы Рамот-Гилыгадка карш ы яуг а чыг арг а күндермәкче бул ып:
– Рамот-Гилыгадка карш ы минем белән яуга барасыңм ы? – дип сорад ы.
Еһошафат аңа:
– Мин – синең белән; халк ым да синеке белән бергә; синең белән суг ышк а чы
гам мин! – дип җавап кайтард ы.
4 Исраи л патшасына ул таг ын болай диде:
– Әүвәл Раббыга мөрәҗәгать итеп кара.
5 Исраи л патшасы, дүрт йөз пәйг амб әрне җыеп:
– Рамот-Гилыгадка карш ы суг ышк а барыргам ы безгә әллә бармаск ам ы? – дип
сорад ы.
с
Пәйгамбәрләр аңа:
– Бар, Аллаһ ы әлег е шәһәрне патша кул ына тапш ырачак, – дип җавап кайтард ы.
6 Моңа карш ы Еһошафат:
– Биредә тагын берәр Раббы пәйгамбәре булса, аның аша да сорап карар идек, – диде.
7 Аңа җав ап итеп Исраи л патшасы:
– Раббыга мөрәҗәгать итәрдәй таг ын бер кеше бар, ләк ин мин аны яратм ыйм,
чөнк и, пәйгамбәрлек кылганда, миңа каг ыл ышл ы мәсьәләләрдә аның яхш ы сүз
әйт кәне юк, һаман яманн ы гына сөйл и; ул – Имла угл ы Мих ая, – диде.
– Алай дип әйт мә, патша, – диде аңа Еһошафат.
8 Шуннан Исраи л патшасы, сарай кешеләр енең берс ен чак ырт ып:
– Тиз генә Имла угл ы Мих ая не алып кил! – диде.
9 Патша киемнәр е киг ән Исраи л патшасы Ахаб һәм Яһүдә патшасы Еһошафат
һәрк айсы үз тәхетендә Самарея капк асы төбендәг е ынд ыр табаг ында утыра, ә пәй
гамбәрләр барысы алар карш ында пәйгамбәрлек кыл ып тора иде. 10 Үзенә тимер
мөг езләр эшләтеп алган Кенагана угл ы Сәд ык ый я шунда әйтте:
– Раббы болай ди: «Арам иләрне син шуш ы мөг езләр белән сөзеп тәмам кырып
бетерәчәксең!»
11 Башк а пәйг амб әрләр дә аның сүз ен куә тләде:
– Рамот-Гилыгадка яу белән бар, уңышк а ирешәчәксең, Раббы аны патша ку
лына тапш ырачак.
12 Мих ая не чак ырырг а киткән йом ышч ы, аны табып:
– Пәйгамбәрләр бөтенесе бер бул ып патшага уңыш вәгъдә итәләр. Синең сүзең
дә аларн ык ыннан аерылмасын иде, син дә яхш ы сүзеңне әйт, – диде.
13 Моңа җав ап итеп Мих ая:
– Раббы Үзе шаһ итт ыр: Аллам нәрсә кушса, шун ы сөйләп бирермен! – диде.
1
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Мих ая, шулай итеп, патша карш ына килеп баст ы. Патша аңа:
– Мих ая, әйт әле, Рамот-Гилыгадка яу белән барыргам ы безгә әллә юкм ы? –
дип сорау бирде.
Тег есе патшага:
– Барыг ыз, уңышк а ирешәчәксез, алар сезнең кулга тапш ырылачак, – дип җа
вап кайтард ы.
15 – Раббы исеме хак ына бары дөр ес ен генә сөйлә, дип ничә тапк ыр ант итт е
рергә сине?! – диде аңа патша.
16 Шуннан Мих ая болай диде:
– Көт үчесез калган сарыклар сыман таулар арасына сибелгән Исраи л халк ын
күрдем мин. Раббы әйтте: аларн ың башл ыклары юк, һәрк айсы хәере белән үз өенә
әйләнеп кайтсын, диде.
17 – Пәйг амб әрлек кыл ып, аның миңа яхш ы сүз әйт кәне юк, һаман яманн ы гы
на сөйл и, дип әйттем бит мин сиңа, – диде шунда Еһошафатк а Исраи л патшасы.
18 Әмма Мих ая сүз ен дәв ам итт е:
– Шулай итеп, Раббы әйткәннәрне тыңлап бетер. Мин Үз тәхетендә утыручы Раб
быны күрдем, Аның уң һәм сул ягында бөтен күк гаскәре басып тора иде. 19 Раббы
алардан: «Сезнең кайсыгыз Исраил патшасы Ахабны Рамот-Гилыгадка барырга күн
дерә һәм шунда аның һәлакәтен оештыра ала?» – дип сорады. Күк гаскәрендәгеләр
төрлечә тәкъдим итеп карадылар. 20 Шунда бер рух, алга чыгып, Раббы каршына килде
дә: «Мин күндерә алам», – диде. «Ничек итеп?» – дип сорады аңардан Раббы. 21 «Мин
барам да аның пәйгамбәрләре теленә ялган сүз салучы бер рухка әйләнәм», – диде теге
рух. Раббы аңа: «Син аны күндерерсең һәм бу эшне башкарып чыгарсың. Бар, шулай
эшлә», – диде. 22 Шулай итеп, Раббы әлеге ялганчы рухның сүзләрен шушындагы
пәйгамбәрләреңнең теленә салды; Раббы сине һәлакәткә дучар итте, – диде Михая.
23 Кенаг ана угл ы Сәд ык ый я шулчак, Мих ая янына килеп:
– Раббы Рух ы сиңа сөйләр өчен миннән нинд и юл белән китте икән?! – диде дә
аның яңаг ына суг ып җибәрде.
24 Мих ая аңа:
– Син мон ы эчке бүлмәңә кереп качк ан көнеңдә күрерсең, – дип җавап бирде.
25 Исраи л патшасы шунда:
– Мих ая не шәһәр башл ыг ы Амон белән патша угл ы Йоаш кул ына илтеп тап
шырыг ыз. 26 Патша шулай дип әйтте, диег ез: «Мин исән-имин суг ыштан әйләнеп
кайт к анч ыга кадәр, аны зинданга ябып куег ыз, ипи белән судан башк а бер әйбер
дә бирмәг ез», – дип боерд ы.
27 Шунда Мих ая аңа:
– Әгәр суг ыштан исән-имин әйләнеп кайта калсаң, димәк, Раббы минем аша
сөйләмәгән бул ыр, – диде һәм: – Җәмәгать, ошбу сүзләремне һәммәг ез ишетеп
кал ыг ыз! – дип өстәде.
14

Ахабның үлеме
28 Шуннан Исраи л патшасы Ахаб белән Яһүдә патшасы Еһошафат Рамот-Гилыгадка юнәлделәр. 29 Еһошафатк а Исраи л патшасы:
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– Суг ышк а мин өс-башымны алышт ырып керәм, син исә патша киеменнән
бар, – диде.
Исраи л патшасы өстен алышт ырд ы да суг ыш кырына кереп китте.
30 Арам патшасы үзенең суг ыш арбалары башл ыкларына:
– Гад и суг ышч ы белән дә, гаскәрбаш ы белән дә алыш ып тормаг ыз, бары Исраи л
патшасы белән генә суг ыш ыг ыз, – дип әйтеп куйган була.
31 Суг ыш арбаларын ың башл ыклары, Еһошафатн ы күр еп:
– Бу – Исраи л патшасыд ыр, – дип, алыш ырга чамалап, аңа таба борылд ылар.
Еһошафат кычк ырырга тот ынд ы, һәм Раббы аңа ярдәмгә килде. Аллаһ ы аны
саклап калд ы: 32 арба башл ыклары аның Исраи л патшасы булмавын күрделәр дә
читкә борыл ып киттеләр.
33 Шулай булд ы ки, бер суг ышч ы төб әп торм ыйча гына җәяс ен киер еп атт ы да,
ук Исраи л патшасы өстендәг е көбә киемнең җөй турысыннан үтеп керде.
– Кире борыл, суг ыш кырыннан алып чык мине, мин яраланд ым, – диде патша
үзенең арбач ысына.
34 Әмма көчле суг ыш көнозын дәв ам итт е, шунл ыкт ан Исраи л патшасы кич җит
кәнче арам иләр карш ында арбада басып торырга мәҗбүр булд ы; коя ш баеганда,
патша җан бирде.

19

Яһүдә патшасы Еһошафат исән-имин үз сараена Иерусал имгә әйләнеп
кайт к ач, 2 аның янына гаи птән хәбәр бирүче Ханан и угл ы Еһү килеп:
– Явыз бәндәгә ярдәм кул ы сузып, Раббын ы күрәлмауч ыларн ы ярат ырга кирәк
идеме сиңа?! Шун ың өчен сиңа Раббын ың ачуы чыкт ы. 3 Алай да, синең яхш ы
сыйфат-гамәлләрең дә юк түг ел, чөнк и син җирне алиһә Аширә хөрмәтенә куел
ган баганалардан арынд ырд ың һәм, йөрәг еңне Аллаһ ыга баглап, Аның йөз нурын
эзләдең.
1

Еһошафатның хөкемчеләре
Еһошафат шулай Иерусал имдә гомер итә бирде. Әледән-әле ул, Беер-Шебадан
алып таул ы Эфраи м төбәг енә кадәр яшәгән үз халк ы янына сәфәрләр кыл ып,
аларн ы ата-бабаларының Алласы, Раббы юлына күндереп йөрде. 5 Яһүдә җирендәг е
бөтен ныг ыт ылган калаларда хөкемчеләр билг еләп, аларга ул:
6 – Һәр эшег ездә игът ибарл ы бул ыг ыз, чөнк и сез адәм хөкемен түг ел, Раббы хө
кемен чыгарасыз; сез хөкем иткәндә, Ул сезнең яндад ыр. 7 Шуңа күрә Раббыдан
курк ып, Аны хөрмәт итег ез: карап-уйлап эш итег ез, чөнк и Раббы Аллабызга ни
ялган, ни гаделсезлек белән берья кл ыл ык, ни ришвәтчелек хас түг елдер.
8 Иерусал им каласында да Еһошафат левиләрдән, рух ан илардан һәм Исраи л
нең гаилә башл ыкларыннан кайберәүләрне Раббы кан ун ына ниг езләнеп хөкем
чыгарырга һәм дәгъваларн ы хәл итәргә билг еләде. Алар барысы да Иерусал имдә
яшәделәр*. 9 Патша аларга монд ый боерык бирде:
4

* 19:8 Алар барысы да Иер усалимд ә яшәд ел әр. –

Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Шуннан

алар Иерусал имг ә әйләнеп кайтт ылар.
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– Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт иткән хәлдә, тугры күңел белән һәм бөтен йө
рәг ег езне биреп эш итег ез: 10 үз шәһәрендә көн күрүче кардәшләрег ез нинд и генә
дәгъва белән мөрәҗәгать итмәсен: үтерешме ул яисә кан ун, боерык, каг ыйдә, карар
үтәүгә каг ылам ы, Раббы алд ында гаепле булмасыннар өчен, сез аларн ы кисәтег ез,
шул чаг ында сезгә һәм кардәшләрег езгә Аның ачуы чыкмас; шулай эш иткәндә
гаепсез бул ырсыз. 11 Баш рух ан и Амария – Раббыга хезмәт итү эшләрендә, ә Яһүдә
ыруг ын ың башл ыг ы Исмәг ыйль угл ы Зәбәд ия патшага каг ыл ышл ы эшләрдә сез
нең назыйрыг ыз бул ыр; левиләр исә сездә идарә эшен башк арыр. Кыю эш итег ез,
һәм Раббы игелек кыл уч ын ың юлдаш ы бул ыр.

20

Раббының Еһошафатка сугышта ярдәм итүе

Күпмедер вак ытлар үткәч, смәабиләр һәм аммон иләр, алар белән бергә
Мыг ун им иленнән кайбер әүләр Еһошафатк а карш ы яуг а күтәрелделәр.
2 Еһошафат хозурына хәб әрчеләр килеп:
– Диңг ез аръя гыннан, Арам* иленнән, сиңа карш ы исәпсез-хисапсыз дошман
чирүе килә, хәзерг е вак ытта алар Хасесон-Тамарда (Эн-Гедидә), – диделәр.
3 Бу хәб әрдән курк ып калг ан Еһошафат Раббыг а мөр әҗәг ать итәрг ә ния тләде
һәм бөтен Яһүдә җирендә ураза игълан итте. 4 Яһүд иләр, Раббыдан ярдәм сорарга
дип, бөт енесе бергә җыелд ылар; Раббыга мөрәҗәгать итәр өчен, алар Яһүдәнең
барл ык калаларыннан килделәр.
5 Еһошафат, Раббы йорт ын ың яңа ишег алд ына җыелг ан яһүд иләр һәм Иерусал им
халк ы карш ына чыг ып басып, 6 болай дип сүз башлад ы:
– И-и Раббы, ата-бабаларыбызның Алласы! Син – күктәг е Аллаһ ы! Син бар
хал ыкларн ың патшал ыклары өстеннән хак имлек итәсең, һәм Синең кулда көчкуәттер, Сиңа һичкем карш ы тора алм ый! 7 И-и Аллабыз, Син, шуш ы җирдә көн
күрүче хал ыкларн ы Үзеңнең Исраи л халк ы күз алд ыннан куы п җибәреп, әлег е
җирне мәңг егә Үзеңнең дуст ың Ибраһ им ток ым ына бирдең түг елме?! 8 Алар, шу
шында төпләнеп, Синең исемеңә баг ышланган Изг е йорт салд ылар һәм әйттеләр:
9 «Әгәр безнең өскә бәла-каза килә калса (җәз алауч ы кыл ыч, үләт зәхмәт е яки
кытл ыкм ы ул), без Синең исемең сакланган шуш ы йорт карш ына, Синең хозурыңа
килеп басып, үзебез тарыган бәла хак ында Сиңа ялварсак, Син безне ишетерсең
һәм ярдәм кул ыңн ы сузарсың». 10-11 Менә хәзер аммон иләр һәм мәабиләр, шулай ук
Сәг ыйрь тавында яшәүчеләр Син милек итеп биргән җирдән безне куы п чыгарырга
дип килделәр. Исраи л халк ы Мисыр җиреннән чыкк ан чакта, Син исраи л иләр
гә аларн ың җирләрен урап узарга боерган идең, шуңа күрә исраи л иләр, әйләнеп
үтеп, аларн ы һәлакәткә дучар итмәде. Инде менә рәхмәтләре шулд ыр, күрәсең.
12 И-и Аллабыз! Син шуларг а хөкемеңне чыг армассың микәнн и?! Чөнк и өст еб езг ә
ябырылган шуш ы күп санл ы чирүгә карш ы торырдай көч юк бездә, ни кыл ырга
да чарасызд ыр без, күзләребез бары Сиңа төбәлгән!
13 Яһүдәнең барл ык ирләр е шунда Раббы карш ында үзләр енең хат ыннары, са
быйлары һәм бала-чагалары белән басып торд ылар. 14 Шулчакн ы Зәкәрия угл ы
1

* 20:2 Арам

– кайбер борынг ы язмаларда: Эдом.
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Яхәзиелгә Раббы Рух ы иңде, (Зәкәрия Беная һ угл ы бул ып, Беная һ – Егыи лдән,
Егыи л – Леви ыруг ыннан булган Маттан ия дән дөнья га килде. Боларн ың нәсел
баш ы Асаф иде.) 15 һәм Яхәзиел болай диде:
– Яһүдә вә Иерусал им халк ы, Еһошафат патша, тыңлаг ыз әле мине! Раббы сез
гә менә нәрсә ди: өстег езгә килгән күп санл ы чирүдән курыкмаг ыз һәм калт ырап
төшмәг ез, чөнк и бу суг ыш сезнеке түг ел, ә бәлк и Аллаһ ын ык ыд ыр. 16 Иртәгә сез
дошманга карш ы чыгарсыз; алар Ситс үткеленнән узарлар; сез аларн ы үзәннең
арг ы баш ында, Яруһел чүле карш ында очрат ырсыз. 17 Бу юлы сезгә суг ыш ырга ту
ры килмәс, басыг ыз да Раббын ың сезне ничек котк арган ын карап торыг ыз. Яһүдә
вә Иерусал им халк ы, курыкмаг ыз һәм калт ырап төшмәг ез! Иртәгә аларга карш ы
чыг ыг ыз, Раббы сезнең юлдаш ыг ыз бул ыр.
18 Еһошафат җирг ә кадәр баш ын иде, шулай ук бөт ен яһүд иләр һәм Иерусал им
халк ы да, Раббы алд ында җиргә каплан ып, Аңа сәҗдә кылд ы. 19 Коһат һәм Корах
нәселеннән булган кайбер левиләр, торып, көчле тавыш белән Исраи лнең Раббы
Алласына мактау яуд ырырга керештеләр.
20 Ирт әг ес ен алар, таң белән кузг ал ып, Тык уа чүленә таба юнәлделәр; шунда
Еһошафат, хал ык карш ында туктал ып, болай диде:
– Яһүд иләр һәм Иерусал им халк ы, тыңлаг ыз мине! Раббы Аллаг ызга ышан ы
гыз, шул чаг ында нык бул ырсыз; Аның пәйгамбәрләренә ышан ыг ыз һәм җиң үгә
ирешерсез!
21 Шунн ан ул, хал ык белән киңәшләшк әннән соң, кор алл ы суг ышч ыл ар ал
дыннан барып, Раббын ың күркәм изг елег енә дан җырлар, «Раббыг а рәхмәтләр
яуд ырыг ыз, чөнк и Аның мәрхәмәт е мәңг елек» дип тәкрарлар өчен, җырч ылар
билг еләде.
22 Алар шулай кычкырып-кычкырып макт ый башлауг а, Яһүдәг ә яу белән кил
гән аммон иләр, мәабиләр һәм Сәг ыйрь тавында яшәүчеләргә Раббы ябырыл ып,
тег еләр кырыл ып беттеләр: 23 аммон иләр белән мәабиләр Сәг ыйрь тавы халк ына
ташланд ылар, аларн ы тар-мар иткәннән соң, бер-берсен үтерергә тот ынд ылар.
24 Яһүдә халк ы чүлдәг е калк у урынг а килеп җит еп дошм ан чирүенә күз сал ып
бакса – әйләнә-тирәдә мәетләр генә аунап ята, бер генә исән кеше дә калмаган.
25 Шуннан Еһошафат һәм аның халк ы табыш җыя рг а килде һәм бир едә исәпсезхисапсыз күләмдә мал-мөлкәт, кием-салым вә зиннәтле әйберләргә тап булд ы.
Алар күтәрә алганч ы байл ык җыйд ылар. Биредәг е мал-мөлкәт шулк адәр күп иде
ки, алар аны өч көн буе таш ыд ылар!
26 Дүрт енче көнне алар, Раббыг а мактау-шөкерләр яуд ыру өчен, Бер әкә* үзәне
нә җыелд ылар. Менә ни өчен әлег е үзән бүг енг е көндә дә Берәкә үзәне дип атала.
27 Шунн ан соң бөт ен яһүд иләр һәм иерус ал имлеләр Еһош афат җит әкчелег ендә
күтәренке күңел белән Иерусал имгә кайтт ылар, чөнк и Раббы аларга, дошманна
рын җиңеп, зур шатл ык бүләк иткән иде. 28 Алар, Иерусал имгә кайт ып җитеп, ар
фа, гөслә һәм бырг ыларда уйный-уйный Раббы йорт ына юнәлделәр. 29 Исраи лнең
дошманнарына карш ы Раббы Үзе суг ышк а чыкк анн ы ишетеп, җир йөзендәг е бөтен
* 20:26 Берәк ә

– яһүдчә «мөбарәк кыл у» мәгънәсендә.
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патшал ыкларга Аллаһ ыдан курк у иңде. 30 Шулай итеп, Еһошафатн ың патшал ы
гында иминлек урнашт ы, чөнк и Алласы аңа һәр яктан тын ычл ык бирде.
Еһошафатның башка гамәлләре
Шулай итеп, Еһошафат Яһүдәдә патшал ык итүендә булд ы. Тәхеткә утырганда,
утыз биш яшендә бул ып, егерме биш ел дәвам ында ул Иерусал имдә патша бул ып
торд ы. Аның әнкәсе Азуба – Шилх и кызы иде. 32 Еһошафат, үзенең атасы Аса
юлыннан тайп ылм ыйча йөреп, Раббы күзенә ятышл ы күренгән гамәлләр кылд ы.
33 Ләк ин калк ул ыклардаг ы гыйбадәт кыл у урыннары җимер елмәг ән һәм хал ык
үзенең йөрәг ен ата-бабаларының Алласына багламаган иде.
34 Еһошафат патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, бер енчес еннән алып
соңг ысына кадәр, Ханан и угл ы Еһү язмаларында бәя н ителеп Исраи л патшалары
ның китабында теркәлгән.
35-36 Соңг а табарак Яһүдә патшасы Еһошафат яман эшләрг ә хирыс булг ан Исраи л
патшасы Ахазея белән аралаша башлад ы: алар Тарш ишк а йөри торган кораблар тө
зергә сүз куешт ылар. Эсион-Гебердә кораблар төзелеп беткәч, 37 Марешада яшәүче
Додава угл ы Элиг ызыр, Еһошафат хак ында пәйгамбәрлек кыл ып:
– Ахазея белән аралаша башлаган өчен, Раббы синең эшеңне тар-мар китерә
чәк, – диде.
Кораблар шулай һәлакәткә юлыг ып җимерелде һәм Тарш ишк а бара алмад ы.
31

21

Яһүдә патшасы Яһорам

Еһошафат, дөнья куеп, Давыт шәһәрендә ата-бабалары янында гүргә иң
дерелде. Аның урын ына тәхеткә угл ы Яһорам килде. 2 Аның Азария, Ехи
ел, Зәкәрия, Азария һу, Микәи л вә Шефат ия атл ы ир туганнары барысы да Яһүдә*
патшасы Еһошафат угыллары иде. 3 Аталары аларга Яһүдә җирендәг е ныг ыт ылган
калалар белән бергә алтын-көмеш, шулай ук зиннәтле-затлы әйберләр бүләк итте;
патшал ыкн ы исә Яһорамга тапш ырд ы, чөнк и ул беренче бала иде.
4 Яһорам, атасыннан патшал ыкн ы кабул итеп, көчәеп-ныгып киткәннән соң,
үзенең бөтен ир туганнарын, шулай ук Исраи лнең кайбер түрәләрен дә кыл ычтан
узд ырд ы. 5 Тәхеткә утырганда, Яһорамга утыз ике яшь бул ып, Иерусал имдә ул сиг ез
ел дәвам ында патшал ык итте. 6 Ахаб кызы аның хат ын ы булганл ыктан, ул, Ахаб
йорт ы кылган гамәлләрне кабатлап, Исраи л патшалары юлыннан йөреп, Раббы
күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы. 7 Әмма Давыт белән төзегән килеш ү
хак ына Раббы Давыт йорт ын һәлак итәргә теләмәде, чөнк и Ул аңа һәм аның нәсе
ленә патша тәхетен мәңг елеккә вәгъдә иткән иде.
8 Яһорам идар ә иткән чорда, Эдом, Яһүдәг ә карш ы баш күт әр еп, үзенә патша
сайлап куйд ы. 9 Шул сәбәпле Яһорам үзенең гаскәр башл ыклары вә бөтен суг ыш
арбалары белән бергә шул тарафк а юнәлде. Эдом иләр Яһорамн ы чолгап алд ылар,
әмма төнлә ул һөҗ үм итеп камал ышн ы өзде. 10 Шул рәвешле, Эдом Яһүдә хак им
лег еннән кот ылд ы, һәм бу хәл бүг енг е көндә дә саклана.
1

* 21:2 Яһүд ә

– яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Исраи л.
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Яһорам үзенең ата-бабалары Раббы Алласыннан йөз чөергән өчен, шул вак ытлар
да Либна да баш күтәрде. 11 Яһорам шулай ук Яһүдәдәг е калк ул ыкларда гыйбадәт
кыл у урыннары булд ырд ы, Иерусал им халк ын чит илаһларга табын ырга өндәп,
Яһүдәне туры юлдан язд ырд ы.
12 Беркөн аңа Ильяс пәйг амб әрдән хат килеп төшт е, анда болай дип язылг ан иде:
Ерак бабаң Давытн ың Алласы, Раббы, менә нәрсә ди: атаң Еһошафат һәм
Яһүдә патшасы Аса юлыннан йөрм ичә, 13 Исраи л патшаларына ияреп китеп,
син Яһүдәне вә Иерусал им халк ын илаһларга табын ырга өндәдең – Ахаб йорт ы
кылган гамәлләрне кабатлад ың; өстәвенә синнән яхш ырак булган ир туганна
рыңн ы – атаң гаиләсен юк иттең. 14 Менә шун ың өчен Раббы синең халк ыңн ы,
угылларыңн ы, хат ыннарыңн ы, бөтен мал-мөлкәтеңне зур казага сал ыр. 15 Үзең
исә, каты авыруга дучар булып, эч хастасыннан җәфаланырсың. Авыруың көннәнкөн аза барып, синең эчке әгъзаларың эчеңнән коел ып бетәр.
16 Раббы пелешт иләрнең һәм хәб әш иләр белән чикт әш яшәг ән гар әпләрнең
рух ын Яһорамга карш ы ярсыт ып, 17 алар Яһүдәгә карш ы яуга күтәрелделәр һәм,
җирләрен басып алып, патша сараендаг ы бөтен мал-мөлкәтне, патшан ың угыл
ларын вә хат ыннарын кулга төшерделәр; патшан ың кече угл ы Яһүәхәздән* бүтән
балалары калмад ы.
18 Шуш ы хәлләрдән соң Раббы Яһорамг а төз әлмәслек эч хаст асы җиб әрде. 19 Тора-бара, ике еллап вак ыт узгач, аның авыруы азганнан-аза барып, эчке әгъзалары
эченнән коела башлад ы, һәм ул кат ы газаплардан соң дөнья куйд ы. Вафат булган
патшалар хөрмәтенә, гадәттә, учак янд ыралар иде, әмма Яһорамга баг ышлап хал
кы учак кабызмад ы.
20 Тәхеткә утырг анда, аңа утыз ике яшь бул ып, Иерусал имдә ул сиг ез ел дәв а
мында патшал ык итте. Яһорамн ың вафат ыннан соң егълау матәме узд ырылмад ы.
Аны Давыт шәһәрендә дәфен кылд ылар, тик патшалар төрбәсенә куймад ылар.

22

Яһүдә патшасы Ахаз ея

Гарәпләр белән берлектә яһүд иләр сстан ына һөҗ үм иткән юлбасарлар Яһо
рам патшан ың өлкән угылларын кырып бетерү сәбәпле, Иерусал им халк ы
Яһорам урын ына аның кече угл ы Ахазея не куйд ы. Шул рәвешле, Яһүдә тәхетенә
Яһорам угл ы Ахазея килде. 2 Патшал ык итә башлаганда, Ахазея гә егерме ике* яшь
бул ып, Иерусал имдә ул бер ел дәвам ында патша бул ып торд ы. Аның әнкәсе Ата
лия – Омри оныг ы иде. 3 Ахазея Ахаб йорт ы юлыннан йөрде, чөнк и явыз эшләргә
аны әнкәсе этәрә иде; 4 ул, Ахаб йорт ы сыман, Раббы күзенә ятышсыз күренгән
гамәлләр кылд ы, чөнк и атасын ың вафат ыннан соң аның киңәшчеләре Ахаб йор
тыннан бул ып, шулар аны һәлакәткә дучар итте.
5 Ахаз ея, аларн ың киңәшен тот ып, Исраи лнең патшасы Ахаб угл ы Йорам белән
берлектә Рамот-Гилыгад тарафына – Арам патшасы Хазаи лгә карш ы яуга кузгалд ы.
1

* 21:17 Яһүәх әз

– 22:1 дә һәм «IV Патшалар», 8:24 тә «Ахазея» дип бирелг ән.
«IV Патшалар», 8:26 белән чаг ышт ырыг ыз. Яһүд телендәг е төп нөсхәдә
сүзгә-сүз: кырык ике.

* 22:2 ...егерм е ике... –
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Суг ыш барыш ында арам иләр Йорамн ы җәрәхәтләде, 6 һәм ул, Рамаһ каласында
Арам патшасы Хазаи лгә карш ы суг ышк анда алган яраларын дәвалар өчен, Изре
гылга әйләнеп кайтт ы. Яһүдә патшасы Яһорам угл ы Ахазея исә, сырх аулап ятк ан
Ахаб угл ы Йорамн ың хәлен белешергә дип, Изрег ылга килде.
7 Аллаһ ы ихт ыя ры буенча Ахаз ея, Йорам янына килеп, шунда әҗәлен табарг а ти
еш була. Йорам янына килеп җиткәч, алар, Ахазея белән икесе бергә, Нимш и угл ы
Еһүне карш ы алырга чыкт ылар. Раббы әлег е Еһүне шулай Ахаб йорт ын корыт ыр
өчен сайлап алган иде. 8 Ахаб гаиләсен хөкемгә тарт к ан чакта, Еһү, Яһүдә түрәлә
ренә һәм Ахазея гә хезмәт иткән берт уган кардәшләренең угылларына тап бул ып,
аларн ың да җаннарын кыйд ы. 9 Аннары ул Ахазея не эзләргә тот ынд ы; Ахазея не,
Самарея дә яшеренеп ятк ан җиреннән табып алып, Еһү карш ына китерделәр һәм
җан ын кыйд ылар. Аннары: «Ахазея – бөтен йөрәг е белән Раббын ы эзләгән Еһоша
фатн ың угл ыд ыр», – дип, аны дәфен кылд ылар. Шул рәвешле, Ахазея гаиләсендә
патша бул ып торырдай кеше калмад ы.
Яһүдә патшабикәсе Аталия нең тәх еткә утыруы
Ахазея нең әнкәсе Атал ия, угл ын ың үлүен белгәннән соң, Яһүдә патшасын ың
бөтен нәсел-нәсәбен кырып бетерде. 11 Әмма Яһорам патшан ың Яһошабгат* исемле
кызы, үлемгә дучар ителгән патша угыллары арасыннан Ахазея нең Йоаш исемле
угл ын урлап, аны сөт анасы белән бергә йок ы бүлмәсенә кач ырд ы; шул рәвешле,
Яһорам патшан ың кызы – рух ан и Еһоя дан ың хат ын ы, Ахазея нең кыз туган ы Яһо
шабгат – Йоашн ы Атал ия күзеннән яшерде, һәм бала исән калд ы. 12 Илдә Атал ия
патшал ык иткән чорда, Йоаш алт ы ел дәвам ында якыннары белән бергә Аллаһ ы
йорт ында кач ып яшәде.
10

23

Атал ия җиденче елын патшал ык иткәндә, Еһоя да, тәвәккәлләп, йөзбаш
лары Ерух ам угл ы Азария, Еһох анан угл ы Исмәг ыйль, Обид угл ы Азария,
Адая угл ы Маг асея һәм Зихри угл ы Элишафат белән килеш ү төзеде дә, 2 алар,
Яһүдә җирен йөреп чыг ып, барл ык шәһәрләрдән левиләрне һәм Исраи лнең гаилә
башларын җыеп Иерусал имгә килделәр. 3 Җыел ып килгән шуш ы хал ыкк а Еһоя да:
– Менә бу – патша угл ыд ыр! Давыт нәселенә Раббы вәгъдә иткәнчә, тәхеттә
ул утырырга тиеш, – дип белдерде, һәм бөтен җәмәгать шунда Аллаһ ы йорт ында
патша белән килеш ү төзеде. – 4 Сез менә нәрсә эшләг ез, – дип сүзен дәвам итте
Еһоя да, – шимбә көнне хезмәткә керешкән рух ан и вә левиләрнең өчтән бер өлеше
ишек төбендә сакта торсын, 5 икенче бер өлеше – патша сараенда, таг ын бер өлеше
исә Ниг ез капк асы төбендә булсын; ә бар хал ык Раббы йорт ын ың ишега лларына
җыелсын. 6 Хезмәттәг е рух ан и вә левиләрдән башк а берәү дә Раббы йорт ына кер
мәсен. Алар пакьлән ү йоласын узган, шуңа күрә аларга керергә ярый. Калган бар
хал ык Раббы йөкләгән вазифан ы башк арсын. 7 Левиләр, кулларына корал тот ып,
патшан ы бөтен яктан урап алсыннар. Кем дә булса Аллаһ ы йорт ына керергә ом
тылса, җан ын кыег ыз. Патша кайда гына барса да, янәшәсендә бул ыг ыз.
1

* 22:11 Яһош абг ат

– «IV Патшалар», 11:2 дә «Яһошеба» дип бирелг ән.
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8 Левиләр һәм яһүд иләрнең бөт енес е рух ан и Еһоя да кушк анча эшләде. Алар,
җитәкче буларак, билг еләнгән шимбә көнне хезмәткә керешкән һәм шул көнне
хезмәтен тәмамлаган һәркемне үз янына туплад ы, чөнк и рух ан и Еһоя да аларн ың
берсен дә кайтарып җибәрмәде. 9 Рух ан и Еһоя да Давыт патшан ың Аллаһ ы йорт ын
да сакланган сөңг еләрен, кечкенә һәм зур калк аннарын йөзбашларына таратт ы.
10 Кулларына корал тотк ан кешеләр ен ул, патшан ы саклар өчен, Аллаһ ы йорт ын ың
көн ягыннан төн ягына кадәр, мәзбәх һәм Йорт тирәл и куеп чыкт ы. 11 Шуннан
Еһоя да һәм аның угыллары патша угл ын алып килделәр, аның баш ына таҗ ки
гезеп, кул ына Кан ун китабы тотт ырд ылар; баш ына май коеп патша дип игълан
иткәннән соң, «Яшәсен патша!», – дип кычк ырд ылар.
12 Атал ия, йөг ер ешкән һәм патшан ы сәламләг ән хал ыкн ың шаулаш уы н ишет еп,
алар янына Раббы йорт ына килсә, 13 ишек төбендә, терәк баганасы янында, патша
басып тора. Аны йөзбашлары һәм бырг ыч ылар әйләндереп алган; ил-йорт күңел
ача, бырг ы тавышлары яңг ырый, уен кораллары тотк ан җырч ылар мәдх ия җырл ый.
Атал ия шунда, өстендәг е киемнәрен ерт ып:
– Хыя нәт, хыя нәт! – дип кычк ырырга тот ынд ы.
14 – Алып чыг ыг ыз аны бир едән; арт ыннан иярүче булса, кыл ычт ан узд ыры
гыз, – дип боерд ы шунда рух ан и Еһоя да гаскәр белән идарә итүче йөзбашларына,
чөнк и Атал ия не Раббы йорт ында үтерүләрен теләмәде.
15 Атал ия не тот ып алд ылар да, патша сараен ың Атлар капк асы янына алып ки
леп, җан ын кыйд ылар.
16 Еһоя д а исә үзенең, хал ыкн ың һәм патшан ың Раббы халк ы бул уы турынд а
килеш ү төзеде. 17 Шуннан соң бар хал ык, Багал йорт ына юнәлеп, аны җимерде,
андаг ы мәзбәхләрне, сыннарн ы ват ып бет ерде һәм шунда, мәзбәхләр алд ында,
Багал каһ ине Маттанн ы үтерде.
18 Аннары Еһояда, Давытның Раббы йорты турындагы күрсәтмәләрен үтәп, ле
виләрдән Раббы йорты өчен җаваплы руханилар билгеләде. Алар, Муса канунында
язылганча, Раббыга тулаем яндыру корбаны китерергә һәм, Давыт кушканча, әлеге
йоланы шатланып-сөенеп, җырлар җырлап башкарырга тиеш иделәр. 19 Нәрсәдән дә
булса нәҗесләнгән кеше Раббы йортына кермәсен өчен, Еһояда капка төбенә сакчылар
куйдырды. 20 Шуннан ул, йөзбашларын, түрәләрне, халык башлыклырын һәм илнең
бар халкын ияртеп, патшаны Раббы йортыннан озата чыкты; алар, Югары капка аша
үтеп, патша сараена уздылар һәм патшаны тәхеткә утырттылар. 21 Ил-йорт рәхәтлә
неп күңел ачты. Аталияне кылычтан уздырганнан соң, шәһәр тынычланып калды.

24

Яһүдә патшасы Йоаш

Тәхеткә утырганда, Йоашк а җиде яшь бул ып, Иерусал имдә ул кырык ел
дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе Сибья тум ыш ы белән Беер-Шебадан
иде. 2 Рух ан и Еһоя да исән чакта, Йоаш гомер бак ый Раббы күзенә ятышл ы күрен
гән гамәлләр генә кылд ы. 3 Еһоя да аңа ике хат ын сайлап бирде, һәм аның әлег е
хат ыннардан угыллары вә кызлары туд ы.
4 Соңрак Йоа шн ың күңеленә Раббы йорт ын яңарт ырг а диг ән уй керде. 5 Ул, ру
хан и вә левиләрне җыеп алып:
1
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– Яһүдә шәһәрләрен йөреп чыг ып, Аллаг ызн ың йорт ын торг ызу өчен, бөтен ис
раи л иләрдән һәр елн ы түләнә торган көмешне җыеп алыг ыз һәм бу эшне озакк а
сузмаг ыз, – диде.
Әмма левиләр ашыкмад ы.
6 Шуннан патша, баш рух ан и Еһоя дан ы чак ырып алып:
– Ни өчен син левиләрдән Яһүдә вә Иерусал имнән сал ым җыеп алып кайт ула
рын таләп итм исең? Шаһ итл ык чат ыры хаҗәтләренә исраф ителгән бу сал ымн ы
Раббы кол ы Муса вә Исраи л җәмәгате билг еләгән булган, – диде. 7 (Явыз Атал ия
нең угыллары, Аллаһ ы йорт ын талап бетереп, андаг ы бөтен изг е әйберне илаһлары
Багалга табын у өчен кулланганнар иде.)
8 Патш а бое рыг ы буенч а бер тартм а ясат ып, аны Раббы йорт ын а кер ә торг ан
ишек янына, тышк ы якк а куйд ылар. 9 Аннары бөт ен Яһүдә җир ендә һәм Иеру
сал имдә, Аллаһ ы кол ы Муса чүлдә чакт а исраи л иләр өчен билг еләг ән сал ымн ы
Раббыг а кит ер ег ез, дип игълан итт еләр. 10 Бөт ен түр әләр дә, гад и хал ык та шатлана-шатлана көмешләр ен алып килеп тартма тулг анч ы сала бирделәр. 11 Левиләр
тартман ы патша түр әләр енә алып килеп, тег еләр тартмадаг ы көмешнең күплег ен
күрг әч, патшан ың кәт иб е һәм баш рух ан ин ың идар әчес е, килеп, тартман ы буша
талар һәм аны кабат үз урын ына куя лар иде. Көннең-көнендә шулай итә торг ач,
байт ак көмеш җыелд ы.
12 Әлег е көмешне патша һәм Еһоя да Раббы йорт ын төз екләндерүчеләрг ә тапш ы
ралар иде дә, алар шул акчага, Раббы йорт ын тергезү-яңарту өчен, таш кисүчеләр,
балта осталары, шулай ук тимерчеләр, бак ырч ылар ялл ый иде. 13 Эшчеләр шулай
эшл и бирделәр, һәм аларн ың хезмәте белән йортн ы төзекләндерү төгәлләнде; алар,
Аллаһ ы йорт ын әүвәлг е хәленә китереп, аны ныг ытт ылар. 14 Төзелеш тәмам тө
гәлләнгәннән соң, көмешнең калган өлешен патша белән Еһоя дага тапш ырд ылар.
Әлег е көмештән Раббы йорт ында хезмәт алып барганда һәм тулаем янд ыру корба
ны китергәндә кирәк булган савытларн ы ясад ылар, шулай ук алт ын вә көмештән
башк а савыт-сабаны эшләделәр. Еһоя да үзе исән чакта, Раббы йорт ында тулаем
янд ыру корбан ы китерелми калмад ы.
15 Еһоя да шакт ый олыг аеп, өлкән яшькә җит еп йөз утыз яшендә дөнья куйд ы.
16 Аллаһ ы өчен, Аның йорт ы өчен Исраи лдә игелекле эшләр башк арг ан Еһоя дан ы
Давыт шәһәрендә патшалар янында дәфен кылд ылар.
17 Әмма Еһоя да үлг әннән соң, Яһүдә түр әләр е баш иеп патша хозурына килделәр;
һәм патша алар сүзенә колак сала башлад ы. 18 Алар, ата-бабаларының Раббы Алласы
йорт ын кире каг ып, алиһә Аширә хөрмәтенә куелган баганаларга, пот-сыннарга
табына торган бул ып киттеләр; аларн ың шуш ы гаепләре өчен, Яһүдәгә һәм Иеру
сал имгә Аллаһ ын ың ачуы чыкт ы. 19 Хал ыкн ы кабат Үзенә таба бормакч ы бул ып,
Раббы алар янына Үзенең пәйгамбәрләрен җибәрде, тик хал ык пәйгамбәрләрнең
үгетләвенә колак салмад ы.
20 Шуннан Еһоя да угл ы рух ан и Зәкәрия не Аллаһ ы Рух ы сарып алд ы, һәм Зәкә
рия, хал ык карш ына басып:
– Аллаһ ы болай дип әйтә: ни өчен сез Раббы боерыкларын бозасыз? Болай бул
са, уңышк а ирешмәссез; Раббыдан йөз чөергәнгә, Ул да сездән йөз чөерер, – диде.
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21 Әмма аңа карш ы фетнә оешт ырылд ы, һәм патша әмер е ниг ез ендә аны Раббы
йорт ын ың ишегалд ында таш атып үтерделәр. 22 Йоаш патша шулай Зәкәрия атасы
Еһоя дан ың аңа кылган игелекле эшләрен онытт ы – аның угл ын ың гомерен кисте.
Җан бирер алд ыннан Зәкәрия:
– Гамәлләреңне күреп, Раббы сиңа җәзасын бирсен, – диде.
23 Шулай булд ы ки, ел ахырында Арам гаскәрләр е Йоа шк а карш ы яуг а күт ә
релде һәм, Яһүдә белән Иерусал имне басып алып, хал ыкн ың бөтен җитәкчелә
рен кырып бетерде; талап алган бөтен табышн ы исә Дәмәшкъ патшасына озатт ы.
24 Ата-бабаларының Раббы Алласыннан йөз чөерг ән өчен, яһүд иләрнең күп санл ы
гаскәрен Раббы арам иләрнең аз санл ы гаскәре кул ына тапш ырд ы. Шуш ы рәвеш
ле Йоаш тиешле җәзасын алд ы. 25 Рух ан и Еһоя да угл ын ың җан ын кыйган өчен,
арам иләр киткән вак ытта авыр яралан ып калган Йоаштан хезмәтчеләре кан үче
алд ылар – аңа карш ы фетнә оешт ырып, ятаг ында үтереп чыкт ылар. Йоашн ы Да
выт шәһәрендә дәфен кылд ылар, тик патшалар төрбәсенә куймад ылар. 26 Аңарга
карш ы фетнәне Забад* (аның әнкәсе аммон и Шимгат иде) һәм Яһозабад (аның
әнкәсе мәаби Шимрит* иде) оешт ырд ы.
27 Йоа шн ың угылл ары, Алл аһ ы йорт ын төз екләндерү турынд аг ы мәгъл үм атл ар,
Йоа шк а карш ы әйт елг ән күп санл ы пәйг амб әрлек сүзләр е Патш ал ар кит абын а
бир елг ән шәр ехләрдә бәя н ителг ән. Йоа ш урын ын а патш ал ыкк а угл ы Амасия
килде.

25

Яһүдә патшасы Амасия

Тәхеткә утырганда, Амасиягә егерме биш яшь бул ып, Иерусал имдә ул
егерме туг ыз ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе Яһогаддан тум ыш ы
белән Иерусал им кызы иде. 2 Амасия Раббы күзенә ятышл ы күренгән гамәлләр
кылд ы, әмма аның гамәлләре ихлас күңелдән эшләнмәде.
3 Хак имлекне ул ныклап үз кул ына алг ач, атасы Йоа ш патшан ы үтерг ән хезмәт
челәрнең җаннарын кыйд ы. 4 Әмма аларн ың балаларына кул күтәрмәде, чөнк и
Муса китабындаг ы Кан унда Раббы болай ди: «Бала гаебе өчен атан ың җан ы кы
елмас, ата гаебе өчен дә балан ың җан ы кыелмас; һәрбер адәм үзенең гөнаһ ы өчен
үлем җәзасына тарт ылсын».
5 Амасия, бөт ен яһүд иләрне җыеп алып, аларн ы гаи ләләр е буенча бүлеп чыкт ы
һәм һәрбер төркем өстеннән меңбашлары, йөзбашлары билг еләде; әлег е башл ык
лар бөтен яһүд иләр вә беньяминнәр өчен җавапл ы иде. Ул, яше егермедән узган
ир-егетләрнең сан ын исәпкә алганнан соң, суг ышк а әзер, сөңг е вә калк ан белән
коралланган өч йөз мең гаскәри барл ыг ын ачыклад ы. 6 Болардан тыш Амасия, йөз
талант көмеш түләп, йөз мең батыр-кыю Исраи л суг ышч ысын яллад ы.
7 Әмма аның янына Аллаһ ы кешес е килеп:
– Патша! Исраи л гаскәре синең белән суг ышк а бармасын, чөнк и Раббы ис
раи л иләр, шуш ы Эфраи м угыллары белән түг елдер. 8 Әгәр син, суг ышк а барып,
1

* 24:26 Забад

– «IV Патшалар», 12:21 дә «Йозабад» дип бирелг ән.
– «IV Патшалар», 12:21 дә «Шомер» дип бирелг ән.

* 24:26 Шимрит
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каһарманнарча көрәшсәң дә, Аллаһ ы сине дошманн ың аяк аст ына сал ыр, чөнк и
Аллаһ ы Үзенең кодрәте белән ярдәм дә итә, аударып ега да ала.
9 Шуннан Амасия Аллаһ ы кешес еннән:
– Исраи л гаскәренә биргән йөз талант көмеш белән нишләргә соң? – дип сорад ы.
Аллаһ ы кешесе аңа:
– Раббы сиңа аннан да күбрәк бирә ала, – дип җаваплад ы.
10 Амасия Эфраи м җиреннән килг ән гаскәрләрне аерып алып өйләренә кайт арып
җибәрде. Исраи л суг ышч ыларын ың Яһүдәгә бик кат ы ачулары чыкт ы, һәм алар,
ярсулары тәмам таш ып, өйләренә тарал ышт ы.
11 Амасия исә, бат ырл ыг ын җыеп, үзенең халк ын Тоз үзәненә яуг а алып китт е
һәм ун мең Сәг ыйрь суг ышч ысын үтерде. 12 Таг ын ун мең кешесен яһүд иләр те
реләй әсир алд ылар; әлег е әсирләрне алар кыя өстенә куы п менг ерделәр дә түбән
төртеп төшерделәр, һәм барысы шунда әҗәлен тапт ы. 13 Амасия үзе белән суг ышк а
алып бармаган, өйләренә кире кайтарып җибәргән гаскәр исә Самарея дән башлап
Бәйт-Хорунга кадәр Яһүдә калаларын талад ы: алар анда өч мең кешенең җан ын
кыйд ылар, байтак мал-мөлкәт кулга төшерделәр.
14 Эдом иләрне җиңеп суг ышт ан әйләнеп кайт к анн ан соң, Амасия Сәг ыйрь
халк ын ың үзе белән алып кайт к ан пот-сыннарына табына, аларга корбан китерә
башлад ы. 15 Раббын ың Амасиягә бик нык ачуы чыкт ы, һәм Ул аның янына Үзенең
пәйгамбәрен җибәрде. Пәйгамбәр аңарга:
– Ни өчен син ул хал ыкн ың илаһларына мөрәҗәгать итәсең? Әлег е илаһлар
үзенең халк ын синең кулдан саклап кала алмад ы түг елме? – диде.
16 Пәйг амб әрнең сүзләр енә патша болай дип җав аплад ы:
– Сине патша киңәшчесе итеп куйдылармы әллә?! Үләсең килмәсә, яп авызыңны!
Пәйгамбәр аңа:
– Шушы эшең һәм минем киңәшкә колак салмаган өчен, Аллаһ ы синең җаныңны
кыя рга хәл кыл уы миңа төгәл мәгъл үмдер, – дип җавап кайтард ы да тын ып калд ы.
17 Яһүдә патшасы Амасия киңәш-табыш итт е дә Исраи л патшасына – Еһүдән
туган Яһүәхәз угл ы Яһоашк а:
– Чык әйдә, йөзгә-йөз килеп суг ыш ыйк, – дип, илчеләрен җибәрде.
18 Әмм а Исраи л патш асы Яһоа ш Яһүдә патш асы Амасияг ә бол ай дип җав ап
кайтард ы:
– Ливанда үсеп утырган күгән агач ы Ливандаг ы эрбет агач ына «Кызыңн ы минем
угл ыма хат ынл ыкк а бир әле» дигән хәбәр җибәргән, ди. Әмма бер кырг ый Ливан
җанвары, килеп, әлег е күгән агач ын таптап бетергән, ди. 19 «Эдом иләрне тар-мар
китердем», – дип, син чамасыз масаеп киттең. Өеңдә генә утыр! Нигә үз баш ыңа
бәла эзл исең?! Югыйсә үзең дә, синең белән бергә Яһүдә дә бетәр.
20 Әмма Амасия аның сүз енә колак салмад ы, чөнк и Эдом илаһларына табынг ан
өчен Аллаһ ы яһүд иләрнең язм ыш ын Яһоаш кул ына тапш ырырга дип хәл кылган
иде инде. 21 Шулай итеп, Исраи л патшасы Яһоаш Яһүдә патшасы Амасиягә карш ы
яуга кузгалд ы, һәм алар Яһүдә җирендәг е Бәйт-Шемештә йөзгә-йөз очрашт ылар.
22 Яһүд иләр, исраи л иләр тарафыннан тар-мар ителеп, өйләр енә кайт ып китт еләр.
23 Шулай итеп, Исраи л патшасы Яһоа ш Яһүдә патшасы Амасияне – Ахаз ея дән
649

II Елъязма 25, 26

туган Йоаш угл ын – Бәйт-Шемештә әсир итеп Иерусал имгә алып килде; анда ул
Эфраи м капк асыннан алып Почмак капк асына кадәр, чама белән дүрт йөз терсәк
арада Иерусал им диварын җимерде; 24 аннары Аллаһ ы йорт ында Обид-Эдом кул
аст ында сакланган бар алтын-көмешне вә савыт-сабаны кулга төшереп, патша са
раендаг ы хәзинәне талап, әсирләр алып, Самарея гә әйләнеп кайтт ы.
25 Исраи л патшасы Яһүәхәз угл ы Яһоа ш дөнья куйг аннан соң, Яһүдә патшасы
Йоаш угл ы Амасия таг ын унбиш ел гомер кичерде. 26 Амасия патшал ык иткән чор
даг ы башк а вак ыйгалар, беренчесеннән алып соңг ысына кадәр, Яһүдә вә Исраи л
патшаларын ың китабында бәя н ителгән.
27 Амасия Раббыдан йөз чөерг әннән соң, Иерусал имдә аңа карш ы фетнә оеш
тырылд ы, һәм ул Лах ишк а кач ып китте; әмма аның арт ыннан Лах ишк а кешеләр
юллап, аны шунда үтерделәр. 28 Амасиянең гәүдәсен, атта алып кайт ып, Яһүдә
каласында ата-бабалары янында дәфен кылд ылар.

26

Яһүдә патшасы Узз ия

Шушы хәлләрдән соң бөтен Яһүдә халкы уналты яшьлек Уззияне* атасы
Амасия урынына патша итеп куйды. 2 Амасия ата-бабалары янында мәңгелек
йокыга талганнан соң, Уззия өр-яңадан Элат каласын тергезде һәм аны кабат Яһү
дәгә кайтарды.
3 Тәхеткә утырганда, Уззия уналты яшендә булып, Иерусалимдә ул илле ике ел
дәвамында идарә итте. Аның әнкәсе Якүлья тумышы белән Иерусалим кызы иде.
4 Уззия, Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылып, һәр нәрсәдә атасы Амасия
не кабатлады. 5 Зәкәрия исән чакта, Уззия Аллаһының йөз нурын табарга омтылып
яшәде; һәм Зәкәрия аны Аллаһыдан куркырга өйрәтте. Уззия Раббыны эзләп яшәгән
көннәрдә, Аллаһы аның тормышын уңышлы итте.
6 Уззия, яуг а кузг ал ып, пелешт иләр белән суг ышт ы, Гәтт ә, Явнедә һәм Ашдод
та шәһәр диварларын җимерде; шуннан соң Ашдод янында һәм Пелешет җиренең
төрле урыннарында калалар төзеде. 7 Пелешт иләргә, Гур-Багалда яшәүче гарәп
ләргә һәм Мыг ун им халк ына карш ы алып барган суг ышларда Аллаһ ы аны Үзенең
ярдәменнән ташламад ы. 8 Аммон иләр Уззия гә сал ым түләп торд ы, шул рәвешле,
аның дан ы Мисыр чикләренә кадәр таралд ы, чөнк и ул гаҗәеп дәрәҗәдә көчле иде.
9 Уззия, Иерусал имнең Почмак капк асында, Үзән капк асында, шулай ук шәһәр
дивары борылган урында манаралар куйд ырып, аларн ы ныг ытт ы; 10 чүлләрдә дә
манаралар салд ырд ы. Үзәндә һәм уйсул ыкларда аның күп санл ы маллары утлап
йөргәнгә, ул байтак кына коелар казытт ы; күңеле игенчелеккә ятк анга күрә, тау
битләрендә һәм уңд ырышл ы җирләрдә игенчеләре, бакчач ылары эшләде.
11 Уззия нең исемлеккә теркәлеп төркемнәрг ә бүленг ән, суг ышк а әзер, өйр әт елг ән
гаскәре бар иде. Бу исемлек патша түрәсе Ханан ия карамаг ындаг ы скәт ип Егыи л
һәм Магасея атл ы бер түрә тарафыннан төзелә иде. 12 Әлег е бат ыр суг ышч ылар
белән ике мең алт ы йөз кабилә башл ыг ы җитәкчелек итте. 13 Алар кул аст ында
дошманнарга карш ы көрәшләрдә патшага ярдәм итәрдәй өч йөз җиде мең дә биш
1

* 26:1 Узз ия

– «IV Патшалар», 14:21 дә «Азария» дип бирелг ән.
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йөз батыр-көчле суг ышч ы бар иде. 14 Уззия бөтен гаскәр өчен калк ан вә сөңг е,
очл ым вә көбә кием, җәя вә ташатк ыч өчен таш әзерләде. 15 Иерусал имдә ул оста
итеп эшләнгән җайланмалар ясатт ы. Әлег е җайланмалар манара башларына, дивар
почмакларына куел ып, югарыдан ук һәм таш очырта иде. Шул рәвешле, Уззия нең
дан ы еракларга таралд ы, чөнк и Аллаһ ы ярдәме белән ул кодрәтле патшага әйләнде.
16 Әмма көче артк ан саен, аның йөр әг ендә тәкәбб ерлек тә үсә бард ы, һәм шул
нәрсә аны һәлакәткә китерде дә: ул, мәзбәх өстендә хуш исле сумала-майлар көй
рәтергә дип Раббы йорт ына аяк басып, үзенең Раббы Алласы алд ында гөнаһ эш
кылд ы. 17-18 Рух ан и Азария һәм аның белән бергә Раббын ың сиксән кыю рух ан ие,
патша Уззия не тотк арламакч ы бул ып, аның арт ыннан иярде һәм:
– Раббы хөрмәт енә хуш исле сумала-майлар көйрәт ү синең эш түг ел, Уззия;
шуш ы эшкә баг ышланган рух ан иларн ың, Һарун угылларын ың вазифасы ул; син
хилаф эш кыласың, чык изг е урыннан, бу эшең өчен Раббы Алла сиңа мәртәбә
өстәмәс! – диде.
19 Раббы йорт ын ың сумала-майлар көйр әт ү мәзб әхе карш ында сумала-майлар
көйрәт ү савытын тотып торган Уззиянең аларга бик нык ачуы килде; һәм шул вак ыт
ны, руханиларга ачуы кузгалган чакта, руханиларның күз алдында Уззия патшаның
маңгаена махау зәхмәте бәреп чыкт ы. 20 Баш рухани Азария һәм башка руханилар,
Уззия маңгаендаг ы махау зәхмәтен күреп, аны Раббы йорт ыннан чыгарга мәҗбүр
иттеләр; патша үзе дә тизрәк чыг ып кит ү җаен карады, чөнк и Раббы аңа зыян салган
иде. 21 Уззия патша, ахырг ы сәгатенә кадәр махау зәхмәтеннән азапланып, аерым
йортта яшәде; аңа Раббы йорт ына керү дә тыелган иде. Аның углы Иотам патша
сараен да кайг ыртт ы, Яһүдә җирендә яшәүче халык белән дә идарә итте.
22 Уззия патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, бер енчес еннән алып соң
гысына кадәр, Амотс угл ы пәйгамбәр Ишаг ыйя тарафыннан язып калд ырылган.
23 Уззия, дөнья куеп, мах ау зәхмәтле булг анг а күр ә, патша төрб әләр е тир әс ендә,
патшалар күмелә торган кырда ата-бабалары янында дәфен кыл ынд ы. Аның уры
нына патша бул ып угл ы Иотам килде.

27

Яһүдә патшасы Иотам
1 Тәхеткә утырг анда, Иотамг а егерме биш яшь бул ып, Иерусал имдә ул уна лт ы

ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе Яруша – Сад ыйк кызы иде. 2 Иотам,
Раббы күзенә ятышл ы күренгән гамәлләр кыл ып, һәрбер эштә атасы Уззия не ка
батлад ы, тик атасы сыман Раббы йорт ына бәреп кермәде; ә хал ык бозык эшләрен
дәвам итә бирде. 3 Иотам Раббы йорт ындаг ы Югары капк ан ы яңадан төзеде, Офел
калк ул ыг ындаг ы шәһәр диварын төзәт ү буенча зур эшләр башк ард ы; 4 таул ы Яһү
дә төбәг ендә калалар торг ызд ы, урманнарда кальгалар һәм манаралар салд ырд ы.
5 Иотам, аммон иләр патшасына карш ы суг ышк а чыг ып, аларн ы җиңде; шул ел
ны аммон иләр аңа йөз талант көмеш, ун мең кор бодай һәм ун мең кор арпа түләде.
Икенче, өченче елларн ы да аммон иләр шун ың кадәр үк сал ым түләде.
6 Раббы Алл асы алд ынд а туры юлд ан тайп ылм ыйч а йөрг әнг ә күр ә, тора-бара Иотам куә тле бер патшага әйләнде. 7 Иотам патшал ык иткән чордаг ы башк а
вак ыйг алар, ул алып барг ан суг ышлар һәм башк арг ан эшләр Исраи л вә Яһүдә
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патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән. 8 Тәхеткә утырганда, аңа егерме биш
яшь бул ып, Иерусал имдә ул уна лт ы ел дәвам ында идарә итте. 9 Иотам, дөнья куеп,
Давыт каласында дәфен кыл ынд ы. Аның урын ына патша бул ып угл ы Әхәз килде.

28

Яһүдә патшасы Әхәз

Тәхеткә утырганда, Әхәзгә егерме яшь бул ып, Иерусал имдә ул уна лт ы ел
дәвам ында идарә итте. Ерак бабасы Давыттан үзгә буларак, Раббы күзенә
ятышл ы күренгән гамәлләр кылмад ы ул; 2 Исраи л патшалары юлыннан йөрде, та
бын ыр өчен илаһ Багал сыннарын койд ырд ы; 3 Бен-Һинном үзәнендә корбаннар
янд ырд ы, исраи л иләр күз алд ыннан Раббы сөргән хал ыкларн ың әшәке йолаларына
ияреп, хәтта үзенең угылларын да учакк а сал ып корбан кылд ы; 4 калк ул ыкларда,
түбәҗ ирләрдә, киң ябалдашл ы вә мул яфракл ы һәр агач төбендә корбан чалд ы,
хуш исле сумала-майлар көйрәтте.
5 Шуңа күр ә Раббы Алласы Әхәзнең язм ыш ын Арам патшасы кул ына тапш ырд ы,
һәм арам иләр, аны тар-мар китереп, бик күп кешеләрен әсир төшереп Дәмәшкъкә
алып киттеләр. Икенче бер вак ытта Раббы Алласы аны Исраи л патшасы кул ына
тапш ырд ы, һәм ул Әхәзне тәмам тузд ырып бетерде: 6 Исраи л патшасы Ремал ия
угл ы Пек ах бер көн эчендә яһүд иләрнең йөз егерме мең гая рь суг ышч ысын кы
рып салд ы, чөнк и алар ата-бабаларының Раббы Алласыннан йөз чөергәннәр иде.
7 Эфраи м баһ ад иры Зихри исә патша угл ы Маг ас ея нең, патша сараен ың башл ыг ы
Азрик амн ың һәм патшадан соң икенче кеше саналган Элк анан ың җан ын кыйд ы.
8 Исраи л иләр, үзләр енең кардәшләр е яһүд иләрнең ике йөз мең кешес ен – хат ын
нарын, кыз-угылларын әсирлеккә алып, шулай ук исәпсез-хисапсыз күләмдәг е
малларын кулга төшереп, әлег е табышн ы Самарея гә алып китте.
9 Анда Раббын ың Одед атл ы бер пәйг амб әр е яши иде. Ул, Самар ея г ә кайт ып
кил үче гаскәрләрнең карш ысына чыг ып, болай диде:
– Ата-бабаларыгызның Раббы Алласы, яһүд иләргә ачулан ып, аларн ың язм ыш ын
сезнең кулга тапш ырд ы, сез исә аларн ы шунд ый шәфк атьсезлек белән кырд ыг ыз
ки, бу хакта хәтта күкләргә барып иреште. 10 Хәзер инде сез Яһүдә вә Иерусал им
халк ын үзег езнең колларыг ыз итәргә ния тл исез. Раббы Аллаг ыз алд ында әллә
үзег езнең гаебег ез юкм ы?! 11 Тыңлаг ыз сүземне, әсирлеккә алган кардәшләрег езне
кайтарып җибәрег ез, чөнк и Раббын ың сезгә ачуы бик зурд ыр.
12 Шулв ак ыт Эфраи м угылларыннан кайбер башл ыклар – Еһох анан угл ы Азария,
Мәш иллемот угл ы Бәрәх ия, Шалл ум угл ы Яхызкыйя һәм Хадл и угл ы Амаса, – су
гыштан кайт ып кил үче гаскәриләр карш ына чыг ып, 13 болай диделәр:
– Әлег е әсирләрне бирегә алып кайт ып, Раббы карш ында безне гаепле итмәг ез.
Кылган гөнаһларыбызга өстәп яңа гаеп өймәкче буласызм ы?! Безнең гаеп болай
да чиксез зур, һәм Раббын ың ачу-ярсуы Исраи л җирендәдер!
14 Шуш ы сүзләрдән соң гаскәриләр әсирләрне дә, кулг а төшерг ән табышн ы да
түрәләренә һәм җыелган хал ыкк а тапш ырд ылар. 15 Исемнәре телгә алынган шу
шы ир-егетләр, табыш итеп алып кайт к ан кием-салым арасыннан сайлап, ялан
гач әсирләрнең өс-башын киендерделәр, аяк киеме бирделәр, ашатып-эчерттеләр,
яраларына шифал ы смай сөртт еләр һәм, хәлсезләрен ишәкләрг ә атланд ырып,
1
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кардәшләре янына – хөрмәләр каласы Әрихәгә озатт ылар, үзләре исә Самарея гә
әйләнеп кайтт ылар.
16 Шулв ак ыт Әхәз патша, ярдәм сорап, с Ашш ур патшасына мөр әҗәг ать итт е.
17 Чөнк и Яһүдәг ә эдом иләр кабат һөҗ үм итеп, хал ыкн ы әсирлеккә төшер еп үзлә
ре белән алып киткән иделәр; 18 Яһүдәдәг е үзәндә һәм көнья кта урнашк ан кала
ларга шулай ук пелешт иләр дә һөҗ үм итеп, Бәйт-Шемеш, Аял ун, Гедеротн ы һәм
тирә-яктагы авыллары белән бергә Сөкөһ, Тимна вә Гимзон ы яулап алып, шунда
яши башлаган иделәр. 19 Исраи л патшасы Әхәз Раббыга тугрыл ыг ын саклам ыйча
Яһүдәне азд ырган өчен, Раббы әнә шул рәвешле Яһүдәне мәсхәрәгә калд ырд ы.
20 Шулай Ашш ур патшасы Тилгат-Пилнеһесер Әхәз янына килде, әмма ярдәм күр
сәтәсе урынга бары авырл ыклар гына китерде. 21 Әхәз Раббы йорт ындаг ы, патша
сараендаг ы һәм түрәләрдә булган хәзинәне, җыеп, Ашш ур патшасына бирде, әмма
мон ың ярдәме тимәде.
22 Хәтт а шунд ый кыен вак ытларда да Әхәз патша Раббыг а хыя нәт кыл уы н дәв ам
итте: 23 «Мине Дәмәшкъ илаһлары җиңде», – дип уйлап, алар хөрмәтенә корбаннар
китерде; «Арам патшаларына илаһлары бул ышт ы, әгәр аларга корбан китерсәм,
миңа да ярдәм итәрләр», – дип өметләнде ул. Әмма шуш ы илаһлар аңа һәм бөтен
Исраи л халк ына һәлакәт китерүче генә булд ы.
24 Шуннан Әхәз Аллаһ ы йорт ындаг ы бөт ен савытларн ы җыеп алып китт е*, Раб
бы йорт ын ың ишекләрен бикләп куйд ы, Иерусал имнең бөтен урам чатларында
мәзбәхләр эшләтте; 25 чит илаһларга корбан китерү өчен, Яһүдә җирендәг е бөтен
калаларда калк ул ыклар булд ырд ы; мон ың белән ул ата-бабалары Раббы Алласы
ның бик нык ачуы н чыгард ы.
26 Әхәз патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, ул башк арг ан эшләр, бе
ренчесеннән алып соңг ысына кадәр, Яһүдә вә Исраи л патшаларын ың китабында
бәя н ителгән. 27 Әхәз, дөнья куеп, Иерусал им каласында дәфен кыл ынд ы, әмма
аны Исраи л патшаларын ың төрбәсенә куймад ылар. Аның урын ына патша бул ып
угл ы Хизәк ыйя килде.

29

Хиз әкыйя патшаның Аллаһы йортында гыйбадәт кылуны яңартуы

Тәхеткә утырганда, Хизәк ыйягә егерме биш яшь бул ып, Иерусал имдә ул
егерме туг ыз ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе Абия – Зәкәрия кызы
иде. 2 Хизәк ыйя, бар нәрсәдә ерак бабасы Давытн ы кабатлап, Раббы күзенә ятыш
лы күренгән гамәлләр кылд ы.
3 Хак имлег енең бер енче елында, бер енче айда ул, Раббы йорт ын ың ишекләр ен
ачт ырып, аларн ы төзәтт ерде. 4 Рух ан иларн ы һәм левиләрне чак ырт ып, аларн ы
Йортн ың көнч ыг ыш тарафындаг ы мәйданга җыйд ы да:
5 – Левиләр, тыңл аг ыз әле мине! – дип сүз ен башл ад ы. – Үзег ез пакьләнепчистарыныгыз да ата-бабаларыгыз Раббы Алласын ың йорт ын изг еләштерег ез, аны
нәҗесләүче һәммә нәрсәне чыгарып ташлаг ыз. 6 Безнең хыянәтчел ата-бабаларыбыз
1

* 28.24 ...алып

китте... – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «ват ып бет ерде» диг әнне дә аңлат ырг а
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Раббы Аллабыз алд ында явызл ык кылд ылар, Аңардан ваз кичтеләр; Раббы йор
тыннан йөз чөереп, аңа арк алары белән борылд ылар; 7 болд ырын ың ишекләрен
бикләделәр, шәмдәлләрне сүндерделәр, хуш исле сумала-майлар көйрәт үдән туктап,
Изг е йортта Исраи л Алласына тулаем янд ыру корбаннары китерм и башлад ылар.
8 Әнә шун ың өчен Яһүдә белән Иерусал имг ә Раббын ың ачуы чыкт ы, Ул аларн ы
вәйран хәлгә төшереп адәм рисвае итте, көлкегә калд ырд ы; мон ың шулай икәнен
сез үз күзләрег ез белән күреп торасыз. 9 Шун ың өчен аталарыбызн ың гомере кы
лычтан киселде, кыз-угылларыбыз вә хат ыннарыбыз әлегәчә әсирлектә кала бирә.
10 Аның безг ә булг ан ярсуы басылсын өчен, мин хәз ер Исраи лнең Раббы Алласы
белән килеш ү төзергә тел им. 11 Балак айларым! Хезмәтег ездә игът ибарсыз булма
гыз, чөнк и хезмәтче буларак Аның карш ында тору, Аңа корбан китерү өчен, Раббы
сезне сайлап алд ы.
12 Анда левиләрдән түб әндәг е кешеләр басып тора иде: Коһ ат нәс еленнән – Ама
сай угл ы Мах ат һәм Азария угл ы Йои л; Мерари нәселеннән – Әбд и угл ы Кыйш
һәм Яһаллелел угл ы Азария; Гершон нәселеннән – Зимма угл ы Йоа х һәм Йоа х угл ы
Гадән; 13 Элисапан нәселеннән – Шимри һәм Егыи л; Асаф нәселеннән – Зәкәрия
һәм Маттан ия; 14 Һеман нәселеннән – Ехиел һәм Шимг ый; Едут ун нәселеннән –
Шәмәг ыйя һәм Уззиел.
15 Алар, үзләр енең ир туг аннарын җыеп алып, чистарынып пакьләнделәр дә,
Раббы сүзенә буйсынган патшан ың боерыг ын үтәргә дип, Раббы йорт ын пакьлән
дерергә киттеләр. 16 Раббы йорт ын пак ьләндерер өчен, рух ан илар эчкә үттеләр,
андаг ы бөтен нәҗес әйберне ишегалд ына чыгард ылар, левиләр исә аны Кыдрун
ташк ын ы буена илтеп ташлад ылар. 17 Алар, чистарт у эшен беренче айн ың берен
че көнендә башлап, шул айн ың сиг езенче көнендә Раббы йорт ын ың болд ырына
җиттеләр; таг ын сиг ез көн дәвам ында Раббы йорт ын изг еләштерделәр һәм беренче
айн ың уналт ынч ы көнендә әлег е эшне төгәлләп чыкт ылар.
18 Шуннан алар Хиз әк ыйя патша янына килеп:
– Без Раббы йорт ын, шулай ук корбан янд ыру мәзбәхен һәм аның барча са
вытларын, изг е икмәк куя торган өстәлне һәм аның барча савытларын нәҗестән
арынд ырд ык; 19 тугрыл ыксыз Әхәз патша үзе идарә иткән чорда кирәксезгә чы
гарган бөтен савытларн ы пакьләп әзерләп куйд ык; хәзер алар Раббын ың мәзбәхе
янында торалар, – диделәр.
20 Икенче көнне ирт үк Хиз әк ыйя патш а шәһәр башл ыкл арын җыеп алд ы да
алар белән бергә Раббы йорт ына юнәлде. 21 Алар патшал ыкн ың, Яһүдә халк ын ың
гөнаһларын йол у өчен, шулай ук Изг е йорт өчен корбанл ык мал итеп җиде үгез,
җиде сарык тәкәсе, җиде сарык бәрәне һәм җиде кәҗә тәкәсе алып килделәр; Хи
зәк ыйя патша Һарун нәселеннән булган рух ан иларга Раббы мәзбәхендә тулаем
янд ыру корбан ы китерергә кушт ы. 22 Рух ан илар, үгезләрне чал ып, кан ын мәзбәх
өстенә сиптеләр; аннары, сарык тәкәләрен чал ып, аларн ың да кан ын мәзбәх өс
тенә сипт еләр; ахырдан, бәрәннәрне чал ып, шулай ук каннарын мәзбәх өст енә
сиптеләр. 23 Шуннан соң патша һәм җыелган хал ык карш ына сгөнаһ йол у корба
ны итеп китереләсе кәҗә тәкәләрен алып килеп, тег еләр әлег е малларн ың өстенә
кулларын куйд ылар. 24 Рух ан илар малларн ы чалд ылар да, бөтен Исраи л халк ын ың
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гөнаһларын юу өчен, мәзбәх өстенә кан сиптеләр, чөнк и патша бөтен Исраи л хал
кы өчен тулаем янд ыру корбан ы һәм гөнаһ йол у корбан ы китерергә боерган була.
25 Давыт патша һәм аның гаи птән хәб әр бирүчесе Гәд, шулай ук Натан пәйг амб әр
кушканча, Хизәк ыйя патша тәлинкәләрдә, арфада вә гөсләдә уйнаучы левиләрнең
һәммәсенә Раббы йорт ындаг ы урыннарын күрсәтеп чыкт ы; бу – Үзенең пәйгам
бәрләре аша Раббы урнашт ырган тәрт ип иде. 26 Левиләр Давытның уен коралларын,
руханилар исә, бырг ыларын алып кереп, үз урыннарына бастылар. 27 Хизәк ыйя мәз
бәхтә тулаем яндыру корбаны китерергә боерды. Шушы йоланы үтәргә керешкәч,
бырг ыларга вә Исраи л патшасы Давытның уен коралларына кушылып Раббы хөр
мәтенә җыр башланды. 28 Тулаем яндыру корбаны китерү тәмамланганчы, җыелган
бар халык сәҗдә кыла, җырчылар – җырлый, бырг ычылар бырг ы кычк ырта бирде.
29 Тулаем янд ыру корбан ы кит ерү тәмамланг ач, патша һәм аның янындаг ы бар
хал ык, тезенә төшеп, Раббы алд ында баш иде. 30 Хизәк ыйя патша вә түрәләр ле
виләргә, Давыт патша һәм гаи птән хәбәр бирүче Асаф язган юлларн ы җырлап,
Раббын ы данларга кушт ылар; тег еләр шатланып-сөенеп Раббыга дан җырлад ылар
һәм Аның карш ында сәҗдә кыл ып башларын иделәр.
31 – Сез шуш ылай итеп үзег езне Раббыг а баг ышлад ыг ыз, – диде Хизәк ыйя, – инде,
бире килеп, Раббы йорт ына корбаннарыг ызн ы вә рәхмәт бүләкләрег езне китерег ез.
Җыелган бар хал ык корбан мал ы, рәхмәт бүләкләре, теләг е булганнар исә тулаем
янд ыру корбан ы да китерде.
32 Хал ык кит ерг ән корбанл ык малн ың сан ы түб әндәг ечә иде: җитмеш баш үгез,
йөз баш сарык тәкәсе, ике йөз баш тәкә бәрән; тулаем янд ырыласы әлег е корбан
лыклар барысы да Раббыга баг ышланд ы. 33 Болардан тыш изг е корбан мал ы итеп
алт ы йөз баш эре һәм өч мең баш вак терлек китерелде. 34 Рух ан илар аз санл ы иде,
алар тулаем янд ыру корбан ы өчен тәгаенләнгән малн ың барысын да тунап өлг ерә
алмад ылар, шуңа күрә башк а рух ан илар пакьлән ү йоласын үтәгәндә, эшләр тә
мам булганч ы, левиләр ярдәм итә торд ы; (чөнк и рух ан илар белән чаг ышт ырганда
левиләр пакьлән ү йоласын җентекләбрәк башк ара иделәр). 35 Тулаем янд ыру кор
банл ыг ыннан тыш тат ул ык корбан ын ың эч мае һәм тулаем янд ыру корбан ы белән
бергә китерелә торган сшәраб бүләг е дә шакт ый күп иде.
Шул рәвешле, Раббы йорт ында гыйбадәт кыл у яңарт ылд ы. 36 Аллаһ ын ың Үз
халк ына кылган шуш ы эшенә Хизәк ыйя һәм бар хал ык бик шат иде, чөнк и бу бик
тиз эшләнде.

30

Хиз әкыйянең Котылу бәйрәмен үткәрүе

Пакьләнергә өлгергән руханилар аз бул у һәм халык Иерусалимгә җые
лып бетмәү сәбәпле, халык сКот ыл у бәйрәмен үз вак ыт ында үткәрә алма
ды, шуңа күрә патша, аның түрәләре һәм Иерусалим халк ы бәйрәмне икенче айда
уздырырга карар кылды. Шунлыктан Хизәк ыйя, бөтен Исраи л һәм Яһүдә җиренә
хәбәр юллап, Эфраим белән Менашше халыкларына хат язып, аларны, Исраи лнең
Раббы Алласы хөрмәтенә уздырылачак Кот ыл у бәйрәмен билгеләп үтү өчен, Иеру
салимдәге Раббы йорт ына чак ырды. 4 Әлеге карарны патша да, халык та дөрес дип
тапт ы. 5 Алар бөтен Исраи л җирендә, Беер-Шеба каласыннан алып Дан каласына
1-3
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кадәр, Исраи лнең Раббы Алласы хөрмәтенә уздырылачак Кот ыл у бәйрәмен билге
ләп үтү өчен, халык Иерусалимгә җыелсын дип, хәбәр итәргә хәл кылганнар иде,
чөнк и аны күптән инде Кан ун кушканча зурдан үткәргәннәре юк иде. 6 Шулай итеп,
патша һәм аның түрәләре язган хатларны алып, атчабарлар бөтен Исраи л вә Яһүдә
җире буйлап таралды. Патша боерыг ы буенча алар шушы сүзләрне игълан итте:
«Исраи л иләр! Ибраһ им, Исх ак вә Исраи лнең Алласына – Раббыга – йөзег ез
белән борыл ыг ыз, шул чаг ында Ул да сезгә – Ашш ур патшалары кул ыннан кот ы
лып калган хал ыкк а таба борыл ыр. 7 Ата-бабаларының Раббы Алласына тугры
лык сакламаган аталарыг ыз һәм кардәшләрег ез сыман булмаг ыз; күргәнег езчә, Ул
аларн ы әнә шун ың өчен һәлакәткә дучар итте. 8 Аталарыг ыз сыман үҗәт булмаг ыз,
Раббыга буйсын у күрсәтег ез; Ул мәңг егә изг еләштергән изг е урынга килег ез һәм
Раббы Аллаг ызга хезмәт итег ез, шул чаг ында Ул сезгә булган ачу-ярсуын тыеп ка
лыр. 9 Раббыга йөзег ез белән борылсаг ыз, кардәшләрег ез вә балаларыг ыз, үзләрен
әсир итүчеләр күз алд ында рәхим-шәфкать табып, шуш ы җирләргә әйләнеп кайта
алырлар, чөнк и Раббы Аллаг ыз кызган учан вә рәх имле. Әгәр сез Аңа йөзег ез белән
борылсаг ыз, Ул да сездән йөзен чөермәс».
10 Атчабарлар Зәбул ун чикләр енә кадәр Эфраи м һәм Менашше җирләр ендәг е
калаларн ы берсе арт ыннан икенчесен әйләнеп чыкт ылар; әмма хал ык аларн ы
мәсхәрәләп көлде генә. 11 Алай да Ашер, Менашше һәм Зәбул ун ыругларыннан
кайберәүләр, түбәнчелек күрсәтеп, Иерусал имгә килделәр. 12 Раббы сүзе буенча
патша һәм түрәләр биргән боерык үтәлсен өчен, Аллаһ ын ың кул ы Яһүдә кешелә
ренең күңелләрен бер итте.
13 сТөче күмәч бәйр әмен узд ыру өчен, икенче айда Иерусал имг ә байт ак хал ык
җыелд ы. Бирегә килгән хал ык гаҗәеп күп санл ы иде. 14 Шуннан хал ык, кузгал ып,
Иерусал имдә чит илаһларн ың мәзбәхләрен җимереп бет ерде, хуш исле сумаламайлар көйрәт ү мәзбәхләрен Кыдрун ташк ын ына илтеп ырг ытт ы.
15 Икенче айн ың унд үрт енче көнендә алар бәйр әм хөрмәт енә корбан бәр әне
чалд ылар. Рух ан илар һәм левиләр, оятларына көч килеп, пакьләнделәр дә Раббы
йорт ында тулаем янд ыру корбан ы китерделәр. 16 Аллаһ ы кешесе Муса кан ун ын
да әйтелгәнчә, аларн ың һәммәсе үзенең тиешле урын ында басып торд ы. Левиләр
кул ыннан кабул итеп алып, рух ан илар бәрәннең кан ын мәзбәх өстенә сиптеләр.
17 Җые лг ан хал ык арасында пакьләнмәг ән кешеләр күп бул у сәб әпле, бәйр әм хөр
мәтенә Раббыга китерелгән корбан бәрәнен алар урын ына левиләр чал ырга мәҗбүр
булд ы. 18-19 Хал ыкн ың байтаг ы (күбесенчә Эфраи м, Менашше, Исәсхәр һәм Зәбу
лун ыруг ыннан) пакьләнмәгән булса да, кабул ителгән каг ыйдәне бозып, корбан
бәрәнен ашад ы. Хизәк ыйя: «И игелекле Раббы! Чын йөрәктән ата-бабаларының
Алласы, Раббы Аллан ың йөз нурын эзләгән һәркемне Син, гәрчә алар Изг е йорт
кан ун ы буенча тиешенчә чистарын ып килмәсә дә, кичерә күр!» – дип, алар өчен
дога кылд ы; 20 Раббы Хизәк ыйянең догасын кабул итте – хал ыкн ы кичерде.
21 Иерус ал имг ә җые лг ан исраи л иләр шатланып-сөенеп җиде көн дәв ам ынд а
Төче күмәч бәйрәмен узд ырд ы; левиләр һәм рух ан илар, Раббыга дан җырлау өчен,
көчле тавышл ы уен коралларында уйнап, көннең-көнендә Аңа мактау яуд ырд ы.
22 Раббыг а хезмәтт ә уңганлык-осталык күрс әткән барл ык левиләрг ә Хиз әк ыйя
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йөрәккә ятышл ы сүзләр әйтте. Хал ык җиде көн дәвам ында бәйрәм ризыг ы ашад ы,
тат ул ык корбаннары китереп, ата-бабаларының Раббы Алласына шөкрана кылд ы.
23 Җые лг ан хал ык бәйр әмне таг ын җиде көнг ә суз арг а хәл кылд ы һәм әлег е җиде
көнне дә күңел ачып узд ырд ы. 24 Яһүдә патшасы Хизәк ыйя хал ык өчен мең баш
үгез һәм җиде мең баш вак терлек, шулай ук түрәләр дә мең баш үгез һәм ун мең
баш вак терлек бирде. Рух ан иларн ың күбесе инде пакьләнеп өлг ергән иде. 25 Яһүдә
халк ы, рух ан илар һәм левиләр, Исраи л җиреннән җыел ып килгән бар гавам, шу
лай ук Исраи лдән килгән һәм Яһүдәдә яшәүче чит кавем кешеләре дә рәхәтләнеп
күңел ачт ы. 26 Шулай итеп, Иерусал имдә бик зур шатл ык хөкем сөрде; Иерусал им
каласында мон ың ише вак ыйган ың Исраи л патшасы Давыт угл ы Сөләйман за
ман ыннан бирле күрелгәне юк иде. 27 Соң ыннан рух ан илар һәм левиләр, аяг үрә
басып, хал ыкк а хәер-фатихаларын күндерделәр; аларн ың догасы, югарыга ашып,
Аллаһ ы яшәгән изг е күкләргә, Аның колаг ына барып иреште.

31

Аллаһы йортына китерелгән бүләкләр

Бәйрәм тәмамланганнан соң, бөтен исраи л иләр, Яһүдә калалары буйлап
тарал ыш ып, чит илаһларн ың изг е баганаларын ватт ылар, алиһә Аширә хөр
мәтенә куелган баганаларн ы чабып ташлад ылар, шулай ук бөтен Яһүдә, Бенья м ин,
Эфраи м һәм Менашше җирләрендә калк ул ыклардаг ы гыйбадәт кыл у һәм корбан
китерү урыннарын җимереп ташлад ылар. Аннары исраи л иләр үз биләмәләренә,
үз калаларына тарал ышт ы.
2 Хиз әк ыйя, кемнең нинд и хезмәт башк аруы на карап, вазифалары буенча рух ан и
һәм левиләрне төркемнәргә бүлде. Алар тулаем янд ыру һәм тат ул ык корбан ы ките
рергә, хезмәтләр күрсәтергә һәм Раббы йорт ын ың капк а төбендә Раббыга рәхмәт
вә мактау яуд ырырга тиешләр иде. 3 Патша, Раббы кан ун ы кушк анча, иртәнг е һәм
кичке тулаем янд ыру корбан ын ың, шулай ук шимбә көннәрдә, Яңа ай бәйрәм
нәрендә – барл ык бәйрәмнәрдә китерелә торган тулаем янд ыру корбан ын ың үзе
кертергә тиешле өлешен тәгаенләде. 4 Иерусал им әһленә ул: «Раббы кан уннарын
җиренә җиткереп төгәл үти алсыннар өчен, рух ан иларга һәм левиләргә үзег ездән
өлеш чыгарыг ыз», – дип әмер бирде. 5 Әлег е әмер игълан ител үгә, исраи л иләр яңа
өлг ергән ашл ыктан, шәрабтан, зәйт үн маеннан, балдан, басу-кырларда өлг ергән
башк а төр уңыштан аларга күп итеп бүлеп бирделәр, шулай ук үз мөлкәтенең дә
уннан бер өлешен китерделәр. 6 Яһүдә калаларында яшәүче исраи л иләр белән яһү
диләр дә эре һәм вак терлекнең, шулай ук үзләренең Раббы Алласына баг ышлаган
изг е әйберләрнең уннан бер өлешен кит ереп өйделәр. 7 Әлег е өемнәрне өченче
айда өя башлап, җиденче айда төгәлләделәр. 8 Хизәк ыйя белән түрәләр, килеп, бу
өемнәрне күргәннән соң, Раббыга шөкрана кылд ылар, Аның халк ына, ягън и ис
раи л иләргә хәер-фатихаларын күндерделәр.
9 Хиз әк ыйя рух ан илардан һәм левиләрдән шуш ы өемнәр турында сораг ач, 10 Са
дыйк нәселеннән булган баш рух ан и Азария, аңа җавап итеп:
– Раббы йорт ына бүләкләр китерә башлаганнан бирле, без туйганч ы ризыклана
быз, күбесе әле арт ып та кала. Раббы Үз халк ын мөбарәк кылд ы, шуңа күрә арт ып
калган ы да әнә күпме, – диде.
1
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11 Шул сәб әпле Хиз әк ыйя Раббы йорт ында саклау урыннары әзерләрг ә боерд ы,
һәм бу боерык үтәлде. 12 Китерелгән бүләкләр, уңышн ың уннан бер өлеше һәм изг е
әйберләрнең һәммәсе шул саклау урыннарына таш ып бетерелде, һәм бу эш нам ус
белән башк арылд ы. Әлег е әйберләр өчен җавапл ыл ык левиләрдән Кенан ьягә йөк
ләнде, Шимг ый исемле ир туган ы ярдәмчесе булд ы. 13 Хизәк ыйя патшан ың һәм
Аллаһ ы йорт ы өчен җавапл ы булган Азария боерыг ы буенча, Кенан ья белән аның
ир туган ы Шимг ый кул аст ында назыйр вазифасын башк ару өчен, Ехиел, Азазья,
Нах ат, Асаһел, Ярим ут, Йозабад, Элиел, Исмәх ья, Мах ат вә Беная һ билг еләнде.
14 Көнч ыг ыш тарафт аг ы капк а сакч ысы, левиләрдән Имна угл ы Кор е, Аллаһ ыг а
ихтыяри китерелгән бүләкләр өчен җаваплы булып, Раббыга китерелгән әйберләрне
һәм изг е бүләкләрне рух ан иларга өләшә иде. 15 Аның кул аст ында эшләүче Гадән,
Минья м ин, Ешуа, Шәмәг ыйя, Амария һәм Шәк анья кит ерелгән мал-мөлкәтне
рух ан илар шәһәрләрендә яшәүче кардәшләренә, рух ан илар төркемнәренә, олысын-кечесен аерм ыйча, гадел итеп тараталар; 16 моннан тыш, исемнәре нәселна
мәдә әйтелгән, яше өчтән узган ир затларга – Раббы йорт ында төркемнәре буенча
көндәлек хезмәтне башк аруч ыларн ың һәммәсенә, 17 шулай ук кабиләләре буенча
нәсел шәҗәрәсенә теркәлгән рух ан иларга, кемнең кайсы бүлектә нинд и вазифа
башк аруы на карап, яше егермедән узган левиләргә өлеш чыгаралар иде. 18 Үзләре
нең изг е хезмәтләрен тугры итеп башк арганга күрә, әлег е исемлеккә аларн ың кеч
кенә балалары, хат ыннары вә угыл-кызлары – бөтенесе дә кертелгән иде. 19 Һарун
нәселенә караган калалар читендә көн күрүче рух ан и ир-егетләргә һәм исемнәре
нәселнамәгә теркәлгән левиләргә үз өлешләрен тарат у өчен, шул калаларда махсус
кешеләр билг еләнде.
20 Әлег е эшне Хиз әк ыйя бөт ен Яһүдә җир ендә эшләде; үзенең Раббы Алласы
карш ында ул игелекле, гадел, туры гамәлләр кылд ы. 21 Аллаһ ы йорт ындаг ы хез
мәткә, Аллаһ ы кан ун ын ың һәм боерыкларын ың үтәлешенә каг ылган һәрбер эшне
Хизәк ыйя үз Алласын ың йөз нурын эзләп, бөтен йөрәг ен биреп башк ард ы, шуңа
күрә һаман уңышк а ирешә торган булд ы.

32

Санх ерибнең Иерусалимгә янавы һәм уңышсызлыкка ирешүе

Хизәк ыйя тугрыл ык белән башк арган әнә шунд ый эшләрдән соң, Аш
шур патшасы Санхериб Яһүдә җиренә аяк баст ы һәм, андаг ы ныг ыт ылган
калаларн ы үз кул ына төшермәкче бул ып, аларн ы камап алд ы. 2 Санхерибнең Ие
русал имгә карш ы суг ыш башларга җыенган ын күреп, Хизәк ыйя 3 үзенең түрәләре
вә баһад ирлары белән киңәшләшкәннән соң, шәһәр читендәг е су чыганакларын
күмеп куя рга хәл кылд ы; һәм тег еләр аңа бу эштә ярдәм иттеләр. 4 Бик күп хал ык
җыел ып килеп бар булган чишмәләрне һәм ил буйлап аккан елган ы буы п куйд ылар.
«Ни өчен әле Ашш ур патшалары, монда килеп, мул суга тиенергә тиеш», – диде
алар. 5 Хизәк ыйя, зур тырышл ык күрсәтеп, җимерелгән диварн ы торг ызд ы, аның
өстенә манаралар күтәрде, тышк ы яктан таг ын бер кат дивар төзеде, Давыт шәһә
рендәг е Милло ныг ытмасын төзекләндерде, күп итеп корал һәм калк ан әзерләде.
6 Аннары, хал ык белән җит әкчелек итәр өчен, гаскәрбашлары билг еләде һәм
аларн ы сшәһәр капк асы янындаг ы мәйданга җыеп алып:
1
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7 – Нык һәм бат ыр бул ыг ыз, Ашш ур патшасыннан һәм аның белән килг ән чи
рүдән курыкмаг ыз, кот ыг ыз алынмасын алардан, чөнк и анык ына караганда безнең
яктаг ы көч зуррак. 8 Аның ягында бәдән и көч булса, безгә Раббы Аллабыз ярдәм
итәчәк, безнең якта Ул көрәшәчәк, – дип, аларн ы рухланд ырд ы.
Яһүдә патшасы Хизәк ыйя сүзләреннән хал ык дәртләнеп-гайрәтләнеп китте.
9 Үзенең бөт ен гаскәре белән Лах иш шәһәрен камал ышт а тотк ан Ашш ур патшасы
Санхериб шуш ы вак ыйгалардан соң үзенең хезмәтчеләрен Иерусал имгә юллад ы,
һәм аның хезмәтчеләре Яһүдә патшасы Хизәк ыйя белән Иерусал имдә яшәүче бө
тен яһүд иләргә шуш ы сүзләрне җиткерде:
10 – Ашш ур патшасы Санхериб болай ди: камалг ан Иерусал имдә сез нәрс әг ә
өметләнеп утырасыз? 11 «Раббы Аллабыз безне Ашш ур патшасы кул ыннан котк а
рыр», – дип, Хизәк ыйя сезне саташт ыра гына; ачл ыктан, сусызл ыктан һәлакәткә
дучар итә ул сезне. 12 Калк ул ыкларда Аңа гыйбадәт кыл у урыннарын һәм Аның
мәзбәхләрен әнә шул Хизәк ыйя юк итте түг елме?! Яһүдә белән Иерусал им хал
кына ул: «Бары тик бер мәзбәх карш ында гына сәҗдә кыл ып, шунда гына корбан
китерег ез», – дип әйтте түг елме?! 13 Башк а мәмләкәтләрдә яшәүче барча хал ыклар
белән минем һәм ата-бабаларымның нәрсәләр кылган ын әллә белм исезме?! Шул
хал ыкларн ың илаһларыннан берәрсе минем кулдан үз җирен котк арып калд ым ы?!
14 Минем ата-бабаларым кырып бет ерг ән барча хал ыкларн ың кайсы илаһ ы минем
кулдан үз җирен котк арып кала алд ы?! Шулай булгач, ничек итеп сезнең Аллаг ыз
минем кулдан сезне котк арыр икән?! 15 Инде хәзер Хизәк ыйя сезне саташт ырып
юлдан язд ырмасын, ышанмаг ыз аңа. Һичбер хал ыкн ың яисә патшал ыкн ың илаһ ы
үзенең халк ын миннән һәм ата-бабаларымның кул ыннан котк арып кала алмаган
ны, сезнең Аллаг ыз да минем кулдан сезне берн ичек тә котк ара алмая чак.
16 Санхерибнең хезмәтчеләр е Раббы Аллаг а һәм Аның кол ы Хиз әк ыйяг ә карш ы
әле байтак сүзләр сөйләделәр. 17 Исраи лнең Раббы Алласын мәсхәрәләп Санхериб
әле хатлар да язд ы, Аңа карш ы «башк а мәмләкәт хал ыкларын ың илаһлары үз хал
кын минем кулдан котк ара алмаган кебек, Хизәк ыйянең Алласы да Үз халк ын ми
нем кулдан котк ара алмая чак» дип сөйләнде. 18 Ашш ур патшасын ың хезмәтчеләре
кала диварында басып торган Иерусал им халк ына с яһүд телендә һаман кычк ыра
бирделәр. Шул рәвешле алар, Иерусал им халк ын курк уга төшереп, калан ы басып
алырга ния тләнә иделәр. 19 Иерусал им Алласы турында алар башк а мәмләкәт ха
лыкларын ың илаһлары – адәм кул ы белән ясалган пот-сыннары турында сөйлә
гәндәй сөйләштеләр.
20 Шунн ан Хиз әк ыйя патш а һәм Амотс угл ы пәйг амб әр Ишаг ыйя күкләрг ә
юллап дог а кылд ылар; 21 һәм Раббы Үзенең с фәр ешт әс ен җиб әр еп, әлег е фәр ешт ә
Ашш ур патшасын ың гаскәрендәг е бөт ен бат ыр суг ышч ыларн ы, гаскәр башл ыг ын
һәм түр әләрне кырып бет ерде. Ашш ур патшасы, тәмам хур бул ып, үз җир енә әй
ләнеп кайтт ы. Беркөн, үз илаһ ын ың йорт ына керг әч, угылларыннан берн ичәс е
аны кыл ыч белән чабып үтерде. 22 Шул рәв ешле, Раббы Хиз әк ыйяг ә һәм Иеруса
лим халк ына Ашш ур патшасы Санхерибтән, шулай ук башк а дошманнарыннан
кот ыл у алып килде; Ул аларн ы һәр тарафт ан сакл ый торг ан булд ы. 23 Бик күпләр
Раббыг а корбаннар һәм Яһүдә патшасы Хиз әк ыйяг ә бүләккә Иерусал им каласына
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затл ы әйб ерләр алып килделәр. Шуш ы хәлләрдән соң бар хал ыклар арасында
аның дан ы үсә генә бард ы.
Хиз әкыйянең зур уңышларга ирешүе. Хиз әкыйянең үлеме
Хизәк ыйянең, бик кат ы авырып, үлем түшәг ендә ятк ан чаг ы иде. Ул Раббыга
дога кылд ы, һәм Раббы аны ишетте – терел үенә ишарә итүче бер билг е күрсәтте.
25 Әмма аның йөр әг е тәкәбб ерләнеп китт е, һәм ул үзенә карат а кыл ынг ан игелек
кә рәхмәтен белдермәде. Шун ың өчен аның үзенә һәм Яһүдә белән Иерусал имгә
Раббын ың каһәре төште. 26 Шуннан Хизәк ыйя, йөрәг ендәг е тәкәбберлекне басып,
Иерусал им халк ы белән бергә түбәнчелек күрсәтә алд ы; шул сәбәпле, Хизәк ыйя
патшал ык иткән чорда, аларга Раббын ың каһәре төшмәде.
27 Хиз әк ыйя өлешенә байл ык та, дан да мулдан бир елде; үзендәг е көмешне, ал
тынн ы, асылташларн ы, хуш исле сумала-майларны, калк аннарн ы, барл ык затл ы
әйберләрне саклар өчен ул хәзинә саклаг ычлары эшләтте, 28 җир тудырган уңышны,
шәраб вә майларны саклар өчен келәтләр, эреле-ваклы маллар өчен араннар, көт үләр
өчен утарлар төзетте. 29 Хизәк ыйя үзенә калалар да салд ырд ы. Аның көтү-көтү вак
һәм эре терлег е шакт ый күп иде, чөнк и Аллаһ ы аңа мал-мөлкәтне күпләп бирде.
30 Гихон суларын башланг ан җир ендә буы п куеп, Давыт шәһәр енең көнбат ыш
ягына агып төшә торган итеп эшләт үче дә шул ук Хизәк ыйя булд ы. Нинд и эшкә
тот ынса да, ул шунда уңышк а иреште. 31 Бервак ыт, илдә пәйда булган могҗ иза
лы бер галәмәт хак ында белешер өчен сБабил түрәләре җибәргән илчеләр килгәч
кенә, Хизәк ыйя не сынар һәм аның күңел төпкелендә ниләр ятк ан ын белер өчен,
Аллаһ ы аны ялг ызын калд ырд ы.
32 Хиз әк ыйянең тугрыл ыг ы һәм ул патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар
хак ында Яһүдә вә Исраи л патшаларын ың елъязмасында, Амотс угл ы пәйгамбәр
Ишаг ыйя гә иңгән күренешләр турындаг ы язмада бәя н ителгән. 33 Хизәк ыйя, дөнья
куеп, Давыт угыллары җирләнгән төрбәләрдән югарырак бер урында дәфен кы
лынд ы; бөтен яһүд иләр вә Иерусал им халк ы аны хөрмәтләп озатт ы. Аның урын ына
патша бул ып угл ы Менашше килде.
24

33

Яһүдә патшасы Менашше

Тәхеткә утырганда, Менашшега уни ке яшь бул ып, Иерусал имдә ул илле
биш ел дәвам ында идарә итте. 2 Менашше, исраи л иләрнең күз алд ыннан
Раббы сөреп җибәргән халыкларның әшәке гадәтләренә ияреп, Раббы күзенә ятыш
сыз күренгән гамәлләр кылд ы. 3 Атасы Хизәк ыйя җимерттергән калк у урыннарн ы
кабат төзетте, Багалга баг ышлап мәзбәхләр куйд ырд ы, алиһә Аширә хөрмәтенә ба
ганалар ясатт ы, бөтен күк җисемнәренә сәҗдә кыл ып, аларга табына торган булд ы.
4 Ул хәтт а Раббы йорт ында да мәзб әхләр* төз етт е, гәрчә Раббы әлег е йорт турында:
«Минем исемем Иерусал имдә мәңг е саклан ыр», – дип әйтсә дә. 5 Менашше шулай
ук Раббы йорт ын ың һәр ике ишегалд ында бөтен күк җисемнәренә баг ышлап мәз
бәхләр салдырды, 6 Бен-Һинном үзәнендә үзенең угылларын ут аша уздырып корбан
1

* 33:4 ...мәзбәхл әр...

– Чит илаһларг а куелг ан мәзбәхләр турында сүз бара.
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итте, баг уч ыл ык, күрәзәчелек, сихерчелек белән шөг ыльләнде, әрвах чак ыруч ылар
һәм тылсымч ыларга мөрәҗәгать итт е; Раббын ың ачуы н чыгарып, Аның күзенә
ятышсыз күренгән байтак явызл ыклар кылд ы. 7 Менашше үзе ясаган бер илаһн ың
сын ын Аллаһ ы йорт ына кертеп урнашт ырд ы. Ләк ин әлег е йорт хак ында Давытк а
һәм аның угл ы Сөләйманга Аллаһ ы болай дип әйт кән иде: «Шуш ы йортта һәм
барча Исраи л ыруглары арасыннан Үзем сайлап алган Иерусал имдә Минем исемем
мәңг егә саклан ыр. 8 Әгәр Исраи л халк ы Муса аша Мин кушк ан бөтен Кан унн ы,
каг ыйдә вә карарларымн ы үтәргә тырышса, ата-бабаларына Мин биргән җирдән
аларга китәргә юл куймам». 9 Әмма Менашше Яһүдәне һәм Иерусал им халк ын шул
дәрәҗәдә юлдан язд ырд ы ки, кылган гамәлләре белән алар исраи л иләрнең күз ал
дыннан Раббы юк иткән хал ыклардан да узд ырып җибәрделәр.
10 Раббы Менашшен ы дә, аның халк ын да кис әт еп карад ы, әмма Аның сүз енә
колак сал уч ы булмад ы. 11 Шуннан Раббы Менашше өстенә Ашш ур патшасын ың
гаскәрбашларын җибәреп, тег еләр аны әсир иттеләр һәм ыргаклар белән эләктер
деләр дә, богау сал ып, Бабилгә озатт ылар. 12 Бәлагә тарыгач, Менашше үзенең Раб
бы Алласына ялварырга кереште, ата-бабаларының Алласы карш ында түбәнчелек
белән тәүбә итте. 13 Ул Аңа догаларын юллад ы, һәм Раббы, аны ишетеп, гозерләрен
кабул кылд ы – Менашшен ы кабат Иерусал имгә кайтарт ып тәхетенә утыртт ы. Әнә
шулай итеп Менашше Раббын ың Аллаһ ы бул уы на инанд ы.
14 Шуш ы хәлләрдән соң Менашше Давыт шәһәр енең тышк ы див арын төз етт е.
Әлег е див ар Гихон чишмәсеннән көнбат ышта бул ып, Бал ык капк асына кадәр
сузылган һәм Офел калк ул ыг ын урат ып алган иде. Менашше аны бик биек итеп
күтәрде. Аннары ул Яһүдәнең барл ык ныг ыт ылган калаларында гаскәр башл ык
лары билг еләп куйд ы.
15 Шулай ук ул, Раббы йорт ындаг ы чит илаһларн ы һәм үзе куйд ырг ан потн ы алып
ташлап, Раббы йорт ы урнашк ан тауда һәм Иерусал имдә төзегән бөтен мәзбәхләр
не җимереп, шәһәр читенә чыгарып ырг ытт ы. 16 Аннары ул Раббы мәзбәхен кабат
төзетте һәм шунда тат ул ык корбан ы вә рәхмәт бүләг е китерде, Исраи лнең Раббы
Алласына хезмәт итег ез дип, Яһүдә халк ына әмер бирде. 17 Әмма хал ык, үзенең
Раббы Алласына баг ышласа да, корбанн ы әле һаман калк ул ыкларда китерә бирде.
18 Менашше патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, аның үз Алласына юл
лаган догасы, гаи птән хәбәр бирүчеләр Исраи лнең Раббы Алласы исеменнән аңа
сөйләгән сүзләр – һәммәсе Исраи л патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
19 Менашшен ың дог асы һәм Аллаһ ын ың аңа бирг ән җав абы, түб әнчелек күрс әт еп
тәүбә иткәнчегә кадәр Менашшеның кылган гөнаһлары, аның тугрылык сакламавы
турында, калк ул ыклар төзеткән, алиһә Аширә хөрмәтенә баганалар, пот-сыннар
куйд ырган урыннар турында Хозай язмаларында бәя н ителгән. 20 Менашше, дөнья
куеп, үз сараенда дәфен кыл ынд ы. Аның урын ына патша бул ып угл ы Амон килде.
Яһүдә патшасы Амон
21 Тәхеткә утырг анд а, Амонг а егерме ике яшь бул ып, Иерусал имдә ул ике ел
дәвам ында идарә итте. 22 Атасы Менашшен ы кабатлап, Амон Раббы күзенә ятыш
сыз күренгән гамәлләр эшләде; атасы Менашше ясатк ан пот-сыннарга корбаннар
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китерде, аларга табынд ы. 23 Ул, атасы Менашшедан аермал ы буларак, Раббы ал
дында түбәнчелек белән тәүбә итмәде, киресенчә, гөнаһл ы эшләрен арттырганнанарттыра гына бард ы.
24 Беркөн Амон хезмәтчеләр е, аңа карш ы фетнә оешт ырып, аны үз өендә үтер еп
чыкт ылар. 25 Ләк ин ил халк ы, Амон патшага карш ы фетнә оешт ырган бәндәләрнең
һәммәсен кырып бетереп, Амон урын ына патша итеп аның угл ы Йош ия не куйд ы.

34

Яһүдә патшасы Йош ия нең илне пот-сыннардан арынд ыруы

Тәхеткә утырганда, Йош ия гә сиг ез яшь бул ып, Иерусал имдә ул утыз бер ел
дәвам ында идарә итте. 2 Йош ия, Раббы күзенә ятышл ы күренгән гамәлләр
кыл ып, уңга-сулга тайп ылм ыйча бабасы Давыт юлыннан йөрде.
3 Патшал ык итүенең сиг ез енче елында ул, әле үсмер егет чаг ында ук, ерак баба
сы Давыт табынган Аллаһ ын ың йөз нурын эзл и башлад ы; ә уни кенче елында исә
Яһүдә һәм Иерусал им җирен калк ул ыклардан, алиһә Аширә хөрмәтенә куелган
баганалардан, потлардан һәм коеп эшләнгән сыннардан арынд ырырга тот ынд ы.
4 Хал ык аның күз алд ында Баг ал мәзб әхләр ен җимерде һәм шулар янындаг ы хуш
исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхләрен дә сүтте; алиһә Аширә хөрмәтенә куел
ган баганаларн ы, потларн ы, коеп эшләнгән сыннарн ы ватк алап, көл-тузанга әй
ләндереп, әлег е илаһларга корбан китерүчеләрнең каберләре өстенә сипте. 5 Шул
мәзбәхләрдә Йош ия каһ иннәрнең сөя кләрен дә янд ырд ы; шул рәвешле, Яһүдә вә
Иерусал им җирләрен нәҗестән арынд ырд ы. 6 Ул шулай ук Нәптал и төбәг енә кадәр
сузылган Менашше, Эфраи м, Шим ун ыруглары калаларында һәм аларн ың әйләнәтирәсендә бушап калган җирләрдә 7 мәзбәхләрне, алиһә Аширә хөрмәтенә куелган
баганаларн ы юк итте, потларн ы көл-тузанга әйләндерде, Исраи л җирендәг е хуш
исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхләрен кырып бет ерде; аннары Иерусал имгә
әйләнеп кайтт ы.
1

Канун китабы табылу
Патшал ык итүенең унсиг езенче елында Йош ия, илне һәм Изг е йортн ы нәҗес
тән арынд ырганнан соң, Асал ья угл ы Шапанн ы, шәһәр башл ыг ы Магасея не һәм
Йоәхәз угл ы елъязмач ы Йоа хн ы чак ырт ып, аларн ы үз Раббы Алласын ың йорт ын
төзекләндерергә җибәрде. 9 Алар, баш рух ан и Хилк ыйя янына килеп, Аллаһ ы йор
тына китерелгән көмешне аңа тапш ырд ылар. Әлег е көмешне бусага төбендә сакта
торуч ы левиләр Менашше һәм Эфраи м ыруг ыннан, башк а исраи л иләрдән, Яһүдә
һәм Бенья м ин ыруг ыннан, Иерусал имдә яшәүчеләрдән җыйганнар иде. 10 Шуш ы
көмеш Раббы йорт ында төзү эшләре белән җитәкчелек итүчеләр кул ына тапш ы
рылд ы. Алар исә аны Раббы йорт ын төзәтү-яңарту белән шөг ыльлән үче эшчеләргә
түләде, 11 Яһүдәнең әүвәлге патшалары кайг ыртып тормаганга күрә, тәмам җимерел
гән бинан ы төзекләндерергә эшкәртелгән таш һәм өрлек-бәпкәлек агач сат ып алыр
өчен, балта осталарына һәм төзүчеләргә бүлеп бирде. 12 Төзелештә катнаш уч ылар
нам ус белән эшләде; аларга күз-колак бул ыр өчен, левиләрдән Мерари угыллары
Яхат белән Убад ия һәм Коһат угыллары Зәкәрия белән Меш уллам билг еләнде. Уен
коралларында уйн ый бел үче барл ык левиләр 13 йөк таш уч ыларн ың һәм һәртөрле
8
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вазифа башк аруч ыларн ың эшен күзәтте; левиләрнең кайберләре кәт ип, назыйр,
капк а сакч ылары иде.
14 Раббы йорт ында җыйналг ан көмешне алып чыкк ан вак ытт а, рух ан и Хилк ыйя
Раббын ың Муса арк ыл ы биргән Кан ун китабына тап булд ы. 15 Хилк ыйя:
– Раббы йорт ында мин Кан ун китабына тап булд ым, – дип, табылд ык китапн ы
кәт ип Шапанга сузд ы.
16 Шапан исә, кит апн ы патшаг а алып барып:
– Синең хезмәтчеләрең үзләренә йөкләнгән һәр эшне башк аралар; 17 Раббы йор
тында булган көмешне алар төзекләндерү эшләре белән җитәкчелек итүчеләргә
тапш ырд ылар, – дип хисап бирде.
18 Аннары кәт ип Шапан:
– Рух ан и Хилк ыйя миңа бер китап бирде, – дип, аны патшага укып күрсәтте.
19 Кан ун сүзләр ен ишет үг ә патша, өст ендәг е киемнәр ен ерт ып, 20 Хилк ыйя г ә,
Шапан угл ы Ахик амга, Михә* угл ы Абд унга*, кәт ип Шапанга һәм патша хезмәт
чесе Асая гә:
21 – Барыг ыз, минем хакк а, Исраи л белән Яһүдәдә калг ан хал ык хак ына әлег е
табылд ык китапта язылган сүзләр турында Раббыдан сорап белешег ез; Раббын ың
безгә кабынган ачуы зурд ыр, чөнк и ата-бабаларыбыз Аның сүзенә колак салмад ы
лар – әлег е китапта язылганнар буенча гамәл кылмад ылар, – дип боерд ы.
22 Шуннан соң Хилк ыйя һәм патша җиб әрг ән кешеләр, Иерусал имнең икенче
төбәг енә барып, кием-салымнарны карап-барлап торуч ы Хасрадан* туган Такһат*
угл ы Шалл умн ың хат ын ы – пәйгамбәр Хулда белән киңәштеләр.
23 Хулда аларг а:
– Исраи лнең Раббы Алласы менә нәрсә ди! Сезне Минем янга җибәргән кешегә,
24 Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Шуш ы урынг а һәм шуш ында яшәүчеләрг ә Мин
бәла-каза җибәрермен – Яһүдә патшасы Йош ия карш ында укыган китапта тел
гә алынган барл ык ләгънәт-каһәрләрне яуд ырырм ын. 25 Миннән йөз чөереп, чит
илаһларга баг ышлап корбан китергән, кылган бөтен гамәлләре белән ярсуы мн ы
кузгатк ан өчен, бу урынга Минем ачуы м чыкт ы, һәм ул басыл ырл ык түг ел». 26 Сезне
Раббыдан сорашып-белешер өчен җибәргән Яһүдә патшасына әйтег ез: «Исраи л
нең Раббы Алласы син ишеткән сүзләр хак ында болай ди: 27 „Шуш ы урынга һәм
шуш ында яшәүчеләргә карата әйтелгән Аллаһ ы сүзләрен ишеткәннән соң, син,
йөрәг ең йомшап, Аллаһ ы алд ында түбәнчелек күрсәткән өчен, өстеңдәг е киемнә
реңне ерт ып Минем карш ыда күз яшьләре түккән өчен, Мин сине ишеттем, – ди
Раббы. – 28 Әнә шун ың өчен Мин сине ата-бабаларың янына озат ырм ын, һәм син,
шуш ы урынга һәм шуш ында яшәүчеләргә Мин җибәрәсе барл ык бәла-казаларны
күрм ичә, тын ычл ыкта дәфен кыл ын ырсың“», – диде.
Әлег е җавапн ы хәбәрчеләр патшага җиткерделәр.
* 34:20 Мих ә

– «IV Патшалар», 22:12 дә «Мих ая» дип бирелг ән.
– «IV Патшалар», 22:12 дә «Ахбор» дип бирелг ән.
34:22 Хасра – «IV Патш ал ар», 22:14 тә «Харх ас» дип бир елг ән.
34:22 Такһат – «IV Патш ал ар», 22:14 тә «Тикъв а» дип бир елг ән.

* 34:20 Абд ун
*
*
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Йош ия нең Раббы белән төз егән килешүне раславы
29 Шуннан патша, кешеләр җиб әр еп, Яһүдә белән Иерусал имнең бөт ен өлкән
нәрен үз янына җыеп алд ы, 30 һәм яһүд иләр, Иерусал имнең бар халк ы, рух ан илар,
левиләр, олысы-кечесе белән бергә Раббы йорт ына юнәлде. Шунда ул аларга Раббы
йорт ында табылган Килеш ү китабындаг ы сүзләрнең бөтенесен кычк ырып укып
бирде. 31 Үз урын ына басып ул: «Әлег е китапта язылган Килеш үнең сүзләрен үтәр
өчен, мин Раббы юлыннан йөрермен, бар йөрәг ем вә җан ым белән Аның боерык
ларына, күрсәтмәләренә һәм каг ыйдәләренә буйсын ырм ын», – дип, Раббы белән
Килеш үне раслад ы. 32 Шуннан соң патша Иерусал имдә һәм Бенья м ин җирендә
яшәүчеләрнең һәммәсенә әлег е Килеш үг ә куш ыл ырг а боерд ы; һәм Иерусал им
халк ы Аллаһ ын ың, ата-бабалары Алласын ың Килеш үе буенча эш итә башлад ы.
33 Шул рәв ешле, Йош ия исраи л иләр яшәг ән бөт ен җирләрдән җир әнг еч саналг ан
пот-сыннарны себереп түкте һәм Исраи л җирендә көн күргән бөтен хал ыкк а үз
ләренең Раббы Алласына хезмәт итәргә әмер бирде; һәм Йош ия исән чакта, хал ык
үз ата-бабаларының Раббы Алласы юлыннан тайп ылмад ы.
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Йош ия нең Котылу бәйрәмен узд ыруы

Йош ия Иерусал имдә Раббы хөрмәтенә Кот ыл у бәйрәме узд ырд ы; беренче
айн ың унд үртенче көнендә бәйрәм хөрмәтенә алар корбан бәрәне чалд ылар.
2 Йош ия, рух ан иларг а үз вазифаларын үтәрг ә куш ып, аларн ы Раббы йорт ындаг ы
хезмәтләрен башк аруга рухланд ырд ы. 3 Үзләрен Раббыга баг ышлаган һәм бөтен
Исраи л халк ына гыйлем биргән левиләргә ул:
– Изг е санд ыкн ы Исраи л патшасы Давыт угл ы Сөләйман төзеткән Аллаһ ы
йорт ына кертеп урнашт ырыг ыз, – диде. – Моннан ары аны җилкәг ездә күтәреп
йөрт үнең ихт ыя җ ы юк; инде Раббы Аллаг ызга һәм Аның халк ы Исраи лгә хезмәт
итег ез. 4 Исраи л патшасы Давыт һәм аның угл ы Сөләйман биргән күрсәтмәдәг ечә,
гаилә-гаилә бул ып хезмәткә әзерләнег ез; 5 гаилә-йортлары буенча төркемнәргә бү
ленгән халк ыг ызн ың вәк илләре буларак изг е урында башк а левиләр янында басып
торыг ыз. 6 Бәйрәм хөрмәтенә корбан бәрәне чал ыг ыз һәм үзег езне пак ьләг ез, Муса
аша Раббы әйт кәнчә, корбан мал ын кардәшләрег ез өчен әзерләг ез.
7 Аннары Йош ия, шунда җые лг ан хал ыкк а дип, вак терлект ән утыз мең баш са
рык бәрәнен һәм кәҗә бәт иен, шулай ук өч мең баш эре терлекне бәйрәм хөрмәтенә
корбанга китерде. Болар һәммәсе патшан ың үз мөлкәтеннән иде. 8 Аның түрәләре
дә хал ыкк а, рух ан иларга һәм левиләргә ихт ыя ри бүләкләрен бирде. Аллаһ ы йорт ы
өчен җавапл ы Хилк ыйя, Зәкәрия һәм Ехиел бәйрәм хөрмәтенә корбанга дип рух а
ниларга ике мең алт ы йөз баш вак терлек һәм өч йөз баш эре терлек бүләк иттеләр.
9 Шулай ук левиләрнең башл ыклары – Кенан ья, аның ир туг аннары Шәмәг ыйя
һәм Нетанел, шулай ук Хәшәбия, Егыи л һәм Йозабад – бәйрәм хөрмәтенә кор
банга дип левиләргә биш мең баш вак һәм биш йөз баш эре терлек бүләк иттеләр.
10 Хезмәт кыл у өчен әзерлек тәмамланг аннан соң, патша боерг анча, рух ан илар
үз урын ына, левиләр үз төркеменә килеп баст ы. 11 Шуннан левиләр бәйрәм хөрмә
тенә корбан бәрәннәре чалд ылар; һәм рух ан илар алар кул ыннан корбан мал ын ың
1
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кан ын алып мәзбәхкә сиптеләр, левиләр исә корбан бәрәннәренең тиресен тун ый
торд ылар. 12 Муса китабында язылганча, корбан бәрәннәренең Раббыга баг ышлап
янд ырыл ырга тиешле өлешен аерып алып һәр гаилә-йортка тарат ып чыкт ылар.
Аннары эре терлек белән дә шул ук эшне башк ард ылар. 13 Шуннан соң, йола куш
канча шарт ын китереп, корбан бәрәнен утта кызд ырд ылар, изг е корбанн ы исә,
казаннарда, чүлмәкләрдә, табаларда пешереп, тиз-тиз бар хал ыкк а тарат ып чык
тылар. 14 Рух ан и Һарун угыллары төнгә кадәр тулаем янд ыру корбан ы китерү һәм
эч мае янд ыру белән мәшг уль булганга күрә, левиләр үзләре һәм рух ан илар өчен
әнә шуннан соң гына әзерл и алд ылар. Шулай итеп, левиләр үзләре өчен дә, рух ан и
Һарун угыллары өчен дә әзерләде. 15 Давыт һәм Асаф, Һеман һәм патшан ың гаи п
тән хәбәр бирүчесе Едут ун билг еләгәнчә, җырч ы Асаф угыллары үз урыннарында
басып торд ылар; капк а сакч ылары да һәрбер капк а төбендә сакта булд ы, чөнк и
аларга хезмәт урын ын ташлап кит үнең хаҗәте юк иде, чөнк и алар өчен барысын
да кардәшләре – левиләр әзерләп бирде.
16 Шулай итеп, Йош ия патшан ың әмер е ниг ез ендә Раббыг а баг ышланг ан барча
хезмәтләр башк арылд ы: Кот ыл у бәйрәмен билг еләп үттеләр һәм Раббы мәзбәхен
дә тулаем янд ыру корбан ы китерделәр. 17 Кот ыл у бәйрәмен узд ырган исраи л иләр
шунда җиде көн дәвам ында Төче күмәч бәйрәмен үткәрделәр. 18 Исраи лдә Шем уи л
пәйгамбәр заман ыннан бирле Кот ыл у бәйрәмен шулай зурдан узд ырганнары юк
иде әле. Йош ия патша, рух ан илар, левиләр, бөтен Яһүдә, Исраи л һәм Иерусал им
халк ы үткәргән кебек итеп Исраи л патшаларыннан моңарч ы беркемнең дә Кот ыл у
бәйрәмен алай узд ырган ы булмад ы. 19 Әлег е бәйрәм Йош ия патшал ыг ын ың унси
гезенче елында үткәрелде.
Йош ия нең үлеме
Йош ия Изг е йортта бөтен эшләрне тәмамлаганнан соң, Мисыр патшасы Нехо
Фырат елгасы буендаг ы Кәркәмеш шәһәренә яу белән кузгалд ы; Йош ия аңа карш ы
күтәрелде. 21 Әмма Нехо:
– Яһүдә патшасы, ни кирәк сиңа миннән? Минем сиңа карш ы яу чабуы м түг ел,
бүг ен мин дошман ым белән алыш ырга барам. Аллаһ ы миңа ашыг ырга кушт ы, һәм
Ул минем юлдаш ымд ыр; карш ы килмә Аңа, юкса харап итәр, – дип, аның янына
үзенең илчеләрен җибәрде.
22 Ләк ин Йош ия үзе алг ан юлдан чиг енмәде, өс-башын алышт ырд ы да суг ышк а
әзерләнде; Аллаһ ын ың Нехога әйт кән сүзләренә колак салмад ы – Мег иддо тиг ез
лег енә алыш ырга чыкт ы. 23 Шунда укч ылар Йош ия патшага атт ылар, һәм патша
үзенең хезмәтчеләренә:
– Алып китег ез мине биредән, мин авыр яраланд ым, – диде.
24 Хезмәтчеләр е аны суг ыш арб асынн ан төшер еп икенче арб асын а күчер еп
утыртт ылар да Иерусал имгә алып кайтт ылар. Шунда ул җан тәсл им кылд ы; аның
җәсәден* ата-бабалары төрбәсендә дәфен кылд ылар. Йош ия не югалт у кайг ысын
нан бөтен Яһүдә һәм Иерусал им күз яшьләре түкте. 25 Йош ия гә баг ышлап Ирем ия
20
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кайг ы җыры язд ы; һәм бүг енг е көндә дә бөтен җырч ы ир-егетләр вә хатын-кызлар
Йош ия не искә алып шуш ы кайг ы җырын башк аралар; бу – Исраи лдә гадәткә кер
гән; әлег е җыр Кайг ы җырлары китабында да урын алган.
26-27 Йош ия патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, аның Раббы кан ун ына
муафыйк булган игелекле эшләре, беренчесеннән алып соңг ысына кадәр, Исраи л
вә Яһүдә патшаларын ың елъязмасында бәя н ителгән.
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Яһүдә патшасы Яһүәх әз

Шуннан илнең халк ы Йош ия угл ы Яһүәхәзне атасы урын ына Иерусал имдә
патша итеп куйд ы. 2 Тәхеткә утырганда, Яһүәхәзгә егерме өч яшь бул ып,
Иерусал имдә ул өч ай дәвам ында идарә итте. 3 Мисыр патшасы, аны Иерусал имдәг е
тәхетеннән бәреп төшереп, Яһүдәне йөз талант көмеш вә бер талант алт ын түләргә
мәҗбүр итте. 4 Мисыр патшасы Нехо, Яһүәхәзнең ир туган ы Эльяк ыймн ы Яһүдә
һәм Иерусал им өстеннән патша итеп куеп, аның исемен Яһоя к ыймга алышт ырд ы;
Эльяк ыймн ың ир туган ы Яһүәхәзне исә Мисырга алып китте.
1

Яһоя кыйм патша
Тәхеткә утырганда, Яһоя к ыймга егерме биш яшь бул ып, Иерусал имдә ул унбер
ел дәвам ында идарә итте. Яһоя к ыйм Раббы Алласын ың күзенә ятышсыз күренгән
гамәлләр кылд ы. 6 Бабил патшасы Нәбух аднессар аңа һөҗ үм итте дә, бак ыр богау
сал ып, аны Бабил җиренә алып китте. 7 Нәбух аднессар, Раббы йорт ындаг ы әй
берләрнең дә бер өлешен үзе белән Бабилгә алып китеп, аларн ы үзенең Бабилдәг е
сараена кертеп урнашт ырд ы.
8 Яһоя к ыйм патшал ык иткән чордаг ы башк а вак ыйг алар, аның чирк ан ыч эшлә
ре һәм барл ык гаепләре Исраи л вә Яһүдә патшаларын ың китабында бәя н ителгән.
Аның урын ына патша бул ып угл ы Яһоя х ин килде.
5

Яһүдә патшасы Яһоя х ин
Тәхеткә утырганда, Яһоя х инга унсиг ез яшь бул ып, Иерусал имдә ул өч ай да
ун көн дәвам ында идарә итте. Яһоя х ин Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр
кылд ы. 10 Яз җиткәч, Нәбух аднессар патша, үзенең кешеләрен җибәреп, аны Раббы
йорт ындаг ы зиннәтле әйберләр белән бергә Бабилгә алып кайт ырга боерд ы, ә аның
якын туган ы Сәд ык ыйя не исә Яһүдә белән Иерусал им өстеннән патша итеп куйд ы.
9

Яһүдә патшасы Сәд ыкый я
Тәхеткә утырганда, Сәд ык ый ягә егерме бер яшь бул ып, Иерусал имдә ул унбер
ел дәвам ында идарә итте. 12 Ул үз Раббы Алласын ың күзенә ятышсыз күренгән га
мәлләр кылд ы һәм Раббы сүзләрен җиткерүче Ирем ия пәйгамбәр алд ында түбәнче
лек күрсәтмәде. 13 Ул шулай ук Аллаһ ы исеме белән антлар эчергән Нәбух аднессар
патшага карш ы баш күтәрде. Йөрәг е тәмам катк ан, үҗәт Сәд ык ый я Исраи лнең
Раббы Алласына йөзе белән борыл ырга теләмәде. 14 Рух ан иларн ың башл ыклары
да, хал ык үзе дә, чит хал ыкларн ың әшәке гамәлләренә ияреп, Иерусал имдәг е Раб
бы изг еләндергән йортн ы нәҗесләп, туры юлдан һаман ныграк тайп ыла бирделәр.
11
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Иерусалимнең тар-мар ителүе
15 Ата-бабаларының Раббы Алласы, Үз халк ын һәм Үз тораг ын кызг ан ып, алар
янына һаман хәб әрчеләрен җиб әр ә торд ы. 16 Әмма алар Аллаһ ы хәб әрчеләрен
мәсхәрәләде генә, Аллаһ ы сүзләрен игът ибарга алм ыйча, Аның пәйгамбәрләрен
мыск ыл итте. Ахыр чиктә Раббын ың Үз халк ына булган ярсуы таш ып түг елде, һәм
һичкемнең кот ылыр чарасы калмады. 17 Алар өстенә Ул Бабил патшасын* кот ыртт ы,
һәм шул патша Изг е йортта аларн ың егетләрен кыл ычтан узд ырд ы, ни егетләрне,
ни гыйффәтле кызларн ы, ни өлкәннәрне, ни авыру-сырхауларны аямад ы; Аллаһ ы
аларн ы шуш ы патша кул ына тапш ырд ы. 18 Бабил патшасы Аллаһ ы йорт ындаг ы
әйберләрнең зурысын-кечесен, Раббы йорт ындаг ы хәзинәне, патшан ың, аның
түрәләренең хәзинәсен дә Бабилгә алып китте. 19 Аллаһ ы йорт ына ут сал ынд ы,
Иерусал им дивары җимерелде, барча сарайлар янып бетте, бөтен кыйммәтле-затлы
әйберләр көл-тузанга әйләнде. 20 Кыл ычтан исән калган кешеләрне әлег е патша
Бабилгә сөрде; алар ул җирдә аның һәм угылларын ың кол ы булд ы. Бу хәл сФарсы
патшал ыг ы көч туплаганч ы 21 шулай дәвам итте; Ирем ия аша Раббы әйт кәнчә,
шимбә* көнне ял иткәндәй җир җитмеш ел буена вәйран хәлдә ятт ы.

Кир патшаның Яһүдә халкын сөргеннән кайтаруы
22 Фарсы патшасы Кир хакимлегенең беренче елында Раббы, Иремия аша җиткергән

сүзен гамәлгә ашырып, Фарсы патшасы Кирны үз патшалыгындагы бар халыкка
түбәндәге язма фәрманны белдерергә этәрде.
23 Фарсы патшасы Кир белдерәдер:
Раббы, Күкләр Алласы, җирдәге бөтен патшалыкларны минем кулга тапшырды,
Ул миңа Яһүдәдәге Иерусалимдә Үзенә бер йорт салырга кушты. Аның халкыннан
һәммә кеше – Аллаһы аның юлдашы булсын! – юлга кузгалсын.

* 36:17 Бабил

патшасы – яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: килдан иләр патшасы.
кан ун ы буенча һәр алт ы елдан соң җир бер ел ял итәрг ә тиеш бул ган («Леви
ләр», 25:2-7 не караг ыз), исраи л иләр исә әлег е кан унн ы санламаганнар («Левиләр», 26:34,
43 не караг ыз).

* 36:21 Раббы
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1

Кир патшаның сөргенчеләрне Иерусалимгә кайтаруы
1 сФарсы

патшасы Кир хакимлегенең беренче елында Раббы, Иремия аша
җиткергән сүзен гамәлгә ашырып, Фарсы патшасы Кирны үз патшалыгындагы
бар халыкка түбәндәге язма фәрманны белдерергә этәрде.
2 Фарсы патшасы Кир белдерәдер:
Раббы, Күкләр Алласы, җирдәге бөтен патшалыкларны минем кулга тапшырды,
Ул миңа Яһүдәдәге Иерусалимдә Үзенә бер йорт салырга кушты. 3 Аның халкыннан һәммә кеше – Аллаһы аның юлдашы булсын! – Яһүдәдәге Иерусалимгә
барып, Исраилнең Раббы Алласына, Иерусалим Алласына йорт салсын. 4 Сөр
генче яһүд иләр яшәгән һәммә урында җирле хал ык аларга алт ын, көмеш, бүтән
төрле мөлкәт вә терлек, шулай ук Иерусал имдәг е с Аллаһ ы йорт ы өчен ихт ыя ри
иганә биреп ярдәмләшсен.

Яһүдә вә Бенья м ин ыругларын ың нәсел башл ыклары, срух ан илар, левиләр
вә Аллаһ ы тарафыннан рухлары уят ылган һәркем Раббы йорт ын төзер өчен Ие
русал имгә барырга әзерләнде. 6 Аларн ың барл ык күршеләре, Аллаһ ы йорт ы өчен
дип бирелгән һәртөрле ихт ыя ри иганәдән тыш, көмеш савыт-саба, алт ын, бүтән
төрле мөлкәт, терлек вә кыйммәтле әйберләр белән ярдәм күрсәтте. 7 Заман ында
Нәбух аднессар, Иерусал имнән алып китеп, үз илаһ ы йорт ына куйган Раббы йор
ты савытларын Фарсы патшасы Кир үз кул ы белән 8 хәзинә сакч ысы Митредатк а
тапш ырд ы; Митредат исә, аларн ың исәбен алып, Яһүдәнең ыругбаш ы Шешбасарга
бирде. 9 Анда менә нәрсәләр бар иде: утыз данә – алт ын, мең данә – көмеш һәм
егерме туг ыз данә бүтән төрле тәл инкә; 10 утыз данә – алт ын, дүрт йөз ун данә кө
меш касә, мең данә башк а төр савыт-саба.
11 Алт ын вә көмеш савытларн ың сан ы җәмг ысы биш мең дүрт йөз данә иде. Кай
чанд ыр сБабилгә сөрелгән яһүд иләр Иерусал имгә әйләнеп кайт к ан чакта, әлег е
савытларн ың һәммәсен Шешбасар үзе белән алд ы.
5

2

Сөргеннән кайт кан кешеләрнең исемлеге

Заман ында Бабил патшасы Нәбух аднессар әсир кыл ып өлкәбездән Бабилгә
алып киткән кешеләр Зеруббабел, Ешуа, Нәхәм ия, Серая һ, Ригълая, Мәрдә
кәй, Билшан, Миспар, Бигвәй, Рәх ум вә Баг ъна җитәкчелег ендә Иерусал имгә вә
Яһүдәгә әйләнеп кайтт ылар – һәркем үз шәһәренә кайт ып урнашт ы.
1-2
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Әлег е исраи л иләрнең исемлег е түбәндәг ечә: 3 Парг ош нәселеннән – ике мең йөз
җитмеш ике кеше; 4 Шефат ия нәселеннән – өч йөз җитмеш ике кеше; 5 Арах нәсе
леннән – җиде йөз җитмеш биш кеше; 6 Ешуа һәм Йоав нәселеннән Пахат-Мәаб
угыллары – ике мең сиг ез йөз уни ке кеше; 7 Элам нәселеннән – мең ике йөз илле
дүрт кеше; 8 Затт у нәселеннән – туг ыз йөз кырык биш кеше; 9 Зәккәй нәселен
нән – җиде йөз алтм ыш кеше; 10 Бан и нәселеннән – алт ы йөз кырык ике кеше;
11 Бебай нәс еленнән – алт ы йөз егерме өч кеше; 12 Әзг әд нәс еленнән – мең ике йөз
егерме ике кеше; 13 Адон ик ам нәселеннән – алт ы йөз алтм ыш алт ы кеше; 14 Бигвәй
нәселеннән – ике мең илле алт ы кеше; 15 Әдин нәселеннән – дүрт йөз илле дүрт
кеше; 16 Хизәк ыйя нәселеннән Әтир угыллары – туксан сиг ез кеше; 17 Бесай нәсе
леннән – өч йөз егерме өч кеше; 18 Йора нәселеннән – йөз уни ке кеше; 19 Хаш ум
нәселеннән – ике йөз егерме өч кеше; 20 Гиббар нәселеннән – туксан биш кеше;
21 чыг ыш ы белән Бәйт-Лехемнән булг аннар – йөз егерме өч кеше; 22 чыг ыш ы белән
Нетофадан булганнар – илле алт ы кеше; 23 чыг ыш ы белән Анатоттан булганнар –
йөз егерме сиг ез кеше; 24 чыг ыш ы белән Азмаветтан булганнар – кырык ике кеше;
25 чыг ыш ы белән Кыръят-Ягарим, Кеп ира вә Беһер отт ан булг аннар – җиде йөз
кырык өч кеше; 26 чыг ыш ы белән Рамаһ вә Гебадан булганнар – алт ы йөз егерме
бер кеше; 27 чыг ыш ы белән Микмәстән булганнар – йөз егерме ике кеше; 28 чыг ы
шы белән Бәйт-Эл вә Гайдан булганнар – ике йөз егерме өч кеше; 29 чыг ыш ы белән
Нәбудан булганнар – илле ике кеше; 30 чыг ыш ы белән Мәгбиштән булганнар – йөз
илле алт ы кеше; 31 чыг ыш ы белән Икенче Эламнан булганнар – мең ике йөз илле
дүрт кеше; 32 чыг ыш ы белән Харимнән булганнар – өч йөз егерме кеше; 33 чыг ыш ы
белән Лод, Хад ид һәм Һонодан булганнар – җиде йөз егерме биш кеше; 34 чыг ыш ы
белән Әрихәдән булганнар – өч йөз кырык биш кеше; 35 чыг ыш ы белән Сенаһадан
булганнар – өч мең алт ы йөз утыз кеше.
36 Рух ан илар: Ешуа нәс еленнән Едаг ыйя угыллары – туг ыз йөз җитмеш өч кеше;
37 Иммер нәс еленнән – мең илле ике кеше; 38 Пашх ур нәс еленнән – мең ике йөз
кырык җиде кеше; 39 Харим нәселеннән – мең унҗ иде кеше.
40 Левиләр: Ешуа һәм Кадм ие л нәс еленнән (Һодавия ток ым ыннан) – җитмеш
дүрт кеше.
41 Җырч ылар: Асаф нәс еленнән – йөз егерме сиг ез кеше.
42 Капк а сакч ылары: Шалл ум, Әтир, Талм ун, Гакк уб, Хат ит а вә Шобай нәс елен
нән – барысы йөз утыз туг ыз кеше.
43 Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләреннән: Сих а нәселе, Хасупа нәселе, Таббаг от нәселе,
44 Кыйр ос нәс еле, Сыйг аһ а нәс еле, Падон нәс еле, 45 Лебана нәс еле, Хәг әб ә нәс еле,
Гакк уб нәселе, 46 Хәгәб нәселе, Шалмай нәселе, Ханан нәселе, 47 Гиддел нәселе,
Гәхәр нәселе, Реһая нәселе, 48 Рәсин нәселе, Ныкода нәселе, Гәззәм нәселе, 49 Узза
нәселе, Пасеа х нәселе, Бесай нәселе, 50 Асна нәселе, Мыг ун им нәселе, Нәп усим
нәселе, 51 Баквук нәселе, Хак упа нәселе, Харх ур нәселе, 52 Басл ут нәселе, Мех ида
нәселе, Харша нәселе, 53 Барк ыс нәселе, Сисера нәселе, Темах нәселе, 54 Нәсиа х
нәселе, Хат ипа нәселе.
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55 Сөләйман колларын ың угыллары: Сот ай нәс еле, Сопер ет нәс еле, Перуда нә
селе, 56 Ягъла нәселе, Даркон нәселе, Гиддел нәселе, 57 Шефат ия нәселе, Хатт ил
нәселе, Пөкерет-Һассебаим нәселе, Ами нәселе.
58 Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләр е вә Сөләйман колларын ың угыллары – барысы
өч йөз туксан ике кеше.
59-60 Тел-Мелах, Тел-Харша, Керуб, Адд ун, Иммер шәһәрләр еннән кил үчеләр:
Делая нәселе, Тобия нәселе, Ныкода нәселе – алт ы йөз илле ике кеше. Алар атабабаларының Исраи л тумасы бул уы н исбатл ый алмад ы.
61 Рух ан ил ар нәс еленнән: Хоб ая, Һаккос вә Барзилл ай (ул, гил ыг адл ы Барзилл ай
кызл арынн ан хат ын алып, алар исемен йөрт ә башл ый) угылл ары. 62 Үзләр енең
шәҗ әр ә кәг азьләр ен таб а алм аг анг а, алар рух ан ил ыкт ан чыг арылд ыл ар. 63 Өлк ә
башл ыг ы аларг а: « сУрим һәм тумм им белән эш итүче рух ан и килеп хәл итм ичә,
сез рух ан ил арг а тәг аенләнг ән корбанл ык малн ың итен ашый алм ыйсыз», – диде.
64 Җәмг ыя тьт ә барл ыг ы кырык ике мең өч йөз алтм ыш кеше исәпләнә иде.
65 Алардан тыш, ир вә хатын-кызлардан җиде мең өч йөз утыз җиде кол, ике йөз
җырч ы ир вә хатын-кыз, 66 шулай ук җиде йөз утыз алт ы ат, ике йөз кырык биш
кач ыр, 67 дүрт йөз утыз биш дөя, алт ы мең җиде йөз егерме ишәк бар иде.
68 Иерусал имдәг е Раббы йорт ына килг әч, кайб ер ыруг башл ыклары, аның элекке
ниг езен торг ызу өчен, ихт ыя ри иганә бирделәр. 69 Алар, нинд и мөлкәткә ия бул у
ларына карап, бу эшне башк ару өчен, хәзинәгә алтм ыш бер мең дарик* алт ын, биш
мең мина* көмеш вә йөз рух ан ин ы киендерерлек кием бирделәр.
70 Шулай итеп, рух ан илар, левиләр, капк а сакч ылары, Аллаһ ы йорт ы хезмәтче
ләре вә барл ык исраи л иләр үз шәһәрләрендә яши башлад ы.

3

Мәзбәхтә корбан китерүне яңартулары

Исраи л иләр үз шәһәрләрендә төпләнгәннән соң, җиденче ай баш ында, бө
тенесе бер бул ып, Иерусал имгә җыелд ы. 2 Шунда Йосадак угл ы Ешуа, аның
хезмәттәш рухан илары, Шеһалт иел угл ы Зеруббабел, аның хезмәттәшләре, Аллаһ ы
кешесе Муса скан ун ында язылганча, корбан янд ыру өчен смәзбәх корырга тот ын
дылар. 3 Шул җирдә яшәүче хал ыклардан курыксалар да, мәзбәхне әүвәлг е уры
нында корд ылар һәм иртәле-кичле аның өстендә, Раббыга баг ышлап, корбаннар
янд ыра башлад ылар. 4 Кан унда язылганча, сЧат ырлар бәйрәме үткәрделәр – көн
дә тиешле сандаг ы корбаннарн ы янд ырд ылар. 5 Аннары Яңа Ай бәйрәмендә вә
Раббыга баг ышланган барл ык бәйрәмнәрдә корбаннар янд ырылд ы, теләгән һәр
кем Раббыга ихт ыя ри иганә бирде. 6 Җиденче айн ың беренче көненнән Раббыга
тулаем янд ыру корбаннары китерә башлад ылар. Бу вак ытта Раббы йорт ын ың ни
гезе сал ынмаган иде әле.
7 Фарсы патш асы Кир рөхс әт е буенч а, таш кис үчеләрг ә вә балт а ост ал арын а
көмеш белән түл и башлад ылар, Сид ун һәм Сур кешеләренә, диңг ез буйлап Ливан
нан Яфуга эрбет агач ы алып кайтсыннар өчен, ризык, эчемлек вә зәйт үн мае бирә

* 2:69
* 2:69

1

Дарик – 10 гр.
Мина – 500 гр.
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башлад ылар. 8 Аллаһ ын ың Иерусал имдәг е йорт ына килгәннең икенче елында,
икенче айда Шеһалт иел угл ы Зеруббабел, Йосадак угл ы Ешуа һәм аларн ың бар
ча хезмәттәшләре, рух ан илар, левиләр һәм әсирлектән Иерусал имдәг е Аллаһ ы
йорт ына әйләнеп кайт уч ылар эшкә тот ынд ы. Яше егермедән узган левиләр төзү
эшләренә күзәтчелек итәргә тиеш булд ы. 9 Левиләрдән Ешуа, аның угыллары һәм
кардәшләре, Кадм иел һәм аның угыллары (Яһүдәнең нәсел варислары), шулай ук
Хенададн ың угыл-оныклары һәм кардәшләре бергәләп Раббы йорт ын сал уч ылар
ны күзәтеп торд ылар.
10 Төз үчеләр Раббы йорт ын ың ниг ез ен салг ач, Исраи л патшасы Давыт калд ырг ан
күрсәтмә буенча, рухан иларн ы, үз киемнәренә киендереп, бырг ылар кычк ырт ырга,
ә Асаф нәселендәг е левиләрне, тәл инкәләр уйнат ып, Раббын ы данларга куйд ылар.
11 Алар чиратлаш ып Раббын ы макт ад ылар, Аңа рәхмәтләр яуд ырд ылар:
«Ул – игелекле,
Исраи лгә мәрхәмәте мәңг електер!» –
дип җырлад ылар. Ә барча хал ык, Раббы йорт ын ың ниг ез е сал ынг анг а, кычкырып-кычкырып Раббын ы данлад ы. 12 Аллаһ ын ың элеккег е йорт ын күрг ән өлкән
яшьт әг е рух ан илар, левиләр вә ыруг башл ыклары, яңа йортн ың ниг ез ен күр еп
кычк ырып елад ы, хал ыкн ың күб ес е исә сөенеп гөрләшт е. 13 Елаг ан, шатлан ыш
кан авазларн ы бер-берсеннән аерырл ык түг ел иде, һәм бу авазлар бик еракларг а
ишет елеп торд ы.

4

Аллаһы йортын төзүгә каршы торучылар

Яһүдә белән Бенья м ин ыруг ын ың дошманнары, сөрг еннән кайт к ан хал ык
ның Раббыга, Исраи л Алласына, йорт сал уы н ишетеп, 2 Зеруббабел һәм ыруг
башл ыклары янына килделәр дә:
– Әйдәг ез, без дә сезнең белән бергә йорт төзик, чөнк и без дә сезнең Аллаг ызга
табынабыз һәм с Ашш ур патшасы Эсар-Хаддон безне монда күчергәннән бирле Аңа
корбаннар китерәбез, – диделәр.
3 Ләк ин Зеруббаб ел вә Ешуа, Исраи лдәг е нәс ел башл ыкларын ың бүт әннәр е дә
аларга болай дип җавап бирде:
– Аллабызга йортн ы сез безнең белән бергә салмая чаксыз! Фарсы патшасы Кир
боерганча, Исраи лнең Раббы Алласына йортн ы үзебез генә корачакбыз.
4 Шуннан соң җирле хал ык, яһүд иләрне йорт сал у ния т еннән кайт армакч ы бу
лып, аларн ы курк ыт ырга, төзелеш эшләрен туктат ырга тырышт ы, 5 аларга карш ы
көрәшер өчен, киңәшчеләр яллад ы. Шуш ы хәл Фарсы патшасы Кир дөнья куеп,
тәхеткә Дәрәвеш патша утырганч ы дәвам итте.
1

Иерусалим диварларын төзүгә каршы торучылар
Ахашверош патшал ык итә башлаган чорда, дошманнар, Яһүдә вә Иерусал им
халк ын гаепләп, шик ая ть язд ылар.
7 Соңрак, Фарсы илендә Арт ахшаст а патша хак имлек иткән көннәрдә дә, Биш
лам, Митредат, Табеи л һәм аларн ың иярченнәре Фарсы патшасы Артахшастага бер
хат язд ылар. Әлег е хат, с арамей телендә языл ып, тәрҗемә ителгән иде.
6
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Өлкә идарәчесе Рәх ум белән скәт ип Шимшай Иерусал имгә карш ы Артахшаста
патшага бер хат язып җибәрделәр. Хатта болай диелгән иде:
9 Өлкә идар әчес е Рәх ум, кәт ип Шимшай һәм аларн ың хезмәтт әшләр е – хө
кемчеләр, башл ыклар, түр әләр; шулай ук фарсылар, әреклеләр, бабиллеләр,
Шушаннан килг ән Элам халк ы, 10 бөек вә шөһр әтле Оснаппар тарафыннан
с
Самарея шәһәрләренә һәм Елга аръя г ындаг ы* башк а шәһәрләргә куы лган ха
лыклар хат яза.
8

Артахшаста патшага җиткерелгән хатн ың күчермәсе:
Патша Артахшастага Елга аръя г ында яшәүче колларыннан.
12 Патшаг а мәгъл үм булсын ки, Синең илеңнән безнең тарафк а, Иерусал имг ә
килеп урнашк ан яһүд иләр шул фетнәчел, юньсез шәһәрне яңадан кора баш
лад ылар, инде ниг езләрен ныг ыт ып, диварларын төзеп яталар. 13 И патшабыз,
хәбәрдар бул: бу шәһәрне яңадан сал ып, диварларын торг ызсалар, яһүд иләр ясак
та, сал ым да, юл сал ым ы да түләмәя чәкләр, шул рәвешле патша казнасына зыя н
киләчәк. 14 Патшага бурычл ы булганга*, аңа зыя н кил үен теләм ибез, шуңа күрә
хәбәребезне юлл ыйбыз: 15 ата-бабаларыңның елъязма китапларын карап чы
ксыннар. Шул китаплардан укып, син әлег е шәһәрнең фетнәчел һәм патшалар
белән өлкә түрәләренә бәла китерә торган шәһәр бул уы н күрерсең. Анда элекэлектән гаугалар чыг ып торган ын, аның шул сәбәпле җимерелгәнен күрерсең.
16 И патшабыз, сиңа белдер әб ез: бу шәһәр төз елеп бетс ә, див арлары күт әр елс ә,
Елга аръя г ында хак имлек итә алмая чаксың.
11

Патша монд ый җавап бирде:
Өлкә идарәчесе Рәх ум һәм кәт ип Шимшайга, аларн ың Самарея дә вә Елга
аръя г ындаг ы шәһәрләрдә яшәүче хезмәттәшләренә сәламнәр!
18 Менә, сез җиб әрг ән хат, тәрҗ емә ителеп, миң а укылд ы. 19 Мин әмер би
реп тикшерүләр үткәрг әннән соң, шул ачыкланд ы: бу шәһәр, чынлап та, элекэлектән патшаларг а карш ы чыкк ан, анда төрле фетнәләр, чуа л ышлар бул ып
торг ан икән. 20 Иерусал имдә бөт ен Елг а аръя г ын биләп торуч ы кодр әтле пат
шалар булг ан, аларг а ясак, сал ым, юл сал ым ы түләп торг аннар икән. 21 Шулай
итеп, әмер бир ег ез: кешеләр эшне тукт атсын. Миннән әмер булм ый торып,
шәһәр корылмасын. 22 Караг ыз аны, минем боерык җир енә җиткер еп үтәлс ен!
Патшаларг а зыя н кит ер ерлек нәрс әне артт ыруг а ниг ә юл куя рг а?!
17

Артахшаста патшадан килгән шуш ы хатн ы Рәх умга һәм кәт ип Шимшайга,
аларн ың хезмәттәшләренә укыг аннан соң, алар, кичекмәстән яһүд иләр янына
Иерусал имгә барып, аларн ы эшләреннән туктарга мәҗбүр иттеләр.
23

* 4:10

«Елг а аръя г ы»на Фырат елг асыннан көнбат ышт а урнашк ан хәзерг е Фәләстин һәм
Сүрия җирләре керә.
* 4:14 Патш аг а бурычлы булг анг а... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Патш а йорт ын
нан тоз ашаг анг а.
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Аллаһы йортын яңадан төзү
24 Шул ай итеп, Иерус ал имдә Алл аһ ы йорт ынд аг ы эшләр тукт ат ыл ып, Фарсы
патшасы Дәрәвеш хак имлег енең икенче елына кадәр һичн инд и эш башк арылмад ы.

5

Ул вак ытларда Хәгг әй пәйг амб әр һәм Идд у угл ы Зәкәрия пәйг амб әр Яһүдә
вә Иерусал имдә яшәүче яһүд иләрг ә Исраи л Алласы сүзләрен җиткер ә тор
дылар; 2 һәм Шеһ алт иел угл ы Зеруббабел белән Йосадак угл ы Ешуа Аллаһ ын ың
Иерусал имдәг е йорт ын яңадан төзерг ә тот ынд ылар. Аллаһ ын ың спәйг амб әрләре
аларг а ярдәм итт еләр. 3 Шунда алар янына Елг а аръя г ын ың өлкә башл ыг ы Тат
тынай белән Шетар-Бознай һәм аларн ың хезмәттәшләре килделәр дә:
– Бу йортн ы төзерг ә һәм аның див арларын күтәрерг ә кем рөхсәт итт е сезг ә? –
дип, 4 төзүчеләрнең исемнәрен сорад ылар. 5 Әмма Яһүдә с өлкәннәрен Аллаһ ы Үзе
күз әт еп тора иде, шуңа күр ә бу турыдагы хәб әр Дәр әвеш патшаг а барып иреш
кәнче, һәм аңардан әмер килеп җиткәнче, яһүд иләрне эштән туктат уч ы булмад ы.
6 Елг а аръя г ын ың өлкә башл ыг ы Татт ын ай белән Шетар-Бознай һәм аларн ың
дуслары – Елг а аръя г ын ың өлкә түр әләре – Дәр әвеш патшаг а җиб әрг ән хатта,
7 аңа юлл аг ан хәб әрдә бол ай дип язылг ан иде:
Дәр әвеш патшаг а тынычлык-иминлек тел ибез!
8 Патш аг а мәгъл үм булсын ки, без Яһүдә өлкәс енә, бөек Алл аһ ы йорт ы яны
на барг ан идек. Ул йорт зур ташлардан сал ына, див арларына агач борыслар
куеп калд ырыла. Эшләр зур җит езлек белән һәм уңышл ы бара. 9 Без аларн ың
башл ыкларыннан: «Бу йортн ы сал ырг а, див арларын корырг а сезг ә кем рөхсәт
бирде?» – дип сорад ык. 10 Моңардан тыш, әле без, сиңа хәб әр итәр өчен, алар
ның исемнәрен белешт ек.
11 Алар безг ә бол ай дип җав ап кайт ард ыл ар: «Без, Күк вә Җир Алл асын ың
коллары, моннан күп еллар элек сал ынг ан йортн ы торг ызабыз – аны Исраи лнең
бөек патшасы төзег ән булг ан. 12 Әмма безнең ата-бабаларыбыз Күк Алласын ың
ачуы н чыг арг ан өчен, Ул аларн ы Бабил патшасы – килдан и Нәбух аднессар
кул ына тапш ырг ан. Нәбух аднессар йортн ы җимерг ән, хал ыкн ы исә Бабилг ә
сөрг ән. 13 Ә Бабил патшасы Кир тәхеткә утыруы н ың беренче елында Аллаһ ы
йорт ын яңадан төзерг ә рөхсәт бирде 14 һәм, Иерусал имдәг е Аллаһ ы йорт ыннан
Нәбух аднессар алып киткән алтын-көмеш савытларн ы Бабил илаһлары йор
тыннан чыг арып, өлкә башл ыг ы итеп үзе билг еләг ән Шешбасарг а тапш ырд ы
15 һәм әйтт е: „Бу савытл арн ы ал да Иерус ал имдәг е Йортк а илт еп тапш ыр. Ал
лаһ ы йорт ы әүв әлг е урын ында сал ынсын“. 16 Шешбасар, килеп, Иерусал имдәг е
Аллаһ ы йорт ын ың ниг езен салд ы, шуннан бирле бу йорт төзелә бир ә, әмма
әлег ә төзелеш бетмәде».
17 Димәк ки, әгәр дә патшаг а кир әк булса, патшан ың кит аплар саклана торг ан
йорт ында, Бабилдә эзләп карасыннар: Кир патша Аллаһ ы йорт ын Иерусал им
дә сал ырга рөхсәт бирде микән? Син, патша, бу эшкә карата нинд и карар кабул
итүеңне безгә җиткерсәң иде.
1
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Шуннан соң, Дәр әв еш патша әмер ен үтәп, Бабил хәзинә саклаг ыч ындаг ы
кулъязмалар арасыннан эзләп карад ылар. 2 Эзл и торг ач, Мадай өлкәс ендә
урнашк ан Экбатадагы сарайда бер стөрг әк табылд ы. Анда болай дип язылг ан иде:
Тарих өчен. 3 Патшал ык итүенең беренче елында Кир патша Иерусал имдәг е
Аллаһ ы йорт ы хак ында боерык бирде: «Корбан янд ырган урында Йорт төзелсен,
ниг езләре ныкл ы итеп корылсын; биеклег е – алтм ыш, киңлег е алтм ыш терсәк*
булсын, 4 диварларн ың зур ташлардан сал ынган һәр өч рәте саен бер рәте агач
тан булсын. Чыг ымнар патша казнасыннан бирелсен. 5 Иерусал имдәг е Аллаһ ы
йорт ыннан Нәбух аднессар Бабилгә илт кән алтын-көмеш савыт-саба кире үз
урын ына кайтарылсын – Аллаһ ы йорт ына куелсын».
1

Дәрәвеш болай дип язд ы:
Сез, Елг а аръя г ын ың өлкә башл ыг ы Татт ынай һәм Шетар-Бознай, үзег езнең
дус-иш түрәләрег ез белән аннан кит ег ез. 7 Аллаһ ы йорт ындаг ы эшләрне туктат
маг ыз: Яһүдә өлкәсе башл ыг ы вә Яһүдәнең өлкәннәре Аллаһ ы йорт ын әүв әлг е
урын ында салсыннар. 8 Миннән боерык шунд ый сезг ә: Яһүдә өлкәннәр енә
Аллаһ ы йорт ын сал уда ярдәм итег ез. Төзү эшләре туктап калмасын өчен, пат
ша казнасыннан – Елг а аръя г ында җыелг ан ясактан – өлеш чыг арыг ыз. 9 Күк
Алласына корбан кит ерү өчен кир әкле күләмдә боз ау, сарык, бәр ән, шулай ук
бодай, тоз, шәраб вә зәйт үн мае бирег ез. Бу әйберләр Иерусал им рух ан илары
сораг ан кадәр көн саен тотк арл ыксыз бирелсен. 10 Алар Күк Алласына хуш ки
лердәй корбаннар кит ерсеннәр һәм патша белән угылларын ың иминлег е өчен
дог а кылсыннар. 11 Мин таг ын шун ы боерам: бу әмерне бозг ан кешенең йорт ын
нан бер бүр әнәне тарт ып алсыннар да аны шул бүр әнәг ә кадаклап куйсыннар,
йорт ын җимерсеннәр. 12 Минем боерыг ымн ы үтәмәг ән, Иерусал имдәг е әлег е
Йортк а зыя н салг ан патшан ы яки хал ыкн ы исемен Иерусал им белән бәйләг ән
Аллаһ ы юк итсен!
Мин, Дәрәвеш, биргән ошбу боер
 ык төп-төгәл итеп җиренә җиткерелергә тиеш!
6

Елга аръя г ын ың өлкә башл ыг ы Татт ынай, Шетар-Бознай һәм аларн ың хез
мәттәшләре нәкъ Дәрәвеш патша боерганча эшләделәр. 14 Хәггәй пәйгамбәр һәм
Идд у угл ы Зәкәрия нең пәйгамбәрлек сүзләре буенча, Яһүдә өлкәннәре, Аллаһ ы
йорт ын уңышл ы гына төзеп килеп, Исраи л Алласын ың куш уы һәм Фарсы пат
шалары Кир, Дәрәвеш вә Артахшаста ихт ыя ры буенча, аны сал ып та бетерделәр.
15 Йортн ы Дәр әв еш патш а хак имлег енең алт ынч ы елынд а, Адар аен ың өченче
көнендә төзеп бетерделәр; 16 исраи л иләр – рух ан илар, левиләр вә сөрг еннән кай
тк ан бүтән кешеләр – бу йортн ы сөенешеп Аллаһ ыга баг ышлад ы: 17 алар йөз үгез,
ике йөз сарык, дүрт йөз бәрән һәм, Исраи лнең сгөнаһларын йол ыр өчен, Исраи л
ыруглары сан ынча уни ке кәҗә корбан иттеләр. 18 Аннары, Муса китабында языл
ганча, рух ан иларн ы һәм левиләрне дәрәҗәләренә карап төркемнәргә бүлделәр дә
Иерусал имдәг е Аллаһ ы йорт ында хезмәтләрен башк арырга куйд ылар.
13

* 6:3

Терсәк – 45 см.
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Котылу бәйрәме
Сөрг еннән кайт к ан кешеләр беренче айн ың унд үртенче көнендә сКот ыл у бәй
рәме үткәрделәр. 20 Рух ан и вә левиләрнең һәммәсе чистарынд ы. Левиләр үзләре
өчен, сөрг еннән кайт к ан кешеләр һәм рух ан илар өчен Кот ыл у бәйрәме хөрмәтенә
бәрәннәр чалд ылар. 21 Сөрг еннән кайт к ан Исраи л угыллары һәм Исраи лнең Раб
бы Алласына табын у өчен җирле хал ыкларн ың әшәкелег еннән арынган бар кеше
бергәләп корбан ашыннан авыз итте. 22 Җиде көн буена алар сөенешеп сТөче күмәч
бәйрәмен үткәрделәр, чөнк и Раббы сөенеч китерде – Ашш ур патшасын аларга йө
зе белән борыл ырга мәҗбүр итте, һәм патша Исраи л Алласын ың йорт ын сал уда
бул ышл ык күрсәтте.
19

7

Артахшастаның әмере һәм Эзрага йөкләнгән бурыч

Байтак еллар узганнан соң, Фарсы патшасы Артахшаста патшал ык иткән
чорда, Бабилдән Эзра исемле кеше кайта. Аның нәсел шәҗәрәсе монд ыйд ыр:
Эзра – Серая һ угл ы, Серая һ – Азария, Азария – Хилк ыйя, Хилк ыйя – Шалл ум,
Шалл ум – Сад ыйк, Сад ыйк – Әхит үб, Әхит үб – Амария, Амария – Азария, Аза
рия – Мәрают, Мәрают – Зерах ия, Зерах ия – Уззи, Уззи – Вукк ый, Вукк ый – Аби
шуа, Абиш уа – Пинхәс, Пинхәс – Элгазар, Элгазар – баш рух ан и Һарун угл ы иде.
Эзра – Исраи л халк ын ың Раббы Алласы Мусага биргән Кан унн ы яхш ы бел үче
кәт ип иде. Раббы Алласы аның юлдаш ы булганга, Эзран ың һәр теләг ен патша үти
иде. 7 Артахшаста хак имлег енең җиденче елында Эзра белән бергә кайбер Исраи л
угыллары, рух ан илар, левиләр, җырч ылар, капк а сакч ылары, Аллаһ ы йорт ы хез
мәтчеләре Иерусал имгә кайт ырга чыкт ылар. 8 Артахшаста патша хак имлег енең
җиденче елында, бишенче айда Эзра Иерусал имгә килеп җитте.
9 Бабилдән Эзра бер енче айн ың бер енче көнендә юлг а чыкк ан иде. Иерусал имг ә
ул Алласының фатихасы белән бишенче айның беренче көнендә килеп җитте. 10 Эзра
үзенең күңелен Раббы кан ун ын үзләштерүгә һәм үтәүгә, шул кагыйдә-карарларны
Исраи л халк ына өйрәт үгә салд ы.
11 Исраи л халк ына Раббы бирг ән боерыкларн ы вә канун-кагыйдәләрне өйр әт үче
рухан и, кәт ип Эзрага Артахшаста патша тапш ырган хатн ың эчтәлег е менә монд ый:
12 Патшалар патшасы Арт ахшаст адан Күкләр Алласы кан ун ын өйр әт үче ру
хан и Эзрага сәламнәр булсын!
13 Боерам ки, патшал ыг ымда яшәг ән Исраи л халк ыннан, рух ан илардан вә
левиләрдән Иерусал имгә барырга теләгән һәркем синең белән барсын. 14 Патша
һәм аның җиде киңәшчесе исеменнән син үз Аллаң кан уннарын ың Яһүдә вә Ие
русал имдә ничек үтәл үен ачыкларга 15 һәм дә тораг ы Иерусал имдә булган Исраи л
Алласына патша белән аның киңәшчеләре корбан итеп биргән алтын-көмешне
илтергә барасың. 16 Син бөтен Бабил өлкәсеннән җыйган алтын-көмешне, шу
лай ук исраи л иләр белән рух ан илар Иерусал имдәг е үзләренең Алласы йорт ына
корбан итеп биргәнне дә илтерсең. 17 Шул акчага беренче чиратта үгезләр, сарык
тәкәләре вә бәрәннәре, икмәк вә эчемлек сат ып алып, Иерусал имдәг е Аллаг ыз
йорт ын ың мәзбәхендә корбан итеп китерерсең. 18 Калган алтын-көмешне, Алла
1-6
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гыз ихт ыя ры буенча, үзең вә кардәшләрең кирәк дип тапк анча тотарсыз. 19 Ал
лаг ыз йорт ында хезмәт башк арыр өчен сиңа бирелгән савытларн ың һәммәсен
Иерусал им Алласына илтеп куя рсың. 20 Раббы йорт ы өчен кирәк булган башк а
нәрсәләрне патша хәзинәсеннән алырсың.
21 Мин, Арт ахшаст а патша, болай дип боерам: Күкләр Алласы кан ун ын өй
рәт үче рух ан и Эзра ни сораса, Елга аръя г ын ың барл ык хәзинә сакч ылары аңа
һәммәсен бирергә тиеш. 22 Йөз талант к а* кадәр көмеш, йөз корга* кадәр бодай,
йөз батк а* кадәр шәраб, йөз батк а кадәр зәйт үн мае һәм чикләнмәгән күләмдә
тоз бирелсен. 23 Күкләр Алласы Үз йорт ы өчен нәрсә боерса, һәммәсе дә җиренә
җиткереп үтәлергә тиеш – патша мәмләкәтенә һәм аның угылларына Аллаһ ының
ачуы чыкмасын. 24 Шун ы да белеп торыг ыз: Аллаһ ы йорт ындаг ы рух ан илардан,
левиләрдән, җырч ылардан, капк а сакч ыларыннан, хезмәтчеләрдән берн инд и
ясак, сал ым, юл сал ым ы алынмасын.
25 Ә син, Эзра, Аллаң сиңа бирг ән акыл буенча, Елг а аръя г ындаг ы өлкәдә
яшәүче, Аллаң кан ун ын бел үче һәммә кешенең дәгъвасын тикшерсен өчен җи
тәкчеләр вә хөкемчеләр билг елә; ә Аллаң кан ун ын белмәүчеләргә кан унн ы өй
рәтегез. 26 Синең Аллаңн ың һәм патшан ың кан ун ын үтәмәгән һәркемгә, әлбәттә,
җәза бирелсен: ул адәм үлемгә хөкем ителсен яки илдән сөрелсен, йә булмаса
мал-мөлкәтеннән мәхрүм ителсен яки төрмәгә ябылсын.
Эзраның Бабилдән Пелешетка сәя х әте
27 Патша күңеленә Иерусал имдәг е Раббы йорт ына хөрмәт күрс әт ү теләг е салг ан
Раббыга, ата-бабаларыбызның Алласына мактау-шөкерләр яусын! 28 Патшаны, аның
киңәшчеләрен вә абруйл ы түрәләрен Ул миңа мәрхәмәтле итте. Раббы Алламн ың
ярдәмен тоеп, Исраи л башл ыкларын мин, алар да минем белән кайтсыннар дип,
бергә җыя рга тәвәккәлләдем.

8

Артахшаста патшал ык иткән чорда минем белән бергә Бабилдән киткән нәсел
башл ыклары һәм аларн ың ток ым ы түбәндәг еләр: 2 Пинхәс нәселеннән – Гер
шом; Итамар нәселеннән – Дан ии л; Давыт нәселеннән – Шек ан ия угл ы Хатт уш;
3 Парг ош нәс еленнән – Зәкәрия һәм аның белән берг ә шәҗәр ә исемлег е буенча
йөз илле ир-ат; 4 Пахат-Мәаб нәселеннән – Зерах ия угл ы Эльеһог ынай һәм аның
белән бергә ике йөз ир-ат; 5 Затт у нәселеннән – Яхәзиел угл ы Шек ан ия һәм аның
белән бергә өч йөз ир-ат; 6 Әдин нәселеннән – Йонатан угл ы Эбед һәм аның белән
бергә илле ир-ат; 7 Элам нәселеннән – Атал ия угл ы Ишаг ыйя һәм аның белән бер
гә җитмеш ир-ат; 8 Шефат ия нәселеннән – Микәи л угл ы Зәбәд ия һәм аның белән
бергә сиксән ир-ат; 9 Йоав нәселеннән – Ехиел угл ы Убад ия һәм аның белән бергә
ике йөз унсиг ез ир-ат; 10 Бан и нәселеннән – Йосып ия угл ы Шелом ит һәм аның
белән бергә йөз алтм ыш ир-ат; 11 Бебай нәселеннән – Бебай угл ы Зәкәрия һәм
1

* 7:22

Талант – 30 кг.
Кор – сыекл ык үлчәү берәмлег е, 220 л.
7:22 Бат – сыекл ык үлчәү бер әмлег е, 22 л.

* 7:22
*
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аның белән бергә егерме сиг ез ир-ат; 12 Әзгәд нәселеннән – Һакк атан угл ы Йоханан
һәм аның белән бергә йөз ун ир-ат; 13 Адон ик ам нәселеннән (соңрак кайтк анна
ры) – Элифелет, Егыи л, Шәмәг ыйя һәм алар белән бергә алтм ыш ир-ат; 14 Бигвәй
нәселеннән – Утай, Забуд һәм алар белән бергә җитмеш ир-ат.
15 Мин аларн ы Аһав аг а коюч ы елг а буена җыйд ым, без анда өч көн торд ык, ха
лыкн ы вә рух ан иларн ы карап чыкт ым, ләк ин анда Леви ыруг ыннан беркемне дә
тапмадым. 16 Шуннан соң мин, башлыклардан Элигызырны, Арии лне, Шәмәгыйяне,
Элнатанн ы, Ярибне, Элнатанн ы, Натанн ы, Зәкәрия не, Меш улламн ы, остазлардан
Йоя рибне вә Элнатанн ы чак ырт ып, кеше юллад ым. 17 Әлег е йом ышч ыларн ы мин
Кәсипә төбәг енең башл ыг ы Идд у янына җибәрдем һәм, Аллабыз йорт ына хез
мәтчеләр алып килег ез, дип Идд уга һәм аның кардәшләренә – Кәсипә төбәг ендә
яшәүче Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләренә әйтергә кушт ым. 18 Аллабыз ярдәме белән
алар Исраи л угл ы Леви ыруг ыннан Махл инең нәсел варисы – акылл ы вә зирәк
ир Шәрәбия белән бергә аның угылларыннан һәм ир туганнарыннан унсиг ез ке
шене, 19 шулай ук Хәшәбия не, аның белән бергә Мерари нәселеннән Ишаг ыйя не
һәм аның ир туганнарыннан вә угылларыннан егерме кешене, 20 кайчанд ыр Давыт
патша һәм аның түрәләре левиләргә ярдәм күрсәтергә билг еләгән хезмәтчеләрдән
таг ын ике йөз егерме кешене алып килделәр. Алар һәммәсе, исемнәре күрсәтелеп,
аерым-аерым теркәлде.
21 Шунда мин: «Безнең үзебезне, балаларыбызн ы, мал-мөлкәтебезне сәф әрдә сак
ла», – дип сорар өчен, Аллабыз алд ында буйсын уыбызн ы күрсәтеп, Аһава елгасы
буенда ураза игълан иттем. 22 Юлда безне дошманнан саклар өчен патшадан җәя үле
вә атл ы гаскәриләр сорарга оялд ым, чөнк и патшага: «Аллабыз Үзенә сыенган һәр
кемгә игелекле, ә Аны онытк ан һәркемгә ачул ыд ыр!» – дип әйт кән идек. 23 Шулай
итеп, без сураза тотт ык, Аллабызга ялвард ык, һәм Ул ялваруларыбызн ы ишетте.
24 Шуннан соң мин баш рух ан иларг а җит әкчелек иткән уни ке кешене – Шәр әби
яне, Хәшәбия не һәм таг ын ун кешене аерып алд ым да 25 патша, аның киңәшчеләре,
түрәләр һәм Бабилдә яшәүче исраи л иләр Аллабыз йорт ына корбан итеп биргән
алтын-көмеш вә савыт-сабаны аларга үлчәп бирдем. 26 Кулларына үлчәп тапш ыр
ган ым шулд ыр: көмеш – алт ы йөз илле талант, көмеш савыт-саба – йөз талант,
алт ын – йөз талант; 27 алт ын җамая клар – егерме данә, аларн ың бәһасе мең дарикк а
тәңгәл; һәм алт ын бәһасендә йөргән, ялт ырап торган иң яхш ы бак ырдан ике савыт.
28 Мин аларг а әйтт ем:
– Сез, шуш ы савытлар кебек, Раббыга баг ышлангансыз. Алт ын белән көмеш –
ата-бабаларыгызның Раббы Алласына ихт ыя ри иганәдер. 29 Баш рух ан илар, ле
виләр һәм Исраи лнең нәсел башл ыклары күз алд ында үлчәп, Исраи лдәг е Раббы
йорт ын ың хәзинәсенә тапш ырганч ы, бу әйберләрне кадерләп саклаг ыз, – дидем.
30 Шуннан соң рух ан илар вә левиләр үлчәнг ән көмешне, алт ынн ы вә савыт-сабаны Иерусал имдәг е Аллаһ ы йорт ына илт ү өчен кабул итеп алд ылар.
31 Иерусал имг ә без Аһав а елг асы буеннан бер енче айн ың уни кенче көнендә куз
гал ып киттек. Аллабызн ың кул ы безне дошманнардан вә юлбасарлардан саклад ы.
32 Шулай итеп, Иерусал имг ә килеп җитт ек. Өч көннән соң 33 Аллабыз йорт ына
килдек һәм алтын-көмешне, савыт-сабаны, үлчәп, рух ан илар Урия угл ы Меремот
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белән Пинхәс угл ы Элгазарга һәм левиләрдән Ешуа угл ы Йозабад белән Бинн уй
угл ы Нугад ия кул ына тапш ырд ык. 34 Һәммә нәрсә саналд ы, үлчәнде, һәм гом ум и
авырл ыг ы теркәп куелд ы.
35 Сөрг еннән кайтк аннар Исраи л Алласына стулаем янд ыру корбан ы кит ерделәр:
бөтен Исраи л халк ы өчен – уни ке үгез бозау, туксан алт ы сарык, җитмеш җиде
бәрән; гөнаһ йол у өчен – уни ке кәҗә тәкәсе. Болар һәммәсе Раббыга корбан итеп
янд ырылд ы.
36 Сөрг еннән кайт к ан кешеләр Елг а аръя г ын ың өлкә башл ыкларына вә түр ә
ләренә патша боерыг ын да җиткерделәр, һәм тег еләр Исраи л халк ына вә Аллаһ ы
йорт ына ярдәм күрсәттеләр.

9

Чит халыклар белән никахлаш уга каршы чаралар

Шуш ы вак ыйгалардан соң минем янга башл ыклар килеп, болай дип әйттеләр:
– Исраи л халк ы, рух ан илар, левиләр чит хал ыклардан аерылмад ылар – скән
ган и, хитт и, фәризи, явүси, аммон и, смәаби, мисырл ы вә амориләрнең җирәнг еч
эшләрен кабатлад ылар; 2 аларн ың кызларын үзләренә һәм угылларына хат ынл ыкк а
алд ылар, шуш ылай итеп, изг е орл ык чит хал ыкларн ык ы белән куш ылд ы. Җитмә
сә, түрә вә башл ыклар Кан унн ы беренче бул ып үзләре бозд ы.
3 Бу сүзләрне ишеткәч, япанчамн ы һәм күлмәг емне ерт ып, чәч-сакалымны йол
кып, кайгы-хәсрәткә батт ым. 4 Сөрг еннән кайт к ан хыя нәтчел кешеләрдән бизгән
һәм Исраи л Алласын ың сүзләрен ихт ирам иткән һәркем минем тирәгә җыелд ы.
Кичке корбан вак ыт ы җиткәнче, мин шулай хәсрәт эчендә утырд ым. 5 Ә кичке
корбан вак ыт ында мин ерт ык киемнәрдән, тир ән кайг ыда утырг ан җиремнән
торд ым да, кулларымн ы Раббы Аллама сузып, тезләремә төштем. 6 Мин әйттем:
– Йа Аллам, йөземне Сиңа күтәреп карарг а оялам һәм курк ам. Йа Аллам, гөнаһ
ларыбыз баштан ашт ы, гаебебез күкләрг ә җитт е. 7 Аталарыбыз яшәг ән көннәрдә
дә, хәзер дә хал ыкн ың гаебе ифрат зурд ыр. Үзебез, патшаларыбыз вә рух ан ила
рыбыз кылг ан гөнаһлар өчен чит ил патшалары кул ына калд ык – кыл ыч аст ына
эләкт ек, әсирлеккә, талан уг а, хурл ыкк а дучар ителдек; хәзер дә шуннан кот ыла
алм ыйбыз. 8 Раббы Аллабыз, кыск а гына вак ытк а безг ә үзенең шәфк ат ен күрсә
теп, кайберләребезне исән калд ырд ы, Үзенең изг е җирендә төпләнергә мөмк инлек
бирде; күзләребезгә якт ыл ык биреп, әсирлектә хәлебезне җиңеләйтт е. 9 Без коллар
идек, әмма Аллабыз безне колл ыкта да ташламад ы; Фарсы патшалары күңелендә Ул
безг ә карата мәрхәмәт уятт ы: алар хәраб әг ә әйләнг ән Аллабыз йорт ын терг езерг ә,
аны яңадан төзерг ә ярдәм итт е һәм безг ә Яһүдә вә Иерусал имдә хәвеф-хәтәрсез
яшәрг ә мөмк инлек бирде. 10 Йа Аллабыз, шуш ы хәлләрдән соң инде ни дип әй
тик?! Әмерләреңне үтәмәдек бит. 11 Син аларн ы үзеңнең колларың – пәйг амбәрләр
аша безг ә җиткерг ән идең. Син әйтт ең: «Хуҗ а бул ып яшәр өчен сез бара торг ан
җир – пакь җир түг ел, чит хал ыкларн ың әшәкелег е белән нәҗесләнг ән ул, бер
чит еннән икенчесенә кадәр әшәкелек белән тулг ан. 12 Шуңа күр ә кызларыг ызн ы
аларн ың угылларына хат ынл ыкк а бирмәг ез, кызларын да угылларыг ызг а алма
гыз. Аларг а иминлек вә уңыш кит ерердәй нәрсәләр эшләмәг ез. Шул чакта гына
сез ныг ырсыз, бу җирнең иң затл ы җимешләре белән туклан ырсыз һәм бу җирне
1
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нәсел варисларыг ызг а мәңг елек мирас итеп калд ырырсыз». 13 Баш ыбызг а төшкән
бәла-казаларга барл ык яман эшләребез вә гая ть зур гаебебез сәбәп булд ы. Шуңа да
карамастан, Син, Аллабыз, безг ә тиешле җәз ан ы бирмәдең, кайберләребезне исән
калд ырд ың. Шуннан соң да без, 14 Синең әмерләреңне бозып, йолалары җир ән
геч булг ан ошбу хал ыклар белән туг анлаш ырбызм ы?! Шул чакта бит Син, ачуы ң
чыг ып, безне тул ысынча кырып бет ер әчәксең! 15 Әй Исраи лнең Раббы Алласы,
Син гаделсең! Чөнк и без әлег е көнг ә кадәр исән-саубыз. Менә, гаебебезне тан ып,
карш ыңда торабыз, гәрчә шуш ы хәлләрдән соң Синең алд ыңа килеп басарг а ха
кыбыз булмаса да.

10

Эзра, Аллаһ ы йорты каршында йөзт үбән капланып, елый-елый гөнаһларын
тан ыган, дога кылган чаг ында, аның янына бик күп исраи л иләр – ир-ат,
хатын-кыз вә бала-чага җыелд ы, алар да ачыргалан ып күз яшьләре түкте. 2 Элам
нәселеннән Ехиел угл ы Шек ан ия Эзрага болай дип әйтте:
– Аллабызга тугры булмад ык без – чит кавемнәрдән хат ыннар алд ык, әмма Ис
раи л халк ын ың хәле әле өметсез түг ел. 3 Әйдәг ез, Аллабыз белән скилеш ү төзик:
син әфәндемнең һәм Аллабыз боерыкларын ихт ирам итүчеләрнең киңәше буенча,
хат ыннарыбызн ы һәм алардан туган балаларн ы аерып җибәрик – барысы да Ка
нун буенча эшләнсен. 4 Аяг ыңа торып бас – бу эш сиңа йөкләнә! Без синең белән!
Эшкә кереш һәм нык бул!
5 Эзра аяг ын а торып баст ы һәм рух ан ил арн ы, левиләрне, Исраи л халк ын ың
башл ыкларын, әйтелгәннәрне үтәрбез, дип ант иттерде. 6 Аннары ул, Аллаһ ы йор
ты алд ындаг ы мәйданнан китеп, Эльяш иб угл ы Еһох анан тораг ына юнәлде һәм
шунда төн кунд ы. Сөрг еннән кайт к ан исраи л иләрнең хыя нәте өчен борч ыл ып, ул
ашамад ы да, эчмәде дә.
7 Шуннан соң бөт ен Яһүдә җир ендә һәм Иерусал имдә: «Сөрг ендә булг ан бар
лык кешеләр Иерусал имгә җыелсын. 8 Өч көн дәвам ында килеп җитмәгән кеше
нең барл ык мал-мөлкәте, башл ыкларн ың вә өлкәннәрнең куш уы буенча, тарт ып
алыначак, ә үзе ул сөрг еннән кайт к ан хал ык арасыннан куы лачак», – дип игълан
иттеләр. 9 Өч көн эчендә Яһүдә вә Бенья м ин ыруг ы ирләре Иерусал имгә җыел
ды. Бу хәл туг ызынч ы айн ың егерменче көнендә булд ы. Бар хал ык Аллаһ ы йорт ы
алд ындаг ы мәйданда шуш ы хәлдән һәм коеп яуган яңг ырдан калт ырап утырд ы.
10 Рух ан и Эзра, урын ыннан торып, хал ыкк а болай диде:
– Сез Раббыга хыя нәт иттег ез: чит кавемнәрдән хат ыннар алып, Исраи лнең гае
бен артт ырд ыг ыз. 11 Инде аталарыбызн ың Раббы Алласы алд ында гөнаһларыбызн ы
тан ып, Аның ихт ыярын үтәг ез: җирле кавемнәр һәм шулардан алган хат ыннарыг ыз
белән аран ы өзег ез!
12 Җые лг ан хал ык:
– Син ничек әйтсәң, шулай эшләрбез! – дип кычк ырд ы. 13 – Әмма биредә хал ык
күп, яңг ыр да ява, шуңа күрә ачык һавада басып тора алм ыйбыз. Аннары бер-ике
көндә генә хәл итә торган эш түг ел бу, чөнк и күбебез гаепле. 14 Шулай эшл ик: бу
эшне бөт ен җәмәг ать исеменнән башл ыкларыбыз үз өст енә алсын. Чит кавем
нәрдән үзенә хат ын алган кеше билг еләнгән вак ытк а үз шәһәренең өлкәннәре вә
1
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хөкемчеләре белән бирегә килсен. Шуш ы гөнаһ ыбыз арк асында Аллабызн ың безгә
кабынган ярсуы басыл ыр.
15 (Асаһел угл ы Йонат ан вә Тикъв а угл ы Яхзия генә бу эшкә карш ы төшт е, ә
Меш уллам вә леви Шаббетай аларн ың фикерен хуплап чыкт ы.)
16 Сөрг еннән кайтк аннар нәкъ шулай эшләделәр дә. Рух ан и Эзра, һәрб ерс ен исе
ме белән атап, гаилә-йорт башл ыклары булган ир-атларны сайлап алд ы. Сайлап
куелган башл ыклар унынч ы айн ың беренче көнендә бу мәсьәләне тикшерә баш
лад ылар. 17 Чит кавемнәрдән хат ын алган һәр кешенең эшен алар беренче айн ың
беренче көненә карап бетерделәр.
18 Чит кав емнәрдән хат ын алг ан кешеләр түб әндәг еләр:
Рух ан илар ток ым ыннан: Йосадак угл ы Ешуа нәселеннән һәм аның туганнарын
нан – Магасея, Элиг ызыр, Яриб вә Гедал ия. 19 (Алар хат ыннарын аерып җиберергә
вәгъдә бирделәр һәм гөнаһлары өчен сарык тәкәсе корбан иттеләр.) 20 Иммер нә
селеннән: Ханан и вә Зәбәд ия. 21 Харим нәселеннән: Магасея, Элия, Шәмәг ыйя,
Ехиел вә Уззия. 22 Пашх ур нәселеннән: Элиог ынай, Магасея, Исмәг ыйль, Нетанел,
Йозабад вә Элгаса.
23 Левиләрдән: Йоз абад, Шимг ый вә Кыйлая (яис ә Кыл ит а), Пет ах ия, Яһүдә вә
Элиг ызыр.
24 Җырч ылардан: Эльяш иб.
Капк а сакч ыларыннан: Шалл ум, Телем вә Ури.
25 Башк а исраи л иләрдән түб әндәг еләр:
Парг ош нәселеннән: Рам ия, Иззия, Малк ия, Мия м ин, Элгазар, Малк ия вә Бе
ная. 26 Элам нәселеннән: Маттан ия, Зәкәрия, Ехиел, Әбд и, Еремот вә Элия. 27 Зат
ту нәселеннән: Элиог ынай, Эльяш иб, Маттан ия, Еремот, Забад вә Азиза. 28 Бебай
нәселеннән: Еһох анан, Ханан ия, Зәббай вә Атлай. 29 Бан и нәселеннән: Меш уллам,
Мәлл үк, Адая, Яшуб, Шеа л вә Еремот. 30 Пахат-Мәаб нәселеннән: Әднә, Келал,
Беная, Магасея, Маттан ия, Бесалел, Бинн уй вә Менашше. 31 Харим нәселеннән:
Элиг ызыр, Ишш ия, Малк ия, Шәмәг ыйя, Шим ун, 32 Бенья м ин, Мәлл үк, Шемария.
33 Хаш ум нәс еленнән: Матт ынай, Матт ат а, Забад, Элиф елет, Еремай, Менашше вә
Шимг ый. 34 Бан и нәселеннән: Магадай, Амрам, Уил, 35 Беная, Бәд ия, Кел уһ и, 36 Ва
ния, Меремот, Эльяш иб, 37 Маттан ия, Матт ынай вә Ягасай. 38 Бинн уй нәселеннән:
Шимг ый, 39 Шелем ия, Натан, Адая, 40 Мәкнәдеббай, Шашай, Шарай, 41 Азарел,
Шелем ия, Шемария, 42 Шалл ум, Амария вә Йосыф. 43 Нәбу нәселеннән: Егыи л,
Мәтт ит ия, Забад, Зәбинә, Яддай, Йои л вә Беная.
44 Болар һәммәс е үзләр енә чит кав ем хат ыннары алып, аларн ың кайб ерләр е инде
бала да тапк ан иде.
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Нәхәмия

1

Нәх әм ия нең догасы
1

Хәкәл ия угл ы Нәхәм ия сүзләр е.

с

Фарсы патшасы Арт ахшаст а хак имлег енең егерменче елында, Кисләү аенда
мин Шушан скальг асында идем. 2 Шунда ир туг аннарымн ың берс е Ханан и һәм
с
Яһүдә җир еннән берн ичә кеше минем яныма килде. Мин алардан сөрг еннән
исән-сау әйләнеп кайт к ан яһүд иләр, шулай ук Иерусал им турында сорашт ым.
3 Алар миң а:
– Сөрг еннән исән-имин әйләнеп кайт а алг аннар үз илләр ендә бик җәфала
нып, кимс ет елеп көн күр ә; Иерусал имнең див арлары җимер елг ән, капк алары
янг ан, – дип җав ап бирде.
4 Бу сүзләрне ишетк әч, мин утырд ым да елап җиб әрдем. Берн ичә көн шул ай
хәср әт эчендә йөрдем, сураз а тотт ым. Күкләр с Алласына дог алар кыл ып 5 әйтт ем:
– И-и сРаббы, Күкләр Алл асы, кодр әтле вә дәһшәтле Алл аһ ы, Сине ярат уч ы
һәм боерыкл арыңн ы үтәүчеләр белән беркеткән скилеш үне сакл ауч ы вә смәр
хәмәтле Алл аһ ы! 6 Мин кол ыңн ы игът иб ар белән тыңл ас аң иде, күзләр еңне
ачык тотс аң иде. Шул чаг ынд а Син Үзеңнең колл арың – сисраи л иләр хак ынд а
көне-төне Синең алд ыңд а дог ал ар укуы мн ы, алар кылг ан, үзем һәм атам йорт ы
кылг ан сгөн аһл арн ы тан уы мн ы ишет ер идең. 7 Синең алд а яманл ык эшләдек
без, Үзеңнең кол ың Мус а аша җиткерг ән боерыкл арыңн ы, сКан ун ың каг ыйдә
ләр ен вә карарл арыңн ы үтәмәдек. 8 Ләк ин Син кол ың Мус аг а әйт кән сүз еңне
исеңә төшер. Син бол ай дип әйт кән идең: «Әгәр Миңа тугры булм ас аг ыз, Мин
сезне төрле хал ыкл ар арасын а тар ат ырм ын. 9 Ә инде Миң а кир е кайт с аг ыз,
боерыкл арымн ы җир енә җиткер еп үтәс әг ез, шулч ак Мин сезне, күкләрнең ар
гы ягын а сөр елг ән булс аг ыз да, Исемем яшәрг ә тиешле, Үзем сайл аг ан урынг а
җыеп кит ер ермен».
10 Алар бит Синең колл арың, Синең халк ың, Син аларн ы Үзеңнең зур кодр әт ең
вә куә тле кул ың белән йол ып калд ың. 11 И Хуҗа-Хаким, мин кол ыңн ың дог асына
һәм Исемең алд ында баш иярг ә ярат уч ы колларыңн ың дог аларына колаг ыңн ы
ачык тотсаң иде. Мин кол ыңа өмет бир еп, Арт ахшаст а патша күңелендә миңа
карат а рәхим-шәфкать уятсаң иде.
Мин ул вак ытларда патша хозурында шәрабч ы идем.
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Иерусалимне яңадан төзү өчен, Нәх әм ия нең шунда баруы

Артахшаста патша хак имлег енең егерменче елы иде. Нисан аен ың бер көнен
дә патшага шәраб китерделәр, һәм мин аны патша алд ына куйд ым. Моңарч ы
патшан ың берк айчан да мине кайг ыл ы кыяфәттә күргәне юк иде. 2 Шуңа күрә
патша миңа:
– Нигә йөзең шулай борч ул ы? Югыйсә авырм ыйсың да кебек. Йөрәг еңдә хәсрәт
бар, ахры, – диде.
Курк удан кот ым алын ып, 3 патшага мин:
– Патшабызн ың гомер е озын булсын! Ата-бабаларым җирләнг ән шәһәр вәйран
хәлг ә килеп, капк алары янып беткәч, ничек итеп йөз ем кайг ыл ы булмасын?! –
дидем.
4 Патша миннән:
– Нишләр идең соң син? – дип сорад ы.
Шуннан мин Күкләр Алласына дога кылдым да 5 патшага болай дип җавап бирдем:
– Әгәр патша мәгък уль күрә, һәм кол ы аның күңеленә хуш килә икән, мине
Яһүдәгә, ата-бабаларымның каберләре булган урынга җибәрсен – мин ул шәһәрне
яңабаштан корыр идем, – дидем.
6 Патшабикә белән янәшә утырг ан патшабыз миннән:
– Сәфәрең озакк а сузыл ырм ы? Кайчан әйләнеп кайтачаксың? – дип сорад ы.
Күпме вак ыт үтәсен әйткәннең соң ында патша мине җибәрергә кирәк дип тап
ты. 7 Патшага мин:
– Әгәр мөмк ин булса, мине Яһүдәгә тотк арл ыксыз үткәрсеннәр өчен, патшабыз
Елга аръя г ын ың өлкә түрәләренә хатлар язып бирсә иде. 8 Шулай ук с Аллаһ ы йор
тын ың капк асын, шәһәр диварларын һәм минем үземә өй сал ыр өчен, агач бирүен
сорап, патша урманнарын саклауч ы Асафк а да хат язып бирсә иде, – дидем.
Патша сораган ымн ы бирде, чөнк и миңа Аллам ярдәм итә иде. 9 Шуннан мин,
Елга аръя г ын ың өлкә түрәләренә барып, аларга патшан ың хатларын тапш ырд ым.
Патша минем белән бергә гаскәрбашларын вә атл ы суг ышч ыларын да җибәргән
иде. 10 Хорунлы Санбаллат вә аммон иләр түрәсе Тобия, исраи л иләрнең иминлег ен
кайг ырт уч ы кешенең кил үен ишетеп, тәмам кайг ыга калд ылар.
11 Шуннан соң мин Иерусал имг ә китт ем. Анда өч көн торг аннан соң, 12 үзем
белән берн ичә ир-атны алып, төнлә юлга кузгалд ым. Алламн ың Иерусал им өчен
нәрсә эшләргә кирәклеген күңелемә салганны һичкемгә әйтмәдем. Атланып килгән
ишәг емнән башк а безнең бер хайван ыбыз да юк иде. 13 Төнлә мин, Үзән капк асы
аша чыг ып, Аждаһа чишмәсе янындаг ы Тирес капк асыннан үттем, Иерусал им
нең җимерек диварларын, янган капк асын карад ым. 14 Шуннан Чишмә капк асы
вә патша сусаклаг ыч ына таба юнәлдем, ләк ин анда ишәккә атлан ып үтәрлек түг ел
иде. 15 Аннары мин, диварларн ы карап, үзәнлек буйлап югары күтәрелдем дә Үзән
капк асы аша төнлә үк шәһәргә әйләнеп кайтт ым. 16 Түрәләр минем кая барып, ни
эшләп йөргәнемне белмәделәр, чөнк и яһүд иләрнең берсенә дә – срух ан иларга да,
дәрәҗәле кешеләргә дә, түрәләргә дә, бу эшне башк арырга тиешле кешеләргә дә
мин һичнәрсә әйтмәдем. 17 Ниһая ть, мин аларга:
1
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– Хәлебезнең аян ыч икәнен күрәсездер. Иерусал им җимерелгән, капк алары
янып беткән. Әйдәг ез, Иерусал им диварларын төзеп, бу хурл ыкн ы өстебездән тө
шерик! – дидем. 18 Мин аларга Алламн ың миңа ягымл ы бул уы н әйттем, шулай ук
патшан ың сүзләрен дә җиткердем. Алар:
– Әйдәг ез, төзибез! – диделәр һәм шул игелекле эшкә әзерләнә башлад ылар.
19 Мон ы ишеткәч, хорунлы Санбаллат, аммон иләр түр әс е Тобия һәм гар әп Ге
шем, бездән көлеп һәм мыск ыллап:
– Сез башк арасы эш нидән гыйбарәт? Патшага карш ы бармакч ы буласызм ы
әллә? – диде.
20 Ләк ин мин аларг а болай дип җав ап бирдем:
– Күкләр Алласы безгә уңышк а ирешергә насыйп итәчәк! Без, Аның коллары,
төзүгә керешәбез. Ә сезнең Иерусал имдә өлешег ез дә, аңа хок ук ыг ыз да юк; бу
урын сезне хәтерендә саклам ый, – дидем.
Диварны яңадан төзү

3

Шуннан баш рух ан и Эльяш иб белән бүтән рух ан илар, эшкә тот ын ып, Са
рык капк асын төзеделәр. Изг еләштерү йоласын үткәреп, капк ан ың ишекләрен
элделәр, Меа* манарасыннан алып Хананел манарасына кадәр булган диварн ы
изг еләштерделәр. 2 Рух ан илар күршесендә диварн ы – әрихәлеләр, әрихәлеләрдән
соң Имри угл ы Зәк үр төзеде. 3 Бал ык капк асын Һассенаһа нәселе төзеде: алар бо
рысларн ы, ишекләрне, йозакларн ы вә бикләрне куйд ы. 4 Алардан арырак диварн ы
Һаккостан туган Урия угл ы Меремот төзеде; алар белән янәшәдә Мишезәбелдән
туган Бәрәх ия угл ы Меш уллам, ә таг ын да арырак Баһана угл ы Сад ыйк эшләде.
5 Алар белән янәшәдә тык уа л ылар эшләде, әмма Тык уа аксөя кләре, Хуҗа-Хакимнәре
өчен эшләп, билләрен бөкрәйтмәде. 6 Иске капк ан ы Пасеа х угл ы Йоя да вә Бәсү
дия угл ы Меш уллам төзеде: алар борысларн ы, ишекләрне, йозакларн ы, бикләрне
куйд ы. 7 Алар күршесендә – гибг онл ы Мелат ия, меронотл ы Ядон һәм Елга аръя
гын ың өлкә башл ыг ына буйсынган Гибг он вә Миспа кешеләре эшләде. 8 Алардан
арырак диварн ы – Харһая угл ы көмешче Уззиел, таг ын да арырак хушбуй ясауч ы
Ханан ия төзеде. Иерусал им диварларын алар Киң диварга җиткәнче төзәттеләр.
9 Алар белән янәшәдә Иерусал им өлкәс енең бер ярт ысы белән идар ә итүче Хүр уг
лы Репая эшләде. 10 Арырак – үз йорт ы карш ында – Харумап угл ы Едайя, ә аның
янында Хәшәбн ия угл ы Хатт уш эшләде. 11 Таг ын да арырак диварн ы Харим угл ы
Малк ия вә Пахат-Мәаб угл ы Хашш уб төзеде; алар Мичләр манарасын да төзәтте
ләр. 12 Алар күршесендә Иерусал им өлкәсенең икенче ярт ысы белән идарә итүче
Һалл ухеш угл ы Шалл ум һәм аның кызлары эшләде. 13 Үзәнлек капк асын Зан уа х
кешеләре вә Хан ун төзәтте: алар, аны төзеп, ишекләрен, йозакларын вә бикләрен
куйд ы. Алар таг ын Тирес капк асына кадәр мең терсәк* диварн ы төзәттеләр. 14 Ә
Тирес капк асын Бәйт-Һаккерем өлкәсе башл ыг ы Рех аб угл ы Малк ия төзәтте; ул,
аны төзеп, ишекләрен, йозакларын вә бикләрен куйд ы. 15 Чишмә капк асын Миспа

* 3:1

1

Меа – яһүдчә «бер йөз» мәгънәсендә.
Терсәк – 45 см.

* 3:13
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өлкәсе башл ыг ы, Хөл-Хөзе угл ы Шалл ун төзәтт е; ул, аны төзеп, түбәсен япт ы,
ишекләрен, йозакларын вә бикләрен куйд ы. Ул әле таг ын патша бакчасы кар
шындаШелах сусаклаг ыч ы янындаг ы һәм Давыт шәһәреннән төш үче басмаларга
кадәрг е диварн ы төзеде. 16 Аңардан соң – Давыт гаи ләсенең төрбәләре карш ына,
казылган буага, Бат ырлар йорт ына кадәр – Бәйт-Сур өлкәсенең бер ярт ысы белән
идарә итүче Әзвук угл ы Нәхәм ия эшләде. 17 Аңардан арырак – Леви нәселеннән
булган Бан и угл ы Рәх ум, ә аның янында, үз төбәг енең вәк иле буларак, Кыг ый
лә өлкәсенең бер ярт ысы белән идарә итүче Хәшәбия эшләде. 18 Таг ын да арырак
аның ир кардәше – Кыг ыйлә өлкәсенең икенче ярт ысы белән идарә итүче Хенадад
угл ы Баввай эшләде. 19 Аның күршесендә – үр өстендәг е коралх анәгә илт үче юл
карш ында, почмакк а кадәр – Миспа башл ыг ы Ешуа угл ы Эзер эшләде. 20 Аңардан
арырак – почмактан алып баш рух ан и Эльяш иб йорт ын ың ишег енә кадәр – ди
варн ы Заббай угл ы Барух төзеде. 21 Таг ын да арырак – Эльяш иб йорт ы ишег еннән
алып, шул йортн ың азаг ына кадәр – Һаккос угл ы Урия дән туган Меремот төзеде.
22 Аның күршес ендә Иерусал имнең әйләнә-тирәсеннән килг ән рух ан илар эшлә
де. 23 Алардан арырак – үз йортлары карш ында – Бенья м ин вә Хашш уб, таг ын да
арырак – үз йорт ы карш ында – Анан иядән туган Магасея угл ы Азария эшләде.
24 Янәшәдә – Азария йорт ыннан алып почмакк а, борыл ышк а кадәр – Хенадад угл ы
Бинн уй эшләде. 25 Аңардан арырак – каравыл йорт ын ың ишегалд ы белән чиктәш
булган Өске патша сараеннан алгарак чыг ып торган манара почмаг ыннан башлап –
диварн ы Узай угл ы Палал төзеде. Парг ош угл ы Пәдая 26 һәм Офел калк ул ыг ында
яшәүче Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләре эшләде. Алар диварн ы көнч ыг ышк а таба – Су
капк асы карш ына һәм алгарак чыг ып торган манарага кадәр төзәттеләр. 27 Таг ын
да арырак – алгарак чыг ып торган манара карш ыннан башлап, Офел диварына
кадәр – тык уа л ылар эшләде. 28 Диварн ың Ат капк асыннан арырак өлешен рух а
нилар төзәтте; аларн ың һәрк айсы үз йорт ы карш ында эшләде. 29 Алар күршесендә,
үз йорт ы карш ында, – Иммер угл ы Сад ыйк, ә аның белән янәшәдә Көнч ыг ыш
капк ан ы саклауч ы Шек ан ия угл ы Шәмәг ыйя эшләде. 30 Аңардан арырак диварн ы
Шелем ия угл ы Ханан ия вә Салапн ың алт ынч ы угл ы Хан ун төзеде. Таг ын да ары
рак, үз бүлмәсе карш ында, Бәрәх ия угл ы Меш уллам эшләде. 31 Диварн ың шуннан
соңг ы өлешен – Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләре вә сәүдәгәрләр бинасына (ул бина
Күзәт ү капк асы карш ында иде), өске бүлмәсе булган дивар почмаг ына кадәр – кө
мешче Малк ия төзеде. 32 Ә шул почмак бүлмәдән башлап, Сарык капк асына кадәр
диварн ы көмешчеләр вә сәүдәгәрләр төзеде.

4

Диварны төз екләнд ерүгә каршы торучылар

Дивар коруыбызн ы ишеткәч, Санбаллат ачуы ннан тәмам кайнап чыкт ы. Яһү
диләрне мәсхәрәләп, 2 үзенең туганнары һәм сСамарея гаскәриләре алд ында
ул болай диде:
– Бу мескен яһүд иләр нәрсә эшләргә җыеналар? Диварн ы яңадан күтәрергә, кор
баннар китерергә уйл ыйларм ы? Төзү эшләрен бер көндә бетермәкче булаларм ы?
Янып беткән, хәрабәгә әйләнгән ташларга җан өрмәкчеме алар?
3 Ә аның янында басып торг ан аммон и Тобия:
1
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– Төзесеннәр әйдә, аларн ың таш диварына төлке сикереп менсә дә, җимерелергә
тора ич! – диде.
4 Мин дог а кыл ып әйтт ем: «Йа Аллабыз, безне ничек түб әнс еткәннәр ен ишет тә
үз начарл ыкларын кире үзләренә кайтар: дошманга табыш бул ып әсир китсеннәр.
5 Аларн ың гаепләр ен кичермә, гөнаһларын исеңнән чыг арма, чөнк и алар төз үче
ләрне кимсетте».
6 Без див арн ы күт әр ә бирдек, һәм ул ярт ысына кадәр төз елеп бетт е. Хал ык бөт ен
күңелен биреп эшләде.
7 Иерус ал им див арл арын ың корыл уы н, җимер елг ән урынн арн ың төз әт ел үен
ишетеп, Санбаллат, Тобия, шулай ук гарәпләр, аммон иләр вә ашдодл ыларн ың бик
нык ачуы чыкт ы. 8 Шуннан соң алар, безгә комачауламакч ы бул ып, Иерусал имгә
карш ы суг ыш ачарга ния тләделәр. 9 Без Аллабызга догалар кылд ык һәм, алардан
саклан ыр өчен, көн-төн каравыл торд ык.
10 Яһүдә халк ы:
– Чүп таш уч ыларн ың хәле бетте, ә чүп-чар күп; без диварн ы төзеп бетерә алма
быз! – дип зарлан ырга тот ынд ы.
11 Дошм анн арыбыз исә үза ра: «Безнең бәр еп кер үе б езне һәм аларн ы кырып
бет ерүеб езне белм и дә, сизм и дә кал ырлар – шуннан эш тукт алачак!» – диде.
12 Дошм анн ар ыбыз күрш ес енд ә яшәүч е яһүд ил әр, төрл е тар афл ард ан кил еп:
«Сезг ә һөҗ үм итәрг ә җыеналар», – дип, безне кат-кат кис әтт еләр. 13 Шуннан соң
мин шәһәр див арын ың тышк ы ягындаг ы иңк үлекләрг ә, ачык урыннарг а, ыругаиләләргә бүлеп, кылыч-сөңге вә ук-җәяләр белән коралланг ан кешеләр куйд ым.
14 Мин аларн ың һәммәс ен кар ап чыкт ым да дәр әҗ әле кешеләрг ә, башл ыкл арг а
вә бүт ән кешеләрг ә әйтт ем:
– Курыкмаг ыз алардан! Бөек вә дәһшәтле Хуҗа-Хакимебезне исег ездә тот ыг ыз!
Кардәшләрег ез, угыл-кызларыгыз, хат ыннарыг ыз һәм яшәгән йортларыг ыз өчен
көрәшег ез! – дидем.
15 Безг ә карш ы корг ан ния тләр еннән хәб әрд ар бул уы бызн ы дошм анн арыбыз
ишет еп белде. Аларн ың хәйләләр ен Аллаһ ы юкк а чыг ард ы, һәм без төз елә торг ан
див ар янына кайтт ык – һәрк айсыбыз үз эшенә кер ешт е. 16-17 Шул көннән башлап,
халк ымн ың бер өлеше эш белән мәшг уль булд ы, ә калг аннары исә, сөңге-калкан
тот ып, суг ыш киемнәр е киеп, сакт а торд ы. Хал ык башл ыклары див ар торг ызуда
катнашк ан барча яһүд иләрг ә тер әк булд ы. Йөк таш уч ылар бер кул ында суг ыш
корал ы тот ып эшләде, 18 төз үчеләрнең дә билендә кыл ыч иде. Һәм бырг ыч ы һәр
чак минем янда булд ы. 19 Дәр әҗәле кешеләрг ә, башл ыкларг а һәм бүт әннәрг ә мин:
– Эш бик күп, ә без бөтен дивар буйлап таралганбыз, бер-беребездән еракбыз, –
дидем. – 20 Шуңа күрә, бырг ы кычк ырта башлауга, тавыш килгән якк а йөг ерег ез.
Аллабыз безнең якта суг ышачак!
21 Эшеб езне без әнә шул рәв ешле дәв ам итт ек; ә хал ыкн ың икенче өлеше коя ш
чыкк аннан алып йолд ызлар кал ыкк анг а кадәр кул ыннан сөңг есен төшермәде.
22 Ул көннәрдә мин хал ыкк а:
– Һәркем үзенең кешеләре белән төнгә Иерусал имдә калсын. Төнлә сакта то
рырбыз, ә көндезен эшләрбез, – дидем.
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23 Мин үзем дә, кардәшләр ем, хезмәтчеләр ем һәм янымдаг ы сакч ыларым да ки
енгән килеш йоклад ык, уң кул ыбыздан коралн ы төшермәдек*.

5

Нәх әм ия нең ярлыларга булыш уы

Бервак ыт кайбер ирләр һәм аларн ың хат ыннары, яһүд и кардәшләреннән
зарлан ып, тавыш куптард ы. 2 Берәүләр:
– Без үзебез дә, угыл-кызларыбыз да күп; тамаг ыбызн ы туйд ырыр һәм яшәр
өчен безгә икмәк кирәк, – диде.
– 3 Икмәк табар, ачл ыктан кот ыл ыр өчен без кырларыбызн ы, йөзем бакчалары
бызн ы, йортларыбызн ы рәһен* итеп бирергә мәҗбүрбез, – диде икенчеләре.
4 – Кырларыбыз вә йөз ем бакчаларыбыз өчен патшаг а сал ым түләрг ә бурычк а
акча табарга тиешбез, – диде өченчеләре. – 5 Яһүд и кардәшләребездән ким җиребез
юк. Угылларыбыз да аларн ык ы кебек үк. Әмма без угыл-кызларыбызны колл ыкк а
бирергә мәҗбүрбез, кызларыбызн ың кайберләре инде кол ителде. Без бернәрсә дә
эшл и алм ыйбыз, чөнк и кырларыбыз вә йөзем бакчаларыбыз бүтәннәр кул ында.
6 Аларн ың сукран уы н, әйт кән сүзләр ен тыңлаг ач, минем бик нык ачуы м чыкт ы.
7 Бу турыда бер фикерг ә килеп, дәр әҗәле кешеләрг ә вә башл ыкларг а мин:
– Сез хал ык исәбенә байл ык тупл ыйсыз! – дидем. Шуннан зур җыен җыйд ым
да 8 түрә булган кешеләргә: – Чит хал ыкларга колл ыкк а сат ылган яһүд и кардәш
ләребезне без мөмк ин булганча сйол ып алырга тырышт ык. Ә сез менә үз кардәш
ләрег езне сат ып җибәрәсез! Инде аларн ы яңадан сат ып алыйкм ы?! – дидем.
Алар дәшмәделәр, ни дип тә җавап бирмәделәр. 9 Шуннан соң мин аларга:
– Бер дә әйбәт эшләм исез, – дидем. – Дошман хал ыкларн ың хурлавына дучар
булмас өчен, Аллабыздан курк ып яшәргә тиеш түг елме сез?! 10 Мин үзем, кардәш
ләрем һәм хезмәтчеләрем дә бурычк а акча вә икмәк биреп торабыз. Ләк ин бурыч
ларын кайтарганда, әйдәг ез, хал ыкн ы талам ыйк инде! 11 Аларн ың кырларын, йөзем
вә зәйт үн бакчаларын, йортларын бүг ен үк кире кайтарыг ыз; бурычк а биреп торган
акча, икмәк, шәраб вә зәйт үн мае өчен тиешле рибан ы* да кире кайтарыг ыз.
12 – Кир е кайт арабыз, берн и дә таләп итм иб ез алардан! Һәммәс ен син әйт кәнчә
эшл ибез, – дип җавап бирде алар.
Шуннан соң мин рух ан иларн ы чак ырып алд ым да нәкъ шулай эшләя чәкләренә
ант итәргә кушт ым. 13 Аннары өстемдәге киемемне салып селкедем* дә болай дидем:
– Әйт кән сүзендә тормаган кешене Аллаһ ы үз йорт ыннан менә шулай селкеп
чыгарсын! Ул да шулай бернәрсәсез калсын!
Бөтен җыен шунда:
– Амин! – диде, һәммәсе Раббын ы мактад ы. Биргән вәгъдәсен барысы да үтәде.
1

* 4:23 ...уң кулыбызд ан коралны төш ерм әд ек. – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: һәркемдә

корал вә су булд ы.
Рәһен – закладк а калд ырылг ан әйбер.
* 5:11 Риба – бир еп торг ан әйб ер яки акч ад ан алынг ан процент.
* 5:13 Яһүд иләрнең өс киемендә төрле вак-төяк әйб ерләр сакл ан а торг ан, билбау белән бәй
ләнг ән бер урын булг ан. Нәхәм ия шун ы селкег ән.
* 5:3
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14 Шунысын да әйтим: Яһүдә җирендә өлкә башлыгы итеп билгеләнгән көнемнән
башлап, мин уник
 е ел дәвамында – Артахшаста патша хакимлегенең егерменче елыннан
алып, утыз икенче елына кадәр – үзем һәм кардәшләрем өчен тиешле булган нәрсә
ләрнең берсен дә таләп итмәдем. 15 Ә миңа кадәр булган өлкә башлыклары, кырык
шәкыл* көмештән тыш, халыктан шәраб вә икмәк тә алдылар, шул рәвешле, халык
җилкәсенә авыр йөк булып яттылар. Аларның хәтта хезмәтчеләре дә халык өстеннән
хакимлек итте. Ә мин, Аллаһыдан куркып яшәгәнгә, алай эшләмәдем. 16 Киресенчә,
мин үземне диварны торгызу эшенә багышладым; кырлар сатып алмадым; барлык
хезмәтчеләрем диварны төзүдә катнашты. 17 Минем табыныма, тирә-яктан килгән ха
лыктан тыш, йөз иллеләп яһүди вә башлыклар җыела торган булды. 18 Туклану өчен,
көн дә бер үгез, алты симез сарык вә кош-корт әзерләнә, ун көнгә бер тапкыр күп итеп
төрледән-төрле шәраб кайтарыла иде. Әмма шуның белән бергә мин өлкә башлыгына
тиешле икмәкне таләп итмәдем, чөнки халыкның хезмәте бик авыр иде. 19 Йа Аллам,
шушы халык өчен кылган игелекләремне истә тотып, мине рәхмәтеңнән аермасаң иде!

6

Дошманнарның Нәх әм иягә каршы мәкер-хәйлә корулары

Санбаллат, Тобия, гарәп Гешем вә бүтән дошманнарыбыз диварны төзеп бете
рүем, җимерелгән урыннарның калмавы хакында ишеткәннән соң (гәрчә капка
ларга әле ишекләр элмәсәм дә), 2 Санбаллат вә Гешем: «Һоно тигезлегендәге берәр
авылда очрашыйк!» – дип әйтергә минем янга кеше җибәрделәр. Алар миңа карата
явызлык кылмакчы булдылар. 3 Хәбәрчеләрем аша мин болай дип әйтергә куштым:
«Эшем бик күп булганлыктан килә алмыйм. Әгәр аны ташлап китсәм, эш тукталыр».
4 Шундый ук чакыру белән алар миңа дүрт мәртәбә кеше җибәрделәр, мин аларга
һаман да бер үк җавапны бирдем. 5 Шуннан соң Санбаллат миңа үзенең хезмәтчесен
бишенче мәртәбә җибәрде, аның кулында мөһер сугылмаган хат иде. 6 Анда болай
дип язылган иде:
Хал ыклар арасында шунд ый имеш-мимеш йөри, Гешем да шун ы ук сөйл и:
син вә яһүд иләр фетнә оешт ырырга ния тл исез икән, диварн ы шун ың өчен
корасың икән. Имеш, алар өстеннән патша бул ырга тел исең, 7 синең хакта
Иерусал имдә «Яһүдәдә патша бар!» дигән хәбәр таратсыннар өчен, спәйгам
бәрләр билгеләгәнсең. Бу сүзләрне патша һичш иксез ишетәчәк. Шуңа күрә
безнең янга кил, бергәләп киңәш-табыш итик.
1

Ләк ин мин аңа: «Син әйт кәннәрнең берсе дә хак түг ел. Син боларн ы үзең уй
лап чыгаргансың», – дип әйтергә куш ып, кеше җибәрдем. 9 «Кулларыннан эшләре
төшәр, аны ахырына җиткерә алмаслар», – дип уйлап, алар безне курк ытмакч ы
булд ылар, ләк ин мин: «Рух ымн ы ныг ыт!» – дип, Аллаһ ыга дога кылд ым.
10 Беркөн мин Меһет аб елдән туг ан Делая угл ы Шәмәг ыйя йорт ына килдем. Ул
үз өендә бикләнеп утыра иде. Ул миңа әйтте:
– Әйдә, Аллаһ ы йорт ына керик тә ишекләрне бикләп куйыйк, чөнк и алар сине
үтерергә киләчәк, төнлә киләчәк алар, – диде.
8

* 5:15

Шәкыл – 10 гр.
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Ләк ин мин аңа:
– Минем дәр әҗәдәг е кеше кача алам ы соң?! Минем кеб ек кеше, исән кал ыр
өчен, Аллаһ ы йорт ына кер ә алам ы?! Барм ыйм! – дидем. 12-13 Шәмәг ыйя не Алла
һы җиб әрмәв ен һәм минем хакт аг ы пәйг амб әрлек сүзләр енең ялг ан икәнен ачык
аңлад ым, чөнк и аны, акча түләп, Тобия белән Санбаллат яллаг ан иде. Аларн ың
ния тләр е шунд ый иде: мин, хафаг а төшеп, Шәмәг ыйя сүз е буенча эшләрмен дә
гөнаһл ы бул ырм ын, ә алар, мине хурл ыкк а калд ырыр өчен, яманат ымн ы чыг а
рырлар иде*.
14 Нәхәм ия дога кыл ып әйтт е: «Йа Аллам, Тобия белән Санбаллатн ың шул эшләрен
исеңдә тот, шулай ук миңа карш ы пәйгамбәрлек иткән хатын-кыз пәйгамбәр Нуга
дия не һәм мине курк ыт ырга уйлаган башк а пәйгамбәрләрне дә исеңнән чыгарма!»
11

Диварны төз еп бетерү
Дивар Елул аен ың егерме бишенче көнендә, илле ике көндә төзелеп бетте. 16 Бу
хакта барча дошманнарыбыз ишеткәннән һәм тирә-ягыбыздагы хал ыклар мон ы
күргәннән соң, аларн ың үз-үзләренә ышан ыч ы бетте, чөнк и бу эшнең Аллабыз
ихт ыя ры белән кыл ынган ын аңлад ылар.
17 Шул көннәрдә Яһүдәнең дәр әҗәле кешеләр е Тобия г ә күп мәрт әб ә хатлар юл
лад ы, аларга да Тобия дән хатлар килеп торд ы. 18 Яһүдәдә күпләр аның белән ант
беркеткән иде, чөнк и ул – Арах угл ы Шек ан ия кия ве, ә Еһох анан исемле угл ы Бә
рәх ия дән туган Меш уллам кызына өйләнгән иде. 19 Алар хәтта минем алда аның
игелекле эшләре турында сөйл и, ә мин әйт кәннәрне аңа җиткерә иделәр. Тобия
исә, мине курк ытмакч ы бул ып, миңа хатлар яза иде.
15

7

Дивар төзелеп бетеп, капк алар эленгәннән соң, капк а сакч ылары, җырч ы
лар вә левиләр үзләренең хезмәтен башлад ы. 2 Иерусал им белән идарә итәргә
мин ир туган ым Ханан и белән Иерусал им кальгасы башл ыг ы Ханан ия не куйд ым,
чөнк и әлег е Ханан ия ышан ычл ы һәм Аллаһ ын ы бик тә ихт ирам итүче кеше иде.
3 Мин аларг а болай дип әйтт ем:
– Иртән коя ш җыл ыта башлаганч ы, Иерусал им капк аларын ачмаг ыз, сакч ылар
каравылда торган чакта, капк алар биктә булсын. Сакч ылар итеп Иерусал им кеше
ләрен куег ыз: кайберләре – билг еләнгән урыннарда, икенчеләре исә үз йортлары
карш ында кизү торсын, – дидем.
1

Сөргеннән кайтучыларның исемлеге
Иерусал им бик зур һәм иркен шәһәр бул ып, хал ык анда әле аз санл ы, йортлар да
төзәтелмәгән иде. 5 Шунда Аллам минем күңелгә бер уй салд ы, һәм мин, дәрәҗә
ле кешеләрне, башл ыкларн ы һәм бар хал ыкн ы җыеп, нәселләре буенча исемлеккә
теркәргә булд ым. Әсирлектән беренче бул ып кайт к ан кешеләрнең шәҗәрә язуы н
тапт ым, анда болай дип язылган иде:
4

* 6:12-13

Аллаһ ы йорт ына кереп, Нәхәм ия Кан унг а сыймаг ан эш кыл ыр иде, чөнк и ул ру
хан и түг ел иде.
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Заман ында сБабил патшасы Нәбух аднессар әсир кыл ып өлкәбездән Ба
билгә алып киткән кешеләр Зеруббабел, Ешуа, Нәхәм ия, Азария, Рагам ия,
Нах аман и, Мәрдәкәй, Билшан, Мисперет, Бигвәй, Нәх ум вә Баг ъна җитәк
челег ендә Иерусал имгә вә Яһүдәгә әйләнеп кайтт ылар – һәркем үз шәһәренә
кайт ып урнашт ы. Әлег е исраи л иләрнең исемлег е түбәндәг ечә:
8 Парг ош нәс еленнән – ике мең йөз җитмеш ике кеше; 9 Шефат ия нәс е
леннән – өч йөз җитмеш ике кеше; 10 Арах нәселеннән – алт ы йөз илле ике
кеше; 11 Ешуа һәм Йоав нәселеннән Пахат-Мәаб угыллары – ике мең сиг ез
йөз унсиг ез кеше; 12 Элам нәселеннән – мең ике йөз илле дүрт кеше; 13 Затт у
нәселеннән – сиг ез йөз кырык биш кеше; 14 Зәккәй нәселеннән – җиде йөз
алтм ыш кеше; 15 Бинн уй нәселеннән – алт ы йөз кырык сиг ез кеше; 16 Бебай
нәселеннән – алт ы йөз егерме сиг ез кеше; 17 Әзгәд нәселеннән – ике мең өч
йөз егерме ике кеше; 18 Адон ик ам нәселеннән – алт ы йөз алтм ыш җиде кеше;
19 Бигв әй нәселеннән – ике мең алтм ыш җиде кеше; 20 Әдин нәселеннән – алт ы
йөз илле биш кеше; 21 Хизәк ыйя нәселеннән Әтир угыллары – туксан сиг ез
кеше; 22 Хаш ум нәселеннән – өч йөз егерме сиг ез кеше; 23 Бесай нәселеннән –
өч йөз егерме дүрт кеше; 24 Харип нәселеннән – йөз уни ке кеше; 25 чыг ыш ы
белән Гибг оннан булганнар – туксан биш кеше; 26 чыг ыш ы белән Бәйт-Лехем
һәм Нетофадан булганнар – йөз сиксән сиг ез кеше; 27 чыг ыш ы белән Ана
тоттан булганнар – йөз егерме сиг ез кеше; 28 чыг ыш ы белән Бәйт-Азмаветтан
булганнар – кырык ике кеше; 29 чыг ыш ы белән Кыръят-Ягарим, Кеп ира вә
Беһероттан булганнар – җиде йөз кырык өч кеше; 30 чыг ыш ы белән Рамаһ вә
Гебадан булганнар – алт ы йөз егерме бер кеше; 31 чыг ыш ы белән Микмәстән
булганнар – йөз егерме ике кеше; 32 чыг ыш ы белән Бәйт-Эл вә Гайдан булган
нар – йөз егерме өч кеше; 33 чыг ыш ы белән Икенче Нәбудан булганнар – илле
ике кеше; 34 чыг ыш ы белән Икенче Эламнан булганнар – мең ике йөз илле дүрт
кеше; 35 чыг ыш ы белән Харимнән булганнар – өч йөз егерме кеше; 36 чыг ыш ы
белән Әрихәдән булганнар – өч йөз кырык биш кеше; 37 чыг ыш ы белән Лод,
Хад ид һәм Һонодан булганнар – җиде йөз егерме бер кеше; 38 чыг ыш ы белән
Сенаһадан булганнар – өч мең туг ыз йөз утыз кеше.
39 Рух ан илар: Ешуа нәс еленнән Едаг ыйя угыллары – туг ыз йөз җитмеш өч
кеше; 40 Иммер нәселеннән – мең илле ике кеше; 41 Пашх ур нәселеннән – мең
ике йөз кырык җиде кеше; 42 Харим нәселеннән – мең унҗ иде кеше.
43 Левиләр: Ешуа нәс еленнән (Кадм ие л ток ым ынн ан, Һод авия нең нәс ел
җебе буенча) – җитмеш дүрт кеше.
44 Җырч ылар: Асаф нәс еленнән – йөз кырык сиг ез кеше.
45 Капк а сакч ылары: Шалл ум, Әтир, Талм ун, Гакк уб, Хат ит а вә Шобай нә
селеннән – йөз утыз сиг ез кеше.
46 Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләр еннән: Сих а нәс еле, Хасупа нәс еле, Таббаг от
нәселе, 47 Кыйрос нәселе, Сыйга нәселе, Падон угыллары, 48 Лебана нәселе,
Хәгәбә нәселе, Шалмай нәселе, 49 Ханан нәселе, Гиддел нәселе, Гәхәр нәселе,
50 Реһ ая нәс еле, Рәсин нәс еле, Ныкода нәс еле, 51 Гәзз әм нәс еле, Узз а нәс еле,
Пасеа х нәселе, 52 Бесай нәселе, Мыг ун им нәселе, Нәп ушесим нәселе, 53 Баквук
6-7
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нәселе, Хак упа нәселе, Харх ур нәселе, 54 Басл ит нәселе, Мех ида нәселе, Хар
ша нәселе, 55 Барк ыс нәселе, Сисера нәселе, Темах нәселе, 56 Нәсиа х нәселе,
Хат ипа нәселе.
57 Сөләйман колларын ың угыллары: Сот ай нәс еле, Сопер ет нәс еле, Пери
да нәселе, 58 Ягъла нәселе, Даркон нәселе, Гиддел нәселе, 59 Шефат ия нәселе,
Хатт ил нәселе, Пөкерет-Һассебаим нәселе, Амон нәселе.
60 Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләр е вә Сөләйман колларын ың угыллары – ба
рысы өч йөз туксан ике кеше.
61-62 Тел-Мелах, Тел-Харша, Керуб, Адд ун, Иммер шәһәрләреннән кил үчеләр:
Делая нәселе, Тобия нәселе, Ныкода нәселе – алт ы йөз илле ике кеше. Алар
ата-бабаларының Исраи л тумасы бул уы н исбатл ый алмад ы.
63 Рух ан илардан: Хобая, Һаккос вә Барзиллай (ул, гил ыг адл ы Барзиллай
кызларыннан хат ын алып, алар исемен йөртә башл ый) угыллары. 64 Үзләре
нең шәҗәрә кәгазьләрен таба алмаганга, алар рух ан ил ыктан чыгарылд ылар.
65 Өлкә башл ыг ы аларг а: « сУрим һәм тумм им белән эш итүче рух ан и килеп
хәл итм ичә, сез рух ан иларг а тәг аенләнгән корбанл ык малн ың итен ашый
алм ыйсыз», – диде.
66 Җәмгыятьтә барлыгы кырык ике мең өч йөз алтмыш кеше исәпләнә иде.
67 Аларда ир вә хатын-кызлардан җиде мең өч йөз утыз җиде кол, ике йөз кырык
биш җырчы ир вә хатын-кыз, 68 шулай ук җиде йөз утыз алты ат, ике йөз кырык
биш качыр, 69 дүрт йөз утыз биш дөя, алты мең җиде йөз егерме ишәк бар иде.
70 Ыруг башл ыкларын ың кайб ерләр е, төз ү эшләр ен башк арыр өчен, ихт ыя ри
иганә бирделәр. Өлкә башл ыг ы казнага мең дарик* алт ын, илле җамая к, биш йөз
утыз рух ан ин ы киендерерлек кием бирде. 71 Ә ыруг башл ыкларын ың бүтәннәре,
төзү эшләрен башк арыр өчен, хәзинәгә егерме мең дарик алт ын вә ике мең ике
йөз мина* көмеш тапш ырд ылар. 72 Калган хал ык егерме мең дарик алт ын, ике мең
мина көмеш вә алтм ыш җиде рух ан ин ы киендерерлек кием бирде.
73 Шулай итеп, барча исраи л иләр – рух ан илар, левиләр, капк а сакч ылары, җыр
чылар, гад и хал ык, Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләре – үз шәһәрләрендә яши башлад ы.

8

Эзраның Канунны укуы

Җиденче айда, Исраи л угыллары үз шәһәрләрендә урнаш ып яши башлаган
нан соң, бөтен хал ык бер бул ып Су капк асы карш ындаг ы мәйданга җыелд ы
һәм скәт ип Эзрага: «Исраи л халк ына Муса аша Раббы биргән Кан ун китабын алып
кил», – дип әйтте. 2 Җиденче айн ың беренче көнендә рух ан и Эзра, шулай итеп,
җыенга килгән ирләр, хатын-кызлар һәм укыганн ы аңлардай балалар карш ына
Кан ун китабын алып килде. 3 Су капк асы алд ындаг ы мәйданда Эзра ирләргә,
хатын-кызларга һәм укыганн ы аңлардай балаларга иртә таңнан өйләгә кадәр шул
китапн ы укыд ы; бар хал ык Кан ун китабын бик игът ибар белән тыңлап торд ы.

* 7:70
* 7:71

1

Дарик – 10 гр.
Мина – 500 гр.
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4 Кәт ип Эзра агачт ан эшләнг ән махсус мөнб әрдә басып торд ы, аның уң ягында –
Мәтт ит ия, Шема, Аная, Урия, Хилк ыйя вә Магасея, ә сул ягында Пәдая, Мишаи л,
Малк ия, Хаш ум, Хашбаддана, Зәкәрия вә Меш уллам булд ы. 5 Җыелган кешеләр
дән югарырак торган Эзра бар хал ыкн ың күз алд ында китапн ы ачк ач, барысы да
аяг үрә баст ы. 6 Эзра бөек Раббы Аллага мактау-шөкерләр яуд ырд ы. Хал ык, кулла
рын югары күтәреп, «Амин! Амин!» дип торд ы, аннары, баш иеп, Раббы алд ында
сәҗдә кылд ы. 7 Левиләр Ешуа, Бан и, Шәрәбия, Ямин, Гакк уб, Шаббетай, Һод ия,
Маг асея, Кыл ита, Азария, Йозабад, Ханан, Пелая шундаг ы хал ыкк а Кан унн ы
аңлатт ы. 8 Аллаһ ын ың Кан ун китабын алар аңлатмалар биреп, шәрехләп укыд ы,
һәм укыганн ы хал ык аңлад ы.
9 Шунда өлкә башл ыг ы Нәхәм ия, кәт ип рух ан и Эзра һәм җые лг ан хал ыкк а Ка
нун тәгъл иматларын аңлат уч ы левиләр:
– Бүг енг е көн – Раббы Аллаг ыз өчен изг е көн, шуңа күрә яшь түкмәг ез, елама
гыз! – диделәр, чөнк и, Кан ун сүзләрен тыңлаганда, бөтен хал ык елад ы.
10 Нәхәм ия аларг а әйтт е:
– Барыг ыз, иң тәмле ризыклар ашаг ыз, балл ы шәраб эчег ез, бәйрәмгә берн и
әзерләмәгән кешеләрне дә өлешсез калд ырмаг ыз, чөнк и Хуҗа-Хакимебез өчен изг е
көн бу. Кайг ырмаг ыз, чөнк и Раббы биргән шатл ык сезне ныг ытачак.
11 Левиләр дә:
– Бу – изг е көн, кайг ырмаг ыз! – дип, хал ыкн ы тын ычланд ырырга тырышт ы.
12 Шуннан соң бар хал ык ашап-эчәргә, бүт әннәрне сыйларг а, күңел ачарг а кит еп
бард ы, чөнк и үзләренә әйтелгән сүзләрне аңлад ы.
13 Икенче көнне барча хал ыкн ың ыруг башл ыклары, рух ан илар вә левиләр, Ка
нунда язылганнарн ы өйрәнер өчен, кәт ип Эзра янына җыелд ылар. 14 Муса аша
бирелгән Раббы кан ун ында алар: «Исраи л угыллары җиденче ай бәйрәмен чат ыр
ларда үткәрсен» 15 һәм «Тауга менег ез дә, Кан унда язылганча, чат ырлар кору өчен
бакча зәйт үне, кырг ый зәйт үн, мәрсид*, хөрмә, шулай ук башк а төр агачларн ың
ботакларын җыеп төшег ез; барл ык кала-салаларда вә Иерусал имдә бу турыда игъ
лан итег ез!» – дигән урынн ы укыд ылар. 16 Шуннан соң кешеләр, ботаклар алып
килеп, үзләренең өй түбәләрендә, ишега лларында, Аллаһ ы йорт ы ишегалд ында, Су
капк асы һәм Эфраи м капк асы алд ындаг ы мәйданда чат ырлар корд ылар. 17 Әсир
лектән кайт к ан һәр кеше, чат ыр корып, шунда яшәде. Нун угл ы Ешуа заман ыннан
башлап шуш ы көнгә кадәр Исраи л угылларын ың болай бәйрәм иткәннәре юк иде.
Шатл ык бик зур булд ы. 18 Эзра Аллаһ ын ың Кан ун китабын көн саен – бәйрәмнең
беренче көненнән алып соңг ы көненә кадәр укыд ы. Хал ык җиде көн бәйрәм итте,
ә сиг езенче көнне, Кан ун кушк анча, тантанал ы җыен булд ы.

9

Чит халыклар белән никахлаш уга каршы чаралар

Шул ук айн ың егерме дүртенче көнендә Исраи л угыллары бергә җыелд ылар.
Алар ступас тук ымага төренеп, башларына көл сибеп уразага керделәр. 2 Чит
кавемнәрдән аерылган Исраи л угыллары үзләренең гөнаһларын, ата-бабаларының

* 8:15

1

Мәрсид – мирт.
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гаепләрен тан ып тәүбә итте. 3 Өч сәгать дәвам ында алар аяг үрә басып торган килеш
Раббы Аллаларын ың Кан ун китабын укыд ылар, аннары, Раббы Аллалары алд ында
гөнаһларын тан ып, сәҗдә кылд ылар. 4 Ешуа, Бан и, Кадм иел, Шебан ия, Бунн и,
Шәрәбия, Бан и, Кенан и, левиләр өчен ясалган баск ычк а менеп, Раббы Аллала
рына кычк ырып дога кылд ылар. 5 Левиләрдән Ешуа, Кадм иел, Бан и, Хәшәбн ия,
Шәрәбия, Һод ия, Шебан ия, Петах ия:
– Урын ыг ыздан торыг ыз да әзәлдән* мәңг елеккәчә яшәүче Раббы Аллаг ызга
мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз! – диделәр. Аннары дога кылд ылар:
Синең шан-шөһрәтле исемең мактаул ыд ыр,
һәртөрле мактау вә данлаудан өстендер!
6
Син – бердәнбер Раббы,
Син күкне, күкләрнең күг ен, андаг ы бөтен җисемнәрне,
җирне вә андаг ы һәммә нәрсәне,
диңг езләрне вә андаг ы һәммә нәрсәне бар кылд ың,
аларн ың һәммәсенә торм ыш бирдең;
күк җисемнәренең һәммәсе Сиңа сәҗдә кыла.
7
Син, Раббы, Ибрамн ы сайлап,
с
килдан иләр җирендәг е Ур шәһәреннән аны алып чыкт ың
һәм Ибраһ им дип исем кушт ың.
8
Аның ихлас йөрәктән Сиңа тугры бул уы н күреп,
с
кәнган и, хитт и, амори, фәризи, явүси вә гиргәш иләрнең җирен
аның ток ым ына бирер өчен, аның белән килеш ү төзедең.
Әйт кән сүзеңне Син үтәдең, чөнк и Син гадел Зат.
9

Мисырда аталарыбызн ың җәфа чиг еп яшәвен күрдең Син,
Кам ышл ы диңг ез янында аларн ың ялваруларын ишеттең.
Син сфиргавенгә, аның хезмәтчеләренә вә бар халк ына карш ы
Үзеңнең галәмәтләреңне вә могҗ изаларыңн ы эшләдең,
чөнк и Син аларн ың исраи л иләрне ни рәвешле кимсет үләрен белдең.
Шул вакыттан башлап, бүгенге көнгә кадәр Синең исемең данлыдыр.
Исраи л угыллары алд ында диңг езне икегә аерд ың –
алар диңг ез уртасыннан коры җир буйлап чыкт ылар.
Аларн ы куы п кил үчеләрне Син,
шаулап акк ан суларга таш атк андай, диңг ез төбенә ырг ытт ың.
с

10

11

12

13

* 9:5

Көндезен Син, бол ыт баганасы бул ып,
алар алд ыннан юл күрсәтеп бард ың,
төнлә исә, ут баганасы бул ып, барыр юлларын якт ыртт ың.
Син сСинай тавына төштең,
алар белән күкләрдән торып сөйләштең,
аларга гадел хөкемнәр, дөрес кан уннар,

Әзәл – баш ы булмаг ан үткән заман; мәңг елек.
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14
15

16
17

18

19

20

21

22

23
24

* 9:20

әйбәт каг ыйдәләр вә боерыклар бирдең.
Син аларга изг е сшимбәңнең барл ыг ын белдердең,
хезмәтчең Муса аша боерыклар, каг ыйдәләр вә кан уннар бирдең.
Алар ачыкк анда, күктән икмәк иңдердең,
сусаган чакларында, таштан су чыгард ың.
Син, кул ыңн ы күтәреп, сезгә бирәм, дип вәгъдә иткән җирне
аларга үзләштерергә кушт ың.
Ләк ин киребеткән ата-бабаларыбыз, тәкәбберләнеп,
Синең боерыкларга колак салмад ы;
алар Сиңа буйсын ырга теләмәде
һәм Син күрсәткән могҗ изаларн ы исләренә төшермәде;
алай гына да түг ел, үҗәтләнеп, колл ыкк а кире кайт ыр өчен,
үзләренә юлбашч ы сайлап куйд ы.
Ләк ин Син – кичерүчән, кызган учан вә рәх имле,
сабыр-түзем вә чиксез мәрхәмәтле Аллаһ ы:
Син аларн ы ташламад ың.
Гәрчә алар, үзләренә бозау сын ы коеп:
«Менә бу – безне Мисырдан чыгарган Аллаһ ы», – дисәләр дә,
Сиңа бик тә мәсхәрәле сүзләр әйтсәләр дә,
гая ть шәфк атьле булганга,
Син аларн ы чүлдә ялг ыз калд ырмад ың:
көндез әйдәп барган бол ыт баганасы да,
төнлә якт ырт к ан ут баганасы да юкк а чыкмад ы.
Үгет-нәсыйхәт бирсен дип,
Син аларга игелекле Рух ыңн ы бүләк иттең,
авызларыннан маннан ы* өзмәдең,
сусауларын басар өчен, су эчердең.
Чүлдә Син аларн ы кырык ел буена асрад ың –
алар анда берн инд и мохтаҗл ык кичермәде,
кигән киемнәре дә тузмад ы, аяклары да шешенмәде.
Син аларга патшал ыкларн ы, хал ыкларн ы буйсынд ырд ың,
илнең һәр карыш ын бүлеп бирдең;
алар Хишбун патшасы Сихон җирен,
Башан патшасы Ог җирен алд ылар.
Аларн ың нәселен күктәг е йолд ызлар сан ынча ишәйттең,
ата-бабаларына вәгъдә иткән җиргә алып килеп урнашт ырд ың.
Алар, шул җиргә килеп, аны биләп алд ылар.
Син шунда яшәүче кәнган иләрне буйсынд ырд ың –
хал ыкн ы патшалары белән бергә исраи л иләр кул ына тапш ырд ың,

Манна – караг ыз: «Чыг ыш», 16:13.
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25

26

27

28

29

30

31

32

һәм алар ни теләсәләр, шун ы эшләделәр:
ныг ыт ылган шәһәрләрне вә уңд ырышл ы җирләрне биләделәр,
төрле мал-мөлкәт тул ы йортларга,
ташн ы чок ып ясаган сусаклаг ычларына,
йөзем вә зәйт үн бакчаларына,
исәпсез-хисапсыз җимеш агачларына хуҗ а булд ылар.
Алар Синең чиксез игелекле бул уы ң арк асында
ашап-эчеп тазард ылар, рәхәт чиктеләр.
Ләкин тора-бара алар, буйсынмас булып, Сиңа каршы баш күтәрделәр,
Кан ун ыңнан йөз чөерделәр,
Сиңа кире кайт ырга үгетләгән пәйгамбәрләреңне үтерделәр,
Сиңа бик тә мәсхәрәле сүзләр әйттеләр.
Һәм Син аларн ы дошманнары кул ына тапш ырд ың.
Дошманнарын ың җәберенә түзә алмагач,
алар Сиңа ялвард ылар,
ә Син, күкләрдән аһ-зарларына колак сал ып,
чиксез шәфк атьлелег ең арк асында котк аруч ылар җибәрдең,
һәм алар хал ыкн ы дошманнан котк ард ы.
Әмма тын ычлан ып рәхәткә чыкк ач,
алар янә Синең күзеңә ятышсыз күренгән гамәлләр кылд ы;
Син аларн ы кабат дошманнары кул ына тапш ырып,
тег еләр хал ык өстеннән хак имлек итте.
Ләк ин алар Сиңа таг ын ялваргач,
чиксез шәфк атьлелег ең арк асында аһ-зарларына колак сал ып,
Син аларн ы котк арып калд ың.
Син аларн ы элеккечә Кан ун ыңн ы үтәргә өндәдең,
ләк ин алар, тәкәбберләнеп, боерыкларыңа игът ибар итмәделәр,
Синең карар-хөкемнәреңне үтәү
аларга имин-рәхәт торм ыш бүләк итсә дә,
шул карар-хөкемнәреңне үтәм ичә гөнаһ кылд ылар,
үҗәтләнеп, Синнән йөз чөерделәр, сүзләреңә буйсынмад ылар.
Син аларн ы күп еллар сабыр гына көттең;
пәйгамбәрләрең аша Үзеңнең Рухың белән үгетләп, кисәтеп торсаң да,
алар игът ибар итмәделәр.
Шунл ыктан Син аларн ы чит хал ыклар кул ына тапш ырд ың.
Әмма Үзеңнең чиксез шәфк атьлелег ең арк асында
аларн ы тәмам кырып бетермәдең һәм ташламад ың,
чөнк и Син – кызган учан вә рәх имле Аллаһ ы.
И Аллабыз, олуг, кодрәтле вә дәһшәтле,
Килеш үгә тугры, мәрхәмәтле Аллаһ ы!
с
Ашш ур патшалары заман ыннан алып, бүг енг е көнгә кадәр
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33

34

35

36

37

патшаларыбыз вә башл ыкларыбыз,
рух ан иларыбыз вә пәйгамбәрләребез,
аталарыбыз вә Синең бар халк ың баш ына төшкән бәла-казалар
аз бул ып тоелмасын иде Сиңа!
Безгә җәза биреп, дөрес эшләдең Син,
чөнк и Син тугрыл ык белән эш иттең,
ә без яманл ык кылд ык.
Патшаларыбыз вә башл ыкларыбыз,
рух ан иларыбыз вә аталарыбыз Кан ун ыңн ы үтәмәделәр,
аларга Син биргән боерык вә кисәт үләрне санга сукмад ылар.
Хәтта элек тә, үзләренең патшал ыг ында да,
Син аларга биргән чиксез вә уңд ырышл ы җирдә
мул игелекләреңне кабул кыл ып та,
алар Сиңа хезмәт итмәделәр,
үзләренең яман эшләреннән ваз кичмәделәр.
Инде менә хәзер без – коллар;
җимешләреннән, мулл ыктан файдалан ыр өчен,
ата-бабаларыбызга Син биргән җирдә колл ыкта яшибез!
Кылган гөнаһларыбыз өчен ул җир хәзер үзенең мул уңыш ын
безнең өстән хак имлек итәргә Син куйган чит патшаларга бирә.
Алар безнең белән вә мал-туарыбыз белән ни теләсәләр,
шун ы эшл иләр.
Без зур бәлагә тарыд ык!

Менә шуңа күрә без язма рәвештә килеш ү төзибез, һәм башл ыкларыбыз, ле
виләребез вә рух ан иларыбыз аңа мөһерләрен сугалар.
38

10

Мөһерләрен түбәндәге кешеләр сукты: өлкә башлыгы Хәкәлия углы Нәхәмия,
Сәдыкыйя, 2 Сераяһ, Азария, Иремия, 3 Пашхур, Амария, Малкия, 4 Хаттуш,
Шебания, Мәллүк, 5 Харим, Меремот, Убадия, 6 Даниил, Гиннетон, Барух, 7 Мешул
лам, Абия, Миямин, 8 Магазия, Билгәй, Шәмәгыйя. Болар барысы да – руханилар.
9 Мөһер сукк ан левиләр: Азан ия угл ы Ешуа, Хенадад нәс еленнән Бинн уй, Кад
миел, 10 шулай ук иптәшләре Шебан ия, Һод ия, Кыл ита, Пелая, Ханан, 11 Микә,
Рәх уб, Хәшәбия, 12 Зәк үр, Шәрәбия, Шебан ия, 13 Һод ия, Бан и, Бен ин у.
14 Мөһер сукк ан хал ык башл ыклары: Парг ош, Пахат-Мәаб, Элам, Затт у, Бан и,
15 Бунн и, Әзг әд, Бебай, 16 Адон ия, Бигв әй, Әдин, 17 Әтир, Хиз әк ыйя, Аззур, 18 Һод ия,
Хаш ум, Бесай, 19 Харип, Анатот, Небай, 20 Мәкп ыйгаш, Меш уллам, Хезир, 21 Ми
шезәбел, Сад ыйк, Ядд уга, 22 Пелат ия, Ханан, Аная, 23 Һошея, Ханан ия, Хашш уб,
24 Һалл ухеш, Пилх а, Шубык, 25 Рәх ум, Хашабна, Маг ас ея, 26 Ахия, Ханан, Анан,
27 Мәлл үк, Харим, Баг ъна.
28 Бар хал ык – рух ан илар, левиләр, капк а сакч ылары, җырч ылар, Аллаһ ы йорт ы
хезмәтчеләре, Аллаһ ы кан уны хак ына чит халыклардан аерылган кешеләр, аларның
хат ыннары вә угыл-кызлары, зирәк акылл ы барча адәмнәр 29 үзләренең дәрәҗәле
1
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кардәшләренә куш ылд ылар, Аллаһ ы хезмәтчесе Муса аша бирелгән Кан ун буенча
эш итәргә һәм Хуҗ абыз Раббын ың барл ык боерыкларын, карарларын вә каг ыйдә
ләрен тайп ыл ышсыз үтәргә ант иттеләр:
30 «Кызларыбызн ы чит хал ыкларг а бирмәб ез, угылларыбызг а чит хал ыкт ан кыз
лар алмабыз.
31 Чит хал ыклар шимб ә көнне сат арг а мал яис ә иген алып килс әләр, изг е дип
саналган ул көнне без алардан әйбер сат ып алмабыз. Һәр җиденче елда җирне эш
кәртмәбез һәм барл ык бурычларн ы кичерербез.
32-33 Аллабыз йорт ын ың ихт ыя җлары – изг е икмәк, даи м и кит ерелә торг ан сикмәк
бүләг е вә стулаем янд ыру корбан ы, шимбә көннәрендә, Яңа ай һәм башк а бәйрәм
нәрдә китерелә торган корбан-бүләкләр, изге дип саналган корбан-бүләкләр, Исраи л
халк ын пакьләүче сгөнаһ йол у корбан ы, Аллабыз йорт ын ың башк а ихт ыя җлары
өчен ел да бер шәк ыл көмешнең өчтән бер өлешен биреп барырга йөкләмә алабыз.
34 Без – рух ан илар, левиләр вә башк алар – жир әб ә сал ып кемнең кайчан Аллабыз
йорт ына утын китерергә тиешлег ен ачыклад ык: Кан унда язылганча, Раббы Алла
быз смәзбәхендә ут һәрдаи м янып торсын өчен, һәрбер нәсел билг еле бер вак ытта
ел саен утын китерергә тиеш.
35 Җир еб ездән алынг ан бер енче уңышн ы вә агачларыбыздан җыйг ан бер енче
җимешләрне ел саен Раббы йорт ына кит ерергә йөкләмә алабыз. 36 Аннары без,
Кан унда язылганча, беренче бул ып туган угылларыбызн ы вә эреле-ваклы терлек
ләребездән алынган беренче үрчемне Аллабыз йорт ында хезмәт күрсәт үче рух а
ниларга китерербез.
37 Яңа уңышт ан тартт ырылг ан онн ы, агачл ард ан җые лг ан җимешнең, шәраб
вә зәйт үн маен ың иң яхш ысын Аллабыз йорт ындаг ы келәтләрг ә, рух ан иларг а
китерербез. Уңышн ың уннан бер өлешен левиләргә бирербез, чөнк и иген игелә
торган барл ык төбәкләрдә уңышн ың уннан берен алар җыя рга тиеш. 38 Левиләр
гошер* алган вак ытта, Һарун нәселеннән бер рух ан и алар янында бул ырга, левиләр
исә гошернең уннан бер өлешен Аллабыз йорт ы келәтләренә тапш ырырга тиеш.
39 Чөнк и Исраи л угыллары да, левиләр дә гошерне – икмәкне, шәрабн ы вә зәйт үн
маен – Аллаһ ы йорт ын ың изг е савытлары һәм Аллаһ ы йорт ында хезмәт күрсәт үче
рух ан иларн ың, капк а сакч ыларын ың, җырч ыларн ың кирәк-яраклары сакланган
келәтләргә илтергә тиеш.
Аллабыз йорт ын караусыз калд ырмабыз!»

11

Иерусалимдә һәм башка шәһәрләрдә яшәүче кешеләр

Хал ык башл ыклары Иерусал имдә урнашт ы, ә бүтәннәр жирәбә салд ы:
ун кешенең берсе изг е шәһәр Иерусал имдә, калган туг ызы исә башк а шә
һәрләрдә яшәргә тиеш булд ы. 2 Иерусал имдә яшәргә теләк белдергән бар кешегә
хал ык үзенең хәер-фатихасын бирде.
3-4 Шулай итеп, исраи л иләрнең бер өлеше, рух ан илар, левиләр, Аллаһ ы йор
ты хезмәтчеләре вә Сөләйман колларын ың угыллары Яһүдә шәһәрләрендә, үз

* 10:38

1

Гошер – керемнең уннан бер өлеше, Аллаһ ыг а баг ышлана торг ан җыем.
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биләмәләрендә, ә Яһүдә вә Бенья м ин ыругларыннан кайберәүләр Иерусал имдә
төпләнеп калд ы.
Иерусал имдә яшәгән өлкә башл ыклары түбәндәг еләр:
Яһүдә ыруг ыннан: Атая (ул – Уззия угл ы, Уззия – Зәкәрия, Зәкәрия – Ама
рия, Амария – Шефат ия, Шефат ия – Маһалалел, Маһалалел – Перес угл ы иде),
5 Маг ас ея (ул – Барух угл ы, Барух – Хөл-Хөзе, Хөл-Хөзе – Хаз ая, Хаз ая – Адая,
Адая – Йоя риб, Йоя риб – Зәкәрия, Зәкәрия – Шела угл ы иде). 6 Перес нәселеннән
Иерусал имдә яшәүче дүрт йөз алтм ыш сиг ез кешенең һәммәсе гая рь суг ышч ы иде.
7 Бенья м ин ыруг ыннан: Салл у (ул – Меш уллам, Меш уллам – Йог ыд, Йог ыд –
Пәдая, Пәдая – Колая, Колая – Магасея, Магасея – Итиел, Итиел – Ишаг ыйя угл ы
иде). 8 Салл у туганнары Гәббәй вә Саллайн ы кертеп исәпләгәндә, алар туг ыз йөз
егерме сиг ез кеше иде. 9 Зихри угл ы Йои л аларн ың башл ыг ы булд ы, ә Һассен уһа
угл ы Яһүдә шәһәрдә икенче дәрәҗәдәг е башл ык иде.
10 Рух ан илардан: Йоя риб угл ы Едаг ыйя, Яхин, 11 Аллаһ ы йорт ы өчен җав апл ы
Серая һ (ул – Хилк ыйя угл ы, Хилк ыйя – Меш уллам, Меш уллам – Сад ыйк, Са
дыйк – Мәрают, Мәрают – Әхит үб угл ы иде). 12 Аллаһ ы йорт ында хезмәт итүче
туганнарын кертеп исәпләгәндә, алар сиг ез йөз егерме ике кеше иде. Шулай ук
Адая (ул – Ерух ам угл ы, Ерух ам – Пелал ия, Пелал ия – Амси, Амси – Зәкәрия,
Зәкәрия – Пашх ур, Пашх ур – Малк ия угл ы иде). 13 Ыруг башл ыклары булган туган
нарын кертеп исәпләгәндә, алар ике йөз кырык ике кеше иде. Шулай ук Амашсай
(ул – Азарел угл ы, Азарел – Ахзай, Ахзай – Мәш иллемот, Мәш иллемот – Иммер
угл ы иде). 14 Гая рь суг ышч ылар булган туганнарын кертеп исәпләгәндә, алар йөз
егерме сиг ез кеше иде. Аларн ың башл ыг ы Һагг едол им угл ы Зәбд иел булд ы.
15 Левиләрдән: Шәмәг ыйя (ул – Хашш уб угл ы, Хашш уб – Азрик ам, Азрик ам –
Хәшәбия, Хәшәбия – Бунн и угл ы иде), 16 тышк ы эшләр буенча Аллаһ ы йорт ы баш
лыклары Шаббетай вә Йозабад; 17 гыйбадәт кылганда, башлап шөкрана мәдх ия ләре
башк аруч ы Маттан ия (ул – Михә угл ы, Михә – Зәбд и, Зәбд и – Асаф угл ы иде),
аның ярдәмчесе Баквук ыйя, шулай ук Абда (ул – Шамм уа угл ы, Шамм уа – Гәләл,
Гәләл – Едут ун угл ы иде). 18 Изг е шәһәрдә барл ыг ы ике йөз сиксән дүрт леви яшәде.
19 Капк а сакч ыларыннан: Гакк уб, Талм ун һәм аларн ың капк а янында сакт а то
руч ы иптәшләре – барл ыг ы йөз җитмеш ике кеше.
20 Исраи л халк ын ың, рух ан иларн ың, левиләрнең калганнары Яһүдә шәһәрләрендә,
һәркем үз биләмәсендә яшәде. 21 Аллаһ ы йорт ы хезмәтчеләре Офел калк ул ыг ында
яшәде; Сих а белән Гишпа алар өчен җавапл ы булд ы.
22 Иерусал имдә левиләрнең башл ыг ы итеп Уззи билг еләнде (ул – Бан и угл ы,
Бан и – Хәшәбия, Хәшәбия – Маттан ия, Маттан ия – Михә угл ы иде). Әлег е Уззи
Аллаһ ы йорт ында хезмәт итүче җырч ылар нәселеннән – Асаф нәселеннән иде.
23 Җырч ыл арн ың көндәлек вазиф ал ары патш а фәрм ан ы белән расл анг ан иде.
24 Яһүдә угл ы Зерах нәс еленнән Мишез әб ел угл ы Пет ах ия хал ыкк а каг ыл ышл ы
һәртөрле эшләр буенча патша вәк иле булд ы.
25 Үзләренең авыл-кырларында яшәүчеләргә килгәндә, Яһүдә ыруг ы Кыръят-Арба,
Дибон, Екабсиел шәһәрләрендә һәм алар тирәсендәг е авылларда төпләнде. 26 Алар
шулай ук Ешуа да, Моладада вә Бәйт-Пелетта, 27 Хатсар-Шугалда, Беер-Шеба һәм
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аның тирәсендәг е авылларда, 28 Сыйк ләгтә, Мек үн һәм аның тирәсендәг е авыллар
да, 29 Эн-Риммунда, Соргада, Ярм утта, 30 Зан уа хта, Адуллам һәм аның тирәсендәг е
авылларда, Лах иш һәм аның тирәсендәг е авылларда, Азык а һәм аның тирәсендәг е
авылларда гомер итте. Аларн ың ыруг ы Беер-Шеба шәһәреннән Һинном үзәнлег енә
кадәр сузылган җирләрдә көн күрде.
31 Бенья м ин ыруг ы Гебад а, Микмәст ә, Әйядә, Бәйт-Элдә һәм алар тир әс ен
дәг е авылларда, 32 Анатотта, Нобта, Анан иядә, 33 Хатсорда, Рамаһта, Гиттаимдә,
34 Хадидтә, Сәбог ыймда, Нәбаллатт а, 35 Лодт а, Һонода, Ост алар үзәнендә көн күрде.
36 Леви ыруг ына караг ан нәс елләрнең кайб ерләр е – Яһүдә җир енә, кайб ерләр е
исә Бенья м ин җиренә килеп төпләнде.

12

Рух ан илар һәм левиләр

Шеһалт иел угл ы Зеруббабел һәм Ешуа белән бергә әсирлектән кайт к ан
рух ан илар вә левиләр түбәндәг еләр.
Рухан илар: Серая һ, Ирем ия, Эзра, 2 Амария, Мәлл үк, Хатт уш, 3 Шек ан ия, Рәх ум,
Меремот, 4 Идд у, Гиннетон, Абия, 5 Мия м ин, Магад ия, Билгәй, 6 Шәмәг ыйя, Йо
яриб, Едаг ыйя, 7 Салл у, Амук, Хилк ыйя, Едаг ыйя. Болар – Ешуа чорында яшәгән
рух ан иларн ың башл ыклары һәм аларн ың хезмәттәшләре.
8 Левиләр: Ешуа, Бинн уй, Кадм ие л, Шәр әбия, Яһүдә һәм хезмәтт әшләр е белән
шөкрана мәдх ия ләре башк ару өчен җавапл ы Маттан ия, 9 шулай ук алар белән
чиратлаш ып җырлауч ы Баквук ыйя, Унн и һәм аларн ың хезмәттәшләре. 10 Ешуа –
Йоя к ыймн ың, Йоя к ыйм – Эльяшибнең, Эльяш иб – Йоя дан ың, 11 Йоя да – Йона
танн ың, Йонатан Яддуганың атасы иде.
12 Йоя к ыйм зам ан ынд а рух ан ил арн ың нәс елб ашл ары түб әндәг еләр иде: Сер ая һ
нәс елендә – Мерая, Ирем ия нәс елендә – Ханан ия, 13 Эзра нәс елендә – Меш ул
лам, Амария нәс елендә – Еһох анан, 14 Малухи нәс елендә – Йонат ан, Шек ан ия
нәс елендә – Йосыф, 15 Харим нәс елендә – Әднә, Мәрают нәс елендә – Хелк ай,
16 Идд у нәс елендә – Зәк әрия, Гиннет он нәс елендә – Меш улл ам, 17 Абия нәс елен
дә – Зихри, Минья м ин нәс елендә бер ыругбаш ы, Маг ад ия нәс елендә – Пилт ай,
18 Билг әй нәс елендә – Шамм уа, Шәмәг ыйя нәс елендә – Йон ат ан, 19 Йоя риб нә
селендә – Матт ынай, Едаг ыйя нәс елендә – Уззи, 20 Саллай нәс елендә – Каллай,
Амук нәс елендә – Гыйб ер, 21 Хилк ыйя нәс елендә – Хәшәбия, Едаг ыйя нәс елен
дә – Нет анел.
22 Левиләрнең нәс елбашлары – Эльяш иб, Йоя да, Йох анан вә Ядд уг а заман ында,
ә рух ан илар Фарсы патшасы Дәрәвеш заман ында исемлеккә теркәлгәннәр. 23 Леви
ыруг ындаг ы нәселбашларын ың исемнәре Эльяш иб угл ы Йоханан яшәгән көннәргә
кадәр теркәлеп барылган. 24 Левиләрнең башлыклары: Хәшәбия, Шәрәбия, Кадмиел
угл ы Ешуа һәм аларн ың хезмәттәшләре. Аллаһ ы кешесе Давыт фәрман ы буенча,
җырч ылар, ике төркемгә бүленеп, чиратлаш ып Аллаһ ыга мактау яуд ырырга һәм
шөкер кыл ырга тиеш иде. 25 Маттан ия, Баквук ыйя, Убад ия, Меш уллам, Талм ун вә
Гакк уб капк а янындаг ы келәтләр өчен җавапл ы булд ы. 26 Бу адәмнәр үз вазифа
ларын Йосадактан туган Ешуа угл ы Йоя к ыйм, шулай ук өлкә башл ыг ы Нәхәм ия
һәм кәт ип рух ан и Эзра заман ында башк ард ылар.
1
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Диварны Аллаһыга багышлау
27 Иерусал им див арын Аллаһ ыг а баг ышлау йоласында катнаш ыр өчен, яшәг ән
төбәкләреннән барл ык левиләр чак ырылд ы. Шатл ыкл ы тантанада алар, җиз тә
линкәләрдә, лираларда вә гөсләләрдә уйнап, шөкрана мәдх ия ләре башк арырг а
тиеш иде. 28 Җырч ылар шулай ук Иерусал имнең әйләнә-тирәсеннән, нетофал ылар
яшәгән авыллардан, 29 Бәйт-Гилгәл, Геба вә Азмавет кырларыннан килде (алар үз
ләренә йортларн ы Иерусал им тирәсендә салд ы). 30 Рух ан илар белән левиләр, йола
кушк анча пакьләнгәннән соң, хал ыкн ы, капк аларн ы вә диварн ы да пакьләделәр.
31 Шунда мин, Яһүдәнең нәс ел башл ыкларын див ар янына кит ер еп, Раббыг а
рәхмәтләр яуд ырыр өчен, җырч ыларн ы ике төркемгә бүлдем. Төркемнең берсе ди
вар буйлап уң якк а, Тирес капк асына таба атлад ы. 32 Аның арт ыннан Һошаг ыйя вә
Яһүдәдәг е нәсел башл ыкларын ың бер ярт ысы, 33 Азария, Эзра, Меш уллам, 34 Яһүдә,
Бенья м ин, Шәмәг ыйя, Ирем ия, 35 бырг ыда уйнауч ы берн ичә яшь рух ан и, Зәкәрия
(Зәкәрия – Йонатан угл ы, Йонатан – Шәмәг ыйя, Шәмәг ыйя – Маттан ия, Матта
ния – Микәя, Микәя – Зәк үр, Зәк үр – Асаф угл ы иде) 36 һәм аның хезмәттәшләре
Шәмәг ыйя, Азарел, Милалай, Гилалай, Магай, Нетанел, Яһүдә, Ханан и бард ы.
Аларн ың кул ында Аллаһ ы кешесе Давытн ың уен кораллары иде. Иң алдан кәт ип
Эзра атлад ы. 37 Чишмә капк асына җиткәч, алар Давыт шәһәренең баск ычлары
буйлап туп-туры югарыга, диварга күтәрелделәр һәм Давыт йорт ы яныннан ары
таба, көнч ыг ыш тарафтаг ы Су капк асына юнәлделәр.
38 Җырч ыларн ың икенче төркеме див ар буйлап сул якк а китт е. Аның арт ыннан
хал ыкн ың ярт ысы белән мин үзем киттем. Мич манарасыннан Киң диварга кадәр
атлад ык, 39 Эфраи м капк асы, Иске капк а, Бал ык капк асы, Хананел манарасы, Меа
манарасы, Сарык капк асы яныннан үтеп, Сакч ылар капк асы турысында туктад ык.
40 Аннары җырч ыларн ың ике төркеме дә, Аллаһ ы йорт ына җит еп, тез елеп баст ы.
Мин анда нәсел башл ыкларын ың бер ярт ысы, 41 бырг ы кычк ырт к ан рух ан илар
Эльяк ыйм, Магасея, Минья м ин, Микәя, Элиог ынай, Зәкәрия, Ханан ия, 42 шулай
ук Магасея, Шәмәг ыйя, Элгазар, Уззи, Еһох анан, Малк ия, Элам вә Эзер белән
бергә басып торд ым. Израх ия җитәкчелег ендәг е җырч ылар кычкырып-кычкырып
җырлад ы. 43 Ул көнне зур корбаннар китерделәр һәм күңел ачт ылар, чөнк и Алла
һы аларга бөек шатл ык бүләк итте. Хат ыннар вә бала-чага рәхәтләнеп күңел ачт ы.
Иерусал имдәг е шатл ык авазлары әллә кайларга кадәр ишетелеп торд ы.

Аллаһы йорты хезмәтчеләренә ярдәм итү
Аллаһ ы йорт ына кит ерелг ән бүләкләр, беренче җимешләр һәм уңышн ың
уннан бер өлеше саклана торган келәтләр өчен ул көнне җавапл ы кешеләр билг е
ләнде. Кан унда әйтелгәнчә, әлег е кешеләр, рух ан илар вә левиләргә тәгаенләнгән
өлешне шәһәр янындаг ы кырлардан җыеп алып, шул келәтләргә тупларга тиеш
булд ылар, чөнк и рух ан и вә левиләрнең Аллаһ ыга хезмәт итүен күреп тору яһүд и
ләргә рәхәт иде. 45 Алар үзләренең Аллаларына хезмәт иттеләр һәм пакьләндерү
йоласын башк ард ылар. Давыт һәм аның угл ы Сөләйман кушк анча, җырч ылар вә
капк а сакч ылары да үз хезмәтен башк ард ы. 46 Чөнк и бик күптәннән, Давыт һәм
44
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Асаф заман ыннан ук, җырч ыларн ың җитәкчеләре, шулай ук Аллаһ ыга мактау
лар яуд ыра һәм шөкрана кыла торган җырлар билг еләп куелган иде. 47 Зеруббабел
вә Нәхәм ия заман ында барл ык исраи л иләр җырч ыларга вә капк а сакч ыларына
көндәлек өлешләрен биреп бард ылар; алар шулай ук левиләргә дә тиешле өлешне
бирделәр, ә левиләр үз чират ында Һарун ток ым ына өлеш чыгард ылар.

13

Барлык чит нәрсәдән арыну

Ул көнне хал ыкк а Муса китабын кычк ырып укыд ылар. Анда болай дип
язылган урынны тапт ылар: «Аммониләр вә смәабиләрдән берәү дә беркайчан
Аллаһ ы халк ы исәбенә керергә тиеш түг ел, 2 чөнк и алар Исраи л угылларын икмәк
вә су белән карш ы алмад ылар; киресенчә, исраилиләрне каргар өчен, Билгамн ы
яллад ылар, ләк ин безнең Аллабыз карг ышн ы фат их ага әверелдерде». 3 Кан ун сүз
ләрен ишеткәч, халык исраи л иләр арасыннан барча чит кавемнәрне куы п җибәрде.
4 Моңарч ы Аллабыз йорт ын ың келәтләр е өчен рух ан и Эльяш иб җав апл ы иде.
Ул, Тобия не туган ыдай якын күреп, 5 әүвәле икмәк бүләкләре, хуш исле сумаламайлар, савыт-саба, шулай ук левиләргә, җырч ыларга, капк а сакч ыларына Кан ун
ниг езендә билг еләнгән икмәкнең, шәрабн ың вә зәйт үн маен ың уннан бер өлеше
һәм руханиларга тәгаенләнгән бүләкләр сакланган зур бүлмәне аңа бирде. 6 Бу эшләр
кыл ынганда, мин Иерусал имдә түг ел идем: Бабил патшасы Артахшаста хак имле
генең утыз икенче елында патша янына киткән идем. Күпмедер вак ыттан соң мин
патшан ың рөхсәте белән 7 кабат Иерусал имгә әйләнеп кайтт ым һәм Эльяшибнең,
Тобия гә ярарга тырыш ып, Аллаһ ы йорт ын ың ишегалд ында аңа бүлмә бирүен –
яман эш кыл уы н белдем. 8 Минем бик нык ачуы м чыкт ы, һәм мин Тобия нең бар
әйберсен бүлмәдән чыгарып атт ым. 9 Шуннан соң мин бүлмәләрне чистарт ырга
кушт ым һәм Аллаһ ы йорт ы савытларын, икмәк бүләкләрен вә хуш исле сумаламайларны урын ына кертеп куйд ым.
10 Шун ың өст енә, мин левиләрг ә тәг аенләнг ән өлешнең аларг а бир елмәв ен,
левиләр вә җырч ыларн ың, Раббы йорт ындаг ы хезмәтләрен башк арм ыйча, үз кыр
ларына китеп баруы н белдем. 11 Шул уңайдан мин, түрәләргә шелтә белдереп: «Ни
сәбәпле Аллаһ ы йорт ы караусыз калган?!» – дидем. Левиләрне һәм җырч ыларн ы
җыеп алып, һәрберсен үз вазифасын башк арырга куйд ым. 12 Шуннан соң барл ык
яһүд иләр икмәк, шәраб вә зәйт үн маен ың уннан бер өлешен янә келәтләргә ки
терделәр. 13 Келәтләрнең башл ыг ы итеп мин рух ан и Шелем ия не, кәт ип Сад ыйк
ны, левиләрдән Пәдая н ы билг еләдем, алар янына Маттан ия дән туган Зәк үр угл ы
Хананн ы куйд ым, чөнк и алар ышан ычл ы кешеләр бул ып исәпләнә иде. Алар хез
мәттәшләренә тәгаенләнгән өлешне тарат ырга тиеш булд ылар.
14 Йа Аллам, бу гамәлләр емне онытмасаң иде! Синең йорт ың өчен һәм шунда
гыйбадәтләр кыл ынсын өчен башк арган игелекле эшләремне исеңдә тотсаң иде!
15 Шул вак ытларда мин кайбер әүләрнең шимб ә көнне йөзем изүләрен, ишәкләрг ә
төя п, ашл ык, шәраб, йөзем, инҗ ир вә башк а төрле йөк таш уларын, аларн ы Иеруса
лимгә илт үләрен күзәттем. Шул көнне ашамл ык әйберләре сат уларын күреп, мин
аларн ы бик нык орышт ым. 16 Тум ышлары белән Сурдан булган кешеләр, Иеруса
лимдә яшәп, шимбә көнне бал ык вә һәртөрле башк а әйбер китерә һәм яһүд иләргә
1

700

Нәхәм ия 13

сата иделәр. 17 Шул сәбәпле мин Яһүдәнең дәрәҗәле кешеләренә шелтә белдер
дем: «Ни өчен, шунд ый яманл ык кыл ып, шимбә көнне мәсхәрәл исез?! 18 Сезнең
аталарыг ыз да шулай эшләгән иде, Аллабыз шун ың өчен безгә вә шәһәребезгә
бәла-казалар җибәрде. Ә сез, шимбә көнне мәсхәрә кыл ып, Аллаһ ын ың Исраи л
гә булган ачуы н артт ырасыз», – дидем. 19 Шуннан соң мин шимбә көн алд ыннан,
кичке эңг ер төшә башлауга, Иерусал им капк аларын бикләп куя рга да шимбә көн
үтм ичә аларн ы ачмаск а боерд ым. Шимбә көнне һичн инд и йөк үтеп кермәсен өчен,
капк а янына үземнең хезмәтчеләремне куйд ым. 20 Сәүдәгәрләр вә һәртөрле сат у
чылар бер-ике мәртәбә Иерусал им читендә төн үткәрделәр. 21 Ләк ин мин аларн ы
бик нык орыш ып әйттем: «Ни өчен сез дивар буенда төн үткәрәсез?! Таг ын шулай
эшл и калсаг ыз, сезгә карш ы мин көч кулланачакм ын», – дидем. Шуннан соң алар
шимбә көннәрендә килм и башлад ылар. 22 Аннары мин, шимбә көннең изг елег ен
саклар өчен, левиләргә, пакьләнеп, капк а янына сакк а басарга кушт ым.
Йа Аллам, шуш ы эшемне дә исеңнән чыгарма һәм, чиксез мәрхәмәтеңне күр
сәтеп, миңа миһербанл ы бул!
23 Шул көннәрдә мин яһүд иләрнең Ашдод, Аммон вә Мәаб хат ыннарына өй
ләнгән бул уы н ачыклад ым. 24 Шунл ыктан аларн ың балаларын ың ярт ысы Ашдод
яисә башк а хал ыклар телендә сөйләшә, ә яһүдчә белм и иде. 25 Мон ың өчен мин
аларн ы бик нык ачуланд ым, каргад ым, кайберләрен кыйнад ым, чәчләрен йолк ы
дым. Мин аларн ы Аллаһ ы белән ант иттердем, әйттем: «Кызларыг ызн ы аларн ың
угылларына хат ынл ыкк а бирмәг ез, үзег езгә вә угылларыг ызга аларн ың кызларын
алмаг ыз. 26 Исраи л патшасы Сөләйман чит хат ыннар арк асында гөнаһ эшләде тү
гелме?! Хал ыклар арасында Сөләйманга охшаш патша юк иде. Ул Үз Алласын ың
сөеклесе иде, Аллаһ ы аны бөтен Исраи лгә патша итеп куйд ы, ләк ин чит хал ык
тан булган хат ыннар хәтта аны да гөнаһ юлына этәрде. 27 Менә хәзер без сезнең дә
шунд ый зур явызл ыкк а бат уы г ызн ы күрәбез. Чит хал ыклардан хат ыннар алып,
сез Аллабызга хыя нәт итәсез!»
28 Баш рух ан и Эльяшибтән туг ан Йоя да угылларыннан берс е хорунлы Санбал
латн ың кия ве иде. Мин аны үз янымнан куд ым.
29 Йа Аллам, аларн ы исеңдә тот, чөнк и алар рух ан ил ыкк а, рух ан илар вә левиләр
белән Син төзегән килеш үгә тап төшерделәр.
30 Шулай эшләп, мин хал ыкн ы пакьләдем – чит кав емнәр тәэ сир еннән арын
дырд ым. Рух ан илар белән левиләрнең һәммәсенә мин аерым вазифа йөкләдем.
31 Мин шулай ук билг еләнг ән вак ытт а утын кит ерүне һәм бер енче уңышн ы җыеп
кайтарун ы тиешенчә оешт ырд ым.
Йа Аллам, мине онытм ыйча игелекләреңне кылсаң иде!
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1

Ахашвер ош патшаның Вәшт и мәликәне кире каг уы

Бу вак ыйг а Ахашв ер ош заман ында булд ы. Ул вак ытларда Ахашв ер ош Һинд
ст аннан алып Хәб әшс танг а кадәр җәелг ән йөз егерме җиде өлкә өст еннән
патшал ык итә иде. 2-3 Аның тәхет е Шушан каласындаг ы скальг ада урнашк ан иде.
Хак имлег енең өченче елында ул, барл ык түр әләр ен, үз хезмәт ендәг е кешеләрне,
шулай ук сФарсы һәм Мадай гаскәрбашларын, өлкә хак имнәр ен һәм башл ык
ларын мәҗлескә җыеп, 4 йөз сикс ән көн дәв ам ында аларг а патшал ыг ын ың мул
байл ыг ын, бөеклег ен һәм дан ын күрс әтт е. 5 Шуннан соң ул үзенең башк аласы
Шушанда, патша сарае бакчасында, җиде көн дәв ам ында кечесе-олысыннан бө
тен хал ыкн ы сыйлад ы.
6 Бакчада мәрмәр баг аналарг а көмеш алк алар ярдәмендә җет е кызыл төст әг е
нәфис җитен тасмалар белән ак һәм зәңгәр киҗе-мамык пәрдәләр эленгән; алсу
ташлар, мәрмәр, энҗе һәм кыйммәтле ташлар түшәлгән басмага алт ын вә көмеш
кәнәфиләр куелг ан иде. 7 Эчемлекләр төрледән-төрле алт ын савытларг а сал ып
бирелде; юмарт патшан ың шәрабы мул иде. 8 Эчү ихт ыя ри булд ы, һичкем мәҗбүр
итмәде, чөнк и патша үз сараендаг ы барл ык хезмәтчеләренә: «Һәркем теләгән кадәр
эчсен», – дип әмер биргән иде.
9 Нәкъ шул ук вак ытт а Вәшт и мәл икә Ахашв ер ош патша сараенда хат ыннар
өчен мәҗлес үткәрде.
10-11 Җиденче көнне, патшан ың күңеле шәрабт ан кәе фләнг әч, ул үзенә хезмәт
күрсәт үче Меһуман, Бизтә, Харбона, Бигтә, Абагта, Зетәр һәм Кәркәс исемле җиде
хәрәм агасына таҗ кигән Вәшт и мәл икәне үз карш ысына китерергә әмер бирде –
җыелган хал ыкк а һәм түрәләргә ул аның гүзәллег ен күрсәтмәкче булд ы, чөнк и
мәл икә бик чибәр иде. 12 Әмма Ахашверош үзенең хәрәм агалары аша белдергән
әмергә Вәшт и мәл икә буйсынмады – килергә теләмәде. Патшан ың моңа бик нык
ачуы килде – аның эчендә ярсу кайнад ы. 13 Шуннан патша һәрнәрсәне яхш ы бел үче
акыл ияләрен чак ырып алд ы, чөнк и эшләрен хәл иткәндә, патша, гадәте буенча,
кан ун һәм хок ук белг ечләре белән киңәшә иде. 14 Ул чакта аңа иң якын дигәннәре
Кәршенә, Шетар, Адмата, Тарш иш, Мерес, Марсена, Мем үкән бул ып, алар патша
белән еш очраш уч ы һәм патшал ыкта югары урыннарда утыруч ы җиде Фарсы һәм
Мадай түрәсе иде. Патша алардан:
15 – Ахашв ер ош патшан ың хәр әм агалары аша белдерг ән әмер ен тыңламаг ан
өчен, Вәшт и мәл икәгә кан ун нишләргә куша? – дип сорад ы.
1
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16 Патша һәм түр әләр алд ында Мем үкән җав ап бирде:
– Вәшт и мәл икә бер патша карш ында гына түг ел, бәлк и барл ык түрәләр һәм
Ахашверош патшал ыг ын ың барл ык өлкәләрендәг е халык-кавемнәр карш ында да
гаепле, – диде. – 17 Мәл икәнең әлег е кылан ыш ы бөтен хат ыннарга ишетеләчәк,
шуннан соң алар үзләренең ирләрен бөтенләй санга сукмый башлая чак, «Ахашверош
патша Вәшт и мәл икәне үзенең карш ына китерергә әмер биргән икән дә, ә ул кил
мәгән», – дия чәк, 18 Фарсы һәм Мадайн ың барл ык аксөя к хат ыннары, мәл икәнең
монд ый кылан ыш ы хак ында ишеткәч, патша хезмәтендәг е барл ык түрәләргә шун ы
ук сөйләя чәк; алар да ирләрен санга сукм ый башлап, бу хәл күп күңелсезлекләр
китереп чыгарачак. 19 Әгәр патша мәгък уль күрсә, ул: «Вәшт и мәл икә моннан ары
Ахашверош патша хозурына килмәя чәк», – дип, үз исеменнән әмер бирсен. Бу әмер
Фарсы һәм Мадай кан уннарына языл ып үзгәртелмәсен, ә мәл икәлек дәрәҗәсен исә
патша, Вәшт идән алып, яхш ырак башк а хат ынга бирсен. 20 Бөтен бөек патшал ыкк а
игълан ителәчәк бу әмерне ишеткәннән соң, барл ык хат ыннар үзләренең ирләрен,
бай яки ярл ы бул уы на карамастан, хөрмәт итә башларлар.
21 Бу сүзләр патша һәм түр әләрнең күңеленә бик хуш килде. Ахашв ер ош нәкъ
Мем үкән әйт кәнчә эшләде. 22 «Һәрбер ир үз өендә хуҗ а булсын» дигән хатлар пат
шал ыкн ың барл ык өлкәләренә, һәр өлкәнең үз язуы белән, һәр кавемнең үз телендә
җибәрелде. Бу әмер һәрбер телдә игълан ителде.

2

Эстер – мәликә

Бу вак ыйгадан соң, ачуы басыла төшкәч, Ахашверош патша Вәшт ине, аның
кылган эшен һәм аның хак ында кабул ителгән карарн ы исенә төшерде. 2 Пат
ша хезмәтендәг е сарай әһелләре патша өчен яшь чибәр кызлар эзләргә кирәк дип
киңәш иттеләр:
3-4 – Патш а үзенең барл ык өлкәләр енә күз әт үчеләр җиб әрс ен; алар, килешкилбәте, йөзе-бите чибәр барл ык яшь кызларн ы җыеп, Шушан башк аласында
патша хат ыннары яшәгән йортк а, шул хат ыннарн ы саклауч ы хәрәм агасы Һегәй кул
аст ына китерсеннәр; аларга бизәнү-ясану өчен кирәк булган бар әйбер бирелсен,
һәм кызларн ың патшага иң ошаган ы Вәшт и урын ына мәл икә булсын, – диделәр.
Бу киңәш патша күңеленә хуш килде, һәм ул шулай эшләде дә.
5 Шушан башк аласында Мәрдәкәй исемле бер яһүд и бар иде. Бенья м ин ыруг ын
даг ы Кыйш туд ырган Шимг ый угл ы Яһирдан туган иде ул. 6 Әлег е Мәрдәкәйне
с
Яһүдә патшасы Якөнья* һәм башк а әсирләр белән бергә сБабил патшасы Нәбу
хаднессар Иерусал имнән сөреп җибәргән иде. 7 Мәрдәкәй – агасын ың кызы Һа
дассан ы (аның икенче исеме – Эстер) тәрбия ләп үстергән кеше иде, чөнк и кызн ың
с
атасы да, анасы да юк иде. Бу кыз килеш-килбәте белән күркәм, йөзгә дә чибәр
иде. Кызн ың ата-анасы үлгәч, Мәрдәкәй аны үз тәрбиясенә алган иде.
8 Патшан ың боерык-фәрманы игълан ителеп, күп кызлар Шушан башк аласы
на – Һегәй кул аст ына җыйналган вак ытта, Эстер дә патша сараенда патша хат ын
нарын саклауч ы Һегәй карамаг ына алынд ы. 9 Бу кыз, Һегәйнең күңеленә ошап,
1

* 2:6 Якөнья

– «IV Патшалар», 24:6 да «Яһоя х ин» дип бирелг ән.
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аның алд ында илт ифат казанд ы. Һегәй аңа, озакк а сузм ыйча, бөтен бизәнү-ясану
әйберләрен һәм тиешле ризыкн ы бирде; патша сараеннан аңа хезмәт күрсәтергә
лаек дип табылган җиде кызн ы билг еләде; аны, шул кызлар белән бергә, патша
хат ыннары яшәгән йортн ың иң яхш ы бүлмәсенә урнашт ырд ы.
10 Эст ер үзенең нинд и кав емнән һәм нинд и нәс елдән бул уы турында беркемг ә
сөйләмәде, чөнк и Мәрдәкәй аңа бу хакта әйт мәскә кушк ан иде. 11 Мәрдәкәй һәр
көн, Эстернең хәлен белеш ү өчен, патша хат ыннары яшәгән йортн ың ишек төбенә
килә торган булд ы.
12-13 Ахашв ер ош патша хозурына кер ерг ә нәүб әт е җиткәнче, һәр кыз уни ке ай
дәвам ында хәзерлек күрергә – алт ы ай дәвам ында смирра мае, калган алт ы айда
башк а төрле хуш исле майлар белән сөртенергә тиеш иде. Уни ке ай тәмамлан ып,
Ахашверош патша хозурына керер вак ыт җиткәч, патша хат ыннары яшәгән йорттан
патша сараена кит үче кызга үзе теләгән әйберне алырга рөхсәт ителә иде. 14 Кыз
кичен керә, ә иртәг есен патша хат ыннары яшәгән башк а йортк а, патшан ың җа
рия ләр сакч ысы – хәрәм агасы Шагашгәз күзәтчелег енә китерелә иде; әгәр кызн ы
патша өнәп бетермәсә һәм аны, исеме белән атап, кабат чак ырмаса, патша янына
ул кыз бүтән керм и иде.
15 Мәрдәкәй тәрбия ләп үст ерг ән, агасы Абих аи лнең кызы Эст ерг ә патша янына
керү нәүбәте җиткәч, Эстер, патша хат ыннары яшәгән йортн ың сакч ысы – хәрәм
агасы Һегәй киңәш иткәннән тыш, һичнәрсә сорамад ы. Эст ергә карап, һәрбер
кеше соклана иде.
16 Ахашв ер ош патша хак имлег енең җиденче елында, унынч ы айда (Теб ет аенда)
Эстер патша өенә аяк баст ы. 17 Эстерне патша барл ык хат ыннарыннан арт ыграк
яратт ы – башк аларга караганда Эстер патшан ың илт ифат ын һәм ягымл ыл ыг ын
ныграк казанд ы. Патша аның баш ына таҗ кидерде һәм аны Вәшт и урын ына мә
ликә итте. 18 Эстер хөрмәтенә Ахашверош барл ык түрәләр һәм үз хезмәтендәг е ке
шеләр өчен зур мәҗлес оешт ырд ы, өлкәләрдә бәйрәм ясатт ырд ы һәм патшаларча
юмартл ык белән бүләкләр өләште.
19 Кызларн ы икенче тапк ыр җыйнаган вак ытта, Мәрдәкәй Патша капк асы төбендә
утыра иде*. 20 Эстер исә үзенең нәселе һәм кавеме турында, Мәрдәкәй кушк анн ы
үтәп, һаман берн и белдермәде, Мәрдәкәй тәрбиясендә булган вак ыттаг ы кебек,
хәзер дә аның сүзен төгәл үтәде.
21 Мәрдәкәй Патша капк асы төб ендә утырг ан көннәрдә патшан ың ике хәр әм
агасы – күңелләрендә ачу саклаган ишек сакч ылары Бигтән белән Тереш – Ахаш
верош патшага кул сал ырга ния т иттеләр. 22 Мәрдәкәй, бу хакта белеп, Эстер мә
ликәгә җиткерде, Эстер исә Мәрдәкәй исеменнән һәммәсен патшага сөйләп бирде.
23 Бу эш тикшер елде һәм дөр ес дип табылд ы, шуннан соң әлег е ике хәр әм агасын
дарга асып куйд ылар. Мәрдәкәйнең бу эше патшал ыкн ың елъязмалар китабына
теркәп куелд ы.
* 2:19 ...Мәрд әк әй Патш а капк асы төб енд ә утыра иде... –

Яһүд телендә әлег е гыйбарә «Мәрдә
кәй патша сараенда хезмәт итә иде» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин (2:21; 3:2, 3; 5:9, 13; 6:10,
12 дә шул ук мәгънә).
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3

Һәмәннең явыз ния т коруы

Бу хәлдән соң Ахашверош патша Агаг* нәселеннән Һамдата углы Һәмәнне югары
күтәрде, аның урынын үз хезмәтендәге барлык түрәләрнекеннән югарырак куйды.
2 Патша капкасы төбендә булган барлык сарай әһелләре, Һәмән алдында чүгеп, йөзлә
ре белән җиргә кадәр иелделәр, чөнки патшаның әмере шундый иде. Әмма Мәрдәкәй
чүкмәде дә, башын да җиргә кадәр имәде. 3 Патша капкасы төбендәгеләр Мәрдәкәйдән:
– Ни өчен син патша әмерен үтәм исең? – дип сорад ылар.
4 Алар һәркөн аңа шуны тукып тордылар, ә ул аларның сүзләренә колак та салмады.
Шуннан алар, Мәрдәкәй үз сүзендә торырмы-юкмы икәнлеген белү өчен, моны Һә
мәнгә җиткерделәр (Мәрдәкәй үзенең яһүдиләрдән булуын аларга белдергән иде инде).
5 Мәрдәкәй аның алдында тез чүкмәгәнне һәм баш имәгәнне күргәч, Һәмәннең
бик нык ачуы чыкты. 6 Әмма бары тик Мәрдәкәйгә генә кул салу аңа артык вак эш
булып күренде. Мәрдәкәйнең нинди кавемнән булуын белгәнгә, Ахашверош патша
лыгындагы барлык яһүдиләрне, ягъни Мәрдәкәй халкын, ул кырып бетерергә уйлады.
7 Ахашв ер ош хак имлег енең уни кенче елында, бер енче айда (Нисан аенда), кайсы
көнгә һәм кайсы айга төшәр дип, Һәмән алд ында «пур», ягън и жирәбә салд ылар,
һәм жирәбә уни кенче айга (Адар аена) төште.
8 Һәмән Ахашв ер ош патшаг а әйтт е:
– Синең патшал ыкн ың барл ык өлкәләрендә хал ыклар арасына таралып-сибелеп
яшәгән бер кавем бар, – диде. – Ул кавемнең кан уннары башка барлык халыкларны
кыннан үзгә – алар патша чыгарган кан уннарн ы үтәм иләр. Шуңа күрә син аларн ы
болай гына калд ырырга тиеш түг ел. 9 Әгәр патша мәгък уль күрсә, бу кавемне юк
итү өчен әмер бирсен. Патшан ың әмерен башк ару эшенә мин патша казнасына ун
мең талант* көмеш кертер идем.
10 Патша үзенең мөһер йөз ег ен бармаг ыннан салд ы да аны яһүд иләрнең дош
ман ына – Агаг ток ым ыннан булган Һамдата угл ы Һәмәнгә бирде, 11 аннары аңа:
– Бу көмешне һәм Яһүдә халк ын сиңа тапш ырам. Ул хал ык белән ни теләсәң,
шун ы эшлә, – диде.
12 Беренче айның унөченче көнендә патша скәтипләре чакырылды; алар, Һәмән
әмер иткәнчә, патша түрәләренә, барлык өлкәләрнең идарәчеләренә һәм барча ха
лыкларның башлыкларына һәр өлкәнең үз язуында, һәр кавемнең үз телендә Ахаш
верош патша исеменнән боер
 ык язып, бу боерык патша йөзеге белән мөһерләнде.
13 Уникенче айның (Адар аеның) унөченче көнендә «Яһүдиләр һәммәсе – яше-карты,
бала-чагасы һәм хатын-кызы – бер көн эчендә үтерелергә, кырып бетерелергә, юкка
чыгарылырга, ә мөлкәтләре таланырга тиеш», дигән хатлар чапкыннар аша патша
лыктагы барлык өлкәләргә таратылды. 14 Барча кавемнәр шушы көнгә әзер булып
торсын өчен, канун көченә ия булган әмернең күчермәсен һәрбер өлкәдә, һәрбер
кавемгә игълан итәргә тиеш иделәр.
1

* 3:1

...Агаг нәселеннән... – Агаг һәм аның нәс еле яһүд иләр белән дошман и мөнәс әб әтт ә
яшәг әннәр.
* 3:9 Тал ант – 30 кг.
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Эст ер 3, 4
15 Патша әмер ен үтәрг ә ашыг ып, чапк ыннар юлг а чыкт ылар. Башк ала Шушанда
әмерне игълан иткәннән соң, шәһәр халк ы апт ырап калд ы. Ә патша белән Һәмән
шәраб эчәргә утырд ылар.

4

Мәрдәкәйнең Эстердән яһүд иләрне коткаруы н соравы

Әлег е хәбәрне ишеткәннән соң, Мәрдәкәй өс киемен ерт ып ступас тук ымага
төренде дә, баш ына көл сибеп, ачы күз яшьләре түгә-түгә шәһәр урамнары
буйлап китте. 2 Әмма патша сараен ың капк асы янына җиткәч, туктап калд ы, чөн
ки тупас тук ымага төренгән килеш патша сараен ың капк асыннан керергә ярам ый
иде. 3 (Патша фәрман ы язылган карар килеп җиткән һәр өлкәдә яһүд иләр хәсрәткә
төштеләр, сураза тот ып, ачы күз яшьләре түктеләр. Күбесе, тупас тук ымага төре
неп, көл эчендә ятт ы.)
4 Эст ернең хезмәтче кызлары һәм хәр әм агалары килеп, Мәрдәкәй турында сөй
ләп биргәч, мәл икә, бу хәлгә борч ыл ып, Мәрдәкәй өстен алышт ырсын дип, аңа
кием-салым җибәрде, әмма Мәрдәкәй киемнән баш тартт ы.
5 Шуннан соң Эст ер, үзенә хезмәт итү өчен, патша тарафыннан куе лг ан хәр әм
агаларыннан берсен – Һатакн ы чак ырд ы да, Мәрдәкәйгә ни-нәрсә булганл ыг ын
белергә дип, аның янына җибәрде. 6 Һатак, шулай итеп, патша сарае капк асы кар
шына, шәһәр мәйдан ына Мәрдәкәй янына чыкт ы.
7 Мәрдәкәй үзе белән нәрс ә булг ан ын һәм яһүд иләрне юк итү өчен патша каз
насына Һәмән вәгъдә иткән көмешнең күләме хак ында аңа сөйләп бирде. 8 Эстер
эшнең асылын аңласын өчен, ул, Эстергә күрсәтсен дип, яһүдиләрне юк итү хак ында
Шушанда игълан ителгән әмернең күчермәсен Һатакка бирде; Эстергә патша янына
керергә, үз халк ы өчен аңа ялварырга, мәрхәмәтен сорарга кушт ы.
9 Һат ак, кайт ып, Мәрдәкәйнең сүзләр ен Эст ерг ә сөйләп бирде. 10 Эст ер исә,
Мәрдәкәйгә сөйләү өчен, Һатакк а болай диде:
11 – Патша хезмәт ендәг е кешеләрг ә һәм патша өлкәләрендә яшәүче хал ыкларн ың
һәммәсенә мәгъл үм ки, сарай эченә, патша янына чак ырылм ыйча кергән һәркем
не – ирме ул, хатын-кызмы – бер хөкем көтә, ул да булса – үлем; патша үзенең
алт ын тая г ы белән кемгә төртеп күрсәтсә, бары тик шул гына исән кала ала. Ә
минем менә утыз көн инде патша янына чак ырылган ым юк.
12 Эст ернең бу сүзләр е Мәрдәкәйг ә килеп ирешт е. 13 Мәрдәкәй, Эст ерг ә җав ап
итеп, болай диде:
– Патша сараенда яшәгәнгә барча яһүдиләр арасыннан берүзем исән калырмын,
дип уйлама. 14 Әгәр шундый вакытта дәшми калсаң, яһүдиләргә ярдәм һәм котылу
башка урыннан килер, әмма син һәм атаңның гаиләсе һәлак булыр. Кем белгән,
бәлки син нәкъ менә шушындый вакыт өчен мәликә дәрәҗәсенә ирешкәнсеңдер дә.
15 Мәрдәкәйг ә җав абында Эст ер болай диде:
16 – Бар, Шушандагы барлык яһүдиләрне бергә җый да минем өчен ураза тоты
гыз – өч тәүлек буена көндез дә, төнлә дә ашамагыз һәм эчмәгез. Шулай ук мин дә
үземнең хезмәтче кызларым белән бергә ураза тотармын. Шуннан соң, гәрчә канунга
каршы булса да, патша хозурына керермен. Әгәр инде һәлак булам икән – булырмын.
17 Мәрдәкәй китт е һәм, Эст ер аңа ничек әмер иткән булса, шулай эшләде.
1
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Эст ер 5

5

Эстернең патшаны һәм Һәмәнне мәҗлескә чакыруы

1 Өченче көндә Эст ер, мәл ик әчә киенеп, патш а сар аен ың эчке ишег алд ын а,
патша бүлмәс енең ишег е янына килеп баст ы. Патша исә бүлмәс енең ишег енә
карш ы урнашк ан тәхет ендә утыра иде. 2 Ишег алд ында басып торг ан Эст ерне күреп,
патшан ың күңелендә мәрхәмәт уянд ы, һәм кул ындаг ы алт ын тая г ын ул Эст ерг ә
таба сузд ы. Эст ер, патшаг а якынлаш ып, тая кн ың очына орынд ы. 3 Патша әйтт е:
– Нәрсә булд ы, Эстер мәл икә, нинд и үтенечең бар? – диде. – Мин сиңа патша
лыг ымн ың ярт ысын бирергә дә әзермен.
4 Эст ер әйтт е:
– Әгәр хуҗ ам мәгък уль күрсә, бүг ен мин аны Һәмән белән бергә үзем әзерләгән
мәҗлескә чак ырмакч ы идем, – диде.
5 Патша:
– Эстер чак ырган мәҗлескә бару өчен, тиз арада Һәмәнне эзләп табыг ыз, – дип
боерык бирде.
Ахашверош патша белән Һәмән, шулай итеп, Эст ер әзерләгән табынга килделәр.
6 Шәраб эчкәндә, Эст ер мәл икәдән патша:
– Нинд и үтенечең бар? – дип сорад ы. – Һәммәсе үтәлер! Теләг ең нидә? Патша
лыг ымн ың ярт ысын сорасаң да, теләг еңне үтәрмен! – диде.
7 Эст ер җав абында әйтт е:
– Теләг ем һәм үтенечем менә шунд ый: 8 әгәр мин хуҗ ам күз алд ында илт ифат
казанган булсам, әгәр хуҗ ам минем теләг емне һәм үтенечемне канәгатьләндерүне
мәгък уль күрсә, хуҗ амн ың иртәгә дә Һәмән белән бергә мин әзерләя чәк мәҗлескә
кил үен сорар идем. Шунда хуҗ ам алд ында гозеремне дә әйтермен, – диде.
9 Һәмән ул көнне мәҗлест ән шат һәм көр күңел белән чыкт ы. Әмма сарай кап
касы төбендә, ихт ирам күрсәтеп аяг үрә торып басмаган, аның карш ында калт ы
рап калмаган Мәрдәкәйне күргәч, Һәмәннең ачуы кузгалд ы. 10 Шулай да Һәмән
үзен сабыр тотт ы. Ә өенә кайт к ач, дус-ишләрен һәм хат ын ы Зерешны чак ырырга
кеше җибәрде. 11 Һәмән аларга үзенең гаҗәеп күп байл ыг ы, угылларын ың күплег е
хак ында, патшан ың аны ничек югары күтәрүе һәм түрәләр, хезмәтчеләр өстеннән
башл ык итеп куюы турында мактан ып сөйләде. 12 Һәмән әйтте:
– Эстер мәл икә дә үзе әзерләгән мәҗлескә, патша белән бергә бару өчен, мин
нән башк а һичкемне сайламад ы; шулай ук иртәгә дә патша белән бергә мин аның
мәҗлесенә чак ырул ым ын. 13 Әмма бу мине һич тә канәгатьләндерм и; минем өчен
иң ачу китергәне – яһүд и Мәрдәкәйнең патша сарае капк асы төбендә утыруы н
күрүдер, – диде.
14 Хат ын ы Зер еш һәм аның барл ык дуслары Һәмәнг ә киңәш итеп әйтт еләр:
– Илле арш ын* биеклег ендә дар агач ы әзерлә дә иртәг есен патшадан Мәрдә
кәйне шул агачк а асып куюы н сора. Шуннан инде, күңелең бул ып, патша белән
бергә мәҗлескә китәрсең.
Бу киңәш Һәмәннең күңеленә хуш килде, һәм ул дар агач ы ясатт ы.

* 5:14 Илл е

аршын – 20 м.
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Эст ер 6

6

Һәмәннең Мәрдәкәйгә хөрмәт күрсәтергә мәҗбүр булуы

Ул төнне Ахашверош патшан ың күзенә йок ы кермәде. Ул, патшал ыктаг ы ис
тәлекле вак ыйгалар теркәлгән китапн ы китертеп, кычк ырып укырга боерд ы.
2 Анда Ахашв ер ош патшаг а кул сал ырг а ния т корг ан ике хәр әм агасы – ишек
сакч ылары Бигтән белән Тереш хак ында Мәрдәкәйнең хәбәре язылган иде.
3 Патша:
– Мон ың өчен Мәрдәкәйгә нинд и хөрмәт күрсәтелде, нинд и бүләк бирелде? –
дип сорад ы.
Патша хезмәтендәг е сарай әһелләре:
– Аңа һичн инд и бүләк бирелмәде, – дип җавап кайтард ылар.
4 Шулчак патша:
– Ишегалд ында кем бар? – дип сорад ы.
Анда Һәмән басып тора иде. Ул, үзе әзерләткән дар агач ына Мәрдәкәйне ассын
нар дип патша белән сөйләш ү өчен, сарайн ың тышк ы ишегалд ына килгән иде.
5 Сарай әһелләр е:
– Менә, ишегалд ында Һәмән көтеп тора, – диделәр.
Патша:
– Керсен, – диде.
6 Һәмән керг әч, патша аңардан:
– Бүләкләргә теләгән кешесенә патша нинд и хөрмәт күрсәтә ала? – дип сорад ы.
Һәмән үза лд ына: «Патша миннән башк а таг ын кемгә хөрмәт күрсәтсен икән?!» –
дип уйлап куйд ы. 7-8 Патшага җавап итеп, ул:
– Әгәр патша кемгәдер хөрмәт күрсәтергә тели икән, әлеге кешегә үзе кия торган
киемнәрне һәм үзе атланып йөри торган, патша тамгасы беркетелгән атны китерсен
нәр. – диде. – 9 Әлеге киемнәрне дә, атны да патшаның иң дәрәҗәле түрәләреннән
берсенә китерсеннәр, ул исә, патша бүләкләргә теләгән кешегә шул киемнәрне ки
гертеп, шул атка атландырып, шәһәр мәйданы аша узсын һәм аның алдыннан барган
чакта: «Бүләкләргә теләгән кешесен патша менә ничек хөрмәтли!» – дип кабатласын.
10 Патша шуннан Һәмәнг ә:
– Сөйләгәнеңчә, хәзер үк кием һәм ат алып кил дә Патша капк асы төбендә
утыруч ы яһүд и Мәрдәкәйгә шун ы эшлә. Сөйләгәннәреңнең берсен дә төшереп
калд ырма, – диде.
11 Һәмән, кием һәм ат алып килеп, Мәрдәкәйне киендерде, аны атк а атланд ырып,
шәһәр мәйдан ы аша узд ы һәм, аның алд ыннан барган чакта, әледән-әле:
– Бүләкләргә теләгән кешесен патша менә ничек хөрмәтл и! – дип кабатлад ы.
12 Мәрдәкәй янә сарай капкасы төбенә әйләнеп кайтты. Һәмән исә, оятыннан
башын каплап, өенә ашыкты. 13 Һәмән үзе белән булган хәлне хатыны Зерешка һәм
барлык дусларына сөйләде. Акыл бирүче дуслары һәм хатыны Зереш Һәмәнгә әйттеләр:
– Мәрдәкәй арк асында синең дәрәҗәң түбән төште. Әгәр ул яһүд иләрдән икән,
димәк, син аны җиңә алмассың – аның алд ында баш иярсең.
14 Алар шулай сөйләшеп торг анда, патшан ың хәр әм агалары килеп Һәмәнне Эс
тер хәзерләгән мәҗлескә барырга ашыкт ырд ылар.
1
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Эст ер 7, 8

7

Һәмәнне дар агачына асулары

Патша янә Һәмән белән бергә Эстер мәл икәнең мәҗлесенә килде. 2 Икенче
көнне дә, шәраб эчкәндә, Эстер мәл икәдән патша:
– Эстер мәл икә, нинд и үтенечең бар? – дип сорад ы. – Һәммәсе үтәлер! Теләг ең
нидә? Патшал ыг ымн ың ярт ысын сорасаң да, теләг еңне үтәрмен! – диде.
3 Эст ер мәл икә җав ап бир еп әйтт е:
– И хуҗ ам, әгәр мин синең күз алд ыңда илт ифат казанганм ын икән, һәм син
мәгък уль күрәсең икән, теләгем шулд ыр: җан ымн ы саклач ы! Һәм минем халк ымн ы
да саклап калсаң иде – үтенечем шулд ыр! 4 Чөнк и безне сатт ылар – мине дә, хал
кымн ы да үтерергә, кырып бетерергә, юкк а чыгарырга ния т кылалар. Әгәр безне
колл ыкк а гына сатк ан булсалар, мин дәшм и дә кал ыр идем, баш ыбызга төшкән
хәсрәт хак ында хуҗ ама әйтеп тә тормас идем.
5 Шуннан Ахашв ер ош патша Эст ер мәл икәдән сорад ы:
– Мон ы эшләргә җөрьә т иткән кеше – кем ул?! Кайда ул адәм?!
6 Эст ер әйтт е:
– Безне күрәлмауч ы явыз дошман – Һәмәндер!
Ахашверош патша белән мәл икә Эст ердән Һәмәннең кот ы алынд ы. 7-8 Ачуы
кузгалган патша, мәҗлесне ташлап, сарай бакчасына чыкт ы. Патшан ың катг ый ка
рарга кил үен аңлаган Һәмән, җан ын сакламакч ы бул ып, Эстер мәл икәдән ялварып
сорар өчен, мәҗлес бүлмәсендә калд ы. Патша сарай бакчасыннан әйләнеп кергән
вак ытта, Һәмән Эстер мәл икә утырган кәнәфигә йөзе белән капланган иде. Патша:
– Җитмәсә, минем өемдә, минем янымда мәл икәне мыск ыл итәргә тел исең
ме?! – дип кычк ырд ы.
Патшан ың авызыннан шуш ы сүзләрнең чыг уы булд ы – шунд ук Һәмәннең йө
зен каплад ылар. 9 Патшага хезмәт күрсәт үче хәрәм агаларыннан Харбона исемлесе
шулчак:
– Менә, патшага игелек кылган Мәрдәкәйне асар өчен Һәмән эшләткән илле
арш ын биеклег ендәг е дар агач ы Һәмәннең өе янында тора, – диде.
Шуннан патша:
– Алайса аны шунда асыг ыз! – дип боерд ы.
10 Мәрдәкәй өчен эшләткән дар агач ына Һәмәннең үзен асып куйд ылар. Шуннан
патшан ың ачуы басылд ы.

8

1

Мәрдәкәйнең дәрәҗәсе күтәрелү

Ахашверош патша шул көнне үк яһүдиләр дошманы Һәмәннең йортын Эстер
мәликәгә бирде; Мәрдәкәй исә патша алдына килде, чөнки Эстер аның үзенә туган
булуын әйткән иде инде. 2 Патша, Һәмәннән кире алган мөһер йөзеген салып, аны
Мәрдәкәйгә бирде; Эстер исә Мәрдәкәйне Һәмән йортына идарәче итеп билгеләде.
3 Эст ер янә патшаг а мөр әҗәг ать итт е: аның аякларына каплан ып, Агаг ток ы
мыннан булган Һәмәннең яһүд иләргә карш ы корган мәкерле ния тенә юл куйма
вын үтенеп, елый-елый ялвард ы. 4 Патша алт ын тая г ын Эстергә сузд ы, һәм Эстер
патша алд ында торып баст ы. 5 Эстер әйтте:
1
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Эст ер 8, 9

– Әгәр хуҗам мәгък уль күрә, һәм мин аның алдында илт ифат казанганмын икән,
әгәр бу эшне ул гадел дип сан ый, һәм мин аның күңеленә хуш киләм икән, Агаг
ток ым ыннан булган Һамдата угл ы Һәмәннең патшан ык ы саналган барча өлкәләрдә
яшәүче яһүд иләрне кырып бетерү турындаг ы хатлары гамәлдән чыгарылсын, дип
әмер бирсә иде. 6 Халк ыма килгән бәлагә, кардәшләремнең һәлакәтенә мин ничек
итеп битараф була алыйм?!
7 Эст ер мәл икә белән яһүд и Мәрдәкәйг ә Ахашв ер ош патша:
– Менә, Һәмәннең йорт ын мин Эст ергә бирдем һәм, яһүд иләргә карш ы кул
сузган өчен, аның үзен дар агач ына аст ырд ым, – диде. – 8 Әмма патша исеменнән
элек язылган һәм патша йөзег е белән мөһер суг ылган хатн ы үзгәртергә ярам ый.
Инде хәзер сез, патша исеменнән яһүд иләр файдасына хат язып, патша йөзег е бе
лән мөһер суг ыг ыз.
9 Шул рәв ешле, өченче айн ың (Сив ан аен ың) егерме өченче көнендә, патша кә
типләре чак ырыл ып, яһүд иләргә, түрәләргә, патшал ыкн ың Һиндстаннан Хәбәш
станга кадәр булган йөз егерме җиде өлкәнең идарәчеләренә һәм башл ыкларына,
һәр өлкәнең үз язуы нда, һәр кавемнең үз телендә, яһүд иләргә дә үз язуы нда һәм үз
телендә, Мәрдәкәй әмер иткәнчә, хатлар язылд ы. 10 Ахашверош патша исеменнән
язылган бу хатлар, патша йөзег е белән мөһерләнгәннән соң, патшан ың йөг ерек
атларга атланган чапк ыннары белән озат ылд ы.
11 Патшан ың әлег е әмер е яһүд иләрг ә, туплан ып, барл ык шәһәрләрдә үзләр ен
якларг а – аларг а һөҗ үм иткән һәммә кавемне барча өлкәләрдә бала-чагасы вә
хатын-кызлары белән бергә үтерергә, кырып бетерергә, юкк а чыгарырга, мөлкәт
ләрен таларга хок ук бирә иде. 12 Ахашверош патшан ың барл ык өлкәләрендә мон ың
өчен бердәнбер көн – уни кенче айн ың (Адар аен ың) унөченче көне билг еләнде.
13 Шул көнне яһүд иләр дошманнарыннан үч алырг а әзер бул ып торсыннар өчен,
кан ун көченә ия булган әмернең күчермәсе һәр өлкәдә, барча кавемнәргә игълан
ителергә тиеш иде.
14 Шуннан патшан ың йөг ерек атларына атланг ан чапк ыннар, патша әмерен үтәрг ә
ашыг ып, тиз арада юлга чыкт ылар. Бу әмер башк ала Шушанда да игълан ителде.
15 Патша яныннан Мәрдәкәй патшан ык ы сыман зәңг әр вә ак төст әг е киемнән,
җете кызыл нәфис җитеннән эшләнгән япанчадан чыкт ы; аның баш ында таҗ иде.
Шушан халк ы куан ыш ып күңел ачт ы. 16 Яһүд иләр өчен якт ы, шатл ыкл ы, күңел
ле, тантана көннәре иде бу. 17 Патшан ың әмере һәм фәрман ы барып җиткән һәр
өлкәдә һәм һәр шәһәрдә яһүд иләр, мәҗлес корып, шатлан ыш ып бәйрәм иттеләр.
Патшал ыкта яшәүче кавемнәр арасыннан байтак кешеләр, яһүд иләрдән курк ып,
үзләрен яһүд и дип белдерделәр.

9

Яһүд иләрнең дошманнардан үч алуы
1 Уни кенче айн ың (Адар аен ың) унөченче көнендә патшан ың боерык-фәрманын

үтәр вак ыт җитте. Ул көнне яһүдиләрнең дошманнары аларны буйсындырмакчы
иделәр, ләк ин, хәлләр кирегә үзгәреп, яһүд иләр үзләре өстенлек алд ы. 2 Үзләрен
һәлак итәргә теләгән кешеләргә һөҗ үм итәр өчен, яһүд иләр Ахашверош патша
илендәг е барл ык өлкәләрдә, үз шәһәрләрендә бергә тупланд ылар. Аларга беркем
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дә карш ы тора алмад ы, чөнк и барча хал ыкларн ың яһүд иләрдән кот ы алынган иде.
3 Мәрдекәйдән курыкк анг а күр ә, өлкә башл ыклары, түр әләр, идар әчеләр һәм патша
хезмәтендәг е һәммәсе яһүд иләргә ярдәм итәргә булд ы. 4 Патша сараенда Мәрдәкәй
гая ть дәрәҗәле кешегә әйләнеп, аның дан ы бөтен өлкәләргә таралд ы; шул рәвешле,
Мәрдәкәйнең абруе үскәннән-үсә бард ы.
5 Яһүд иләр үзләр енең барл ык дошманнарын кырып бет ерделәр – кыл ычт ан уз
дырд ылар, үтерделәр, юк иттеләр; дошманнары белән нәрсә эшләргә теләсәләр,
шун ы эшләделәр. 6-10 Башк ала Шушанда алар биш йөз кешенең җан ын кыйд ы
лар – үтереп ташлад ылар. Шул исәптән яһүд иләрнең дошман ы булган Һамдата угл ы
Һәмәннең ун угл ын – Паршандатан ы, Далпонн ы, Аспатан ы, Поратан ы, Адалея не,
Аридатан ы, Пармаштан ы, Арисайн ы, Аридайн ы һәм Вайзатан ы үтерделәр, әмма
аларн ың мал-мөлкәтенә кул озайтмад ылар.
11 Башк ала Шушанда үтер елг ән кешеләрнең сан ын шул көнне үк патшаг а җит
керделәр. 12 Эстер мәл икәгә патша:
– Яһүд иләр башк ала Шушанда биш йөз кешене үтергәннәр, шул исәптән Һәмән
нең ун угл ын һәлак иткәннәр. Патшал ыкн ың башк а өлкәләрендә алар нәрсәләр
кылд ылар икән?! Әйт, нинд и үтенечең бар? Һәммәсе үтәлер! Таг ын нинд и теләг ең
бар? Теләг ең үтәлер! – диде.
13 Эст ер әйтт е:
– Әгәр хуҗ ам мәгък уль күрсә, Шушандаг ы яһүд иләргә бүг енг е фәрман ыңн ы
иртәгә дә гамәлгә ашырырга рөхсәт итсә иде, һәм дә Һәмән угылларын ың җәсәд
ләрен дарга ассалар иде.
14 Патша шулай эшләрг ә әмер бирде: Шушанда фәрман ы игълан ителде, ә Һә
мәннең ун угл ын асып куйд ылар. 15 Шушандаг ы яһүд иләр Адар аен ың унд үртенче
көнендә дә бергә тупланд ылар һәм өч йөз кешене үтерделәр, әмма аларн ың малмөлкәтенә кул озайтмад ылар.
16 Патшал ыкн ың башк а өлкәләр ендәг е яһүд иләр дә, берг ә туплан ып, гомерлә
рен саклар һәм, дошманнарыннан арын ып тын ыч яшәр өчен, үзләрен күрәлмауч ы
җитмеш биш мең кешене үтерделәр, әмма аларн ың мал ына кул озайтмад ылар. 17 Бу
хәлләр Адар аен ың унөченче көнендә булд ы, һәм шул айн ың унд үртенче көнендә
алар ял иттеләр – бу көнне алар, шатланышып-куанышып, мәҗлесләр җыйд ылар.
18 Шушандаг ы яһүд иләр исә айн ың унөченче һәм унд үрт енче көнендә дә берг ә
тупланд ылар, ә унбишенче көнендә ял иттеләр – бу көнне алар, шатланышыпкуанышып, мәҗлесләр җыйд ылар. 19 Менә шуңа күрә авыл-салаларда яшәүчеләр
Адар аен ың унд үртенче көнен бәйрәм көне итеп билг еләп үтәләр. Ул көнне алар,
шатланышып-куанышып, мәҗлесләр җыя лар, бер-берсенә сый-бүләкләр җибәрәләр.
Пурим бәйрәме
Мәрдәкәй бу хәлләрне язып куйд ы һәм Ахашверош патшан ың барл ык өлкәлә
ренә – якындаг ы һәм ерактаг ы яһүд иләрнең һәммәсенә – хатлар җибәрде. 21 Хатта
һәр елны Адар аеның унд үртенче һәм унбишенче көннәрен билгеләп үтәргә тәкъдим
ителгән иде. 22 Чөнк и бу көннәрдә яһүд иләр дошманнарыннан арынган, кайг ы
лары – шатл ыкк а, моң-зарлары бәйрәмгә әйләнгән иде. Мәрдәкәй: «Бу көннәрдә
20
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бер-берегезгә күчтәнәчләр җибәреп, ярл ыларга бүләкләр өләшеп, шатланышыпкуанышып, мәҗлесләр җыег ыз», – дип язган иде.
23 Яһүд иләр, Мәрдәкәйнең тәкъд имен кабул итеп, шул көннәрне бәйр әм бу
ларак билг ел и башлад ылар. 24 Чөнк и бөт ен яһүд иләрнең дошман ы булг ан Агаг
нәселеннән Һамдата угл ы Һәмән, яһүд иләрне харап итәргә ния т корып, аларн ы
кырып бетерер өчен, «пур», ягън и жирәбә салган иде. 25 Әмма Эстер мәл икә, килеп,
патшадан үтенгәч, Һәмәннең явыз ния те үз баш ына төшсен өчен, патша аны һәм
аның угылларын дар агач ына асарга язма әмерен бирде. 26-27 Менә шуңа күрә дә
бу бәйрәмгә Пурим дип исем бирелгән. (Бу исем «пур» сүзеннән алынган.) Шулай
итеп, Мәрдәкәйнең хат ында язылганнарн ы, күргән-кичергәннәрне истә тот ып,
яһүд иләр – үзләре, балалары һәм аларга килеп куш ыл уч ылар – шуш ы ике көнне,
язылганча, һәр елн ы билг еләнгән вак ыт ында бәйрәм итәргә тиеш, дигән карар
кабул иттеләр. 28 Һәр буы н, һәр гаилә шуш ы көннәрне барча шәһәр вә өлкәләрдә
хәт ердә тотарга – бәйрәм итәргә, Пурим көннәре яһүд иләр арасында гамәлдән
чыкмаск а, һәм шул көннәр турындаг ы истәлек киләчәк буы ннар хәтерендә сак
лан ырга тиеш булд ы.
29 Пурим турындаг ы хат раслансын өчен, Абих аи л кызы Эст ер мәл икә һәм яһүд и
Мәрдәкәй таг ын бер абруйл ы хат язып җибәрделәр. 30 Тын ычл ык вә иминлек те
ләп язылган хатлар Ахашверош патшал ыг ын ың йөз егерме җиде өлкәсендә яшәү
че барл ык яһүд иләргә юлланд ы. 31 Яһүд иләр үзләре һәм балалары өчен ураза тот у
һәм кайг ы көннәрен билг еләп куйган кебек, яһүд и Мәрдәкәй белән Эстер мәл икә
язганча, Пурим көннәре дә билг еләнгән вак ытта үткәрелергә тиеш иде. 32 Пурим
бәйрәме турындаг ы каг ыйдәләр, шулай итеп, Эстернең әмере ниг езендә раслан ып,
китапк а язып куелд ы.

10

Мәрдәкәйнең патшадан соң иң зур түрә булуы

Шуш ы хәлләрдән соң Ахашверош патша коры җирләрдә һәм диңг ез ут
рауларында яшәүчеләргә ясак салд ы. 2 Патшан ың кодрәте һәм көче, патша
югары күтәргән Мәрдәкәйнең бөеклег е хак ында тул ы мәгъл үмат Мадай һәм Фар
сы патшаларын ың елъязмаларына теркәлде. 3 Үзенең халк ы өчен игелекле эшләр
кыл уч ы, кавеменең иминлег ен кайг ырт уч ы, Ахашверош патшадан кала илдә иң
зур түрә булган яһүд и Мәрдәкәй яһүд иләр арасында дәрәҗәле кеше һәм күп санл ы
кардәшләренең яратк ан угл ы иде.
1
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1

Әюб һәм аның гаиләсе

Утс дигән җирдә Әюб атл ы бер адәм гомер кичерә иде. Ул бик тә саф күңелле
вә гадел бер зат бул ып, с Аллаһ ыдан курк ыр вә Аны хөрмәт итәр, явызл ыктан
тайчан ыр иде. 2 Аның җиде угл ы һәм өч кызы бар иде. 3 Ул җиде мең кәҗә һәм са
рык, өч мең дөя, биш йөз пар эш үгезе, биш йөз ишәк асрый һәм бик күп хезмәтче
тота иде. Әюб Шәрыкн ың иң бөек ир зат ы иде.
4 Аның угыллары, чиратлаш ып, үз өйләр ендә сый мәҗлесләр е үткәр ерләр һәм
бу мәҗлесләргә бергә ашап-эчәргә үзләренең өч кыз кардәшен дә чак ырырлар иде.
5 Мәҗлесләр чоры тәмамланг ач, Әюб аларн ы спакьлән ү йоласын үтәрг ә үзенә ча
кырып алыр иде. Ул, таң белен үгә торып, һәр баласы өчен берәр стулаем янд ыру
корбан ы китерер иде, чөнк и Әюб болайрак фикер йөртә иде: «Бәлк и, минем бала
ларым күңелләрендәг е уйлары белән Аллаһ ын ы кимсетеп сгөнаһ кылганнард ыр».
Әюб һәрдаи м шулай эшләде.
1

Әюбнең беренче сыналуы
Бервак ыт Аллаһ ы угыллары* сРаббы хозурына килделәр, алар арасында сшай
тан* да бар иде. 7 Раббы аңардан:
– Син кайдаң килдең? – дип сорад ы.
Шайтан исә Раббыга:
– Мин дөнья гизеп йөрдем, җир йөзен әйләнеп чыкт ым, – дип җавап бирде.
8 Раббы аңардан:
– Кол ым Әюбкә игът ибар итмәдеңме? – дип сорад ы. – Җир йөзендә аның кебек
саф күңелле вә гадел башк а берәү дә юкт ыр: Аллаһ ыдан курк ыр вә Аны хөрмәт
итәр, явызл ыктан тайчан ыр.
9 Шайт ан болай дип җав ап бирде:
– Әюбнең Аллаһ ыдан курк уы юкк а гынам ы әллә?! 10 Аның үзен дә, гаиләсен дә,
мал-мөлкәтен дә, коймадай әйләндереп алып, Син Үзең саклап торасың түг елме?!
Куйган хезмәтләрен Үзең фат их ал ыйсың – көт үләре әнә ишәйгәннән-ишәеп бара.
11 Әмма, кул ыңн ы сузып, бар нәрс әс енә каг ыл гына, ул, һичш икс ез, йөз еңә бәр еп,
Сиңа ләгънәт укыя чак.
6

* 1:6 Алл аһы

угыллары – Аллаһ ыг а буйсынг ан гайре табиг ый җан ияләре.
– яһүдчә «карш ы торуч ы, гаепләүче, кешег ә яла ягуч ы» мәгънәсендә.

* 1:6 Шайт ан
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Шунда Раббы болай диде:
– Ярый, бүг еннән аның бар мөлкәт е синең кул ыңда, тик аның үзенә генә тимә.
Шайт ан аннары Раббы яныннан кит еп бард ы.
13 Көнн әрд ән беркөнн е Әюбн ең угылл ар ы һәм кызл ар ы олы абыйл ар ын ың
өендә берг ә ашап-эчеп утырал ар иде. 14 Шулч ак бер хәб әрче, килеп, Әюбкә әйтт е:
– Үгезләр чәч үлек җир ен сөр ә иде, якын-тирәдә ишәкләр дә утлап йөри иде;
15 шулч ак шеб ал ыл ар һөҗ үм итт еләр дә көт үне куы п алып китт еләр, ә көт үче
ләрне кыл ычт ан үткәрделәр. Сиңа хәб әр җиткер ердәй бары мин генә калд ым.
16 Бу адәм сөйләп бет ер ерг ә дә өлг ермәде, башк а бер әү, килеп, бол ай диде:
– Күкт ән Аллаһ ы уты төшеп, сарык-кәҗәләреңне дә, көт үчеләр еңне дә һәлак
итт е. Сиңа хәб әр җиткер ердәй бары мин генә калд ым.
17 Бу адәм сөйләп бет ер ерг ә өлг ермәде, таг ын бер әү килеп җитт е һәм әйтт е:
– сКилд ан иләр, өч якт ан һөҗ үм итеп, дөяләреңне куы п алып китт еләр, кө
түчеләр еңне кыл ычт ан үтк әрделәр. Сиң а хәб әр җиткер ердәй бары мин генә
калд ым.
18 Ул да сөйләп бет ер ерг ә дә өлг ермәде, башк а бер әү, килеп, бол ай диде:
– Синең угылларың һәм кызларың олы абыйларын ың өендә сыйлан ып, шә
раб эчеп утыралар иде; 19 шулчак чүлдән көчле җил-давыл, килеп, өйнең дүрт
почмаг ына кит ер еп бәрде. Йорт балаларың өст енә җимер елеп төшт е, һәм алар
һәлак булд ылар. Сиңа хәб әр җиткер ердәй бары мин генә калд ым.
20 Шулч ак Әюб урын ынн ан сикер еп торд ы да, өс киемнәр ен ерт к ал ап, чәчен
кырыкт ы. Аннары баш ын җирг ә орып сәҗдә кылд ы 21 һәм әйтт е:
«Мин әнкәм карын ыннан шәр ә килеш туг ан идем,
шәр ә килеш кит әрмен дә.
Раббы бирде, Раббы алд ы:
Раббыг а мактау-шөкерләр яусын!»
12

22

2

Шунд ый хәлләрг ә тарып та, Әюб гөнаһ кылмад ы – Аллаһ ын ы гаепләмәде.
Әюбн ең икенч е сын ал уы

Беркөнне Аллаһ ы угыллары таг ын Раббы хозурына килделәр. Алар арасында
шайт ан да бар иде. Раббы хозурына килеп баск ач, 2 Раббы аңардан:
– Кайдан кайт ып килешең? – дип сорад ы.
Раббыг а җав ап бир еп, ул:
– Мин дөнья гиз еп йөрдем, җир йөз ен әйләнеп чыкт ым, – диде.
3 Раббы шайт анн ан сор ад ы:
– Син Минем кол ым Әюбкә игът ибар итмәдеңме? Җир йөз ендә аның кеб ек
саф күңелле вә гадел башк а бер әү дә юкт ыр: ул Аллаһ ыдан курк ыр, Аны хөрмәт
итәр һәм явызл ыкт ан тайчан ыр. Син аны гаепс езг ә һәлак итәрг ә өндәс әң дә, ул
һаман үзенең сафл ыг ын саклауда нык торад ыр.
4 Шайт ан исә Раббыг а бол ай дип җав ап бирде:
1
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– Җан ын саклап кал ыр өчен, адәм баласы бернәрсәсен дә кызганмас. Тәненең
тиресенә әле зыя н тимәгән аның*, 5 әмма, кул ыңн ы сузып, тәненә, сөя кләренә
каг ыл ып кына кара, ул, һичш иксез, йөзеңә бәреп, Сиңа ләгънәт укыя чак.
6 Раббы шайт анг а әйтт е:
– Ярый, бүг еннән ул синең кулда, тик аның гомерен генә өзмә.
7 Шуннан соң шайт ан, Раббы яныннан кит еп, Әюбне баш ыннан аяг ынача шешкутыр белән каплап алд ы. 8 Әюб, шеш-кутырларын кырып тазартмакч ы бул ып,
кул ына чүлмәк ват ыг ы алд ы да көл өеменә утырд ы*. 9 Хат ын ы аңа:
– Син әле һаман, күңелем саф минем, дип үз сүзеңдә нык торасыңм ы? Аллаңн ы
каһәрлә дә үл! – диде.
10 Хат ын ына Әюб:
– Син акылсыз хат ыннар сүзен сөйләмә! Без Аллаһ ыдан бары тик яхш ыл ык кына
кабул итеп, начарл ыкн ы кабул итмәскә тиешмен и?! – дип җаваплад ы.
Шунд ый хәлләргә тарып та, Әюбнең авызыннан бер гөнаһ сүз чыкмад ы.
Әюбнең өч дусты
Әюбкә ябырылган бу бәла-казаларны аның өч дуст ы – теманл ы Әлифаз, шу
ахл ы Билдад һәм нагамал ы Софар ишетеп белде. Алар, очраш ып, Әюбнең кай
гысын уртаклаш ырга, аны юат ырга сүз куешт ылар һәм аның янына юнәлделәр.
12 Алар аны еракт ан ук күр еп алд ылар. Әюб тан ырл ык та түг ел иде. Шунда дуслар
сөрән сал ып елый башлад ылар; өс киемнәрен ерт ып җибәрделәр дә башларына
тузан сиптеләр. 13 Алар аның янында җирдә җиде көн һәм җиде төн утырд ылар.
Араларыннан берсе дә аңа авыз ачып сүз әйт мәде, чөнк и алар аның чиксез хәсрәт
чиг үен күреп торалар иде.
11

3

Әюбнең беренче нотыгы
Әюбнең үзенең туган көнен каһәрләве
1-2

Шуннан Әюб, сүз башлап, дөнья га килгән көненә ләгънәт укыд ы:
3
«Мин туган көн,
„ир бала яралд ы!“ дип әйт кән төн кырыл ып китсен!
4
Ул көн караңг ыл ыкк а әйләнсен,
Аллаһ ы аны күкләрдә искә алмасын,
таң якт ысы аңа нур чәчмәсен.
5
Караңг ыл ык, үлем сөреме ялмап алсын аны,
кара бол ыт капласын;
коя ш тот ыл у аңа дәһшәт салсын.
6
Куе караңг ыл ык чорнап алсын ул төнне –
ел көннәре исәбендә саналмасын,

* 2:4 Тән ен ең

тиресенә әле зыян тимәгән аның... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Ти
рег ә – тире.
* 2:8 ...көл өемен ә утырд ы... – Көлг ә утыру яки башк а туз ансибү соң дәр әҗәдә кайг ыру, тәүб ә
итү (42:6 ны караг ыз) билг есе булг ан.
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7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

айлар исәбенә дә кермәсен.
Аһ, ул төн кысыр булсын,
сөенеч авазлары ишетелмәсен.
Көннәрне карг ый алырдай,
Ливья танн ы* уят ырдай көче булган сихерчеләр
мин туган көнне ләгънәт укып каргасын.
Ул төнне таң йолд ызларын караңг ыл ык капласын;
төн, зарыг ып көтсә дә,
таң нурларын күрә алмасын,
чөнк и ул төн әнкәм карын ын капламад ы,
күзләремне кайгы-хәсрәттән сакламад ы.
Никләргә мин үле бул ып тумаганм ын,
һәм тугач та, никләр генә үлмәгәнмен?
Нигә мине, тугач, тезләренә алд ылар,
нигә миңа күкрәк сөте имезделәр?
Хәзер менә үлем йок ысы белән йоклар идем,
тын ыч бул ыр иде миңа
сарайлары җимерелгән патшалар
һәм аларн ың мәсл ихәтчеләре белән янәшәдә,
алт ын җыйган,
йортларын көмеш белән тут ырган түрәләр арасында.
Күмәрләр иде мине үле туган бала кебек,
якт ы дөнья күрергә өлг ермәгән сабый кебек.
Яманнарн ың ярсулары басыла анда,
арып-талчыкканнар анда җаннарына ял ала,
тотк ыннар да иркен сулап куя анда,
ишетелм и сакч ыларн ың янаулары аларга.
Анда кечек тә, бөек тә тиг ездер,
анда кол да хуҗ асыннан азатт ыр.
Ник бирергә газап чиг үчегә якт ы көн?!
Җан ы кыйналганга яшәү ник кирәк?!
Үлем көтә алар, ләк ин үлем күренм и,
хәзинә эзләгәннән дә тырыш ыбрак эзл и алар үлемне;
кабер читенә баск ач тантана итә,
шатлык-сөенеч кичерә алар.
Анд ый кешенең барыр юлы караңг ы,
һәр тарафына Аллаһ ы киртә куя аның.
Аһ-зарларым бүг ен – минем икмәг ем,

борынг ылар күзаллаганча, явызл ык, тәкәбберлек һәм чуалыш-буталышны
белдерә торган диңг ез аждаһ асы; русчасы: Левиафан.

* 3:8 Ливья т ан –
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25
26

4

газапл ы ыңг ыраш уларым сулар кебек түг елә.
Ни-нәрсәдән курыксам – шулар төште баш ыма,
ни-нәрсәдән өркенсәм – барысы килде карш ыма.
Тын ычл ык, ял һәм иминлек юк миңа,
гасабил ык биләп алд ы күңелемне».
Әлифазның беренче нотыгы
Адәм баласы Аллаһы каршында хаклы була алырмы?

1

Теманл ы Әлифаз аңа болай дип җавап бирде:
2
«Кемдер үз фикерен әйтергә теләсә,
сүзләре, бәлк и, күңелеңә авыр килер,
ләк ин монд ый чакта ничек дәшм и каласың?!
3
Исеңә төшер: башк аларга ничек акыл-киңәш бирә идең үзең,
кул ы сал ынганнарга ничек көч-куәт өст и идең.
4
Абынганнарн ы син сүзең белән аяг ына баст ырд ың,
тезләре калт ыраганнарга тая н ыч булд ың.
5
Инде үзеңә кайг ы килгәч, шунд ук баш ыңн ы игәнсең,
бәла килеп каг ыл уга, курк удан рух ың төшкән.
6
Аллаһ ыдан курк у сиңа ышан ыч бирм имен и?
Саф хәятең сине өметләндерм имен и?
7
8
9
10
11

12
13
14
15

* 4:9 Гаи п

Уйлап кара: гаепсез бәндәләрнең кайсы һәлак булган ы бар?!
Күңеле тугры адәмнәрнең кайда юкк а чыкк ан ы бар?!
Мин күрдем ки, яманл ык басуы н сөреп, явызл ык чәчкәннәр
үзләре үк шул җимештән авыз итәләр;
алар Аллаһ ын ың кайнар сул ыш ыннан үләләр,
Аның дәһшәтле җиленнән гаи п булалар*.
Яманнар арысландай үкерешә бар көченә,
ләк ин аларн ың тешләре яшь арыслан тешләредәй сынд ырыл ыр.
Табыштан мәхрүм калган арыслан һәлак була,
ана арысланн ың балалары кайсы кая тарал ып бетә.
Яшерен бер сүз килеп иреште миңа,
колаг ыма бер пыш ылдау ишетелде.
Төнлә кешеләр, тирән йок ыга тал ып,
хәвефле төшләр күреп ятк ан чакта,
калт ырау һәм курк у биләп алд ы мине,
сөя кләремә кадәр курк у үтеп керде.
Бер рухн ың җиле шулчак йөземә каг ыл ып үтте,
һәм чәчләрем үрә торд ы.

булу – югал у, юк бул у.
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Әюб 4, 5
16

17
18
19

20
21

5

Ул карш ымда иде,
тик мин аның килеш-килбәтен төсмерл и алмад ым,
күз алд ымда бары аның томанл ы бер рәвеше торып калд ы.
Тынл ык урнашт ы. Шул чакта тавыш ишеттем:
„Адәм баласы Аллаһ ы карш ында хакл ы була алырм ы?
Ярат уч ысы карш ында кем саф бул ып кала алыр?
Аллаһ ы хәтта Үзенең хезмәтчеләренә дә ышан ып бетмәс,
с
фәрештәләрендә дә җитешсезлек табар,
инде ниг езе комга сал ынган балч ык өйдә яшәүчеләрдә бигрәк
тә табар:
аларн ы бит көя күбәләг еннән дә җиңелрәк сыт ып үтерүе.
Иртән бар иде алар, кичкә юк булалар –
мәңг егә юкк а чыг улары сизелм и дә кала;
чат ыр бавын өзгән кебек, тәннәренең бер сеңерен өзү җитә –
акыл-зирәклеккә ирешм ичә һәлак булалар“.
Адәм баласының хәсрәт чигәр өчен тууы хактыр

1
2
3
4

5

6
7

Ярдәмгә чак ырып кара, җавап бирүче табыл ырм ы?
Изг еләрнең кайсысына мөрәҗәгать итәрсең икән?
Ахмакн ы ярсучанл ыг ы харап итәр,
берк атл ын ы көнчелег е үтерер.
Мин күрдем ки, аңг ыран ың там ырлары тирәнәеп өлг ерм и,
көтмәгәндә йорт ына ләгънәт ябырыл ып төшә.
Балаларына ярдәмгә кил үче булмас,
с
шәһәр капк асы төбендә дәгъвалары юкк а чыгар,
һәм берәү дә аларн ы якламас.
Җир уңыш ын аның ачлар ашар,
хәтта тигәнәк арасында үскәнен дә аерып алырлар,
ә ачк үзләр аның байл ыг ын талар.
Бәла җир аст ыннан үзе шыт ып чыкм ый,
кайг ы кырда үзе үсм и.
Ут чатк ысын ың һавага очуы хак булган кебек,
адәм баласын ың хәсрәт чигәр өчен туу ы хакт ыр.
Кодрәт иясенең үгетләрен кире какма

8
9
10
11

Әмма синең урын ыңда мин булсам, Аллаһ ыга ялварыр идем,
үз эшемне Аллаһ ыга тапш ырыр идем.
Ул кылган гамәлләр бөек, акыл ирешмәслек,
могҗ изаларын ың исәп-хисабы юк.
Җир йөзенә Ул яңг ыр яуд ырыр,
кырларга дым иңдерер;
кимсетелгәннәрне югары күтәрер,
зарл ыларн ы хәвефсез юлга чыгарыр.
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Әюб 5, 6
12
13
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15
16

17
18
19
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21
22
23
24
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26

27

6

Аллаһ ы хәйләкәрләрнең ния тләрен бозар,
һәм аларн ың кулларыннан уңыш китәр;
Йомры башларн ың хәйләсен Ул үзләренә карш ы куллан ыр,
һәм мәкерлеләрнең ния тләре юкк а чыгар.
Аларн ы көпә-көндез караңг ыл ык чорнап алыр,
көн уртасында, төндәг е кебек, капшан ып кына йөрерләр.
Фәк ыйрьләрне Аллаһ ы кыл ычтай үткен сүзләрдән котк арыр,
куә тлеләрнең кат ы кул ыннан азат итәр.
Шуңа күрә кимсетелгәннең өмете бар –
гаделсезлекнең авызы томалан ыр.
Аллаһ ын ың нәсыйхәтен алганнар бәхетледер!
Шуңа күрә Кодрәт иясенең үгетләрен кире какма!
Ясаган җәрәхәтен Ул Үзе үк бәйләп куя р;
Ул сугар, ләк ин Аның кул ы савыкт ырыр да.
Ул сине алт ы бәла-казадан котк арыр,
җиденчесенең дә зыя н ы тимәс сиңа.
Кытл ык килгәндә, Ул сине – ач үлемнән,
суг ышта кыл ычтан йол ып алыр.
Тел камч ысы сиңа үрелеп җитмәс,
бөлг енлек килсә дә курыкмассың.
Бөл үгә дә, ачл ыкк а да син көлеп кенә карарсың,
ертк ыч җанварлар да сиңа курк ын ыч тоелмас.
Басудаг ы ташлар сиңа комачау итмәс,
кыр җәнлекләре белән тат ул ыкта яшәрсең.
Чат ырыңда иминлек бул уы н белерсең,
малларыңн ы барлаганда, һичнәрсәнең югалмавын күрерсең.
Нәселеңнең ишлелег ен,
бала-чагаңның кырда үскән үлән сан ынча күп бул уы н күрерсең.
Үз вак ыт ында җыеп бәйләнгән иген көлтәсе кебек,
олы яшькә җиткәч дөнья куя рсың.
Менә нәрсәләр ачыклад ык без – шулай, һәммәсе дөрестер!
Колак сал ып тыңла да үзеңә сабак ал».
Әюбнең икенче нотыгы
Аллаһы гомер җебемне өзсә иде

1

Җавабында Әюб болай диде:
2
«Әгәр минем хәсрәтемне үлчәп карасаң,
бизмәннәргә салсаң бар кайг ымн ы –
3
диңг ез ком ыннан да авыррак тарт ыр иде ул.
Шуңа күрә сүзләрем өзек-төтек!
4
Кодрәт иясенең уклары кадалганд ыр тәнемә,
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Әюб 6

5

6
7

8
9
10

11
12
13

рух ым эчә агуы н шуларн ың,
Аллаһ ын ың барча дәһшәтләре миңа карш ы юнәлгән.
Җәйләүдәг е ишәк кычк ырырм ы,
анда үлән җитәрлек булса?!
Арандаг ы сыер мөгрәрме,
алд ында ашарына булса?!
Тозсыз ашн ың тәме барм ы әллә?!
Йом ырк а агын ың тәме бул ырм ы?!
Күңелем һич кабул итм и, хәтта каг ыласым килм и,
анд ый аш күңелне болгата!
Аһ, теләг ем кабул булса иде,
Аллаһ ы өметемне акласа иде –
юк итәргә теләп мине, тәвәккәлләп, күтәрсә иде дә кул ын,
гомер җебемне өзсә иде!
Шунда миңа бер юан ыч бул ыр иде,
туктаусыз газап чиккәндә дә куан ыр идем.
Чөнк и бит мин Изг е Затн ың сүзеннән чыкмад ым!
Өметемне өзмәс өчен, кайдан куә т алыйм?
Гомеремнең азаг ы нинд и бул ыр, ничек түзеп торыйм?
Минем көчем таш кебек ныкм ы?!
Гәүдәм әллә бак ырданм ы минем?!
Бу чарасыз хәлләр эчендә ярдәм итәрлек
көч барм ын и соң минем үземдә?
Дусларыннан Әюбнең күңеле суыну

14
15
16
17
18
19
20

Хәтта Кодрәт иясеннән курк ун ы онытк ан кешегә дә
дусларын ың мәрхәмәте кирәк*.
Минем дуслар инеш кебек ышан ычсыз,
суы агып беткән ермакк а охшаш:
язг ы таш удан ул болганч ыклан ыр,
кар суларыннан ташк ынга әверелер;
челлә җиткәч, тын ычлан ып, суы юкк а чыгар,
кызудан елга үзәне кибеп кал ыр.
Кәрваннар, су эзләп, юлларыннан язар,
чүлдә каңг ырып йөреп, шунда һәлак бул ыр.
Тейма кәрванч ылары су эзләп йөрер,
Шеба сәүдәгәрләре су табыл ыр дип өмет итәр.
Ләк ин аларн ың көткәннәре акланмас,
коры елга үзәненә килеп җитәрләр дә котлары очар.

* 6:14 Яһүд телендә әлег е җөмләне «Газ ап чиг үче дуст ын а шәфк ать күрс әтмәг ән кеше Кодр әт

иясеннән курк ун ы онытк ан» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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Әюб 6, 7
21
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24
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7

Хәзер сез дә минем өчен шулай ышан ычсыз булд ыг ыз:
хәлемне күреп курк ып калд ыг ыз.
Мин сездән нинд и дә булса бүләк сорад ымм ы?!
„Минем хакк а байл ыг ыг ыздан өлеш чыгарыг ыз“, – дидемме?!
„Дошман кул ыннан котк арыг ыз мине“
яки „Йол ым түләп, рәх имсез бәндәләрдән азат итег ез“, –
дип әйттемме?!
Аңлат ыг ыз миңа, һәм мин тын ып кал ырм ын,
күрсәтеп бирег ез: нәрсәдә минем ялг ыш ым?
Хак сүздән дә кат ы нәрсә юкт ыр,
тик сезнең шелтәг ез нидән гыйбарәт соң?
Сез бары шелтәле сүзләр генә уйлап таба аласызм ы?
Гаҗ из кешенең ялваруы сезгә – искән җил тавыш ы гынам ы?
Сез ятимне жирәбә сал ып бүлешәсез,
дуст ыг ызн ы сат ып җибәрергә әзерсез.
Борыл ып караг ыз әле миңа –
күзег езгә карап алдаша алыр идемме мин?
Хаталанмас өчен, акыл ыг ызга килег ез,
шикләнмәг ез, хак исемемә әле тап төшмәгән.
Авызымнан әллә ялган сүз чыкт ым ы –
телем явызл ык тәмен сизм и дисезме?!

Җир йөз ендә кеше язмышына тигән өлеш – авыр хезмәт түгелме?!
1
2
3
4

5
6

Җир йөзендә кеше язм ыш ына тигән өлеш – авыр хезмәт түг елме?!
Көннәре аның яллан ып эшләүченекенә охшаш түг елме?!
Кичке күләгәне зарыг ып көткән кол,
хезмәт хак ы көткән ялч ы кебек ул.
Мин дә шулай бушк а айлар кичерәм,
газапл ы төннәр – минем өлешем.
Урынга ятып өлг ерм им – торыр вак ыт ымн ы көтәм,
ләк ин төннең иге-чиге күренм и,
таңга кадәр шулай әйләнеп-тулганып газап чигәм.
Тәнемне корт вә җәрәхәт баст ы,
тирем яргалан ып, кут ырлап бетте.
Көннәрем тук уч ы шүресеннән дә тизрәк йөг ерә,
өмет җебем өзелеп, гомерем инде ахырына якынлаша.
Гомерем минем – искән җил кебек

7
8

Уйлап бакч ы: гомерем минем – искән җил кебек,
күзләремә инде бәхет күрү бүтән насыйп булмас.
Бүг ен мине күреп торган күзләр мине башк а күрә алмас;
минем якк а күз сирперсең – ә мин инде юк.
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Әюб 7, 8
9

Тарал ып юк булган бол ыт кебек,
үлеләр аймаг ына киткән кире кайт мас.
Өенә ул бүтән әйләнеп кайт мас,
туган җире аны тан ымас.
с

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

8

Шуңа күрә мин дәшм и тора алм ыйм,
рух ымн ың җәберлән үен,
җан ымн ың ачыргалан уы н өзгәләнеп сөйл им.
Әллә мин диңг ез яки диңг ез аждаһасым ы –
нигә Син шулай минем өстән сакч ылар куйд ың?
„Йок ым мине тын ычланд ырыр,
ятаг ымда газапларым җиңеләер“, – дип уйласам,
Син мине коточк ыч төшләр белән курк ытасың,
дәһшәтле күренешләр белән өркетәсең!
Монд ый тәнне асрап ятк анч ы, сул ыш ым өзелсә,
асып үтерсәләр, яхш ырак бул ыр иде.
Туйд ым дөньясыннан, барыбер мәңг е яшисе түг ел бит!
Ялг ызымн ы калд ыр! Минем көннәр искән җилгә охшаш.
Кем соң ул кеше дигәнең, нигә аны шулк адәр олыл ыйсың?
Нигә аңа шулк адәр игът ибар бирәсең?
Һәр иртәдә аны тикшереп,
һәрдаи м сынап торасың.
Күзләреңне миннән бер мизг елгә алч ы –
үз иркемдә кал ыйм, тын алыймч ы бераз!
Әгәр гөнаһ кылган булсам, йә әйт: ни зыя н ым тиде Сиңа,
әй кешелекнең Назыйры?*
Нигә миңа шулай кан ыгасың?
Ни сәбәпле Синең өчен авыр йөккә әйләндем?
Нигә минем гөнаһ ымн ы ярл ык ам ыйсың,
гаебемне ник кичерм исең?
Мин тиздән җир куен ына кереп ятарм ын,
эзләрсең мине, ләк ин инде мин булмам».
Билдадның беренче нотыгы
Әгәр син Аллаһыга сыгынсаң

1

Шуа хл ы Билдад болай дип сүз башлад ы:
2
«Кайчанга кадәр шулай сөйләнерсең?
Синең сүзләр – ярсул ы җил сыман!
3
„Аллаһ ы гаделлекне боза,
Кодрәт иясе хилафл ык китерә“, – дисеңме әллә?
4
Бәлк и, синең балаларың Аңа карш ы гөнаһ кыл ып,

* 7:20 Наз ыйр

– күзәт еп, тикшереп торуч ы.
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Әюб 8

5
6

7

Ул аларн ы үз с җиная т ьләре батк аг ына бат ырганд ыр.
Әгәр син Аллаһ ыга сыг ынсаң,
Кодрәт иясенә ялварсаң,
әгәр саф күңелле, тугры булсаң,
Ул шунда ук сиңа ярдәмгә килер,
дәрәҗәле урын ыңа кире кайтарыр.
Юл баш ың игът ибарга лаек булмаса да,
киләчәктә сине бөеклек көтә.
Явыз ния тлеләр һәм тугрылар тормышы

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

* 8:13 Дәһри

Элекке буы н кешеләреннән сорашт ыр,
тикшереп бел: аларның ата-бабаларына нәрсәләр мәгълүм булды икән?
Без исә, әле кичә генә туган кебек, берн и белм ибез,
безнең гомер көннәре – эреп югалган шәүлә генә.
Шул буы н кешеләре сиңа аңлатмас, сөйләмәс идеме,
күңелдәг есен ачып салмас идеме?!
Сазл ыксыз урында пап ирус үсәрме?!
Су булмаган җирдә кам ыш баш калк ыт ырм ы?!
Әлегә алар яшел һәм чабылмаган булса да,
барча үләннәрдән иртәрәк корый.
Аллаһ ын ы онытк ан һәр кешене әнә шул көтә;
дәһринең* өмете әнә шулай киселә.
Баглаган өмет-ышанычы – пәрәвез җебе кебек;
иминлег е – пәрәвез оясыдай.
Оясына сөя лер, ләк ин оясы тот ып тора алмас,
тот ын уч ын ы чыдатмас.
Дәһри – коя шта чәчәк атк ан үлән күк;
аның үсентеләре бөтен бакчага тарала,
там ырлары вак ташларга ябыша,
таш диварларга сарыла.
Ләк ин аны үскән урын ыннан төбе-тамыры белән йолк ып алсаң,
шул урын аңардан ваз кичәр:
„Сине һичк айчан күргәнем юк“, – дия р.
Торм ыш ын ың бар шатл ыг ы әнә шулд ыр!
Ә аның урын ына инде туфрактан башк а үсемлекләр шыт ып чыгар.
Белеп тор: саф күңелле кешене Аллаһ ы кире какм ый,
ә явызн ы – ярдәменнән ташл ый.
Ул әле синең иреннәреңне көләч итәчәк –
синең шатл ыкл ы авазларың яңг ырап торачак.
– денсез, имансыз.
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Әюб 8, 9
22

9

Дошманнарың синең оятк а калачак,
яманнарн ың чат ыры юкк а чыгачак».
Әюбнең өченче нотыгы
Көч сынашыргамы Аның белән – Ул бит гайрәтле

1

Җавабында Әюб болай диде:
2
«Әйе, сүзләреңнең дөреслег ен беләмен.
Ләк ин кеше Аллаһ ы карш ында ничек аклана ала?
3
Әгәр берәрсе Аның белән бәхәскә керергә теләсә,
Аның мең соравыннан берсенә дә җавап бирә алмас иде.
4
Зирәк йөрәкле Ул, көчле, мәһабәт,
Аңа карш ы торганнарн ың кайсы исән-имин кал ыр?!
5
Тауларн ы Ул кисәтүсез-нисез урыннарыннан күчереп йөртә,
ачуы ннан аларн ы астын өскә китерә.
6
Җирне Ул үз урын ыннан кузгата,
аның ниг езләрен дер селкетә.
7
Ул әмер бирсә – Коя ш кал ыкм ый,
мөһер суг ып, йолд ызларн ың якт ысын капл ый.
8
Ул берүзе күкләрне җәеп сала,
диңг ез дулк ыннары өстеннән йөг ереп уза.
9
Ул Җидегән, Орион, Өлкәр йолд ызл ыкларын*,
көнья к күг е йолд ызларын хасил итте;
10
Аның кылган гамәлләре бөек, зиһен җитмәслек,
могҗ изаларын ың исәбе-хисабы юк.
11
Ул янымнан үтеп китәр, мин аны күрмәм,
узып китәр, ә мин аны шәйләмәм.
12
Нәрсәңнедер тарт ып алыр – Аны кем туктата алсын?
Кем Аңа: „Син нәрсә эшл исең?“ – дип, карш ы әйтә алсын?
13
Аллаһ ы Үзенең ачуы н тыеп тормас,
Аның аяклары аст ында Раһаб* ярдәмчеләре дә сыг ыл ып төшә.
14
15
16
17

* 9:9 Өлк әр

Шулай булгач, ничек итеп мин Аңа җавап бирим,
Аңа карш ы әйтер өчен, кайдан сүзләр табыйм?
Гәрчә хакл ы булсам да, мин кайтарып сүз әйтә алмас идем,
Хөкем итүчемнән бары мәрхәмәт сорар идем.
Хәтта чак ыруы ма җавап бирсә дә,
сүзләремне тыңлар диеп ышанм ыйм.
Өермә күк ябырыла миңа,
бер сәбәпсез җәрәхәтләремне ишәйтә;
йолдызлыгы – русчасы: Плеяды.

* 9:13 Раһаб – борынгылар күзаллаганча, явызлык һәм җимергеч көчне белдерә торган диңгез

аждаһасы.
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Әюб 9
18
19

20
21
22

23
24

тын алырга ирек бирм и,
җан ымн ы әрн ү белән тут ыра.
Көч сынаш ыргам ы Аның белән – Ул бит гайрәтле!
Хөкемгә тарт ыргам ы –
тик Аңа карш ы шаһ итл ыг ымн ы тыңлауч ы бул ырм ы?!
Гаепсез булсам да, үз телем үк мине хөкем итәр,
керсез бул уы ма карамастан, Ул мине, гаепле, дия р.
Минем гаебем юк! Ләк ин миңа инде барыбер,
монд ый торм ыш тәмам туйд ырд ы.
Минем инде һичнәрсәгә исем китм и!
Шуңа күрә мин менә болай дим:
Ул гаепсезне дә, яманн ы да бердәй харап итә.
Кинәт ябырылган бәла үлем китергәндә,
гаепсезләрнең өметсез хәленнән Ул көлә генә.
Бөтен дөнья яманнар кул ына тапш ырылган,
ә Ул хөкемчеләрнең күзен бәйләп куйган.
Аңардан башк а бу эшне кем эшл и алсын?!
Аллаһы белән Әюб арасын килештерердәй затның булмавы

25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35

Көннәрем чапк ыннан да тизрәк үтеп китә, чаба гына,
әмма алда яхш ы нәрсә күренм и;
кам ыш көймәләр кебек узып китә,
табыш ына атылган бөркет кебек очып үтә.
Әгәр: „Мин бар зарымн ы онытт ым,
караңг ы чыраем елмаю белән алыш ынд ы“, – дисәм дә,
барыбер газапларымнан кот ым алына,
чөнк и беләм: Син мине гаепсез дип тан ымая чаксың.
Мин барыбер гаепле санал ырм ын –
шулай булгач, ник юкк а тырыш ырга?
Кар сулары белән юынсам да,
кулларымн ы селте белән юсам да,
Син анда да мине пычрак сул ы чок ырга бат ырыр идең,
миннән хәтта үз киемнәрем дә җирәнер иде.
Аллаһ ы бит минем кебек адәм баласы түг ел,
ничек мин Аның белән тарт ыша алыйм,
ничек итеп мәхкәмәгә Аның белән дәгъвалаш ырга барыйм?
Безнең арада, җилкәбезгә кул ын сал ып,
килештерерлек берәү дә юк.
Минем өстән җәза тая г ын алса иде,
мине дәһшәткә сал удан туктаса иде Ул.
Шулчак мин, Аңардан курыкм ыйча, үз сүземне әйтә алыр идем –
әмма монд ый шартларда бу эш мөмк ин түг ел.
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Әюб 10

10

Син мине бар иткән идең, хәз ер юк итәргә телисеңме?
1

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

Яшәүдән гайрәтем чикте,
кайг ыларымн ы түг им әле,
җан ым ачыргалан удан сөйл им әле.
Аллаһ ыга әйтермен: хөкем чыгарырга ашыкма!
Нәрсәдә гаепл исең Син мине?
Мине җәберләвең шулай бик яхш ы дисеңме?!
Үз кулларың белән яратк анн ы кире каг ып,
яманнарн ың мәкерен хуплавың әйбәт нәрсәме?!
Әллә Синең дә күзләрең гад и кешенеке сыманм ы?!
Син дә дөнья га кешеләр кебек карыйсыңм ы?!
Әллә Синең көннәрең аларн ың көннәре кебекме?!
Елларың адәм зат ын ык ы кебек кыск ам ы?!
Шун ың өченме син миннән гаеп эзл исең,
гөнаһ табарга тел исең?
Син минем гаепсез икәнемне,
Синең куен ыңнан берәүнең дә котк ара алмая чаг ын беләсең.
Синең кулларың мине бар итте, әвәләде,
хәзер, кире уйлап, мине юк итәргә тел исеңме?
Исеңдәме: Син мине балч ыктан әвәләп бар иткән идең,
инде янә туфрак хәленә кайтарасыңм ы?
Мине яратк анда, савытк а сөт салган кебек,
эремчек итеп куертк ан Син түг ел идеңме?!
Син мине, ит һәм тирегә төрендереп,
сөя к, сеңерләргә куш ып тук ыд ың.
Миңа торм ыш бирдең, мәрхәмәтле булд ың;
мине кайг ырт ып, рух ымн ы саклап торд ың.
Ләк ин йөрәк түреңдә башк а нәрсә дә яшеренгән булган икән,
мин беләм, Синең ния тең шунд ый булган:
мине күзәтеп торырга һәм,
әгәр гөнаһ кылсам,
гаебемне җәзасыз калд ырмаск а.
Әгәр гаепле икәнмен – беттем мин!
Ә инде гаепсез икәнмен – анда да баш ымн ы күтәрә алмам ын;
кимсет үләрдән гарыкм ын һәм кайг ылардан исерекмен.
Баш ымн ы гына күтәрәмен – арыслан кебек ташланасың,
янә миңа карш ы дәһшәтле көчеңне күрсәтәсең:
миңа карш ы яңа шаһ итлар табасың,
ачуы ңн ы һаман ныграк кабартасың,
һөҗ үм арт ы һөҗ үм оештырасың.
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Әюб 10, 11

Ник Син мине бу дөньяга китерд ең?
18

19
20
21
22

11

Ник Син мине ана карын ыннан бу дөнья га китердең?
Тумас борын, беркем күрмәгән килеш үлгән булсам,
яхш ырак бул ыр иде –
ана карын ыннан туп-туры кабергә күчеп,
мин бөтенләй дөнья га килмәгән дә кебек бул ыр идем.
Көннәрем санаул ы гына – калд ыр мине,
аз гына хәл алырга мөмк инлек бир.
Мин бит тиздән караңг ы, үлем сөременә чумган,
мәңг е әйләнеп кайтмасл ык илгә –
дөм караңг ыл ык, үлем сөреме баск ан,
якт ыл ык та кара бул ып тоелган җыйнаксыз-таркау илгә китәм».
Софарның беренче нотыгы
Кодрәт иясенең бөе клеген белеп бетерә аласыңмы?!

Нагамал ы Софар болай дип сүз башлад ы:
«Сүз куерт уч ыга карш ы әллә җавап юкм ы?!
Кем бик шома сөйл и, әллә шул хакл ым ы?!
3
Син сафсата сатк анда, башк алар тын ып торсынм ы?!
Мыск ыл иткәндә, сине туктат ырл ык адәм юкт ыр дисеңме?!
4
Син әйтәсең: „Мин дөрес фикер йөртәм
һәм Аллаһ ы карш ында пакь-чистамын“, – дип.
5
Аллаһ ы, телгә килеп,
сиңа җавап бирергә теләсә иде,
6
сиңа зирәклекнең серләрен ачып салса иде!
Чөнк и чын зирәклек күпк ырл ы бит.
Аңла: Аллаһ ы гөнаһларыңн ың кайберләрен күрм и кал ырга булд ы.

1

2

7
8

9
10
11

12

Аллаһ ын ың тирән серләренә төшенә аласыңм ы?!
Кодрәт иясенең бөеклег ен белеп бетерә аласыңм ы?!
Ул бөеклек күкләрдән дә югарырак –
син нәрсә генә эшл и аласың?
Үлеләр аймаг ыннан тирәнрәк –
син нәрсә белә аласың?
Җир йөзеннән дә озынрак, диңг ездән дә киңрәк.
Әгәр Ул, килеп, зинданга ябып куйса, мәхкәмә җыйса –
Аны кем туктата алыр?!
Ялганч ыларн ы белә бит Ул:
гөнаһ күргәч, игът ибарсыз калд ырырм ы?!
Кырг ый ишәк кешегә әйләнергә мөмк ин,
әмма ахмакк а берк айчан акыл кермәс.
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Әюб 11, 12

Әгәр син йөрәгеңне Аллаһыга юнәлтсәң
13
14
15
16
17
18
19
20

12

Әгәр син йөрәг еңне Аллаһ ыга юнәлтсәң
һәм, ялварып, кул ыңн ы Аңа сузсаң,
кул ыңн ы пычратк ан бозыкл ыкн ы ташл ый алсаң
һәм өеңдә гаделсезлеккә юл куймасаң –
шул чаг ында оялм ыйча йөзеңне күтәрә алырсың,
курк у белм ичә аяг ыңда нык басып торырсың.
Шул чаг ында бар кайг ыларың оныт ыл ыр,
агып киткән сулар кебек тоел ыр алар сиңа.
Торм ыш ың көндезг е нурдан да якт ырак бул ыр,
караңг ыл ык таң белән алыш ын ыр.
Алда өмет күреп тын ычлан ырсың,
тирә-юнең хәвеф-хәтәрсез бул ып, тын ыч йокларсың.
Ятарсың тын ыч – берәү дә сиңа янамас;
һәм бик күпләр илт ифат ыңн ы эзләп килер.
Ә яманнарн ың күзе томалан ыр,
алар сыен ыр урын таба алмас,
аларн ың бар өмете – соңг ы сул ышн ы алып үлеп китү».
Әюбнең дүртенче нотыгы
Акыл-зиһен миндә дә бар

Җавабында Әюб болай диде:
«Шулай-шулай, сез барысын да белә торган!
Сезнең белән бергә зирәклек тә үләр, ахры!
3
Зиһен-акыл миндә дә бар ул,
сездән бер дә ким түг елмен.
Сез белгәннәрне, йә, кем белм и?!
4
Дусларыма мин мәсхәрәләү өчен бер зат булд ым:
Аллаһ ын ы дәшеп чак ырган һәм Аңардан җавап алган,
гадел һәм күңеле саф булган кеше шулай мәсхәрә иясенә әйләнде.
5
Кайгы-хәсрәтсезләр бәлагә юлыкк ан кешегә мыск ыллап карый,
сөртенгәнне таг ын да төртеп җибәрә.
6
Ә юлбасарларн ың чат ырлары хәвефсез,
Аллаһ ын ың ачуы н китерүче тын ыч яши –
әйтерсең, Аллаһ ын ы үз кул ында күтәреп йөртә.

1

2

7
8
9

Хайваннардан сорап бак – алар аңлат ырлар,
очар кошлардан сора – сөйләп бирерләр,
туфрак белән киңәшеп кара – ул сиңа аңлат ыр,
хәтта диңг ез бал ыклары телгә килер.
Бар нәрсәнең Раббы кул ы белән эшләнгәнен
аларн ың кайсысы белмәс?!
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Әюб 12, 13
10
11
12

Һәр җан иясенең яшәеше,
һәр кешенең сул ыш ы – Аның иркендә.
Тел-аңкау азык тәмен тойган кебек,
колак та һәр сүзне сынам ыйм ы?!
Зирәклек – картларда,
гак ыл озак яшәгәннәрдә була.
Аллаһының кодрәте

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

13

Аллаһ ыда – һәм зирәклек, һәм кодрәт;
Аңарда – киңәш-табыш һәм гак ыл.
Аллаһ ы җимергәнне кеше кабат терг езә алмас,
Әгәр Ул иректән мәхрүм итсә – кеше кабат ирек күрмәс.
Ул яңг ырларн ы туктатса – корыл ык килер,
яуд ырса – җир йөзен су басар.
Кодрәт тә, гак ыл да – Аңарда,
алдан уч ы да, алдауч ы да – Аның ихт ыя рында.
Мәсл ихәтчеләрне Ул, акыл ын алып, чарасыз итәр,
хөкем итүчеләрне юләргә чыгарыр.
Патшаларн ың билбауларын тарт ып өзәр,
шулар урын ына кол чүпрәг е бәйләп куя р.
с
Рух ан иларн ы дәрәҗәле урын ыннан мәхрүм итәр,
борынг ы хак имнәр ток ым ын бәреп төшерер.
Ышан ычл ы мәсл ихәтчеләрнең телен кыск арт ыр,
с
өлкәннәрнең зиһенен чуа лт ыр.
Аксөя кләрне хурл ык белән каплар,
куә тлеләрне коралсыз калд ырыр.
Караңг ыл ык тирәнлекләрен ачар Ул,
дөм караңг ыл ыкта булганн ы якт ыга чыгарыр.
Хал ыкларн ың берсен югары күтәрер, берсен харап итәр Ул,
кайсын җыя р, кайсын тарат ып бетерер.
Хал ыкларн ың юлбашч ыларын акылдан язд ырыр,
аларн ы юлсыз чүлдә куы п йөртер –
якт ыл ыкн ың әсәре дә булмаган караңг ыда, капшан ып,
исерекләр кебек, алпан-тилпән йөрер алар.
Кодрәт иясенә эндәшергә җөрьә т итәм

1
2
3
4

Боларн ың барысын мин үз күзләрем белән күрдем,
үз колакларым белән ишеттем һәм аңлад ым.
Сез белгәнне мин дә беләм –
бер дә сездән ким түг елмен.
Мин Кодрәт иясенә эндәшергә җөрьә т итәм,
дәгъвам турында Аллаһ ы белән сөйләшергә тел им!
Ә сез ялган ыг ыз белән хак ыйк атьне пычратасыз,
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сез барыг ыз да булд ыксыз табиблар.
Сез, ниһая ть, тын ып калсаг ыз иде –
бу сезнең бер акылл ы эшег ез бул ыр иде.
Минем дәл илләремне тыңлаг ыз,
үземне яклап, нәрсә дим, аңларга тырыш ып караг ыз.
Аллаһ ы хак ына дип, ялган сөйләрсезме,
ә сезнең ялган ыг ыз Аңа кирәкме соң?!
Аңа бар күңелег ездән ярарга тырышасызм ы?!
Аллаһ ын ың эшен яклап чыгарга тел исезме?!
Ул сезне сынап карарга теләсә, бик шәп бул ырм ы?!
Кешеләрне алдаган кебек, Аны да алд ый алырсызм ы?!
Яшертен генә эш йөртеп, бер якн ы гына якл ыйсыз икән,
Ул, һичш иксез, сезне гаепләм и калмас.
Аның с дан-шөһрәте сезне курк ытм ыйм ы?!
Дәһшәте өстег езгә төшмәсме?!
Сезнең сүзләрег ез көлгә охшаш,
аклан уларыг ыз – уалучан балч ыктан ясалган калк анд ыр.
Туктаг ыз сөйләүдән, мин сөйл им;
миңа ни булса, шул бул ыр.
Торм ыш ымн ы курк ын ыч аст ына куеп,
үземне хәвеф-хәтәргә дучар итәм*.
Ул мине юк итәр – инде өметем өзелгән*,
үз юлымн ы мин Аның алд ында барыбер яклая чакм ын –
минем өчен кот ыл у шул бул ыр!
Денсез бәндә Аңа якын килергә дә җөрьә т итмәя чәк бит!
Тыңлаг ыз, дикък ать белән тыңлаг ыз сүзләремне,
әйт кәннәремне колак сал ып тыңлаг ыз!
Менә мин сезгә үземнең дәгъвамн ы әзерләдем,
беләмен ки, мин хакл ым ын.
Берәр карш ы төшәрлек кеше барм ы миңа?
Булса, мин тын кал ырм ын һәм җан тәсл им кыл ырм ын.
И Аллам, Синнән бары ике нәрсәне ялварам
һәм моннан ары Синнән яшеренмәм:
кулларыңн ы миннән читкә ал Син,
һәм дәһшәтең мине курк ытмасын!

* 13:14

Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Ниг ә миңа тәнемне тешләрг ә, җан ымн ы уч
төбенә сал ырг а?
* 13:15 Яһүд телендә әлег е юл «Ул мине үтерс ә дә, Алл аһ ыг а өмет багл авым өзелмәс» диг әнне
дә аңлат ырг а мөмк ин.
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Шуннан соң чак ыр мине, һәм мин җавабымн ы бирермен,
яки сөйләргә рөхсәт ит миңа, ә Үзең җавабыңн ы әйт.
Ялг ыш гамәлләрем, кылган гөнаһларым күпме икән?
Күрсәт кимчелекләремне, гөнаһларымн ы.
Ни өчен Син йөзеңне миннән яшерәсең
һәм мине Үзеңнең дошман ың итеп күрәсең?
Коелган яфракн ы курк ытмакч ы,
коры саламн ы куы п йөртмәкчеме Син?
Син мине бик авыр нәрсәләрдә гаепл исең,
яшьлек гөнаһларымн ы гаепкә сан ыйсың.
Аякларымн ы кал ыпк а кыст ырып,
Син һәр юлымн ы күзәтеп торасың,
һәр адым ымн ы билг еләп барасың.
Ә кеше ул черек кебек,
көя күбәләг е тишкәләгән кием кебек тарал ып бет үчән.
Кеше гомеренең кыскалыгы турында

1
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И-и хатын-кыздан туган адәм баласы!
Кыск а аның гомере һәм борч у белән тул ы.
Чәчәк кебек ачыла да сул ып коела,
күләгә кебек чаг ыл ып үтә дә юкк а чыга.
Менә кем арт ыннан күзәтчелек итәсең Син!
Менә кемне хөкемгә тарт ырга тел исең!
Нәҗес-шакшы булганн ы кем пакь кыла ала? –
Беркем дә!
Кешенең көннәре алдан билг еләнгән,
айлары да Синең ихт ыя рда –
Син куйган әлег е чикне ул берк айчан да үтеп чыга алмая чак.
Син аңардан күз караш ыңн ы ал да аны тын ычта калд ыр,
көнлекче кебек, эш көннәрен хәвефсез төгәлләсен.
Хәтта агачн ың да киләчәккә өмете бар:
кискән саен ул кабаттан терелеп китә,
япь-яшь үсентеләр җибәрә.
Там ырлары аның җирдә картайса да,
кискән төбе җир аст ында корыса да,
дым сизел ү белән ул буйга китәр,
яшь үсентедәй, яңа бәбәкләр чыгарыр.
Кеше, үлгәннән соң, көч-дәрманын җуя,
вафат ыннан соң юкк а чыга.
Күлнең дә суы китә,
елган ың да суы ким и, кибә.
Кеше дә шулай: ятар да кабат тормас,
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күкләр юкк а чыкк анч ы, ул уянмас,
йок ысыннан арына алмас.
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Ачуы ң басылганч ы, мине яшереп торсаң,
үлеләр аймаг ына кач ырып куйсаң иде дә,
билг еләгән вак ыт ың җиткәч, мине исеңә төшерсәң иде!
Тик, үлгәч, кеше кабат терелер микән?
Авыр хезмәт көннәрем үткәнче,
азат бул уы мн ы өметләнеп көтәр идем.
Чак ырсаң, җавап бирер идем;
Үзең бар иткән бәндәңне саг ын ыр идең;
шунда, адымнарымн ы санасаң да,
гөнаһларымн ы эзләп тормас идең;
яман гамәлләремне букчага сал ып, мөһер сугар идең дә
гаепләремне күздән яшерер идең.
Ләк ин ишелгәндә тау уалып таралган кебек,
кыяташ үз урын ыннан күчкән кебек,
сулар ташн ы ашаган кебек,
ташк ын сулар туфракн ы юып алып киткән кебек,
Син дә кешенең өметен шулай юкк а чыгарасың.
Син аны тәмам җиңеп, ул шулай китеп барыр,
Син аның чыраен үзгәртерсең һәм куы п җибәрерсең.
Угыллары аның мөхтәрәм бул ырм ы – ул аны белмәс,
кимсетелерме – аннан да хәбәрдар булмас.
Ул фәк ать тәне авыртк анн ы гына сизәр,
үз хәлен генә уйлап, күз яшьләре түгәр».
Әлифазның икенче нотыгы
Сине үз авыз ың хөкем итә

Теманл ы Әлифаз болай дип җавап бирде:
«Җил алып килгән сүзләр белән гак ыл иясе җавап бирерме,
эссе җилләр* белән корсаг ын тут ырырм ы?!
3
Мәгънәсез сүзләр, файдасыз нот ыклар белән
карш ы сөйләп торырм ы ул?!
4
Син хәтта Аллаһ ыдан курк у хисен онытт ың,
Аның турында уйлан ун ы вакл ык дип сан ыйсың.
5
Синең гөнаһ ың телеңне шулай сөйләргә өйрәткән;
хәйләкәрләр телен үзләштергәнсең син.
6
Сине мин түг ел, үз авызың хөкем итә,

1

2

* 15:2 ...эсс е

җилләр... – Бөт ен нәрсәне корыт ып, чүлдән искән эссе җил турында сүз бара.
Биредә ул файдасыз-буш, хәтта бәла-каза кит ерүче бәхәсне аңлата.
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үз телең үзеңә карш ы дәл иллек бирә.
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Әллә син дөнья йөзенә беренче кеше бул ып туд ыңм ы,
таулар барл ыкк а килгәнче үк ярат ылд ыңм ы?!
Әллә син Аллаһ ы киңәшмәсендә утырд ыңм ы,
акылн ы шунда үзең генә җыйд ыңм ы?!
Без белмәгән ни-нәрсә мәгъл үм сиңа,
без аңламаган ни-нәрсәнең асыл ына төшендең?!
Безнең арада чал чәчлеләр дә, картлар да –
атаңнан да өлкәнрәкләр бар!
Әллә сиңа Аллаһ ы күрсәткән юан ычлар,
сиңа әйтелгән иркә сүзләр аз булд ым ы?!
Нигә йөрәг ең сине шулай вәсвәсәгә сала,
нигә күзләрең ачул ы елт ырый?
Нигә рух ың Аллаһ ыга карш ы юнәлгән,
нигә авызыңнан шунд ый сүзләр чыга?
Кеше ничек пакь-саф күңелле булсын,
хатын-кыздан туган кеше ничек тәкъва була алсын?
Әгәр Аллаһ ы Үзенең изг е затларына да ышанм ый,
Аның күзендә күкләр дә чиста түг ел икән,
ялганн ы су кебек эчә торган, бозык җанл ы адәм и зат
Аның карш ында ничек саф була алсын?!
Яман кешенең язмышы
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Мин сөйләрмен сиңа, ә син тыңлап тор,
күргәннәремне сөйләп бирермен,
гак ыл ияләренең сүзләрен –
ата-бабалары яшермәгәнне сөйләрмен.
Җир аларга гына бирелгән булган,
алар арасында ятларга урын табылмаган.
Яман кешенең торм ыш ы газап эчендә узар –
җәберләүчегә бирелгән гомер еллары санаул ы.
Аның колак төбендә дәһшәтле авазлар яңг ырап тора,
дөнья лар тын ыч вак ытта да аңа җан кыюч ы килә.
Караңг ыл ыктан кот ыласына ышанм ый ул;
карш ысында һәрчак кыл ыч көтеп тора.
„Кайдан табыйм икән?“ – дип, икмәк эзләп каңг ырып йөри,
караңг ыл ык көне җит үен сизә ул.
Авырл ык һәм бәла-казалар аны курк уга салалар,
яу белән кил үче патшадай, аның кот ын алалар.
Чөнк и ул Аллаһ ыга кул күтәрде,
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Кодрәт иясенә карш ы баш калкытты,
кабырч ыкл ы, кал ын калк ан ын тот ып,
тәкәбберләнеп Аңа карш ы йөг ерде.
Бу яман бәндәнең йөзе симергәнгә,
ботларын май басканга,
таланган шәһәрләрдә,
кешеләр ташлап киткән,
җимерелергә җиткән йортларда яшәр ул.
Ул инде бай булмас, мал-мөлкәте тузып бетәр,
байл ыг ы дөнья буйлап җәелеп китә алмас,
һәм ул караңг ыл ыктан кач ып кот ылмас.
Аның үсентеләрен ялк ын ялмап алыр,
Аллаһ ын ың сул ыш ы аны себереп ташлар.
Буш өметләргә ымсын ып алданмасын:
әҗере шул ук бушл ык булачак бит!
Тиешлесен тул ысы белән вак ыт ыннан
алда алыр,
аның ботаклары яфраг ын коеп бетерер;
өлг ермәгән җимешләрен койган
йөзем куаг ы кебек ул,
чәчкәләрен иртә койган зәйт үн агач ы кебек,
чөнк и денсезләр өере кысыр бул ыр,
ришвәтченең чат ырын ялк ын чорнап алыр.
Бозыкл ык чәчкәннәр бәла җыя р,
аларн ың йөрәг е ялган арт ыннан ялган туд ырыр».
Әюбнең бишенче нотыгы
Бичара юатучылар

Җавабында Әюб болай диде:
«Монд ый сүзләрне мин күп ишеттем,
ниткән юат уч ылар сез – кайг ы гына өст исез!
3
Буш сүзләрнең азаг ы бул ырм ы бер?
Миңа карш ы сөйләргә нәрсә мәҗбүр итә сезне?
4
Әгәр сез минем урында булсаг ыз,
мин дә шулай сөйләнер идем,
сезгә карш ы гаеп арт ыннан гаеп ташлар,
шелтәләп, баш ымн ы селкеп торыр идем.
5
Нот ыкларым белән гайрәт биреп,
авызымнан юат у сүзләре яуд ырыр идем.

1

2

Аллаһының Әюбкә һөҗүм итүе
6

Сөйләсәм дә – җан әрн үе басылмас,
тын ып калсам да – сүрелмәс.
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И Аллам, Син минем бөтен җелег емне суы рд ың,
барча якыннарымн ы харап итеп бетердең,
тәнемне киптереп корыттың –
миңа карш ы сөйләүче шаһ итл ык бу,
арыкл ыг ым да – миңа карш ы сөйләүче билг едер.
Ачуы ннан Аллаһ ы миңа һөҗ үм итә,
җәфал ый һәм тешләрен шык ырдата;
дошманнарым миңа күзләре белән тишәрдәй итеп карыйлар,
авызларын ырж айт ып, мине мыск ылл ыйлар,
ачулан ып, яңакларымн ы чабакл ыйлар;
бөтенесе миңа карш ы сүз берләшкән.
Аллаһ ы мине яманнар иркенә бирде,
яманнар кул ына ырг ытт ы.
Мин кайг ысыз яши идем – Ул минем торм ыш ымн ы җимерде,
муен ымнан тот ып алд ы да чәрдәкләп атт ы,
һөҗ үм итәр өчен, миңа тамга салд ы.
Һәр тарафтан минем өскә Аның уклары оча,
мәрхәмәтсез рәвештә бөер-бавырларымны үтәл и тишә
һәм үтемне җиргә агыза.
Ул миңа җимерү арт ыннан җимерү китерә,
суг ыш чукмары кебек, минем өскә ташлана.
Тәнем каплар өчен, ступас тук ымадан кайг ы киеме тектем,
маңгаем белән җиргә кадәр баш ымн ы идем;
елый-елый битләрем кызарып бетте,
күз кабакларымн ы үлем караңг ыл ыг ы каплад ы.
Ә бит минем куллар җәбер-золым белм и,
догаларым да ихлас күңелдән.
И туфрак, сеңдермә минем кан ымн ы!
Кычк ырган тавыш ым да югал ып калмасын!
Ләк ин күкләрдә хәзер дә минем Шаһ ит ым бар,
югарыда минем Яклауч ым бар.
Дусларым мине мәсхәрәл иләр,
әмма минем күзләрем Аллаһ ы карш ында яшь коя.
Их, кешеләр арасындаг ы бәхәсне хөкем итүче адәм булган кебек,
Аллаһ ы белән бәхәсне дә берәрсе шулай хөкем итсен иде!
Санаул ы еллар үтәр дә китәр –
мин кире әйләнеп кайтмасл ык юлга китеп барырм ын.
Әюбнең өмете

1

Рух ым сынд ы минем,
көннәрем сүнеп бара,
кабер читендә мин.
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Әюб 17, 18

Тирә-юнем мыск ыл итүчеләр белән тулган,
алар, мәсхәрәләп, күземне дә ачт ырм ыйлар.
Зинһар, минем урынга Җавап бирүчем бул!
Яклап, үзенең канат ы аст ына алырл ык таг ын
кемем бар?!
Мәсхәрә итүчеләрнең зиһенен томалад ың Син,
шул рәвешчә аларга җиңәргә ирек бирмәдең.
Кеше үзенең дусларын мәҗлескә җыя,
ә балалары ачтан интегә.

2
3

4
5

6
7
8
9
10

11
12

13
14

15
16

18

Аллаһ ы бар кеше алд ында миннән бер көлке ясад ы,
алар минем йөземә төкерәләр.
Кайг ыдан күзләрем томанланд ы,
гәүдәм бер күләгә генә бул ып калд ы –
нам усы булганнар мон ы күреп офтана,
гаепсез адәмнәрнең денсезләргә ачуы кабара.
Тик шулай да тәкъва кеше юлдан һич тайп ылмас,
кул ы чиста кеше таг ы да куә тләнер.
Ә менә сез һәммәг ез кире әйләнеп кайт ыг ыз!
Араг ыздан акылл ы бер кеше табарм ынм ы икән?
Көннәрем узып китте,
өметләрем, йөрәг ем ашк ын улары чәлпәрәмә килде.
Ә дусларым төнне „көн“ дип ышанд ырмакч ылар,
алар: „Якт ыл ык – якын гына!“ – ди,
әмма тирә-якта бары караңг ыл ык.
Әгәр үлеләр дөньясы минем йорт ым булса,
караңг ыл ыкк а ятаг ымн ы җәйсәм,
каберемне: „Син – минем атам“, – дип,
суа лчаннарн ы: „Сез – минем анам вә сеңелләрем“, –
дип атасам,
ә кайда соң алайса минем өметем?!
Өметемне минем кем күрер?!
Өметем дә үзем белән бергә үлеләр дөн ьясын ың капк а
төбенә иңәр –
аның белән бергә туфракк а әйләнербез».
Билдадның икенче нотыгы
Яман кешегә якты ут та сүнә

1
2

Шуа хл ы Билдад исә җавабында болай диде:
«Кайчан бетәр сүздән бау ишүләрег ез?
Әүвәл уйлаш ыг ыз – аннан сөйләшербез.
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Әюб 18
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

Нигә соң әле хайванга әйләнергә
һәм синең күзеңә томана бул ып күренергә?
Син ачудан өзгәләнәсең –
синең хакк а әллә җир йөзе бушап калсын да,
кыяташлар үз урын ыннан кузгалсынм ы?
Яман кешегә якт ы ут та сүнә,
аның утыннан хәтта очк ын да калм ый,
чат ырыннан якт ыл ык китә,
шәмдәлдәг е уты да сүнә.
Адымнарын ың куә те ким и аның,
уй-ниятләре үз баш ына җитә.
Үз аяг ы белән тозакк а барып керә ул,
ау ятьмәсенә үзе килеп баса.
Үкчәсен кыл тозак эләктереп ала аның,
гәүдәсен элмәк кысып тота.
Яшерен ау җебе сагал ый аны,
сукмаг ында капк ын көтеп тора.
Һәрья клап дәһшәт яный аңа,
эзенә басып куа килә.
Бәла аны тот ып йотарга тел и,
һәлакәт аның абынган ын көтеп тора.
Аның тиресе чиргә азык бул ыр,
тәнен үлем зәхмәте йотар.
Аны имин чат ырыннан йолк ып алырлар да
дәһшәтләр патшасы карш ысына алып китәрләр.
Аның чат ырын ут ялмап алыр,
йорт ына күкерт коел ыр.
Астан аның там ырлары корыр,
өстән ботаклары шиңәр.
Җирдә аны хәтерләүче калмас,
урамда исемен дә телгә алуч ы булмас.
Якт ыл ыктан караңг ыга куы п чыгарырлар аны,
җир йөзеннән сөрерләр.
Үзеннән соң халк ы арасында ни баласы,
ни ток ым ы калмас,
беркеме дә калмас яшәгән җирендә.
Аның язм ыш ын ишетеп,
көнбат ыштаг ыларн ың кот ы очар,
көнч ыг ыштаг ыларн ы да тирән курк у биләп алыр.
Явызларн ың тораклары белән һәрчак шулай бул ыр,
Аллаһ ын ы тан ымаган кешенең язм ыш ы шул бул ыр».
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Әюб 19

19

Әюбнең алтынчы нотыгы
Аллаһы миңа карата гад елсезлек кылд ы
Җавабында Әюб болай диде:
«Кайчанга кадәр сез мине интектерерсез,
сүзләрег ез белән җәфаларсыз?
3
Сез мине ничә тапк ырлар мыск ыллад ыг ыз –
мине мәсхәрәләүдән кыенсынм ыйсыз да.
4
Әгәр мин, чыннан да, ялг ышк анм ын икән,
алар минем ялг ышлар бул ып кал ыр иде.
5
Әгәр сез, чынлап та, үзег езне миннән өстен куя рга,
хурл ыкк а төш үем белән битәрләргә тел исез икән,
6
белеп торыг ыз: Аллаһ ы миңа карата гаделсезлек кылд ы,
минем өскә ятьмәсен ташлад ы.
7
„Мине җәберл иләр!“ – дип кычк ырам,
ләк ин җавап бирүче юк,
ярдәмгә чак ырам, әмма яклауч ы юк.
8
Юлыма киртә куйд ы Ул – үтеп чыгарл ык түг ел,
караңг ыл ык белән сукмаг ымн ы каплад ы;
9
Ул миннән абруемн ы йолк ып алд ы,
баш ымнан таҗ ымн ы салд ырд ы;
10
һәрья клап мине җәфал ый – бетәмен!
Өметемне агач там ырыдай йолк ып алд ы.
11
Мине Үзенең дошман ы санап,
ачы каһәрен миңа юнәлтте.
12
Үзләренә юл сала-сала
Аның чирүләре бергәләшеп миңа якынлашт ы,
инде чат ырым тирәл и урнашт ылар.

1

2

13
14-15

16
17
18
19

Туганнарымн ы Ул миннән читләштерде,
дусларым да миңа кырын карый,
якыннарым, тан ышларым мине ташлап китте,
кайчанд ыр өемдә сыен у тапк аннар – онытт ы.
Хезмәтче хат ыннар мине килмешәккә сан ый,
алар өчен мин бер чит кешегә әверелдем;
хезмәтчемне чак ырам –
ә ул, кат-кат ялварып сорасам да, җавап бирм и.
Сул ыш ымн ың исеннән хат ын ымн ың күңеле бизде,
ир туганнарым миннән чирк ана.
Хәтта малай-шалай да мине кимсетә,
күрен үем була – үчекл и башл ыйлар.
Якын дусларым миннән җирәнә,
яратк ан кешеләрем йөз чөерә.
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Әюб 19, 20
20

Миннән тире дә сөя к кенә калд ы,
җан ым менә-менә очып чыгар кебек.

21

Кызган ыг ыз мине, дусларым, кызган ыг ыз –
Аллаһ ы орд ы миңа!
Нигә сез мине Аллаһ ы кебек үк эзәрлекл исез,
туймагандай, минем тәнемне ашыйсыз?

22

Коткаручым миңа чит-ят түгел
23
24
25
26
27

28
29

20

Минем бу сүзләрем язып барыл ып,
с
кулъязма төргәг енә теркәлеп,
тимер каләм вә кургаш белән чок ып язылса иде дә
мәңг елеккә ташк а уелып калса иде!
Мин беләм: мине котк аруч ы Зат тередер,
соңг ы көндә җир йөзенә килер Ул.
Тирем сал ын ып төшеп,
менә шул тәнемдә әле мин Аллаһ ын ы күрәчәкмен.
Мин Аны үз күзләрем белән күрәчәкмен;
күрәчәкмен: Ул миңа чит-ят түг ел!
Күкрәг емдә йөрәг ем ничек талп ына!
Ләк ин сез: „Ничек без аңа җәбер күрсәт ик?!
Бу хәлләрнең сәбәпчесе ул үзе бит!“ – дия рсез.
Шулай булгач, кыл ычтан курк ыг ыз,
чөнк и ачу-ярсу кыл ыч белән җәзалана;
шунда сез белерсез: гадел хөкем бар ул!»
Софарның икенче нотыгы
Яман кешегә Аллаһы биргән өлеш

1
2
3
4
5
6
7
8

Нагамал ы Софар болай дип җавап бирде:
«Мин бик борч ул ы хәлдәмен,
шомл ы уйларым җавап бирергә мәҗбүр итә.
Мине хурл ый торган шелтәле сүзләр ишетәм,
һәм акыл ым җавап табарга чак ыра.
Әллә син шун ы белм исеңме: баштан ук,
кеше җиргә аяк баск аннан бирле,
яманн ың шатл ыг ы тиз үтүчән,
денсезнең куан ыч ы – мизг ел генә.
Тәкәбберлег е күкләргә җитсә дә,
баш ы бол ытларга тиеп торса да –
ул, үзенең тизәг е кебек, бөтенләй юкк а чыгачак.
Аны күреп белгән кешеләр: „Кайда ул?“ – дип әйтәчәк.
Ул бер төш кебек очып юкк а чыгар – таба алмассың,
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Әюб 20

9
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15
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17
18

19
20
21
22
23

24
25
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27

төнг е шәүлә кебек эреп югал ыр.
Күргән күзләр аны бүтән күрмәсләр,
туган туфраг ы да аны күздән югалт ыр.
Талаган ын ул үз куллары белән кире тарат ыр,
һәм балалары аның хәерчеләрдән хәер сораш ыр.
Тәнендәг е таш ып торган яшьлек көче
аның үзе белән бергә туфракк а күмелер.
Яманн ың авызына явызл ык татл ы бул ып тоелса да,
аны, тел аст ына яшереп, тәмләп чәйнәсә дә,
ул шулай бик тә кадерләп,
аңк авын ың түрендә үк саклап кына тотса да,
корсаг ына төшкәч, анд ый ризык
зәһәр елан агуы на әйләнә.
Йотк ан байл ыг ын ул кире косар –
карын ында булганн ы Аллаһ ы кире чыгарыр.
Зәһәр елан агуы н эчәр ул,
елан агуы аны үтерер.
Агымсулар күрү насыйп булмас аңа,
бал һәм май акк ан елгаларн ы да күрә алмас ул!
Бөртекләп җыйган бар мөлкәтен ул,
тәмен дә тат ым ыйча, кире бирер,
табыш-керемнәре шатл ык китермәс аңа,
чөнк и фәк ыйрьләрне җәберләде һәм читкә тибәрде ул,
үзе төземәгән йортларн ы талап алд ы.
Аның нәфесе туя белмәде,
комсызл ыг ын ың чиг е булмад ы.
Гуҗ тамаг ыннан бер нәрсә дә кот ылмад ы,
шуңа күрә аның имин торм ыш ы дәвамл ы түг ел:
мулл ык эчендә яшәгәндә, аңа кинәт бәла килер,
бар бәхетсезлекләр аның өстенә берьюл ы ябырыл ыр.
Корсаг ы дыңг ычлап тул уга,
Аллаһ ы аңа Үзенең ялк ынл ы ярсуы н юнәлтер,
яңг ыр итеп аның өстенә ачуы н яуд ырыр.
Тимер коралдан кач ып кот ылса да,
бак ырдан коелган ук аны куы п җитәр –
ялт ыравык очы үт куы г ын тишәр,
тәнен үтәл и тишеп чыгар;
менә шулчак аны дәһшәт биләп алыр.
Аның хәзинәсен караңг ыл ык сагалап тора;
сүнмәс ялк ын аны ашап бетерер,
чат ырында калган бар нәрсәсен көл итәр.
Күкләр аның гаебен фаш итәр,
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Әюб 20, 21

28
29

21

җир йөзе аңа карш ы торып басар.
Йорт ындаг ы мөлкәте юкк а чыгар,
Аллаһ ын ың ярсуы кузгалган көндә ташк ын сулар кебек агып китәр.
Яман кешегә Аллаһ ы биргән өлеш,
Аллаһ ы билг еләгән язм ыш әнә шунд ый!»
Әюбнең җид енче нотыгы

Җавабында Әюб болай диде:
«Сүзләремне игът ибар белән тыңлаг ызч ы –
ичмасам, шул рәвешле күңелем юансын!
3
Мин сөйләп бетергәнче түзеп торыг ыз,
сүземне тәмамлагач исә – көлсәг ез көләрсез.
4
Әллә мин кешеләрдән зарланамм ы?!
Әллә түземсезлән үем урынсызм ы?!
5
Менә, мине күреп кот ыг ыз алынсын,
учыг ыз белән авызыг ызн ы каплаг ыз.
6
Шул хакта уйлауга – үзем курк ып куя м,
дер-дер килә башл ый бөтен тәнем.

1

2

Ник яманнар тыныч яши?
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

Ник яманнар картайганч ы тын ыч яши,
куә тләре артканнан-арта гына бара?
Аларн ың балалары һәрчак үзләре белән,
оныклары да күз алд ында.
Аларн ың йорт ына курк ын ыч янам ый,
Аллаһ ын ың хөкем тая г ы баш өсләрендә торм ый.
Аларн ың үгезләре сыерларн ы зая га каплам ый –
һәрберсе бозау китерә, бозау салганнары да юк.
Балаларын, сарык бәрәннәре кебек,
чабыш ып уйнарга чыгаралар,
кечек сабыйлары да бии ләр, сикерешәләр,
шөлдерле барабан һәм гөсләгә куш ыл ып җырл ыйлар,
курайга куш ыл ып күңел ачалар.
Алар көннәрен шатл ык эчендә үткәрәләр,
үлеләр аймаг ына тын ыч иңәләр.
Ә бит Аллаһ ыга болай диләр: „Бездән кит Син,
Синең юлларыңн ы беләсебез килм и!
Без хезмәт итәрлек Кодрәт иясе кем ул шулк адәр?!
Аңа ялварудан безгә ни файда?!“
Күрег езче: торм ышларын ың мулл ыг ы үз кулларында дип
уйл ый алар.
Яманнарн ың бу мәкерле уйлары ерак торсын миннән!
Яманнарн ың шәме еш сүнәме,
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Әюб 21
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бәла-каза аларга еш киләме?
Ачул ы вак ыт ында Аллаһ ы аларн ы
еш газап чиктерәме?
Җилдә тузг ыган салам бул ырга иде аларга
яки өермә очыртк ан кибәк кебек!
„Аллаһ ы бит атасына тиешле җәзан ы баласына
саклап тора“, – дисез.
Ләк ин бозыклар белеп торсын өчен,
җәзан ы Ул аларн ың үзләренә бирсен,
һәлакәтләрен үз күзләре белән күрсеннәр,
Кодрәт иясенең ачуы н эчсеннәр!
Гомер еллары беткәч, үлгәннән соң,
гаиләсенә нәрсә буласын уйл ыйм ын и алар?!
Аллаһ ыга – хәтта югарыдаг ыларн ы Хөкем итүчегә –
акыл өйрәтергә мөмк инме?!
Тәне тулып-тулышып торган,
сөя кләре җелек белән тул ган берәү үз көчендә чакта,
тын ычл ыкта һәм уңай-җитеш торм ышта үлеп китә.
Ә башк а берәү, җан ы әрнеп,
яшәү ләззәтен тат ым ый да үлеп китә.
Аларн ың икесе дә бер туфракта янәшә ятар,
икесен дә кортлар сырып алыр.
Мин сезнең нәрсә уйлавыг ызн ы,
миңа карш ы нинд и мәкерләр әзерләвег езне беләм.
Әйтерсез: „Зур түрәнең өе хәзер кайда,
яманнар яшәгән чат ыр кайда?“
Ил гизүчеләрдән сорашт ырган ыг ыз,
аларн ың күзәт үләренә колак салган ыг ыз булмад ым ы:
явыз бәндә һәлакәт көнендә кот ыл ып кала,
Раббын ың ярсул ы көне аны читләтеп үтә.
Кем соң аның, күзенә карап, гаебен фаш итәр,
кылган эшләре өчен кем җәза бирер?
Үлгәч, гәүдәсен зиратк а хөрмәтләп озат ырлар,
каберенә сак куя рлар,
үзән балч ыг ы аңа йомшак түшәк бул ыр,
арт ыннан бар кеше озата килер,
алд ыннан баруч ыларн ың да исәбе-хисабы булмас.
Йә, нигә кирәк миңа сезнең буш юат уларыг ыз?!
Сезнең җавапларыг ыз – тоташтан ялганд ыр!»
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Әюб 22

22

Әлифазның өченче нотыгы
Син гөнаһк ярләр таптаган борынгы юлны сайлад ыңмы?
Теманл ы Әлифаз болай дип җавап бирде:
«Аллаһ ыга кеше берәр файда китерә алырм ы?!
Хәтта иң гак ылл ысыннан да Аңа ни файда?!
3
Синең тәкъва бул уы ң Кодрәт иясенә шатл ыкм ы?!
Синең торм ыш юлың саф бул удан Аңа ни файда?!
4
Әллә Ул сине Үзеннән курыкк ан өчен шелтәл и
һәм хөкемгә тарта дип уйл ыйсыңм ы?!
5
Юк! Димәк, явызл ыг ың чиксез синең,
җиная тьләрең дә бих исап!
6
Чөнк и син кардәшләреңнән бер сәбәпсез рәһен* алд ың,
аларн ың соңг ы киемен салд ырд ың;
7
арыганнарга су эчермәдең,
ачларга икмәк бирмәдең.
8
Көчле кеше генә җир бил и ала,
анда дәрәҗәле затлар гына яши, дип санад ың син.
9
Тол хат ыннарн ы буш кул белән борып җибәрдең,
үксезләрне тая н ычсыз калд ырд ың.
10
Шуңа күрә сине элмәк кыса бара,
көтелмәгән бәла кот ыңн ы ала.
11
Сине караңг ыл ык капл ый бара, син һичнәрсә күрм исең,
ташк ын сулар баш ыңнан каплап китә.
1
2

12
13
14
15
16
17
18
19

* 22:6 Рәһен

Аллаһ ы күкләрдә, югарыда түг елмен и?!
Баш ыңн ы күтәреп кара: йолд ызлар ничек биек!
Син исә әйтерсең: „Аллаһ ы нәрсә белсен?!
Куе караңг ыл ык эченнән Ул ничек хөкем итсен?!
Бол ытлар Аңа күрергә комачаул ый,
күк гөмбәзе тирәл и генә йөри Ул“.
Син шулай гөнаһк ярләр таптаган борынг ы
юлн ы сайлад ыңм ы?
Ниг езен ташк ын сулар агызып киткән йорт сыман,
дөнья л ыктан алар вак ыт ыннан алда тарт ып алынд ылар.
Аллаһ ыга алар: „Кит яныбыздан!
Кодрәт иясе безгә нәрсә эшл и алсын соң?!“ – дип әйтә иде.
Ә бит аларн ың йортларын мал-мөлкәт белән Ул тут ырган иде.
Шулай булгач, яманнарн ың мәкерләре ерак торсын миннән!
Яманнарн ың һәлакәтен күреп, тәкъвалар сөенерләр,
гаепсезләр алардан мәсхәрәләп көләрләр:
– закладк а калд ырылг ан әйбер.
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Әюб 22, 23
20

„Дошманнарыбыз юк ителде,
мал-мөлкәтләрен ут ялмап йотт ы“.
Аллаһы белән татулаш

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

23

Аллаһ ы белән тат улаш, тын ыч яшә,
шул чаг ында сиңа мул торм ыш килер.
Аның авызыннан чыкк ан үгет-нәсыйхәтне кабул ит,
Аның сүзләрен йөрәг еңә сал.
Кодрәт иясенә кире кайтсаң, син янә күтәрелерсең.
Чат ырыңн ы гаделсезлектән арынд ырсаң,
алт ын ыңн ы – туфрак белән,
Офир алт ын ын елга чуерташ ы белән тиң күрсәң,
шул чаг ында Кодрәт иясе бул ыр синең алт ын ың,
көмеш хәзинәң дә Ул бул ыр.
Шул чаг ында син Кодрәт иясеннән ләззәт алырсың,
йөзеңне Аллаһ ыга таба күтәрерсең.
Аңа дога кыл ырсың да, Ул сине ишетер,
һәм син әйт кән нәзереңне үтәрсең.
Теләгән теләкләрең дә кабул бул ыр,
барыр юлларыңа якт ыл ык иңәр.
Рәнҗетелгән, егылган берәүне күреп: „Күтәрег ез аны!“ – дия рсең,
һәм рух ы төшкән ул адәмгә Аллаһ ы кот ыл у бүләк итәр.
Аллаһ ы хәтта гаеплене котк арыр –
синең саф-намуслы кулларың аңа кот ыл у алып килер».
Әюбнең сигез енче нотыгы
Аһ-зарларым әүвәлгечә ачы

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Җавабында Әюб болай диде:
«Аһ-зарларым әүвәлг ечә ачы,
ыңг ыраш уы мн ы тыя рга тырышам.
Аллаһ ын ы кайдан табарга икәнлег ен,
Аның тораг ына илт үче юлн ы белсәм икән –
мин Аңа дәгъвамн ы сөйләп аңлат ыр,
дәл илләремнең һәммәсен ачып сал ыр идем.
Шунда Аның нәрсә дип җавап биргәнен ишетер,
Аның нәрсә әйт кәнен аңлар идем.
Үзенең бөек кодрәтендә минем белән хөкемләшеп торыр идеме Ул?!
Юк, минем сүзләремә колак сал ыр иде Ул!
Шунда Аның белән гадел кеше буларак бәхәсләшә алыр,
Хөкемчем тарафыннан мәңг егә аклан ыр идем.
Ләк ин көнч ыг ышк а юнәлсәм – Ул анда юк,
көнбат ышк а таба барсам – анда да очрата алм ыйм.
Төнья к та берәр нәрсә эшләп йөриме – Аны күрм им,
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Әюб 23, 24

10
11
12
13
14
15
16
17

24

көнья кк а юнәләме – сизм и калам.
Ләк ин мин тотк ан юлн ы белеп тора Ул,
сынаса сынасын – алт ын кебек саф кал ырм ын.
Ул йөргән эзләрдән бард ым мин,
гел тайп ылм ыйча Аның юлын тотт ым,
Аның авызыннан чыкк ан боерыклардан тайп ылмад ым,
сүзләрен йөрәг емдә саклад ым*.
Ул Үзе хәл итә икән, кем Аңа карш ы килә алыр?!
Теләгәнен эшл и Ул!
Миңа карш ы билг еләгәннәрен үтәр Ул –
анд ый уй-ниятләре Аның күптер.
Шуңа күрә Аңардан котларым алын ып тора,
бу хакта уйлад ым исә – тетрәнеп китәм.
Аллаһ ы җан ымн ы өшетә,
Кодрәт иясе курк уга сала мине.
Әмма караңг ыл ык та тыя алмас мине,
алд ымда бар нәрсә караңг ыга чумганда да, сүземне әйт м и калмам.
Яманнарның башбаштаклыгы

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

Ни өчен Кодрәт иясе үч алу вак ыт ын алдан билг еләм и?
Ни өчен Аллаһ ын ы бел үчеләр Аның шуш ы көннәрен алдан күрм и?
Кешеләр ызан ташларын күчереп куя лар,
урлаган малларын җәйләүләрдә йөртәләр.
Ятимнәрнең ишәг ен куы п алып китәләр,
тол хат ынн ың үгезен рәһенгә алып калалар.
Фәкыйрь-юксылны юлдан читкә тибәрәләр,
барча ярлы-ябагайны качарга мәҗбүр итәләр.
Фәк ыйрьләр, ризык эзләп далада йөргән ишәкләр сыман,
көндәлек эшкә чыгалар,
һәм кысыр җир аларн ың үзләрен дә, балаларын да туенд ыра.
Читләр басуы нда урак уралар,
яманнарн ың йөзем бакчасында калдык-постык җимешне чүпл иләр.
Аларн ың киеме юк дәрәҗәсендә, яланөс ятып йокл ыйлар,
салк ында ябын ыр нәрсәләре юк.
Тауларда яңг ыр аст ында манма су булалар,
ышык эзләп, кыя ларга сыеналар.
Яман кеше атасыз ятимне ана күкрәг еннән тарт ып ала,
ярлы-ябагайдан бурыч ы өчен баласын алып кала.
Мескен-бичаралар ялангач йөри – кия р киемнәре юк,

* 23:12 ...сүзл әр ен

йөрәгемдә сакладым. – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәг ә ниг езләнеп эш
ләнг ән әлег е урынн ы «мин Аның сүзләрен икмәктән дә арт ыграк күреп, кадерләп сакла
дым» дип тә аңларг а мөмк ин.
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Әюб 24

11

12

13

14

15
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үзләре көлтә таш ысалар да, ачл ыктан интегәләр.
Рәт-рәт бул ып үскән зәйт үн агачлары арасында май сыгалар,
таптап-изеп йөзем суы чыгаралар,
ә үзләре сусаудан интегәләр.
Шәһәрдә – үлеп ятуч ылар ыңг ыраша,
ярал ылар ярдәмгә чак ыра,
ләк ин Аллаһ ы аларн ың дога-гозерләренә игът ибар итм и.
Нур якт ысына карш ы баш калк ытк ан,
якт ыл ык юлын тан ымаган,
шуннан йөрмәгән бәндәләр бар.
Фәкыйрь-юксылның җан ын кыя р өчен,
кеше үтерүче иртә таңнан торып чыга,
ә төннәрен ул урлаша.
Караңг ы төшкәнне көтеп торган уйнашч ы:
„Мине беркем дә күрм и!“ – дип, йөзен капл ый.
Талауч ы төн караңг ысында йорт диварын тишә,
ә көндезен үз өендә бикләнеп ята;
якт ын ың ни икәнен дә белм и ул.
Дөм караңг ыл ык алар өчен – таң якт ысы,
зольмәт* дәһшәтләре – аларн ың дуст ыд ыр.
Яманнарны көткән хөк ем

18

19
20

21
22

23
24

Яман бәндә – су өстендәг е күбек кенә,
биләгән җире каргалган,
йөзем бакчасына илт үче юллары буп-буш аның.
Корыл ык һәм эсселек кар суларын алып киткән сыман,
гөнаһл ыларн ы да үлеләр аймаг ы шулай суы рып алыр.
Аларн ы ана карын ы оныт ыр,
алар кортлар өчен азык бул ыр.
Алар турында кабат искә төшермәсләр –
хаксызл ык, агач кебек, чабып ташлан ыр.
Бала тапмаган кысыр хат ынн ы җәберл и алар,
толларга да рәхим-шәфкать күрсәтм и.
Әмма Аллаһ ы Үзенең куә те белән көчлеләрне читкә тибәрә;
әгәр Ул торып баса икән,
беркемнең үз язм ыш ына ышан ыч ы калм ый.
Кешегә Ул иминлек һәм тая н ыч бирә,
әмма йөргән юлларын гел күзәтеп тора.
Бер мизг елгә күтәреләләр дә – шунд ук юкк а чыгалар,
барча кешеләр кебек, авып, җиргә иңәләр,

* 24:17 Зольм әт

– караңг ыл ык.
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Әюб 24, 25, 26

башак кебек киселеп төшәләр.
25

25

Билдадның өченче нотыгы
Хак имлек вә дәһшәт – Аңарда
1
2
3
4
5
6

26

Әллә шулай түг елме? Кем мине ялганда фаш итә
һәм сүзләремне кире кага ала?»

Шуа хл ы Билдад болай дип җавап бирде:
«Хак имлек вә дәһшәт – Аңарда,
Үзенең биеклег ендә иминлек урнашт ыра Ул!
Гаскәрләре Аның санап бетерерлекме?!
Нурын ың балк ыш ы кемгә генә төшм и!
Шулай икән, Аллаһ ы карш ында кеше ничек тәкъва була алыр?!
Хатын-кыздан туган кеше ничек саф бул ыр?!
Кара, Аллаһ ы карш ында хәтта ай да якт ы түг ел,
йолд ызлар да тон ык.
Ә кеше дигәнең – бары суа лчан,
адәм баласы – бер бөҗәктер».
Әюбнең тугыз ынчы нотыгы

1
2
3
4

Әюб шулай дип җавап бирде:
«Әйе, хәлсезгә син нинд и ярдәм күрсәттең?!
Арып-талганның кул ына күпме көч,
гак ыл ы җитмәгән затк а ничакл ы киңәш бирдең?!
Күпме зирәк сүз әйтә алд ың?!
Анд ый сүзләр сөйләргә кемнән өйрәндең син, ә?
Кем рух ы сине шулай сөйләтә икән?
Аллаһының кодрәте

5
6
7
8
9
10
11

Җир суларыннан һәм шунда яшәүчеләрдән дә астарак булган
әрвахларн ың рух ын курк у биләп алган.
Аллаһ ы карш ында үлеләр дөньясы шыр ачык,
Һәлакәт урын ы* бернәрсә белән дә капланмаган.
Аллаһ ы бушл ык өстенә төн ья кн ы җәеп салган,
җирне бушл ыкк а асып куйган.
Ул Үзенең бол ытларына суларн ы тупл ый,
һәм ул бол ытлар су авырл ыг ыннан ерт ылм ый.
Үзенең тәхетен Ул, яшереп, бол ытлар белән капл ый.
Сулар өстенә офыкн ы сызып, Ул
якт ыл ык белән караңг ыл ык арасына чик куйган.
Аллаһ ы күкләрне күкрәтсә,

* 26:6 Һәл ак әт

урыны – ягън и үлеләр дөньясы (28:22 һәм 31:12 дә шул ук мәгънәдә).
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Әюб 26, 27

12
13
14

27

гөмбәзне тот ып торган баганалар курк удан калт ырый.
Үзенең кодрәте белән диңг езне тын ычланд ырд ы,
гак ыл ы белән Раһабн ы үтерде Ул.
Аның сул ыш ыннан күк йөзе якт ырып китте,
Аның кул ы кач ып барган еланн ы чәнчеп үтерде.
Болар һәммәсе –
Аллаһ ы башк арган эшләрнең кечкенә бер өлешедер!
Аның турында фәк ать пыш ылдау гына бу!
Аллаһ ын ың куә тле күкрәвен кем аңлап бетерер икән?!»
Әюбнең үз гае псезлегенә ышанд ыруы

1
2
3
4
5
6

Әюб болай дип сүзен дәвам итте:
«Миңа гадел хөкем чыгарудан баш тарт к ан Аллаһ ы,
мине кайгы-хәсрәткә салган Кодрәт иясе Үзе шаһ итт ыр!
Сул ыш ым өзелгәнче,
борын тишег емдә Аллаһ ы сул ыш ы туктаганч ы,
авызым ялган сүз сөйләмәс,
телемнән алдау сүзе чыкмас!
„Без хакл ы“ дигән сүзег ез белән мин берк айчан да килешмәм,
әҗәлем җиткәнче, „Күңелем саф минем“, – дип тәкрарлармын;
хакл ыг ымн ы яклап мин нык торырм ын,
үткән көннәрем өчен йөрәг ем мине шелтәләмәс.
Аллаһының яманнарга хөкеме

7
8

9
10

11
12

13
14

Дошман ым яман кеше исәбендә йөрсен,
миңа карш ы булганнарн ы яманнар язм ыш ы көтсен!
Соңг ы сәгате җиткәндә,
Аллаһ ы аның җан ын алганда,
денсез бәндә нәрсәгә өмет итә ала?!
Әгәр аңа бәла-каза килсә,
ишетерме Аллаһ ы аның аһ-зарын?!
Аллаһ ыга һәрдаи м ялварырм ы ул,
Кодрәт иясендә куан ыч табарм ы?!
Мин сезгә Аллаһ ын ың кодрәте турында сөйл им,
Кодрәт иясенең ния тләрен яшерм им.
Боларн ы сез үзег ез күрдег ез бит.
Шулай булгач, нигә буш сүз сөйләп торасыз?
Яман кешегә Аллаһ ыдан менә шунд ый өлеш тия р,
җәберләүчеләрнең Кодрәт иясеннән алган мирасы шулд ыр:
балалары аның бих исап күп туса да,
гомерләре кыл ычтан өзелер,
нәсел варисларын ың туйганч ы ашарына булмас.
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Әюб 27, 28
15
16
17
18
19
20
21
22
23

28

Исән калганнарын үләт зәхмәте кабергә кертер,
ә тол хат ыннар күз яшьләре дә түгә алмас.
Көмешне туфрак кебек өеп-өеп куйса да,
кия ренә катлы-катлы кием әзерләсә дә,
җыйган киемнәрен тәкъва кеше кия р,
көмешләрен гаебе юклар бүлешер.
Салган йорт ы ныкл ы түг ел – пәрәвездәй,
басудаг ы каравылч ы куы ш ы кебек.
Ятк ан ында ул бай булса да, торган ында инде бай булмас,
күзен ачса – бар нәрсәсеннән җилләр искән.
Туфан суларыдай дәһшәт басар аны,
төнлә өермә бөтереп алыр.
Көнч ыг ыштан искән сәм ум җиле урын ыннан куптарыр,
очырт ып алып китәр;
аяусыз рәвештә ябырыл ыр ул,
алны-артны карам ыйча качарга мәҗбүр итәр,
арт ыннан сызгыра-сызгыра кул чабып кал ыр».
Зирәклек турында кыйсса

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

* 28:2 Мәгъд ән

«Әйе, көмеш шахталары бар,
алт ынн ы юып таба торган урыннар бар.
Тимерне – җирдән казып,
бак ырн ы мәгъдән* эретеп табалар.
Кешеләр караңг ыл ыкн ы чиг ендерәләр,
таш эзләп, дөм караңг ыл ык хөкем сөргән
тирәнлекнең төпкеленә үтеп керәләр;
адәм зат ы яшәмәгән урыннарда мәгъдән
коелары казыйлар,
һичкем аяк басмаган ерак җирләрдә, шул коеларда,
бауларда асыл ын ып эшл иләр.
Менә, икмәк үстерә торган җир
тирәндә-тирәндә утта эрегән сыманд ыр;
андаг ы ташларда зәңгәр якутлар яшеренгән,
алт ын бөртекләре сибелгән.
Шунда илт үче юлн ы ертк ыч кошлар белм и,
лач ынн ың күзе аны күрә алм ый;
анда кырг ый җанвар да йөрмәгән,
арыслан да аяк басмаган;
ә кешеләр таш кыя ларга кул ын күтәрә,
тауларн ы төбе-тамыры белән әйләндереп ташл ый;
тау-ташлар арасында канаулар казый,
– казылма байл ык, руда.
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Әюб 28

11

12
13
14
15
16
17
18
19

һәм аларн ың күзе барча шул хәзинәне күрә;
елга суларына алар буа лар кора
һәм яшерен хәзинәләрне дөнья йөзенә чыгара.
Ә зирәклек кая н табыла соң,
зиһеннең чыганаг ы кайда?
Аңа илт үче юл кешегә билг есез –
бу терек дөнья да аны эзләп табу мөмк ин түг ел.
Төпсез тирәнлекләр: „Миндә ул юк“, – дия р,
„Миндә дә юк“, – дип әйтер диңг ез.
Алт ын түләп алып булм ый аны,
көмеш үлчәп биреп тә алалм ыйсың;
Офир алт ын ы белән дә,
затл ы ахак яки зәңгәр якут белән дә бәя ләнм и ул.
Алт ын һәм кыйммәтле пыя ла белән дә тиңләшм и ул,
саф алт ын савытк а да алышт ыра алм ыйсың аны.
Мәрҗән вә бәлл үр турында уйл ыйсы да юк,
зирәклекнең бәһасе энҗеләрдән кыйммәтрәк.
Хәбәшстан топазы да тиңләшә алм ый аның белән,
саф алт ын белән дә бәя ләнм и ул.
Зирәклекнең кайда икәнлеген Аллаһы гына белә

20
21
22
23
24

25
26
27
28

Алайса, зирәклек кая н килә соң?
Зиһеннең чыганаг ы кайда?
Ул бар терек җанн ың күзеннән яшерелгән,
күк кошларыннан да кач ырылган.
Хәтта Һәлакәт белән Үлем дә:
„Аның турында ишетеп кенә беләбез“, – диләр.
Бары тик Аллаһ ыга мәгъл үм аңа илт үче юл –
аның кайда икәнлег ен Аллаһ ы гына белә.
Аның караш ы җирнең читләренә кадәр җитәдер,
күкләр аст ында ни-нәрсә барл ыг ын
күреп-күзәтеп тора Ул.
Җилләргә куә т биргәндә,
суларн ың чиг ен билг еләгәндә,
яңг ырларга – яву вак ыт ын,
яшенле яңг ырларга юл күрсәткәндә,
зирәклекне күреп алд ы Ул һәм кадерен аңлад ы,
сынап карап, югары бәясен бирде.
Ә кешегә Ул болай диде:
„Хуҗа-Хакимнән курк у – зирәклек ул,
явызл ык кылмау – гак ылд ыр“».
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Әюб 29

29

Әюбнең соңгы нотыгы
Аллаһы мине саклаган көннәрне кире кайтарып булса иде
Әюб, сүзен дәвам итеп, болай диде:
«Әгәр элекке заманнарн ы,
Аллаһ ы мине саклаган көннәрне кире кайтарып булса иде:
3
ул чакларда минем юлымн ы Аның чыраг ы якт ырт ып тора,
шун ың нуры мине караңг ыда адашт ырм ый йөртә иде.
4
Хәзер дә шул яшьлек көннәремдәг е сыман булса иде.
Йорт ымн ы ул заманда Аллаһ ы Үзенең канат ы аст ында тота иде,
5
Кодрәт иясе гел янәшәмдә,
балаларым янымда гөрләп тора,
6
аякларым сөттә коена,
кыя лардан миңа зәйт үн мае агып тора иде.
7
Өлкәннәр җыен ында үз урын ыма утырырга дип
шәһәр капк асы янына чыг ып килгәндә,
8
егет-җилкенчәк, мине күрүгә, юл бирә,
өлкәннәр, урыннарыннан торып, аяг үрә баса иде;
9
түрәләр сүздән тукт ый,
авызларын учлары белән капл ый,
10
дәрәҗәле затлар да, телләре аңк ауларына ябышк андай,
сөйләү куә тен югалта иде.
1
2

11
12
13
14
15
16
17

18

* 29:17 Залим

Ул заманда сүзләремне ишет үчеләр мине мактад ы,
эшләремне күрүчеләр хуплад ы.
Чөнк и ярдәм сораган фәк ыйрьне,
яклауч ысыз ятимне мин котк ара идем.
Үлем ятаг ындаг ылар мине фат их ал ый иде;
тол хат ын күңеленә шатлык-сөенеч сала идем мин.
с
Тәкъвал ыкн ы кием итеп кия идем,
гаделлек минем өчен өстемдәг е япанчам, баш киемем иде.
Сук ырларга – күз,
аяксызларга аяк булд ым ул заманда.
Фәк ыйрьләргә ата булд ым,
миңа тан ыш булмаганнарн ың дәгъвасын тикшердем,
ә зал имнең* ияг ен төйдем,
авызыннан табыш ын тарт ып алд ым.
Мин болай уйлаган идем:
„Үз оямда үләрмен,
көннәрем ком бөртег едәй хисапсыз бул ыр,
– изүче, җәберләүче, явыз.
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Әюб 29, 30
19
20

21
22
23
24

25

30

там ырларыма дым-су килеп торыр,
ботакларым чык тамч ысы белән каплан ыр,
дан-шөһрәтем тут ыг у белмәс,
җәя мнең кереше һәрвак ыт нык тарт ылган бул ыр“.
Мин сөйләгәндә, кешеләр колак сал ып тыңлад ылар,
киңәшемне көтеп, тын гына торд ылар;
мин сүздән туктасам, һичкем гәп куертм ый иде,
минем сүзләр аларн ың күңелен чык тамч ысы кебек сугара иде.
Алар мине яңг ыр көткән сыман көтеп алалар,
язг ы яңг ыр тамч ыларын йотк ан кебек, сүзләремне йоталар иде;
өметен югалтк аннарга елмайганда,
тег еләр апт ырап карап торалар иде –
минем ачык йөзем аларн ы дәртләндереп җибәрә иде.
Аларга, баш бул ып, барыр юлларын күрсәтә идем,
гаскәр арасында басып торган патшалары кебек,
кайг ыга батк аннарн ы юат уч ы кебек идем.
Әюбнең кешеләр тарафыннан кимсетелүе

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Инде хәзер яшьрәкләр миннән көләләр.
Аларн ың аталарын мин
көт үләремне саклауч ы этләр янына да якын җибәрмәс идем.
Нәрсәгә миңа аларн ың кул көче,
әгәр дәрманнары беткән икән?!
Алар мохтаҗл ыктан һәм ачл ыктан коры сөя ккә калганнар,
корып кипкән җирне җансыз чүлдә, караңг ыл ыкта кимерәләр;
әрәмәлектә тозлак үлән җыя лар,
аларн ың ризыг ы – арт ыш там ыры.
Аларн ы кешеләр арасыннан куа лар,
каракларга кычкыргандай, артларыннан кычк ырып калалар.
Алар кипкән елга ерымнарында,
чок ырларда, ташлар арасында яшәргә мәҗбүр.
Куаклар арасында хайван кебек улый,
күгән төбендә бер-берсенә елыш ып утыра алар –
мәнсез, нәсел-нәсәпсез,
бар җирдән куы лган әтрәк-әләм өере!
Инде хәзер шулар, миннән көлеп, мәсхәрәле җырлар чыгаралар –
мыскыллы-рәнҗетүле әйтемнәр иясе булд ым.
Миннән җирәнеп, яныма якын килм иләр,
оялм ыйча йөземә төкерәләр.
Аллаһ ы кимсетте мине – җәя мнең керешен йомшартт ы,
менә шуңа да алар минем алда иркенәеп киттеләр.
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Әюб 30
12

13

14
15

Шуш ы өер миңа уң яктан ташлана,
мине төртеп егарга тырыша,
харап итмәкче бул ып, һөҗ үмгә күчә.
Алар минем бөтен юлларымн ы япт ылар,
минем өскә бәла арт ыннан бәла җибәреп торалар –
кулдаш та кирәкм и үзләренә.
Җимерелгән дивар аша ург ылган һөҗ үмчеләрдәй,
юлларындаг ы бар нәрсәне ишеп-ватып, минем өскә ябырылалар.
Афәт арт ы афәт килде миңа,
абруем җил белән очып киткәндәй булд ы,
иминлег ем бол ыт кебек эреп юкк а чыкт ы.
Ә Син җавап бирм исең

16
17
18
19

20
21
22
23

24
25

26
27
28
29

Хәзер менә күкрәг емдә гомерем шәме сүнеп килә,
хәсрәтле көннәр куы п җитте мине;
төннәрен сөя кләрем сызлап чыга,
берт уктаусыз авыруы м кимерә мине.
Аллаһ ы бар көченә киемемнән эләктереп алд ы,
күлмәг ем якасыдай, муен ымнан кыст ы.
Ул мине пычракк а атт ы –
көл-тузан сан ында калд ым мин.
Сине ярдәмгә чак ырам, ә Син җавап бирм исең,
карш ыңа басам, ә Син дәшм ичә генә карап торасың.
Миңа карата рәх имсезләндең Син –
кодрәтле кул ың белән читкә куасың.
Син мине, күтәреп, җилләр иркенә тапш ырасың,
өермәдә бөтерәсең.
Беләм: Син мине үлемгә алып барасың,
барл ык җан ияләренә тәгаенләнгән йортк а!
Бәлагә тарыган кеше ярдәм сорап аваз салса,
аңа начарл ык эшләргә кул сузаларм ы?!
Бәхетсезне күреп, минме күз яше түкмәдем?!
Фәк ыйрьне кызган ып, минме хәсрәт чикмәдем?!
Мин яхш ыл ык көттем – явызл ык борын төртте,
мин якт ыл ык өмет иттем – караңг ыл ыкк а юлыкт ым.
Минем җан ым өзгәләнә, тын ычл ык таба алм ый,
алда мине бәхетсез көннәр сагалап тора,
кара көеп, тулган ып йөрим, коя ш ым сүнгән;
җәмәгать җыен ында ярдәм сорап кычк ырып торам ын.
Хәзер мин – чүл бүресенең туган ыд ыр,
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Әюб 30, 31

30
31

31

тәвә кош ын ың дусты-иптәшедер.
Тәнемне һаман кара кут ыр капл ый бара,
бизгәктән бөтен гәүдәм ут яна.
Минем гөсләм хәзер үксеп елый гына,
кураем да егълауч ылар сыман ыңг ыраша.
Аллаһының җәз асыннан куркам

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

16
17

Кызларга күз атмам, дип
күзләрем белән килеш ү төзегән идем.
Югарыдан, Аллаһ ыдан кешегә өлеш – нәрсә?
күктәг е Кодрәт иясеннән кешегә мирас – нәрсә?
Әллә һәлакәт явызга язмаганм ы,
әллә афәт бозык кешегә билг еләнмәгәнме?!
Аллаһ ы минем юлларымн ы күрм име,
атлаган адымнарымн ы санап торм ыйм ы әллә?!
Әгәр мин ялганга чум ып яшәгәнмен,
аякларым алдаш уга ашыкк ан икән –
Аллаһ ы мине үтә төгәл бизмәндә үлчәсен,
шунда минем сафл ыг ымн ы күрер!
Әгәр аякларым туры юлдан тайп ылган икән,
йөрәг ем күз нәфесенә ияреп киткән икән,
учларыма пычрак ябышк ан чак булган икән –
мин чәчкәнне башк а берәү җыеп ашасын,
шыт ымнарым төбе-тамыры белән йолк ып алынсын!
Әгәр йөрәг ем чит хатын-кыз белән чуа лган икән,
күршем ишег е арт ында аны сагалап торганм ын икән –
хат ын ым башк а берәүгә он тартсын,
аның белән ятлар йокласын!
Бу – бозыкл ык,
хөкем ителергә тиешле җиная ть,
Һәлакәт урын ына җиткәнче көйдереп баруч ы,
барл ык уңыш ымн ы там ырына кадәр янд ыруч ы ут бул ыр иде.
Кол ир яки кол хат ын миңа дәгъва белдергәндә,
аларн ы гадел хөкемнән мәхрүм иткән булсам,
һәм шунда Аллаһ ы Үзенең хөкемен башласа, мине җавапк а тартса –
нәрсә эшләр идем, нәрсә әйтер идем?
Анам карын ында мине яратк ан, аларн ың үзләрен яратк ан,
аналарыбыз карын ында һәммәбезне бар кылган – Аллаһ ыд ыр!
Әллә мин ярл ыларн ың гозерен кире какт ымм ы,
яки тол хат ынн ың күзләре минем арк ада сүндеме,
әллә мин үз өлешемне үзем генә ашад ымм ы
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Әюб 31

18
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
30
31
32
33-34

һәм ятимнәр белән уртаклашмад ымм ы?!
Юк, яшь чаг ымнан мин ятимнәр өчен аталары урын ына булд ым,
үсмер чаг ымнан ук тол хат ыннарга терәк булд ым!
Ялангач бичаран ың харап бул уы н
яки киемсез фәкыйрьнең өшәнүен күреп,
битараф кына торган булсам,
сарыкларымн ың йон ы аларн ы җыл ытмаса,
һәм шул мескен адәмнәрнең йөрәкләре мине фат их аламаса,
мәхкәмәдә яклауч ыларым барын белеп,
берәр ятимгә кул күтәргән булсам –
иңбаш ым чок ырыннан кайм ыксын,
кул ым буы н ыннан өзелеп төшсен!
Мин Аллаһ ын ың җәзасыннан курк ам –
Аның бөеклег е карш ында боларн ы эшл и алмас идем!
Әгәр мин алт ынга өмет багласам,
саф алт ынн ы терәг ем дип санасам,
үземнең куә тем, байл ыг ым
һәм мал-мөлкәтем белән масаеп яшәсәм,
әгәр коя шн ың якт ы нур сибүен,
айн ың гал ибанә йөзеп йөрүен күргәндә,
йөрәг ем вәсвәсәгә бирелеп,
аларга яшертен генә үбү ишарәсе юлласам,
бу да хөкемгә тарт ырл ык җиная ть,
күкләрдәг е Аллаһ ыга хыя нәт бул ыр иде!
Әллә мин дошманнарымн ың һәлакәтенә сөендемме?!
Аларга бәла килгәнгә тантана иттемме?!
Юк, телемә гөнаһ җыя рга ирек бирмәдем мин,
дошман ыма берк айчан ләгънәт укымад ым.
Өемдәг е кешеләр берк айчан да:
„Туйганч ы ит белән сыйласа иде ичмасам!“ – дип әйт мәде.
Мосафирлар капк ам төбендә төн кунмад ы –
юлч ыларга ишекләрем ачык иде.
Хал ык төркеменнән курыкк анга,
кардәшләремнең нәфрәтле караш ыннан шүрләгәнгә күрә,
кылган начар гамәлләремне
башк алар кебек* йом ып калд ымм ы,
ялг ышларымн ы куен кесәмдә яшереп саклад ымм ы –
дәшм и генә өемдә посып ятт ымм ы?!

* 31:33 ...башк ал ар

кебек... – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «Адәм кебек» диг әнне дә аңлат ырг а

мөмк ин.
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Әюб 31, 32

Кодрәт иясе җавабын әйтсен
35

36
37

38
39
40

И-и, кем дә булса игът ибар белән тыңласа иде мине!
Менә, имзам белән сүзләремнең хакл ыг ын расл ыйм.
Инде Кодрәт иясе җавабын әйтсен,
гаепләремнең исемлег ен язып куйсын,
һәм мин ул исемлекне иңемә асып,
баш ыма таҗ итеп киеп йөрер идем;
һәр адым ымн ы сөйләп биреп,
Аллам карш ына түрәләрдәй килер идем.
Мине гаепләп, җирем иңрәп куйган,
буразналары бергәләшеп елашк ан булса,
җирнең җимешләрен бушлай ашаган
һәм җир эшкәрт үчеләрне кысрыклап чыгарган булсам,
ул чаг ында бодай урын ына – чәнечкеле куак,
арпа урын ына чүп үләне үсеп чыксын».
Шуш ында Әюбнең сүзе тәмамлана.

32

Элиһуның нотыклары

Шул чаг ында әлег е өч ир бәхәсләш үдән туктад ылар, чөнк и үзенең хак
лыг ына Әюбнең иман ы кам ил иде. 2 Әмма Рам ток ым ына караган, Бузн ың
нәсел варисы Баракел угл ы Элиһу чыг ырыннан чыкт ы. Әюбнең Аллаһ ын ы түг ел, ә
бәлк и үзен хакл ы санавына ачуы килде аның; 3 «Әюб хакл ы түг ел», – дип санаса
лар да, аңа карш ы дәл ил таба алмаган Әюбнең дусларына да ачуы чыкт ы. 4 Элиһу
Әюбкә сүз катарга ашыкмаган иде, чөнк и тег еләр аннан олырак яшьтә иде; 5 ләк ин
бу өч ирнең әйтер сүзе беткәнне күргәч, ачуы н баса алмад ы.
1

Элиһуның беренче нотыгы
Олы яшькә җиткәннәр генә дөрес фикер йөртәме?!
6

Бузн ың нәсел варисы Баракел угл ы Элиһу болай диде:
«Мин яшьмен, ә сез – өлкәннәр;
шун ың өчен дә каушап һәм курк ып калд ым,
белгәннәремне сөйләм ичә торд ым.
7
Мин болай дип фикер йөрттем:
ярар, әйдә, өлкәннәр сөйләсен,
олы яшьтәг еләр акыл өйрәтсен.
8
Ләк ин кешегә зиһенне аның рух ы –
Кодрәт иясенең сул ыш ы бирә!
9
Яшен яшәгән кеше генә гак ылл ым ы,
олы яшькә җиткәннәр генә дөрес фикер йөртәме?!
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Әюб 32, 33
10

Шулай булгач, хәзер инде мине тыңлаг ыз,
белгәнемне мин дә әйт им!

11

Мин сезне сабыр гына тыңлад ым,
сез сүз сайлаган арада, фикер сөрешег езне аңларга тырышт ым.
Сүзләрег езнең асыл ына төшенергә тырышт ым:
сезнең берег ез дә Әюбнең фикерен бәреп екмад ы,
беркем дә аның сүзләренә җавап бирмәде.
„Без акылл ы фикергә килдек:
аны кеше түг ел, ә бәлк и Аллаһ ы фаш итсен!“ – дип әйтә күрмәг ез.
Әюбнең сүзләре миңа юнәлмәгән,
һәм мин аңа сезнеңчә җавап бирмәя чәкмен.

12

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

33

Әюб, алар апт ырашта калганнар, берн и дәшм иләр,
чөнк и башк а әйтер сүзләре юк;
аларн ың сүзләре беткән икән,
нәрсә дип миңа көтеп торырга?!
Минем дә бит әйтер сүзем бар,
белгәнемне мин дә әйт им.
Күңелемдә минем – сүзләр ташк ын ы,
борч уларым тынг ы бирм и миңа,
әйтерсең лә, эчемдә шәраб кайн ый –
шартлап ярыл ырга җиткән яңа турсык кебекмен.
Әйтермен дә – җиңеләеп китәрмен;
авызымн ы ачып җавап бирим.
Кемнең кем бул уы на карап тормастан,
берәүгә дә ярарга тырышм ыйча әйтәм.
Хәер, мин ялагайлана белм им дә,
югыйсә Ярат уч ым күптән юк итәр иде мине!
Аллаһы бер тапкыр, ике тапкыр да әйтә

1
2
3
4
5
6

Инде, Әюб, минем сүзләремне тыңла,
мин сөйләгәннәргә колак сал!
Авыз ачып тел тибрәтәм,
мин хәзер сөйл и башл ыйм.
Ә сүзләрем чын йөрәктән чыга,
иреннәрем – белгәнне, хак сүз сөйл и.
Мине Аллаһ ы Рух ы бар кылд ы,
Кодрәт иясенең сул ыш ы яшәтә мине.
Булд ыра алсаң – җавап бир, дәл илләр китер,
көрәшкә чык әйдә!
Аллаһ ы карш ында мин дә синең кебек үк –
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Әюб 33

7

8
9
10
11

12
13
14

15
16-17

18
19
20
21
22
23
24

25

мин дә балч ыктан әвәләп ясалганм ын;
шулай, миннән курк ыр урын ың юк,
һәм кул ым сиңа авыр йөк бул ып ятмас.
Сөйләгәннәреңне ап-ачык ишетеп торд ым,
әле дә сүзләрең колаг ымда яңг ырыйд ыр:
„Мин пакь, һәм гөнаһларда катнаш ым юк,
бозык түг елмен, миндә гаеп тә юк!
Ә Ул мине гаепләргә сәбәп табып кына тора,
мине Үзенең дошман ы дип уйл ый,
аякларымн ы кал ыпк а тыг ып куя да
һәр юлымн ы күзәтеп-тикшереп тора“.
Моңа карш ы мин болай дип әйтәм: син хакл ы түг елсең,
чөнк и Аллаһ ы кешеләрдән бөегрәк!
Нәрсә дип син Аны гаепл исең:
имештер, Ул кешегә җавап бирм и.
Кешеләр Аны аңламаса,
Аллаһ ы бер тапк ыр,
ике тапк ыр да әйтә.
Адәм балалары, тирән йок ыга тал ып,
ятакларында төшләр күрә-күрә ятк анда,
аларн ы мәшәк атьләрдән арынд ыру,
тәкәбберлектән котк ару өчен,
колакларына иелә дә үгет биреп кисәтә Ул.
Ул шулай кешеләрне упк ыннан котк арып кала,
Үлем елгасын үтәргә бирм и.
Шулай ук чир ятаг ы да кешене төзәтә,
җелег енә төшкән авыру да акылга утырта ала;
анд ый чакта кешенең тамаг ыннан ризык үтмәс,
тәм-том да тәмен югалт ыр;
аның тәне күз алд ында сызып бетәр,
сөя кләре калкып-төртеп торыр;
аның җан ы кабер якасында бул ыр,
һәм үлем алып кил үче затлар аңа якыная барыр.
Әмма янында меңләгән фәрештәнең берсе –
яклауч ысы, хак юл күрсәт үчесе булса,
Аллаһ ы, бу бәндәсен кызган ып, фәрештәгә әйтер:
„Җибәр аны, кабергә җиткермә,
аның өчен түләргә Минем йол ым ым бар“, – дия р.
Шул чаг ында ул кешенең тән-бәдәне, яшьлег ендәг е кебек,
яңарып китәр,
егетлек дәрман ы аңа кабат әйләнеп кайт ыр.
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Әюб 33, 34
26

27-28

29-30

Кешене үлем упк ын ыннан котк арыр
һәм тереклек якт ысы белән якт ырт ыр өчен,
Аллаһ ы шулай ике, өч тапк ыр да – күп тапк ырлар эшләр.

31

Колак сал, Әюб, тыңла мине,
һәм мин сөйләгәндә дәшмә.
Инде әйтер сүзең булса, җавап бир;
сөйлә – бик теләп синең хакл ы бул уы ңн ы күрер идем.
Әйтер сүзең юк икән, мине тыңла, дәшмә,
мин сиңа акыл бирәчәкмен».

32
33

34

Әлег е кеше дога кыл ыр,
һәм Аллаһ ы аның догасын кабул итәр;
кеше, шатлан ып, Аллаһ ы хозурына килеп басар,
һәм Аллаһ ы аңа тәкъвал ыг ын кире кайтарыр.
Хал ык карш ына чыг ып басып, ул:
„Гөнаһ кылд ым мин, гаделлеккә хыя нәт иттем,
ләк ин Ул миңа тиешле җәзан ы бирмәде.
Ул мине үлем упк ын ыннан котк арып калд ы –
һәм мин яшим, якт ыл ыкн ы күрәм!“ – дип җырлар.

Элиһуның икенче нотыгы
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Элиһу болай дип дәвам итте:
«Тыңлаг ыз мине, акыл ияләре!
Белеме булганнар, сүзләремә колак сал ыг ыз!
Тел-аңкау азык тәмен тойган кебек,
колак та сүзнең мәгънә тирәнлег ен сын ый.
Хак ыйк атьнең ни икәнен үзара тикшереп карыйк,
уртак нәт иҗәгә кил ик: нәрсә соң ул игелек?
Әюб әйтә: „Мин гаепсез,
әмма гадел хөкеменнән Аллаһ ы мине мәхрүм итте;
хакл ык минем якта булса да, ялганч ыга чыгард ылар,
гаепсез булсам да, төзәлмәс яралар алд ым“.
Әюб кебек кеше барм ы бу дөнья да?!
Мыск ылл ы сүз әйт ү аңа – су эчеп кую гына,
бозыклар белән бер уйда ул,
яманнар юлыннан йөри;
ул бит: „Аллаһ ыга ярарга тырыш удан
кешегә ни файда?!“ – ди.
Явызлык кылу – Кодрәт иясенә ят нәрсәд ер

10

Шуңа күрә, акыл ы булганнар, тыңлап баг ыг ыз:
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Әюб 34

11
12
13
14
15

16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26-27

28
29-30

Аллаһ ы яманл ыктан ерак торад ыр,
гаделсезлек – Кодрәт иясенә ят нәрсәдер!
Кешеләргә бәя не кылган гамәлләренә карап бирә Ул –
һәркем үзенә тиешле әҗерен ала.
Чынлап та, Аллаһ ы яманл ык кылм ыйд ыр,
Кодрәт иясе хак ыйк ый хөкемне бозм ыйд ыр.
Җир белән идарә итүне кем Аңа тапш ырган?!
Кем соң Аңа бөтен дөнья н ы биргән?!
Әгәр Аның күңеленә бер ния т килеп,
Үзенең Рух ын, өргән сул ыш ын, кешедән кире алса,
бар тереклек шул мизг елдә һәлак бул ыр,
шул мизг елдә кеше туфракк а әверелер иде.
Әгәр син гак ыл ыңда икәнсең,
тыңла мон ы, мин сөйләгәннәрне күңелеңә сал!
Гаделлекне күрәлмауч ы зат хак имлек итә алырм ы?!
Хакл ык вә Кодрәт иясен гаепләп чыгарм ын дисеңме?!
Ул бит патшаларга: „Син – бәдбәхет!“ – дип әйт үче,
түрәләрне: „Син – яман кеше!“ – дип атауч ы.
Түрәләргә Ул ярарга тырышм ый,
байларн ы ярл ылардан өстен куйм ый,
чөнк и Ул аларн ың бөтенесен Үзе бар кылд ы.
Алар төн уртасында кинәт үлеп китәләр;
хал ыклар болганалар да аннан юкк а чыгалар;
көчлеләр дә кеше кул ы орынм ыйча гаи п булалар.
Кешенең гомер юлын күзәтеп,
Аллаһ ы аның һәр адым ын күреп тора –
бозык бәндәләр качарл ык караңг ы урын,
дөм караңг ы җир табылмас.
Кешеләрне кайчан хөкемгә тартасын
Аллаһ ы алдан белдерергә кирәксенм и.
Аллаһ ы, сорап-нитеп тормастан, көчлеләрне кырып сала,
алар урын ына башк аларн ы куя.
Әйе, Ул аларн ың эш-гамәлләрен белеп тора,
бер төн эчендә барысын да кырып сала һәм себереп түгә!
Аңардан йөз чөергәннәре,
Аның юлларын тан ып белмәгәннәре
һәм явызл ык кылганнары өчен,
Ул бөтен кешенең күз алд ында аларн ы җәзага тарта.
Чөнк и Аңа ярлы-ябагайның ачыргалан ып кычк ыруы килеп иреште,
һәм Ул кимсетелгәннәрнең моң-зарын ишетте.
Инде Ул дәшм и тора икән, Аны гаепләргә кем җөрьә т итәр?!
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Әюб 34, 35

Әгәр Ул йөзен яшерә икән, Аны кем күрә алыр?!
Хал ыкк а тозак коруч ы денсезләр патшал ык кылмасын өчен,
Ул тул ы бер хал ыкн ы да, аерым бер кешене дә күзәтеп тора.
31
32
33

34
35
36
37

35

Әйт ик, берәү Аллаһ ыга болай ди:
„Мин гаепле, тик яңадан гөнаһ кылмам;
нәрсәнедер аңлам ыйм икән – өйрәт мине,
моннан ары гаделсезлек кылмам“.
Ничек уйл ыйсың: Аллаһ ы аны җәзага тарт ырга тиешме?
Ә син Аны үзең кире какт ың ләбаса!
Миңа түг ел, сиңа сайл ыйсы;
әйдә, сөйлә – нәрсә уйл ыйсың?
Акыл ы булган, мине тыңлаган зирәк кешеләр:
„Белмәгәнгә күрә, Әюб шулай сөйл и –
аның сүзләрендә мәгънә юк“, – дип әйтер.
Бозыкларга хас җаваплары өчен
тул ысынча сыналсын Әюб!
Чөнк и гөнаһлары өстенә ул буйсынмавын да куша,
кул чабаклап, безне мыск ыллап утыра,
Аллаһ ыга карш ы мәсхәрәле сүзләрен яуд ыра».
Элиһуның өченче нотыгы
Берсе дә: «Безне бар кылган Аллаһы кайда соң?» – димәс

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Сүзен дәвам итеп, Элиһу болай диде:
«Синең „Аллаһ ы түг ел, мин хакл ы“ дигән сүзләрең
дөрес дип уйл ыйсыңм ы?!
„Гөнаһ кылмаудан миңа ни файда һәм ни табыш?“ – дип сорасаң,
сиңа да, дусларыңа да болай диеп җавап бирәм:
күккә күтәрелеп кара, бол ытларн ы күзәт –
алар синнән ничек биекләр!
Гөнаһ кылсаң, Аллаһ ыга моннан ни зарар?!
Гаепләреңне артт ырасың икән, Аллаһ ыга моннан ни зыя н?!
Тәкъвал ыг ың Аңа ни бирә?!
Синең кулдан нәрсә кабул итеп ала Ул?!
Яманл ыг ың бары адәм балаларына каг ыла,
дөреслег ең дә бары кешеләр өчен генә.
Кешеләр җәбер-золымнан ыңг ыраша,
көчлеләр кул ыннан котк ару сорап кычк ыра.
Әмма берсе дә: „Безне бар кылган Аллаһ ы кайда соң?
Төннәрен безгә өмет җыры бүләк итүче кайда?
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Әюб 35, 36

Җир йөзендәг е хайваннарга караганда
безгә күбрәк акыл биргән
һәм безне очар кошлардан зирәгрәк иткән Ярат уч ыбыз
кайда?“ – димәс.
Монд ыйларга, ыңг ыраш ып кычк ырсалар да,
Аллаһ ы җавап бирм и,
чөнк и аларн ың күңелләре тәкәббердер.
Аллаһ ы аларн ың ялваруы н ишетм и,
Кодрәт иясе аларга игът ибар итм и.

11

12

13

Ләк ин ничек итеп син: „Аны күрм им“, – дип әйтә аласың?!
Синең дәгъваң Аның кул ында – хөкемен көт!
Таг ын син: „Аллаһ ы гөнаһларга дикък ать бирм и,
ярсуы н түгәргә ашыкм ый“, – дип әйтәсең.
Шулай авызы белән тег ермән тарта Әюб,
тиле сүз белән дөнья н ы тут ырд ы».

14
15
16

36

Элиһуның дүртенче нотыгы
Аллаһының гад еллеге
1
2
3
4

Элиһу болай дип өстәде:
«Аз гына көтеп тор – һәм мин сиңа аңлат ып бирермен,
Аллаһ ын ы яклап, таг ын кайбер нәрсәләр әйтермен.
Фикерләремне ерактан башл ыйм,
Ярат уч ымн ың гаделлег ен исбатлап бирәм.
Чынлап та, минем сүзләрем ялган түг ел,
синең карш ыңда кам ил белемле кеше басып тора.

5

6
7

8
9
10

* 36:6 Мазл ум

Аллаһ ы – кодрәтле! Әмма Ул беркемгә дә
мыск ыллап карам ый.
Аның көче һәм акыл ы бөектер.
Яман кешене Ул исән калд ырмас,
ә мазл умнарга* гаделлек белән гамәл кыла;
тәкъвалардан йөзен чөермәс,
аларн ы тәхеткә, патшалар рәтенә утырт ыр,
күтәрел үләре мәңг елеккә бул ыр.
Әгәр кеше бәхетсезлек белән богауланган,
бәйлелеккә төшкән икән,
димәк, Аллаһ ы аларн ың эш-гамәлләренә,
тәкәбберлектә кыл ынган җиная тьләренә ишарәл и,
үгет-нәсыйхәтен ишетсеннәр өчен, шулай колакларын ача,
гөнаһлардан баш тарт ырга куша.
– рәнҗет елг ән, түб әнсет елг ән зат.
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Әюб 36
11

12

13

14
15

16

17
18
19
20
21

Инде тыңласалар һәм Аңа хезмәт итә башласалар,
алдаг ы көннәре – иркен, мул торм ышта,
калган гомерләре шатл ыкта үтәр.
Ә тыңламасалар – юк ителерләр,
акыл-зиһенгә ирешм ичә һәлак бул ырлар.
Денсезләрнең йөрәг ендә ачу ярсый;
Аллаһ ы аларн ы богаулап куйгач та,
Аңардан шәфк ать сорап ялварм ыйлар.
Алар яшьл и үләләр,
торм ышлары фәхеш ирләрнекедәй кыск а була.
Мазл умнарн ы исә Аллаһ ы газап биреп котк ара,
газап чиккәндә, Үзен ишетсеннәр дип, колакларын ача.
Тарл ыктан Ул сине дә
киртәләр булмаган киңлеккә чыгарыр иде,
өстәлең сый-нигъмәттән сыг ыл ып торыр иде.
Ләк ин сине яманнарга тәгаенләнгән хөкем көтә –
гадел хөкем куы п тотар сине.
Сак бул, байл ык сине кызыкт ырмасын,
мул ришвәт сине юлыңнан язд ырмасын.
Бөтен егәрең,
туплаган бар байл ыг ың сине бәладән котк арырм ы?!
Бөтен хал ыкларн ың җир йөзеннән
юкк а чыгар төнен көтмә!
Бозыкл ык юлына аяк басудан саклан,
газаплар сиңа юкк а гына бирелмәгән.
Аллаһының бөе клеге

22
23
24
25
26
27
28

Күрче: Аллаһ ын ың куә те ник адәр бөек!
Аның кебек берәр остаз барм ы таг ын?!
Ничек эшләргә кирәклег ен Аңа кем күрсәткән?!
„Син дөрес эшләмәдең“, – дип, Аңа карш ы кем әйт кән?!
Җырларда макталган Аның изг е гамәлләренә
мәдх ия ләр яуд ырырга син онытма.
Аның эшләрен бар кеше күреп тора,
гаҗәпләнеп читтән тамаша кыла.
Шулай, Аллаһ ын ың бөеклег ен аңлап бетерерлек түг ел,
Аның гомер хисабы санап бетерг есез.
Ул, су тамч ыларын бергә җыеп,
томаннан яңг ыр тупл ый,
бол ыттан яңг ыр яуд ыра,
кешеләрне ташк ын сулар белән күмә.
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Әюб 36, 37
29

30
31
32
33

37

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бол ытларн ың агыш ын,
Аллаһ ы чат ырыннан чыкк ан күк күкрәү авазларын
төшенергә кемнең хәленнән килер?!
Бол ытларн ы Ул әнә балк ышларга күмә,
диңг ез тирәнлекләрен караңг ыл ык белән каплап куя.
Хал ыклар өстеннән Ул менә шул рәвешле хак имлек итә
һәм аларга мул итеп ризыг ын да бирә.
Аның кул очыннан яшен очып чыга –
кайда кушса, шунда яшен суга;
күк күкрәүләр Аның кил үен хәбәр итә,
хәтта хайваннар да Аның якынлаш уы н аңл ый*.
Шуларн ы уйласам, йөрәг ем
күкрәг емнән чыгардай бул ып тибә башл ый.
Ишетәсезме? Аның дәһшәтле тавыш ын,
авызыннан чыкк ан гөрелтене ишетәсезме? –
Бөтен күк гөмбәзен тут ырып яңг ырый,
яшеннәре җир читенә җитә әнә.
Тавыш ы гөрелд и,
бөтен куә тенә шартлап ярыла Аның.
Яшеннәрен тотк арлам ый Ул,
Үзенең авазын салганда.
Аллаһ ы Үзенең тавыш ы белән шакк атт ырып гөрелд и!
Ул безнең өчен акыл ирешмәслек бөек гамәлләр кыла.
Ул боерса, җиргә кар ява,
Ул әйтсә, яңг ырлар коя.
Кылган гамәлләрен һәркем белеп торсын өчен,
Ул әнә шулай кешеләрнең эшләрен туктат ып куя,
җәнлекләрне өннәренә кертеп кач ыра,
ояларына куы п кертә.
Аның йорт ыннан өермә чыга,
һәм төнья к җиле суы клар китерә.
Аллаһ ы сул ыш ыннан боз хасил була,
су өсләре боз белән каплана.
Бол ытларн ы Ул су тамч ылары белән туенд ыра,
бол ытлар эченнән яшеннәрен атт ыра;
Аның ихт ыя ры белән алар тиешле җиргә юнәләләр,
бөтен җир тирәл и Ул кушк анн ы үтиләр;
җиргә алар йә Аллаһ ын ың җәзасын яуд ыралар,
йә рәхим-шәфкатен алып киләләр.

* 36:33

Яһүд телендәг е әлег е урынн ы «гаделсезлеккә Аның ачуы кайн ый» дип тә аңларг а
мөмк ин.
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Әюб 37, 38

Әюб, Аллаһының хикмәтле эшләре турында уйлап бак
Тын кал, Әюб, әйткәннәремә колак сал!
Аллаһ ын ың хикмәтле эшләре турында уйлап бак!
Аллаһ ын ың ничек итеп бол ытлар белән идарә итүен,
ничек итеп аларн ы яшен белән үтәл и якт ырт уы н беләсеңме син?
Бол ытларн ың нинд и кодрәт белән эленеп торуы н,
белеме кам ил Затн ың могҗ изаларын аңл ыйсыңм ы?
Көнья к җиленнән җир әлсерәгән чакта,
киемеңнән сиңа бөрк ү була икән,
син, Аның кебек, күкләрне нык итеп,
койган көзг е сыман шомарт ып элеп куя аласыңм ы?!

14
15
16
17
18

Өйрәт безне: нәрсә әйт ик Аңа –
томанал ыг ыбыз комачаул ый, әйтер сүз табалм ыйбыз!
Минем нәрсә сөйләргә теләгәнне Аңа берәр кеше әйтерме?!
Каушап калган кеше Аның белән сөйләшә алырм ы?!
Бол ытларн ы җил куы п таратк ач,
коя ш нурларына текәлеп карау мөмк ин түг ел шул.
Аллаһ ы, якт ы балк ышк а күмелеп, төнья ктан килә,
Аның дәһшәтле бөеклег е якынлаша.
Кодрәт иясе – безнең өчен акыл ирешмәслек Зат,
кодрәте, гаделлег е белән Ул данл ыд ыр,
хакл ык иясе буларак, һичкемгә җәбер-золым кылмаст ыр.
Шуңа күрә кешеләр Аңардан курк алар,
акыл ы булганнар Аның карш ында калт ырап торалар».

19
20
21
22
23

24

38

Аллаһының Әюбкә җавабы
1
2
3

Шулчак Раббы давыл эченнән Әюбкә болай дип җавап бирде:
«Мәгънәсез сүзләрең белән
Минем уй-ниятләремә кара ягарга кем син?!
Ир бул, билеңне кысыбрак бу;
хәзер Мин сиңа сорау бирәм, ә син җавабыңн ы әзерлә.
Җир нигез енең почмак ташын кем салд ы,
диңгез капкаларын кем ябып куйд ы?

4
5

6-7

Мин җирнең ниг езен салганда, син кайда идең?
Әгәр син акылл ы, зиһенле икәнсең – әйтеп бир!
Аның чикләрен кем билг еләде дә
өстенә үлчәү бавын кем сузд ы? –
Син шун ы, шәт, беләсеңдер!
Җирне тот ып торуч ы баганалар нәрсә өстенә утырт ылд ы?
Таң йолд ызларын ың бердәм сөенеч җыры
765

Әюб 38

һәм Аллаһ ы угылларын ың шат авазлары аст ында
җир ниг езенең почмак таш ын кем салд ы?
8
9
10
11

Җир карын ыннан бәреп чыкк ан
диңг езнең капк аларын кем ябып куйд ы?
Диңг езне Мин бол ытлар белән урад ым,
караңг ыл ык белән төреп куйд ым,
аның чикләрен билг еләп,
борыс тыг ып капк аларын бикләп куйд ым,
әйттем: „Бирегә хәтле җитәрсең дә ары җәелмәссең,
шуш ы урында синең горур дулк ыннарың туктап кал ыр“.

Яктылык туган җиргә кайсы юл илтә, караңгылыкның урыны кайда?
12-13

14
15

16
17
18

19
20
21

Җирне бер читеннән эләктереп алсын да,
селкеп, яманнарн ы коеп төшерсен дип,
үз гомереңдә син кайчан да булса да Таңга әмер бирдеңме
яисә иртәнг е Шәфәкънең урын ын билг еләдеңме?!
Таң атк анда, җирнең йөзе кием җыерч ыкларына,
мөһер сукк ан балч ыкк а охшап китә.
Ә яманнар ул якт ыл ыктан мәхрүм була,
тәкәббернең сугарга дип күтәрелгән кул ы сына.
Диңг ез башланган җиргә барып җиткәнең,
упк ын төбендә йөргәнең барм ы?!
Үлем капк аларын ың ачылган ы булд ым ы сиңа?!
Дөм караңг ыл ык капк асын күргәнең булд ым ы?!
Җирнең киңлекләрен күзәтеп чыга алд ыңм ы син?!
Боларн ың барысын да белсәң – сөйлә, әйдә, сөйлә!
Якт ыл ык туган җиргә кайсы юл илтә,
караңг ыл ыкн ың урын ы кайда?
Син аларн ың һәрк айсын билг еләнгән чиккә кадәр алып бара
яисә кайт ыр юлн ы күрсәтә аласыңм ы?!
Шулай-шулай, син боларн ың һәммәсеннән хәбәрдар –
яшьтәше бит син аларн ың!
Синең гомерең шулай озын бит!
Аллаһының табигать көчләре белән идарә итүе турында

22
23
24

Карлар сакланган урынга кергәнең,
боз келәтләрен күргәнең булд ым ы синең?!
Мин аларн ы шомл ы заманнарга,
орыш һәм суг ыш көненә сакл ыйм!
Якт ыл ык нинд и юллар буйлап тарала?
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Әюб 38

25-27

28
29-30

Көнч ыг ыштан искән җилләр җир өстенә юлн ы кайдан таба?
Кеше аяг ы басмаган урыннарн ы,
кеше яшәм и торган чүлләрне сугару,
буш ятк ан җирләрне дымга туенд ыру өчен,
туфрак аст ыннан яшел үлән шыт ып чыга алсын өчен,
коеп яуган яңг ырларга кем юл сала,
дөмбердәтеп килгән күк күкрәвенә кем юл ача?
Яңг ырн ың атасы барм ы?
Чык тамч ысын кем туд ыра?
Сулар таш кебек кат ып калганда,
һәм тирән диңг езнең өсләре туңганда,
боз кем корсаг ыннан ярала,
күктәг е бәсләрне кем дөнья га туд ыра?
Өлкәр йолд ызл ыг ын бергә җыеп бәйл и,
Орион йолд ызларын ың билбауларын бушата аласыңм ы?!
Йолд ызл ыкларн ы үз вак ыт ында кабыза аласыңм ы?!
Җидегән йолд ызга, Кечесе белән берлектә, юл күрсәтә аласыңм ы?!
Күкләрнең кан уннарын өйрәндеңме?!
Җирдә шул кан уннарн ы урнашт ыра аласыңм ы?!

31
32
33

34

35
36
37-38

Тавыш ыңн ы бол ытлар ишетерлек итеп яңг ырата,
ташк ын сулар сине күмеп китәрлек итеп
яңг ыр койд ыра аласыңм ы?!
Яшеннәр яшьнәтә аласыңм ы?!
Алар сиңа: „Без әзер!“ – дип, юлга чыг ып китәрләрме?!
Ибис кош ына кем зирәклек биргән дә,
әтәчкә кем аңлау сәләте биргән?
Җир, кибеп, ташк а әйләнгәндә,
кантарлар укмаш ып катк анда,
үзенең гак ыл ы белән кем бол ытларн ы санап чыга
һәм, күкләрнең савыт ын чайк алд ырып, яңг ыр коя ала?

Аллаһының барча хайваннарны вә кошларны кайгыртуы турында
39-40

41

Ояларында посып ятк ан,
куаклар арасында сагалап торган
ана арысланга табышн ы син тот ып бирәсеңме,
балаларын син туйд ырасыңм ы?!
Кошч ыклары ачл ыктан бәргәләнгәндә,
Аллаһ ыга ялварып кычк ырганда,
каргага азыкн ы кем табып бирә?
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Әюб 39

39

1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

19

Тау кәҗәләренең кайчан бәт и китерергә тиешлег ен беләсеңме,
боланн ың бала туд ырган ын күзәткәнең барм ы?!
Аларн ың ничә ай йөкле бул ып йөрүләрен син санап барасыңм ы,
яңа ток ым китерер,
җиргә чүгәләп бала туд ырыр,
йөкләреннән арын ыр вак ытларын беләсеңме?!
Аларн ың балалары кырда үсеп көч җыя,
ә аннары көт үдән китә һәм әйләнеп кайт м ый.
Кырг ый ишәкләрне иреккә кем җибәрде,
аларн ың тышавын кем чиште?
Аларн ы чүлгә Мин җибәрдем,
тозлакн ы аларн ың утлавы иттем!
Шәһәр ыгы-зыгысы алар өчен көлке бер нәрсә генә,
куа лап баруч ын ың тавыш ы да алар өчен ят нәрсә.
Ашарга яракл ы үлән эзләп,
таудан-тауга йөри алар.
Кырг ый үгез сиңа хезмәт итәрме,
синең утл ыг ың кырыенда төн кунарм ы?
Син аны, җиг еп, буразна сал ырга кертә алырсыңм ы,
синең арттан үзәндәг е басун ы сөреп барырм ы ул?!
Аның көч-куәтенә тая на алырсыңм ы,
аңардан эшеңне эшләтә алырсыңм ы?!
Аның кире әйләнеп кайт уы на шикләнмәссеңме,
җыйган уңыш ыңн ы ынд ыр табаг ына илтерме ул?!
Тәвә кош ы канатларын шатлан ып какк ал ый,
тик аның мамык-каурые ләкләкнеке белән тиңләшә алм ый.
Кайнар тузанда ятып җыл ынсыннар өчен,
ана тәвә кош ы күкәйләрен җирдә калд ырып китә,
кемдер аларн ы таптап үтәр,
кырг ый җәнлек сыт ып китәр, дип уйлап та карам ый.
Үзенең кошч ыкларына ул кат ы бәг ырьле –
әйтерсең лә, алар читләр,
бөтен тырышл ыг ы юкк а чыгар, дип тә курыкм ый,
чөнк и Аллаһ ы аңа акылдан өлеш чыгармаган,
аң-зиһен белән бүләкләмәгән.
Ләк ин ул торып чаба башласа,
атн ы да, җайдакн ы да узып көлкегә калд ыра!
Синме атк а көч бирдең,
муен ын ял белән урап алд ың,
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Әюб 39, 40
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

саранча кебек чабарга өйрәттең?!
Аның кешнәве нинд и курк ын ыч!
Сөенә-сөенә тоя г ы белән җиргә бәрә ул,
куә тенә сыеша алм ыйча суг ышк а атыла.
Дәһшәт янаса да, курк ып калм ый – көлә генә,
кыл ыч аны туктата алм ый.
Сырт ындаг ы җайдакн ың садаг ында уклар чыңг ылд ый,
сөңг есе һәм кыск а сапл ы сөңг есе елт ырый.
Ашк ын ып чапк ан атн ың тоя клары юлн ы йота гына;
бырг ы тавыш ын ишетсә, йөгәнен тот ып булм ый аның;
бырг ы кычк ырт уга, ул кешнәп җибәрә;
гаскәр башл ыг ын ың сөрән сал уы н
һәм суг ышч ыларн ың үкерүен ишетә ул,
суг ыш исен әллә кайдан сизеп тора.
Синең кодрәтең беләнме карч ыга күккә күтәрелә дә,
канатларын җил иркенә куеп, көнья кк а оча?!
Синең ихт ыя рың беләнме бөркет күккә атыл ып менә
һәм биектә-биектә оясын кора?!
Кыя баш ында,
тау-таш арасында гомер кичерә ул, шунда төн үткәрә.
Шуннан торып, табыш ын күзәтә –
күзләре гая ть үткен аның.
Кошч ыкларын кан белән туенд ыра ул;
үләксә кайда булса, ул шунда».

Раббы Әюбкә таг ын болай диде:
32
«Бу бәхәс капч ыг ы Кодрәт иясен өйрәтмәкче булам ы?!
Аллаһ ыга кем тел тидерсә, шул җавап тотсын!»
Сүзсез калып, кулым белән авыз ым каплыйм

33

Шунда Әюб Аллаһ ыга болай дип җавап кайтард ы:
34
«Мин бер мескенмен! Нәрсә дип җавап бирим Сиңа?
Сүзсез кал ып, кул ым белән авызым капл ыйм.
35
Мин бер әйттем инде – башк а кабатлап торм ыйм,
хәтта ике дә әйттем – хәзер исә тын ып калам».

40

Синең кулыңның куәте Аллаһыныкы кебекме?!
1
2

Шулчак давыл эченнән Әюбкә Раббы болай диде:
«Ир бул, билеңне кысыбрак бу!
Мин сорыйм синнән, ә син аңлат ып бир.
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Әюб 40
3
4
5
6
7
8
9

Син шулай итеп Минем хөкемне юкк а чыгарасыңм ы,
үзеңне аклар өчен, Мине гаепл исеңме?
Синең кул ыңн ың куә те Аллаһ ын ык ы кебекме?!
Тавыш ың, Анык ы сыман, күк күкрәвенә тиңме?!
Алай икән, үзеңне мәһабәт вә бөеклек белән бизә,
дан вә шөһрәткә төрен.
Ачу-ярсуыңа ирек бир,
һәр тәкәббергә кара да буйсынд ыр аны,
һәр тәкәббергә кара да тез чүктер,
ә яманнарн ы басып торган урын ында таптап из!
Битләренә кәфен ябып, табутк а сал*,
барысын бергә җиргә күм.
Шул чаг ында Мин Үзем үк сине мактарм ын,
уң кул ың сине котк ара, дия рмен!
Әнә, бегемотка кара

10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

Әнә, бег емотк а* кара:
аны да, сине дә Мин бар иттем!
Ул, үгез сыман, үлән белән туклана.
Ботларын ың ныкл ыг ына кара син аның,
корсаг ын ың көчле муск улларына кара;
аның койрыг ы эрбет агач ыдай нык,
ботларындаг ы сеңерләре үрелгән кебек;
аякларын бак ыр торбалар дип белерсең,
кабыргалары тимерч ыбык сыман.
Аллаһ ы башк арган эшләрнең иң мәһабәте ул;
Ярат уч ысы гына аңа Үзенең кыл ыч ын күтәрә ала.
Ризыкн ы аңа киек җәнлекләр
йөг ерешеп уйнап йөргән таулар бирә.
Саз кам ышл ыг ында кач ып ята ул,
лотослар арасында ял итә;
лотослар күләгәсе каплап тора аны,
тирәсендә – инеш таллары.
Менә аңа ташк ын сулар ург ыла –
ул селкенеп тә карам ый,
авызына Үрд үн суы таш ып керсә дә – ул тын ыч.
Аны эләктереп алган берәү барм ы?!
Кем аның борын ына ыргак киг ертә алыр?

* 40:8 Яһүд

телендә әлег е юл «җир аст ы дөн ьясына ябып куй» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
– яһүдчә яңг ыраш ы: беһемот. Борынгылар күзаллаганча, гаҗәеп зур, сәер
җанвар булырга да мөм кин.

* 40:10 Бег ем от
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Әюб 40, 41

Ливья танны кармакка тота аласыңмы?!
20
21
22
23
24
25
26
27

41

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

Ә Ливья танн ы* кармакк а тота аласыңм ы?!
Бау белән телен бәйләп куя аласыңм ы?!
Борын ына арк ан киг ертә,
теш казнасын ыргак белән тишә аласыңм ы?!
Ул синнән кат-кат ялварып сорарм ы,
назл ы сүзләре белән йомшарт ырга тырыш ырм ы?!
Мәңг е кол ың бул ырга синең белән килеш ү төзерме?!
Кошч ык белән уйнагандай, аның белән уйнарсыңм ы,
кызларыңа бер кызык бул ыр дип, бәйгә куя рсыңм ы?!
Бал ыкч ылар аның өчен сат улаш ырм ы,
сәүдәгәрләргә аны бүлеп бирерме?!
Ыргакл ы сөңг е белән аны тишә,
бал ыкч ы чәнечкесе белән баш ын чәрдәкл и алырсыңм ы?!
Каг ыл ып кына кара – кабат аңа кул сузмассың
һәм ул суг ышн ы гомереңдә оныта алмассың!
Аны тотам дигән кеше ялганч ы бул ыр!
Аны күрүгә, арт ына утырыр!
Аны үртәргә җөрьә т итүче юк;
шулай булгач, кем йөзгә-йөз Минем карш ыга чыга алыр?!
Мин бурычл ы бул ып кал ырл ык кем Миңа нәрсәдер биргән?!
Күкләр аст ында бар нәрсә Минеке бит!
Ливья танн ың аяклары, көче
һәм гәүдәсенең мәһабәтлег е турында сөйләм ичә булд ыра алм ыйм.
Кем аның тиресен салд ыра,
ике катл ы көбәсен тишә алыр?
Аның капк адай авызын ачарга кем тәвәккәллек итәр?!
Тешләренә карарга да курк ын ыч хәтта!
Арк асына аның рәт-рәт бул ып калк аннар тезелгән,
мөһер салгандай, нык беркетелгән алар;
бер-берсенә шунд ый якын урнашк аннар,
арасыннан һава да үтәрлек түг ел;
бер-берсенә нык итеп,
аермасл ык бул ып ябышк ан алар.
Ул төчкерсә – яшен яшьн и дип торырсың,
ә күзләре таң нурлары кебек якт ы аның;
авызыннан ялк ыннар ург ыла,

* 40:20 Ливьятан – бир едә, бәлк и, крокод илн ы аңлат ад ыр. Шулай ук 3:8 гә искәрмәне караг ыз.
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Әюб 41, 42
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42

утл ы очк ыннар чәчелә;
борын тишекләреннән төтен бөркелә,
гүя кам ыш янган учакта казан кайнап тора;
аның тын ы күмерләрне дөрләтә,
авызыннан ялк ын телләре атыл ып чыга!
Муен ында аның көч-кодрәт яши,
үзеннән алда дәһшәте килә.
Итләч тәне шунд ый тыг ыз, коеп куйган кебек –
урын ыннан кузгат ырм ын димә.
Йөрәг е аның таш кебек кат ы,
әйтерсең лә, аск ы тег ермән таш ы.
Ул торып басса, пәһлеваннар да курк уга төшә,
котлары очып, артк а чүгәләр.
Аның алд ында кыл ыч та көчсез,
сөңг е вә таш, ук та ала алм ый аны.
Тимерне ул салам урын ына да күрм и,
бак ыр аның өчен черек агач кына.
Укч ын ың угы аны куы п җибәрә алмас,
үзенә атылган ташларн ы ул кибәк дип кенә кабул итәр,
имән күсәк тә аңа салам бөртег едәй тоела,
кыск а сапл ы сөңг е сызг ыруы ннан көләр генә.
Корсаг ын ың тиресе – тезелеп киткән очл ы ташлар дия рсең,
сазл ыкн ы сабан кебек сөреп бара.
Тирән чоңг ылларн ы казандаг ы сулар кебек кайната ул,
диңг езне кайнаган май сыман гөбердәтә.
Үзе арт ыннан эзе ялк ылдап бара,
сулар чаларып киткәндәй була.
Җир йөзендә аңа тиң бер җан иясе юк –
курк у дигәнне белмәс ул.
Һәр тәкәббергә өстән генә карый ул,
һәр мәгърурн ың патшасы ул».
Әюбнең Раббыга җавабы
Хәз ер менә Сине үз күзләрем белән күрд ем

1
2
3

Раббыга Әюб шулай дип җавап бирде:
«Хәзер беләм: барысы да Синең иркеңдә;
Син ни генә ния тләсәң, башк арып чыгалмаган һичбер эш юк.
„Мәгънәсез сүзләр белән
Минем уй-ниятләремне бозарга тырыш уч ы кем ул?“ –
дип сорад ың, Аллам.
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Әюб 42

4
5
6

Әйе, мин акыл ым ирешмәслек нәрсәләр турында,
төшенә алмаган хикмәтле эшләр турында сөйләдем.
„Син тыңлап тор, Мин сөйләрмен;
Мин сорарм ын, син җавап бир“, – дидең, Аллам.
Моңарч ы мин Синең хакта ишетеп кенә килдем,
хәзер менә Сине үз күзләрем белән күрдем.
Шуңа күрә сөйләгән сүзләрем өчен оят миңа –
көлдә утырып, баш ыма тузан коеп тәүбә итәм».
Соңгы сүз
Әюб дусларына Раббының җавабы

Әюб белән сүзен бетереп, Раббы шуннан теманл ы Әлифазга эндәште:
– Минем сиңа һәм синең ике дуст ыңа бик тә ачуы м чыкт ы, чөнк и сез Минем
хакта кол ым Әюб кебек үк дөрес сөйләмәдег ез. 8 Шун ың өчен җиде үгез, җиде сарык
тәкәсе алыг ыз да кол ым Әюбкә барыг ыз. Шул малларн ы үзег ез өчен тулаем янд ыру
корбан ы итеп китерег ез. Кол ым Әюб Минем алда сезнең хакк а дога кыл ыр, һәм
Мин аның догасын кабул итәрмен – ахмакл ыг ыг ыз өчен, Минем турыда кол ым
Әюб кебек дөрес сөйләмәгәнег ез өчен җәзага тартмам ын.
9 Шуннан соң теманл ы Әлифаз, шуа хл ы Билдад, наг амал ы Софар Раббы куш
канн ы эшләделәр, һәм Раббы Әюбнең догасын кабул кылд ы. 10 Әюб үзенең дуслары
хак ына дога кылганнан соң, Раббы Әюбкә муллыг ын элеккегә караганда ике тапк ыр
күбрәк итеп кайтарып бирде. 11 Аның янына барл ык ир һәм кыз туганнары, элекке
дуслары җыелд ылар, аның өендә бергәләп мәҗлес корып утырд ылар, Раббы тара
фыннан җибәрелгән барл ык бәла-казалар өчен аны кызганд ылар һәм юатт ылар;
һәрберсе бер кесита* көмеш һәм алт ын алк а бүләк итте.
7

Муллык һәм бәх етнең Әюбкә кире кайтарылуы
Раббы Әюбнең калган гомерен әүвәлг егә караганда да ныграк фат их алад ы:
хәзер аның унд үрт мең кәҗә һәм сарыг ы, алт ы мең дөясе, мең пар эш үгезе һәм
мең ишәг е бар иде. 13 Аның таг ын җиде угл ы һәм өч кызы туд ы: 14 кызларын ың
берсенә ул – Емимә*, икенчесенә – Кытсига*, өченчесенә Кыйрен-Һәппух* дип
исем кушт ы. 15 Бу илдә Әюбнеке кебек чибәр кызлар юк иде. Атасы аларга үзенең
угыллары белән берт иг ез итеп мирас калд ырд ы.
16 Моннан соң да әле Әюб йөз кырык ел яшәде, балаларын һәм дүрт енче буы нг а
кадәр оныкларын күрде. 17 Әюб якт ы дөнья дан торм ышта барысын татып-кичереп,
олы яшькә җитеп китеп бард ы.
12

* 42:11 Кесит а

– акча берәмлег е, авырл ыг ы һәм кыйммәт е билг еле түг ел (караг ыз: «Ярат ы
лыш», 33:19).
* 42:14 Емим ә – яһүдчә «күг әрченкәй» мәгънәс ендә.
* 42:14 Кытсиг а – яһүдчә «дарч ин чәчәг е» мәгънәс ендә.
* 42:14 Кыйрен-Һәппух – яһүдчә «кара сөрмә» мәгънәс ендә.

773

Зәбур*
Беренче китап
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1
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4
5

*

Бәхетледер кеше, яманнар үгете белән йөрмәсә,
гөнаһл ылар юлына басмаса,
мыск ыллап көл үчеләр арасында утырмаса!
с
Раббы скан ун ында бул ыр аның ирке,
көне-төне өйрәнер шул Кан унн ы.
Агымсу ярында үскән агач кебек ул:
җимешен үз вак ыт ында бирер,
яфраклары шиңмәс-корымас;
һәр эшендә уңышк а ирешер ул.
с

Яманнар анд ый түг елләр,
җилгәреп очырган ашл ык чүбе кебек алар.
Шунл ыктан яманнар хөкемдә акланмас,
тәкъвалар арасында гөнаһл ылар урын тапмас.
Тәкъваларн ың юлын Раббы сакл ый,
ә яманнарн ың юлы һәлакәткә илтә.
Ни дип чуалыша-котырына кавемнәр,
ник хал ыклар булмастайн ы торм ышк а ашырмакч ы?!
Җир йөзенең патшалары баш күтәрә,
Раббыга һәм Ул смай сөрт кән затк а карш ы
тупланалар бергә илбашлары.
«Зынҗ ырларын өзик, – диләр алар, –
өстебездән богауларын алып ташл ыйк!»
Күк тәхетендә утыруч ы көләдер,
с
Хуҗа-Хаким алардан каһк аһә илә көлә.
Ул аларн ы кисәтәчәк әле ачуы белән,
курк уга салачак барчасын дәһшәте белән,

Зәбур – яһүд иләрдә: «Мәдх ия ләр китабы».
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Зәбур 2, 3
6

«Изг е тавым Сионга Мин Үз патшамн ы утыртт ым», – диеп.

7

Мин, патша, Раббы фәрман ын игълан итәм.
Ул миңа әйтте: «Син – Минем угл ым,
бүг ен Мин синең атаң булд ым», – диде.
«Син Миннән сора,
һәм Мин сиңа хал ыкларн ы мирас итеп бирәчәкмен:
җир йөзенең дүрт кыйбласы синеке бул ыр», – диде.
«Хал ыкларн ы син тимер тая к белән җимерәчәксең,
чүлмәк ватк ан кебек, чәлпәрәмә итәчәксең», – диде.
Әй патшалар, акыл ыг ызга килег ез!
Әй дөнья н ың илбашлары, гыйбрәтләр алыг ыз!
Раббыга курк у вә хөрмәт,
тетрән ү вә сөенеч белән хезмәт итег ез,
угл ына хөрмәт күрсәтег ез!*
Юкса Аның ачуы ннан юлыг ызда һәлак бул ырсыз –
Аның ачуы бик тиз дөрләп китәр.

8

9
10
11
12

Раббыга сыен уч ылар һәммәсе бәхетледер!

3

1

Давытн ың үз угл ы Абшал умнан кач ып киткән чаг ында әйт кән мәдх иясе*.
2
3
4
5

6
7
8

9

И Раббым, дошманнарым шулк адәр күбәйде!
Күпләр миңа карш ы баш күтәрә!
«с Аллаһ ыга сыен ып кына кот ыла алмас!» – ди алар.
Әмма Син, и Раббым, як-ягымдагы калк ан ым вә дан-шөһрәтем,
баш ымн ы югары күтәрергә мөмк инлек бирүчем!
Раббыга ялвару сүзләремне җиткерәм мин,
һәм Ул миңа мөк атдәс тавыннан җавабын кайтара.
Йоклап ятк анда да, уян ып торгач та, мине Раббы сакл ыйд ыр –
әйләнәмне сарган меңләгән дошманнардан курку-өркү юк миндә.
И Раббым, тор! И Аллам, котк ар мине!
Дошманнарымн ың һәммәсен тот ып яңакла,
яманнарн ың тешләрен суг ып сынд ыр!
Кот ыл у – Раббыданд ыр!
Үз халк ын Ул мөбарәк кылсын!

* 2:12 ...углын а хөрм әт күрсәт ег ез... –

Яһүд телендә әлег е гыйбарә «Аңа чын күңелдән хөрмәт
күрсәт ег ез» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
* 3:1 Карагыз: «II Патшалар», 15:14.
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Зәбур 4, 5

4

1

Җырч ылар җитәкчесенә: кылл ы уен коралларында. Давытн ың мәдх иясе.
2

Ялваруларымн ы җавапсыз калд ырма, и яклауч ы Аллам!
Кысынк ы чаг ымда Син миңа иркенлек бирдең;
инде хәзер дә кызган, ачы догамн ы ишет!

3

И адәм балалары! Миңа кара ягудан кайчан тукт ыйсыз?
Юк-барга күңелег езне биреп,
кайчанга кадәр юлдаш ыг ыз ялган бул ыр?
Белег ез ки, тугры кол ын Раббы Үзенә сыенд ырд ы:
кайчан гына дәшсәм дә, ишетә Ул мине.
Курк ып тетрәнег ез, гөнаһ кылмаг ыз,
төнлә ятакларыг ызда тын ыч кына уйлан ып ятыг ыз.
Тиеш булган корбаннарн ы китерег ез
һәм Раббыга сыен ыг ыз!

4
5
6

7
8
9

5

1

«Безгә яхш ыл ыкн ы кем эшләр?» дигәннәр күптер.
И Раббы, безне йөзең балк ыш ы белән нурланд ыр!
Иген вә шәрабк а тиенгән кешеләрнең шатл ыг ы
йөрәг емә Син салган сөенечтән күпкә кайт ышт ыр.
Сау-сәламәт ятып йокл ыйм ын,
чөнк и бары Син, Раббы, мине иминлектә яшәтәсең!

Җырч ылар җитәкчесенә: тынл ы уен коралларында. Давытн ың мәдх иясе.
2
3
4

5
6
7
8

* 5:3 Фөрья д

Сүзләремә колак сал, Раббым,
аһ-зарымны ишет.
Фөрья д* авазымн ы тыңла, и патшам вә Аллам!
Чөнк и догам Сиңад ыр.
Таңнарда Син мине ишетеп торасың, и Раббым!
Иртәләрен Сиңа инәлеп дәшәмен
һәм җавап бирүеңне көтеп калам ын.
Чөнк и яманл ыкн ы хуш күргән Аллаһ ы түг елсең,
явызл ык Синең хозурыңа кунмас.
Тәкәбберләргә Синең янда урын табылмас,
бозыкл ык эшләгәннәр һәммәсе нәфрәтеңә дучар бул ыр.
Ялган сөйләгәннәрне Син юк итәрсең;
канга сусаганнарга, мәкерлеләргә Раббы җирәнеп карый.
Мин исә, смәрхәмәтең күплектән, Синең карш ыңа килермен,
мөк атдәс йорт ыңа керермен,
курк у вә тирән хөрмәт белән алд ыңда сәҗдә кыл ырм ын.

– ярдәм сорап ялвару.
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И Раббым, хак юлыңнан җитәкләп бар мине,
юкса дошманнарым күптер;
туры юлга күндер мине!

10

Чөнк и дошманнарым сүзендә хакл ык юк,
эчләре һәлакәтле уйлар белән тул ы;
ачык кабер базыд ыр бугазлары,
телләрендә – ялагайл ык.
И Аллаһ ы! Хөкемеңә дучар ит аларн ы,
мәкерлекләре үзләренең баш ына җитсен!
Бих исап күп гөнаһлары өчен яныңнан олакт ыр барысын,
чөнк и алар Сиңа карш ы баш күтәрде.

11

12

13

6

Сөенсен Сиңа сыенган бар кеше,
сөен ү шатл ыг ын тат ысын һәрдаи м;
аларга химая кылч ы Син.
Сине сөйгәннәр Синдә шатлык-куаныч тапсын!
Чөнк и Син, Раббы, тәкъваларн ы мөбарәк кыласың,
миһербан ың калк ан ы белән аларн ы каплап торасың.

1 Җырч ыл ар җит әкчес енә: сиг ез кылл ы уен кор алл арынд а. Давытн ың мәд
хияс е.
2
3
4

5
6

7

8

9

И Раббым, ачуы ң чыг ып җәзалама мине,
ярсыган чаг ыңда газаплама!
Мәрхәмәт ит, Раббым, чөнк и сул ып беттем,
шифа бир миңа, Раббым: калт ырыйд ыр сөя кләрем,
җаным-тәнем тетрәнәдер.
Аһ, йа Раббым! Кайчангача дәвам итәр бу?
Кил, Раббым, җан ымн ы котк ар,
мәрхәмәтең хак ына саклап кал мине!
Чөнк и үлеләр арасында Сине беркем телгә алмас.
Гүрдә Сиңа кем шөкраннар кылсын?!
Аһ-зарларымнан мин тәмам хәлдән тайд ым,
ятаг ымда һәр төн егълап чыгам,
түшәг емне күз яшьләремә чылатам.
Хәсрәттән күзләрем зәг ыйфьләнде,
дошманнарым рәнҗет үеннән нуры сүнде.
Әй сезләр, бозык гамәл кыл уч ылар,
югал ыг ыз минем күз алд ымнан!
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Чөнк и Раббы минем аһ-зарымны ишетте.
Ялваруы ма Раббы колак салд ы,
догамн ы кабул итте.
Дошманнарым барысы да хур булачак,
аларн ы дәһшәт чолгап алачак,
мизг ел эчендә мәсхәрә ителеп һәммәсе кач ып китәчәк.

Бенья м ин ыруг ыннан Куш исемле кеше кылган эшләр хак ында Давытн ың
Раббыга әйт кән кайг ы җыры.

1
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4-5
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Сиңа сыенам ын, и Раббы Аллам!
Барл ык эзәрлекләүчеләрдән котк ар мине, азат ит!
Юкса алар мине арысландай ботарлар, өзгәләп ташлар,
һәм беркем мине котк армас.
И Раббы Аллам!
Әгәр мин ялг ыш гамәл кылган булсам:
кулларымн ы хаксыз эшкә сузсам,
дус кешемә яманл ык эшләсәм,
дошман ыма сәбәпсез явызл ык тел и калсам,
шул чакта дошман ым мине эзәрлекләсен,
куы п җитеп җиргә сал ып таптасын,
нам усымн ы туфрак белән бутасын.
Дәһшәтең белән күтәрел, и Раббы!
Дошманнарым фетнәсенә карш ы чык!
Хөкемеңне оешт ыр, минем хакк а уян!
Хал ыклар, килеп, Синең тирәңә җыелсын,
һәм Син алар өстеннән югарыга ашып утыр!
Хал ыкларн ы хөкем кыл, Раббы,
миңа да хөкемеңне чыгар –
тәкъва һәм гаепсез бул уы мн ы расла!
Акыл вә күңелләрне сынауч ы и гадел Аллаһ ы!
Явызларн ың явызл ыг ын туктат,
тәк ъваларга ныкл ык бир Син!
Аллаһ ы – минем калк ан ымд ыр,
пакь, туры күңелләрне яклауч ыд ыр.
Аллаһ ы – гадел Хөкемче,
көн дә хак карарын чыгаруч ы.
Дөрес юлга кайтмаса яманнар,
кыл ыч ын Аллаһ ы үткенләп кайрар, ук-җәясен корып куя р.
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Хакл ыг ы өчен Раббыга рәхмәтләр укыйм,
Аллаһ ы Тәгалә исеменә дан җырл ыйм!

Җырч ылар җитәкчесенә: «Гитт ит»* көенә. Давытн ың мәдх иясе.
2

1

Аның үлем корал ы әзер,
утл ы бул ыр атар уклары.
Шулай яман кеше явызл ыктан буа з кал ыр,
йөг е аның афәт бул ыр,
ул үзенә ялган туд ырыр.
Бүтәнгә дип казыган чок ырына үзе барып егыл ыр.
Аның явызл ыг ы үзенә әйләнеп кайт ыр,
рәх имсезлег е үз баш ына төшәр.

И Хуҗ абыз Раббы! Бөектән-бөектер исемең җир йөзендә,
шөһрәтең күтәрелгәндер күкләрдән югары!
Сабый һәм имчәк балалар теленнән Син,
Үзеңә мактаулар яуд ыр тып,
дошманн ың вә үчленең авызын томалад ың.
Син бар иткән күкләр киңлег енә,
күк гөмбәзенә Син утырт к ан Айга вә йолд ызларга баксам,
үз-үземә сорау бирәм:
«Син шулай игът ибар күрсәткән инсан кем ул?!
Син шулай кайг ырт к ан адәм баласы кем?!»
Кешене Син илаһ и затлардан әллә ни ким яратмад ың,
дан вә кадер-хөрмәт таҗ ын баш ына киг ездең.
Туд ырган бар нәрсәң өстеннән хак им иттең аны,
бар нәрсәне аның аяк аст ына салд ың:
сарыкларн ы, үгезләрне, дала-кыр киекләрен,
күктәг е кошларн ы, диңг ездәг е бал ыкларн ы,
диңг ез юлларын айк аган барл ык җан ияләрен.
И Хуҗ абыз Раббы! Бөектән-бөектер исемең җир йөзендә!

Җырч ылар җитәкчесенә: «Угл ын ың үлеме» көенә. Давытн ың мәдх иясе.
2
3

* 8:1 Гиттит

И Раббым, бөтен йөрәг емнән Сиңа рәхмәтләр укыйм,
кылган барл ык могҗ изал ы эшләреңне бәя н итәм.
Синең өчен сөенеп, и Аллаһ ы Тәгаләм, итәмен тантана,
исме шәрифеңә мәдх ия ләр җырл ыйм.
– әлег е яһүд сүзенең мәгънәсе анык түг ел.
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Кире чиг енгәндә, минем дошманнарым
абын ып һәлак булд ы Синең алда.
Син, гадел хөкемче тәхетендә утырып,
минем хак дәгъвамн ы яклад ың.
Хал ыкларга Син дәһшәтеңне күрсәттең,
яманнарн ы юк иттең, хәтердән мәңг егә җуйд ырд ың.
Дошманнарым тәмам кырыл ып бетте,
Син хәтта аларн ың исемнәрен юкк а чыгард ың,
шәһәр-калаларын хәрабәгә әйләндердең.
Раббын ың хак имлег е мәңг електер,
хөкем ясар өчен корган Ул Үз тәхетен.
Дөнья н ы Ул хакл ык белән хөкем итәр,
хал ыкларга чыгарган карары гадел бул ыр.
Изелгәннәр өчен Раббы – яклау йорт ы,
авыр чакларында – сыен у урын ы.
Исемеңне күңелдә саклауч ылар, и Раббы, Сиңа өмет баглар,
чөнк и нурл ы йөзеңне эзләүчене Син кире какм ыйсың.
Мәдх ия ләр җырлаг ыз Сионда утырган Раббыга,
кылган эшләрен игълан итег ез хал ыкларга.
Чөнк и түг елгән кан өчен хисап алуч ы,
мазл умнарн ың* аһ-зарларын истә тот уч ы Ул.
Кызган мине, и Раббым!
Нәфрәт саклауч ылардан газап чиг үемне күрсәң иде дә
үлем капк асыннан ераграк кылсаң иде!
Шулчак Сион капк алары төбендә, мине котк аруы ңа сөенеп,
Сиңа булган мактау сүзләремне сөйләр идем!
Казыган чок ырларына хал ыклар үзләре төште,
аяклары үзләре куйган ау тозаг ына эләкте.
Раббы Үзен гадел хөкеме белән тан ытт ы:
яманнар үзләре корган тозакк а капт ы.
Яманнар – Аллаһ ын ы онытк ан бар хал ыклар –
үлеләр аймаг ына китәчәк.
Фәкыйрь-юксыл исә бөтенләйгә оныт ылмая чак,
мазл умн ың өмете бөтенләйгә өзелмәя чәк.
И Раббы, күтәрел!
Адәм баласы өстенлек алмасын,
с

19
20

* 9:13 Мазл ум

– рәнҗет елг ән, түб әнсет елг ән зат.
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хал ыклар Синең карш ыда хөкем ителсен!
И Раббы, дәһшәтеңне күрсәт хал ыкларга,
алар бары тик бәндәләр генә – шун ы белсеннәр!
И Раббы, нигә Син читтә торасың,
кайгы-хәсрәт килгәндә, ник бездән яшеренәсең?
Яман бәндә, тәкәбберләнеп, мазл умнарн ы эзәрлекл и.
Их, үзе төшсә иде үз тозаг ына!
Ул, теләг емә ирештем, дип мактан ыр,
ачк үзле бәндә Раббын ы сүгәр, Аны яманлар.
Яман бәндә, эреләнеп, Раббыга йөз тотмас,
аның уйларында Аллаһ ы өчен урын табылмас,
һәр эшендә ул уңыш казан ыр,
Синең карар-кануннарыңны аңлаудан ерак торыр,
дошманнарыннан көлепме көләр.
Күңеленнән әйтер: «Мин тетрәнмәм!
Һичк айчан авыр хәлгә төшмәм!»
Авызы тулган аның ләгънәт, мәкер-ялган, янау белән –
яманл ык вә бозыкл ыкт ыр тел төбендә.
Йорт-кура арт ына посып, гаепсезне сагалар ул,
аулакта очрат ып, мескеннең җан ын кыя р.
Бичаран ы эләктереп алыр өчен,
өнендәг е арыслан кебек, яшеренеп сагалап торыр,
аннары, ау ятьмәсенә эләктереп, өстерәп алып китәр.
Мескен бәндә, чарасыздан урталай бөг елеп,
әнә шулай көчленең тырнаг ына кабар.
Яман кеше үза лд ына:
«Аллаһ ы кылм ышларыбызн ы онытк ан,
йөзен-күзен каплаган һәм берн и күрмәгәндер», – дия р.
И Раббы, күтәрел!
Кул ыңн ы суз, Аллаһ ы!
Онытма бичара мазл умнарн ы!
Ни өчен яман кеше Аллаһ ын ы санлам ый,
«Ул миннән хисап сорамас!» дип уйл ый?
Әмма Сиңа барысы да мәгъл үмдер,
җәбер-золым, кимсет үне күреп торасың,
кимсетелгәннәргә ярдәм кул ы сузасың.
Мескен кеше үзен Синең иркеңә тапш ыра:
үксез-ятимнең яклауч ысы бары Син!
Көч-егәрен сынд ырып ташла яманнар вә явызларн ың,
эзе калмасын яманл ыкларын ың!
Раббы – мәңгедән-мәңгегә патшад ыр,
мәҗ үси хал ыклар Аның җиреннән юкк а чыгар.
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Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
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И Раббы, мазл умнарн ың теләкләрен Син ишетәсең,
йөрәкләренә дәрман өст исең,
аларн ы колак сал ып тыңл ыйсың.
Җирдәг е адәмнәр бүтән янамасын дип,
ятим вә изелгәннәрнең хак ын хакл ыйсың.

Мин Раббыда сыен ыр урын тапт ым.
Ничек инде сез: «Таулар ягына коштай оч, кач ып кит!
Әнә күр: яман бәндәләр,
саф күңелле кешегә караңг ыда төбәп атар өчен,
җәя керешләрен киереп, укларын җайлап куйд ылар.
Ниг езләр җимерелгәндә,
күңеле саф кеше нәрсә эшл и алыр икән?!» – дип әйтәсез.
Раббы Үзенең изг е йорт ындад ыр,
тәхете югарыда-күктә.
Аның күзләре очл ы:
адәм балаларына караш ын төбәп, Ул барысын күреп-сынап тора.
Тәкъва инсанн ы Раббы сын ый,
ә яманн ы, зал им* кешене бөтен җан ы белән дошман күрә.
Яман бәндәләр өстенә Ул утл ы күмер, күкерт яңг ыры коя чак.
Көйдерг еч сәм ум җиле –
шул бул ыр аларга язм ыш касәсеннән тигән өлеш.
Чөнк и Раббы – гадел, гаделлек сөюче,
һәм күңеле саф адәм Аның нурл ы йөзен күрәчәк.

Җырч ылар җитәкчесенә: сиг ез кылл ы уен коралларында башк арыла. Да
вытн ың мәдх иясе.
1

2
3
4
5

6

* 10:5 Залим

Бул ыш безгә, и Раббы!
Чөнк и тәкъвалар калмад ы, тугрыл ык бетте адәмнәр арасында.
Һәрк айсы сөйл и ялган бер-беренә, ялагайл ык итә, икейөзлеләнә.
Бу юмак ай авызларн ы, масаючан телләрне Раббы юк итәчәк.
«Без телебез белән җиңеп чыгарбыз,
авызыбыз үзебезнеке, – диләр алар. –
Безгә кем хуҗ а була алсын?!»
«Инде чара күрәчәкмен! – дип әйтә Раббы. –
Җәбер күргән фәк ыйрьләргә, аһ оруч ы мескеннәргә

– изүче, җәберләүче, явыз.
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Зәбур 11, 12, 13

7
8
9

12

1

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
2
3

4
5
6

13

үзләре теләгән иминлекне бирәчәкмен!»
Раббын ың сүзләре – пакь сүзләрдер:
учак утында җиде кат эретелгән саф көмеш кебектер.
И Раббы, сакла Син шул адәмнәрне,
бу явыз буы ннан мәңг егә имин кыл!
Бөтен җирне яманнар баст ы,
адәм угылларында кабахәтлек мактауда.

Кайчанга кадәр, и Раббым, мәңг егәме мине оныт ырсың,
йөзеңне миннән яшерерсең?
Кайчанга кадәр җан ым өзгәләнер,
көн-төн йөрәг ем сыкрар?
Минем өстән дошман ымн ың мыск ыллавы
кайчангача дәвам итәр икән?
Хәлемә кер, җавап бир, Раббы Аллам!
Күзләремне нурл ы ит! Үлем йок ысына китеп бармагаем.
«Җиңдек үзен!» – дип,
сыг ыл ып төшкәнемә куанмаса иде дошманнарым.
Синең мәрхәмәтеңә өмет итәм, Раббым;
мине котк арып йөрәг емне сөендерче!
«Ул миңа игелек күрсәтте!» – дип, Мин Сиңа дан җырларм ын.

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
1

Акылсызн ың күңел төбендә
«Аллаһ ы юк!» дигән уй ятар.
Кешеләр азд ы, эшләре җирәнг ечтер,
игелек кыл уч ы һичкем юк.

2

Аны эзләүче берәр акылл ысы барм ы икән дип,
Раббы күктән бәндәләренә күз салд ы.
Юк, һәммәсе юлдан язган,
бозыкл ыкк а бердәй батк ан;
игелек кыл уч ы күренм и,
һичкем юк!

3

4

5

Икмәк кисәг е йотк андай халк ымн ы йот уч ы,
Раббыга дога кылмауч ы
ул бозыклар шулай акылга килмәсме инде?
Хакт ыр: дәһшәтле курк у алачак әле аларн ы,
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Зәбур 13, 14, 15

6

7

14

Килсен сИсраи лгә кот ыл у Сионнан!
Раббы Үз халк ына муллык-иминлек кайтаргач,
Ягък уб ток ым ы сөенәчәк,
Исраи л халк ы шатл ык кичерәчәк әле!

Давытн ың мәдх иясе.
1
2
3

4

5

15

чөнк и Аллаһ ы тәкъвалар якл ыд ыр.
Мазл умн ың ния тен алар юкк а чыгарса да,
Раббы аны Үзе якл ыйд ыр!

И Раббы, Синең йорт ыңда кунак бул ырга кем лаек?
Мөк атдәс тавыңда яшәргә кемнең хак ы бар?
Юллары туры, гамәлләре гадел,
йөрәктән чыкк ан сүзләре хак булган кешеләр лаект ыр!
Анд ый кеше теле белән яла якмас,
явыз ния т белән дуст ына зыя н кылмас,
якын ы турында гайбәт-хурлауга юл куймас.
Денсезләргә нәфрәт күзе белән карар,
Аллаһ ыдан курыкк анн ы хөрмәт итәр,
үзенә зыя н килсә дә, ант ында торыр.
Көмешен ул әҗәткә рибасыз* бирер,
гаепсезгә карш ы ялган шаһ итл ык итәр өчен, ришвәт алмас.
Шулай эшләгән кеше һичк айчан абынмас!

Давытн ың шиг ыре.
1
2
3
4

5
6

7

* 14:5 Риба

И Аллаһ ы, сакла мине, чөнк и Сиңа сыг ынам ын!
Раббыга мин әйтермен: «Минем Хуҗ ам Синдер,
минем өчен Синнән башк а бәхет юк!» – дия рмен.
Илеңдәг е изге-тәкъваларың Синең бөектер,
минем бар сөенечем алардад ыр.
Чит илаһларга табын уч ыларн ың кайг ылары артсын;
мин катнашм ыйм аларн ың канл ы корбан китерүендә,
авызыма алм ыйм илаһларын ың хәтта исемен дә.
Миңа тигән өлеш, Минем касәм – Син ул, Раббым!
Синең кул ыңдад ыр минем язм ыш.
Биләмәмнең ызаннары
нинд и гүзәл җирләр буйлап сызыл ып бара –
нинд и хозур милек насыйп иттең миңа!
Миңа акыл биргән Раббыга мактау-шөкерләрем!

– биреп торг ан әйбер яки акчадан алынг ан процент.
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Зәбур 15, 16

8
9
10
11

16

Төнг е йок ымда да хәтта вөҗдан ым үгет-нәсыйхәтләр бирә миңа.
Һәрдаи м күз уңымда тотам мин Раббын ы,
нәрсә дә кымшата алмас мине, чөнк и уң ягымда Ул Үзе тора!
Шуңа йөрәг емдә шатл ык, күңелемдә сөенеч,
бәдәнем дә тын ычл ыкта яши.
Җан ымн ы Син үлеләр аймаг ын да калдырмассың,
тугры бәндәңне кабердә черетмәссең.
Торм ыш бирә торган юлн ы күрсәтәсең Син миңа,
Синең янда мул сөенечләр табыла,
учыңда һәрчак хозурлык-рәхәтлектер.

Давытн ың догасы.
1
2
3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

И Раббым, хакым-дәгъвамны тыңла, фөрья д ымн ы ишет,
хәйләсез иреннәрем әйт кән догамн ы кабул ит!
Миңа хөкемне Үзең белеп яса,
хакл ы икәнемне күзләрең күрсен!
Төнлә килеп, Син минем йөрәг емә текәлдең,
сынап карад ың да гаеп тапмад ың,
чөнк и телем күңелдә булганн ы гына сөйл и.
Адәм и затлар ни генә кылса да,
телеңнән төшкән сүзләрне тотт ым мин,
зал имнәр юлыннан читләшеп йөрдем.
Адымнарым Синең юлда иде,
читкә тайп ылмад ы аяк табаннарым.
И Аллаһ ы, ялварып дәшәмен Сиңа –
мине җавапсыз калд ырмассың.
Колак сал һәм сүзләремне ишет!
Күрсәт миңа могҗ изал ы мәрхәмәтеңне!
Дошманнан Синдә сыен у эзләүчене уң кул белән Син арал ыйсың!
Күз карасын саклаган күк сакла мине,
канат ың аст ына алып сакла!
Яманнарн ың талавыннан,
әйләнәмдә йөргән дошманнардан котк ар мине!
Аларн ың йөрәкләрен май баск ан,
сөйләгән сүзләрендә тәкәбберлек.
Арт ымнан эзәрлекләп, алар хәзер мине кам ыйлар,
миннән күз алм ыйча җиргә бәреп егар җай эзл иләр.
Корбан ына ташлан ырга әзер торган арыслан,
яшерен җирдә посып ятк ан яшь арыслан кебек алар.
И Раббым, тор!
Карш ыларына төшеп егып сал аларн ы,
кыл ыч ың белән котк ар җан ымн ы яманнардан;
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Зәбур 16, 17
14

15

17

Үз кул ың белән, Раббым, ул адәмнәрдән –
өлешләре шуш ы дөнья да булганнардан азат ит мине!
Бир аларга мул итеп Үзең хәстәрләп куйганн ы,
кирәг еннән арт ык итеп балаларына бир,
оныкларына да шуннан өлеш чыгар!
Мин исә тәкъва булганга йөзеңне күрәчәкмен,
уян ып, Синең карш ыңда хозурл ык кичерәчәкмен.

Җырч ылар җитәкчесенә. Раббы кол ы Давытн ың мәдх иясе. Раббы Давыт
ны барча дошманнарыннан һәм Шаулдан котк арган көнне Давыт Раббыга
җыр баг ышлад ы*.
1

2
3

4

5
6
7

8

9

10
11
12

*

17:1

Гыйшк ым Сиңа, Раббым, көч-куәтем Синдер!
Раббы – Кыя м минем, Ныг ытмам һәм Йол уч ым!
Аллам – сыенд ыруч ы Кыяташым,
Калк ан ым, котк аруч ы Корал ым*, сКальгам минем!
Раббы мактауга лаект ыр!
Мин Аңа ялварып дәшәм,
һәм Ул мине дошман ымнан азат итә.
Үлем газаплары биләп алган иде мине,
һәлакәтле дулк ыннар өстемә ябырылган иде.
Үлеләр дөн ьясын ың зынҗ ырлары урап алган,
әҗәл ятьмәләре чолгаган иде мине.
Бәлагә тарыгач, мин Раббыга дәштем,
ярдәмгә үземнең Алламн ы чак ырд ым.
Үз йорт ыннан Ул мине ишетте,
зарл ы авазым Аңа барып иреште.
Шуннан Раббын ың ачуы кабард ы:
җир йөзе селкенә-тетри башлад ы,
тауларн ың ниг езе чатнап кубарылд ы.
Раббын ың борын тишекләреннән – төтен,
авызыннан исә бар нәрсәне ялмап алуч ы утлар бөркелде,
Аңардан ялк ынл ы күмерләр шартлап чәчрәде.
Күкләрне янтайт ып, Раббы түбән төште,
Аның аяк аст ы тоташ караңг ыл ык иде.
с
Керубимнәрнең арк асына утырып очт ы Ул,
җил канатларында алга омт ылд ы.
Караңг ыл ыкк а төренеп,
куе-кара бол ытлардан Үзенә чат ыр корд ы.

Карагыз: «II Патшалар», 22:1.

* 17:3 ...коткаручы Коралым... – Яһүд телендәге төп нөсхәдә сүзгә-сүз: мөгез (көч-кодрәт билгесе).

786

Зәбур 17
13
14

15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Аның хозурындаг ы балк ыштан,
бол ытларн ы үтәл и тишеп, боз вә утл ы күмерләр яуд ы.
Раббы күкләрне гөрселдәтте;
боз һәм утл ы күмерләр чәчрәтеп,
Аллаһ ы Тәгалә Үзенең авазын ирештерде.
Уклар атып таратт ы дошманн ы,
яшеннәр чатнат ып тар-мар китерде.
И Раббы, дәһшәтле шул авазыңнан,
борын ың бөркегән сул ыштан диңг ез төпләре күренде,
дөнья н ың ниг езләре ачылд ы.
Югарыдан сузыл ып Раббы кул ымнан алд ы,
тирән сулар эченнән тарт ып чыгард ы.
Көчле дошман ымнан, мине күрәлмауч ы,
миннән куә тлерәк бәндәләрдән коткарды-аралады мине.
Афәтле көнемдә алар юлыма төшкәннәр иде,
әмма Раббы миңа терәк булд ы.
Ул мине иркенлеккә алып чыкт ы, котк ард ы,
чөнк и мин Аның күңеленә хуш килдем.
Тәкъвал ыг ым өчен Раббы миңа әҗерен бирде,
кулларым пак ьлег е өчен бүләкләде.
Чөнк и мин Раббы юлында йөрдем,
Аллаһ ыдан йөз чөереп яман эш кылмад ым.
Аның бөтен карарларын күз уңында тотт ым,
Кан ун каг ыйдәләреннән читкә тайп ылмад ым.
Карш ында һәрчак ихлас-саф булд ым,
гөнаһ эш кыл удан сакланд ым.
Аның алд ында тәкъвал ыг ымн ы,
кулларымн ың спакь бул уы н күреп,
Раббы миңа әҗерен кайтард ы.
Тугры кешегә Син тугрысың,
күңеле керсезгә мөгамәләң керсездер.
Пакь кешегә пак ьлек кыласың,
хәйләкәргә исә хәйлә корасың.
Мазл умнарн ы Син якл ыйсың,
тәкәббернең исә баш ын түбән идерәсең.
Шәм-чырагыма ут кабызуч ы Синдер, Раббым!
Караңг ыл ыг ымн ы Аллам якт ырта!
Аллаһ ы ярдәме белән мин дошман яуларын җиңәм,
Аның ярдәме белән диварларн ы кичәм.
Аллаһ ын ың юлы кимчелексез,
әйт кән сүзе саф-пакьтер!
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Аңа сыг ынган һәр кеше өчен калк ан Ул!
Раббыдан башк а таг ын берәр алла барм ы?!
Аллабыздан башк а икенче бер кыяташ барм ы?!
Аллаһ ы – миңа көч-куәт бирүче,
барыр юлымн ы хәвефсез кыл уч ы!
Аякларымн ы боланн ык ыдай җитез кыла,
биеклекләрдә мине тотрыкл ы итә.
Кулларымн ы суг ыш һөнәренә өйрәтә,
бак ыр җәя дән ук атарга көч бирә.
И Раббым, Син миңа котк аруч ы калк ан ыңн ы бирдең,
Синең уң кул ың – минем тая н ыч ым;
Синең ярдәмең мине биекләргә күтәрә.
Син минем барыр сукмаг ымн ы киңәйтәсең,
аякларым шуңа ышан ычл ы атл ый.
Эзәрлекл и барып, дошман ымн ы куы п җиттем,
кырып бетерм ичә кире борылмад ым.
Шунд ый итеп издем ки, җирдән кал ыкмас иттем –
аяк аст ында ятып калд ылар.
Суг ыш ыр өчен миңа көч бирдең Син,
миңа карш ы чыкк аннарн ы аягым аст ына салд ың.
Дошманнарн ы борыл ып качарга мәҗбүр иттең Син –
миңа үчлеләрне шулай тар-мар иттем.
Ярдәмгә чак ырд ылар, тик аларга кот ыл у насыйп булмад ы,
Раббыга ялвард ылар, тик Ул җавап бирмәде.
Мин аларн ы җилдә очк ан тузан кебек тузд ырып атт ым,
урам пычраг ыдай таптад ым.
Хал ык фетнәсеннән мине Син котк ард ың,
кавемнәр өстеннән мине баш иттең –
мин белмәгән кабиләләр миңа хезмәт итә.
Тавыш ымн ы ишет үгә, буйсын у белдерәләр,
карш ымда билләрен бөгәләр.
Рухлары сын ып, калт ыран ып кальгаларыннан чыгалар.
Раббы – тере Заттыр! Минем Кыяташыма мактау-шөкерләр яусын!
Мине котк аруч ы Аллам күкләргә күтәреп макталсын!
Ул – минем өчен Үч алуч ы,
чит кавемнәрне миңа Буйсынд ыруч ы,
мине дошманнарымнан Йол ып алуч ы,
миңа карш ы чыг уч ылардан мине Өстен итүче,
зал имнәрдән Котк аруч ы.
Шун ың өчен, и Раббы,
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Зәбур 17, 18

51

18

1

чит кавемнәр алд ында Сиңа рәхмәтләр укырм ын,
исемеңә мәдх ия ләр җырларм ын!
Үзе куйган патшага Ул бөек җиң үләр насыйп итә,
Үзе сайлаган Давытк а
һәм аның нәсел-нәсәбенә мәңг елек мәрхәмәтен күндерә.

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
2
3
4
5

6
7

8
9
10

11

12
13
14

15

Күкләр Аллаһ ын ың шөһрәтен хикәя л и,
күк гөмбәзе Аның могҗ изал ы эшләрен бәя н итә.
Көн көнгә шул хакта хәбәр җиткерә,
төн төнгә ирештереп тора.
Тып-тын алар: сүз дә, сөйләү дә юк –
көн вә төннең тавыш ы ишетелм и.
Алай да хәбәрләре бөтен җир йөзенә,
сүзләре дөнья читләренә тарала.
Раббы күкләрдә коя ш өчен чат ыр корд ы.
Ак чыбылд ыктан чыкк ан кия үгә охшаш ул коя ш,
бат ыр йөг ерешче кебек чабарга атлыгып-шатланып тора.
Күкнең бер очыннан калк ып чыга,
икенче очына барып җитеп байый –
бер генә нәрсә дә аның җыл ысын тойм ый калм ый.
Раббын ың Кан ун ы кам ил – ул җаннарн ы терг езә,
күрсәтмәләре ышан ычл ы – гад и кешегә зирәклек өст и.
Әмерләре гадел – күңелләргә сөенеч бирә,
боерыклары якты-анык – күзләрне ача.
Раббыдан курк у, Аны хөрмәт итү – пакь нәрсәдер,
һәм бу шулай мәңг е дәвам итәчәк;
хөкем-карарлары ышан ычл ы, һәммәсе хакт ыр.
Раббы кан уннары алт ыннан да,
бих исап күп саф алт ыннан кадерлерәк;
алар балдан, кәрәзле сыек балдан татл ырак.
Кан уннарың миңа, Синең кол ыңа, үгет-нәсыйхәт бирә;
аларн ы ихлас үтәү – савапл ы эш!
Кем үзенең хаталарын күреп белә?!
Ихт ыя рсыз кыл ынган языклардан пакь кыл мине, Раббым,
ния темдә булганнардан да мин кол ыңн ы тыеп кал –
минем өстән хак имлек итмәсеннәр!
Шул чаг ында мин керсез,
зур гөнаһлардан азат бул ырм ын.
И Раббым, Кыяташым вә Котк аруч ым минем!
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Зәбур 18, 19, 20

Авызымнан чыкк ан сүзләр, күңелемдәг е уйлар
Синең күзеңә ятышл ы күренсә иде!

19

1

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
Афәтле көндә Раббы сине* ишетсә иде,
Ягък уб Алласын ың исеме сине сакласа иде!
Мөк атдәс урын ыннан Раббы сиңа ярдәмен күндерсә иде,
Сион тавыннан мәдәт* юлласа иде!
Чал ырга китергән барча мал ыңн ы исенә төшерсә һәм
тулаем янд ыру корбаннарыңн ы кабул итсә иде!
Раббы сиңа күңелең теләгәнне бирсә иде дә
уй-ниятләреңнең барысын гамәлгә куйса иде!
Шулчак без, синең җиң үеңә сөенеп, шатл ыклар кыл ырбыз,
Аллаһ ы исеме белән байраклар күтәрербез!
Раббы синең бар үтенечләреңне гамәлгә ашырса иде!

2
3
4
5
6

7

Беләмен: Раббы Үзе май сөрт кән патшан ы котк арачак,
мөк атдәс күкләрдән аңа уңай җавабын күндерәчәк –
уң кул ы белән җиң ү китерәчәк.

8

Берәүләр – суг ыш арбалары,
икенчеләр атлары белән мактан ыр.
Без исә Раббы Аллабыз исеме белән мактан ырбыз.
Тег еләр хәлдән таеп егыл ырлар,
без исә, калк ып, аякта нык басып торырбыз.

9

10

20

1

И Раббы! Патшага җиң ү китер!
Сиңа ярдәм сорап дәшкәндә, үтенечебезгә колак сала күр!

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
И Раббы, Син биргән көч-кодрәткә патша шатланад ыр,
Син китергән җиң үгә ифрат куанад ыр.
Син аңа күңеле теләгәнне бирдең,
теленнән төшкән үтенечен кире какмад ың.
Аны мул фат их алар белән карш ылад ың,
баш ына саф алт ыннан таҗ киг ездең.
Синнән ул гомер сорад ы,
Син аны бирдең һәм гомерен озын, бак ый кылд ың.

2
3
4
5

* 19:2 ...син е...
* 19:3 Мәд әт

– Биредә Исраи л патшасы күздә тот ыла (7 нче аятьне караг ыз).
– ярдәм, бул ышл ык.
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20:14

Синең кул ың – бар дошманнарыңн ы,
уң кул ың Сине күрәлмауч ыларн ы эзләп табачак.
Пәйда бул ып, Син аларн ы кызган мичкә кертәчәксең,
дәһшәтең утында барысын юк итәчәксең,
ялк ын ың аларн ы ялмап алачак.
Җир йөзеннән, адәмнәр арасыннан балаларын,
нәсел орл ыкларын юкк а чыгарачаксың.
Алар Сиңа яманл ык эшләргә теләп мәкер корырлар,
әмма уңышк а ирешә алмаслар.
Киерелгән җәя ңне төбәп,
Син аларн ы арк а куеп качарга мәҗбүр итәрсең.
И Раббы, гайрәтеңне күрсәтеп күтәрел!
Без исә кодрәтеңә дан җырларбыз, мәдехләр* әйтербез!

Җырч ылар җитәкчесенә. «Таң атк анда» көенә. Давытн ың мәдх иясе.

3

*

Җиң ү яулат ып, аны шан-шөһрәтле иттең,
иңенә мәһабәтлек вә бөеклек йөг е салд ың.
Фат их аң белән аны мәңг егә мөбарәк кылд ың,
йөзеңнең нуры белән күңелен балк ытт ың.
Патшан ың бар өмете фәк ать Раббыда;
Аллаһ ы Тәгаләнең мәрхәмәте илә ул абынмас.

И Аллам, и Аллам! Нигә Син мине ташлад ың?
Ни өчен ярдәмеңнән мәхрүм иттең?
Аһ-зарыма ник колак салм ыйсың?
И Аллам! Көндезләрен ялварам – җавап бирм исең,
кичләрен ялварам, тик тын ычл ык иңм и.
Син бит – тәхеттә утыруч ы мөк атдәс Зат,
Исраи лнең мактау сүзләрен казан уч ы!
Ата-бабаларыбыз Сиңа өмет баглап яшәгән,
өметләре Синдә булган,
һәм Син аларга кот ыл у биргәнсең.
Алар Сиңа фөрья д иткән,
һәм Син аларн ы бәла-казадан йол ып алгансың;
Сиңа сыг ынганга күрә оятл ы булмаган алар.
Мин исә кеше түг ел, бары туфрак корт ы:
хал ык мине кимсетә, хур күрә,
очраган һәрберсе мыск ыл итә,

Мәдех – мактау.

791

Зәбур 21

9
10
11
12
13
14
15

16

17

18
19
20
21
22
23
24

25
26

авызын ырж айт ып, баш ын кырын сал ып:
«Раббыга тая насың икән, Үзе котк арсын,
синнән разый икән, Үзе ярдәм итсен!» – ди.
Әмма әнкәм карын ыннан мине дөнья га туд ыруч ы,
әнкәм күкрәг ендә мине имин саклауч ы Син бит!
Тум ыштан ук мин Синең иркеңә тапш ырылганм ын,
карыннан туганда ук, Син – минем Аллам!
Миннән ераклашма!
Алд ымда – афәттер, ә ярдәмгә кил үче юк.
Башан үгезләрен хәтерләткән дошманнарым сырып алган мине,
бөтен әйләнәмдә ажг ырып тора өерләре.
Авызларын киереп үкерә,
корбан ын ботарл ый торган арысланнар кебек алар.
Су шикелле түг елеп, бушап калд ым мин,
буы ннарым тотм ый башлад ы,
тәнем эчләрендә йөрәк итем балавыздай эреп йомшарган.
Көч-дәрманым чүлмәк ват ыг ыдай корып кипкән,
телем аңк авыма ябышк ан.
Мине үлем хәленә төшергән Зат – Син Ул, Син!
Бөтен яктан мине этләр камап алган –
явыз өер уртасында басып торам;
аяк-кулларымны ярал ый алар.
Берәмләп санарл ык минем шәрә сөя кләрем,
ә алар, миңа текәлеп, тамаша кылалар.
Кием-салымымны үзара бүлешәләр –
өс киемем кемгә тия р дип жирәбә салалар.
Син, и Раббым, миннән алай ераклашма!
Ярдәмең белән ашык, и көч-дәрманым хуҗ асы!
Җан ымн ы кыл ыч янавыннан,
хәя темне этләр тырнаг ыннан котк арып кал!
Йол ып ал мине арыслан авызыннан,
котк ар мине ертк ыч үгезләр мөг езеннән!
Шулчак исем шәрифләреңне кардәшләремә сөйләрмен,
җыенда Сине данларм ын.
Әй сезләр, Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт итүчеләр,
дан җырлаг ыз Аңа!
Әй Ягък уб ток ым ы, Раббыга хөрмәтеңне белдер!
Әй Исраи л ток ым ы, Раббыга итагатеңне күрсәт!
Чөнк и мазл умн ың хәсрәтен күреп җирәнеп калмад ы Ул,
аңардан йөз чөермәде, фөрья д ын ишетте.
Сиңа бул ыр олуг җыенда мактауларым!
Раббыдан курк уч ы һәм Аны хөрмәт итүчеләр алд ында
вәгъдә-нәзерләремне үтәрмен.
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Зәбур 21, 22, 23
27

Мазл ум кешеләрнең, ашап, тамаклары туйсын,
Раббын ы эзләүчеләр Аңа дан җырласын,
йөрәкләре тибүдән мәңг е туктамасын!

28

Дөньяның бар кыйтгалары, Раббыны танып белеп, Аңа йөз борачак,
бар кавемнәр Аның алд ында сәҗдә кылачак.
Чөнк и патшал ык тәхете Раббын ык ыд ыр,
хал ыклар өстеннән хөкемдарл ык Аның кул ында.
Җирдә кәеф-сафа корып яшәүче Аңа баш иячәк,
тереклек көче сүнеп барган – үлем якасында торуч ы да –
Аның алд ында тез чүгәчәк.
Онык-туруннарыбыз Аңа табын ыр,
нәсел варисларыбыз Хуҗа-Хаким турында ишетер,
Аның хаклыгы, Ул кылган эшләр киләчәк буыннарга хәбәр ителер.

29
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22

Давытн ың мәдх иясе.
1
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3
4
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23

Раббы – минем көт үчем,
Ул мине мохтаҗл ыкта калд ырмас.
Мул-куе үләнле бол ыннарда йөртер,
талг ын сул ы елгалар буенда ял иттерер.
Җан ыма ныкл ык бирер,
Үз исеме хак ына мине хак-туры юллардан җитәкләр.
Караңг ы үзәнгә барып керсәм дә,
хәвеф-хәтәрдән курыкмам,
чөнк и янымда Син бар!
Көт үче тая г ың вә юл тая г ың кул ыңдад ыр,
шуңа күрә җан ым тын ыч минем.
Дошманнарым күз алд ында Син миңа табын җәйдең,
баш ыма хуш исле май сөрттең*;
мөлдерәмә тул ы минем касәм.
Шулай, Синең игелег ең, мәрхәмәтең
хәя тем дәвам ынча мине җитәкләп йөртер.
с
Раббы йорт ы гомер бак ый минем йорт ым бул ыр.

Давытн ың мәдх иясе.
1
2

* 22:5 ...башым а

Җир һәм андаг ы бар нәрсә Раббын ык ы,
Анык ыд ыр җиһан һәм бар тереклек дөньясы.
Җирне Ул диңг езләр өстенә корд ы,
хуш исле май сөрттең... – «Мине хөрмәтле кунак итт ең» диг ән мәгънәдә.
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Зәбур 23, 24
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агым сулар өстенә урнашт ырд ы.
Раббы тавына менәргә кем лаек?!
Мөк атдәс урын ында Аның кем тора алыр?!
Куллары чиста, йөрәг е пакь, күңеле ялганга берекмәгән,
ант ы хәйләсез булган адәмнәр
Раббын ың фат их асын алыр,
котк аруч ы Алласы тарафыннан аклан ыр.
Менә шунд ый ул – Раббын ы эзләүче,
Ягък уб Алласы хозурына кил үче* ток ым.
Әй капк алар, ачыл ыг ыз!
Киерелеп ачыл ыг ыз, әй борынг ы капк алар!
Шөһрәт иясе патша эчкә үтсен!
Кем ул шөһрәтле патша?
Көчле вә кодрәтле Раббы,
суг ышта җиң үчән Раббы ул!
Әй капк алар, ачыл ыг ыз!
Киерелеп ачыл ыг ыз, әй борынг ы капк алар!
Шөһрәт иясе патша эчкә үтсен!
Кем ул шөһрәтле патша?
Күкләр Хуҗ асы Раббы Үзедер!
Шөһрәтле патша Улд ыр!

Давытн ың мәдх иясе.
1
2

3
4
5

6
7

И Раббым, җан ымн ы Сиңа тапш ырам!
И Аллам, бар өметем Синдә!
Хурл ыкк а төшермә мине,
дошманнарым, минем өстән көлеп, тантана итмәсеннәр.
Сиңа өмет баглаган һичкем хурл ык кичермәсен,
сәбәпсез хаи нлек* итүчеләр үзләре хурл ыкк а төшсен.
И Раббым, хак юлыңн ы күрсәт миңа,
сукмаг ыңнан ничек барыйм, төшендер.
Үзеңнең хак ыйк ать юлыңа күндер, өйрәт мине,
чөнк и Синдер мине котк аруч ы Аллаһ ы,
бар өметем һәрчак Синдә генә.
Әзәлдән* күрсәтә килгән рәхим-шәфкатеңне,
мәрхәмәтеңне исеңә төшерче, Раббым!
Яшьлек гөнаһларым, хаталарымн ы оныт,

* 23:6 ...Алл асы

хоз урына килүче... – «Аллаһ ы йорт ына кил үче» мәгънәсендә.
– хыя нәтче бул у.
24:6 Әзәл – баш ы булм аг ан үткән зам ан; мәңг елек.

* 24:3 Хаи нл ек
*
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Зәбур 24, 25

8
9
10

11

И Раббым, гаебем зур булса да,
Үз исемең хак ына кичерә күр!

12

Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт итүчегә
нинд и юл сайларга кирәг ен күрсәтер Ул.
Рәхәттә, мулл ыкта яшәр шул кеше,
нәселе мираск а җир алыр.
Раббы киңәше –
Аңардан курыкк аннарга, Аны хөрмәт иткәннәргә;
алар белән төзегән килеш үнең асыл ына төшендерә Ул.

13
14

15
16
17
18
19
20

21

22

25

игелег ең хак ына мине мәрхәмәт белән искә ал, Раббым!
Раббы игелекле вә гадәләтледер,
гөнаһк ярләрне Ул дөрес юл сайларга өйрәтә.
Басынк ы күңелләрне туры юлдан җитәкл и,
Үзенең хак юлларын аларга өйрәтә.
Раббы белән төзегән скилеш үне
һәм Аның күрсәтмәләрен тотк аннар
Аның юлында мәрхәмәт вә тугрыл ыкк а очрар.

Күзләрем минем һәрчак Раббыга юнәлгән,
аякларымн ы ау ятьмәсеннән Ул ычк ынд ырыр.
Хәлемә күз сал ып, кызган мине,
чөнк и ялг ыз кал ып җәфа чигәмен.
Йөрәг ем сыкравы тул ып таш ыйд ыр,
котк ар Син мине бу авыр хәлдән.
Газапл ы, җәфал ы хәлемә күз сал да
булган бар гөнаһларымн ы ярл ык а минем.
Әнә, дошманнарым ничек күбәйгән,
миңа нинд и аяусыз нәфрәт белән карыйлар.
Җан ымн ы сакла, котк ар мине!
Хурл ыкк а төшермә,
чөнк и мине сыенд ыруч ы Син генәдер.
Пак ьлек вә тугрыл ык мине саклап торсын,
чөнк и өмет-ышанычым Сиңа юнәлгән.
И Аллаһ ы, котк ар Исраи лне барл ык бәла-казалардан!

Давытн ың мәдх иясе.
1

И Раббым, хак ымн ы Үзең хакла,
мин бит пакь юлдан йөрдем,
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Зәбур 25, 26

2
3
4
5

6-7

8
9-10

11
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26

икелән үсез бары Сиңа өмет баглап яшәдем.
Тикшер мине, Раббым, сынап кара,
күңелемдәг е уй-ниятләргә бәһа бир!
Синең мәрхәмәтең һәрчак күз алд ымда,
мин Сиңа һәрчак тугрыл ык сакл ыйм ын.
Ялганч ылар янында утырм ыйм,
монафикъларга ияреп китм им.
Явызлар җыен ына нәфрәт сакл ыйм,
яманнар яныннан урын алм ыйм.
И Раббым, гаепсез бул уы мн ы раслап кулларымн ы юарм ын* да,
Сиңа рәхмәтләр укып, могҗ изал ы эшләреңне бәя н итә-итә
с
мәзбәхеңне әйләнеп чыгарм ын.
И Раббым, Мин сөя м Синең дан-шөһрәтең тул ы,
Син яшәгән йортн ы.
Харап итмә җан ымн ы, хәя темне,
гөнаһк а батк ан, уң куллары белән күпләп ришвәт алуч ы
канэчкеч явызлар арасында калд ырып.
Мин бит пак ьлек юлыннан атлауч ы –
кызган, котк ар мине!
Аягым тиг ез җирдә нык торыр,
җыенда мактау-шөкерләрем Раббыга бул ыр!

Давытн ың мәдх иясе.
1

2
3

4

5

Раббы – Якт ыл ык бирүчем, Котк аруч ым!
Миңа кемнән өркергә?!
Раббы – хәя темнең кальгасы!
Мине кем курк ыта алсын?!
Мине йотмакч ы бул ып өстемә ябырылган явыз җаннар –
көндәшләрем, дошманнарым, – абын ып, барысы җиргә авачак.
Карш ымда бер чирү-яу кал ыкса да, йөрәг емне курк у алмас;
миңа карш ы суг ыш ачсалар да, ныкл ыг ымн ы җуймам.
Раббыга теләк-эстәгәнем бары шул:
гомер бак ый Раббы йорт ында бул ып,
Аның гүзәллег енә соклан у, тораг ында догалар кыл у.
Казал ы көнемдә Ул миңа сыен ыр урын бирер,
ышык урынга – Үз чат ырына кертеп яшерер,

* 25:6-7

...кулларымны юармын... – Гыйбадәтх анәг ә керер алд ыннан йола кушк анча кул юу
турында сүз бара.

796

Зәбур 26, 27

6

7
8

9

10
11

12

13

14

27

кыя баш ына менг ереп куя р.
Шул чакн ы минем баш ым
әйләнәдәг е дошманнарым өстеннән калк ып торыр;
шатл ыктан һай-һайлап мин
Раббы чат ыры карш ында корбаннар китерермен,
Аңа баг ышлап җырлар көйләрмен, мәдх ия ләр яуд ырырм ын.
И Раббым, ялвару сүзләремне ишет,
кызган ып, җавап бир миңа!
Күңелемдә Синең аваз:
«Йөземне эзлә!» – дидең.
Инде мин менә нурл ы йөзеңне эзл им!
Яшермә миннән йөзеңне,
ачу саклап кума кол ыңн ы!
Син бит миңа һәрчак ярдәмче булд ың;
кире какма, ташлама мине, и котк аруч ы Аллам!
Ата-анам ташлап китсә дә, Раббы мине кабул итәчәк.
Дошманнарым күп булганга күрә,
юлыңн ы өйрәт миңа, и Раббым,
туры-тигез сукмакта миңа җитәкче бул!
Дучар итмә мине дошманнарым иркенә,
чөнк и ялган шаһ итлар өере – карш ымда,
авызларыннан дәһшәтләр ява өстемә.
Әмма өмет-ышанычым ныкт ыр:
Раббы игелег ен күрәчәкмен әле терек дөнья да!
Өметеңне Раббыга багла, кыю бул, йөрәг еңне ныг ыт!
Өметеңне Раббыга багла!

Давытн ың мәдх иясе.
1

2

3

4

И Раббым, Сиңа ялварып дәшәм!
Җавап бирм и калма, Кыяташым минем!
Юкса кабер якасындаг ы кеше сыман бул ырм ын.
Ярдәм сорап Сиңа дәшкәндә,
мөк атдәс йорт ыңа карап кулларымн ы сузганда,
минем ялварул ы догаларыма колак сал!
Якын күршесе белән дустанә гәп корып та,
күңелләрендә мәкер саклаган явызлар –
бозыклык кылучылар вә яманнар белән бергә харап иттермә мине!
Эшләгән эшләре, явызл ыклары,
куллары кылган гамәлләре өчен җәзага тарт аларн ы –
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5

6
7

8
9

28

тиешлесен бирче үзләренә!
Раббы гамәлләрен, Аның кул ы кылган эшне санга сукмаганга,
Раббы тузд ырачак аларн ы, баш күтәрмәс хәлгә куя чак.
Мактау-шөкерләр яусын Раббыга!
Аһ-зарымны ишетте Ул.
Раббы – минем көч-куәтем вә калк ан ым!
Бар йөрәктән Аңа өмет итәм.
Ул миңа ярдәмгә килде,
шуңа күңелем сөнечтән тулд ы;
рәхмәтемне белдереп, Аңа җыр җырл ыйм.
Раббы – Үз халк ын ың кодрәте,
Раббы Үзе май сөрт кән патша өчен сыен у кальгасы!
Биләмәң булган Үз халк ыңн ы котк ар, мөбарәк кыл,
көт үче бул аңа, мәңг е җитәкләп бар!

Давытн ың мәдх иясе.
1
2

3

4
5
6
7
8
9

И илаһ и затлар*, Раббын ың шөһрәтен вә көч-кодрәтен тан ыг ыз!
Раббы исеменең дан ын тан ыг ыз,
гаҗәеп изг елек иясе Раббыга сәҗдә кыл ыг ыз!
Раббын ың авазы,
шөһрәтле Аллаһ ы гөрелтесе, сулар өстендәдер;
Раббы зур сулар өстеннән гизә.
Раббын ың авазы гайрәтле,
Раббын ың авазы мәһабәтле!
Раббын ың авазы эрбет агачларын сынд ыра,
Ливан эрбетләрен йолк ып аудара.
Ливан тауларын Ул – үгез бозау,
Сирион тауларын кырг ый яшь үгез сыман сикертә.
Раббын ың авазы ут-ялкын очк ыннары чәчрәтә,
Раббын ың авазы чүл өстен тетрәтә,
Раббын ың авазы Кад ыш чүлен дер селкетә.
Раббын ың авазы таза имәннәрне сыг ылд ыра*,
урманнарн ың яшел киемнәрен чишендерә.
Раббын ың йорт ында һәммәсе:
«Раббы данл ыкл ы!» – дип әйтер.

* 28:1 ...илаһи

затлар... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ы угыллары.
телендә әлег е юл «Раббын ың авазы ана боланнарн ы вак ыт ыннан алда бозауларг а
мәҗбүр итә» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.

* 28:9 Яһүд
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Зәбур 28, 29
10
11

29

Раббы дәрья сулар өстендәг е тәхетендә утыра,
Үз тәхетендә Ул мәңг елек патша бул ып утыра.
Раббы Үз халк ына көч-куәт биреп торыр,
аның исән-имин яшәвен мөбарәк кыл ыр!

Давытн ың мәдх иясе. Аллаһ ы йорт ын изг еләшт ерү мәрасимендә* җыр
ланган җыр.
1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12
13

* 29:1 Мәрасим

Мин Сине олугл ыйм ын, и Раббым!
Чөнк и Син мине бәладән тарт ып чыгард ың,
дошманнарыма минем өстән тантана итәргә бирмәдең.
И Раббы Аллам, Сиңа ялварып дәшкәч,
Син миңа шифа-дәва бирдең.
И Раббым, Син җан ымн ы үлеләр дөньясыннан котк ард ың,
кабер якасыннан тарт ып алып исән калд ырд ың.
И Раббын ың тугры затлары, Раббыга мәдх ия ләр җырлаг ыз,
мөк атдәс исеменә шөкрана кыл ыг ыз!
Чөнк и Аның ачу-дәһшәте – бары бер мизг ел,
илт ифат ы исә – тоташ бер гомер.
Кичен күз яшебез акса, иртән алмашк а сөенеч килә.
Имин вак ытта үз-үземә:
«Гомер бак ый какшамам!» – дип әйт кән идем.
Илт ифат ың белән Син мине
мәгърур таудай какшамас иттең, Раббым!
Әмма йөзеңне миннән яшергәч, хафага төштем.
Шулчак мин Сине чак ырып дәштем, Раббым,
рәхим-шәфкать күрсәт үеңне сорад ым:
«Әгәр мин гүргә керсәм, – дидем, –
түг елгән кан ымнан Сиңа ни файда?!
Гүр туфраг ым Сиңа рәхмәтләр укырм ы,
Синең тугрыл ыг ың хак ында сөйләрме?!
Ишет мине, Раббым, рәхим-шәфкатеңнән аерма,
ярдәмчем бул миңа, Раббым!» – дидем,
һәм аһ-зарымны Син шатл ыкл ы биюләргә алышт ырд ың,
с
кайг ы киемемне салд ырып, бәхет киеменә төрдең.
Инде хәзер, и Раббы Аллам,
күңел түремнән Сиңа мәдх ия ләр җырларм ын
һәм тын ып тормам!
Гомер-гомергә Сиңа рәхмәтләр яуд ырырм ын!
– рәсм иләшкән гадәтләр, йолалар.
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Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
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И Раббым, Сиңа сыг ынам ын,
рисвай бул уы ма юл куйма һичк айчан!
Хакл ыг ың белән йол ып ал мине,
колаг ыңн ы куеп тыңла, тизрәк азат ит!
Сыен ыр урын ым – Кыяташым бул минем,
кереп кот ылачак Йортым-ныгытмам бул!
Син – минем Кыя м, Ныг ытмам!
Исемең хак ына туры юлыңн ы күрсәт,
Үз юлыңнан җитәкләп йөрт мине.
Яшерен ау-тозаклардан азат ит,
Син бит минем Кыя м!
Рух-сулышымны Синең кулга тапш ырам;
котк ар мине, и Раббым, и тугры Аллам!
Яраксыз потларга табын уч ыларга нәфрәт кайн ый миндә,
бар өметем Раббыда гына!
Мәрхәмәтеңә сөенермен, шатл ыклар кыл ырм ын,
чөнк и җан ымн ың өзгәлән үен күреп хәлемә кердең Син;
дошманнарым кул ына мине тапш ырмад ың,
аяк баск ан җирләремне иркен иттең.
И Раббым, кызган мине!
Авыр хәлгә тарыд ым,
кайгы-хәсрәт бетерде күзләремне,
карын ым вә җан ым корыш ып кипте.
Чөнк и бар хәя тем, гомер елларым
хәсрәт вә аһ-зар эчендә уза минем,
гөнаһлардан көч-хәлләрем какшап,
буын-сөякләрем уалып сыза минем.
Дошманнарым да, күршеләрем дә ким-хур күрә мине,
якын тан ыш ыма да мин бер карачк ы кебек,
урамда очратса, миннән өркеп кача.
Үлеп хәтердән җуелган кеше сыман мин,
оныт ылд ым, ват ык бер савытк а охшап калд ым.
Күпләрнең гайбәт сат ып йөрүләрен күрәмен,
һәр тарафтан дәһшәт яныйд ыр;
миңа карш ы хәйлә-мәкер коралар,
җан ымн ы алмак өчен сүз куешалар.
Әмма минем өмет-ышанычым Синдә, Раббым!
Тәкрарл ыйм ын: «Син – минем Аллам!» – димен.
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Язм ыш ым Синең кулда,
эзәрлекләүче дошманнардан арала мине!
Нурл ы йөзеңне кол ыңа таба бор,
мәрхәмәтең белән мине котк ара күр!
И Раббым, Сиңа сыен уы м өчен оятк а калмасам иде мин.
Яман бәндәләргә булсын бар хурл ыг ы,
үлеләр дөн ьясына күчеп, тавышлары шунда киселсен!
Тәкъвалар турында тәкәбберлек белән
мәсхәрәле сүзләр сөйл и торган
ялган авызларн ың телләре корысын!
Ник адәр мулд ыр Синең игелег ең, и Раббы!
Син аны Үзеңнән курыкк ан,
Сине хөрмәт иткән адәм угыллары өчен сакл ыйсың,
Сиңа сыг ынганнарга аны бөтен ил күзендә күрсәтергә
әзер торасың.
Тәкъваларн ы Син, кеше мәкереннән аралап,
Үз хозурыңда яшереп тотасың,
яман телләрдән Үз ышыг ыңда сакл ыйсың.
Раббыга мактау-шөкерләр яусын!
Камал ышта чаг ымда бер шәһәрдә
Ул миңа Үзенең могҗ изал ы мәрхәмәтен күрсәтте.
Чарасыз хәлдә мин күңелемнән әйттем:
«Хозурыңнан читкә тибәрелгәнмен икән!» – дидем.
Әмма ярдәмгә чак ырып үтенгәндә,
Син минем ялвару авазымн ы ишеттең.
Раббын ы сөег ез, әй Аңа багл ы бәндәләр!
Үзенә тугры булганнарга – химая че Ул,
ә тәкәбберләр өчен – арт ыг ы белән җәза бирүче!
Әй сезләр, Раббыга өметлән үчеләр,
кыю бул ыг ыз, йөрәг ег ез нык булсын!

Давытн ың мәдх иясе. Нәсыйхәт.
1
2

3

Бәхетледер кеше, әгәр җиная т ьләре кичерелсә,
кылган гөнаһлары ярл ык ау тапса!
Бәхетледер, гаеп эшләрен Раббы гафу итсә,
күңеле эчкерсез, хәйләсез булса!
Гөнаһ ымн ы икърар итмәгән чаг ымда,
көннәр буе аһ-ваһ килеп йөрдем,
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коры сөя к бул ып калд ы зәг ыйфь тәнем.
Көндезен дә, төнен дә тотт ың Син
өстемә салган авыр кул ыңн ы;
җәйг е челләдә бар нәрсә корыган кебек,
дәрман-көчем тәмам төкәнеп калд ы.
Шуннан мин гөнаһ ымн ы Сиңа ачып бирдем,
гаеп эшемне яшермәдем,
«Кылган җиная тьләремне
Раббы алд ында икърар итәм!» – дидем,
һәм Син минем гөнаһ ымн ы кичердең.
Шулай, һәр тугры кол ың,
мөмк инлег е бар чакта, Сиңа дога кылсын;
шулчак таш ыган дәрья сулары да кол ыңа барып
җитмәя чәк.
Син – минем сыен у урын ым,
мине кайг ылардан арал ыйсың,
шатл ыкл ы кот ыл у авазларына күмәсең.

4

5

6

7

Раббы әйтә: «Сезгә* акыл өйрәтермен,
барыр юлыңн ы күрсәтермен,
киңәш-мәслихәтемне бирермен,
һәрчак күз уңымда тотарм ын.
Ат яки кач ыр кебек аңсыз булмаг ыз,
аларн ы тыңлат ыр өчен йөгән һәм авызл ык кирәк,
юкса алар сиңа буйсынмаслар».

8

9

10
11

32

1
2
3

4
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* 31:8 Сезг ә...

Яманн ың кайгы-хәсрәте күп бул ыр,
Раббыга өмет иткәнне исә Аның мәрхәмәте чолгап торыр.
Тәкъвалар өчен Раббы куан ыч вә шатл ык чыганаг ы булсын!
Күңеле саф адәмнәр сөенечләр эчендә тантана итсен!
Әй тәкъва җаннар, Раббыга сөенечле җырлар җырлаг ыз!
Аны данлау – күңеле саф булганнарн ың эшедер.
Гөсләдә уйнап Раббыга рәхмәтләр әйтег ез,
Аның хөрмәтенә ун кылл ы лиран ы чиртеп уйнаг ыз!
Оста уйнаг ыз,
шатл ык авазлары яңг ырат ып, Аңа яңа җыр җырлаг ыз!
Чөнк и Раббын ың сүзе – хак ыйк атьтер,
эшләгән эшләре ышан ычл ыд ыр.
Ул хакл ык вә гаделлек сөя;

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: сиңа.
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Раббын ың мәрхәмәте бөтен дөнья н ы иңл и.
Күкләр Раббын ың әмере белән бар булд ы,
күк җисемнәре Аның авызыннан чыкк ан
рухы-сулышы белән ярат ылд ы.
Диңг ез суларын Ул бер урынга туплад ы,
дәрья ларн ы тирән упк ыннарга урнашт ырд ы.
Раббыдан бөтен җир йөзе курыксын,
алд ында бар әһле җиһан калт ырап торсын!
Чөнк и Ул әйттеме – әйт кәне бар булд ы;
Ул әмер иттеме – әмере чынга ашт ы.
Раббы хал ыкларн ың мәсл ихәтле эшләрен тарк ат ыр,
кавемнәрне морад ына ирешмәс итәр.
Раббын ың карары мәңг е үзгәрмәс,
күңелендәг е ния тләре – буыннан-буыннаргача.

12

Раббын ы Аллаһ ы итеп тан ыган хал ык –
Ул Үзе өчен сайлаган хал ык бәхетледер!

13

Раббы, күкләрдән караш ын юнәлтеп,
адәм балаларын ың барчасын күрә.
Утырган тәхете түреннән
җир йөзендәг е барча җан ияләрен күзәтә.
Ул – һәр кешенең йөрәг ен бар итүче,
аның бар гамәлләрен белеп-аңлап торуч ы.

14
15

16
17
18

19

20
21
22

Гаскәре күплег е генә патшан ы котк армас,
көч-куәте зурл ыг ы гына алып-егеткә ярдәм итмәс.
Кот ыл у өчен ат – ышан ычсыз нәрсәдер:
үзенең егәре белән котк ара алмас ул.
Хакт ыр, Раббын ың күзе Үзен хөрмәт иткәннәргә,
Үзеннән курыкк аннарга,
мәрхәмәтенә өмет баглаганнарга юнәлгән –
Раббы аларн ың җан ын үлемнән котк ара,
ачл ык килгәндә, аларга ризыг ын бирә.
Безнең җан ыбыз Раббыга мохтаҗд ыр,
Ул безнең ярдәмчебез һәм калк ан ыбыз!
Аңарданд ыр безнең күңелләргә шатлык-сөенеч иңә,
безнең бар өметебез Аның мөк атдәс исеменә багл ы.
И Раббы, бөтен өметебез Синдә –
мәрхәмәтеңнән аерма безне!
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1 Әбумәл ик алд ында җүләрг ә сал ын ып, аның хозурыннан куы л ып кит еп
барган чакта, Давыт әйт кән җыр сүзләре*.
2
3
4
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6
7
8
9
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13
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18

*

33:1

Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырырм ын һәрвак ыт,
мактау сүзләре бул ыр һәрдаи м телемдә.
Бар күңелемнән Раббы белән мактан ырм ын,
мине ишетеп шатл ык кичерер мазл умнар.
Раббын ы минем белән бергә олуглаг ыз,
Аның исемен дәррәү югары чөйик!
Раббыга ялварып дәшкәндә,
Ул мине җавапсыз калд ырмад ы,
бар курку-дәһшәтләрдән азат итте.
Раббыга күз төбәгәннәрнең якт ы бул ыр күңелләре,
оял ып кызармас һичк айчан аларн ың йөзләре.
Ошбу фәк ыйрег ез дәшеп чак ырд ы,
һәм Раббы, ишетеп, бөтен бәлаләреннән аны котк арып калд ы.
Раббыдан курыкк ан һәм Аны хөрмәт иткәннәрне
Раббын ың фәрештәсе һәр яктан камап, саклап торыр.
Сынап караг ыз да күрег ез: ник адәр игелекле Раббы!
Аңа сыг ынган кеше бәхетледер!
Әй сез, Раббы Үзе өчен сайлаган бәндәләр,
Раббыдан курк ыг ыз һәм Аны хөрмәт итег ез! –
Аңардан курыкк аннар мохтаҗл ык күрмәс.
Яшь арысланнар ризыксыз, ач бул ыр,
ә Раббын ы эзләүчеләр һичнәрсәгә мохтаҗл ык кичермәс.
Килег ез, әй балалар, мине тыңлаг ыз:
Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү сабаг ын
өйрәтәм мин сезләргә.
Әгәр кеше, торм ыш ыннан ләззәт табып,
гомеренең озын бул уы н тел и икән,
тыйсын телен яман сүздән,
сакласын авызын ялганнан.
Яманл ыктан читкә тайп ыл, яхш ыл ык кыл,
иминлек өчен тырыш, иминлеккә омт ыл!
Раббын ың күзе төбәлгәндер тәкъва бәндәсенә,
фөрья д ын аның колак сал ып тыңл ый Ул.
Яманнардан исә Раббы йөз чөерә,
аларн ың хат ирәсен үк җир йөзеннән сөрә.
Тәкъва бәндәләренең аһ-зарын Ул ишетеп белә,

Карагыз: «I Патшалар», 21:10-15.
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барча бәла-казалардан аларн ы азат кыла.
Күңеле сын ыкларга Раббы якынд ыр,
рух ы төшкәннәрне Ул котк ара.
Тәкъва адәмнең кайгы-хәсрәте күп була,
әмма Раббы аны шуңардан арал ый,
бөтен сөя кләрен аның имин кыла,
һәрк айсын сынмастай итә.
Яман кешенең явызл ыг ы үз баш ына төшәр,
тәкъваларн ы күрәлмауч ы бәндә җәзага тарт ыл ыр.
Үз колларын ың гомерен саклар Раббы,
Үзенә сыенганнарн ың һичберсен харап итмәс.

Давытн ың мәдх иясе.
1
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4
5
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И Раббым, миңа дәгъва кыл уч ылар белән Үзең дәгъвалаш!
Миңа карш ы көрәш үчеләр белән Үзең көрәш!
Көбә вә калк ан ыңн ы ал да миңа ярдәмгә ашык!
Кыл ыч ыңн ы чыгар, сөңг е вә айбалтаңн ы әзер тот,
«Мин – синең Котк аруч ың!» диг ен!
Җан ыма кан ыг уч ылар рисвай бул ып оятк а калсыннар,
миңа карш ы мәкер коруч ылар хурлан ып кире чиг енсеннәр!
Җил очырган кибәк сыман тузг ысыннар,
ә Раббын ың фәрештәсе артларыннан кусын!
Караңг ы вә тайгак булсын йөрер сукмаклары,
ә Раббын ың фәрештәсе эзәрлекләсен үзләрен!
Чөнк и алар һичбер сәбәпсез яшерен ау корд ылар,
җан ымн ы кыя р өчен, миңа чок ыр казыд ылар.
Көтмәгәндә афәт килсен башларына,
яшерен ауларына үзләре эләксен,
чок ырга төшеп, һәлакәтне шунда тапсын!
Шулчак җан ым Раббыдан разый бул ып куан ыр,
кот ыл у биргәне өчен, бәхеткә төренер.
Минем һәрбер сөя г ем:
«И Раббым, Сиңа тиң таг ын кем бар?!
Бичара мазл умн ы Син көчленең кул ыннан,
фәкыйрь-юксылны талауч ыдан котк арасың!» – дип әйтер.
Рәх имсезләр миңа карш ы ялган шаһ итл ык итәләр,
белмәгәннәрем турында сораулар биреп йөдәтәләр,
яхш ыл ыг ыма карш ы явызл ык эшл иләр –
җан ым мескен бер ятим бул ып калд ы.
Ә мин бит хаста чакларында, тупас тук ымага төренеп,
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1

аларга исәнлек теләп уразалар тотт ым
(алдасам, догаларым кабул булмасын!),
кардәш йә дус өчен кайг ыргандай борч ыл ып йөрдем,
анасын югалтк
 ан угыл кебек, башым түбән салып хәсрәт кичердем.
Әмма мин егылгач, алар җыйнаулаш ып көлделәр,
бергә туплан ып миңа карш ы һөҗ үм иттеләр.
Денсезләр кебек миннән мыск ыллап көлделәр,
ачу белән тешләрен шык ырдатт ылар.
И Раббым, кайчангача читтән күзәт үче генә бул ырсың икән?
Сакла мине шулар кан ыг уы ннан,
хәя темне шул арысланнардан йол ып ал!
Шулчак бөек җыенда Сиңа рәхмәтләр укырм ын,
күп санл ы халк ың арасында дан җырларм ын!
Тиктомалдан мине дошман күрүчеләр тантана ясап сөенмәсеннәр,
бер-беренә күз кысыш ып йөрмәсеннәр!
Алар иминлекне яклап сүз әйтмәсләр,
киресенчә, җирдә тыныч-имин яшәгәннәргә карш ы
хәйлә-мәкер корып көн күрерләр.
Минем алда авызларын шәрран ачып:
«Һа, үз күзебез белән күрдек нәрсә кылган ыңн ы!» – дия рләр.
Син барысын да күрдең, Раббым, – дәшм и калма!
И Раббым, миннән ераклашма!
Кузгал, уян, хак дәгъвамн ы яклап ярдәмгә кил,
и Аллам минем, Хуҗа-Хакимем!
Хакл ыг ың белән акла мине, и Раббы Аллам!
Минем өстән тантана итмәсәче алар!
«Әһә, безнеңчә булд ы!» диеп, эчтән куан ып йөрмәсеннәр,
«Аның баш ына җиттек!» димәсеннәр!
Оятк а калсыннар,
рисвай булсыннар авыр хәлемне күреп сөен үчеләр,
үзләрен миннән өстен куюч ылар хурл ыкк а төшсеннәр!
Минем аклан ун ы теләүчеләр исә шатл ык вә куан ыч тат ысыннар,
һәрчак: «Кол ына иминлек теләгән Раббы бөектер!» – дисеннәр.
Ә мин Синең хакл ыг ыңн ы телемнән төшермәм,
Сиңа мактау сүзләремне көн дә яуд ырырм ын.

Җырч ылар җитәкчесенә. Раббы кол ы Давытн ың мәдх иясе.
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Яманн ың гөнаһ ы йөрәк түрендә ятар,
Аллаһ ыдан курк у хисе аңарда табылмас.
Ул үз-үзен алд ый,
806

Зәбур 35, 36

4
5

6
7

8
9
10

11
12
13

36

хәтта кылган гөнаһларын да күрм и,
юкса аларга җирәнеп карар иде.
Аның авызында – бозыкл ык, ялган сүзләр генә,
зирәклектән һәм яхш ы гамәлләрдән баш тарта ул.
Ятаг ында чакта да бозык эшләр турында уйл ый,
начар юлдан йөреп, явызл ык кыл удан чирк анм ый.
И Раббы, Синең мәрхәмәтең күкләргә кадәр,
тугрыл ыг ың бол ытларн ы иңл и.
Хакл ыг ың мәгърур тауларга тиң,
гаделлег ең төпсез упк ыннарга барып ирешә!
Кешене дә, хайванн ы да саклауч ы Синдер, и Раббы!
И Раббы, мәрхәмәтең Синең бәя биреп бетерг есез!
Канатларың ышыг ында адәм балалары үзенә сыен у таба.
Йорт ың нигъмәтеннән алар туен ып тора,
хозурл ык чишмәңнән сун ы аларга Син эчерәсең.
Чөнк и яшәү чыганаг ы Синдәдер;
Синең нурыңнан без якт ыл ык алабыз.
Сине тан ыганнарга – мәрхәмәтеңне,
саф күңелле җаннарга хакл ыг ыңн ы күрсәт!
Тәкәббернең аяг ы миңа орынмасын,
яманн ың кул ы мине читкә тибәрмәсен!
Күрче, бозыкл ык эшләүчеләр егыл ып ята –
җиргә ауганнар, баш калк ытмас алар!

Давытн ың мәдх иясе.
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Яманнарн ың уңыш ына кызыкма,
явызлардан көнләшмә.
Чөнк и алар, үлән кебек, тиз шиңәчәк,
яшел уҗым кебек сул ып бетәчәк.
Өметеңне Раббыга багла, яхш ыл ык эшлә,
үз җиреңдә Аңа тугрыл ык саклап яшә!
Шатл ык чыганаг ың Раббыда булсын –
Ул сиңа күңелең теләгәнне насыйп итәр.
Барыр юлыңн ы Раббыга тапш ыр!
Аңа сыен, һәм Ул синең хакк а барын да эшләр.
Тәкъвал ыг ыңн ы нур кебек балк ыт ыр,
хакл ыг ыңн ы өйлә коя ш ыдай якт ы итәр.
Раббыга тая н, өметеңдә сабыр бул,
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йөрер юлларында уңыш казанганнарга,
хәйлә корып эш йөрткәннәргә кызыкма!
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Ачу саклама, каударлан ып ярсыма,
кызма, көнләшмә, юкса явызл ык базына төшәрсең.
Чөнк и явызл ык эшләүчеләр юк ителер,
Раббыга сыен уч ылар исә мираск а җир алыр.
Озаклам ый яманнар тәмам юк бул ыр –
эзләп-эзләп тә таба алмассың.
Ә мазл ум адәмнәр мираск а җир алыр,
тыныч-имин, бәрәкәтле торм ышн ың тәмен тат ып яшәр.
Яман кеше тәкъва кешегә хәйлә корыр,
аңа тешләрен шык ырдат ыр.
Әмма Раббы аның кылан ыш ыннан көләр генә,
чөнк и аның соңг ы көне тиздән киләсен Ул беләдер.
Мазл умн ы, фәкыйрь-юксылны аяктан егар өчен,
туры юлдан атлауч ын ы харап итәр өчен,
яман бәндә кыл ыч чыгарыр, җәясен киерер.
Әмма аның кыл ыч ы үз йөрәг енә кадал ыр,
җәясе сын ып тарал ып бетәр.
Тәкъва кешенең аз мик ъдар мал ы да
яманн ың зур байл ыг ыннан хәерлерәктер.
Чөнк и яманнарн ың көч-гайрәте сынар,
ә тәк ъваларга көчне Раббы өстәп торыр.
Саф күңелләрнең гомер көннәре Раббы карамаг ындад ыр,
мирас җирләре мәңг егә алар кул ында кал ыр.
Авыр заманнарда да алар җәфа чикмәс,
ачл ык килгәндә, тамаклары тук бул ыр.
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Ә яманнарн ың язм ыш ы – һәлакәттер,
Раббын ың дошманнары ялан чәчәг едәй шиңеп төшәр,
төтен кебек тарал ып юкк а чыгар.
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Яман кеше әҗәткә алыр, әмма кире кайтармас,
тәкъва кеше исә сорауч ыга кызганм ыйча бирер.
Хакт ыр, Раббы фат их асын алган адәм мираск а җир
кабул кыл ыр,
ә Раббы ләг ънәтен алганнар кырыл ып бетәр.
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Адәм баласын ың йөргән юлын Раббы хуп күрсә,
Ул аның адымнарын нык итәр.
Абынса, аңа егыл ырга ирек бирмәс,
Раббы Үзе аны кул ыннан тот ып торыр.
Мин дә яшь идем, инде менә картаелд ы;
тик тәкъва кешенең ташланд ык хәлдә кал уы н,
балаларын ың хәер сораш ып йөрүен күрмәдем.
Тәкъва кеше әҗәткә һәрчак кызганм ый бирер,
аның балалары хәер-фатихалы бул ыр.
Явызл ык эшләүдән саклан, яхш ыл ык кыл,
шулчак гомер бак ый имин яшәрсең.
Чөнк и Раббы гаделлек сөя,
тугры бәндәләрен ташлам ый.
Ул аларн ы мәңг е имин яшәтер,
ә яманнарн ың нәселен корыт ыр.
Тәкъвалар биләмәгә җир алырлар
һәм шунда гомер бак ый яшәрләр.
Тәкъва кешенең авызы хикмәт чәчәр,
теле аның гадел сүз сөйләр.
Аллаһ ыкан ун ы аның йөрәг ендәдер,
аяклары аның ялг ыш ып таймас.
Яман кеше тәкъван ы даи м и күзәтеп торыр,
үтерер өчен, аны эзләп-сагалап йөрер.
Әмма Үз бәндәсен Раббы яман кулга бирмәя чәк,
мәхкәмәдә аны гаепләүгә юл куймая чак.
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Раббыга сыен, Аның хак юлын тот!
Ул сине югары күтәрер – мираск а җир бирер;
яманнарн ың һәлакәтен син үз күзләрең белән күрерсең.

35

Үз җирендә там ырларын тирәнгә җибәреп,
ботакларын җәеп үскән агачтай кодрәтле,
рәх имсез вә яман бер затн ы белә идем мин.
Озак та үтмәстән ул юкк а чыкт ы,
эзләп карасам да, таба алмад ым.
Керсез күңелле адәмне күз уңында тот,
саф күңелле кешегә игът ибарыңн ы юнәлт,
чөнк и иминлек сөя рнең киләчәг е өметледер.
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Әмма гөнаһ кыл уч ылар барысы һәлак ителер,
яманнарн ың киләчәг е булмас.
Тәкъваларн ы котк аруч ы – Раббы Үзедер,
авыр чорда Ул аларга хисар-кальга бул ыр;
ярдәмгә килер, котк арыр,
яманнар кул ыннан йол ып алыр, азат итәр,
чөнк и алар – Раббыга сыен уч ылард ыр.

Давытн ың мәдх иясе. Раббы Алла минем хакта онытмасын өчен әйтелгән.
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И Раббым, ачуы ң чыг ып җәзалама мине,
ярсыган чаг ыңда газаплама!
Укларың тәнемә кадалд ы,
авыр кул ың өстемә ятт ы.
Ачу-ярсуыңнан тәнемдә сау җирем калмад ы,
кылган гөнаһларымнан сөя кләремнең саул ыг ы төкәнде.
Чөнк и гөнаһларым баш ымнан ашк ан,
авыр йөк бул ып җилкәмә ятк ан.
Акылсызл ыкларым арк асында тәнемдә яралар исләнеп эренл и.
Бөкрәеп калд ым, сал ынд ы баш ым,
хәсрәт эчендә узад ыр көннәрем.
Ут бул ып яна эчләрем,
тәнемдә сау җирем калмад ы.
Хәлемне җуйд ым, тәмам изелдем,
йөрәк ачысыннан илерәмен.
И Хуҗа-Хаким, бөтен теләк-өметемне Син беләсең,
көрсен үләрем Сиңа яшерен түг елдер.
Йөрәг ем дөпелдәп тибә, егәрем тәмам төкәнде,
күзләремнән нур качт ы.
Шеш-кутырларымнан курк ып, дусларым качт ы,
күршеләр дә яныма килмәстәй булд ы.
Җан ыма кан ыкк аннар тозак коралар,
ния те явызлар миңа яныйлар,
миңа карш ы көн-төн хәйлә-мәкер уйлап яталар.
Ә мин, чукрак кеше кебек, берн и ишетм им,
телсез кеше кебек, авыз ачып сүз әйт м им.
Әнә шулай берн и ишетмәгән,
авыз ачып әйтер сүзе булмаган телсез-чукрак кешегә әйләндем.
Алай да, Раббым, бар өметемне Сиңа багл ыйм!
И Хуҗа-Хакимем, и Аллам, Син миңа җавап бирерсең!
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Дога кылд ым мин: «Минем өстән көлеп сөенмәсеннәр,
абынган ымн ы күреп тәкәбберләнмәсеннәр!» – дидем.
Көчкә басып торам,
газап-кайгыларым һәрчак күз алд ымда.
Гаепләремне мин тан ыйм, икърар итәм,
гөнаһларым өчен хәсрәт чигәм.
Әмма дошманнарым исән, алар көчле,
сәбәпсезгә миңа нәфрәт саклауч ылар күбәйгәннән-күбәя.
Яхш ыл ыг ыма алар явызл ык белән җавап бирә,
яхш ыл ыкк а омт ылган ым өчен, минем өскә яла яга.
Мине ташл ый күрмә, и Раббым!
И Аллам, миннән ераклашма!
Миңа ярдәмгә ашык, и Хуҗа-Хаким, Котк аруч ым минем!

Музык а җитәкчесе Едут ун өчен. Давытн ың мәдх иясе.
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Үз-үземә сүз бирдем:
«Юлымда адым ымн ы сак атлая чакм ын,
телемне гөнаһтан саклая чакм ын,
карш ымда яман кеше бар чаг ында,
авызыма йозак эләчәкмен!» – дидем.
Мин шулай телсез кал ып ләм-мим дәшмәдем,
әмма файдасы тимәде – хәсрәтем артт ы гына.
Эчемдә йөрәг емне ут алд ы,
уйларыма ялк ын капт ы.
Шулчак, телем ачыл ып, әйттем:
«И Раббым, хәбәр бир миңа,
әҗәлем кайчан, гомер көннәрем күпме калд ы,
дөнья л ыкта хәя тем кайчангача сузыл ыр?» – дидем.
Менә, Син миңа берн ичә карыш гомер үлчәп бирдең,
Синең хозурыңда ул бер мизг ел кебек.
Аяг ында нык басып торса да,
адәм гомере – исеп киткән җил кебектер.
Чынл ыкта, кеше тон ык бер шәүлә генә,
ул бушк а тырышыр-тырмашыр, мал җыя р,
җыйган мал ы кемгә каласын белмәсә дә.
Инде, Раббым, миңа нәрсә көтәргә?
Минем бар өметем Синдә генә!
Бөтен гөнаһларымн ы ярл ык а минем,
акылсыз бәндәләр рисваена дучар итмә!
Мин телсез булд ым, авыз ачып сүз әйтмәдем,
һәм моңа сәбәпче Син идең.
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Йодрыг ыңн ы миннән читкә юнәлт,
йодрыг ың көченнән мин бетеп барам.
Гөнаһ-языклары өчен җәза биреп,
Син шулай кешеләргә сабак укытасың,
кадерле әйберләрен көя урын ына тапап бетерәсең;
чыннан да, һәр адәм и затн ың гомере – исеп киткән җил кебектер.
Догамн ы ишет, Раббым, аһ-зарыма колак сал,
күз яшьләремне җавапсыз калд ырма!
Чөнк и Синең хозурыңда мин бер гарибмен*,
ата-бабаларым кебек вак ытл ы бер мосафирм ын.
Читкә ал миннән ачул ы йөзеңне:
дөнья л ыкн ы куеп киткәнче, бәхет тат ысам иде бер таг ын.

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
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* 38:13 Гариб

Бар өметем Раббыда иде,
һәм Ул, колак сал ып, фөрья д ымн ы ишетте.
Мине үлем чок ырыннан,
батк акл ык эченнән тарт ып чыгард ы;
аякларымн ы кат ы таш өстенә баст ырд ы,
аларга ныкл ык бирде.
Авызыма яңа бер җыр –
Аллабызн ы данлауч ы сүзләр салд ы.
Аның шуш ы гамәлләрен күреп, күпләр курк уга кал ыр,
ышан ычларын Раббыга баглар.
Раббыга өметләнеп торганнар бәхетледер!
Анд ый кеше тәкәббергә, ялганга иярүчегә йөз бирмәя чәк.
И Раббы Аллам, күптер Синең могҗ изаларың,
безнең хакк а корган ния тләрең!
Сиңа тиңдәш берәү дә юк!
Шуларн ы телгә алып сөйл и башласаң,
бих исапт ыр алар Синдә.
Син миннән корбан, бүләкләр теләмәдең,
гөнаһ йол у вә стулаем янд ыру корбан ы да таләп итмәдең;
Син минем колакларымн ы ачт ың.
Шулчак мин әйттем: «Менә, мин килдем,
с
кулъязма төргәг ендә минем хакта язылган, – дидем. –
И Аллам, Синең ихт ыя рыңн ы үтәргә тел им,
Синең Кан ун – йөрәг ем түрендә».

– туган-үскән иленнән аерыл ып читтә яшәүче.
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40

1

Олуг җыенда мин Синең хакл ыг ың турында сөйләдем,
телемне тыймад ым –
бу Сиңа мәгъл үмдер, и Раббым!
Хакл ыг ыңн ы яшереп тотмад ым,
тугры-садыйк, Котк аруч ы бул уы ңн ы бәя н иттем;
мәрхәмәтең вә тугрыл ыг ың хак ындаг ы хәбәрне
олуг җыеннан йом ып калмад ым.
И Раббым, рәхим-шәфкатеңнән мине мәхрүм итмә,
мәрхәмәтең вә тугрыл ыг ың мине һаман саклап торсын!
Юкса бих исап бәла-казалар чолгап алд ы мине,
гөнаһ эшләремнән күзләремне пәрдә сард ы,
баш ымдаг ы чәч бөртег еннән дә күбәйде алар,
йөрәг емнең хәле бетте.
Илт ифат күрсәт, и Раббым, котк ар мине!
Ярдәмең белән ашык, и Раббым!
Җан ыма кул сузуч ылар оятк а калсыннар, хур булсыннар,
миңа зарар-зыян китерергә теләүчеләр, мәсхәрә ителеп,
берсе калм ый артк а чиг енсеннәр.
Ихи-хи-хи, дип миннән көл үчеләр,
рисвай кал ып, хурл ык ачысын тат ысыннар.
Ә Сиңа йөз тот уч ылар барысы куан ыш ып күңел ачсыннар,
«Раббы бөектер!»
дип тәкрарласын котк арган ың өчен Сине сөючеләр.
Мин исә бичара бер фәк ыйрьмен –
кайг ыртсаң иде мине, и Хуҗа-Хаким!
Син – миңа Ярдәм итүче, мине Котк аруч ы!
Соңгара күрмә, и Аллам!

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
2
3

4

5
6

Юксыл-мескенне кайг ырт уч ы бәхетледер!
Казал ы көнендә Раббы аны котк арып кал ыр,
саклар, яшәтер аны;
ил-җирендә бәхетле бул ыр ул;
Раббы аны дошман ы иркенә бирмәс,
хастал ы чаг ында аны карап-багар,
савыкт ырып, түшәг еннән күтәрер.
Мин әйттем: «И Раббым, кызган мине, шифа бир,
чөнк и Синең алда мин гөнаһ кылд ым».
Дошманнарым, ачы телләнеп, минем хакта:
«Дөмег еп, кайчан исеме оныт ыл ыр?» – диләр.
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Зәбур 40, 41
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8
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Берәрсе мине күрергә дип килсә, ялган сөйл и,
күңелендә бозык уйлар җыя,
аннан, урамга чыкк ач, гайбәт тарат ып йөри.
Миңа нәфрәт саклауч ылар һәммәсе,
үзара чыш-пыш килеп, миңа карш ы мәкер коралар.
«Аның баш ына бер чир ябышк ан,
ятаг ыннан бүтән тора алмас!» – диләр.
Икмәг емне бүлешкән ышан ычл ы дуст ым да
миңа карш ы баш күтәрде.
Әмма Син, Раббым, кызган ып, мине аякк а баст ыр,
алардан үчне мин үзем алырм ын.
Әгәренк и дошман ым өстен чыг ып тантана итмәсә,
шулчак, димәк, миннән разый икәнеңне белермен.
Гаепсез булган ыма Син мине сакларсың,
һәрчак күз алд ыңда тотарсың.
Исраи лнең Раббы Алласына
әзәлдән мәңг елеккәчә мактау-шөкерләр яусын!
Амин, амин!

Икенче китап

41

1

Җырч ылар җитәкчесенә. Корах угылларын ың нәсыйхәте.
2
3
4
5

6

* 41:3 Бир едә

Агым суларн ы эзләп ашк ынган болан кебек,
минем җан ым да, и Раббым, Сиңа омт ыла.
Минем җан ым Сиңа – тере Аллаһ ыга сусап ашк ына.
Аллаһ ы хозурына кайчан килеп күренермен икән мин?*
«Кайда соң синең Аллаң?» – дип, һәркөн мине йөдәткәндә,
иртән вә кич күз яшьләрем булд ы миңа азык.
Исемә төшсә, йөрәг ем сыкрый:
мактау авазлары яңг ырат ып, бәйрәм иткән хал ык ташк ын ын
әйдәп йөргән чакларым бар иде,
алар белән бергә шөкраннар әйтеп,
Аллаһ ын ың йорт ына кергәннәрем бар иде.
Нигә дип өзгәләнәсең, и күңелем? Нәрсәдән шөбһәләнәсең?
Өметеңне Аллаһ ыга багла! –
Котк аруч ым Аллама рәхмәтләр яуд ырачакм ын әле мин!

Аллаһ ы йорт ында гыйбадәт кыл у турында сүз бара.
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Зәбур 41, 42, 43
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42

12

Нигә дип өзгәләнәсең, и күңелем? Нәрсәдән шөбһәләнәсең?
Өметеңне Аллаһ ыга багла! –
Котк аруч ым Аллама рәхмәтләр яуд ырачакм ын әле мин!

1

И Аллам, хак ымн ы хакла!
Денсез хал ык белән дәгъвамда мине якла,
мәкерле, гаделсез бәндәләрдән арала!
Син бит, Аллам, минем хисар-кальгам.
Ни өчен миннән йөз чөердең?
Ни өчен дошман зол ым ыннан мин хәсрәт чигәм?
Күндер миңа якт ы нурыңн ы вә хак ыйк атеңне –
юлымнан мине әйдәп барсыннар,
изг е тавыңа, Синең тораг ыңа, җитәкләп китерсеннәр мине.
Шунда мин мәзбәхең янына килермен,
шатлык-бәхет чыганаг ыма – Аллама якынлаш ырм ын,
һәм Сиңа, Аллаһ ы, Аллам минем,
гөслә уйнап рәхмәтләр укырм ын!

2

3

4

5

43

1

Җан ым өзгәләнә минем;
Үрд үн елгасы баш ында,
Хирм ун тау тезмәсенең Мисгар өркәчендә
Сине телгә алам, и Раббым!
Шарлавыкларың гөрелтесендә упк ын упк ынга аваз сала;
Синең ул суларың, дулк ыннарың шаулап узд ы минем өстән.
Көндезләрен Раббы миңа Үзенең мәрхәмәтен юллар,
төннәремдә исә Аңа, хәя темнең Алласына, җыр җырларм ын –
догаларымн ы ирештерермен.
Кыя ма, Аллама, әйтер сүзем шулд ыр:
«Ни өчен Син мине онытт ың?
Ни өчен дошман зол ым ыннан хәсрәт чиг еп йөрим икән?»
Алар: «Кайда соң синең Аллаң?» – дип, мине кимсеткәндә,
уалып таралгандай була сөя кләрем.

Нигә дип өзгәләнәсең, и күңелем? Нәрсәдән шөбһәләнәсең?
Өметеңне Аллаһ ыга багла! –
Котк аруч ым Аллама рәхмәтләр яуд ырачакм ын әле мин!

Җырч ылар җитәкчесенә. Корах угылларының нәсыйхәте.
2

3

И Аллаһ ы, ата-бабаларыбыз заман ында, шул ерак көннәрдә,
Син кылган эшләр хак ында алар әйт кәнне
үз колаг ыбыз белән ишеттек без.
Син кул ың көче илә чит хал ыкларн ы куы п чыгаргансың,
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алар урын ына аталарыбызн ы урнашт ыргансың,
ят халыкларны пыран-заран китереп, аталарыбызга җир биргәнсең.
Җир яулауда аларн ың кыл ыч ы катнашмаган,
җиң үне аларга үз көчләре түг ел,
бәлк и Синең уң кул ың вә беләг ең, йөз нурың китергән,
чөнк и Син аларн ы үз күреп яратк ансың.
И Аллаһ ы, патшам минем!
Ягък уб балаларына Син җиң ү бүләк итәсең!
Синең белән бергә дошманнарыбызн ы сөзеп ташл ыйбыз,
исемең ярдәмендә һөҗ үмчеләрне аяк аст ына сал ып тапт ыйбыз.
Минем өметем ук-җәядә түг ел,
кыл ыч та мине азат итмәя чәк,
дошманнардан безне котк аруч ы – Син,
безгә нәфрәт саклауч ыларн ы Син рисвай итәсең.
Аллабыз белән көн дә мактанабыз;
Синең исемеңә мәңг е рәхмәтләр яуд ырырбыз!
Әмма хәзерг е көндә Син безне ташлад ың,
безне рисвайга калд ырд ың,
инде гаскәребез белән бергә яуга чыкм ыйсың.
Безне дошман карш ысында кире чиг ендердең,
мал-мөлкәтебезне безгә нәфрәтлән үчеләрдән талатт ың.
Безне куй сарыкларыдай суемга бирдең,
ят кавемнәр арасына чәчеп таратт ың.
Халк ыңн ы юк бәя гә сат ып җибәрдең,
аны сат удан табыш алмад ың.
Күршеләр мәсхәрәсенә калд ырд ың безне,
әйләнә-тирәдәгеләр тарафыннан мыскыл вә хурлыкка дучар иттең.
Чит-ят кавемнәр арасында безне
баш чайкый-чайкый көлеп сөйләнә торган мәзәк кешеләр хәленә
калд ырд ың.
Һәр көнне күз алд ымда мыскыл-хурлау кабатлана,
мәсхәрәләүче, кара ягуч ы сүзеннән,
дошманн ың, үчленең күз караш ыннан йөземә кызыл таплар
бәреп чыга.
Болар барысы да безнең өскә ябырылган афәттер,
гәрчә без Сине онытмасак һәм ант ыңа хыя нәт итмәсәк тә.
Күңелебез кире чиг енмәде Синнән,
табаннарыбыз Синең юлдан тайп ылмад ы.
Син исә безне издең-таптадың,
чүл бүреләре җирендә караңг ыл ык эченә олакт ырд ың.
Әгәр Аллабызн ың исемен оныт ып,
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Зәбур 43, 44
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чит илаһларга кул сузган булсак,
Аллабыз мон ы игът ибарсыз калд ырыр идеме?! –
Ул бит күңел серләрен белеп торуч ыд ыр!
Синең юлдан йөргәнгә, көннең-көнендә җан ыбызн ы кыя лар,
безне суг ым сарыклары итеп сан ыйлар.
Уян, Раббы! Ник Син йокл ыйсың?
Тор! Бөтенләйгә ташлама безне!
Нурл ы йөзеңне ник бездән яшерәсең?
Ник онытасың аян ыч хәлебезне,
җәбер-золымга дучар бул уыбызн ы?
Без тузан-пычрак арасында ятабыз,
бәдәнебез җиргә сыг ылд ы.
Тор, Раббы, ярдәм ит безгә!
Мәрхәмәтеңне күрсәт – безне азат ит!

Җырч ылар җитәкчесенә: «Лалә гөле» көенә. Корах угылларының нәсый
хәте. Мәхәббәт җыры.

1

2

Күңелем түреннән гүзәл сүзләр таш ый,
патшага баг ышл ыйм шигъри юлларн ы,
оста скәт ип каләмедәй булсын телем.

3

Адәм балаларын ың иң гүзәледер син;
иреннәреңнән хикмәтле сүзләр агыла,
чөнк и Аллаһ ы сине мәңг егә мөбарәк кылган.
Әй кодрәт иясе, шөһрәтеңне вә мәһабәтлег еңне раслап,
билбавыңа таг ып куй кыл ыч ыңн ы.
Атыңа атлан ып,
хак ыйк ать, күндәмлек вә гаделлек хак ына җиң ү яуларга чык,
уң кул ың синең гаҗәеп эшләр башк арсын!
Очл ы укларың синең, и патша,
дошман ың йөрәг енә үтеп керер,
барча кавемнәр синең аяк аст ыңда бул ыр.
Аллаһ ы биргән тәхетең мәңг електер*,
с
хөкемдарл ык тая г ың – гаделлек тая г ы ул!
Сөекледер сиңа стәкъвал ык,
нәфрәтледер сиңа яманл ык.
Шуңа күрә Аллаһ ы, синең Аллаң,
ишләрең арасыннан бары сине өстен куйд ы –

4
5

6

7
8

* 44:7 Алл аһы

биргән тәх етең мәңгелектер... – Яһүд телендә әлег е җөмлә «Тәхет ең Синең, и
Аллам, мәңг елект ер» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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45

1

сөенеч мае белән майлад ы.
Бар киемеңнән хушбуй – смирра, сабур*, кассия* исе аңк ып тора,
фил сөя г е белән җиһазланган сарайларыңда яңг ыраган кыллар
чың ы
күңелеңне хушланд ыра.
Шәрәфле кунакларың арасында – патша кызлары;
уң ягыңда – синең патшабикәң,
аның өстендәг е зиннәтләр – Офир алт ын ыд ыр.
Тыңла, әй кыз бала! Колак сал һәм уйла!
Халк ыңн ы оныт, атаң өен оныт.
Патша синең гүзәллег ең дәртендә,
ул инде сиңа – хуҗа-әфәнде,
алд ында аның сәҗдә кыл.
Әй Сур кызы,
хал ык арасыннан иң байлары сиңа бүләкләр китерер,
илт ифат ыңн ы казан ырга теләр.
Гүзәл патша кәләше сарай эчендә,
ул алт ын чиг үле затл ы киемнәрен кигән.
Шул бизәкле киемнәрдән аны патша янына алып керәләр,
арт ыннан дус кызлары да ияргән.
Шат тавышлар эчендә,
тантанал ы төстә кертәләр аларн ы патша сараена.
Ата-бабаларың урын ына, и патша, синең үз угылларың килер,
илбашлары итеп куя рсың син аларн ы бөтен җирең өстеннән.
Исемеңне буыннан-буынга ядк а алырл ык итәрмен,
хал ыклар сиңа мәңг е рәхмәтләр яуд ырыр!

Җырч ылар җитәкчесенә. Корах угылларын ың җыры. «Аламот*» көенә.
2
3-4

Аллаһ ы – безнең сыен у урын ы һәм көч-кодрәтебез,
казал ы чаг ыбызда ярдәм итүче.
Шуңа күрә курк у әсәре юк бездә,
җир айк ал ып тетрәсә дә,
диңг езләр бәг ыренә таулар убыл ып төшсә дә.
Ург ыл ып шауласын сулары, дулк ын ыннан таулар тетрәнсен –
курк у әсәре юк бездә.

* 44:9 Сабур

– алоэ.
– күпьелл ык куа к.
45:1 Алам от – әлег е яһүд сүз енең мәгънәс е анык түг ел.

* 44:9 Кассия
*
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Зәбур 45, 46

Бер елга бард ыр,
аның сулары шатлык-сөенеч алып килә Аллаһ ы шәһәренә,
Аллаһ ы Тәгаләнең мөк атдәс тораг ына.
Аллаһ ы – калан ың үзәк уртасында:
какшамас, нык торыр бу шәһәр,
таң атуга Аллаһ ыдан ярдәмен алыр.
Хал ыклар шаулаш ыр, патшал ыклар тетрәнер;
Аллаһ ы Үз тавыш ын яңг ырат ыр да,
җир йөзе эреп киткәндәй бул ыр.
Күкләр Хуҗ асы Раббы безнең арада,
Ягък уб Алласы безнең ныгытма-кальгадыр!

5

6

7

8

9
10

11
12

46

1

Килег ез, Раббын ың эшләрен күрег ез,
Ул вәйран* иткән җир өстенә күз сал ыг ыз!
Бар тарафта суг ышларн ы туктата Ул,
ук-җәя вә сөңг еләрне сынд ырып ата,
суг ыш арбаларын утк а яга.
«Тын ычлан ыг ыз! Мин – Аллаһ ы, шун ы аңлаг ыз!
Җир йөзендә, хал ыклар арасында исемем бөек бул ыр!»
Күкләр Хуҗ асы Раббы безнең арада,
Ягък уб Алласы безнең ныгытма-кальгадыр!

Җырч ылар җитәкчесенә. Корах угылларының мәдх иясе.
2
3
4
5

6
7
8
9

* 45:9 Вәйран
* 46:5 Ягък уб

Әй хал ыклар, кул чабыг ыз!
Шат авазлар белән Аллаһ ын ы данлаг ыз!
Чөнк и Раббы, Аллаһ ы Тәгаләбез, дәһшәтледер,
бөтен җир йөзенең патшасыд ыр!
Ул безгә хал ыкларн ы буйсынд ырд ы,
аяк аст ыбызга кавемнәрне чүктерде,
сөеклесе Ягък убн ың* мактан ыч ы булган мирас җире
бүләк итте безгә.
Сөенечле авазлар, бырг ы тавышлары аст ында
Раббы Алла биеккә ашт ы.
Җырлаг ыз! Аллаһ ыга мәдх ия ләр җырлаг ыз!
Патшабызга мәдх ия ләр җырлаг ыз!
Аллаһ ы – бөтен җир йөзенең патшасыд ыр,
гүзәл җырлар җырлаг ыз Аңа!
Аллаһ ы Үзенең изг е тәхетендә утыра,
– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
– биредә «Исраи л халк ы» мәгънәсендә.
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Зәбур 46, 47

10

47

1

шуннан торып хал ыкларга патшал ык итә.
Чит кавем илбашлары
Ибраһ им Алласын ың халк ы белән бергә туплан ыр,
чөнк и Аллаһ ын ык ыд ыр җир йөзенең барча калк аннары*.
Аллаһ ы бар нәрсәдән өстендер!

Корах угылларын ың җыр-мәдхиясе.
2
3

4

5
6
7
8

Раббы – олуг Зат!
Бөек данлауга лаек Ул мөк атдәс тавында, Аллабыз шәһәрендә.
Гүзәл Сион тавы, Сапон тавы кебек, –
бөтен җир йөзенең шатл ыг ы;
шундад ыр бөек патшан ың шәһәре.
Шәһәрнең кальгаларында Аллаһ ы Үзен бөек яклауч ы итеп
тан ытт ы.
Менә, җир йөзенең патшалары, җыел ып,
шәһәргә һөҗ үм итәргә килделәр.
Әмма аны күргәч,
таң кал ып, каушап-аптырап, кач у ягын эзл и башлад ылар;
тулгак тотк ан хат ын кебек, тирән курк уга калд ылар.
Син аларн ы, көнч ыг ыштан искән көчле җилләр
Тарш иш көймәләрен пыран-заран китергәндәй,
тузд ырып ташлад ың.

9

Ишеткәннәребезне Күкләр Хуҗ асы Раббын ың –
Аллабызн ың шәһәрендә үз күзебез белән күрдек;
бу шәһәрне Ул мәңг егә корган.

10

И Аллаһ ы, гыйбадәт йорт ың эчендә
без Синең мәрхәмәтеңне искә алып уйланабыз.
Исемең кебек, и Аллаһ ы, Синең дан-шөһрәтең дә
җир өстенең чикләренә кадәр таралган.
Хакл ык белән тул ы Синең Уң кул ың!
Синең хөкем-карарларыңнан Сион тавы да,
с
Яһүдә калалары да шатлык-сөенечләр кичерсен!

11

12

13
14

Сион тирәл и әйләнеп, манараларын санап чыг ыг ыз,
диварларына игът ибар итег ез,
кальгаларын күзәтег ез –
киләчәк буы ннарга сөйләр сүзег ез бул ыр:

* 46:10 ...калк анн ары...

– «Илбашлары» мәгънәсендә дип фаразлана.
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Зәбур 47, 48
15

48

1

«Ошбу Аллаһ ы – безнең мәңг елек Аллабыз,
гомер бак ый безнең юл күрсәт үчебез!»

Җырч ылар җитәкчесенә. Корах угылларын ың мәдх иясе.
2
3
4
5

6-7

8
9-10

11

12

13

14
15

16

Әй хал ыклар, тыңлаг ыз!
Колак сал ыг ыз, җирдә яшәүчеләр –
гад и кешеләр, асыл затлар,
байлар, ярл ылар да!
Телемнән хикмәтләр түг еләчәк,
күңелдәг е уйларым төшенү-аңлау бирәчәк.
Игът ибарымн ы гыйбрәтле хикәя ләргә юнәлтермен,
гөслә уйнап, аларн ың серләрен ачарм ын.
Малларына ышан ып яшәгән,
байл ыклары белән мактан уч ыларн ың гөнаһ эшләре
мине төрле яктан сырып алганда – шунд ый афәтле көннәрдә –
нигә әле миңа курк ып кал ырга?!
Аллаһ ыга йол ым хак ы бирәм дисә дә,
адәм баласы үз кардәшен үлемнән йола алмас.
Кеше җан ын ың бәһасе ифрат кыйбатт ыр:
кабер якасына килеп басмас өчен,
мәңг е яшәү хок ук ына ия бул ыр өчен бирердәй нәрсәсе юк аның.
Мәгъл үмдер һәр кешегә: зирәкләр дә вафат була,
шулар кебек үк, наданнар, мәгънәсез кешеләр дә үлә,
мал-мөлкәтләре чит кулларга кала.
Җир-суларына үз исемнәрен бирсәләр дә,
буыннан-буынга күчеп барган кабер
аларн ың мәңг елек йорт ына әйләнер.
Бәндә баласы ник адәр мактаулы-хөрмәтле булса да,
аның гомере дәвамл ы түг ел,
үлемле хайван кебек гүр иясе булачак ул.
Ахмакларча үзенә ышанганнарн ың
һәм шулар гамәлен хуплаганнарн ың язм ыш ы шунд ыйд ыр:
сарыклар сыман үлеләр дөн ьясына олаг ып,
үлем бул ыр аларн ың көт үчесе;
купш ы йортларыннан еракта –
үлеләр дөньясында череп бетәр аларн ың бәдәннәре;
ә иртәг есен тәкъвалар алар каберенең туфраг ын таптап йөрер.
Мине исә Аллаһ ы саклап кал ыр,
җан ымн ы үлем кул ыннан котк арыр.
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Зәбур 48, 49
17
18
19
20
21

49

Берәве баеганнан-байый икән, баесын,
өенең мал ы арта икән, арта бирсен – анд ыйларга син кызыкма:
гүренә ул үзе белән һичнәрсә ала алмас,
җыйган мал ы да арт ыннан ияреп бармас.
Исән чакта гәрчә үзен бәхетле санаса да,
уңышлары өчен кешеләрдән хуплау сүзе ишетсә дә,
ул барыбер яктылыктан мәңге мәхрүм ата-бабалары янына күчәчәк.
Бай бул ып та аңы җитмәүче кеше
үлемле хайван кебек гүр иясе булачак.

Асафн ың мәдх иясе.
1

2
3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Аллаларн ың Алласы, Раббы, сүз кат ып,
коя ш чыг ыш ыннан алып баеш ына кадәр
бөтен җир йөзенә аваз сала.
Тиңсез гүзәл Сион тавыннан Аллаһ ы нуры сирпелә.
Тынл ыкн ы дер селкетеп килә Ул,
алд ында ярсул ы ут өермәләре бөтерелә,
әйләнә-тирәсендә көчле давыл уйн ый.
Үз халк ын хөкем итәр өчен, күккә вә җиргә эндәшә Ул:
«Корбан өстендә Минем белән
килеш ү беркеткән тугры бәндәләремне яныма җыеп китерег ез!»
Күкләр Аның хак бул уы н игълан итә,
чөнк и хөкем чыгаруч ы – Аллаһ ы Үзедер!
«И халк ым, тыңла! Мин сүз алам.
И Исраи л, сиңа карш ы шаһ итл ык кылам!
Мин – Аллаһ ы, синең Аллаң!
Шелтәм син китергән корбаннар өчен түг ел:
Миңа баг ышлап янд ырган корбаннарың һәрчак күз алд ымда.
Абзарыңнан ни бер үгез,
көт үеңнән ни бер кәҗәгә мохтаҗ түг елмен.
Чөнк и урман җәнлекләре барысы Минеке,
меңләгән тауларда утлап йөри торган хайваннар да Минеке.
Таулардаг ы барча кошларн ы тан ып беләм Мин,
басу-кыр җанварлары һәммәсе Минем карамакта.
Ачыксам да, Мин синнән сорамас идем,
чөнк и дөнья вә андаг ы бар нәрсә Минекедер.
Мин әллә бозау ите ашап, кәҗә кан ы эчәдер дисеңме?!
Син Аллага шөкран корбан ы китер,
Аллаһ ы Тәгалә карш ында нәзерләреңне үтә.
Казал ы көнеңдә чак ыр Мине – Мин сине котк арырм ын,
һәм син Мине данларсың шунда!»
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Зәбур 49, 50
16

17
18
19
20
21

22

23

50

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе. Батшеба белән булганнан
соң Давыт янына Натан пәйгамбәрнең кил үенә нисбәтле мәдх ия*.

1-2

3

4
5
6

7
8
9

*

50:1

Ә яман бәндәгә Аллаһ ы болай ди:
«Минем Кан ун каг ыйдәләремне сөйләп йөрергә,
Минем белән төзелгән килешүне телгә алырга синең ни хакың бар?!
Син бит үгет-нәсыйхәтемне нәфрәт белән кире кагасың,
сүзләремне җилкәң аша читкә ырг ытасың.
Юлыңда очраган һәр карак – иптәшеңә,
зинач ылар дуст ыңа әйләнә.
Явызл ыкк а авызыңн ы киң ачасың,
телең алдау-йолдауга береккән.
Утырасың да туган кардәшеңне яманл ыйсың,
анаң угл ына кара яла ягасың.
Син боларн ы эшләгәндә, Мин дәшм и торд ым,
һәм син Мине дә үзең кебек дип уйлад ың.
Инде менә фаш итәм сине,
гаебеңне йөзеңә карап әйтәм.
Әнә шун ы истә тот ыг ыз, и Аллаһ ын ың барл ыг ын оныт уч ылар!
Юкса Мин сезне ботарлап ташларм ын,
һәм һичкем сезне котк ара алмас.
Корбанл ык итеп кем шөкраннар китерә, Мине данлауч ы шулд ыр;
туры юлдан кем бара, Мин шун ың Котк аруч ысы бул ырм ын».

И Аллаһ ы, кызган мине!
Олуг мәрхәмәтең, чиксез рәхим-шәфкатең хак ына
минем бозык эшләремне сызып ташла.
Юып төшер миннән гаепләремне,
гөнаһларымнан арынд ыр, пакьлә мине.
Бозык эшләремне мин ачык беләм,
гөнаһларым һәрвак ыт күз алд ымда.
Синең алда, фәк ать Синең алда гөнаһл ы мин,
Синең алда явызл ык кылд ым.
Гаепләү сүзләрең хакл ыд ыр,
хөкемеңдә Син гаделдер.
Хакт ыр: бу дөнья га мин гаепле бул ып туганм ын,
ана карын ында ук гөнаһл ы булганм ын.
Менә, бәндәләр күңелендәг е хак ыйк атьне сөюче Син;
кальбемә минем зирәклек орл ыг ы салч ы.
с
Һүссөп суларын бөрке – һәм мин чистарырм ын,
коенд ыр мине – кардан ак бул ырм ын.

Карагыз: «II Патшалар», 11:1–12:25.
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Зәбур 50, 51
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51

Җырч ылар җитәкчесенә. сЭдом и Дүәг килеп: «Давыт – Әхимәл икнең өен
дә!» – дип, Шаулга хәбәр биргәннән соң, Давыт әйт кән нәсыйхәт сүзләре*.

4
5
6
7

51:1-2

Миһербан ың белән Сионга игелек кыл,
Иерусал им каласын ың диварларын торг ыз!
Шулчакн ы Син тиешле корбаннардан –
тулаем янд ыру вә янд ыру корбаннарыннан разый бул ырсың;
шулчакн ы корбан итеп мәзбәхеңә үгезләр китерерләр.

1-2

3

*

Шат, сөенечле авазлар ишеттер,
Син зыя н китергән сөя кләрем янә рәхәт тойсын.
Йөзеңне читкә бор гөнаһларымнан,
гаепләремне сызып ташла.
И Аллаһ ы, мине саф йөрәкле кыл,
какшамас яңа рух хасил ит күңелемдә.
Хозурыңнан мине читкә тибәрмә,
с
изг е Рух ыңнан мәхрүм итмә.
Котк арып сөендер мине кабат,
күндәмлек рух ын уят үземдә.
Шуннан бозыкларга юлыңн ы өйрәтермен,
һәм гөнаһл ылар Сиңа борыл ыр.
Котк ар мине кан түкмәле гөнаһтан,
и Аллаһ ы, котк аруч ы Аллаһ ы!
Һәм телем шунда хакл ыг ыңа дан җырлар!
И Раббым! Авызымн ы ачык кыл,
телем Сиңа мактау сүзләре юлласын.
Теләсәң, мин Сиңа корбан китерер идем,
тик Син аны теләм исең,
тулаем янд ыру корбаннарыннан һушланм ыйсың.
Аллаһ ы кабул итә торган корбан – түбәнчелекле рухт ыр.
Түбәнчелекле, күндәм йөрәкләрне Син кире какмассың, и Аллаһы!

Әй син, кодрәтле адәм! Ник явызл ыг ың белән мактанасың?
Аллаһ ын ың мәрхәмәте һәрчак минем белән,
дип ник шап ырынасың?
Телең, үткен пәке кебек, хәйлә-мәкергә остад ыр,
бәла-каза китерергә һаман әзер.
Син яхш ыл ыктан бигрәк явызл ыкн ы,
хакл ыктан бигрәк ялганн ы күбрәк сөясең.
Һәлакәт китерә торган сүзләрне яратасың, и ялган тел!
Әмма Аллаһ ы сине тәмам тузд ырып ташлар,

Карагыз: «I Патшалар», 22:9-23.
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чат ырыңнан сөреп чыгарыр,
терекләр җиреннән там ырың белән йолк ып ырг ыт ыр.
Шунд ый хәлне күреп, тәкъвалар курк уга төшәр;
алар, синнән көлеп:
«Менә бу адәм Аллаһ ын ы кальга дип тан ымад ы,
хисапсыз байл ыг ына өметләнде,
кешеләрне кырып ныг ый бард ы», – дип сөйләр.
Мин исә Аллаһ ы йорт ындаг ы яшелләнеп утырган зәйт үн
агач ы кебек;
мин һәрчак Аллаһ ы мәрхәмәтенә сыг ынам ын.
Кылган эшләрең өчен, мин Сиңа рәхмәтләр яуд ырырм ын.
Тугрыларың алд ында өметемне Синең исемгә багларм ын,
чөнк и Син – игелек чыганаг ыд ыр.

8
9

10

11

52

1

Җырч ылар җитәкчесенә: «Мах алат*» көенә. Давытн ың нәсыйхәт сүзләре.
2

Акылсызн ың күңел төбендә
«Аллаһ ы юк!» дигән уй ятар.
Кешеләр азд ы, эшләре җирәнг ечтер,
игелек кыл уч ы һичкем юк.

3

Аны эзләүче берәр акылл ысы барм ы икән дип,
Аллаһ ы күктән бәндәләренә күз салд ы.
Юк, һәммәсе юлдан язган,
бозыкл ыкк а бердәй батк ан;
игелек кыл уч ы күренм и,
һичкем юк!

4

Икмәк кисәг е йотк андай, халк ымн ы йот уч ы,
Аллаһ ыга дога кылмауч ы
ул бозыклар шулай акылга килмәсме инде?
Хакт ыр: курыкмас җирдән дәһшәтле курк у алачак әле аларн ы,
чөнк и Аллаһ ы сиңа* карш ы баш күтәрүченең сөя кләрен
тарат ып ташлар;
Аллаһ ы читкә тибәргәнне син мәсхәрәгә калд ырырсың.

5

6

Килсен Исраи лгә кот ыл у Сионнан!
Аллаһ ы Үз халк ына муллык-иминлек кайтаргач,
Ягък уб ток ым ы сөенәчәк,
Исраи л халк ы шатл ык кичерәчәк әле!

7

* 52:1 Мах ал ат
* 52:6 ...сиң а...

– әлег е яһүд сүзенең мәгънәсе анык түг ел.
– Ягън и Исраи л халк ына.
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53

Җырч ылар җитәкчесенә: кылл ы уен коралларында. Зифл ылар, килеп,
Шаулга: «Давыт безнең якларда кач ып ята», – дигәннән соң, Давыт әйт кән
нәсыйхәт сүзләре*.
1-2

3
4
5

6
7
8

9

54

Җырч ылар җитәкчесенә: кылл ы уен коралларында. Давытн ың нәсыйхәт
сүзләре.

3-4

5
6
7-9

53:1-2

Хакт ыр: Аллаһ ы – минем ярдәмчем,
Хуҗа-Хаким – минем тая н ыч ым.
Явызл ыклары җәзасыз калмас дошман ымн ың;
тугрыл ыг ыңн ы күрсәт – юк ит Син аларн ы!
Мин исә ихлас йөрәктән Сиңа корбаннар китерермен,
исемеңә, и Раббым, рәхмәтләр укырм ын,
чөнк и Син – игелек чыганаг ы.
Син мине бар бәлаләрдән котк ард ың,
дошманнарым өстеннән мин тантана итәм.

1

2

*

И Аллаһ ы, исемең хак ына котк ар мине,
кодрәтең белән акла мине!
И Аллаһ ы, догамн ы ишет,
авызымнан чыкк ан сүзләргә колак сал!
Юкса читләр миңа карш ы аякланд ы,
зал им бәндәләр, Аллаһ ын ы санламау ч ылар, җан ыма кул суза.

И Аллаһ ы, догама колак сал,
ялваруларымнан яшеренмә!
Яхш ылап тыңла мине, җавап бир!
Дошман ым тавыш ыннан,
яман бәндәнең җәбер-золымыннан хафага калд ым,
хәсрәт эчендә интег еп яшим.
Алар миңа нах ак бәла ягалар,
усаллан ып миңа карш ы зол ым кылалар.
Эчемдә әрнеп-әрнеп сыза йөрәг ем,
яныйд ыр миңа үлем дәһшәте.
Курку-тетрәнүләр, шомл ы уйлар
биләп алд ы минем җан ымн ы.
Шулчак мин үз-үземә әйттем:
«Күгәрченнекедәй канатларым булса,
ерак-еракларга очып китәр идем дә,
берәр аулак сахра җиргә төшеп,
бар җил-давыллардан яшеренер

Карагыз: «I Патшалар», 23:19; 26:1.
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һәм тын ычлан ып кал ыр идем!» – дидем.
10-11

12

13
14-15

16

17
18
19
20

21
22

23

Тузд ыр үзләрен, и Хуҗа-Хаким,
куешк ан сүзләре тарк алсын,
чөнк и шун ы күрәм мин шәһәрдә:
көчләү, гауга йөри көн-төн диварларда,
җиная ть вә афәт һәр җирдә;
һәлакәт хөкем сөрә шәһәр эчләрендә,
зол ым белән ялган тулган урамнарга.
Мине дошман күргән кемсә хурласа, әле түзәр идем;
миңа үчле берәү мәсхәрәләсә, аңардан кача алыр идем.
Әмма шунд ый булд ың, әй син дә,
үземдәй якын күргән ишем, сердәш дуст ым, ихлас әңгәмәдәшем,
бергә Аллаһ ы йорт ына йөргән юлдаш ым.
Өйләре вә йөрәкләре явызл ык тул ы дошманнарн ы
якаларыннан үлем эләктереп алсын,
тереләй дөмексеннәр алар үлеләр дөн ьясына.
Мин исә Аллаһ ыга ялварып дәшәрмен,
һәм Ул, Раббы, мине котк арыр.
Иртә-кичен, төшлектә дә инәлеп Аңа аһ-зарымны белдерермен;
инәл ү авазымн ы ишетер Ул,
миңа карш ы аякланган дошманнарым исәпсез күп булса да,
алардан җан ымн ы саклап кал ыр.
Әзәлдән Үз тәхетендә утырган Аллаһ ы,
фөрья д ымн ы ишетеп, дошманнарн ы тар-мар итәр;
юлларын үзгәртергә теләмәгәннәре,
Аллаһ ыдан курк ун ы белмәгәннәре өчен бул ыр бу.
Әнә шулай дусларына кул озайтт ы,
үз ант ына хыя нәт итте ул*.
Сөйләгән сүзләре майдай йомшак,
балдай татл ы* булса да,
күңелендә аның – дошманл ык,
теле аның – үткен кыл ычт ыр.
Кайг ы йөг еңне син* Раббыга тапш ыр,

* 54:21 ...ул...

– 14-15 нче аятьне караг ыз.
татлы... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: зәйт үн маедай йомшак.
* 54:23 ...син... – Ихт им ал, бир едә авт ор үзен тыңл ауч ы кешеләрнең һәммәс енә аерым мөр ә
җәг ать итә.
* 54:22 ...балд ай
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24

55

Ул сиңа тая н ыч бул ыр –
тәкъва бәндәсенә егыл ырга ирек бирмәс.
Хәйлә-мәкер корып яшәгән,
канга сусаган яман бәндәләрне Син, Аллаһ ы,
үлем чок ырына хөкем итәчәксең;
гомер юлын ың ярт ысын да яши алм ый гаи п булсын* алар!
Мин исә тик Сиңа сыенам ын!

Җырч ылар җитәкчесенә: «Ерак имәнлектә күгәрчен» көенә. Давытн ың Гәт
шәһәрендә пелешт иләр кул ына эләккәннән соң язган шиг ыре*.
1

2
3
4
5

6
7
8

9

10
11
12

13
14

И Аллаһ ы, миһербанл ык күрсәт!
Чөнк и мине кысалар-изәләр, көн дә миңа һөҗ үм итәләр.
Дошманнарым мине һәркөн шулай кысрыкл ый;
миңа карш ы аяклан уч ылар бик күбәйде, и Аллаһ ы Тәгалә!
Курыкк ан ымда мин Сиңа сыенам ын,
Аллаһ ын ың сүзен данлап, өметемне Аңа багл ыйм. –
Нәрсәдән курк ырга миңа?! Адәм зат ы миңа ни кыла алсын?!
Сөйләгән сүземнең мәгънәсен бозалар һәрчак,
бөтен исәпләре – миңа явызл ык эшләү.
Җыел ышалар да, яшеренеп, минем адымнарымн ы күзәтәләр –
шулай җан ымн ы ауламак тел иләр.
Җиная т ьләре өчен җәзасыз калд ырма аларн ы!
Дәһшәтең белән, и Аллаһ ы, җиргә орып сал хал ыкларн ы!
Горбәттә* газап чиг үләрем Сиңа мәгъл үмдер;
күз яшем тул ы касә Синең хозурыңда,
һәр бөртег е дәфтәреңә язылган түг елме?!
Сиңа фөрья д иткәндә, дошманнарым кире чиг енәчәк;
беләмен ки: Аллаһ ы минем якл ы!
Аллаһ ын ың сүзен данл ыйм ын!
Раббын ың сүзен данл ыйм ын!
Өметемне Аллаһ ыга багл ыйм. –
Нәрсәдән курк ырга миңа?! Адәм зат ы миңа ни кыла алсын?!
И Аллаһ ы! Сиңа әйт кән нәзерләремне үтәрмен,
рәхмәт бүләкләре китерермен.
Чөнк и Син җан ымн ы үлемнән котк ард ың,

* 54:24 Гаи п

булу – югал у, юк бул у.
«I Патшалар», 21:10-15; 27:1-4.
55:9 Горбәт – иленнән аерыл ып чит, ят җирдә бул уч ыл ык.

* 55:1 Караг ыз:
*
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аякларымн ы абынмас кылд ың.
Инде мин, дөнья н ың якт ысын күреп,
Синең алд ыңда йөрермен.

56

Җырч ылар җитәкчесенә: «Харап итмә» көенә. Давытн ың, Шаулдан кач ып,
мәгарәдә яшеренеп ятк ан чаг ында язган шиг ыре*.
1

2

3
4

5

6

Күкләрдән дә югары күтәрел, и Аллаһ ы!
Бөтен җир йөзен иңләсен дан-шөһрәтең!

7

Аяг ымнан эләктерергә ау-ятьмәләр корд ы алар –
рух ым сынд ы шунда.
Чок ыр казыд ылар йөрер юлыма,
тик үзләре барып төште шунда.

8

Йөрәг ем нык минем, и Аллаһ ы, йөрәг ем нык!
Мин Сиңа җыр көйләрмен, мәдх ия ләр җырларм ын!
Уян, әй йөрәг ем!
Уян, лирам вә гөсләм!
Таңн ы мин уят ыйм!
И Хуҗ а, хал ыклар алд ында Сиңа рәхмәтләр укырм ын,
кавемнәр алд ында Сиңа мәдх ия ләр җырларм ын!
Чөнк и мәрхәмәтең күкләргә кадәр,
тугрыл ыг ың бол ытларн ы иңл и.

9

10
11

12

*

И Аллам, миһербанл ык күрсәт!
Бөтен җан ым белән Сиңа сыг ынам ын,
бәла-казалар узганч ыга кадәр
канат ың күләгәсендә үземә урын табыйм.
Ялваруы м – Аллаһ ы Тәгаләгә,
миңа игелекләр кыл уч ы Аллаһ ыга.
Күкләрдән әмерен күндереп, Ул мине котк арыр,
мине йотарга теләүчеләрне хур итәр,
миңа мәрхәмәтен вә тугрыл ыг ын юллар.
Адәм итенә хирыс арысланнар арасында мин;
ук-сөңгедәй очл ы аларн ың тешләре,
үткен кыл ыч кебек зәһәр телләре.

56:1 Караг ыз:

И Аллаһ ы, күкләрдән дә югары күтәрел!
Бөтен җир йөзен иңләсен дан-шөһрәтең!

«I Патшалар», 22:1; 24:3.
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1

Җырч ылар җитәкчесенә: «Харап итмә» көенә. Давытн ың шиг ыре.
2

3

4
5-6

7
8
9
10

11
12

58

Әй сез, хөкемчеләр!
Һәрчак гаделме сөйләгән сүзләрег ез?!
Дөресме кешеләрне хөкем итәсез?!
Күңелег ез үк хаксыз эшкә тарт ым сезнең,
кулларыг ыз җәбер-золым чәчә җир йөзенә.
Тум ыштан ук дөрес юлдан тайп ыла яманнар,
тум ыштан ук алдаша ялган сөйләүчеләр.
Маһ ир әфсенләүчене ишетмәс өчен,
колаг ын каплаган кара елан агуы дай зәһәрдер аларн ың агуы.
И Аллаһ ы, кырып ташла Син аларн ың авызындаг ы тешләрен,
җимер теш казналарын ул арысланнарн ың!
Агып киткән су кебек юк булсыннар,
уклары урталай сынсын җәя киергәндә.
Корып кипкән әкәм-төкәм сыман һәлак булсыннар,
үле туган бала кебек, коя ш йөзен күрмәсеннәр.
Учакк а сал ыр өчен әзерләнгән,
тик Аллаһ ы бөтереп җилгә очырган тигәнәк кебек булсыннар.
Үч алынганн ы күреп, тәкъва кеше сөенеч тоя р,
яманн ың кан ында аяк табаннарын чылат ыр.
Шулчак кешеләр әйтерләр:
«Тәкъва инсан әҗерсез калмас!
Бард ыр җир йөзендә хөкем итүче Аллаһ ы!» – дия рләр.

Җырч ылар җитәкчесенә: «Харап итмә» көенә. Давытн ың шиг ыре. Шаул,
Давытн ы үтермәкче бул ып, аның йорт ын күзәтер өчен кешеләр җибәргән
вак ытк а мөнәсәбәтле*.
1

2
3

4

5

*

58:1 Караг ыз:

И Аллам, котк ар мине дошманнарымнан,
миңа карш ы аяклан уч ылардан азат ит!
Явызл ык кыл уч ылардан котк ар мине,
канга сусауч ылар кул ыннан йол ып ал!
Юкса күр, Раббым: зал им бәндәләр мине сагал ый,
үтерергә ния тләп, миңа карш ы фетнә оешт ыра,
гәрчә җиная ть вә гөнаһ кылмасам да;
гаебем булмаса да, һөҗ үм итәргә ашк ына алар.
«I Патшалар», 19:11.
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18

Кузгал, миңа ярдәмеңне юлла, хәлемне күр!
Әй Күкләр Хуҗ асы Раббы Алла,
әй Исраи л Алласы, уян!
Хал ыкларн ың барчасын җәзага тарт!
Явыз хыя нәтчеләрнең берсен дә аяма!
Кичләрен алар әйләнеп кайт ып,
этләр кебек, шәһәр буйлап улаш ып йөриләр.
Күр, нинд и генә сүзләр ург ылм ый авызларыннан,
телләре үткен кыл ыч кебек,
«Кем ишетә безне?!» – дип уйл ый алар.
Әмма Син, Раббы, алардан көләчәксең әле,
мәсхәрәгә калд ырачаксың әле хал ыкларн ы!
Көч-куәтем – Синдер, Сиңа сыг ынам ын,
чөнк и Аллаһ ы – минем ныг ытмам!
Мәрхәмәт кыл уч ы Аллаһ ы миңа ярдәмгә килер,
дошман ымн ың җиңел үен миңа Үзе күрсәтер.
Бу сабак халк ым хәтереннән җуелмасын өчен,
дошманнарн ы кап ыл үтермә.
Син аларн ы кодрәтең белән тарат ып тузд ыр, күтәреп ор,
и Хуҗ а, и калк ан ыбыз!
Аларн ың телләрендә гөнаһл ы сүзләр,
шуңа күрә тәкәбберлекләре алар өчен тозакк а әйләнсен!
Ләгънәт-каргышлары, сөйләгән ялганнары өчен,
Син аларн ы дәһшәтең белән кырып ташла –
дөнья да эзләре калмасл ык булсын!
Шунда җир читенәчә хәбәр тарал ыр:
Ягък уб нәселе белән Аллаһ ы Үзе идарә итә.
Кичләрен алар әйләнеп кайт ып,
этләр кебек, шәһәр буйлап улаш ып йөриләр.
Ашар өчен азык эзл иләр,
туймасалар, шыңш ырга тот ыналар.
Мин исә кодрәтеңә җыр җырларм ын!
Иртә таңда сөенә-сөенә мәрхәмәтеңне данларм ын!
Син бит минем ныг ытмам,
афәт килгәндә, сыен у урын ым булд ың.
Кодрәтем чыганаг ы – Синдер!
Сиңа мәдх ия ләр җырл ыйм ын!
Аллаһ ы – минем ныг ытмам,
мәрхәмәт кыл уч ы Аллаһ ы Ул!
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59

Җырч ылар җитәкчесенә: «Антлаш у лаләсе» көенә. Давытн ың сабак бул
сын дип язган шиг ыре. Арам-Наһараимгә һәм Арам-Собага карш ы Давыт
алып барган суг ыштан кайт ып килгән Йоавн ың Тоз үзәнендә уни ке меңлек Эдом
гаскәрен тар-мар итүенә мөнәсәбәтле*.
1-2

3

4
5
6

7
8

9
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14

60

1

И Аллаһ ы, Син бездән йөз чөердең,
безне егып салд ың.
Син безгә ачул ы идең,
инде элекке хәлебезгә кайтар!
Җир йөзен дер селкеттең, ярд ың Син;
инде терелт аны, юкса ул һаман тибрәнмәктә.
Халк ыңн ы кат ы сынауларга дучар иттең,
ачы шәраб эчертеп иләсләндердең.
Ә Сине хөрмәтләүче бәндәләреңә,
очк ан уклардан саклансыннар дип,
ишарә биреп әләмеңне күтәрдең.
Сөеклеләрең кот ылсын дисәң,
уң кул ыңн ы суз, котк ар, җавап бир безгә!
Аллаһ ы, мөк атдәс ханәсеннән сүзен ирештереп, вәгъдә итте:
«Шәкемне сөенә-сөенә бүләчәкмен,
Суккөт үзәнен үлчәп халк ыма бирәчәкмен.
Гил ыгад Минекедер, Менашше да Минеке,
Эфраи м – баш ыма кигән очл ым ым,
Яһүдә – хөкемдарл ык тая г ым.
с
Мәаб – юынг ыч табаг ым,
Эдомга исә аяк киемемне ташларм ын.
с
Пелешет җирендә сөрән сал ып тантана итәрмен!»
Кем миңа кирмән-калага бәреп керергә бул ыш ыр?
Кем миңа Эдомга барыр юлн ы күрсәтер? –
И Аллаһ ы, бездән ваз кичкән,
гаскәребез белән яу чыг удан баш тарт к ан Син түг елме?!
Ярдәм ит безгә дошманнарга карш ы көрәштә,
юкса адәм зат ын ың ярдәме – фәк ать буш куы кт ыр.
Аллаһ ы белән берлектә без җиң үгә ирешербез,
дошманнарыбызн ы Ул җиргә сал ып таптар!

Җырч ылар җитәкчесенә: кылл ы уен коралларында. Давытн ың мәдх иясе.
2

* 59:1-2 Караг ыз:

И Аллаһ ы, ялваруларымн ы ишет!
«I Патшалар», 8; 10; «I Елъязма», 18-19.
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61

1

Догаларыма колак сал!
Җирнең ерак почмаг ыннан эндәшәм Сиңа:
күңелем хафа эчендәдер.
Буй җитмәслек кыя баш ына менг ер мине!
Чөнк и Син – сыен у урын ы минем өчен,
дошманнарым карш ында ныкл ы кальга манарасы.
Чат ырыңда гомер бак ый яшәп,
канатларың күләгәсендә сыен у табарга тел им мин.
Нәзер-ниязларымны Син ишеттең, и Аллаһ ы,
Синең исемнән курыкк ан,
аны хөрмәт иткәннәр белән рәттән миңа өлеш чыгард ың.
Патшан ың көннәренә таг ын көннәр өстә,
гомер елларын ерак буы ннарга кадәр суз!
Аллаһ ы хозурында ул мәңг е тәхетендә утырсын,
мәрхәмәтең вә тугрыл ыг ың белән сакла аны.
Мин исә, исемеңне тәкрарлап, Сиңа мәңге мәдхияләр җырлармын,
биргән нәзер-ниязларымны көннән-көнгә үтәрмен.

Җырч ылар җитәкчесе Едут ун өчен. Давытн ың мәдх иясе.
2
3

4
5

6
7
8
9

Җан ымн ың тын ычл ыг ы бары Аллаһ ыда,
кот ыл у миңа Аңардан килә.
Ул – минем Кыяташым, Котк аруч ым вә Ныг ытмам,
һәм мин һичк айчан какшамам.
Авыш диварн ы, кыйшайган койман ы аударырга теләгәндәй,
кешегә кан ыг уы г ыз кайчангача дәвам итәр икән?
Сез адәм угл ын югарыдан түбән тәгәрәтмәкче
һәм алдаш удан ләззәт табасыз;
телег ездә хәерх аһ сүзләр булса да,
күңелег ездән кешегә ләгънәт укыйсыз.
Тын ычл ыкн ы мин Аллаһ ыда эзл им,
чөнк и бар өметем Аңа багл ыд ыр.
Ул – минем Кыяташым, Котк аруч ым вә Ныг ытмам,
һәм мин һичк айчан какшамам.
Аллаһ ыданд ыр кот ыл уы м да, дан-шөһрәтем дә,
минем өчен Ул – ныкл ы Кыяташ, сыен у урын ы.
И халк ым, һәрчак Аллаһ ыга өмет багла,
күңел серләреңне бары Аңа түк!
833

Зәбур 61, 62

Чөнк и Аллаһ ы – безнең сыен у урын ыд ыр.
10

11

12

13

62

1

Адәм баласы – бер сулаган һава, рәшә сыман гына:
барысын бергә үлчәүгә куйсаң,
буш куы ктан җиңелрәк бул ырлар.
Көч куллан ып мал җыя рм ын,
талап баерм ын, дип бушк а хыя лланма!
Мал-мөлкәтең арта калса, күңелеңне аңа салма!
Аллаһ ы бер тапк ыр әйтте, таг ын бер әйтте,
һәм мин мон ы ишеттем:
көч-кодрәт – Аллан ык ыд ыр,
мәрхәмәт тә Аның иркеңдә.
Син, Хуҗа-Хаким, эшенә күрә һәркемгә әҗерен бирәсең.

Давытн ың Яһүдә чүлендә әйт кән мәдх иясе.
2

И Аллаһ ы, Син – минем Аллам! Мин Сиңа ашк ынам ын!
Сусыз, коры, кипшергән сахрада интеккәндәй, Сиңа сусап,
Сине юксын ып зарыгад ыр җаным-тәнем.

3

Мөк атдәс ханәңдә күрдем мин Сине –
Синең көч-кодрәтеңне, дан-шөһрәтеңне.
Синең мәрхәмәтең дөнья да яшәүдән кадерлерәк –
телем Сине зурлаудан туктамас!
Гомерем беткәнче, Сиңа мактау-шөкерләр юлларм ын,
исемеңне зекер кыл ып*, кул ымн ы күкләргә сузарм ын.

4
5

6-7

8
9

10
11

* 62:5 Зек ер

Ятаг ымда Сине искә төшерәм мин,
төннәрендә Сине уйлап ятам –
затл ы ризыктан авыз иткәндәй була җан ым,
сөенә-сөенә Сине данл ый телем.
Чөнк и Син – минем яклауч ым;
канатларың күләгәсендә сөенеп яшимен мин.
Минем җан ым Сиңа сарылад ыр,
Синең уң кул ың мине нык тота.
Мине юк итәр өчен, җан ыма кан ыг уч ылар
үлеләр дөн ьясына олаг ып һәлак булсыннар!
Башлары кыелсын кыл ыч көченнән,
җим-табыш булсыннар чүл бүреләренә!

кылу – искә алу.
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63

1

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
2
3
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5
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64

1

Патша өчен Аллаһ ы куан ыч чыганаг ы булсын!
Аллаһ ы белән ант иткәннәр Аны данга күмсен,
ялган тарат уч ыларн ың исә авызы томалансын!

И Аллаһ ы, догамн ың ялвару авазларын ишет,
дошманнар дәһшәтеннән гомеремне саклап кал!
Явыз бәндәләрнең мәкерле ния теннән,
яманнар өереннән яшер мине!
Алар телләрен кыл ычтай үткерл иләр,
агул ы сүзләрен уктай төбиләр.
Курыкмастан, шулай һич көтмәгәндә
гаебе юк кешегә яшеренеп аталар.
Бер-берсен явыз эшләргә этәрәләр,
яшерен ау-ятьмә куя рга сүз куешалар,
«Мон ы кем күрсен?!» дип уйл ыйлар.
Гаделсезлек кыл ырга җыен ып:
«Корган хәйләбез шәп!» – диләр.
Чыннан да, адәмнең күңелендә,
аның йөрәг ендә нәрсә ятк ан ын белерлек түг ел.
Әмма Аллаһ ы аларга Үзе башлап ук атар,
аларн ы җәрәхәтләр кинәттән.
Усал телләреннән үзләренә үк зыя н килер,
ә мон ы күргән кешеләр мыск ыллап баш ын чайк ар.
Бөтен адәм зат ы курк ып кал ыр –
Аллаһ ын ың эшләрен игълан итәр,
Ул кылган гамәлләрнең асыл ына төшенер.
Тәкъва кеше, Раббыга сыен ып, сөенеч табар,
барча саф йөрәкләр Аны данлар.

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың җыр-мәдхиясе.
2
3
4
5

И Аллаһ ы, Сион тавында яңг ыраган мактау сүзләре – Сиңад ыр;
әйт кән нәзерләребез Синең алда үтәлсен!
Син – дога сүзләрен ишет үчедер!
Бар кеше Синең карш ыңа килер.
Гөнаһ эшләрем хәтт ин ашт ы,
әмма Синдер безнең гөнаһларн ы ярл ык ауч ы.
Бәхетледер фәк ать шул кеше,
кайсын Син, сайлап, Үз хозурыңа якынайтасың –
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ишега лларыңда яшәтәсең.
Йорт ыңн ың – мөк атдәс ханәңнең игелекләрен
безгә насыйп итсәң иде.
6

7
8
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И Аллаһ ы, безнең Котк аруч ыбыз!
Дәһшәтле эшләрең белән Син безгә җавап бирәсең –
котк арасың безне.
Җир йөзенең төрле почмаг ында,
ерак диңг ез артларында яшәүчеләрнең
бар өмете фәк ать Синдәдер.
Көч-кодрәтең белән билеңне буы п,
Син тауларн ы үрә торг ызд ың.
Диңг езләр гөрелтесен, дулк ыннар шавын,
хал ыклар фетнәсен баст ыруч ы – Син ул!
Дөнья н ың кырый-чикләрендә яшәүчеләр
Синең илаһ и галәмәтләреңне күреп курк у кичерер,
көнч ыг ыш тарафтан көнбат ышк ача хал ыклар Сиңа
сөенечле җырларын җырлар.
Син, җирне кайг ырт ып,
аның сусавын басасың, бәрәкәтен артт ырасың –
Аллаһ ын ың дәрьясы суга мулд ыр;
игеннәрне үстерергә җирне әзерләп куясың:
буразна араларына су агызасың,
туфракн ың кантарларын тиг езл исең,
яңг ыр сулары белән җирне йомшарт ып,
үсентеләргә фат их аңн ы бирәсең.
Елн ы шулай бай уңыш белән төгәлл исең:
эзең төшкән һәр җирдә мулл ык таш ып тора,
сахрадаг ы көт үлекләр яшеллеккә күмелә,
калк ул ыклар сөенечкә төренә,
утлап йөргән терлек белән бол ыннар чуарлана,
үзәннәр иген белән каплана –
тирә-якта бөтен нәрсә тантана итә, җыр суза.

Җырч ылар җитәкчесенә. Җыр-мәдхия.
1
2
3

Шатлан ыш ып Аллаһ ын ы мактаг ыз, әй бөтен җир йөзе әһелләре!
Аның исемен данлап җырлаг ыз,
шөһрәтенә мактау яуд ырыг ыз!
Әйтег ез Аллаһ ыга: «Кылган гамәлләрең ник адәр дәһшәтле!
Көч-кодрәтеңнең чиг е юк!
Карш ыңда дошманнарың тез чүгә, – диег ез. –
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4

Бөтен җир йөзе Сиңа сәҗдә кыла,
Сиңа, Синең исемгә мәдх ия ләр җырл ый».

5

Әй, килег ез, Аллаһ ын ың гамәлләрен күрег ез,
нинд и дәһшәтле эшләр башк ард ы Ул адәм угыллары күз
алд ында:
диңг езне коры җиргә әверелдерде –
елган ы хал ык җәя үләп кичте*;
Аның алд ында куан ышт ык без шунда!
Кодрәте белән Ул мәңг е хак имлек итә,
үткер күз караш ы хал ыкларн ы күзәтеп тора –
фетнәчеләр баш калк ыт ырга кузгалмасыннар да!

6

7

Әй хал ыклар, Аллабызга мактау-шөкерләр юллаг ыз,
мактау сүзләрег ез яңг ырап торсын!
Ул гомеребезне саклап калд ы,
аяг ыбызга таеп китәргә бирмәде.
Син безне сынад ың, и Аллаһ ы,
көмешне чистартк ан кебек эретеп сынад ың.
Безне ау ятьмәләренә керттең,
җилкәбезгә авыр йөкләр күтәрттең,
адәм и затн ы баш өстебезгә менг ердең,
безне утлар, сулар аша узд ырд ың,
әмма соңра безне иреккә чыгард ың.

8
9
10
11
12

13-14

15

16

17
18
19
20

* 65:6 Караг ыз:

Корбаннар янд ырырга йорт ыңа килермен,
казал ы чаг ымда иреннәремнән түг елгән,
телемнән төшкән нәзерләремне Синең алда үтәрмен;
корбанл ыкк а тук-симез мал, үгез бозау, кәҗә тәкәсе китерермен,
кучк ар маен көйрәтермен.
Әй сезләр, Аллаһ ыдан курк уч ы
вә Аны хөрмәт итүчеләр, тыңлаг ыз!
Аллаһ ын ың минем хакк а кылган изг е эшләрен бәя н итәмен.
Үз авызым белән чак ырып дәштем мин Аңа,
телемнән Аны күкләргә күтәреп мактад ым.
Күңелемдә берәр яман уй саклаган булсам,
Раббы минем ялваруы мн ы ишетер идеме соң?!
Әмма Аллаһ ы мине ишетте,
догам авазларына колак салд ы.
Аллаһ ыга мактау-шөкерләр яусын! –

«Чыг ыш», 14-15; «Ешуа», 3.
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Ул минем догамн ы кире какмад ы,
мәрхәмәтеннән мәхрүм итмәде.

66

1

Җырч ылар җитәкчесенә: кылл ы уен коралларында. Җыр-мәдхия.
2

3

4
5

67

И Аллаһ ы, хал ыклар Сиңа рәхмәтләрен юлласын,
бар хал ыклар Сиңа шөкраннар кылсын!
Кавемнәр куан ышсын, сөенсен,
чөнк и һәр кавемгә Синең хөкемең гаделдер,
җир йөзендәг е бар хал ыкк а Син хак юл күрсәтәсең.

6

И Аллаһ ы, хал ыклар Сиңа рәхмәтләрен юлласын,
бар хал ыклар Сиңа шөкраннар кылсын!

7

Җир үзенең җимешен бирсен,
Аллаһ ы, Аллабыз, безне мөбарәк кылсын!
Аллабыз безне фат их аласын!
Дөнья н ың һәр тарафында Аңардан курк ып,
Аны хөрмәт итеп яшәсеннәр!

8

1

И Аллаһ ы, миһербанл ы бул безгә,
мөбарәк фат их аңн ы юлла,
йөз нурың белән балк ыт безне!
Җир йөзендә хак юлың мәгъл үм булсын,
бар хал ыкларга Котк аруч ы икәнең беленсен.

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың җыр-мәдхиясе.
2
3

4

5

6

Кал ыксын Аллаһ ы, таралсын дошманнары,
Аңа нәфрәтлеләр качсын хозурыннан!
Томан таралган кебек таралсын һәммәсе!
Ут карш ында эреп акк ан балавыз кебек,
Аллаһ ы караш ыннан эреп юк булсын яман бәндәләр!
Ә тәкъвалар куан ыч тапсыннар,
сөен ү шатл ыг ы тат ысыннар Аллаһ ы алд ында,
куан ыш ып күңел ачсыннар!
Аллаһ ыга дан җырлаг ыз,
исеменә мәдх ия ләр көйләг ез,
бол ытлар өстендә гизүчене олуглаг ыз!
Раббы Аның исеме – тантана итег ез Аның карш ында!
Аллаһ ы – үксезләрнең атасы,
тол хат ыннарн ың яклауч ысы.
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Ул Үзенең изг е ханәсендә утыра.
Аллаһ ы ялг ызакларн ы йорт-гаиләле итә,
тотк ыннарн ы арынд ырып иреккә чыгара,
ә гыйсъя нч ылар* эссе чүлдә кала бирә.

7

И Аллаһ ы, Үз халк ыңн ы әйдәп барганда,
чүл арк ыл ы чыкк ан ыңда,
Синең алда, и Синай Алласы, и Исраи л Алласы,
җир йөзе тетрәнеп чайк алд ы,
күкләрдән җиргә сулар түг елде.
Үз биләмәңә Син мул яңг ырлар яуд ырд ың,
кысыр калган чаг ында аңа көч-дәрман өстәдең, и Аллаһ ы;
халк ың шунда төпләнеп-җирләште.
Фәк ыйрьләргә Син, и Аллаһ ы, шулай игелек күрсәттең.

8
9

10
11

Хуҗа-Хаким боерык бирде,
һәм хатын-кыз җәмәгате йөг ереп сөенче таратт ы:
«Дошман гаскәрләре кача, патшалары белән бергә кача!
Хат ыннар үз йортларында ган имәт* мал ы бүлә:
көмеш канатл ы, алт ын каурыйл ы күгәрчен сыннары бүлешәләр.
Суг ыш барган көнне ни өчен кайберләрег ез утардаг ы сарыкл ыр
янында калд ы?»
Күкләр Хуҗ асы патшаларн ы куганда, Салмон тавына кар яуд ы.

12
13
14

15

Әй мәһабәт тау – Башан тавы,
өркәч-өркәч таул ы Башан!
Нигә әле син, әй күп түбәле тау, Аллаһ ы тавына,
Ул яшәгән тауга көнләшеп карыйсың?
Хакт ыр: Раббы шунда мәңг е яшәя чәк!

16
17

Аллаһ ын ың суг ыш арбалары меңләптер,
меңнәрчә меңнәр белән санала алар.
Хуҗа-Хаким сСинай тавыннан Үзенең изге ханәсенә килеп урнашты.
И Раббы Алла, Син, әсирләрне ияртеп, биеклеккә күтәрелдең,
хәтта Сиңа карш ы булганнардан бүләк-һәдияләр кабул иттең.

18

19

Мактау-шөкерләр яусын Хуҗа-Хакимгә!
Ул һәркөнне безнең авырл ыкларн ы күтәрә,
Аллаһ ы – безнең Котк аруч ыбыз!
Безнең Аллабыз – кот ыл у алып кил үче Аллаһ ы!

20

21

* 67:7 Гыйсъя нчы
* 67:13 Ганим әт

– фетнәче, баш күтәрүче.
– суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.
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22
23
24

25

26

27
28

29
30
31

32

33
34
35

36

Үлемнән кот ыл у бары Хуҗа-Раббы ихт ыя рындад ыр.
Аллаһ ы Үз дошманнарын ың баш ына җитәчәк,
гөнаһ юлында йөргәннәрнең түбә чәчен йолк ып ташлая чак.
Раббы: «Дошманнарн ы Башаннан кире кайтарачакм ын,
диңг ез төпләреннән тарт ып чыгарачакм ын!
Аяг ыңн ы шулар кан ына бат ырырсың,
этләреңә дошман кан ын ялат ырсың», – диде.
И Аллам, и патшам!
Һәркемнең күз алд ындад ыр Синең, Аллаһ ы,
изг е ханәгә тантанал ы аяк басуы ң:
алдан – җырч ылар,
арттан – кылл ы уен коралларында уйнауч ылар,
уртада шөлдерле барабан какк ан яшь кызлар атлад ы.
Әй сезләр, Исраи л нәселе варислары,
җәмәгать җыеннарында Раббы Аллага мактау-шөкерләр яудырыгыз!
Әнә, алдан иң кече Бенья м ин ыруг ы атл ый,
арт ыннан – күп санл ы Яһүдә илбашлары,
шулай ук Зәбул ун вә Нәптал и илбашлары бара.
Аллаһ ы сезләрне көч-гайрәт белән өлешләгән.
Үз көчеңне, и Аллаһ ы, элеккечә безгә гамәлдә күрсәт!
Иерусал имдәг е йорт ыңн ы хөрмәтләп,
патшалар Сиңа бүләк-һәдияләр китерер.
Кам ышл ык ертк ыч ын – Мисырн ы,
үгезләре белән бергә бозауларн ы – чит хал ыкларн ы тез чүктер!
Ясак түләтергә теләүчеләрне изеп тапта,
суг ыш ырга ашк ынган хал ыкларн ы куы п тарат!
Мисырдан бүләкләр күтәреп илчеләр килер,
хәбәш иләр, и Аллаһ ы, Сиңа һәд ия ләр китерергә ашыг ыр.
Әй җир йөзенең патшал ыклары, Аллаһ ыга дан җырлаг ыз,
Хуҗа-Хакимгә мәдх ия ләр җырлаг ыз!
Ул, борынг ы күкләр киңлег ен гизеп,
әнә Үзенең көр тавыш ын яңг ырата.
Аллаһ ын ың көч-кодрәтен игълан итег ез!
Аның гал илег е Исраи л өстендәдер,
көч-кодрәте бол ытлар өстендә!
И Аллаһ ы, мөк атдәс урын ыңда дәһшәтледер Син!
Исраи л Алласы Үз халк ына көч-куәт биреп тора.
Аллаһ ыга мактау-шөкерләр яусын!
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68

1

Җырч ылар җитәкчесенә: «Лалә гөле» көенә. Давытн ың мәдх иясе.
2
3

4

5

6
7

8
9
10
11
12
13

14

15

* 68:8 Хәк арәт

И Аллаһ ы, котк ар мине!
Сулар муен ыма хәтле җитте.
Мин тирән сазл ыкк а кереп батт ым,
аяг ыма басар җир юк.
Тирән суларга юлыкт ым,
агым ы бөтереп алып китә.
Ялвару-инәлүләремнән хәлем төкәнде,
тамаг ым корып кипте;
Аллаһ ын ың кил үен көтеп, күзләремнең нуры сүнде.
Нах актан миңа ачу тот уч ылар
баш ымдаг ы чәч бөртег еннән дә күбәйде;
сәбәпсезгә эзәрлекләүче дошманнарым чиктән ашт ы,
мин алмаганн ы алар миннән таләп итәләр.
И Аллаһ ы, минем акылсыз эшләремне Син беләсең,
гөнаһларым Синнән яшерен түг ел.
И Хак им, и Күкләр Хуҗ асы Раббы,
Сиңа өмет баглауч ылар минем арк ада оятк а калмасын!
И Исраи л Алласы, Сиңа йөз тотк аннар хурл ык кичермәсен!
Чөнк и мин, Синең хак ыңн ы яклаганга, хәк арәтләр* күрәм,
шулардан йөземне хурл ык каплад ы.
Кардәшләрем, үз анамн ың угыллары өчен
мин чит-ят бер кешегә әверелдем.
Чөнк и йорт ың өчен җан атып көя м мин,
Сине хурлауч ыларн ың хурлау ачысын үз өстемә алам.
Баш ымн ы кече итеп сураза тотсам, бу да миңа гаеп санала.
Таза киемемне сал ып, тупас тук ымага төренсәм,
көлкегә күтәрәләр.
Капк а мәйдан ына җыел ыш ып утыруч ылар барысы минем
хакта гайбәт чәйн и,
шәраб эчүчеләр, такмаклар әйтеп, мине хурл ый.
Әмма минем догам бары Сиңа, и Раббым!
Мәгък уль чаг ыңда, и Аллам,
чиксез мәрхәмәтең белән миңа җавап бир,
тугрыл ыг ыңн ы күрсәтеп котк ар мине!
Мине батк акл ыктан тарт ып чыгар,
бат ып һәлак бул уы ма юл куйма!

– хурлау, кимсет ү.
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16
17

18
19

20

21

22
23
24
25
26
27

28
29

Нәфрәтле бәндәләрдән, тирән сулардан мине кот ылд ыр,
саклап кал!
Ург ыл ып акк ан сулар мине алып китмәсен,
төпсез упк ын, үзенә суы рып алып, баш ымнан капламасын!
Җавап бир миңа, Раббым,
чөнк и мәрхәмәтең чиксездер.
Олуг рәхим-шәфкатең белән миңа таба борыл!
Кол ыңнан йөзеңне яшермә, чөнк и хафада мин.
Тизрәк җавабыңн ы бир!
Якынай миңа, җан ымн ы азат ит,
дошманнарым котк ысыннан йол ып ал!
Мине ничек хурлауларын,
мине ничек мәсхәрә итүләрен Син беләсең –
миңа кан ыг уч ылар барысы да күз алд ыңда.
Хәк арәтләр йөрәг емә күп җәрәхәт салд ы,
хәлем тәмам төкәнде.
Хәлемә керүчене көттем – булмад ы,
юат уч ын ы эзләдем – табылмад ы.
Ризык урын ына миңа агу ашатт ылар,
сусаганда, серкә эчерттеләр.
Аш табын ы алар өчен ау ятьмәсе,
дуслары өчен тозак булсын!
Күзләре караңг ылан ып, күрмәс булсыннар,
гомер буена бөкрәеп калсыннар!
Ярсу-дәһшәт яңг ырыңн ы өсләренә яуд ыр,
каһәрең ялк ын ы аларн ы көйдерсен!
Торакларын шәрәләндер аларн ың,
чат ырларында терек җан калмасын!
Чөнк и Синнән инде бер җәза алган кешеләрне алар һаман
эзәрлекл и бирәләр,
Син яра ясаганнарга таг ын да яра өст иләр.
Кылган гөнаһларын җыя бар,
аклан ырл ык нәрсә табылмасын үзләренә!
Торм ыш китабыннан сызып ташла исемнәрен,
тәкъвалар белән янәшә теркәлеп йөрмәсеннәр!

30

Мин исә бер фәк ыйрьмен, җәфа чигәмен!
И Аллаһ ы, котк арып, саклап кал мине!
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Исемен телгә алып, Аллаһ ыга җырлар баг ышларм ын,
рәхмәтләр укып, бөеклег ен данларм ын.
Корбанл ык үгездән,
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69

Әй җир вә күкләр,
диңг езләр вә андаг ы барл ык җан ияләре, Аллаһ ын ы данлаг ыз!
Чөнк и Аллаһ ы Сионн ы азат итәчәк,
Яһүдә калаларын яңадан торг ызачак.
Хал ык, шунда төпләнеп,
илнең варисл ы хуҗ аларына әвереләчәк.
Аллаһ ы колларын ың балалары
әлег е җирне үзенә биләмәгә алачак,
Аллаһ ы исемен сөйгәннәр шунда яшәя чәк.

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе. Раббы Алла минем хакта
онытмасын дип язылган.
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мөгезле-тояклы бозаудан арт ыграк һушланд ырыр
Раббын ы бу.
Мазл умнар мон ы күреп куан ырлар.
Әй Аллаһ ыга йөз тотк аннар, күңелег езгә дәрт керсен!
Чөнк и Раббы фәк ыйрьләрнең догасын ишетә,
тотк ын халк ын күз уңыннан төшерм и.

1
2
3

И Аллам, котк ар мине!
Ярдәмең белән ашык, и Раббым!
Җан ыма кул сузуч ылар оятк а калсыннар, хур булсыннар,
миңа зарар-зыян китерергә теләүчеләр, мәсхәрә ителеп,
берсе калм ый артк а чиг енсеннәр.
Ихи-хи-хи, дип миннән көл үчеләр,
рисвай кал ып, кире борылсыннар.
Ә барча Сиңа йөз тот уч ылар
куан ыш ып күңел ачсыннар,
«Аллаһ ы бөектер!» дип тәкрарласын
котк арган ың өчен Сине сөючеләр.
Мин исә бичара бер фәк ыйрьмен.
И Аллам, ярдәмең белән ашык!
Син – миңа Ярдәм итүче, мине Котк аруч ы!
Соңгара күрмә, и Раббым!
И Раббым, Сиңа сыг ынам ын,
рисвай бул уы ма юл куйма һичк айчан!
Хакл ыг ың белән йол ып ал, арала мине,
колаг ыңн ы куеп тыңла, котк ар!
Һәрчак сыен ыр урын ым – Кыяташым бул минем!
Кыя м, Ныг ытмам булганга, Син мине котк арырга боер!
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И Аллам, котк ар мине яманнар,
хаксызлар вә зал имнәр кул ыннан!
Чөнк и минем бар өметем Синдә, и Хуҗа-Раббым;
яшь чаг ымнан бирле сыг ынган ым бары Синдер!
Тум ыш ымнан ук мин Сиңа тая нд ым;
Син – мине ана карын ыннан чыгаруч ы.
Мактау сүзләрем һәрдаи м Сиңад ыр!
Бик күпләр өчен мин бер үрнәк булд ым,
чөнк и минем ышан ычл ы сыен у урын ым Син идең.
Авызымнан Сиңа мактау-мәдехләрем өзелмәс,
көннән-көнгә мәһабәтлег еңне данларм ын.
Картл ык көнемдә кире какма мине,
көчләрем төкәнгәндә, мине ташлама!
Юкса дошманнарым миңа карш ы мәкер коралар,
җан ыма кан ыг уч ылар үзара сүзләр куеш ып:
«Аллаһ ы аны ташлаган, котк арыр беркеме юк аның,
эзәрлекләп эләктереп алыйк үзен!» – диләр.
И Аллаһ ы, миннән ераклашма!
И Аллам, ярдәмең белән ашык!
Хур бул ып дөмексен дошманнарым,
рисвай булсын миңа зыя н сал ырга теләүчеләр!
Мин исә һәрчак Сиңа сыен ырм ын,
Сиңа мактау өстенә мактаулар яуд ырырм ын.
Синең хакл ыг ың турында сөйләрмен,
көннең-көнендә мине ничек котк арган ыңн ы игълан итәрмен,
гәрчә барысын да санап бетерерлек түг елдер.
Мин Хуҗа-Раббының кодрәтле эшләрен хикәя ләрмен,
Аңа гына хас булган хакл ыг ын бәя н итәрмен.
И Аллаһ ы, яшь чаг ымнан ук Син миңа остаз булд ың,
могҗ изаларыңн ы мин хәзергәчә сөйләп йөрим.
Картаеп, чәчемә чал керсә дә, Син мине ташлама, и Аллаһ ы!
Көч-кодрәтеңне мин киләсе буы ннарга сөйләп аңлатк анч ы
ташлама!
Хакл ыг ың, и Аллаһ ы, күкләрне иңл и,
кылган эшләрең бөектер!
Сиңа тиң таг ын кем бар, и Аллаһ ы?!
Син мине күп бәла-казаларга дучар итсәң дә,
ахырдан янә яшәү дәрте кайтарырсың,
тирән чок ырдан тарт ып чыгарырсың,
мине югары күтәреп, җан ыма юан ыч бирерсең.
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И Аллам, Исраи лнең мөк атдәс Алласы!
Мин Сиңа лирада уйнарм ын –
тугрыл ыг ыңа рәхмәтләр яуд ырырм ын,
гөслә кылларын чиертеп җырларм ын.
Иреннәрем сөенәдер Сиңа җырлаганда,
Син котк арган җан ым сөенә.
Миңа зыя н сал ырга теләүчеләр оятк а кал ып хур булгач,
телем көн саен Синең хакл ыг ың турында сөйләр.

Сөләйманн ың мәдх иясе.
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И Аллаһ ы, гаделлек вә хакл ык сыйфат ыңн ы
патшага – патшан ың угл ына бүләк ит!
Ул Синең халк ыңн ы хакл ык белән,
бичара мазл умнарыңн ы гаделлек белән идарә итсен.
Таулар хал ыкк а – бәрәкәт, рәхәтлек,
калк ул ыклар хакл ык җиткерсен.
Патша илдәг е мазл умнарн ың хак ын хакласын,
фәк ыйрьләрнең угылларын котк арсын,
зал имнәрне исә тар-мар итсен.
Аның гомере, күктәг е коя ш вә ай гомередәй,
буыннан-буынга дәвам итсен.
Яңа чабылган бол ын өстенә яуган яңг ыр кебек,
туфракн ы дымланд ырган көчле яңг ыр кебек килсен патша.
Хак имлег е көннәрендә тәкъвалар чәчәк атсын,
ай нуры сүрелгәнче, илдә иминлек, муллык-бәрәкәт хөкем сөрсен.
Хак имлег е җәелсен диңгездән-диңгезгәчә,
Фырат елгасыннан җир йөзенең очларынача.
Чүлдәг е кабиләләр тез чүксен карш ысында,
дошманнары тузан яласын җиргә ятып.
Тарш иш вә утрау патшалары аңа ясак түләсен,
Шеба вә Себа патшалары бүләкләр китерсен.
Барча патшалар сәҗдә кылсын карш ысында,
барча кавемнәр аңа колл ык итсен.
Хакт ыр: ялварып-инәлеп торган фәк ыйрьне,
яклауч ысы булмаган мазл умн ы котк арыр ул.
Юксыл-мескенгә, фәк ыйрьгә мәрхәмәтле бул ыр,
мохтаҗн ың торм ыш ын саклап кал ыр,
җәбер-золымнан йол ып алыр,
чөнк и алар кадерледер аның өчен.
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Гомере озын булсын шунд ый патшан ың!
Хәзинәсенә Шеба алт ыннары аксын!
Аның хак ына гел догалар кыл ып торсын хал ык,
көннең-көнендә хәер-фатихада булсын!
Кырларда иген ишелеп уңсын,
тау итәкләрендә башаклар чайк ал ып торсын –
Ливан тавындаг ы кебек алар тук булсын;
шәһәрләрдә хал ык даладаг ы үлән сан ынча бих исап булсын.
Патшан ың исеме мәңг е яшәсен,
дан ы коя ш гомередәй озын-озак булсын;
исеме белән кавемнәр мөбарәк кыл ынсын,
хал ыклар аны бәрәкәт иясе дип атасын.

19

Могҗ изал ы эшләрне туд ыруч ы Раббы Аллага,
Исраи лнең Алласына мактау-шөкерләр яусын!
Шанл ы исеме мәңг е мөбарәк булсын,
бөтен җир йөзенә Аның дан-шөһрәте җәелсен!
Амин, амин!
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Ишай угл ы Давытн ың догалары шуш ында тәмамлана.

18

Өченче китап

72

Асафн ың мәдх иясе.
1

Хакт ыр: Аллаһ ы Исраи л халк ына –
күңеле саф кешеләргә игелекледер!

2

Минем чак кына аякларым сөрлекм ичә,
табаннарым тайм ыйча калган иде:
яманнарн ың мулл ыкта яшәвен күреп,
мин ул тәкәббер кешеләргә көнләшеп карад ым.
Алар көчле, егәрле,
үлгәнче хаста күрм иләр.
Кешеләр эшендә гамь йөртм иләр,
алар кебек иза чикм иләр.
Шунл ыктан аларн ы, зиннәтле муенса сыман,
тәкәбберлек, горурл ык чолгап алган,
дорфал ык исә алар өчен өс киеме кебек.
Йөз-күзләрен май баск ан аларн ың,
йөрәкләре ахмак ния тләр белән тул ы.
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Мыск ыллап, нәфрәт чәчеп сөйләшерләр,
эреләнеп, кешегә янарлар,
күккә карап, дәгъва белдерерләр,
буш сүз белән җир йөзен тут ырырлар.
Хал ык та алар ягына авыша бара,
сүзләрен су урын ына эчә.
Әйтерләр яманнар: «Аллаһ ы кая н белер икән?!
Аллаһ ы Тәгалә ничек белер икән?!»
Менә шунд ый ул яман бәндәләр:
байл ыкларын артт ырып, дөнья да ваемсыз яшиләр.
«Көн саен газап чиг еп,
һәр иртә җәза күреп,
юкк а гына йөрәг емне мин пакь тотт ым
һәм кулларымн ы, гаепсезмен дип, чисталап юдым».
Әгәр шулай уйлаган булсам,
мин Синең халк ың карш ында хыя нәтче бул ыр идем.
Бу хакта мин күп уйланд ым,
әмма барыбер төшенә алмад ым.
Аллаһ ын ың мөк атдәс ханәсенә кергәч кенә,
яманнарн ы нәрсә көткәнен ачык аңлад ым.
Әйе! Тайгак юлга баст ырасың Син аларн ы,
һәлакәткә дучар итәсең.
Алар көтмәгәндә, кисәк кенә юк булалар,
дәһшәт эчендәдер аларн ың азаг ы.
Уянгач оныт ылган төш кебек ул яманнар:
Син кузгал уга, и Хуҗа-Хаким, алар күздән югал ырлар.
Йөрәг ем уттай янган,
бөтен эчем әрнеп сызлаган
ул заманнарда миңа акыл җитмәгән;
карш ыңда мәхл ук бер хайван кебек,
белексез, аңсыз булганм ын мин.
Алай да мин һәрвак ыт Синең янәшәңдәдер,
Син мине уң кул ымнан җитәкләп йөртәсең;
үгет-нәсыйхәтләрең белән миңа туры юл күрсәтәсең,
мине данл ы киләчәккә алып барасың.
Синнән башк а кемем бар минем күкләрдә?!
Җир йөзендә дә миңа бүтән һичкем кирәкм и!
Бәдәнем вә йөрәг ем хәлсезләнеп калганда да,
Аллаһ ы – йөрәг емнең ныкл ыг ы,
миңа насыйп ителгән гомерлек өлешем.
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Хакт ыр: Синнән ераклашк ан адәм һәлак булачак;
Үзеңә хыя нәт кыл уч ын ы Син юк итәчәксең.
Аллаһ ыга якын бул у – минем өчен бәхет ул!
Хуҗа-Раббы – минем сыен у урын ыд ыр,
мин Аның бар эшләрен бәя н итәмен!

Асафн ың нәсыйхәте.
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И Аллаһ ы, нигә Син безне бөтенләйгә ташлап киттең?
Ни өчен утлавың сарыкларына ачу-каһәрең төште?
Борын заманнарда ук Үзең сайлап алган хал ыкн ы –
Минем өлешем дип йол ып алган кавемеңне,
торакх анәм дип тәгаенләгән Сион тавын да хәтереңә төшер!
Адымнарыңн ы коточк ыч хәрабәләр тарафына юнәлт,
дошманнарн ың изг е җирдә бар нәрсәне җимерүен күр.
Син безнең белән очрашк ан урында бүг ен алар ырылд ый,
һәр җирдә үз әләмнәрен элеп чыкт ылар.
Агач ботаг ы чапк андай,
балталарын күтәреп, ватып-җимереп йөриләр,
айбалта вә чапк ычлары белән дивардаг ы нәк ышләрне
чапк ал ыйлар.
Изг е йорт ыңн ы ут төртеп янд ырд ылар, иштеләр,
исемеңне йөрт кән урынн ы нәҗесләделәр.
Күңелләреннән: «Барысын җимерик!» – дип әйтеп,
Аллаһ ын ың илдәг е барча сгыйбадәтх анәләрен көлгә
әйләндерделәр.
Без инде билге-галәмәтләр күрм ибез,
с
пәйгамбәрләр дә калмад ы;
кайчангача дәвам итәр бу хәл – беркем белм и.
И Аллаһ ы, кайчанга кадәр барыр бу хурл ык?
Исемеңне дошман мәңг е шулай мәсхәрәләрме?
Ни өчен кул ыңн ы кире алд ың?
Чыгар уң кул ыңн ы куен ыңнан, юк ит шуларн ы!
Син, Аллаһ ы, – борынг ыдан минем патшам,
илебезгә кот ыл у алып кил үче.
Кодрәтең белән Син диңг езне урталай ярд ың,
сулардаг ы аждаһаларн ың башларын кыйд ың.
Ливья танн ың* баш ын чабып өздең,
гәүдәсен чүл ертк ычларына азык итеп бирдең.

* 73:14 Ливьятан – борынг ылар күзаллаганча, явызл ык, тәкәбб ерлек һәм чуалыш-буталышны

белдерә торган диңг ез аждаһ асы; русчасы: Левиафан.
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1

Чишмә суларына, инешләргә Син юл ярд ың,
ташк ын сул ы елгаларн ы исә корытт ың.
Көн Синекедер, төн дә Синеке,
ай вә коя шн ы күккә Син урнашт ырд ың.
Җир йөзенең барл ык чикләрен билг еләдең,
җәй вә кышн ы Син гамәлгә керттең.
Исеңдә тот, Раббы:
дошман Сине хурлавын дәвам итә,
акылсызлар исемеңне мәсхәрәл и.
Ертк ычлардан харап иттермә күгәрченеңне,
берк айчан онытма хәлен мескен колларыңн ың.
Безнең белән төзегән килеш үгә күз сал,
юкса илнең караңг ы почмакларында җәбер-золым хөкем сөрә.
Мазл ум бәндәң үз иңенә хурл ык йөг е төя п кайт масын,
фәкыйрь-юксыл исемеңне данласын.
Күтәрел, Раббы, хак ыңн ы якла,
мәгънәсез бәндәләрнең Сине мәсхәрә итүләрен исеңнән чыгарма!
Сиңа карш ы баш калк ытк ан дошман ыңн ың сөрәнләп
кычк ыруы н,
һич тын ып тормаган шау-шуын игът ибарсыз калд ырма!

Җырч ылар җитәкчесенә: «Харап итмә» көенә. Асафн ың җыр-мәдхиясе.
2

И Аллаһ ы, без Сиңа рәхмәтләр укыйбыз, шөкраннар кылабыз,
исемеңне телдән төшерм ибез,
могҗ изаларың хак ында сөйл ибез.

3

Аллаһ ы әйтте: «Билг еләнгән вак ыт җиткәч,
гадел хөкемемне чыгарырм ын!
Җир һәм анда яшәүчеләр тетрәп торганда,
җирнең терәк баганаларын ныг ыт уч ы Миндер!» – диде.

4

5
6
7
8
9

Тәкәбберләргә мин: «Арт ык эрәймәг ез!» – дидем;
яманнарн ы: «Мөг езләрег езне чөймәг ез,
күкләргә кадәр күтәрмәг ез,
һавал ы сүзләр куерт маг ыз!» – дип кисәттем.
Абруй-дәрәҗә инсаннарга көнч ыг ыштан да, көнбат ыштан да,
чүл тарафыннан да килмәс.
Бердәнбер Хөкемче – Аллаһ ыд ыр:
Ул түбән төшерүче дә, югары күтәрүче дә.
Раббы кул ында мөлдерәмә касә,
касәдә тәмләткечләр сал ынган куә тле шәраб күбекләнеп тора;
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җир йөзенең барл ык яман бәндәләре
шул касәдән Раббы сал ып биргән ачы шәрабн ы
төбенә кадәр эчәргә мәҗбүр бул ыр.
10
11

75

Мин исә мәңг е Ягък уб Алласы хак ында сөйләрмен,
Аңа мәдх ия ләр җырларм ын!
«Яманнарн ың куә тен* сынд ырырм ын,
ә тәкъва кешегә көч-гайрәт өстәрмен!*» – ди Аллаһ ы.

1 Җырч ылар җитәкчесенә: кылл ы уен коралларында. Асафн ың җыр-мәдхиясе.
2
3
4

5
6

7

8
9-10

11
12

Яһүдә илендә Аллаһ ы мәшһүрдер,
Исраи лдә Аның исеме мәгърурд ыр.
Торак урын ы Аның Сал имдә*,
яшәгән җире Сионда.
Шунда суг ыш коралларын –
яшендәй укларн ы, кылыч-калканнарны сынд ырд ы Ул.
И Аллаһ ы, Синнән якт ыл ык бөркелә,
киек тул ы таулардан да бөегрәк Син!
Гая рь суг ышч ылар ган имәтсез калд ылар,
үлем йок ысына талд ылар,
берсе-бер кул ын күтәрергә дә өлг ермәде.
И Ягък уб Алласы!
Синең дәһшәтле тавыш ыңнан суг ыш арбаларын йөрт үчеләр,
атлары белән бергә егыл ып, мәңг егә тын ып калд ылар.
Чыннан да, дәһшәтле Син!
Ачул ы чаг ыңда Сиңа кем карш ы тора алсын?!
И Аллаһ ы, хөкемне күкләрдән Син ирештердең;
мазл умнарн ың хак ын яклап Син тот ынгач,
бөтен җир йөзе сагаеп-тынып калд ы.
Хәтта инсаннарн ың ярсуы да Сиңа дан китерер –
акт ык ярсуларын аларн ың Син басарсың.
Нәзер-ниязлар әйтег ез Раббы Аллаг ызга,
адарынганн ы* җиренә җиткереп үтәг ез!
Бүләкләр китерсен Дәһшәт иясенә
Аның тирә-ягындагы барл ык кешеләр!

* 74:11 ...куә т ен...

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: мөг езен.
...ә тәкъва кешегә көч-гайрәт өстәрмен... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: ә
тәкъва кешенең мөг езе югары күтәрелер.
* 75:3 Салим – ягън и Иерус ал им.
* 75:12 Адарын у – нәз ер әйт ү.

* 74:11
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1

Илбашларын ың рухын-ихтыярын Үзенә буйсынд ыруч ы,
җир йөзенең патшаларын курк уга сал уч ы Ул.

Җырч ылар җитәкчесе Едут ун өчен. Асафн ың мәдх иясе.
2
3

4

5
6
7

8
9
10
11

12

13

14
15
16

Инәл ү авазымн ы мин Аллаһ ыга юнәлтәмен,
мине ишетсен дип, Аңа ялварып дәшәмен.
Кайг ыл ы көндә мин Хуҗа-Хакимне эзл им,
җан ыма юан ыч таба алм ыйча,
кул ымн ы күккә сузып, төннәр узд ырам.
Рух ым зәг ыйфьләнгәндә, ыңг ыраш ып,
Аллаһ ын ы искә алам, Аның хак ында уйланам.
Син миңа күз йомарга ирек бирм исең,
җан газабыннан сүз әйтергә телем бәйләнә.
Узып киткән ерак еллар,
борынг ы заманнар турында уйланам.
Төнг е җырларымн ы искә төшерәм,
үз-үзем белән сөйләшәм,
күңелемдәг е сорауларга җавап эзл им:
«Хуҗа-Хаким безне бөтенләйгә ташлап киттеме?
Якт ы йөзен безгә бүтән ачмасм ы?
Мәрхәмәтен башк а күрсәтергә теләмәсме?
Вәгъдәләрен инде торм ышк а ашырмасм ы?
Миһербанл ыг ын онытт ым ы?
Рәхим-шәфкатен ачудан йом ып калд ым ы?»
Шуннан соң мин эчемнән әйттем:
«Аллаһ ы Тәгалә инде уң кул ын элеккечә эшкә җикм и,
минем өчен бу – иң зур хәсрәт», – дидем.
Мин Раббын ың эш-гамәлләрен истән чыгармам.
Әйе, борынг ыда эшләгән могҗ изаларыңн ы хәтердә
сакларм ын,
Синең барл ык эшләреңне аңларга тырыш ырм ын,
бөек гамәлләрең турында уйлан ырм ын!
И Аллаһ ы, юлың изг едер!
Аллаһ ыдай бөек таг ын нинд и илаһ бар?!
Могҗ изалар туд ырган, хал ыклар арасында
кодрәтен тан ытк ан Аллаһ ы Син!
Син көчле беләг ең белән Үз халк ыңн ы –
Ягък уб вә Йосыф угылларын котк ард ың.
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Сине күргәч, и Аллаһ ы,
су дәрья лары шөбһәләнеп чайк алд ы;
Сине күргәч, диңг ез төпләре кайнап таш ыд ы.
Бол ытлар үзенең суларын бушатт ы,
күкләр гөмбер-гөмбер күкрәде,
төрле тарафк а Синең утл ы укларың очт ы.
Күк эче гөрелтең белән тулд ы,
яшеннәр галәмне балк ытт ы,
җир өсте калт ырап тетрәнде.
Синең юлың диңг ез аша узд ы,
тирән суларн ы ерып үтте –
эзләрең күренмәслек иде.
Халк ыңн ы Син Муса вә Һарун куллары белән
көт ү кебек алга әйдәп бард ың.

Асафн ың нәсыйхәте.
1
2
3
4

5

6
7

8

9
10

И халк ым, тыңла үгет-нәсыйхәтемне,
авызымнан чыкк ан сүзләргә колак сал!
Авыз ачам ын сөйләргә гыйбрәтле хикәя ләрне,
үткәннең серләрен ачып бирәмен.
Безгә ул турыда ата-бабаларыбыз сөйләде –
алардан ишетеп белдек.
Угыл-оныкларыбыздан яшерм ик,
Раббын ың дан ын, кодрәтен, Ул туд ырган могҗ изаларн ы
киләсе буы ннарга да белг ерт ик.
Раббы Үз күрсәтмәләрен Ягък уб нәселенә күндергән,
Исраи лгә Кан ун биргән;
шуларн ы өйрәтсен диеп балаларына
безнең ата-бабаларга әмер иткән,
ягън и мон ы белсен диеп киләчәк буы ннар –
әле дөнья га килмәгән ток ымнар һәм шулардан туачак угыллар;
Аллаһ ыдан өмет өзмәсеннәр,
Аның кылган эшләрен онытмасыннар,
боерыкларын төгәл үтәсеннәр диеп;
йөрәкләре белән Аллаһ ыга тугры булмаган,
рухлары белән Аңа берекмәгән,
кире-фетнәчел ата-бабаларына охшап китмәсеннәр диеп.
Әнә, җәя-ук белән коралланган Эфраи м угыллары,
суг ыш барган көнне кире чиг енеп, арк а күрсәткәннәр.
Чөнк и алар Аллаһ ы белән килеш үне бозганнар,
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Аның Кан ун ы буенча яшәүдән ваз кичкәннәр;
онытк аннар Аның эш-гамәлләрен,
үзләренә күрсәтелгән могҗ изаларн ы.
Мисырда, Соган тиг езлег ендә*, аталары алд ында
Аллаһ ы күпме могҗ изалар күрсәткән булган!
Ул, диңг езне як-якка аерып, аларн ы коры юлдан алып чыкк ан;
диңг ез суы н дивар кебек үрә баст ырган*.
Көндезләрен – алларына җибәргән бол ыт,
төннәрен ут якт ысы белән аларга юл күрсәткән*.
Чүлдә Кыя ташн ы ярып су чыгарган,
таш ып торган мул дәрьядан алгандай,
кешеләргә туйганч ы су эчергән.
Үзе хасил иткән кыя суларын ермаклар итеп агызган*.
Әмма ул заман кешеләре, Аллаһ ы Тәгаләгә карш ы баш күтәреп,
Аның алд ында чүлдә гөнаһл ы эшләрен дәвам иттергәннәр.
Җаннары теләгән ризык таләп иткән бул ып,
Аллаһ ыга шулай сынау тамашалары оешт ырганнар.
«Аллаһ ы чүлдә сый табын ы ясый алыр иде микән?» – дип,
Аллаһ ын ы рәнҗетә торган сүзләр сөйләгәннәр.
«Әнә бит, Кыя ташларына суг ып су атт ырд ы,
сун ы ермаклар итеп агызд ы.
Кодрәте җитсә, икмәк-ризыкны да шулай тапсын безгә,
итле табын әзерләсен Үз халк ына!» – дигәннәр*.
Боларн ы ишетеп, Раббын ың бик тә ачуы чыкк ан;
Аллаһ ыга инанмаганнары өчен,
Аның котк аруы на өмет итмәгәннәре өчен,
Ягък уб нәселенә ярсып ташланган,
Исраи л өстенә Үзенең каргыш-каһәрен җибәргән.
Янә дә Раббы бол ытларга әмерен биргән,
күк кап усын киереп ачт ырган:
манна яуд ырган үзләренә ризык итеп –
күк икмәг е биргән халк ына.
Адәм балалары сфәрештәләр ризыг ын тат ыган,
тамаклары туйганч ы шун ы ашаган*.
Раббы күктә шәрык җилен кузгатк ан,

* 77:12 Караг ыз:

«Чыг ыш», 7-12.
«Чыг ыш», 13.
77:14 Караг ыз: «Чыг ыш», 13:21.
77:15-16 Караг ыз: «Чыг ыш», 7:1-7; «Санн ар», 20:2-13.
77:18-20 Караг ыз: «Чыг ыш», 16:2-3; «Санн ар», 11:4-6.
77:23-25 Караг ыз: «Чыг ыш», 16:4-5.

* 77:13 Караг ыз:
*
*
*
*
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кодрәте белән көнья к җилен истергән
һәм, тузанга күмгәндәй, мулдан ит яуд ырган,
диңг ез ком ы сан ынча киек кош күндергән:
туктаул ык уртасына – чат ырлары янына
төшергән Ул ошбу ит ризыкларын.
Карыннары туйганч ы ашаганнар кешеләр,
һәм Аллаһ ы, шулай итеп, аларга бөтен теләгәннәрен
ирештергән.
Әмма алар әле ашап-эчүдән туктаганч ы ук,
авызга капк ан ризыкларын чәйнәп йотк анч ы ук,
Аллаһ ы алар өстенә Үзенең каһәрен иңдергән:
Исраи лнең көчле затларын үлемгә дучар иткән,
гөлдәй егетләрен кырып салган*.
Шулай булса да, хал ык гөнаһ эшләүдән туктамаган,
Аллаһ ын ың кылган могҗ изаларына ышанмаган.
Шуңа күрә Ул аларн ың яшәү көннәрен мәгънәсезлеккә урап,
гомер елларын хәвеф-куркуга салган.
Аллаһ ы үлем җәзасын гамәлгә ашыра башлауга,
алар Аллаһ ы Тәгаләнең Йол уч ы,
сыенд ыруч ы Кыяташ икәнен искә төшерә
һәм, борыл ып, Аны эзләргә тот ына иделәр.
Әмма авызлары белән юмалап,
тел төпләрендә ялган сүз булган аларн ың.
Күңелләре Аллаһ ыга берекмәгән,
Аның белән төзегән килеш үгә тугрыл ык сакламаган алар.
Әмма рәх имле Аллаһ ы гөнаһларын ярл ык аган,
аларн ы кырып ташламаган,
күп тапк ырлар ачуы н басып калган,
ярсуы н соң чиккә җиткермәгән.
Ул аларн ың тән-җисем бул уы н,
исеп китеп югалган җил бул уы н исендә тотк ан.
Күпме тапк ырлар чүлдә Аллаһ ыга карш ы баш күтәргәннәр,
кырг ый далада Аны борч уга салганнар!
Кайта-кайта сынаганнар алар Аллаһ ын ы,
Исраи лнең Изг е Алласын әнә шулай рәнҗеткәннәр.
Аллаһ ын ың Мисырда кылган галәмәтләрен,
Соган кырындаг ы могҗ изаларын,
кодрәтле кул ы белән үзләрен дошман тырнаг ыннан
йол ып алган көннәрен онытк аннар.

* 77:26-31 Караг ыз:

«Чыг ыш», 16:13; «Саннар», 11:31-34.
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Ул көнне Аллаһ ы, мисырл ылар агым сун ы эчә алмасын дип,
елгаларын кан дәрьясына әйләндергән.
Өсләренә өер-өер канэчкеч чебеннәрне,
вәйранл ык китерә торган гөберле бак аларн ы өстергән.
Басудаг ы иген кырларын корттан,
хезмәт җимешләрен саранчадан ашатк ан.
Йөзем куакларын, ссикомор агачларын
бозл ы яңг ыр яуд ырып кырд ырган.
Терлекләрен – бозл ы давыл белән,
көт үләрен яшен сукт ырып харап иттергән.
Үлем китерүче фәрештәләр җибәреп,
мисырл ылар өстенә уттай дөрләгән каһәрен,
ачу-ярсуын, бәла-казалы афәтен яуд ырган.
Үч-ачуына киң юл ярып, Ул аларга үләт зәхмәте җибәргән,
җаннарын үлемнән котк армаган.
Мисырл ыларн ың, Хам кавеменең,
беренче бул ып туган барча ир балаларын –
ирлек куә тенең тәүг е җимешләрен – үлемгә тапш ырган.
Үз өммәтен исә, сарыкларн ы ияртеп киткәндәй,
шуннан алып чыкк ан,
көт үен әйдәп барган сыман, чүлләр буйлап йөрт кән*.
Сәфәрләре хәвефсез булган аларн ың, курыкмаганнар,
дошманнарын Аллаһ ы диңг ез суы на бат ырган*.
Бара торгач, Ул аларн ы Үзенең мөк атдәс җиренә –
уң кул ы яулаган тау итәг енә китереп җиткергән.
Андаг ы мәҗ үси кавемнәрне куы п таратк ан,
җирләрен Исраи л ыругларына биләмәгә биргән,
Үз халк ын шул кавемнәрнең чат ырларына урнашт ырган*.
Әмма хал ык Аллаһ ы Тәгаләне сынаудан туктамаган:
Аның күрсәтмәләрен үтәмәгән,
әледән-әле Аңа карш ы баш калк ытк ан.
Ата-бабалары кебек хыя нәтче, хаи н булган алар,
ышан ычсыз җәя не хәтерләткән.
Калк ул ыклардаг ы потх анәләре белән
Аллаһ ын ың ачуы н кузгатк аннар,
пот-санәмнәре белән Аның көнчелег ен кызд ырганнар.
Барысын күреп-ишетеп торган Аллаһ ы, тәмам ярсып,

* 77:43-52 Караг ыз:

«Чыг ыш», 7-12.
«Чыг ыш», 14.
77:54-55 Караг ыз: «Ешуа», 24:8-13.

* 77:53 Караг ыз:
*
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Исраи лне хозурыннан читкә тибәргән*.
Адәм балалары арасында корган чат ырын,
Шилоһтаг ы торак йорт ын ташлап киткән*.
Үзенең кодрәтен, дан-шөһрәтен*
дошманнары кул ына әсирлеккә биргән*.
Үз биләмәсе булган халк ына нәфрәтләнеп,
аны кыл ыч хак имлег енә тапш ырган.
Егетләре утта һәлак булган,
кызлар туй җырыннан мәхрүм калган.
с
Рух ан илар кыл ычтан узд ырылган,
ирсез калган хат ыннары егълаш у матәме үткәрә алмаган.
Берзаман Хуҗа-Хаким, йок ыдан кисәк кенә уянгандай,
шәрабтан айн ыган бат ыр кебек, кинәт баш калк ытк ан,
дошманнарн ың һәммәсен артк а чиг ендергән,
аларн ы мәңг егә хурл ыкк а ураган.
Йосыф чат ырын читкә тибәреп,
Эфраи м тармаг ын санга алм ыйча,
Үзенә Яһүдә ыруг ын – сөйгән Сион тавын сайлаган.
Изг е йорт ын биек күкләр кебек корган,
җир йөзе кебек мәңг елек итеп салган.
Кол ы Давытн ы, сарык абзарыннан –
савым сарыклар арасыннан тарт ып алып*,
Үз халк ы Исраи лгә, Ягък уб ток ым ына, көт үче итеп куйган.
Көт үчелек вазифасын Давыт саф күңелдән башк арган,
уңган кул ы белән халк ын җитәкләп йөрт кән.

Асафн ың мәдх иясе.
1

2

И Аллаһ ы, Синең биләмәгә чит хал ыклар хуҗ а булд ы,
алар мөк атдәс йорт ыңн ы нәҗесләде,
Иерусал имне хәрабәгә әйләндерде.
Колларыңн ың мәетен – күк кошларына,
тугрыларың җәсәден* җир ертк ычларына биреп ашатт ы.

* 77:56-59 Караг ыз:

«Хөкемчеләр», 2:11-15.
заманнарда Исраи л халк ын ың гыйбадәт кыл у урын ы Шилоһ шәһәрендә урнаш
кан булг ан.
* 77:61 ...кодрәт ен, дан-шөһрәтен... – Бир едә Алл аһ ы санд ыг ы турынд а сүз бара (караг ыз: «I
Патшалар», 4).
* 77:61 Караг ыз: «I Патш ал ар», 4.
* 77:70-71 Караг ыз: «I Патш ал ар», 16:1-13.
* 78:2 Җәсәд – гәүдә.
* 77:60 Ул
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Иерусал имнең әйләнә-тирәсендә кеше кан ы су урын ына түг елде,
мәетләрне күмәргә каберче табылмад ы.
Без күршеләребез карш ында рисвай булд ык,
бөтен әйләнә-тирәгә хур вә мәсхәрә ителдек.
И Раббы, ачуы ң шулай кайчангача барыр икән? Мәңг егәме?
Кайчангача ярсуы ң ялк ын кебек дөрләп торыр икән?
Үч-җәзаңны Сине тан ымауч ы хал ыкларга,
исемеңне телгә алмаган патшал ыкларга карш ы юнәлт!
Чөнк и шулар ашад ы Ягък убн ың баш ын,
йорт ын шулар хәрабәгә әйләндерде.
Ата-бабаларның гөнаһларын безнең өскә якма,
безгә тизрәк рәхим-шәфкатеңне юлла!
Юкса без тәмам зәг ыйфьләнеп калд ык.
И Аллаһ ы, безнең Котк аруч ыбыз!
Данл ы исемең хак ына ярдәм ит безгә,
исемең хак ына котк ар безне,
гөнаһларыбызн ы кичер, гафу ит!
Нигә әле чит хал ыклар:
«Кайда соң аларн ың Алласы?!» – дип көләләр.
Колларыңн ың түг елгән кан ы өчен үч алуы ң
бар хал ыкларга мәгъл үм булсын,
һәм мон ы безнең күзләребез күрсен!
Мәхбүсләрнең* аһ-зары хозурыңа барып ирешсен,
бөек кодрәтеңнең көч-гайрәте белән
үлемгә дучар ителгәннәрне котк арып кал!
Сине мәсхәрәләгән күрше хал ыкларга
җиделәтә арт ыграк итеп кайтар, и Хуҗа-Хаким!
Ә без, Синең халк ың, утлавың сарыклары,
Сиңа мәңг е рәхмәтләр укырбыз,
буы н арт ы буы н мактау сүзләре сөйләрбез!

1 Җырч ылар җитәкчесенә: «Лалә чәчәг е. Антлаш у» көенә. Асафн ың мәдх иясе.
2

3

* 78:11 Мәхбүс

Әй Исраи л көт үчесе,
көт ү көткәндәй Йосыфн ы әйдәп йөрт үче, колак сал ып тыңла!
Керубимнәр өстендә тәхет тот уч ы, күрен!
Эфраи м, Бенья м ин, Менашше алд ында
көчеңне күрсәт, килеп котк ар безне!
– тотк ын.
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4

И Аллаһ ы, безне элекке хәлебезгә кайтар,
нурл ы йөзеңне ач – без кот ыл ыйк!

5

И Раббы, и Күкләр Хуҗ асы Алла!
Кайчангача халк ың догаларына ачу тотарсың икән?
Син безгә икмәк уры нына күз яше ашатт ың,
су урын ына күп итеп күз яше эчердең.
Күршеләребез низаг ына безне сәбәпче иттең;
дошманнар безне мыск ылл ыйлар.
И Күкләр Хуҗ асы Алла, безне элекке хәлебезгә кайтар,
нурл ы йөзеңне ач – без кот ыл ыйк!

6
7
8

9
10
11
12
13
14

15-16

17
18
19

20

80

1

Мисырдан Син йөзем агач ы алып кайтт ың,
аны куы лган хал ыклар җиренә утыртт ың;
аның өчен урын әзерләдең,
һәм ул, шул җирне тут ырып, там ырларын җәеп җибәрде.
Күләгәсе тау битләрен каплап алд ы,
сабаклары мәгърур эрбет кәүсәсенә чорналд ы.
Ботаклары диңг езгәчә барып җитте,
тармаклары Фырат елгасына сузылд ы.
Ник җимерттең Син бу бакчан ың диварларын?
Узып баруч ы һәркем ботаг ын ботарласын дипме?
Кабан дуңг ызлары там ырларын казып чыгара,
кыр җәнлекләре сабакларын кимерә.
И Күкләр Хуҗ асы Алла,
кире кайт безгә, күкләрдән түбәнгә караш ыңн ы ташла!
Үзең ныкл ык биргән угылн ы –
уң кул ың утырт к ан йөзем куаг ын кайг ырт:
чабып ташланган ул, утк а сал ынган,
Синең ачу-каһәрең арк асында харап ителгән.
Уң ягыңда торуч ыга –
Үзең ныкл ык биргән адәм угл ына суз ярдәм кул ыңн ы!
Шулчак без Синнән аерылмабыз!
Җан өр безгә, һәм Синең исемеңне телдән төшермәбез!
И Раббы, и Күкләр Хуҗ асы Алла,
безне элекке хәлебезгә кайтар,
нурл ы йөзеңне ач – без кот ыл ыйк!

Җырч ылар җитәкчесенә: «Гитт ит» көенә. Асафн ың мәдх иясе.
2

Сөенечле җырлар җырлаг ыз кыябыз Аллаһ ыга!
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Ягък уб Алласын шатлан ыш ып мактаг ыз!
Шөлдерле барабан каг ып,
моңл ы гөслә вә лира чиертеп, җырлар көйләг ез!

3

Яңа ай кал ыкк ач, ай тулгач та –
бәйрәмебез көннәрендә –
мөг ез бырг ы кычк ырт ыг ыз!
Чөнк и бу – Исраи л кан ун ыд ыр,
Ягък уб Алласын ың карарыд ыр.
Йосыф* Мисырдан кот ыл ып чыкк ач,
аңа күрсәтмә итеп бирде Ул мон ы.

4

5
6

Үзем белмәгән телдә мин бер аваз ишеттем:
«Аның иңеннән Мин авыр йөкне төшердем,
кулларын кәрзин-әрҗә авырл ыг ыннан бушатт ым.
Бәлале вак ыт ыңда син Мине чак ырд ың,
һәм Мин сине котк арып калд ым.
Гөрселдәп торган караңг ы бол ыт эченнән сиңа җавап бирдем,
Мериба сулары янында сине сынад ым.

7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17

* 80:6 Йосыф

Тыңла, и халк ым, Минем кисәт үемне!
И Исраи л, тыңласаң иде син Мине!
Араг ызда ят илаһлар булмасын,
чит җирләрнең илаһларына табынма!
Сине Мисырдан алып чыкк ан Раббы – Мин ул, синең Аллаң!
Авызыңн ы киң итеп ач –
Мин синең тамаг ыңн ы туйд ырырм ын!
Әмма халк ым Минем авазыма колак салмад ы,
Исраи л Мине тыңламад ы.
Шуннан Мин аларн ы үҗәт йөрәкләре иркенә куйд ым,
үзләре теләгән юлда йөрсеннәр, дидем.
Әгәр халк ым Мине тыңлаган булса,
Исраи л Мин күрсәткән юлдан йөргән булса,
Мин аның дошманнарын тиз буйсынд ырыр идем,
рәнҗет үчеләренә карш ы кул ымн ы сузар идем;
Миңа, Раббыга, нәфрәт саклауч ылар,
алд ымда билләрен бөг еп, шул кыяфәттә мәңг егә кал ырлар иде;
ә халк ымн ың тамаг ын тук бодай бөртег е белән,
Кыя ташлар арасыннан бал табып туйд ырыр идем».

– ягън и Исраи л халк ы.
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Асафн ың мәдх иясе.
1
2
3
4

5
6
7

8

82

1

Аллаһ ы, илаһлар җыен ын ың уртасына басып,
хөкемен игълан кылд ы:
«Кайчангача сез, хаксыз карарлар чыгарып,
яманнар мәнфәгатен яклая чаксыз?
Юксыл-көчсезнең, ятимнең дәгъвасын яклаг ыз,
мазл умн ың, фәк ыйрьнең хак ын даулаг ыз!
Юксыл-көчсезне, мескен-бичараны аралап алыг ыз,
аларн ы яманнар кул ыннан котк арыг ыз!
Аңлам ыйсыз, төшенм исез сез, караңг ыда йөрисез! –
Дөнья н ың ниг езләре какшаган!
Мин әйттем: „Сез – илаһлар,
һәммәг ез Аллаһ ы Тәгалә угл ыд ыр.
Әмма сез, кешеләр кебек, үлемледер,
һәрбер хөкемдар кебек югарыдан егыл ып төшәчәксез!“»
И Аллаһ ы, кал ык! Хөкем ит җир йөзен!
Чөнк и хал ыкларн ың барчасы да Синекедер.

Асафн ың җыр-мәдхиясе.
2
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4
5

6
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* 82:9 Лутның

И Аллаһ ы, дәшм ичә сүзсез торма!
Битараф булма, и Аллаһ ы!
Чөнк и әнә дошманнарың дау куптара,
Сиңа нәфрәтлеләр баш калк ыта.
Халк ыңа карш ы мәкер коралар,
газизләреңә карш ы киңәшмә җыя лар.
Так ылд ыйлар: «Туплан ыйк!
Аларн ы хал ыклар исемлег еннән алып ташл ыйк!
Исраи л исеме мәңг егә оныт ылсын», – диләр.
Алар шулай үзара сүз беркетеп,
Сиңа карш ы берлек оешт ырганнар:
болар – эдом иләр, исмәг ыйл иләр, мәабиләр,
һаҗәриләр,
аммон иләр, амал ык ыйлар, пелешт иләр
һәм дә Гәбал белән Сур халк ы.
с
Ашш ур халк ы да аларга куш ылган,
Лутн ың нәсел варисларына* куә т өстәгән.

нәсел варислары – аммон иләр һәм мәабиләр.
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1

Боларга Син Мидья н халк ына*
һәм Кыйшон инеше янында Сисера белән Ябингә*
эшләгәнне эшлә:
Син аларн ы, Эн-Дор каласы янында кырып сал ып,
туфрактаг ы тирес кебек иттең.
Ореб белән Зиебка, Зебах белән Салмунга нәрсәләр
кылган булсаң,
бу илбашларына да шун ы ук кыл,
чөнк и алар: «Аллаһ ын ың утлауларын үзебезгә алыйк!» –
дип әйт кән булганнар.
И Аллаһ ы, Син аларн ы өермә эчендәг е тузанн ы,
җил уңаена очк ан саламн ы очыртк андай тузд ырып ташла!
Урманнарн ы көлгә әйләндергән ут кебек,
тау битләрен көйдергән ялк ын кебек,
давыл ың белән сып ырып ташла,
җил-өермәң белән өннәрен ал!
Йөзләрен хурл ык тамгасы белән каралт! –
Сине, Раббы, эзл и башласыннар!
Мәңг е шулай хурл ык, дәһшәт эчендә калсыннар,
рисвай бул ып юкк а чыксыннар.
Җир йөзендә Синең бердәнбер Аллаһ ы Тәгалә,
исемең Раббы икәнен төшенсеннәр!

Җырч ылар җитәкчесенә: «Гитт ит» көенә. Корах угылларын ың мәдх иясе.
2
3

4

5
6
7

И Күкләр Хуҗ асы Раббы, сокланг ыч та Синең тораг ың!
И тере Зат булган Аллаһ ы,
җан ым зарыг ып көтә йорт ың ишегалд ына керү мизг елен;
йөрәг ем вә тәнем Сиңа сөенечле җырлар җырл ый.
И Күкләр Хуҗ асы Раббы, патшам вә Аллам минем,
Синең мәзбәхең янында чыпч ык та үзенә урын тапк ан,
карл ыгач та балалары өчен шунда оя корган.
Бәхетледер Синең өеңдә яшәүче адәмнәр! –
Алар Сиңа мәңг е мактау сүзләре яуд ырачак.
Бәхетледер Синдә көч тапк ан,
Аллаһ ы йорт ына сәфәр кыл ун ы күңеленә беркеткән кеше!
Коры үзән* буйлап үткәндә, зияр
 әтчеләр* аны чишмәләр үзәне итәр,

* 82:10 Караг ыз:

«Хак имнәр», 6-8.
«Хак имнәр», 4-5.
* 83:7 Коры үзән... – Яһүд телендә әлег е гыйбар ә «Бәкә үзәне» яис ә «Егъл ау үзәне» диг әнне
дә аңлат ырг а мөмк ин.
* 83:7 Зиярәтч е – изг е җирләрг ә сәф әр кыл уч ы.
* 82:10 Караг ыз:
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1

һәм анда мул итеп яңг ырлар явар.
Сионга Аллаһ ы хозурына баруч ылар юлда үзенә көч туплар.
И Раббы, и Күкләр Хуҗ асы Алла, догамн ы ишет!
И Ягък уб Алласы, колак сал догама!
И Аллаһ ы, калк ан ыбыз безнең,
күзеңне төшер май сөрт кән патшага!
Йорт ың ишегалд ындаг ы бер көн
башк а җирдәг е мең көннән хәерлерәк.
Аллаһ ы өенең бусага төбендә басып торуы ң
яманн ың чат ыры түрендә яшәүдән яхш ырак.
Чөнк и Раббы Алла – коя ш һәм калк ан ул!
Аллаһ ы – илт ифат күрсәт үче, дан-шөһрәт вә бәрәкәт бирүче,
хак юлда йөргәннәрне игелег еннән мәхрүм итмәүче!
И Күкләр Хуҗ асы Раббы, Сиңа сыг ын уч ылар нинд и бәхетле!

Җырч ылар җитәкчесенә. Корах угылларын ың мәдх иясе.
2
3
4

5

6
7
8

9

10

И Раббы, Син, Үз җиреңә миһербанл ы бул ып,
Ягък уб өммәтен яңадан терг езгәнсең.
Халк ыңн ың гаебен кичереп,
барл ык гөнаһларын ярл ык агансың.
Ачу-каһәреңне бер читкә куеп,
дәһшәт-ярсуларыңнан тыелгансың.
И котк аруч ыбыз Аллаһ ы,
безне элекке хәлебезгә кайтар,
ачулан удан, каһәрләүдән тукта!
Безгә шулай мәңг е ачу тотарсыңм ы?
Ачуы ңн ы буыннан-буынга дәвам итәрсеңме?
Инде безгә, халк ың Синдә куан ыч тапсын дип,
яңадан җан өрергә җыенм ыйсыңм ы?
Мәрхәмәтеңне күрсәт безгә, Раббы,
котк арып кал безне!
Раббы Аллан ың әйтер сүзенә колак сал ырм ын,
чөнк и Үз халк ына, тугрыл ык саклаганнарга
иминлек вәгъдә итә Ул,
тик мәгънәсез юлларына кайт масыннар гына.
Хакт ыр: Аллаһ ыдан курк уч ын ы Ул котк арыр, озакламас,
шул рәвешле Аның дан-шөһрәте безнең җирдә үзенә урын табар.
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Мәрхәмәт белән тугрыл ык очраш ыр,
хакл ык белән иминлек үбешер;
җирдән тугрыл ык калк ып чыгар,
күкләрдән хакл ык түбән карап багар.
Раббы бәрәкәткә киң юл ачар,
җиребез мул уңыш ын бирер.
Хакл ык Раббы алд ыннан атлап барыр,
Аның өчен юл хәстәрләп куя р.

Давытн ың догасы.
1
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И Раббым, мине – фәк ыйрь бер мазл ум ыңн ы
ишет һәм җавап бир!
Җан ымн ы саклап кал, и Аллам!
Чөнк и мин Сиңа тугрым ын.
Сиңа сыг ынган кол ыңн ы котк ара күр!
Мин көн саен Сиңа ялварып дәшәмен –
кызган мине, и Хуҗа-Хаким!
Җан ым Сиңа юнәлгән –
тугры кол ыңн ың күңелен сөендер!
Син, Хуҗа-Хаким, игелек вә бәх иллек ияседер,
Үзеңә инәлгәннәрнең барсына
чиксез мәрхәмәтеңне юлл ыйсың.
Ишет догамн ы, и Раббым,
ялваруы ма колак сал!
Кайг ыл ы көнемдә мин Сиңа дәшәм,
чөнк и Син мине ишет үчедер.
И Хуҗа-Хаким, илаһлар арасында Сиңа тиңнәр юк,
кылган эш-гамәлләреңә дә ишләр юк!
Син бар иткән хал ыкларн ың һәммәсе, Хуҗа-Хаким,
Сиңа килеп табыначак,
исемеңә дан-хөрмәт белдерәчәк!
Чөнк и Син – бөек, могҗ изалар туд ыруч ысың!
Син – Аллаһ ы, бары Син генә!
И Раббым, мине хак юлыңа күндер –
шул хак ыйк атең юлында йөрермен.
Йөрәг ем бөтен барл ыг ы белән исемеңне хөрмәт итсен.
И Хуҗа-Хакимем, и Аллам,
бар күңелемнән Сиңа рәхмәтләр укырм ын,
гомер бак ый исемеңне данларм ын!
Чөнк и миңа кылган мәрхәмәтең ифрат зурд ыр:
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Корах угылларын ың җыр-мәдхиясе.
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87

җан ымн ы Син үлеләр дөньясы төпкеленнән йол ып
алд ың.
И Аллам, тәкәбберләр миңа карш ы аякланд ылар,
Сине бар дип тә белмәүче зал имнәр өере җан ымн ы кыя рга
җай эзл и.
Син, Хуҗа-Хакимем, – рәх имле вә миһербанл ы,
сабыр-түзем, үтә мәрхәмәтле, тугрыл ыкл ы Аллаһ ы.
Күзеңне төшер дә кызган мине,
мин кол ыңа көч-ныклык бир,
Синең кол ың булган хатын-кызның угл ын бәладән котк ар!
Мине якын күрүеңнең берәр билг есен күрсәтче!
Син, Раббым, ярдәм кул ыңн ы сузып мине юатк ач,
миңа нәфрәт саклауч ылар хурл ыкк а калсыннар.

Иерусал имне Ул изг е таулар өстенә корган.
Ягък убн ың барл ык шәһәрләреннән
арт ыграк ярата Раббы Сион капк аларын.
Мактаулар күп әйтелә синең хакта, Аллаһ ы каласы!
Раббы әйтте:
«Раһаб* белән сБабил Мине тан ып бел үчеләр дип исәпл им.
Әнә, Пелешет, Сур һәм Хәбәшстан шунда* туган».
«Һәммәсе шунда туган», –
дип әйтер кешеләр, Сионн ы телгә алып.
Аллаһ ы Тәгалә аны Үзе ныг ытк анд ыр.
Хал ыклар исемлег ен төзегәндә, Раббы һәр хал ык турында:
«Мон ысы да шунда туган!» – дип язар.
Җырч ылар, биючеләр беравыздан:
«Торм ыш чыганаг ым Синдәдер!» – дия рләр.

Корах угылларын ың җыр-мәдхиясе. Җырч ылар җитәкчесенә: «Мах алат
леаннот*» көенә. Эзрах нәселеннән булган Һеманн ың нәсыйхәте.

1

2
3

И Раббым, котк аруч ы Аллам,
кич-көндез Сиңа инәлеп дәшәм.
Догам Синең хозурыңа ирешсә иде,

* 86:4 Раһ аб

– биредә: Мисыр.
– Ягън и Иерусал имдә.
87:1 Мах ал ат леа нн от – әлег е яһүд сүзләр енең мәгънәс е анык түг ел.

* 86:4 ...шунд а...
*
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* 87:19 Зольм әт

колак салса идең минем инәл үләремә.
Чөнк и җан ымдаг ы кайгы-хәсрәт тул ып ашт ы,
көннәрем үлеләр аймаг ына якынлашт ы.
Үлем чок ырына иңүчеләргә иш булд ым,
көч-дәрманнан язд ым;
үлеләр арасына ташланган,
кабердә ятк ан мәетләр күк булд ым,
Синең тарафтан инде оныт ылган,
мәрхәмәтле кул ыңнан читкә тибәрелгән хәлдә
калд ым.
Син мине тирән чок ыр төбенә,
кара упк ын эченә атт ың.
Ачу-дәһшәтең минем өскә авыр йөк бул ып ятт ы,
каһәрең дулк ыннары мине аяктан бәреп ект ы.
Таныш-белешләремне Син миннән ераклашт ырд ың,
алар күзендә мине җирәнг еч итеп күрсәттең;
камал уда мин, кот ыл у юлым юк.
Кайгы-хәсрәттән күзләрем зәг ыйфьләнде.
Һәркөн Сиңа ялварам ын, Раббым,
кулларымн ы Сиңа таба сузам ын.
Могҗ изаларн ы үлеләр өчен эшләрсеңме Син?!
Үлеләр, терелеп, Сиңа рәхмәтләр укырм ы?!
Мәрхәмәтең – кабердә,
тугрыл ыг ың черекләр арасында телгә алын ырм ы?!
Караңг ыда Синең могҗ изаларыңн ы кем күрер?!
Оныт ыл у дигән җирдә Синең хакл ыг ыңн ы
кем белер?!
Мин исә, Раббым, ярдәмгә чак ырам Сине;
иртә таңда догам хозурыңа барып ирешер.
Ник Син, Раббым, мине читкә тибәрәсең?
Йөзеңне ник миннән яшерәсең?
Яшь чаг ымнан үлем, кайг ы көтә мине;
Синең дәһшәтеңнән гаҗ измен.
Ачу-каһәрең басып-изеп узд ы,
дәһшәтеңнән рух ым тәмам сынд ы.
Туфан эчендәг е кебек,
мине һәр яктан Синең дәһшәтең чорнап алган.
Дусларымн ы, якыннарымн ы миннән читләштердең,
янәшәмдә калган сердәшем тик зольмәттер*.
– караңг ыл ык.
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Эзрах нәселеннән булган Эйтанн ың нәсыйхәте.
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Мәрхәмәтеңә, и Раббым, мәңг е дан җырлая чакм ын,
авызым Синең тугрыл ыг ыңн ы буыннан-буынга игълан
итеп торачак.
Белеп әйтәм: мәрхәмәтең мәңг елек итеп ярат ылган,
тугрыл ыг ың күкләргә күтәреп куелган.
Син әйттең: «Сайлаган кешем –
Давыт кол ым белән килеш ү төзедем, ант эчтем:
„Нәсел варисларың мәңг е дәвам итәчәк,
буыннан-буынга тәхетле булачак!“» – дидең.
И Раббы, күкләрдә – могҗ изал ы эшләрең,
фәрештәләр* җыен ында тугрыл ык сыйфат ың мактала.
Юкса күкләрдә Раббыга кем иш була алыр?!
Илаһ и затлардан* кем Аңа тиңләшер?!
Аллаһ ы дәһшәтледер фәрештәләр җыен ында,
янәшәсендәгеләрнең һәммәсеннән дәһшәтлерәк Ул.
И Раббы, Күкләр Хуҗ асы Алла!
Синдәй кодрәтле таг ын кем бар?!
Тирә-ягыңны тугрыл ык сарып алган.
Син ярсул ы диңг езләр өстеннән хак имлек итәсең,
кубарыл ып чайк алган дулк ыннарн ы тын ычланд ырасың.
Син Раһабн ы* өзгәләп ташлад ың;
көчле кул ың белән дошманнарн ы куы п таратт ың.
Күкләр Синеке, җир дә Синеке!
Дөнья н ы һәм андаг ы бар нәрсәне Син яратт ың;
төн ья кн ы вә көн ья кн ы бар иттең;
Тавор вә Хәрм ун таулары сөенеп исемеңне тәкрарл ый.
Беләг ең ныкт ыр, кул ың көчле,
уң кул ың югары күтәрелгән.
Хакл ык вә гаделлек – тәхетеңнең ниг езедер;
мәрхәмәт вә тугрыл ык – Синең юлдаш ың.
И Раббы, шатл ык авазларын ишеткән хал ык бәхетледер!
Ул Синең нурл ы йөзең якт ысында йөрер,
көннәр буе исемеңне телгә алып сөенер,

* 88:6 ...фәр ешт әл әр...

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: изг еләр.
затлардан... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ы угылларыннан.
* 88:11 Раһ аб – борынгылар күзаллаганча, явызл ык һәм җимергеч көч не белдер ә торган
диңг ез аждаһ асы.
* 88:7 Илаһи
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хакл ыг ыңа тая н ып югары күтәрелер.
Чөнк и Син – халк ыңн ың көч-куәт бизәг едер;
безгә күрсәткән илт ифат ың белән баш ыбызн ы* югары
чөябез.
Безнең калк ан ыбыз – Раббыдан, патшабыздан,
Исраи лнең изг е Алласыннан.
Үзеңнең тугры бәндәләреңә иңдергән вәх идә* Син:
«Мин, халк ым арасыннан бер гая рь суг ышч ын ы –
кол ым Давытн ы сайлап алып,
аңа ярдәм иттем, аны югары күтәрдем,
изг е маем белән майлад ым.
Кул ым аңа тая н ыч бул ыр,
беләг емнән ул көч алыр, – дидең. –
Дошман аны буйсынд ыра алмас,
зал имнәр аңа зол ым кылмас.
Аның бар дошман ын үз күзе алд ында орып сал ырм ын,
үч-нәфрәт саклауч ын ы кырып юк итәрмен.
Тугрыл ыг ым, мәрхәмәтем аңа юлдаш бул ыр,
исемемне телгә алып, баш ын* ул югары чөя р.
Аның кул ын диңг езгәчә,
уң кул ын елгаларга кадәр сузарм ын.
„Син минем Атам, Аллам, котк аруч ы Кыяташым!“ –
дип эндәшер ул Миңа.
Ул Минем беренчел-өлкән угл ым бул ыр,
дөнья патшаларын ың иң бөег енә әверелер.
Мәрхәмәтемнән аны берк айчан ташламам;
аның белән төзегән килеш үем бозылмас.
Аның нәсел орл ыг ы мәңг е дәвам итәр,
тәхет еллары күктәг е көннәр сан ынча бул ыр, – дидең. –
Инде әгәр угыллары Кан ун ымн ы боза калса,
Минем карарларн ы үтәмәсә,
Кан ун ым каг ыйдәләренә хилафл ык кыл ып,
боерыкларымн ы онытса,
ул чакн ы Мин хөкемдар тая г ымн ы эшкә кушарм ын,
кылган җиная т ьләре, гөнаһлары өчен,
бәрә-суга аларн ы кыйнарм ын, – дидең. –

* 88:18 ...башыбызны...

– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: мөг езебезне.
– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәб әр. Яһүд телендәг е
төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ыдан иңг ән күренеш.
* 88:25 ...башын... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: мөг ез ен.
* 88:20-21 Вәх и
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Әмма мәрхәмәтемнән аларн ы барыбер аермам ын,
тугрыл ыг ыма, Килеш үемә,
авызымнан чыкк ан сүз-вәгъдәләремә хыя нәт итмәмен.
Бервак ыт мөк атдәс исемем белән ант иттем бит Мин:
„Давытк а һич ялганламам“, – дип әйттем.
Давытн ың нәсел орл ыг ы мәңг е дәвам итәр,
тәхете дә, коя ш кебек, хозурымда бул ыр,
күкләрнең тугры шаһ ит ы ай кебек,
мәңг е шулай нык торыр!» – дидең.
Әмма Син, Раббы, май сөрт кән кешеңә сырт куйд ың,
ачу-дәһшәтең белән аны читкә тибәрдең;
кол ың белән төзегән килеш үне юкк а чыгард ың,
аның таҗ ын җиргә орд ың;
бөтен дивар-ихаталарын җимердең,
кальга-калаларын хәрабәгә әйләндердең.
Үтеп барган һәркем аны талый-туный,
күршеләр алд ында ул мәсхәрәгә калд ы.
Аңа карш ы дошманнарга кул күтәрергә ирек куеп,
Син аларн ың барчасын да сөендердең.
Кыл ыч ын ың йөзен кайтард ың,
яу кырында аңа бул ышмад ың;
мәһабәтлег ен тон ыкланд ырд ың,
тәхетен җиргә аудард ың;
аның яшьлек көннәрен кыск артт ың,
үзен мәсхәрәгә урад ың.
И Раббы, кайчангача ачу-ярсуың уттай дөрләр,
кайчангача бездән яшеренеп торырсың?
Гомеремнең кыск ал ыг ын онытмасаң иде.
Фан и торм ыш өчен генә бар иттеңме адәм баласын?
Барм ы, дөнья да яшәп, үз үлемен күрмәгән,
җан ын үлеләр аймаг ыннан котк арып калган кеше?!
И Хуҗа-Хаким, кайда Синең әүвәлг е мәрхәмәтең?
Син бит Давытк а тугры бул ырга ант иттең.
И Хуҗа-Хаким, кол бәндәләреңнең мәсхәрә ител үен,
халык-кавемнәрнең мыск ылл ы сүзләрен йөрәг емдә йөрт үемне,
дошманнарыңн ың, и Раббы, ачы теллән үен,
май сөрт кән зат ыңн ың һәр адым ын яманлавын оныта күрмә.
Раббыга мәңге-мәңге мактау-шөкерләр яусын!
Амин, амин!
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Аллаһ ы кол ы Мусан ың догасы.
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И Хуҗа-Хаким, буыннан-буынгача
Син безгә сыен ыр урын булд ың.
Таулар туганч ы ук,
җир вә дөнья ярат ылганч ы ук,
әзәлдән мәңг елеккәчә Син – Аллаһ ы.
Инсаннарн ы кабат туфракк а кайтарганда:
«Әй адәм балалары, кире кайт ыг ыз!» – дисең.
Хакт ыр: Синең өчен мең ел – үтеп киткән кичәг е көн
яки кыск а бер төн кебек кенә.
Син кешеләрне таш у суы дай агызып китәсең;
алар төнг е төш кебек,
таң атк анда шыт ып чыкк ан үлән кебек:
үлән иртән яшелләнеп чәчәк ата, ә кичен корып кибә.
Ачу-дәһшәтеңнән без шулай юкк а чыгабыз,
ярсуы ңнан калтырап-тетрәнеп торабыз.
Безнең язык эшләр – Синең алд ыңда,
яшерен гөнаһларыбыз – якт ы йөзең карш ысында.
Ачуы ңн ы тоеп үтә көннәребез,
елларыбыз бер көрсенеп куюдай тиз уза.
Гомеребез озынл ыг ы җитмеш елд ыр,
тазал ыг ың нык булганда, сиксән ел;
анысын ың да күп өлеше авыр хезмәт вә газап эчендә үтә;
тиз уза ул, һәм без очып китәбез.
Кем белер Синең ачу-дәһшәтеңнең көчен,
ярсуы ң китергән курк ун ың тирәнлег ен?!
Гомеребез көннәрен санарга өйрәнер өчен,
зирәк акыл бир безгә.
Кайт, Раббы! Таг ын күпме көтмәк кирәк?
Колларыңа миһербанл ы кул ыңн ы суз.
Гомеребез ахырына кадәр сөенеп-куанып яшәр өчен,
һәр иртәдә мәрхәмәтеңне тоеп уян ыйк.
Газапк а салган көннәрең,
кайг ы кичерткән елларың бәрабәренә
шатлык-куанычлар белән сөендер безне!
Кылган эшләреңне – Үзеңнең колларың,
шан-шөһрәтеңне аларн ың угыллары күрсен!
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Хуҗ а Аллабыз йөз нурын безгә юнәлтсен,
кулларыбызн ың эшен уңышл ы итсен,
әйе, уңышл ы итсен!

1

Аллаһ ы Тәгалә яклавындаг ы кеше
кодрәтле Затн ың ышыг ында урын табар.
Раббыга әйтер ул:
«Сыен у урын ым, кальгам-ныгытмам,
өмет баглаган Аллам – Синдер».

2

3
4

5-6

7

8

9

10
11
12
13

14

15

Раббы сине ауч ы тозаг ыннан да,
үләт зәхмәтеннән дә котк арыр;
сине канатлары аст ына алып каплар,
шунда сыен ып хәвефсез яшәрсең.
Аның тугрыл ыг ы синең өчен калк ан, кальга дивары бул ыр.
Төнлә ябырыл ып килгән дәһшәт тә,
көн якт ысында очк ан уклар да,
караңг ыга төренеп йөри торган үләт зәхмәте дә,
көндезен кырган мур да курк ыта алмас сине.
Янәшәңдә – мең кеше,
уң тарафыңда ун мең кеше кырыл ып ятса да,
сиңа үлем янамас.
Яман бәндәләрдән үч алын уы н
син читтән торып тамаша кыл ырсың.
Сыен у урын ым – Раббыда!
Ышыкл ыг ың Аллаһ ы Тәгаләдә булганга,
синең баш ыңа явызл ыклар төшмәя чәк,
чат ырыңа афәтләр якынлашмая чак.
Чөнк и һәр йөргән юлыңда сине сакларга дип,
Үзенең фәрештәләренә Ул боерык биргән.
Юл таш ына абын ып егылмассың:
фәрештәләр сине кулларына күтәреп алыр.
Син арыслан вә зәһәр еланнар өстенә басып үтәрсең,
яшь арыслан вә аждаһаларны таптап изәрсең.
«Мине сөйгән затн ы Мин котк арырм ын,
исемемне күңелдә йөрткәне өчен,
аның яклауч ысы бул ырм ын, – дия р Раббы. –
Ул мине дәшеп чак ырыр,
һәм Мин аңа җавап бирермен,
кайг ыл ы чаг ында янында бул ырм ын,
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91

котк арып, аны данга күмәрмен;
гомерен озын кыл ып,
котк ару бүләк итәрмен!» – дия р.

1 сШимб ә
2-4

5
6
7
8

9
10

11
12

13
14
15

көнгә* җыр-мәдхия.

И Раббы, и Бөекләрнең Бөег е!
Ун кылл ы сазн ы, лиран ы чиертеп,
гөсләдә көй көйләп,
иртә таңда мәрхәмәтеңне,
кичләрен тугрыл ыг ыңн ы игълан итү,
Сиңа рәхмәтләр уку,
исемеңә мәдх ия җырлау – үзе бер бәхеттер!
Куанд ырд ың Син мине кылм ышларың белән,
кулларыңн ың эше мине, һай, сөендерә!
Эш-гамәлләрең ник адәр бөек Синең, Раббы!
Ният-максатларың ник адәр тирән-төпледер!
Акылсыз кеше мон ы белмәс,
надан ы аңына алмас:
яманнар чирәмдәй үрчесә дә,
бозыклар торм ыштан уңса да,
мәңг егә юкк а чыгачак,
ә Син мәңг е биектә, Раббы!
Хакт ыр: дошманнарың, и Раббы,
Синең дошманнарың һәлак булачак,
бозыклар бар да тарал ып бетәчәк.
Ә мине Син кырг ый үгездәй көчле кыласың*,
минем баш ыма саф зәйт үн мае коясың.
Миңа карш ы аякланганнарн ың җиңелгәнен
күзләрем ап-ачык күрер,
явызларн ың гөрселдәп ауган ын
колаг ым яхш ы ишетер.
Тәкъва инсан хөрмә агач ыдай чәчәк атыр,
Ливандаг ы эрбет агач ыдай биек күтәрелер.
Раббын ың өендә там ыр ныг ытк аннар
Аллабыз ишегалд ында чәчәк атыр.
Алар картл ык көнендә дә җимеш бирер,
ямь-яшел, таза-нык бул ыр.

* 91:1 Шимбә

– яһүд иләрдә атнан ың җиденче көне изг е дип саналг ан.
Ә мине Син кыргый үгездәй көчле кыласың... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз:
Минем мөг езне кырг ый үгезнеке сыман югары чөясең.

* 91:11
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«Раббы – гадел-гадәләтледер!
Ул – минем Кыяташым!
Аңарда гаделсезлек юк!» – диючеләрдән алар.

1

Раббы – патшад ыр!
Мәһабәтлеккә төренгән Ул,
билен кодрәт путасы белән буган,
дөнья н ы какшамасл ык итеп нык корган.
Тәхетең Синең – әзәлдән,
Син Үзең дә әзәлдәндер!

2

3

4

93

Дәрья лар шаулый-гөрли, и Раббы,
дәрья лар шаулап гөрелд и,
дулк ыннарын югары чөя.
Әмма биектәг е Раббы дәрья-диңгез гөрелтесеннән,
ярсул ы сулар ташк ын ыннан күп мәртәбә көчлерәк.

5

Синең күрсәтмәләрең, и Раббы, ышан ычл ы!
Изг елек – йорт ыңн ың мәңг елек бизәг едер!

1

И Раббы, үч алуч ы Аллаһ ы,
Үзеңне күрсәт, үч алуч ы Аллаһ ы!
Кал ык, җир йөзенең Хөкемчесе,
тәкәбберләргә хак җәзаңн ы бир!
Яманнар кайчангача, и Раббы,
яманнар кайчангача тантана итәр икән?
Аларн ың авызыннан һавал ы сүзләр бөркелә,
бозыкл ык эшләгән һәркем мактала.
И Раббы, халк ыңн ы җәбер кыла,
Син сайлаган хал ыкн ы кыерсыта алар.
Толн ы, читтән килгәнне бугазл ыйлар,
үксезләрнең җан ын кыя лар.
Алар: «Раббы күрм и,
Ягък уб Алласы берн и дә белм и», – дип уйл ый.
Әй ахмаклар, акыл ыг ызга килег ез!
Әй наданнар, кайчан акыл керер икән сезгә?
Колакн ы бар иткән ишетмәс дисезме?!
Күзне яратк ан күрмәс дисезме?!
Хал ыкларн ы җәзага тарт уч ы,
кешегә акыл өйрәт үче сезне фаш итмәс дисезме?!
Раббы адәм баласын ың ния тләрен белә,
алар буш, мәгънәсездер.
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Бәхетледер, и Раббы, Синнән акыл өйрәнгән,
Кан ун ың каг ыйдәләрен үзләштергән кеше!
Син аны афәтле көндә дә саклап яшәтәсең,
яманнарга чок ыр казылганч ы, аны имин кыласың.
Чөнк и Раббы Үз халк ын читкә какмая чак,
Үзенең милкен ташлап китмәя чәк.
Хөкем эшләре гадел кыл ыначак,
һәм саф күңеллеләр моңа терәк булачак.
Явызлар алд ында мине кем яклар?
Бозыклар белән көрәштә янәшәмдә кем торыр?
Раббым хәлемә кереп ярдәм итмәсә,
җан ым күптән тынл ык иленә күчәр иде.
«Менә-менә аягым тайп ыл ыр!» дигән чакларда
Синең мәрхәмәтең, Раббым,
мине егыл удан саклап калд ы.
Кайгы-хәсрәттән эчем тул ып таш ыса,
Син юат ып, күңелем сөенеч белән тула.
Кан уннар чыгарып зол ым кыл уч ы
явыз хөкемдарлар Сиңа якын бул ырм ы?!
Анд ыйлар тәкъва кешенең җан ына
бөтен өерләре белән ташланалар,
гаепсезне үлемгә хөкем итәләр.
Әмма Раббы – минем Кальгам-ныгытмам,
Аллаһ ы – мин сыен у тапк ан Кыяташтыр!
Раббы Аллабыз ул бозык бәндәләргә
эшләренә бәрабәр җәзасын бирер,
кылган явызл ыклары өчен кырып ташлар.
Килег ез, сөенечле җырлар җырл ыйк Раббыга,
котк аруч ы Кыяташыбызга шатлан ыш ып җырл ыйк!
Рәхмәтләребезне белдерергә хозурына ашыг ыйк,
Аңа шатл ыкл ы җырларыбызн ы баг ышл ыйк!
Чөнк и Раббы – бөек Аллаһ ыд ыр,
барл ык илаһлардан өстен торуч ы олуг патшад ыр!
Җирдәг е тирән упк ыннар Аның кул ында,
биек тау түбәләре дә Аның кул аст ында.
Диңг ез Анык ы, чөнк и аны Ул яратт ы,
коры җирне дә Аның куллары бар итте.
Килег ез, баш иеп сәҗдә кыл ыйк карш ысында,
иҗатч ыбыз Раббы алд ында тез чүг ик!
Чөнк и Ул – безнең Аллабыз,
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без исә – Аның кул аст ындаг ы хал ык,
Аның утлавындаг ы сарыклар.
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* 94:8-9 Караг ыз:

Бүг ен Аның тавыш ына колак салсаг ыз иде:
«Мерибадаг ы кебек –
тег е чакн ы чүлдә, Массаһтаг ы кебек* –
ата-бабаларыгыздай кат ы күңелле булмаг ыз.
Эшләгән эш-гамәлләремне күрә торып,
алар анда Мине сынад ылар, тикшереп карад ылар.
Кырык ел буена Мин ул буы ннан йөземне яшердем:
„Болар – күңелләре адашк ан хал ык,
Минем хак юлымн ы белм иләр“, – дидем.
Шул сәбәпле ачул ы хәлемдә ант иттем:
„Алар Минем тыныч-имин урын ыма* кермәя чәк!“ – дидем».
Яңа бер җыр җырлаг ыз Раббыга!
Әй бөтен җир йөзе әһелләре, Раббыга җыр җырлаг ыз!
Җырлап, Раббын ың исеменә мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз!
«Ул – Котк аруч ы!» – дип көн дә сөйләг ез!
Хал ыкларга – Аның дан-шөһрәтен,
бөтен кавемнәргә могҗ изал ы эшләрен белдерег ез!
Чөнк и Раббы бөек һәм мактауга лаект ыр,
илаһларн ың барысыннан дәһшәтледер.
Мәҗ үси кавемнәрнең бар илаһлары фәк ать сыннар гына,
Раббы исә күкләрне бар иткән Зат.
Дан вә бөеклек Аның хозурында,
көч вә гүзәллек изг е йорт ындад ыр.
Әй хал ыклар, барча-барчагыз Раббын ы олуглаг ыз!
Аның дан-шөһрәтен, кодрәтен олуглаг ыз!
Аның шанл ы исемен данга күмег ез!
Корбанл ык мал ыг ызн ы алып, Аның ихатасына килег ез.
Аның мәһабәт изг елег е алд ында баш иегез.
Бөтен җир йөзе тетрәнсен карш ысында!
Хал ыкларга игълан итег ез:
«Раббы – патша!» – диег ез.
Дөнья н ың ниг езе какшамас итеп нык корылган.
Раббы хал ыкларн ы гадел хөкем итәчәк!
Куан ышсын күкләр, җир йөзе тантана итсен!
Дулк ынлан ып шауласын диңг ез сулары вә андаг ы бар нәрсә!
«Чыг ыш», 17:1-7; «Саннар», 20:1-13.
урыныма... – Ягън и Кәнг ан җиренә.

* 94:11 ...тыныч-имин

874

Зәбур 95, 96, 97

96

12

Шатлансын кыр-далалар вә андаг ы бар нәрсә,
урмандаг ы бар агачлар сөенечкә уралсын 13 Раббы карш ында!
Чөнк и Ул киләчәк, җир йөзен хөкем итәргә киләчәк.
Дөнья н ы Ул Үзенең хакл ыг ына,
хал ыкларн ы тугрыл ыг ына тая н ып хөкем итәчәк.

1

Тантана итсен җир йөзе, куан ышсын барл ык утраулар:
хак имлек Раббы кул ында!
Раббын ы бол ытлар вә караңг ыл ык урап алган;
тәхетенең ниг езендә хакл ык вә гаделлектер.
Аның алд ыннан ут-ялкын атлап бара,
тирә-ягындагы бар дошманн ы көйдереп.
Яшененнән бар дөнья балк ып яна,
һәм тетрәнә бөтен җир йөзе мон ы күреп.
Таулар балавыздай эреп ага Раббы алд ында,
бөтен җир йөзенең Хуҗ асы карш ында.
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1

Күкләр сөйл и Аның хакл ыг ы турында,
хал ыклар күрәдер Аның дан-шөһрәтен.
Оятк а калсын сыннарга табын уч ылар,
хур булсыннар потларн ы данга күтәрүчеләр;
Раббы алд ында сәҗдә кылсын бар илаһлар!
И Раббы, гадел хөкемеңне ишетеп куана Сион,
Яһүдә шәһәрләре тантана итә.
Чөнк и Син, и Раббы, Бөекләрнең Бөег е җир йөзендә,
бар илаһлардан өстен Син!
Әй сезләр, Раббын ы сөючеләр,
явызл ыкк а нәфрәт белән караг ыз!
Үзенә туг рыларн ың торм ыш ын сакл ый Раббы,
яманнар кул ыннан йол ып ала;
тәкъва җаннарга нурын сирп и,
саф йөрәкләргә сөенеч китерә.
Әй тәкъва җаннар, куан ыч ыг ыз Раббыда булсын!
Аның изг е исеменә рәхмәтләр укыг ыз!

Мәдх ия.

2

Раббыга яңа җыр җырлаг ыз:
могҗ изал ы эшләр башк ард ы Ул,
уң кул ы, изг е беләг е белән җиң ү казанд ы.
Раббы Үзенең котк ару кодрәтен күрсәтте,
хал ыкларга Үзенең хакл ыг ын белг ертте;
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Исраи л йорт ына булган мәрхәмәтен вә тугрыл ыг ын онытмад ы.
Дөнья н ың һәр тарафы Аллабызн ың котк ару кодрәтен күрде.

4

Әй бөтен җир йөзе әһелләре, Раббын ы шатлан ыш ып мактаг ыз!
Сөенеп-куанып мәдх ия ләр җырлаг ыз!
Гөсләгә куш ыл ып, гөслә авазлары көенә
Раббыга җырларыг ызн ы баг ышлаг ыз!
Бырг ы вә мөг ез бырг ы моңнары аст ында
патшабыз Раббын ы шатлан ып мактаг ыз!
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Шауласын-гөрләсен диңг ез вә аның эчендәг еләр,
шауласын-гөрләсен җир йөзе вә аның өстендәг еләр!
Елга-дәрьялар алк ышлап кул чапсын,
таулар гөрелдәшеп сөенсен 9 Раббы карш ында!
Чөнк и Раббы җиргә Үзенең хөкеме белән киләчәк.
Дөнья н ы Ул Үзенең хакл ыг ына тая н ып,
хал ыкларн ы гаделлек белән хөкем итәчәк!
Раббы – патшад ыр! –
Калт ырансын хал ыклар!
Керубимнәр өстендәдер Аның тәхете. –
Тетрәнсен җир йөзе!
Сиондаг ы Раббы – иң югары, иң бөек,
бар хал ыклардан өстен торуч ы!
Бөек вә дәһшәтле исемеңне данласын алар,
чөнк и Синең исемең изг едер.
И гаделлек сөюче кодрәтле патша!
Син гадел хөкемне гамәлгә керттең,
Ягък уб илендә гаделлек вә хакл ыкк а ниг езләнгән эшләреңне
күрсәттең.
Олуглаг ыз Раббын ы, безнең Аллабызн ы,
аяклары баск ан урынга егыл ып, Аңа сәҗдә кыл ыг ыз,
чөнк и Ул изге-мөкатдәстер!
Аның рух ан илары арасында Муса белән Һарун да бар иде,
Шем уи л дә Аңа гыйбадәт кыл уч ылардан иде.
Алар Раббыга дәшкәндә, Ул җавапсыз калмад ы:
багана рәвешендәг е бол ыт эченнән алар белән сөйләште,
төрле күрсәтмә-кагыйдәләр бирде,
һәм тег еләр шуларн ы үтәп килде.
И Раббы Аллабыз, Син аларн ы җавапсыз калд ырм ый идең.
Кырын эшләре өчен җәза бирсәң дә,
аларн ы ярл ык ауч ы Аллаһ ы булд ың Син.
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99

Олуглаг ыз Раббын ы, безнең Аллабызн ы,
изг е тавында Аңа сәҗдә кыл ыг ыз!
Чөнк и изг едер Раббы, безнең Аллабыз!

Шөкраннар мәдх иясе.
1
2

3

Белег ез ки, Раббы – безнең Аллабыз!
Безне Ул бар иткән, без – Анык ы,
без бары – Аның халк ы, утлавын ың сарыклары.

4

Рәхмәтләрег езне укып узыг ыз Раббы йорт ын ың капк асыннан,
ишега лларына мактау сүзләре белән килег ез,
шөкрана итеп исемен данга күмег ез!
Чөнк и Раббы игелекле,
Аның мәрхәмәте мәңг елек,
тугрыл ыг ы – буыннан-буыннарга күчешле!

5

100

Әй бөтен җир йөзе әһелләре, Раббын ы шатлан ыш ып мактаг ыз!
Куан ып Раббыга хезмәт итег ез,
хозурына сөенечле җырлар белән килег ез!

Давытн ың мәдх иясе.
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Мәрхәмәт вә гаделлег еңне көйгә сал ырм ын,
Сиңа мәдх ия җырларм ын, Раббым!
Гөнаһсыз юлларн ы үз итәрмен.
Син кайчан килерсең икән минем яныма?
Күңелем сафл ыг ында яшәрмен үз сараемда;
чирк ан ыч нәрсәдән күзләрем ерак бул ыр.
Кыңг ыр эшләргә нәфрәтем көчле,
анд ый эшләр миңа иш түг ел.
Бозыкл ык күңелемнән ерак торыр,
явызл ыкн ы мин тирәмә якын китермәм.
Якын ына аст ырт ын яла ягуч ын ың авызын томаларм ын,
өстән генә карауч ы тәкәбберне түзеп тормам.
Илдәг е тугры кешеләр – менә шунд ыйлар минем күз уңымда,
алар минем янда яшәя чәк,
гөнаһсыз юлда йөрүчеләр генә миңа хезмәт итәчәк.
Мәкерле бәндә минем өемдә утырмас,
ялган сөйләүчене күз алд ымда тотмам.
Илдәг е яманнарн ы һәр иртәдә юк кыл ырм ын,
Раббы каласын барча бозыклардан арынд ырырм ын.
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1

Раббы алд ында хәсрәтен сөйләп эчен бушатк ан мазл умн ың догасы.
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И Раббым, догамн ы ишет,
ялваруларым Сиңа ирешсен!
Кайг ыл ы көнемдә йөзеңне миннән яшермә!
Сүзләремә колак сал,
җавабыңн ы тиз – Сиңа дәшкән көнне үк бир!
Гомер көннәрем төтендәй тарал ып югала бара,
сөя кләрем кисәү агач ыдай кызып яна.
Йөрәг ем, кыйнал ып, үлән кебек корыд ы,
тамаг ыма ризык алырга онытам хәтта.
Инәл үләрем ачысыннан сөя кләрем тирегә ябышт ы.
Сусыз чүлдәг е байг ышк а охшап калд ым,
хәрабәләр арасында яшәгән ябалакк а әйләндем.
Күземә йок ы керм и,
түбәдә утырган ялг ыз кош кебекмен.
Дошманнарым һәркөн мине мыск ыл итә,
мине хурлауч ылар исемемә ләгънәт укый.
Икмәк урын ына көл ашап туенам,
күз яше белән кат ыш су эчәм.
Болар барысы Синең ачу-дәһшәтеңнән булд ы,
чөнк и Син мине күтәреп алып читкә ырг ытт ың.
Көннәрем юкк а чыга торган кичке күләгә кебек,
үлән сыман шиңә-сула барам.
Син бит, Раббы, әзәлдән үк барсың,
дан ың буыннан-буынга күчеп киләдер.
Кузгал ып, Сионга рәхим-шәфкатеңне күндер,
чөнк и билг еләнгән вак ыт –
аңа миһербан күрсәтер вак ыт ың җитте.
Синең колларың өчен аның ташлары кадерледер,
хәрабәләренең көл-тузаны аларда кызган у хисе уята.
Ил хал ыклары – Раббын ың исеменнән,
җир йөзе патшалары дан-шөһрәтеннән шүрләп торыр,
чөнк и Раббы Сионн ы яңадан төзер,
Үзенең шөһрәтен-данын күрсәтер.
Юксылларн ың догаларын ишетер-тыңлар,
ялваруларына колак салм ый калмас.
Болар барысы киләчәк буы ннар өчен теркәлеп кал ыр,
һәм алар Раббыга дан җырлар.
Чөнк и тотк ыннарн ың ыңг ыраш уы н ишетер өчен,
үлемгә хөкем ителгәннәрне котк арыр өчен,
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хал ыклар вә патшал ыклар җыйнал ып Раббыга гыйбадәт
кылганда,
Раббы исеме Сионда яңг ырап торсын өчен,
Иерусал имдә Аңа мактаулар яусын өчен,
Раббы изг е биеклег еннән бакк ан,
күкләрдән җир йөзенә караш ын салган иде.
24
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102

Торм ыш юлымда Раббы мине хәлдән тайд ырд ы,
гомер көннәремне кыск артт ы.
Мин әйттем: «И Аллам, – дидем, –
гомерем уртасында җан ыма кул сузма!
Синең елларың буыннан-буыннаргача!
Һәммәсеннән элек Син җирнең ниг езләрен бар иттең,
күкләр дә – Синең кулларыңн ың эше.
Алар бетәчәк, ә Син – мәңг елек!
Алар кием-салым кебек тузып бетәчәк,
Син аларн ы өс киемедәй алышт ырачаксың,
һәм шулай итеп алар юк булачак.
Әмма Син, Раббы, үзгәрешсез калачаксың,
Синең гомер елларың берк айчан бетмәя чәк!
Бәндәләрең угыллары иминлектә яши бирер,
аларн ың нәселләре Синең алда нык торыр».

Давытн ың мәдх иясе.
1
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* 102:6 Хәкыйрь

Әй күңелем, Раббыга мактау-шөкерләр яуд ыр!
Аның изг е исемен данла!
Әй күңелем, Раббыга мактау-шөкерләр яуд ыр!
Кылган игелекләрен онытма!
Ул – гөнаһларыңнан ярл ык ауч ы,
бар чир-хасталарыңнан савыкт ыруч ы,
сине үлем чок ырыннан йол ып алуч ы,
мәрхәмәт, рәхим-шәфкать күрсәт үче,
нигъмәтләр белән тәэм ин итеп яшәешеңне бөтен итүче,
бөркетнеке сыман, яшьлег еңне яңарт ып торуч ы.
Раббы барл ык мазлум-хәкыйрьләр* өстеннән
хак вә гадел хөкем йөртә.
Үз юлларын Ул Мусага,
эш-гамәлләрен Исраи л халк ына ачып биргән.
Раббы рәхим-шәфкатьле, миһербанл ы,
– хурланган, мыскылланган, түбән дәрәҗәле.
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1

2

сабыр-түзем һәм чиксез мәрхәмәтле.
Ачуы н Ул ахыр чиккә җиткермәс,
үч-ярсуларын озакк а сузмас.
Гөнаһларыбыз өчен безгә ташламалар ясар,
гаепләребез өчен җәзан ы киметер.
Чөнк и күкләр җирдән ник адәр югары булса,
Үзеннән курк уч ы, Үзен хөрмәт итүчегә
Раббын ың мәрхәмәте дә шулк адәр зурд ыр.
Көн чыг ыш ы көн бат ыш ыннан ник адәр ерак булса,
гөнаһл ы эшләребезне дә Ул бездән шул хәтлегә
ераклашт ырд ы.
Ата кеше үз угылларын ничек кызганса,
Раббы да Үзеннән курк уч ыларн ы шулай кызгана.
Чөнк и Ул безнең нинд и заттан икәнебезне белә,
туфрактан ярат ылган ыбызн ы аңл ый.
Кеше гомере үләнгә охшаш:
кыр үләне кебек чәчәк ата ул,
ә өстеннән җил исте исә, юк була,
үскән җирендә әсәре дә калм ый.
Әмма Үзеннән курк уч ыларга
Раббын ың мәрхәмәте мәңг електер.
Раббы белән төзегән килеш үне саклаган
һәм Аның әмерләрен үтәп барган һәр буы нга
Аның игелег е кыл ын ыр.
Раббы Үз тәхетен күкләр өстенә куйган,
Аның хак имлег е бар нәрсәне иңл и.
Әй сезләр, күкнең фәрештәләре,
Раббын ың ихт ыя рына буйсын уч ы,
Аның сүзләрен тыңлауч ы көч-кодрәт ияләре,
Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз!
Әй сезләр, Раббы хезмәтендәг е күк гаскәрләре,
Аның ихт ыя рын гамәлгә ашыруч ылар,
Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз!
Әй сезләр, Раббы бар кылган мәхл уклар,
Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз
Ул хак имлек иткән һәр урында!
Әй күңелем, Раббыга мактау-шөкерләр яуд ыр!
Әй күңелем, Раббыга мактау-шөкерләр яуд ыр!
И Раббы Аллам, Син иск иткеч бөексең!
Син шөһрәт вә мәһабәтлеккә уралгансың,
кием кигәндәй нурга төренгәнсең,
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* 103:3 ...күкт әг е

күкләрне пәрдә итеп киергәнсең,
өеңне күктәг е сулар* өстенә корып куйгансың;
бол ытларн ы Үзеңә арба итеп
җил канатларында гизеп йөрисең;
җилләр – Синең чапкын-хәбәрчеләрең,
ут-яшеннәр – хезмәтчеләрең.
Җир йөзен Син, нык ниг езгә урнашт ырып,
мәңге-мәңге какшамас иткәнсең,
аны төпсез диңг ез эченә төреп куйгансың;
сулар тау түбәләреннән дә югары булган.
Синең җикерүеңнән сулар кача башлаган,
күкрәгән тавыш ыңнан кабалан ып ашыкк ан,
таулар өстеннән үзәннәргә омт ыл ып,
Син билг еләгән урыннарга агып төшкән.
Җир йөзен янә тоташтан каплап алмасын дип,
Син аларга чик-киртә куйгансың.
Чишмәләрне Син агым сулар итәсең,
таулар арасыннан агызып җибәрәсең.
Су барл ык кыр җәнлекләрен тәэм ин итә,
барл ык кырг ый ишәкләрнең сусын ын баса.
Су янында күк кошлары оя кора,
әрәмәлекләрдән кош сайраган авазлар ишетелә.
Син биектән торып тауларн ы сугарасың,
җимешләрең белән җир өстен тут ырасың.
Хайваннар өчен – үлән,
кешеләр ихт ыя җ ы өчен яшеллекләр үстерәсең,
туфракта азык-төлек үсемлекләре иктереп.
Кешеләргә күңелләрне ача-сөендерә торган шәраб,
йөзләрне ялт ырата торган зәйт үн мае,
көч-дәрманны артт ыра торган икмәк җитештерәсең.
Раббы Үзе утырт к ан агачлар –
Ливан эрбетләре – суга туен ып үсә.
Кошлар – эрбет ботакларында,
ләкләк – нарат баш ында оя кора.
Биек таулар – кырг ый кәҗәләр биләмәсе,
кыя лар – куша я кларн ың сыен у урын ы.
Вак ыт күрсәтер өчен, Син айн ы яратк ансың,
коя ш та үзенең баер чаг ын яхш ы белә.
сулар... – Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 1:7; 7:11.
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Караңг ы өртеп, Син төн ясыйсың да
барл ык урман җәнлекләрен аякк а баст ырасың:
яшь арысланнар үкереп ауга чыга,
Аллаһ ы җибәргән азыкн ы эзл и.
Офыкта коя ш кызылл ыг ы күрендеме,
алар җыйнаулаш ып өннәренә кереп яталар.
Кеше исә үзенең хезмәтен башк арырга китә,
кичке караңг ыга чакл ы эштә була.
И Раббы, Синең эш-гамәлләрең төрледән-төрледер!
Һәр нәрсәдә зирәклег ең балк ый,
җир йөзе Синең иҗат ың белән тул ы.
Диңг езгә баксаң, очы-кырые күренм и,
суда кайнашк ан олы-кече җан ияләре бих исапт ыр.
Аның өстендә көймә-кораблар йөзә;
суда уйнаклап йөзеп йөрсен дип,
Син бар иткән Ливья тан да шунда.
Вак ыт ында ашарга бирерсең дип,
барысы да Синнән ризык көтә.
Бирсәң, кабул итәләр, ашыйлар,
кул ыңн ы ачсаң, тук булалар.
Йөзеңне яшергәндә, хафага калалар,
Син сул ышларын өзгәндә, үлеп туфракк а әйләнәләр.
Сул ыш ыңн ы өргәндә исә дөнья га туа лар –
җир йөзен Син шулай яңартасың.
Раббын ың дан-шөһрәте мәңг елек булсын!
Куансын Раббы Үзенең эш-гамәлләре белән!
Ул күзен бакк анда, җир йөзе тетри,
тауларга каг ылса, алардан төтен күтәрелә.
Гомерем буе Раббыга җырларм ын,
терек чаг ымда Аңа мәдх ия ләр яуд ырырм ын.
Догал ы уйларым Аңа хуш күренсен,
сөенечләрем Раббыдан килсен!
Югалсын җир йөзеннән гөнаһл ылар,
яманнарн ың эзе калмасын!
Әй күңелем, Раббыга мактау-шөкерләр яуд ыр!
Раббын ы данлаг ыз*!

*

103:35 Раббыны

данлагыз! – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Һалел уя.
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Раббыга рәхмәтләр укыг ыз, исемен яд итег ез*,
эш-гамәлләрен хал ыкларга җиткерег ез!
Җырлаг ыз Аңа, мәдх ия ләр җырлаг ыз,
бөтен могҗ изаларын сөйләп бирег ез!
Мөк атдәс исеме белән Аның мактан ыг ыз!
Раббыга йөз тот уч ыларн ың йөрәкләре куансын!
Раббыга, Аның кодрәтенә сыен ыг ыз,
Аның нурл ы йөзен һәрчак эзләг ез!
Ул кылган гаҗәеп гамәлләрне, могҗ изаларн ы,
авызыннан чыкк ан хөкемнәрне хәтерег ездә саклаг ыз,
әй сезләр, Аның кол ы Ибраһ им ток ым ы,
Ул сайлаган Ягък уб угыллары!
Ул – Раббы, безнең Аллабыз;
Үзенең хөкем карарларын Ул бөтен җир йөзенә чыгара.
Үзе төзегән килеш үне Ул һәрчак истә тота,
меңнәрчә буы ннарга биргән сүзен онытм ый.
Бу килеш үне Ул Ибраһ им белән төзегән,
ант эчеп Исх ак белән ныг ытк ан,
Ягък уб өчен – Кан ун,
Исраи л өчен мәңг елек Килеш ү итеп куйган.
Раббы әйт кән: «сКәнган җирен сезгә бирәм:
хак ыг ызга тигән милкег ез бул ыр», – дигән.
Ул заман алар бик аз санл ы кавем,
Кәнган җирендә килмешәкләр,
бер хал ыктан – икенче хал ыкк а,
бер патшал ыктан икенче патшал ыкк а күчеп йөрүчеләр иде.
Әмма Раббы аларн ы кыерсыт ырга бирмәгән,
патшаларн ы ачулан ып кисәткән:
«Каг ылмаг ыз Мин май сөрт кән кешеләргә,
пәйгамбәрләремә дә зарар салмаг ыз!» – дигән.
Берзаман Ул алар җиренә кытл ык җибәрде,
ризыктан һичнәрсә калд ырмад ы.
Әмма Ул алардан алда Йосыфн ы юллад ы –
аны колл ыкк а сат ып җибәрде.
Аның әйт кәннәре раск а чыкк анч ы,
Раббын ың сүзе аның хакл ыг ын раслаганч ы,
Йосыфн ың аякларын – богау,
муен ын тимер муенса кысып тора иде.
Мисыр патшасы, хал ыклар хөкемдары, боерып,

итү – телг ә алу, искә төшерү.
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богавын чиштерде, азат иттерде,
шуннан аны үз иленә хуҗ а кылд ы,
булган бар милкенә идарәче итеп куйд ы:
түрә-башлыкларына фәрман бирү,
с
өлкәннәренә акыл өйрәт ү хок ук ын тапш ырд ы.
Исраи л шулай Мисырга керде,
Ягък уб гаиләсе Хам илендә җирләште.
Раббы анда Үз халк ын ишәйтте,
дошманнарыннан аларн ы көчлерәк кылд ы.
Үзенең колларына – халк ына карата мисырл ыларда нәфрәт уятт ы,
мисырл ылар күңеленә мәкерле уйлар салд ы*.
Шуннан Раббы Үзенең кол ы Мусан ы,
һәм сайлаган бәндәсе Һарунн ы юллад ы,
алар аша Хам җиренә Үзенең могҗ иза вә галәмәтләрен күндерде:
Хам җиренә караңг ы иңдереп,
аны дөм караңг ыл ыкк а бат ырд ы,
һәм мисырл ылар Аның сүзенә карш ы тора алмад ылар.
Агымсуларн ы кан дәрьясына әверелдерде,
бал ыкларын һәлакәткә дучар итте.
Бөтен җир өсте, патша сарайларына кадәр,
гөберле бак алар белән шыгрым тулд ы.
Раббы әмере белән һәр тарафта
чебен белән черк и өере очып йөрде.
Раббы яңг ыр урын ына боз яуд ырд ы,
җир өстендә ялк ынл ы яшеннәрен яшьнәтте.
Йөзем бакчаларын, инҗ ир куакларын,
андаг ы бар агачн ы кырып бетерде.
Раббын ың әмере белән кырларн ы саранча чирүе басып алд ы.
Алар андаг ы бар үлән-чирәмне, басудаг ы бар игенне ашап бетерде.
Раббы Хам җирендә беренче туган һәр ир балан ы –
ирлек куә тенең тәүг е җимешен һәлак итте*.
Исраи л иләрне исә Раббы
мәмләкәттән алтын-көмеш белән чыгард ы,
бер ыруг ын да ташлап калд ырмад ы.
Исраи л иләр чыг ып киткәч, Мисырга җан керде:
курк удан алар тәмәм бетәшкән булганнар*.
Раббы исраи л иләрнең сәфәрендә көндез өсләренә бол ыт
пәрдәсе җәйде,

* 104:23-25 Караг ыз:

«Чыг ыш», 1:1-14.
«Чыг ыш», 3; 4; 7-12.
104:37-38 Караг ыз: «Чыг ыш», 12:35-36.

* 104:26-36 Караг ыз:
*
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төннәрен ут биреп якт ыртт ы*.
Ашарга сорагач, очырт ып бүдәнәләр китертте,
кешеләрне күк икмәг е белән дә туенд ырд ы*.
Кыяташны суг ып ярып, чишмә атт ырд ы,
сусыз чүлдә су дәрья лары агызд ы*.
Ул, шулай итеп, кол ы Ибраһ имга әйт кән мөк атдәс сүзен
хәтерендә тот ып*,
Үзе сайлаган халк ын куанд ырд ы –
Мисырдан сөенечләргә урап алып чыкт ы.
Аларга чит-ят хал ыкларн ың җирләрен бирде,
Үзенең каг ыйдәләрен үтәү, Кан ун ын саклау шарт ы белән
үзләре эшкәртмәгән басуларга аларн ы хуҗ а кылд ы.
Раббын ы данлаг ыз!

105

1

Раббын ы данлаг ыз!

2

Раббыга рәхмәтләр укыг ыз,
чөнк и Ул игелекле,
һәм Аның мәрхәмәте мәңг елек!
Раббын ың кодрәтен кем әйтеп бетерә алыр?!
Аны мактау сүзләрен кем ишеттереп бетерер?!
Бәхетледер гаделлек белән эшләүчеләр,
һәрдаи м тәкъвал ыкта гамәл кыл уч ылар!

3

4
5

6
7

И Раббы, халк ыңа нурл ы йөзең белән борылганда онытма мине,
аларн ы котк арганда, мине дә кайг ырт!
Шулчак халк ыңа хасланган бәхетне тат ыр идем,
халк ың сөенече белән сөенер идем,
Синең халкың-биләмәң белән бергә горурл ык кичерер идем.
Аталарыбызн ы кабатлап, гөнаһлар кылд ык без,
бозыкл ык юлына баст ык, яманл ыклар эшләдек.
Мисырда чакта аталарыбыз
Синең могҗ изаларыңа төшенмәделәр;
бих исап игелекле эшләреңне оныт ып,
Камышлы диңг ез янында баш калк ытт ылар.

* 104:39 Караг ыз:

«Чыг ыш», 13:21-22.
«Чыг ыш», 16.
104:41 Караг ыз: «Чыг ыш», 17:1-7.
104:42 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 12:1-3; 15; 17.

* 104:40 Караг ыз:
*
*
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Әмма Раббы, кодрәтле асыл ын күрсәтеп,
Үз исеме хак ына аларн ы котк ард ы:
Камышлы диңг езгә боерып, аның суы н киптертте,
чүл өстедәй коры диңг ез төбеннән
кешеләрне исән-имин алып чыкт ы.
Дошманнары кул ыннан котк ард ы,
нәфрәтлеләр кул ыннан йол ып алд ы.
Ә дошманнарын, диңг ез суларын кайтарып, бат ырып үтерде,
берсен дә исән калд ырмад ы.
Исраи л иләр шунда Раббын ың сүзенә ышанд ылар,
Аңа мактауларын юллад ылар*.
Әмма тиздән Аның игелекләрен оныт ып,
киңәшләрен көтмәс булд ылар.
Чүлдә барганда вәсвәсәгә бирелделәр,
Аллаһ ын ы сынарга керештеләр.
Ул аларга теләк-эстәгәннәрен бирде,
тик көчле үләт тә җибәрде*.
с

Стан бул ып торганда Мусага һәм
Раббын ың изг е рух ан ие Һарунга көнчелекләре кузгалгач,
җир, ярыл ып, Датанн ы һәм Абирам тарафдарларын йотт ы;
ут көлтәсе шул төркемнең уртасына төште
һәм яман бәндәләрне ялк ын ы белән көйдерде*.
Хореб* тавы төбендә торганда, бер бозау сын ы ясад ы алар,
шуңа илаһ итеп табынд ылар.
Раббын ың данын-бөеклеген шулай
чирәм белән туена торган бозау сын ына алышт ырд ылар.
Үзләрен Котк аруч ын ы –
Мисырда бөек эшләр кылган, Хам илендә* могҗ изаларын,
Камышлы диңг ез янында дәһшәтләрен күрсәткән
Аллаһ ын ы исләреннән чыгард ылар.
Шуңа күрә Аллаһ ы: «Аларн ы юк итәчәкмен!» – диде.
Әмма Муса – Аллаһ ы сайлаган зат – ике арага кереп баск ач,
Аллаһ ын ың ачуы тыел ып калд ы*.

* 105:7-12 Караг ыз:

«Чыг ыш», 14:10-31.
«Саннар», 11.
105:16-18 Караг ыз: «Санн ар», 16.
105:19 Хор еб – Син ай тавын ың икенче исеме.
105:21-22 Хам иле – ягън и Мисыр.
105:19-23 Караг ыз: «Чыг ыш», 32.

* 105:13-15 Караг ыз:
*
*
*
*

886

Зәбур 105
24
25
26
27

28
29
30
31

32
33

34
35
36
37
38

39

Тансык гүзәл җирне кире какт ы алар,
Аллаһ ын ың сүзенә ышанмад ы;
Раббы авазына колак салм ыйча,
чат ырларында зар елап сөйләнделәр.
Шул сәбәпле Раббы кул күтәреп ант эчте –
аларн ы чүлдә чәчеп калд ырырга,
нәсел орл ыкларын чит җирләр, чит кавемнәр арасына
тарат ып бетерергә дип күңелен беркетте*.
Соңра алар Багал-Пигурга* бил бөктеләр,
җансыз потк а китергән корбаннарын ашап туенд ылар.
Кыланм ышлары белән Раббы каһәренә тап бул ып,
бөек үләт казасына дучар ителделәр.
Әмма Пинхәс, торып, арага керде – хөкемен чыгард ы,
һәм үләттән кырыл ыш шулай туктап калд ы.
Аның бу гамәле, тәкъвал ык билг есе бул ып,
буыннан-буыннарга мәңг егә теркәлеп калд ы*.
Алар Мериба суы янында да Раббын ың ачуы н китерделәр,
мон ың Мусага да зыя н ы тиде:
алар аны чыг ырыннан чыгард ылар,
һәм ул, уйлам ыйча, кирәкмәгән сүзләр сөйләп ташлад ы*.
Раббыдан боерык булса да,
исраи л иләр чит хал ыкларн ы юкк а чыгармад ылар.
Үзләре смәҗ үсиләр арасында эреп бетеп,
бар эшне аларча эшл и торган булд ылар,
шуларн ың потларына табынд ылар,
һәм бу алар өчен тозак булд ы.
Угылларын, кызларын җеннәргә
корбан итеп китерә башлад ылар.
Кәнган потларына корбан итеп,
гаепсез угыл һәм кызларын ың кан ын агызд ылар –
җир өстен нәҗесләделәр.
Эш-гамәлләре белән үзләрен пычратт ылар,
кыланм ышлары белән Раббыга хыя нәт иттеләр*.

* 105:24-27 Караг ыз:

«Саннар», 13-14.
– мәҗ үси мәабиләр табынг ан илаһ.
105:28-31 Караг ыз: «Санн ар», 25.
105:32-33 Караг ыз: «Чыг ыш», 17:1-7; «Санн ар», 20:2-13.
105:34-39 Караг ыз: «Кан ун», 7:1-6; 18:9-13; «Хөкемчеләр», 1:19–2:5.

* 105:28 Багал-Пигур
*
*
*
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Шуннан Раббын ың аларга ачуы кабард ы,
Үз халкы-биләмәсе Аны җирәндерә башлад ы.
Һәм Ул аларн ы мәҗ үсиләр кул ына,
дошманнары хак имлег енә тапш ырд ы.
Дошманнарн ың җәбер-золымы аст ында
алар буйсын ырга мәҗбүр булд ылар.
Раббы аларн ы күп тапк ырлар котк ард ы,
ләк ин алар һаман башбаштакл ык күрсәттеләр,
гөнаһ эшләр кыл ып һаман түбән тәгәрәделәр*.
Шулай да, ялварул ы догаларын ишеткәндә,
Ул аларн ың авыр хәлләренә керә,
алар белән төзегән килеш үне исенә төшереп,
чиксез мәрхәмәтле булганга, аларн ы кызгана,
исраи л иләрне тотк ын иткән кешеләр күңелендә
рәхим-шәфкать хисләрен уята иде.

47

Котк ар безне, и Раббы Аллабыз!
Чит кавемнәр арасыннан җыеп ал!
Шунда мөк атдәс исемеңә рәхмәтләр укырбыз,
шөһрәтең, дан ың белән мактан ырбыз!

48

Исраи лнең Раббы Алласына
мәңге-мәңгегә мактау-шөкерләр яусын!
Әйтсен барл ык хал ык: «Амин!» – дисен.
Раббын ы данлаг ыз!

Бишенче китап

106

1

2
3

4

«Раббыга рәхмәтләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Ул игелекле,
һәм Аның мәрхәмәте мәңг елек!» –
дип әйтсен дошманнары кул ыннан Раббы тарт ып алган,
Ул котк арган җаннар,
бөтен кыйтгалардан – көн чыг ыш ы, көн бат ыш ы,
төн ягы вә көн ягыннан Аның кул ы белән җыеп алынганнар.
Сусыз чүлдә адаш ып йөргән,
кеше яшәгән кала юлын тапм ый интеккән иде берәүләр;

* 105:40-43 Караг ыз:

«Хөкемчеләр», 2:10-19.
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ачыг у, сусаудан тилмереп беткәннәр,
үлем чиг енә җитә язганнар иде.
Чарасыз кал ып, алар Раббыга эндәшкәннәр,
һәм Раббы аларн ы бәладән котк арган –
кала-шәһәргә барып җитсеннәр өчен,
аларн ы туры юлга күндергән.
Адәм угылларына күрсәткән мәрхәмәте,
могҗ изалары өчен рәхмәт укысын алар Раббыга!
Чөнк и сусаган җанн ың сусын ын бетергән Ул,
ач җанн ы ниг ъмәтләре белән туенд ырган.
Дөм караңг ыда утырган иде икенче берәүләр,
тимер зынҗ ырга богауланган иде мескен бичаралар,
чөнк и Аллаһ ы Тәгалә сүзләренә карш ыл ык кыл ып,
Аның киңәшләреннән баш тарт к ан иде алар.
Ул аларн ы авыр хезмәт белән алҗ ытк ан,
һәм, егыл ып ятк анда, аларга ярдәм кул ы сузуч ы булмаган.
Чарасыз кал ып, алар Раббыга эндәшкәннәр,
һәм Раббы аларн ы бәладән котк арган –
дөм караңг ыдан чыгарган,
тимер зынҗ ырларын өзеп атк ан.
Адәм угылларына күрсәткән мәрхәмәте,
могҗ изалары өчен рәхмәт укысын алар Раббыга!
Чөнк и Ул бак ыр капк аларн ы җимергән,
тимер бикләрне өзеп ташлаган.
Акылсыз берәүләр үз гөнаһлары,
бозык эшләре өчен җәфа чиккән иде.
Һәр ризыктан җаннары бизгән,
үлем якасына якынлашк ан иде алар.
Чарасыз кал ып, Раббыга эндәшкәннәр,
һәм Раббы аларн ы бәладән котк арган –
сүзен күндереп савыкт ырган аларн ы,
кабердән саклап калган.
Адәм угылларына күрсәткән мәрхәмәте,
могҗ изалары өчен рәхмәт укысын алар Раббыга!
Аңа рәхмәт бүләкләре китерсеннәр,
сөенә-сөенә эш-гамәлләрен игълан итсеннәр!
Бери шләр, корабларга утырып, диңг ез гизгән,
су дәрья ларында хезмәт иткән иде.
Алар Раббын ың шунда ниләр кылган ын,
диңг ез чоңг ылларында туд ырган могҗ изаларын күргәннәр:
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Раббы боерыг ы белән көчле җил-давыл купк ан,
биек-биек дулк ыннар хәрәкәткә килгән,
кораблар күккә чөелгән, тирән чоңг ылларга төшкән –
диңг езчеләрнең афәттән җаннары кысылган.
Алар ава-түнә, сәрхуштәй чайк ал ып йөргән,
белгән һөнәрләре файда китермәгән.
Чарасыз кал ып, алар Раббыга эндәшкәннәр,
һәм Раббы аларн ы бәладән котк арган –
җил-давылны тыйган,
дулк ыннар шавын тынл ыкк а әйләндергән.
Тын ычл ык иңгәч, диңг езчеләр шатл ык кылган,
һәм Раббы аларн ы теләгән җирләренә илтеп җиткезгән.
Адәм угылларына күрсәткән мәрхәмәте,
могҗ изалары өчен рәхмәт укысын алар Раббыга!
Аны хал ык җыеннарында зурласыннар,
өлкәннәр җыен ында данлап сөйләсеннәр!
Раббы агым суларн ы – чүлгә,
кизләү-чишмәләрне коры җиргә әверелдерә.
Явызларн ың эшләренә карап,
аларн ың уңд ырышл ы җирләрен
тозл ы туфракк а әйләндерә.
Чүлне Ул – мул сул ы күлгә,
сусыз далан ы чишмәле җиргә әверелдерә.
Ач-юксылларны шунда урнашт ыра,
һәм тег еләр, яшәр өчен, шәһәр-калалар төзиләр,
иген игеп, йөзем бакчалары утырталар,
кыр, бакчалардан мул уңыш җыя лар.
Раббы аларга фат их асын күндереп, алар үрч иләр, ишәя ләр;
мал-туарлары да кимем и.
Түрә-аксөякләрне Раббы хурл ыкк а төшерә,
юлсыз чүлдә адаш ып йөрергә дучар итә,
җәбер-золымнан, бәла вә кайг ыдан иза чиктерә,
саннарын киметә.
Ә фәкыйрь-юксылларга хәерчелектән чыгарга бул ыша,
гаи ләләрен сарык көт үедәй ишәйтә.
Мон ы күргән саф йөрәкле җаннар куан ырлар,
ә явызларн ың авызы ябыл ыр.
Акыл ы бар кеше мон ы күз уңында тотсын,
Раббын ың мәрхәмәте чиксез икәнен аңласын!
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Давытн ың җыр-мәдхиясе.
Йөрәг ем нык минем, и Аллаһ ы!
Мин Сиңа бар күңелемнән җыр көйләрмен,
мәдх ия ләр җырларм ын!
Уян, лирам вә гөсләм!
Таңн ы мин уят ыйм!
И Раббым, хал ыклар алд ында Сиңа рәхмәтләр укырм ын,
кавемнәр алд ында Сиңа мәдх ия ләр җырларм ын!
Чөнк и мәрхәмәтең күкләргә ашк ан,
тугрыл ыг ың бол ытларн ы иңл и.
Күкләрдән дә югары күтәрел, и Аллаһ ы!
Бөтен җир йөзен иңләсен дан-шөһрәтең!
Сөеклеләрең кот ылсын дисәң,
уң кул ыңн ы суз, котк ар, җавап бир безгә!
Аллаһ ы мөк атдәс ханәсеннән сүзен ирештереп вәгъдә итте:
«Шәкем җирләрен сөенә-сөенә бүләчәкмен,
Суккөт үзәнен үлчәп халк ыма бирәчәкмен.
Гил ыгад Минекедер, Менашше да Минеке.
Эфраи м – баш ыма кигән очл ым ым,
Яһүдә – хөкемдарл ык тая г ым.
Мәаб – юынг ыч табаг ым,
Эдомга исә аяк киемемне ташларм ын.
Пелешет җирендә сөрән сал ып тантана итәрмен!»
Кем миңа кирмән-калага бәреп керергә бул ыш ыр?
Кем миңа Эдомга барыр юлн ы күрсәтер? –
И Аллаһ ы, бездән ваз кичкән,
гаскәребез белән яу чыг удан баш тарт к ан Син түг елме?!
Ярдәм ит безгә дошманнарга карш ы көрәштә,
юкса адәм зат ын ың ярдәме – фәк ать буш куы кт ыр.
Аллаһ ы белән берлектә без җиң үгә ирешербез,
дошманнарыбызн ы Ул җиргә сал ып таптар!

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
1
2
3

И Аллаһ ы, Сиңад ыр мактау сүзләрем!
Җавапсыз калма!
Чөнк и яманнар, мәкерлеләр миңа карш ы авызларын ачт ылар,
минем өскә ялган яуд ыралар.
Нәфрәт тул ы сүзләре чолгап алд ы мине,
891

Зәбур 108

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18

19
20

* 108:11 Рибачы

миңа карш ы сәбәпсез суг ыш ачт ылар.
Яхш ы мөнәсәбәтемә карш ы миңа яла ягалар,
ә мин һаман догадам ын.
Яхш ыл ыг ыма – явызл ык,
дусл ыг ыма нәфрәт белән җавап кайтаралар,
минем турыда әйтәләр:
«Раббы аны яман бер адәм кул ына тапш ырсын,
уң ягында аның яла ягуч ы утырсын,
мәхкәмәдә ул гаепле дип табылсын,
догасы гөнаһ бул ып саналсын! – диләр. –
Гомер еллары кыск арсын,
үтәгән вазифасын башк а берәү алсын!
Балалары – ятим, хат ын ы тол калсын!
Угыллары, җимерек өйләреннән куы л ып,
чит җирләрдә теләнеп йөрсен! – диләр. –
Булган бар мөлкәтен рибач ы* тарт ып алсын,
хезмәте белән тапк ан ын читләр талап бетерсен!
Мәрхәмәт күрсәт үче дә,
ятимнәрен кызган уч ы да табылмасын!
Токымы-нәселе корысын,
исеме бер буы нда ук хәтердән җуелсын! – диләр. –
Ата-бабаларының гөнаһларын Раббы гел истә тотсын,
анасын ың гөнаһларын да онытмасын –
гөнаһлары һәрчак Раббын ың күз алд ында булсын,
ә үзләре турындаг ы хат ирәне
Раббы җир йөзеннән себереп түксен! – диләр. –
Рәхим-шәфкать күрсәт үне ул адәм уена да алмад ы бит,
күңеле рәнҗетелгән кешеләрне,
мазл ум вә фәкыйрь-юксылларны эзәрлекләп,
аларн ы харап итәргә тырышт ы.
Каргау-каһәрләүне үз итте ул – каһәре аның үз баш ына төшсен!
Хәер-фатиха бирергә теләмәде – фат их адан мәхрүм ителсен!
Каргау-каһәрләү аның өс киеме булсын,
су кебек эченә керсен,
зәйт үн мае кебек сөя кләренә сеңсен!
Әйдә, өстенә кигән киеме булсын ул аңа,
билен бәйл и торган бер пута булсын!» – диләр.
Миңа яла ягуч ыларга,
явыз сүзләр белән җан ымн ы әрнет үчеләргә
Раббыдан җәза нәкъ үзләре әйт кәнчә булсын!

– процент к а акча биреп торуч ы.
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Ә Син, Хуҗа-Раббым, мөк атдәс исемең хак ына,
Үз исемең хак ына миңа ярдәм ит,
мәрхәмәтең, игелег ең хак ына котк ар мине!
Мин бичара бер мазл ум вә фәк ыйрьмен,
эчемдә йөрәг ем ярал ы минем.
Эреп югала барган күләгә кебек мин юкк а чыгам;
мине, чикерткәдәй, селкеп төшерделәр.
Ураза тот ып, тезләрем хәлсезләнде,
мае бетеп, бәдәнем сул ыкт ы.
Кеше көлкесенә калган бер зат булд ым,
мине күрделәр исә, башларын чайк ыйлар.
И Раббы Аллам, ярдәм ит,
мәрхәмәтең хак ына котк ар мине!
Белсеннәр бу эштә Синең кул ың уйнаганн ы,
мон ы бары Син, Раббым, эшләгәнне!
Алар ләгънәтләсен, ә Син мине мөбарәк кыл!
Миңа баш калк ыт уч ылар рисвай булсыннар,
ә минем күңелгә – кол ың күңеленә – сөенечләр тулсын!
Миңа яла ягуч ылар мәсхәрәгә уралсыннар,
кием итеп хурл ыкк а төренсеннәр!
Мин Раббыга чиксез рәхмәтләр яуд ырырм ын,
хал ык арасында Аны данларм ын,
чөнк и Ул – фәкыйрь-юксылның уң ягында торуч ы,
аны гаепләүчеләрдән аралауч ы.

Давытн ың мәдх иясе.
1

2
3

4

Раббы минем хуҗ ама*:
«Дошманнарыңн ы синең аяк аст ына баск ыч басмасы итеп
түндергәнче,
Минем уң ягымда утыр!» – диде.
Әй хуҗ ам, патшал ыг ыңн ы Раббы Сионнан да ары киңәйтер –
әйләнәңдәг е дошманнар өстеннән идарә ит!
Яуга кузгалган көнне халк ың сиңа үз теләг е белән куш ыл ыр;
изг е киемнәргә төренеп, яшь яуг ирләрең*
синең янга иртәнг е чык кебек туплан ыр.
Ант эчте Раббы:
«Мәлик-Садыйк дәрәҗәсендәг е мәңг елек рух ан и син!» – диде,

* 109:1 ...хуҗ ам а...
* 109:3 Яуг ир

– Ягън и патшаг а.
– суг ышч ы.
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һәм Үз сүзеннән Ул кайт мая чак.
Хуҗа-Хаким синең уң ягыңдад ыр,
каһәре көнендә патшаларн ы юк итәчәк Ул;
хал ыкларга хөкемен чыгарачак,
җир өстен мәетләр белән каплая чак,
патшаларн ы иксез-кырыйсыз суг ыш кырында тар-мар итәчәк.

7

Патша, юл читендәг е инештән су эчеп,
баш ын гал ибанә чөя чәк.
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Раббын ы данлаг ыз!
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Саф күңелле инсаннар киңәшмәсендә,
хал ык җыен ында, и Раббым,
бөтен йөрәг емнән Сиңа рәхмәтләр укырм ын!
Бөектер эш-гамәлләре Раббын ың!
Кем аларга соклан ып карый,
шул аларн ың асыл ына төшенергә тырыша.
Гамәлләре Аның данл ыкл ы вә мәһабәтле,
тугрыл ыг ы Аның мәңг е бетәчәк түг ел.
Оныт ылмас могҗ изалар эшләде Раббы;
Ул кызган учан вә шәфк атьле,
Аңардан курыкк ан, Аны хөрмәт иткәннәргә
ашар ризык насыйп итә Ул,
Үзенең Килеш үен истә тота.
Үз халк ына чит кавемнәр җирен тапш ырып,
Ул аңа көч-кодрәтен күрсәтте.
Аның кул ы эшләгән һәр гамәл туры вә гадел,
әмер-боерыклары ышан ычл ы,
мәңг елеккә дип расланган,
тугрыл ык белән гаделлеккә ниг езләнгән.
Ул Үз халк ына кот ыл у китерде,
аның белән мәңг елеккә килеш ү беркетте.
Аның исеме мөк атдәс вә дәһшәтледер!
Зирәклекнең баш ы, Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт итүдәдер.
Аның әмерләрен үтәүче чын акыл иясе бул ыр.
Раббыга мәңге-мәңге мактау сүзләре яңг ырасын!

111

1

Раббын ы данлаг ыз!
Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт иткән кеше бәхетледер!
Раббын ың боерыклары аның күңел түрендә.
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Аның нәселе илдә көч-куәт казан ыр –
саф күңеллеләр ток ым ы мөбарәк фат их ал ы бул ыр.
Өендә аның мулл ык, җитешлек хөкем сөрер,
гомер бак ый тәкъва бул ып кал ыр ул.
Күңеле саф кеше өчен караңг ыда нур балк ыр,
чөнк и Раббы – хакл ык ияседер,
Ул кызган учан вә рәх имле.
Жәлләм и бурычк а бирүче үз гамәленең рәхәтен күрер,
аның һәр эшендә гаделлек ярыл ып ятар.
Һичбер вак ыт какшамас ул;
гомер бак ый хәтердә кал ыр тәкъва кеше.
Начар хәбәр аны өркетмәс,
чөнк и Раббыга ышан ыч баглаган йөрәг е ныкт ыр аның.
Әйе, йөрәг е нык – курыкмас ул берн идән дә,
дошман ына өстән торып карар.
Юксылларга мал ыннан мул өлеш чыгарыр,
тәкъвал ыг ы аның мәңг елек бул ыр,
данга күмелеп баш ын югары чөя р ул*.

10

Мон ы күреп, яман бәндә зәһәрен чәчәр,
тешләрен шык ырдат ыр, ачудан корып кибәр.
Яманнарн ың өмете әнә шулай бушк а чыгар.

1

Раббын ы данлаг ыз!

2
3

4
5-6

7-8

Раббын ы данлаг ыз, әй Раббы коллары,
Аның исемен данлаг ыз!
Хәзердән алып бак ый замангача
Раббын ың исеменә мактау-шөкерләр яусын,
коя ш чыг ыш ыннан бат ыш ына кадәр бар җирдә
Аның исеменә дан җырлансын!
Бар хал ыклардан Раббы өстендер,
Аның дан-шөһрәте күкләрдән дә югары!
Таг ын кем бар безнең Раббы Аллабыз кебек?!
Аның тәхете биектә,
шуннан Ул күктәг е һәм җирдәг е бар нәрсәне күзәтеп тора.
Үз халк ын ың башл ыклары янәшәсенә утырт ыр өчен,
мескен бәндәсен Ул тузанл ы җирдән кубарып торг ызыр,
юксылн ы чүплек өеменнән тарт ып чыгарыр;

* 111:9

...башын югары чөяр ул. – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: аның мөг езе югары
күтәрелер.
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кысыр хат ынн ы гаиләле кыл ыр,
аны бала таба торган бәхетле ана итәр.
Раббын ы данлаг ыз!
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Исраи л халк ы Мисырдан кач ып чыкк ач,
Ягък уб ток ым ы чит кавемнән аерылгач,
Яһүдә – Аллаһ ын ың мөк атдәс җиренә,
Исраи л Аның биләмәсенә әйләнде.
Исраи л иләрнең кил үен күргәч, диңг ез качт ы,
Үрд үн суы кирегә акт ы.
Таулар – куй тәкәләре кебек,
калк ул ыклар куй бәрәннәре кебек сикереште.
Әй диңг ез, сиңа ни булд ы, ник качт ың син?
Әй Үрд үн суы, ник кирегә акт ың?
Әй таулар, ник сез куй тәкәләре кебек,
әй калк ул ыклар, ник сез куй бәрәннәре кебек сикерешәсез?
Әй җир йөзе! Кыя н ы – күлгә,
ташн ы чишмәгә әверелдерүче Раббын ың,
Ягък уб Алласын ың алд ында тетрән!
Без түг ел, и Раббы, без түг ел,
Синең исемең данлансын мәрхәмәтең вә тугрыл ыг ың хак ына!
«Кайда соң аларн ың Алласы?» – дип,
берк айчан да сорый алмасын чит хал ыклар!
Безнең Аллабыз – күктә,
Ул нәрсә тел и, шун ы эшл и!
Ә аларн ың көмеш вә алт ын потлары –
кеше кул ы ясаган әйбер:
авызлары булса да, сөйләшмәсләр,
күзләре булса да, күрмәсләр,
колаклары булса да, ишетмәсләр,
борыннары булса да, ис тоймаслар,
куллары булса да, берн и сизмәсләр,
аяклары булса да, йөрмәсләр,
тамакларыннан исә аваз чыкмас.
Монд ый потларн ы ясаган,
аларга өмет баглаган һәр кеше шул җансыз потлар кебек бул ыр!
Әй Исраи л халк ы, Раббыга өмет багла! –
Улд ыр безнең ярдәмче вә калк ан ыбыз!
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Әй Һарун йорт ы, Раббыга өмет багла! –
Улд ыр безнең ярдәмче вә калк ан ыбыз!
Әй Раббыдан курк уч ы вә Аны хөрмәт итүчеләр,
Раббыга өмет баглаг ыз! –
Улд ыр безнең ярдәмче вә калк ан ыбыз!
Раббы безне хәтерендә тота,
Ул безне мөбарәк кылачак –
Исраи л йорт ын, Һарун йорт ын мөбарәк кылачак.
Раббыдан курыкк ан, Аны хөрмәт иткән олы-кече һәр кешене Ул
мөбарәк кылачак!
Раббы сезне һәм балаларыг ызн ы ишәйткәннән-ишәйтсен!
Җирне, күкне бар иткән Раббы хозурында сез барыг ыз да мөбарәк
кешеләр.
Күкләр күг е – Раббын ык ыд ыр,
ә җир йөзен Ул адәм угылларына бирде.
Үлеләр, тынл ык аймаг ына иңгәннәр, Сине, Раббы, данл ый алмас.
Бары без, тере затлар гына, бүг еннән бак ыйгача
Раббыга мактау-шөкерләр ирештерәчәкбез.
Раббын ы данлаг ыз!
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Яратам мин Раббын ы:
Ул минем ялварул ы тавыш ымн ы ишетә,
иелеп миңа колаг ын куя.
Мин Аны гомер бак ый догамда чак ырачакм ын.
Мине үлем баулары чолгап алган,
миңа кабер дәһшәте яный иде,
һәм мин хәсрәт вә саг ышк а батк ан идем.
Исемен әйтеп мин Аңа:
«И Раббым, җан ымн ы котк ар!» – дип дәштем.
Раббы кызган учан вә хакл ык ияседер,
безнең Аллабыз рәх имледер;
садә җанн ы сакл ый Ул:
мин казал ы идем, һәм Ул мине котк ард ы.
И күңелем, янә тын ычл ык кичер!
Чөнк и Раббы сиңа игелек кылд ы:
җан ымн ы – үлемнән, күзләремне – яшьтән,
аякларымн ы сөрлег үдән саклап калд ы.
Мин, шулай итеп, Раббын ың күз алд ында
тереләр дөньясында йөрермен!
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«Казал ы мин», – дисәм дә,
«Берәүгә дә ышан ып булм ый», – дип әйтсәм дә,
өметем Раббыда булд ы.

3

Миңа күрсәткән яхш ыл ыклары өчен,
Раббыга ни-нәрсә эшл и алыйм?!
Кот ыл у касәсен югары күтәрермен,
Аның исемен тәкрарлармын;
Раббыга бар халк ы алд ында әйт кән нәзерләремне үтәрмен.
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Аның тугрылары үлгәндә, Раббы кайг ырад ыр.
И Раббым, мин – Синең кол ың;
мин – Синең кол ың һәм кол хат ын ыңн ың угл ы.
Богау зынҗ ырларымн ы Син өздең!
Сиңа шөкран корбан ы китерермен,
Синең исемеңне тәкрарлармын.
Раббыга бар халк ы алд ында әйт кән нәзерләремне
үтәрмен;
синең, Иерусал им, нәкъ урта бер җиреңдә –
Раббы йорт ын ың ихатасында үтәрмен.
Раббын ы данлаг ыз!
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Әй хал ыклар, Раббын ы данлаг ыз!
Әй кавемнәр, зурлаг ыз сез Аны!
Аның безгә булган мәрхәмәте чиксездер!
Раббын ың тугрыл ыг ы мәңг електер!
Раббын ы данлаг ыз!
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Раббыга рәхмәтләр укыг ыз,
чөнк и Ул игелекле,
һәм Аның мәрхәмәте мәңг елек!
Исраи л йорт ы әйтсен:
«Аның мәрхәмәте мәңг елек!» – дисен.
Һарун ток ым ы әйтсен:
«Аның мәрхәмәте мәңг елек!» – дисен.
Раббыдан курк уч ы вә Аны хөрмәт итүче һәркем әйтсен:
«Аның мәрхәмәте мәңг елек!» – дисен.
Казал ы чаг ымда мин Раббын ы чак ырд ым,
һәм Ул, ишетеп, мине иреккә чыгард ы.
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Раббы – минем химая чем!
Нәрсәдән курк ырга миңа?!
Адәм зат ы миңа ни кыла алсын?!
Раббы – минем ярдәмчем!
Дошманнарыма мин өстән торып карарм ын.
Адәм зат ына яки түрә-хакимнәргә өмет баглаудан
Раббыга сыен у хәерлерәктер.
Мине күпме кавемнәр чолгап алган иде,
әмма Раббы исеме белән мин аларн ы орып салд ым.
Кысрыклап, төрле яктан чолгап алган иделәр,
әмма Раббы исеме белән мин аларн ы орып салд ым.
Бал кортлары кебек сырып алганнар иде,
әмма күгән куаг ыдай тиз янып беттеләр –
Раббы исеме белән мин аларн ы орып салд ым.
Мине бәреп екмакч ы иде алар,
әмма Раббы мине тот ып калд ы.

14

Минем бөтен көч-куәтем – Раббы!
Ул – минем Котк аруч ым!

15

Тәкъваларн ың чат ырында җиң ү вә сөен ү авазлары:
«Раббын ың уң кул ы үзенең кодрәтен күрсәтә!
Раббын ың уң кул ы югары күтәрелде!
Раббын ың уң кул ы кодрәтен күрсәтә!»
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Үлм им, яшәя чәкмен әле мин,
Раббын ың эш-гамәлләрен сөйләп йөрия чәкмен.
Раббы миңа җәза бирде,
ләк ин үлемгә дучар итмәде.
Ачыг ыз миңа Аллаһ ы йорт ын ың тәкъвалар капк асын!
Эчкә узып, мин Раббыга рәхмәтләр укырм ын!
Бу – Раббы капк асыд ыр,
тәкъвалар шуннан узып керәчәк.
Мин Сиңа рәхмәтләремне яуд ырырм ын,
чөнк и Син мине ишеттең,
минем Котк аруч ым булд ың.
Төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш
иң мөһ им почмак таш ына әйләнде.
Раббы тарафыннан кыл ынд ы бу,
һәм безнең күзләр өчен бу – могҗ изад ыр.
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Раббы туд ырган көн бу –
шуңа шатлан ыш ыйк!
И Раббы, ялварабыз: котк ар безне!
И Раббы, мәдәт бир безгә, үтенәбез!
Раббы исеменнән кил үче мөбарәктер!
Без сезне Раббы өеннән торып мөбарәк кылабыз.
Раббы – безнең Аллабыз, якт ыл ык бирүчебез!
Кулларыг ызга хөрмә ботаклары тот ып,
бәйрәмдәг ечә мәзбәх янына килег ез!

28

Син – минем Аллам! Мин Сиңа рәхмәтләр укырм ын!
Син – минем Аллам! Мин Сине биекләргә күтәрермен!

29

Раббыга рәхмәтләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Ул игелекле,
һәм Аның мәрхәмәте мәңг елек!

1

Бәхетледер кеше, гөнаһ юлына аяк басмаса,
Раббы кан ун ын үтәсә;
бәхетледер, Аның күрсәтмәләрен тотса,
бөтен күңелен биреп Аны эзләсә!
Анд ыйлар язык эш кылм ыйлар,
бары Аның хак юлын сайл ыйлар.
Син безгә Үзеңнең әмер-боерыкларыңны нык сакларга кушт ың.
И-и, йөрер юлларым Синең каг ыйдәләреңә туры килсә икән!
Боерыкларыңн ы күз уңында тотсам,
һичк айчан мин рисвай булмам.
Синең хак карарларыңн ы өйрәнеп,
саф йөрәг емнән Сиңа рәхмәтләр укырм ын,
каг ыйдәләреңне үтәрмен.
Ахыргача ташламасаң иде мине, и Раббым!
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Яшь кешегә үз юлын ничек саф тотарга? –
Бары Синең сүзләреңне тыңлап!
Бөтен йөрәг ем белән Сине эзл им;
боерыкларыңнан читкә тайп ылд ырма мине.
Синең алда гөнаһл ы булмас өчен,
сүзләреңне күңелем түренә сал ып куйд ым.
И Раббым, мактау-шөкерләр яусын Сиңа!
Өйрәт мине Кан ун ың каг ыйдәләренә!
Синең авыздан чыкк ан карарларн ы
дөнья га мин үз авызымнан игълан итәмен.
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Синең күрсәтмәләрне үтәп,
хәзинә тапк андай, ләззәт-сөенечләр кичерәмен.
Синең әмерләрең турында гел уйланам,
хак юлыңн ы күздән төшерм им.
Биргән каг ыйдәләреңнән үземә хозурл ык табам,
Син әйт кән сүзләрне хәтеремдә сакл ыйм.
Синең сүзең буенча яшәсен дисәң,
мин кол ыңа мәрхәмәтеңне күрсәт!
Ач минем күзләремне:
Кан ун ыңдаг ы могҗ изаларн ы күримче!
Җир йөзендәг е бер мосафир мин,
яшермә миннән боерыкларыңн ы!
Карар-хөкемнәреңне көне-төне көтеп,
җан ым алҗ ып беткән иде инде.
Боерыкларыңнан читкә тайп ылганнарга –
ләг ыйнь тәкәббер бәндәләргә – авызл ык кидердең Син.
Хурлык-мәсхәрәдән читләштер мине,
чөнк и Синең күрсәтмәләргә сыг ынам ын.
Менә, түрәләр миңа карш ы хәйлә-мәкер коралар,
мин исә, Синең кол ың, бары каг ыйдәләрең турында уйланам.
Синең күрсәтмәләр миңа сөенеч китерә,
алар минем киңәшче-мәслихәтчеләрем.
Гомерем кыл өстендә –
вәгъдә биргәнчә, җан ымн ы дәвала!
Юлларымн ы сөйләдем, һәм Син мине ишеттең.
Инде мине Кан ун ың каг ыйдәләренә өйрәт!
Әмерләреңнең асыл ына төшендер мине!
Шулчак могҗ изал ы эшләрең хак ында уйлан ырм ын.
Гамь чиг еп җан ым хәлсезләнде. –
Вәгъдә биргәнчә, ныг ыт мине!
Юлн ың ялган ын читләштер миннән,
Кан ун ың илә миңа илт ифат ыңн ы күндер!
Минем сайлаган юлым – тугрыл ык юлы,
Синең карар-хөкемнәреңне мин күз алд ыма куйд ым.
Мин Синең күрсәтмәләргә береккәнмен.
И Раббым, оятк а калд ырма мине!
Боерыкларың юлы белән йөг ерәмен,
чөнк и йөрәг емне шулай Син көйләдең.
И Раббым, каг ыйдәләрең кушк ан юлдан йөрергә өйрәт мине,
мин аны һәрдаи м күз уңында тотарм ын.
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Зирәк акыл бир миңа,
һәм мин Кан ун ыңн ы үтәрмен,
бөтен йөрәг ем белән аны сакларм ын.
Мине боерыкларың сукмаг ына күндер –
ихлас теләг ем шулд ыр.
Йөрәг емне күрсәтмәләреңә таба юнәлт,
хәрәм малга ымсынд ырма мине.
Юк-бар нәрсәләргә күзләремне каратма,
яшәтеп, хак юлыңнан атлат.
Мин кол ыңа биргән сүзеңне үтә,
ул сүзең – Сине хөрмәт иткәннәргә.
Иң курыкк ан ымнан – хур бул удан сакла мине;
шулай, Синең карар-хөкемнәрең яхш ыд ыр.
Менә, Синең әмерләргә сусыйм мин!
Инде хакл ыг ың белән дәвала мине!
И Раббым, мәрхәмәтеңне юлла да,
вәгъдә биргәнчә, котк ар мине!
Шулчак хурлауч ыларыма җавапн ы әйтә белермен,
чөнк и мин Синең сүзеңә тая нам ын.
Хак сүзне минем авыздан тарт ып алма,
минем бар өметем Синең карар-хөкемеңдәдер.
Кан ун ыңн ы һәрдаи м сакларм ын,
гомер бак ый хәтердә сакларм ын.
Әмерләреңне мин үз иттем,
шуңа күрә ирек-хөрлектә йөримен.
Күрсәтмәләрең турында патшаларга сөйләрмен,
һәм берн инд и оял у хисе кичермәм.
Боерыкларыңн ы үтәүдән мин ләззәт табам,
чөнк и аларн ы мин бик хуп күрәм.
Хуп күреп, аларга таба кул ымн ы сузам,
каг ыйдәләрең турында уйланам.
Мин кол ыңа әйт кән сүзеңне хәтергә төшер,
ул сүзең белән Син миндә өмет уятк ан идең.
Кайг ыл ы чаг ымда бер юан ыч булд ы ул,
сүзең җан ыма дәва бирде.
Тәкәбберләр мине нык мәсхәрәләде,
әмма Кан ун ыңнан мин читкә тайп ылмад ым.
Борынг ыдан килгән карарларыңн ы истә тотт ым,
шулардан үземә юан ыч тапт ым, и Раббым!
Кан ун ыңнан читкә тайп ылган яман бәндәләрне күргәч,
эчемдә ачу уты кабын ып китә.
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Горбәттә йөргәндә,
каг ыйдәләрең минем өчен җыр кебектер.
Төннәрен исемеңне кабатл ыйм ын, и Раббым.
Кан ун ыңн ы һич тайп ылм ый үтәп киләм.
Бу минем гадәткә кергән,
чөнк и мин Синең әмер-боерыкларыңа тая нам.
Син, Раббым, – миңа тигән өлештер,
Синең сүздән чыкмаск а вәгъдә иттем мин.
Бар күңелемне биреп йөз нурыңн ы эзләдем.
Вәгъдә биргәнчә, кызган мине!
Йөргән юлларымн ы уйлап,
адым ымн ы күрсәтмәләрең тарафына юнәлттем.
Боерыкларыңн ы үтәргә ашыкт ым,
тотк арл ык итмәдем.
Яманнар миңа һәрья клап тозак корд ылар,
ләк ин мин Синең Кан ун ыңн ы онытмад ым.
Төн уртасында торып та мин Сиңа
гадел карарларың өчен рәхмәтләремне укыйм.
Әмерләреңне үтәгән, Синнән курыкк ан
һәм Сине хөрмәт иткән бар кеше – минем дуст ымд ыр.
Мәрхәмәт-шәфкатең белән бөтен җир йөзе тул ы.
И Раббым, Үз каг ыйдәләреңә өйрәт мине!
И Раббым, биргән вәгъдәң буенча
мин кол ыңа Син күп игелекләр эшләдең.
Үткен зиһен, белем бир миңа,
чөнк и мин Синең боерыкларыңа инанам.
Синнән сабак алмас борын адаш ып йөрдем,
инде хәзер Синең сүзне саклап тотам ын.
И Раббым, Син – игелек иясе, яхш ыл ык кыл уч ыд ыр!
Каг ыйдәләреңне өйрәт миңа!
Тәкәббер бәндәләр миңа яла ягалар,
мин исә ихластан бары Синең боерыкларн ы үтимен.
Аларн ың йөрәг ен май баск ан,
мин исә бары Синең Кан ун ыңнан ләззәт табам.
Сабак алуы м яхш ыга булд ы:
Кан ун ың каг ыйдәләрен өйрәнергә этәрде мине.
Синең авыздан чыкк ан Кан ун ың сүзе
меңләгән алтын-көмештән дә кадерлерәк миңа.
Мине Синең куллар бар итте, кыяфәт бирде.
Боерыкларыңа төшенер өчен акыл иңдер миңа!
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Мин Синең сүзеңә өмет баглап яшим;
Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт итүчеләр,
мон ы күреп, куан ыш ырлар.
И Раббым! Беләм ки, карарларың хакт ыр Синең,
миңа биргән сабак та тугрыл ык сыйфат ыңа ниг езләнгән.
Мин кол ыңа әйт кән вәгъдәң буенча
мәрхәмәтеңне күндер, юат мине!
Рәхим-шәфкатеңне күрсәт, һәм мин яшәрмен,
чөнк и Кан ун ыңн ы үтәүдән ләззәт табам.
Мине гаепсезгә рәнҗеткән тәкәбберләр хурл ыкк а калсын,
минем уйларымда исә Синең әмерләрең бул ыр.
Синең күрсәтмәләрне бел үчеләр, Синнән курк уч ы
һәм Сине хөрмәт итүчеләр миңа килсеннәр!
Ким-хур калмас өчен, каг ыйдәләрең карш ында
минем йөрәг ем гөнаһсыз вә саф булсын!
Котк аруы ңн ы көтеп җан ым өзгәләнә;
өметем бары Синең сүзеңә багл ыд ыр.
«Кайчан миңа юану китерәсең?» – дип,
вәгъдәңнең үтәл үен көтә-көтә, инде күзләремнең нуры сүнде.
Ыслан ып беткән, корып кипкән шәраб турсыг ы кебек булд ым,
шул хәлдә дә каг ыйдәләреңне онытмад ым.
Мин кол ыңа таг ын күпме көтәргә?
Эзәрлекләүчеләремне кайчан хөкем итәчәксең?
Тәкәбберләр миңа чок ыр казыганнар,
алар Синең Кан ун ыңа буйсынм ыйлар.
Синең бар боерыкларың ышан ычл ыд ыр.
Мине нах акк а эзәрлекл иләр, миңа ярдәм ит!
Җир йөзеннән мине чак кына олакт ырмад ылар,
ләк ин мин Синең әмерләрдән ваз кичмәдем.
Мәрхәмәтеңне күндереп, җан ымн ы сакла,
һәм мин авызыңнан төшкән күрсәтмәләрне истән чыгармам.
И Раббым, Синең сүзең күкләрдә мәңг е хак имлек итәдер.
Тугрыл ыг ың буыннан-буыннарга дәвам итә.
Җирне Син, бар кыл ып, үз урын ына урнашт ырд ың,
һәм ул шунда тора бирә.
Бар нәрсә Синең карарларыңа ниг езләнеп саклана килә,
бар нәрсә Сиңа хезмәт итә.
Әгәр Кан ун ыңда минем күңелем сөенеч тапмаган булса,
кимсет үләрдән һәлакәткә юлыг ыр идем.
Әмерләреңне мәңг е онытасым юк,
чөнк и шулар аша Син мине яшәтәсең.
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Мин – Синеке, котк ара күр мине,
чөнк и Синең әмерләреңә сыг ынам ын.
Яман бәндәләр мине сагалап торалар,
харап итәргә форсат эзл иләр,
мин исә әмерләрең турында уйланам.
Мин күрдем: һәр кам иллекнең чиг е бар,
бары тик Синең боерыкларың гына чиксез-киңдер.
И Раббым, Кан ун ың бик тә хушт ыр миңа!
Көннәр буе уйланам мин аның турында.
Боерыкларың һәрчак янәшәмдә,
алар мине дошманнарымнан зирәгрәк итә.
Зиһенем бар остазларымн ык ыннан да үткенрәк,
чөнк и күрсәтмәләрең хак ында гел уйлан ып йөрим.
Әмерләреңне үтәгәнгә, аңлау сәләтем өлкәннәрне дә узд ыра.
Сүзеңә тугры бул ып кал ыр өчен,
явызл ык юлына адым ясаудан тыелд ым.
Карарларыңнан читкә тайп ылмад ым,
чөнк и мине Син Үзең өйрәттең.
Сүзләрең тамаг ым өчен ник адәр тәмле!
Авызымда алар балдан да татл ырак.
Әмерләреңнән мин акыл җыя м,
шуңа күрә ялган юлдаг ыларга нәфрәтем зур.
Синең сүзең – аякларым өчен шәм-чырагтыр,
сукмаг ымн ы якт ырт к ан нурд ыр.
Хак карарларыңн ы саклап тотарга дип, мин антлар бирдем
һәм аларн ы бозмая чакм ын.
И Раббым, баш ымнан кичте күп кимсен үләр;
вәгъдәңне биргәнчә, җан ымн ы сакла!
И Раббым, авызымнан чыкк ан сүз корбаннарын хуп күреп,
миңа хөкем-карарларыңны өйрәт!
Гел курк ын ыч аст ында яшәсәм дә,
Синең Кан ун ыңн ы онытм ыйм.
Яман бәндәләр миңа тозак корд ылар,
ләк ин мин Синең әмерләреңнән читкә тайп ылмад ым.
Күрсәтмәләреңне үземә мәңг елек милек итеп алд ым,
чөнк и алар – күңелем куан ыч ыд ыр.
Каг ыйдәләреңне ахыргача, гомер бак ый үтәргә дип,
күңелемне беркетеп куйд ым.
Мин Синең Кан ун ыңн ы хуп күреп яратам,
монафикъларга исә нәфрәт белән карыйм.
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Син – минем сыен у урын ым, калк ан ым;
мин бары Синең сүзгә инанам ын.
Әй явыз җаннар, миннән ерак торыг ыз,
мин Аллам боерыкларын үтәргә тел им.
Вәгъдәңне үтәп, миңа тая н ыч бул – шулчак яшәрмен.
Өметем буш булмасын, ким-хур итмә мине!
Ярдәм ит – мин кот ыл ырм ын
һәм каг ыйдәләреңне күз уңында тотарм ын.
Кан ун ың каг ыйдәләрен бозуч ыларн ы Син читкә кагасың,
корган хәйләләре буш нәрсәдер.
Җир йөзендәг е яман бәндәләрне Син
чүп сыман чыгарып ташл ыйсың,
шуңа күрә мин күрсәтмәләреңне үз итәм.
Синнән курк ып, минем бөтен гәүдәм калт ырый,
хөкемнәрең мине шомга сала.
Мин гаделлек вә тәкъвал ык белән эш иттем –
рәнҗет үчеләрем кул ына калд ырма мине!
Үзеңнең кол ыңа игелек кыл ырга вәгъдә бир,
тәкәббер бәндәләр җәбереннән сакла!
Хак сүзеңнең үтәл үен,
котк аруы ңн ы көтә-көтә инде күзләрем талд ы.
Кол ың белән мәрхәмәтең кушк анча мөгамәлә ит,
каг ыйдәләреңне аңлат!
Мин – Синең кол ыңд ыр, акыл бир миңа,
шулчак күрсәтмәләреңнең серенә төшенермен.
Әй Раббы! Хәрәкәт итәргә вак ыт җитте:
кешеләр Кан ун ыңн ы бозып ташлад ылар.
Ә мин Синең боерыкларыңн ы алт ыннан,
саф алт ыннан ныграк яратам.
Әмерләрең кушк ан туры юлдан атл ыйм,
ә ялган юлдаг ыларга нәфрәт белән карыйм.
Синең күрсәтмәләрең гаҗәептер, и Раббым;
шуңа мин аларн ы күңелем түрендә сакл ыйм.
Сүзләрең-ачышларың якт ыл ык тарата,
садә җаннарга акыл бирә.
Авыз ачып еш-еш сулап торам ын –
боерыкларыңа шулхәтле сусаганм ын.
Миңа күз сал да
исемеңне сөючеләр өчен әзерләгән шәфк атеңне күрсәт!
Мине берн инд и бозыкл ык үзенә тартмасын өчен,
адымнарымн ы әйт кән сүзең карарынча юнәлт!
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Әмерләреңне үтәр хәлгә кил им –
кеше зол ым ыннан йол ып ал мине!
Мин кол ыңа нурл ы йөзең белән борыл,
каг ыйдәләр гыйльмеңнән миңа сабак бир!
Кан ун ың таләпләрен кешеләр үтәм иләр,
шуңа минем күзләремнән яшь коела.
И Раббым, Син – хакл ык ияседер,
хөкемнәрең дә гадел Синең!
Безгә биргән күрсәтмәләрең хак вә үтә ышан ычл ыд ыр.
Дошманнарым Синең сүзне онытт ылар,
шуңа эчемдә ачу уты дөрләп яна.
Утк а сал ып чистартк андай сафт ыр сүзең,
мин кол ың аны үз күреп яратам.
Мескен бер хәк ыйрь булсам да,
әмерләреңне мин онытмад ым.
Синең хакл ыг ың мәңг елек,
Кан ун ың хак ыйк атьтер.
Бәла-каза килеп, хәсрәт чигәм,
бары Синең боерыкларда сөенеч табам.
Синең күрсәтмәләрең һәрчак хакт ыр;
акыл бир миңа, һәм мин яшәрмен!
Бөтен йөрәг ем белән Сине чак ырам:
Раббым, ишет мине,
һәм мин каг ыйдәләреңне үтәрмен!
Сиңа дәшәм:
котк ар мине, һәм мин күрсәтмәләреңне сакларм ын!
Көн туганч ы ук Сиңа ялварам,
биргән сүзеңә өмет итәм.
Төннәремне йоклам ый узд ырам –
Сине уйлап фикерләр йөртәм.
Мәрхәмәтең хак ына авазымн ы ишет, и Раббым,
гаделлег ең хак ына җан ымн ы сакла!
Синең Кан ун ыңнан ерак торуч ылар,
мәкер эзләп, миңа якынлашалар.
Әмма Син, Раббым, янәшәмдә торасың,
Синең боерыкларың хак ыйк атьтер.
Күптәннән билг еле миңа шул нәрсә:
күрсәтмәләрең Синең мәңг елек.
Кимсетел үемне күр дә котк ар мине,
чөнк и Синең Кан ун ыңн ы мин онытмад ым.
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Аралауч ы бул ып дәгъвамн ы хакласаң,
вәгъдә биргәнчә, җан ымн ы сакласаң иде!
Яман бәндәләр кот ыл удан ерак тора,
чөнк и каг ыйдәләреңне бар дип тә белм и.
Рәхим-шәфкатең киң Синең, Раббы, –
гаделлег ең хак ына сакла җан ымн ы!
Күптер мине эзәрлекләүче дошманнар,
әмма мин күрсәтмәләреңнән читкә тайп ылм ыйм.
Мөртәтләргә мин җирәнеп карыйм:
алар Синең сүзне үтәм иләр.
Әмерләреңне ничек ярат уы мн ы күрче, Раббым,
мәрхәмәтең хак ына сакла җан ымн ы!
Синең сүзләрең хак ыйк атьтер,
хак хөкем-карарларың мәңг елек.
Түрә-хакимнәр мине бер гаепсезгә эзәрлекл иләр,
әмма йөрәг ем бары Синең сүздән генә калт ырар.
Күп ган имәт тапк ан кешедәй,
мин сүзләреңне уйлап сөенәм.
Ялганн ы сөйм им, җирәнг еч ул миңа,
ә Кан ун ыңн ы үз итеп яратам.
Мин Сине хак карарларың өчен
көненә җидешәр тапк ыр догамда данл ыйм.
Бөек иминлек Синең Кан ун ыңн ы сөючеләргә,
алар өчен абын ыр киртәләр булмас.
И Раббым, бәладән котк арырсың дип өмет итәм,
боерыкларыңн ы үтәм и калм ыйм.
Җан ымда күрсәтмәләреңне кадерләп сакл ыйм,
аларн ы мин үз итеп яратам.
Әмер вә күрсәтмәләреңне хәтеремдә тотам,
йөрер сукмаларым Синең күз алд ында.
И Раббым, аһ-зарым Сиңа барып ирешсә иде!
Хак сүзең буенча, акыл бир миңа!
И Раббым, үтенеч-догам хозурыңа барып
җитсә иде!
Вәгъдә биргәнчә, котк ар мине!
Авызымнан Сиңа мактау сүзләре түг елер,
чөнк и Син мине каг ыйдәләреңә өйрәтәсең.
Синең сүзеңне телгә алып җырларм ын,
чөнк и боерыкларың һәммәсе хакт ыр.
Синең кул ың миңа ярдәмгә әзер торсын,
чөнк и әмерләрең буенча яшәүне сайлад ым мин.
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Зәбур 118, 119, 120
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Зия рәтчеләр җыры.
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И Раббым, бәладән котк аруы ңн ы зарыг ып көтәм;
Кан ун ың минем өчен сөенеч чыганаг ыд ыр.
Җан ыма яшәргә һәм Сине данларга язсын,
карарларың исә миңа терәк, тая н ыч булсын!
Мин, югалган сарык кебек, адаш ып калд ым,
кол ыңн ы эзләп тап,
чөнк и боерыкларыңн ы онытмад ым мин.

Хафал ы чаг ымда мин Раббыга ялвард ым,
ялваруы ма Ул колак салд ы.
И Раббым, котк ар мине ялганч ы авызлардан, мәкерле телләрдән!
Әй мәкерле тел, Раббы сиңа ни бирер дә таг ын ни өстәр?
Көчленең очл ы укларын җибәрер,
кызган утл ы күмерләрен шунда өстәр!
Хәлем яман:
үземне Мешехта
яисә Кыдар чат ырларында* яшәгәндәй хис итәм.
Бик озакк а әсир булд ы гариб җан ым тат ул ык кадерен
белмәгәннәр арасында.
Мин тат ул ык ягындад ыр,
әмма шул хакта авыз ачсам,
алар шунд ук суг ыш турында сүз башл ыйлар.

Зия рәтчеләр җыры.
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Күзләремне тауларга тек им: ярдәм кайдан килер икән?
Күкне вә җирне яратк ан Раббыдан килер миңа ярдәм!
Аякларыңн ы юлдан тайд ыртмас Ул,
оеп китеп, саг ында күзләрен йоммас.
Исраи лне Саклауч ы ни оеп китмәс, ни йокламас!
Сине саклауч ы – Раббы Үзедер,
уң ягыңдаг ы сакчы-күләгә – Улд ыр!
Көндезен – коя штан, төннәрен айдан зарар тидерт мәс Ул сиңа.
Һәртөрле явызл ыктан саклар сине Раббы,
җан ыңн ы котк арып кал ыр,
китешеңне дә, кайт ыш ыңн ы да гомер бак ый саклап торыр.

* 119:5 ...Мешехта

яисә Кыдар чатырларында... – Әлег е урыннар Исраи лдән бик ерак бул ып,
анда мәҗ үси хал ыклар яшәг ән.
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Зәбур 121, 122, 123

121

Давытн ың «Зия рәтчеләр җыры».
1

«Раббы йорт ына сәфәр кылабыз!» – дигән хәбәр килеп ирешкәч,
мине сөенеч биләп алд ы.

2

Менә, аякларыбыз синең ихатаңда, әй Иерусал им!
Диварларың бер-берсенә ялган ып төзелгәндер синең.
Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыр өчен,
Раббы халк ы, Исраи л кан ун ы буенча,
ыруг-ыруг бул ып бирегә сәфәр кыла.
Мәхкәмә тәхетләре, Давыт нәселе тәхетләре шунда урнашк ан.
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Зия рәтчеләр җыры.
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Иерусал имгә иминлек теләг ез:
«Сине сөючеләргә бәхет иңсен!
Диварларың эчендә тын ычл ык булсын,
кальгаларың хәвефсез яшәсен!»
Кардәшләрем, дусларым хак ына мин сиңа:
«Имин яшә!» – димен;
Раббы Аллабызн ың йорт ы хак ына:
«Игелек күр!» – димен.

И күкләрдә тәхет тот уч ы Зат, күзләрем Сиңа төбәлгән!
Кол ирләр – хуҗ алары кул ына,
кол хат ыннар хуҗ абикәләре кул ына караган кебек,
безнең күзләр дә, шәфк ать көтеп,
Раббы Аллабыз йөзенә төбәлгән.
Безне түбәнсет үләр чиктән ашт ы –
кызган безне, кызган, и Раббы!
Рәхәттә яшәүчеләрнең мыск ыллавына,
тәкәбберләрнең мәсхәрә итүенә җан ыбыз тәмам гарык булд ы.

Давытн ың «Зия рәтчеләр җыры».
1
2

4
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Арабызда Раббы булмаса,
(инде Исраи л халк ы үзе әйтсен),
арабызда Раббы булмаса,
безгә һөҗ үм иткән дошманнар, 3 ачу-нәфрәттән ярсулан ып,
безне тереләй кабып йотк ан бул ырлар иде.
Без туфан сулары аст ында калгандай бул ыр идек,
безне су ташк ын ы басып киткәндәй бул ыр иде;
әйе, кот ырынган сулар безне күмеп киткән кебек бул ыр иде.
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Зәбур 123, 124, 125
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124

Мактау-шөкерләр яусын безне дошман авызына җим иттермәгән
Раббыга!
Безнең җан ыбыз, очар кош кебек, сунарч ылар корган аудан
кот ылд ы –
ятьмәләре ерт ыл ып, без иреккә чыкт ык.
Күкне вә җирне бар иткән Раббыбыз исеме безнең өчен ярдәм,
мәдәттер.

Зия рәтчеләр җыры.
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Раббыга өмет баглаган кеше Сион тавы кебек:
какшамас ул, гомер бак ый нык бул ыр.
Иерусал имне таулар әйләндереп алгандай,
Үзенең халк ы тирәл и Раббы мәңг е сакта тора.
Тәкъвалар җирендә яманнар хак имлек итмәсләр,
югыйсә тәкъваларн ың кул ы да нах ак эшкә сузыл ыр.
И Раббы, игелек кыл Син күңеле саф, игелекле бәндәләргә!
Кыек юлдан йөрүчеләрне исә, Раббы,
бозыкл ык кыл уч ылар белән бергә олакт ыр.
Исраи лгә иминлек насыйп булсын!

125

Зия рәтчеләр җыры.
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Раббы Сионн ың тотк ын әсирләрен кире кайтаргач,
без үзебезне төштәг едәй тойд ык.
Авызыбыз шатл ыктан ерылд ы,
телебездән сөенеч авазлары түг елде.
Чит хал ыклар әйттеләр:
«Раббы аларга бөек эш кылд ы!» – диделәр.
Әйе, Раббы безгә бөек эш кылд ы –
безне куаныч-шатлыкка күмде.
И Раббы, Нәг еб чүлендәг е корыган елгалар су белән кабат
тулгандай,
безгә дә бая г ы мул, имин торм ыш ыбызн ы кайтар!
Яшьле күз белән җиргә орл ык чәч үчеләр шулчак иген уңыш ын
шатлан ып урырлар,
тубал асып елый-елый орл ык чәч үчеләр
сөенә-сөенә тук башакл ы көлтәләр күтәреп кайт ырлар.
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Зәбур 126, 127, 128
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Сөләйманн ың «Зия рәтчеләр җыры».
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Әгәр өйне Раббы салд ырмаса,
төзүчеләрнең хезмәте зая га бул ыр;
әгәр шәһәр-каланы Раббы сакламаса,
сакч ын ың уяул ыг ы бушк а китәр.
Файдасызд ыр сезнең иртә таңнан торуы г ыз,
кичен соңлап ятуы г ыз,
михнәт белән икмәк табуы г ыз.
Үзенең газизләренә Раббы йоклаган чакларында да
ихт ыя җларына күрә биреп торыр.
Балалар – Раббы насыйп иткән мирас,
карын җимеше – Раббыдан бүләк.
Яшьлектә туган угыллар
баһад ирн ың кул ындаг ы уклар кебек.
Шулар белән садаг ын тут ырган кеше бәхетледер!
Шәһәр капк асы янында дошман ын очратк анда оятк а
калмас ул.

Зия рәтчеләр җыры.
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Бәхетледер Раббыдан курыкк ан һәм Аны хөрмәт иткән кеше,
Аның хак юлында йөрүче!
Хезмәтең белән тапк анн ы ашарсың,
бәрәкәт иясе бул ып рәхәттә яшәрсең.
Хат ын ың – өеңдәг е мул җимешле йөзем агач ы кебек,
табын ың тирәл и утырышк ан угылларың –
зәйт үн агач ын ың үсентеләре кебек.
Раббыдан курыкк ан, Аны хөрмәт иткән һәр кеше
әнә шунд ый бул ып мөбарәк кыл ын ыр.
Раббы сине Сионнан торып мөбарәк кылсын!
Гомерең буе Иерусал имнең бәхетен күреп яшәргә,
угылларыңн ың угылларын күрергә язсын!
Исраи лгә иминлек насыйп итсен!

128

Зия рәтчеләр җыры.
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Яшь чаг ымнан бирле миңа күп ябырылд ылар,
(инде Исраи л халк ы үзе әйтсен),
яшь чаг ымнан бирле миңа күп ябырылд ылар,
әмма менә җиңә алмад ылар.
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Зәбур 128, 129, 130
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Сионн ы өнәмәгән һәрк айсы, хур кал ып, артк а
чиг енсен!
Йорт түбәсендә там ыр җибәреп,
үсеп өлг ергәнче корый торган үләнгә әверелсен;
уракч ы анд ый үлән белән учын тут ырмас,
көлтәче аны кочаг ына бәйләп салмас.
Узып баруч ы:
«Раббын ың мөбарәк фат их асы сезнең белән булсын!» –
димәс,
«Раббы исеме белән сезне фат их ал ыйбыз!» – дигән
җавап ишетелмәс.

Зия рәтчеләр җыры.
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Арк ам өстендә игенчеләр җир сөрде,
озын-озын буразналар ясап калд ырд ы.
Әмма Раббы гадел:
яманнар салган богаун ы өзеп ташлад ы.

Чарасызл ык төбеннән дәшәм Сиңа, Раббым!
Инәл үемне ишет, Раббым!
Дога-гозеремә колаг ыңн ы куй!
Әгәр гөнаһ эшләрне теркәп барсаң,
кем аяк өсте кала алыр икән, и Хуҗа-Раббым?!
Син безне ярл ык ыйсың,
Син – дәһшәт ияседер!
Мин бар җан ым белән Раббыга инан ып яшим,
өметемне Аның сүзенә багл ыйм.
Каравылч ылар таңн ы көткәннән дә,
әйе, таңн ы көткәннән дә ашк ын ыбрак җан ым
Хуҗа-Хакимгә талп ына.
Әй Исраи л, Раббыга өмет багла!
Ул мәрхәмәтле, йол ып алырга көче җитәрлек Аның!
Исраи лне Ул барча гаеп эшләреннән йол ып алачак.

Давытн ың «Зия рәтчеләр җыры».
1

И Раббым, күңелем эреләнеп китмәде,
күзләремдә һавалан у әсәре юк,
акыл ым җитмәслек зур эшләр белән үземне
бәйләмәдем.
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Зәбур 130, 131
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2

Ана кочаг ында тынычланып-тынып калган
имчәк бала кебектер җан ым минем,
әйе, җан ым имчәк бала кебек.

3

Әй Исраи л, гомер бак ый Раббыга өмет багла!

Зия рәтчеләр җыры.
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И Раббы, Давыт ыңн ы, ул кичергән газапларн ы,
Раббы алд ында эчкән ант ын –
Ягък убн ың кодрәтле Алласына биргән нәзерен исеңә төшер!
Ул әйтте: «Раббыга – Ягък убн ың кодрәтле Алласына
яшәр урын, йорт тапм ыйча торып,
мин үз өем-чатырыма кермәя чәкмен,
ятаг ым түшәг енә ятмая чакм ын,
күзләрем йок ы күрмәя чәк,
күз кабакларым йом ылмая чак!» – диде.
Менә, без с Аллаһ ы санд ыг ы хак ында Эфратада чакта ишеттек
һәм аны Ягар кырларында эзләп тапт ык.
Әйдәг ез, Аллаһ ы йорт ына барып,
Аның аяклары баск ан урында* сәҗдә кыл ыйк!
И Раббы, кодрәтең билг есе булган санд ыг ың белән
Үзеңнең тораг ыңа* кил!
Рух ан иларың тәкъвал ык киеменә төренсен,
тугрыларың сөенечләр эчендә тантана итсен!
Үзең май сөрт кән заттан кол ың Давыт хак ына йөз чөермәсәң иде!
Раббы Давытк а ышан ычл ы ант ын бирде:
«Нәсел орл ыг ыңнан берәүне тәхетеңә утыртачакм ын.
Әгәр угылларың, Килеш үемә тугры кал ып,
биргән күрсәтмәләремне үтәсә,
аларн ың үз угыллары да гомер бак ый синең тәхетеңдә утырыр»,
һәм ант ыннан Раббы баш тартмая чак.
Раббы Иерусал имне* үз итте,
аны Үзенә өй итеп сайлад ы:
«Яшәгән урын ым мәңг е шуш ы бул ыр, – диде. –

* 131:7 ...аякл ары

баскан урында... – Биредә Аллаһ ы санд ыг ы торг ан урын күздә тот ыла.
– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: тыныч-имин урын ыңа.
131:13 ...Иер усалимн е... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Сионн ы.

* 131:8 ...тораг ың а...
*
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Давытн ың «Зия рәтчеләр җыры».
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Ник адәр яхш ы вә күңелледер кардәшләрнең бергә тат у
яшәве!
Тат ул ык – рух ан и Һарунн ың баш ына сөртелеп, сак ал ына,
киемнәре якасына агып төшкән затл ы, хуш исле май кебектер,
яисә Һермон тауларыннан
Сион тавына төшкән чык суы кебектер.
Чөнк и Раббы Сионга Үзенең фат их асын –
мәңг елек торм ыш бирде.

Зия рәтчеләр җыры.
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Биредә төпләнәчәкмен, чөнк и аны Үзем сайлад ым.
Ризык-нигъмәтләрен мул кыл ырм ын,
фәк ыйрьләренең тамаг ы тук бул ыр;
рух ан иларын кот ыл у киеменә төрермен,
тугры адәмнәре сөенешеп тантана итәрләр.
Давыт нәселеннән шуш ында көчле патша куя рм ын –
май сөрт кән зат ымн ың шәм-чырагын сүндермәм;
аның дошманнарын хур итәрмен,
баш ындаг ы таҗ ы ялтырап-балкып торыр».

Әй сезләр, Раббын ың барл ык коллары,
Аның йорт ында төн буе торуч ылар,
инде Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз!
Мөк атдәс урынга таба кулларыг ызн ы сузып,
Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз!
Күкне вә җирне бар иткән Раббы сезгә
Сионнан торып Үзенең фат их асын күндерсен!

1-2

Раббын ы данлаг ыз!

3

Әй сезләр, Раббы коллары,
Аның йорт ында, Аллабызн ың ихатасында торуч ылар,
Раббы исемен данлаг ыз!
Раббын ы данлаг ыз, чөнк и Ул игелекле,
исеменә мәдх ия ләр җырлаг ыз, чөнк и татл ы эштер бу!
Раббы Үзенә Ягък уб ток ым ын сайлад ы,
Исраи лне Үзенең биләмәсе итте.

4

5

Мин беләм: Раббы бөектер,
Хуҗа-Хакимебез бар илаһлардан югарыд ыр!
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Раббы ни тел и, шун ы эшл и күктә вә җирдә,
диңг езләрдә вә барл ык тирәнлекләрдә.
Җир йөзенең һәр тарафында Ул бол ыт хасил итәр,
яңг ыр яуганда, яшенен яшьнәтер,
сакл ыкх анәсеннән җилләр истерер.
Мисырда Ул адәм зат ын ың һәм терлекләрнең
беренче балаларын үлемгә дучар итте.
Әй Мисыр, синең җиреңдә Ул,
с
фиргавенне һәм аның колларын җәзалап,
галәмәтләр вә могҗ изалар кылд ы.
Байтак хал ыкларн ы кырд ы Ул,
кодрәтле патшаларн ы орып салд ы:
амориләр патшасы Сихонн ы,
Башан патшасы Огн ы,
барл ык Кәнган патшаларын.
Җирләрен биләмә, әйе, биләмә итеп
Үз халк ы Исраи лгә бирде.
И Раббы, исемең Синең мәңг елек,
дан ың буыннан-буыннарга күчешледер!
Раббы Үз халк ын хакл ы чыгарыр,
Үз колларына миһербанл ык күрсәтер.
Мәҗ үсиләрнең көмеш вә алт ын потлары –
кеше кул ы ясаган әйбер:
авызлары булса да, сөйләшмәсләр,
күзләре булса да, күрмәсләр,
колаклары булса да, ишетмәсләр,
тын-сулышсыздыр алар.
Монд ый потларн ы ясаган,
аларга өмет баглаган һәр кеше шул җансыз потлар кебек бул ыр!
Әй Исраи л йорт ы, Раббыга мактау-шөкерләр яуд ыр!
Әй Һарун ток ым ы, Раббыга мактау-шөкерләр яуд ыр!
Әй Леви ток ым ы, Раббыга мактау-шөкерләр яуд ыр!
Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт итүчеләр,
Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз!
Торак урын ы Иерусал имдә булган Сион Раббысына
мактау-шөкерләр яусын!
Раббын ы данлаг ыз!
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Игелег е өчен Раббыга мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек!
Аллаларн ың Алласына мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Хуҗ аларн ың Хуҗ асына мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Бөек могҗ изалар туд ыруч ы бердәнбер Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Күкне осталарча бар кылган Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Сулар өстенә коры җирне урнашт ырган Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Бөек якт ырт к ычларн ы бар кылган Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Көннең идарәчесе коя шн ы бар кылган Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Төннең идарәчесе ай вә йолд ызларн ы бар кылган Затк а
мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Мисырда беренче бул ып туган җан ияләрен юк иткән Затк а
мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Көчле кул-беләкле Раббыга,
Үз халк ын Мисырдан алып чыкк ан Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
с
Кам ышл ы диңг езне урталай ярган Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Исраи лне диңг ез аша алып чыкк ан Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Фиргавенне һәм аның гаскәрен диңг езгә бат ырган Затк а
мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.

917

Зәбур 135, 136
16

17

18

19

20

21-22

23
24
25

136

Үз халк ын чүл аша алып чыкк ан Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Бөек патшаларн ы җиңгән Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Көчле патшаларн ың җаннарын кыйган Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Амориләр патшасы Сихонн ы тар-мар иткән Затк а
мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Башан патшасы Огн ы тар-мар иткән Затк а мактау-шөкерләр
яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Аларн ың җирен Үз халк ына – кол ы Исраи лгә милек итеп биргән
Затк а мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Җәберләнгән көннәребездә Ул безне искә төшерде,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Безне дошманнарыбыз кул ыннан котк ард ы,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.
Бөтен җан ияләрен ризыкланд ыра Ул,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек.

26

Күкләр Алласына мактау-шөкерләр яуд ырыг ыз,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек!

1

Сион искә төшкәндә,
без Бабилдәг е елгалар буена утырып елый идек.
Елга буендаг ы тал ботакларына гөсләләребезне элеп куя идек.
Чөнк и безне әсир иткән кешеләр бездән җыр сорар иде,
зал имнәребез күңел ачмак бул ып:
«Сион җырларын ың берсен җырлаг ыз әле», – дип йөдәтер иде.
Раббыга баг ышланган җырларн ы
чит җирдә ничек җырламак кирәк?!

2
3

4

5
6

Әй Иерусал им, әгәр сине онытсам, минем уң кул ым корысын!
Сине, Иерусал им, онытсам,
сине шатлык-сөенечләремнең баш ына куймасам,
телем аңк авыма ябышсын!
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Давытн ың мәдх иясе.
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И Раббы, Иерусал им җиңелгән көндә Эдом угылларын ың:
«Җимер, ниг езенә кадәр җимерег ез аны!» –
дип кычк ыруларын исеңә төшер.
Әй син, җимереләсе Бабил-кыз!
Безгә ни кылсаң, үчен сиңа кайтарасы кеше бәхетледер!
Бәхетледер сабыйларыңн ы тот ып ташк а бәрәсе кеше!

И Раббым, бөтен йөрәг емнән Сиңа рәхмәтләр укыйм,
илаһлар алд ында Сиңа дан җырл ыйм!
Мөк атдәс гыйбадәтх анәң алд ында баш ымн ы иям,
мәрхәмәтең вә тугрыл ыг ың хак ына исемеңә шөкрана итәм,
чөнк и исемең вә сүзеңне Син һәрн идән өстен куйд ың.
Чак ырган көнемдә Син мине ишеттең,
җан ыма көч-дәрт керттең.
И Раббы, данласыннар Сине җир йөзенең барл ык патшалары,
чөнк и ишетә алар Синең авыздан чыкк ан сүзләрне;
хак юлыңн ы мактап җырласыннар,
чөнк и Раббын ың дан-шөһрәте зурд ыр!
Раббы югарыда: мескен мазл умн ы да күрә Ул,
тәкәбберне дә ерактан ук абайл ый.
Хафал ы чаг ымда Син җан ыма дәва бирәсең,
ярсыган дошман ымнан кул ыңн ы сузып якл ыйсың –
уң кул ың мине котк арып кала.
Миңа вәгъдә иткәннәрнең барысын торм ышк а ашырыр
Раббы.
Синең мәрхәмәтең, и Раббы, мәңг елек!
Кул ыңа алган эшләрне ташлама!

Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
1
2
3
4
5

И Раббым, Син мине сынап карад ың, мине белдең.
Утырган ымн ы да, торган ымн ы да,
уйларымн ы да ерактан белеп торасың.
Йөримме мин, ял итәмме – Син гел минем янда,
бар юлларым Сиңа билг еле.
Мин әле авыз ачып та өлг ерм им,
ә Син, Раббым, әйтәсе сүземне инде беләсең.
Алд ымда да, арт ымда да – һәр ягымда Син,
өстән дә Синең кул ың мине сакл ый.
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Хәбәрдарл ыг ың минем өчен бер могҗ изад ыр –
көчем-аңым җитмәслек биеклектә.

7

Синең Рух ыңнан мин кая китә алыйм?!
Хозурыңнан кая кача алыйм?!
Күкләргә күтәрелсәм – Син анда,
үлеләр дөн ьясына төшсәм – анда да Син!
Әгәр мин таң канатларында көнч ыг ышк а очсам
йә диңг езнең аръя г ына – көнбат ышк а китеп урнашсам,
анда да Синең кул ың мине озат ып йөрер,
уң кул ың миңа бул ышл ык итәр.
Әгәр: «Мине караңг ыл ык яшерсен,
якт ыл ык төнгә әйләнсен!» – дисәм дә,
караңг ыл ык Синең өчен караңг ыл ык түг елдер,
төн Синең өчен көн кебек якт ыд ыр,
караңг ыл ык та, якт ыл ык та берт иг ездер.
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Барча эчке әгъзаларымн ы Син яратт ың,
анам карын ында җыйнап, миңа кыяфәт бирдең.
Сиңа рәхмәт укыйм,
чөнк и Син мине иск итмәле итеп яратт ың;
эш-гамәлләрең могҗ изал ы –
мон ы мин яхш ы беләм!
Җир тирәнлег ендә* укмашк ан чаг ымда,
яшерен рәвештә кыяфәт алганда,
минем сөкләрем Синнән яшерен түг ел иде,
яралг ымн ы Син Үз күзләрең белән күрдең.
Минем дөнья да яшисе көннәрем
Синең китабыңа мин туганч ы ук алдан язып куелган.
И Аллаһ ы, Синең уй-ниятләрең миңа бик тә кадерле!
Алар исәпсез-хисапсыздыр:
санасаң, ком бөртекләреннән дә ишлерәктер.
...Уянган чакта да мин һаман Синең янда!

19
20

И Аллаһ ы, яманнарн ы юк итсәң иде Син!
Әй кул ы канл ы бәндәләр, миннән ерак торыг ыз!
Алар Синең турыда ялган сөйл иләр,
явызл ык кыл ып, Сиңа карш ы баш күтәрәләр.

* 138:15 ...җир

тирәнлегендә... – Биредә ана карын ы белән чаг ышт ыру рәвешендә бирелә (ох
шаш урыннар: «Әюб», 1:21; 10:9).

920

Зәбур 138, 139
21

22

23
24

139

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10

11

12

Сиңа нәфрәтлеләргә миңам ы нәфрәт белән карамаск а?!
Сиңа карш ы баш күтәргәннәрдән миңам ы
җирәнмәскә?!
Үтә бер нәфрәт белән күрәлмыйм мин аларн ы,
кан дошман ы булд ы алар минем өчен.
И Аллаһ ы, сына мине, күңелемдәг ен тан ып бел,
өйрән мине, уй-ниятләремне ачыкла!
Тикшереп кара, хәтәр юлда түг елме мин?
Мәңг елек юлыңа мине турыла!
Җырч ылар җитәкчесенә. Давытн ың мәдх иясе.
И Раббым, явыз кешеләрдән арала мине,
зал имнәр кул ыннан котк ар!
Аларн ың күңелләре явыз ния т белән тулган,
җәнҗ ал куптарып йөриләр һаман.
Елан кебек, телләрен үткенл иләр,
күзлекле елан агуы сеңгән сүзләренә.
Сакла мине, Раббым, яман бәндә кул ыннан!
Мине егарга теләгән зал им кул ыннан котк ар!
Тәкәбберләр яшерен ятьмә җәйделәр,
ау җепләре сузд ылар мине тотмак бул ып,
юлларыма тозак куйд ылар.
Раббыга мин әйттем: «Минем Аллам – Син!
Ишет дога-гозеремне, и Раббым!» – дидем.
И Хуҗа-Раббым, кодрәтле Котк аруч ым,
суг ыш көнендә Син баш ымнан каплап торасың.
Яманнарн ы Син, Раббы, максатларына ирештермә,
хәйлә-мәкерләре уңышк а очрамасын иде баш калк ытк ан
чакларында!
Мине сырып алганнарн ың авызларыннан түг елгән
явызл ыклары
үз баш ына төшсен,
өсләренә утл ы күмер яусын,
ут-ялкын эченә, чок ыр төбенә атылсыннар,
бүтән баш калк ыт ыр булмасыннар!
Явыз телле адәм җир йөзендә ныг ый алмасын,
зал имнең явызл ыг ы аның үзен һәлакәткә илтсен!
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Давытн ың мәдх иясе.
1
2

3
4

И Раббым, Сиңа дәшәм, минем янга ашык!
Сине чак ырып дәшкәндә, догаларым авазын колак биреп тыңла!
Догам – Синең хөрмәткә көйрәтелгән хуш исле сумала,
Сиңа таба сузылган кулларым
кичке корбан бул ып кабул кыл ынсын.
И Раббым, сак куй минем авызыма,
иреннәремне ябарга капк а кор.
Явызл ыкк а берег ергә күңелемә ирек бирмә,
бозыклар белән бергә яман гамәлләр кыл удан сакла,
алар ризыг ыннан авыз иттермә.

5

Тәкъва кеше миңа сабак укытсын –
мәрхәмәт күрсәт ү кебек бул ыр бу;
мине фаш итсен, ваз кичмәм –
баш ыма зәйт үн мае сөрт ү кебек бул ыр бу.

6

Аларн ың башл ыкларын кыя дан тот ып атк ач,
минем сүзләремдә хакл ык барына инан ырлар;
җир сөргәндә, кантарларын ват ып таратк ан кебек,
аларн ың сөя кләрен дә
үлеләр аймаг ын ың авызына сибеп ташларлар.

7

8
9
10
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Беләм ки, мазл умн ың дәгъвасын Раббы хәл итәр,
гаделлекне дә юксылларга Ул кайтарыр.
Әйе, тәкъвалар Синең исемеңә рәхмәт укырлар,
саф җанл ылар Синең күз алд ыңда йөрерләр.

И Хуҗа-Раббым, минем күзләрем Сиңа төбәлгән,
мин Сиңа сыг ынам ын – җан ымн ы һәлак иттермә.
Бозыклар җәйгән ау ятьмәсеннән,
миңа куелган тозактан сакла.
Корган ауларына яманнар үзләре төшсеннәр,
ә мин аны исән-имин үтәрмен.

Давытн ың нәсыйхәте, мәгарәдә әйт кән догасы.
1
2

Раббыга мин кычк ырып дәшәм,
ялварул ы аваз салам.
Күңелем зарын Аңа ирештерәм,
кайгы-сагышымны бәя н итәм.
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Рух ым бик төшкән чакларда да
Син минем юлымн ы белеп торасың.
Мин йөргән сукмакларда яшерен аулар корылган иде.
Уңга борыл ып карад ым да күз йөрттем:
мине тан ып кабул итәр беркем юк;
кач ып кот ыл ыр урын калмаган,
инде мине кайг ырт ыр кем дә юк.
И Раббым, мин Сиңа эндәштем:
«Син – минем сыен у урын ым,
терекләр дөньясындаг ы өлешем!» – дидем.
Фөрья д ыма колак сал,
чөнк и мин чарасыз калд ым;
эзәрлекләүчеләрдән котк ар мине,
чөнк и алар миннән көчлерәк.
Җан ымн ы тотк ынл ыктан йол ып ал,
һәм мин исемеңә рәхмәтләр укырм ын.
Миңа кылган игелекләреңә күрә
тәкъва җаннар минем янга туплан ыр.

Давытн ың мәдх иясе.
1

2

3

4

5

6

7

И Раббым, догамн ы ишет;
Син тугры бит – ялваруы ма колак сал,
Син хакт ыр – миңа җавап бир!
Кол ың белән хөкемдә дәгъвалашма,
чөнк и тереләрдән һичкем Синең алда аклана алмас.
Дошман ым мине куы п җитте дә җиргә сал ып таптад ы,
караңг ыда яшәргә мәҗбүр итте,
гүя мин күптәннән үлемен.
Шул сәбәпле рух ым төкәнде,
йөрәг емә шом оялад ы.
Үткәндәг е көннәр турында уйланд ым,
Синең гамәлләрең,
кулларың башк арган эшләр турында фикер йөрттем.
Кулларымн ы Сиңа таба сузам,
тәмам корышк ан җир кебек Сиңа сусыйм ын.
Җавабыңн ы тиз бир, Раббым,
рух ым алҗ ыд ы минем;
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йөзеңне миннән читкә борма,
мине үлем чок ырына төшәр хәлдә калд ырма!
Иртә таңда миңа мәрхәмәтең хак ында ишеттер,
чөнк и бар өметем Синдә генә.
Миңа йөрер юлымн ы ачып күрсәт,
чөнк и җан ым Сиңа тапш ырылган.
Дошманнар кул ыннан котк ар мине,
чөнк и бары Сиңа сыг ынам ын.
Өйрәт миңа ничек ихт ыя рыңн ы үтәргә,
чөнк и Син – минем Аллам!
Игелекле Рух ың мине тиг ез юлдан әйдәп барсын!
И Раббым, исемең хак ына җан ымн ы сакла,
хакл ыг ың белән мине афәттән арала!
Мәрхәмәтең йөзеннән дошманнарымн ы кырып бетер,
җан ыма кан ыг уч ыларн ың берсен-бер калд ырм ый юк ит,
чөнк и мин – Синең кол ыңд ыр!

Давытн ың мәдх иясе.
1

2

3

4

5
6
7

Раббыга – Кыяташыма мактау-шөкерләр!
Кулларымн ы Ул суг ышк а,
бармакларымн ы орышк а өйрәтә.
Ул миңа Мәрхәмәт итүче,
минем Ныг ытмам вә Кальгам,
Котк аруч ым вә Калк ан ым!
Мин Аңа сыенам,
халк ымн ы Ул миңа буйсынд ырып тота.
И Раббы, ни-нәрсә ул кеше ток ым ы?! –
Алай да Син аны кайг ыртасың!
Адәм нәселе ни-нәрсә ул?! –
Алай да Син аңа игът ибар итәсең!
Кеше гомере – исеп киткән җил кебектер,
аның яшәү көннәре – юкк а чыг ып барган күләгә генә.
И Раббы, күкләрне авышт ыр да түбән төш,
тауларга каг ыл – төтәсеннәр;
яшен яшьнәт – тарат дошманнарн ы,
укларыңн ы ат – кач ып китсеннәр!
Югарыдан кул ыңн ы суз да котк ар мине,
тирән су төпкеленнән чыгар,
чит-ят угыллар кул ыннан азат ит:
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аларн ың авызы ялган чәчә,
уң куллары алдаш уга хезмәт итә.

9

И Раббым, Сиңа яңа бер җыр җырларм ын,
көен ун кылл ы лирада уйнарм ын.
Патшаларн ы, кол ың Давытн ы дәһшәтле кыл ычтан
котк аруч ы Син бит.
Котк ар, азат ит мине чит-ят угыллар кул ыннан! –
Аларн ың авызы ялган чәчә,
уң куллары алдаш уга хезмәт итә.
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Таза агачтай нык булсын безнең угылларыбыз,
сарайн ы бизи торган баганалар күк сыл у булсын кызларыбыз!
Амбарларыбызда мулл ык булсын,
анда һәртөрле ашлык-нигъмәтләр тул ып торсын;
утлаудаг ы сарыкларыбыз меңнәрчә,
ун меңнәрчә үрчем бирсен,
сыерларыбыз да гел буа з булсын;
диварларыбыз җимерелмәсен, кешеләребез әсир төшмәсен,
урамнарыбызда моң-зар ишетелмәсен!
Бәхетледер монд ый торм ышк а ия булган хал ык!
Бәхетледер Аллалары Раббы булган хал ык!

Давытн ың мактау җыры.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

И Аллам, минем патшам, Сине күтәреп мактарм ын,
гомер бак ый исемеңә мактау-шөкерләр яуд ырырм ын!
Сиңа шулай шөкерләр кыл ып,
исемеңне мәңгедән-мәңгегә данларм ын!
Раббы бөек һәм һәртөрле мактал уга лаек,
бөеклег енә Аның һичбер чикләр юк.
Эшләреңне, и Раббы, буы н арт ы буы н мактап сөйләя чәк,
нинд и кодрәтле икәнеңне бәя н итәчәк.
Синең мәһабәтлег еңне, дан-шөһрәтеңнең бөеклег ен
вә могҗ изал ы эшләрең турында һәрчак уйлап йөрермен.
Кеше арасында дәһшәтле эшләреңнең кодрәте телгә алын ыр,
мин дә Синең бөеклег еңне игълан итәрмен.
Искә төшерерләр күптөрле изг е гамәлеңне,
хакл ыг ыңн ы сөенә-сөенә мактарлар.
Раббы кызган учан вә рәх имле,
сабыр-түзем һәм мәрхәмәткә байд ыр.
Һәркемгә игелекле Ул,
Үзе бар кылганнарга рәхим-шәфкать күрсәт үче.
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Кул ың яратк аннарн ың һәммәсе Сиңа, Раббы,
рәхмәтен белдерер,
тугрыларың мактау-шөкерләр яуд ырыр.
Алар патшал ыг ыңн ың дан-шөһрәте турында сөйләр,
Синең көч-куәтеңне бәя н итәр.
Шуңа күрә һәр кеше Синең кодрәтле эшләреңне,
патшал ыг ыңн ың мәһабәтле шөһрәтен белеп торыр.
Патшал ыг ың Синең – мәңг елек,
хак имлег ең буыннан-буынга күчешледер.
Егыл ырга торган һәммәсенә тая н ыч Син, Раббы,
җиргә сыг ылганн ы турайт ып баст ыруч ы да.
Бар терек җан өмет белән Сиңа күз төбәгән:
Син аларн ы үз вак ыт ында тукланд ырасың.
Учыңн ы ачып,
һәрбер җан иясенә теләгән ризыг ын бирәсең.
Бөтен йөрер юлларыңда Син хакт ыр, Раббы,
башк арган бар гамәлеңдә тугрыл ык сыйфат ың чаг ыла.
Раббы Үзен дәшеп чак ыруч ы,
ихлас күңел белән мөрәҗәгать итүче һәркемгә якын.
Үзеннән курыкк ан,
Үзен хөрмәт иткән бар кешенең теләг ен үти Раббы,
моң-зарын тыңл ый, аларн ы котк ара.
Раббы Үзен сөйгән һәр бәндәсен саклап тота,
яман бәндәләрне исә үлемгә дучар итә.

21

Авызымнан Раббыга мактау сүзләре түг елсен;
һәрбер җан иясе Аның изг е исеменә
мәңгедән-мәңгегә мактау-шөкерләр яуд ырсын!

1

Раббын ы данлаг ыз!

2

И күңелем, Раббын ы данла!
Гомерем ахырынача Раббын ы данлая чакм ын,
исән чаг ымда Аллама мәдх ия ләр җырлая чакм ын!

3
4

5

Түрә-башлыкларга өмет багламаг ыз,
алар адәм зат ыннан гына – сезне котк ара алм ыйлар!
Җаны-рухы чыкт ы исә,
адәм баласы үзенең туфраг ына кире кайта,
аның бөтен теләк-ниятләре шул көнне үк юк була.
Бәхетледер Ягък уб Алласыннан ярдәм алганнар,
өметен үз Алласына, Раббыга баглаганнар!
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Күкне вә җирне, диңг езне,
андаг ы бар нәрсәне яратк ан,
тугрыл ыг ын мәңг е саклап,
мазл умнарн ың хак ын яклаган,
ачларга ризык биргән Раббы ул!
Раббы тотк ыннарн ы иреккә чыгара,
Раббы сук ырларн ың күзләрен ача,
сыг ылганнарн ы турайт ып баст ыра,
тәкъваларн ы ярата-сөя,
читтән килгәннәрне саклап яшәтә,
үксезгә вә тол хат ынга ярдәмен күрсәтә,
яман бәндәләрнең юлларын исә һәлакәткә илтә.
Раббы мәңг е патшал ык итәр,
әй Сион, синең Аллаң буыннан-буынга патшал ык итәр!
Раббын ы данлаг ыз!

146

1

Раббын ы данлаг ыз!
Аллабызга мәдх ия ләр җырлау – яхш ы эштер!
Ник адәр ләззәтле вә килешледер Аны мактау!

2
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4
5
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Раббы Иерусал имне яңадан төзи,
сөрелгән Исраи л халк ын җыеп ала;
ярал ы күңелләрне савыкт ыра,
аларн ың яра-җәрәхәтләрен бәйл и.
Йолд ызларн ы хисапта тота Ул,
аларн ың һәрк айсына исеме белән дәшә.
Бөектер Хуҗа-Хакимебез вә бик кодрәтледер,
гак ыл ын ың чиг е юкт ыр!
Раббы мазл умнарн ы югары күтәрә,
яман бәндәләрне исә түбән төшерә.
Раббыга рәхмәт җырлары баг ышлаг ыз,
гөслә кылларын чиртеп, Аллабызга мәдх ия ләр җырлаг ыз!
Улд ыр күкләрне бол ытлар белән каплауч ы,
җир өстенә яңг ырлар яуд ыруч ы,
тау битләрендә үлән үстерүче.
Хайваннарга азыкн ы Ул бирә,
җим сораган карга балаларын Ул ашата.
Атн ың зур көченә дә,
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кеше аяг ын ың йөг ереклег енә дә Раббын ың исе китмәс.
Ул фәк ать Үзеннән курк уч ыларга,
мәрхәмәтенә өмет баглауч ыларга илт ифат ын күрсәтә.
Әй Иерусал им, Раббын ы зурла!
Әй Сион, үз Аллаңн ы данла!
Чөнк и синең капк а бикләреңне Ул ныг ытт ы,
халк ыңа мөбарәк фат их асын бирде,
чикләрең эчендә иминлек урнашт ырд ы,
сине затл ы бодай белән тукланд ырд ы.
Җир йөзенә Ул Үз боерыкларын күндерә,
һәм Аның сүзе җитез-йөгерек була.
Җиргә Ул, йон кебек, ап-ак карлар түш и,
көл сипкәндәй бәсен иңдерә,
эре-эре бозлар яуд ыра,
аның зәмһәрир салк ын ын кемнәр кичерә ала?!
Сүзен боерса, бөтен нәрсә эри башл ый;
җилләрен күндерсә, сулар агып китә.
Раббы Ягък убк а Үзенең сүзен,
Исраи лгә Кан ун каг ыйдәләрен
вә карар-хөкемнәрен ирештерде.
Башк а хал ыкларга Ул мон ы эшләмәде,
шуңа күрә алар Аның хөкем-карарларын белм иләр.
Раббын ы данлаг ыз!
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Раббын ы данлаг ыз!
Әй күктәг еләр, Раббын ы данлаг ыз,
әй югарыдаг ылар, Раббын ы данлаг ыз!
Раббын ы данлаг ыз, әй Аның фәрештәләре,
Раббын ы данлаг ыз, әй Аның бар гаскәри көчләре!
Әй коя ш, син дә, ай, Раббын ы данлаг ыз,
әй йолд ыз вә якт ырт к ычлар, Раббын ы данлаг ыз!
Раббын ы данлаг ыз, күкләрнең күкләре
вә күкләр өстендәг е сулар!
Аларн ың һәрк айсы Раббы исемен данласын,
чөнк и алар Раббы боерыг ы белән барл ыкк а килде.
Аларн ың барысын Ул мәңг елеккә
үз урыннарына урнашт ырд ы,
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һәм шул тәрт ип һичк айчан үзгәрмәс.
7
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9
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Раббын ы данлаг ыз, әй җир йөзендәг еләр,
диңг ездәг е җанварлар, төпсез чоңг ыллар,
яшен-ялкыннар, боз бөртекләре, төтен-болытлар,
Раббы сүзен гамәлгә ашыруч ы давылл ы җилләр,
барл ык таулар һәм калк ул ыклар,
барл ык җимеш вә эрбет агачлары,
киек-җәнлек вә терлек-хайваннарның һәр төре,
сөйрәл үчеләр вә канатл ы кошлар,
җир йөзенең патшалары, барл ык хал ыклар,
бөтен хөкем ияләре, түрә-башлыклар,
егетләр һәм кызлар, картлар һәм балалар –
барыг ыз да Раббы исемен данлаг ыз!
Чөнк и Аның исеме биектән дә биектәдер,
Аның шөһрәте җир вә күкләрдән өстендер!
Раббы Үзенә якын булган Исраи л угылларын,
Үзенең барл ык тугрыларын данга күмде,
Үзенең халк ын көчле-кодрәтле итте!
Раббын ы данлаг ыз!
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Раббын ы данлаг ыз!
Раббы шәрәфенә яңа җыр көйләг ез,
тугрылары җыен ында Аны данлаг ыз!
Үзен бар кылган патшан ы күңел түрендә тот ып
куансын Исраи л, шатлансын Сион угыллары!
Бии-бии Аның исемен данлаг ыз,
шөлдерле барабан каг ып, гөсләдә уйнап,
Аңа мәдх ия ләр җырлаг ыз!
Чөнк и Раббы – Үз халк ын хуш күрүче,
мазл умнарн ы котк арып югары күтәрүче.
Аның тугрылары дан-гыйззәт эчендә тантана итсеннәр,
хәтта ятк ан җирләрендә сөенеп җырласыннар!
Авызларында – Аллаһ ын ы олуглау сүзе,
кулларында исә ике якл ы үткен кыл ыч булсын:
шулай алар чит кавемнәрдән үч алырлар,
ят хал ыкларга тиешле җәзасын бирерләр,
патшаларын чылбырлар белән бәйләп-чорнап,
түрә-башлыкларының аяк-кулларына
тимер зынҗ ырлар сал ырлар –
929
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шул дошманнарына чыгарган хөкемне гамәлгә ашырырлар.
Раббын ың тугрылары өчен бу зур өстенлектер.
Раббын ы данлаг ыз!
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Раббын ы данлаг ыз!
Мөк атдәс урын ында данлаг ыз Аллаһ ын ы!
Данлаг ыз Аны Үзенең кальгасында – күк гөмбәзендә!
Данлаг ыз Аның кодрәтле гамәлләрен!
Тиңсез бөеклег ен данлаг ыз!
Данлаг ыз Аны мөг ез бырг ы авазлары яңг ырат ып,
лира вә гөслә кыллары чиертеп!
Данлаг ыз Аны барабаннар каг ып, бии-бии!
Кылл ы уен коралларында, курайда уйнап данлаг ыз!
Данлаг ыз Аны хуш авазл ы тәл инкәләр
һәм яңг ыравык тәл инкәләр чыңлат ып!
Әй бөтен терек җаннар, Раббын ы данлаг ыз!
Раббын ы данлаг ыз!
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Сөләйман патшаның
гыйбрәтле сүзләре

1

Гыйб рәтле сүзләрнең файдасы
1 сИсраил

хөкемдары Давыт углы Сөләйман патшаның гыйбрәтле сүзләре 2 зирәк
лек һәм нәсыйхәтнең асылын танып белергә, акыл көченең хикмәтле мәгънәлә
рен аңларга; 3 акыллы гамәл-хәрәкәтләрнең, стәкъвалык, гаделлек, намуслылыкның
кагыйдәләрен үзләштерергә; 4 гади кешегә – тапкырбулырга, яшь кешегә гыйлемдә
һәм эш-гамәлдә үзенең сәләтен үстерергә ярдәм итәр. 5 Зирәк кеше, боларны тың
лап, белемен киңәйтер, аңлы кеше акыллы гамәлләр табар 6 һәм дә бу гыйбрәтле вә
хикмәтле сүзләрнең, зирәк затлар әйтк
 ән бу тәгъбирләрнең серләренә төшенер.
7 Гыйлемнең баш ы – сРаббыд ан курк у һәм Аны хөрмәт итү; зир әклекне һәм
киңәш-нәсыйхәтне фәк ать ахмаклар гына хәк арәт итә*.
Зирәклекне көмеш эзләгән кебек эзлә

Угл ым! Атаң нәсыйхәтен тыңла, анаң үгетен кире какма; 9 чөнки алар синең
баш ыңа кидерелгән гүзәл таҗ һәм муен ыңа таг ылган нәфис бизәктер.
10 Угл ым! сГөн аһл ыл ар сине үз якл арын а ауд арырг а тырышс ал ар риз а булм а;
11 әгәр алар сиңа әйт с әләр: «Әйдә безнең белән, аулак җирдә тоз ак корып, гаепс ез
ләрне сагалап торыйк, 12 аларн ы тег е дөнья га олакт ыргандай, тере килеш кабергә
күмгәндәй, җаннарын кыйыйк та, 13 һәртөрле мал-мөлкәтләрен алып, өйләребезне
тут ырыйк, 14 шунда уртак малдан үзеңә дә өлеш чыгар», – дисәләр, аларга иярмә,
сүзләрен тыңлама.
15 Угл ым! Сак бул, алар белән бер юлг а чыкма, алар сукмаг ына аяк басма; 16 чөнки
аларн ың аяклары явызл ыкк а таба чаба, кан коя рга ашыга. 17 Кошларн ың үз күзләре
алд ында аларн ы эләктерер өчен тозак кору – мәгънәсезлек; 18 гөнаһл ылар куйган
тозак та бары аларн ың үз каннары коел уга, үз җаннары кыел уга гына китерәчәк.
19 Чит кеше мал ына кызыкк ан һәркемнең юлы әнә шулай тәмамлана: комсызл ыг ы
аны һәлак итә.
20 Зир әклек ул үзен урам чатларында белдер ә, аның авазы мәйданнарда яңг ырый.
21 Сүзләр ен ул хал ык җые лг ан урыннарда, шәһәр капк алары алд ында бәя н итә:
22 – Әй томана бәндәләр, кайчанг а кадәр шулай берк атл ы бул ып кал ырсыз?! Әй
акылсызлар, кайчанга кадәр шулай ахмакл ыктан тәм табарсыз?! Әй наданнар, кай
чанга кадәр гыйлемне дошман итәрсез?! 23 Гыйбрәт итеп тыңлаг ыз: уемдаг ын сезнең
8
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итү – хурлау, кимсет ү.
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өскә яуд ырам, сүзләремне сезгә җиткерәм. 24 Мин өндәдем, ә сез тыңламад ыг ыз;
сезгә кул ымн ы сузд ым, сез игът ибар итмәдег ез. 25 Сез минем барл ык мәсл ихәтлә
ремне кире какт ыг ыз, шелтә сүзләремә колак салмад ыг ыз. 26-27 Шуңа күрә мин дә
сезнең һәлакәтле язм ыш ыг ызга көлеп карарм ын; давыл кебек курк ын ычл ы афәт,
өермә кебек хәтәр бәла-каза өстег езгә ябырылганда, сезне кайг ы һәм кысынк ыл ык
чолгап алганда, мин дә шатлан ып көләрмен. 28 Менә шул чакта мине чак ырырлар,
ә мин ишетмәм; мине эзләрләр, ләк ин тапмаслар. 29 Чөнк и алар гыйлемне хәк арәт
иттеләр һәм үзләренә Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү юлын сайламад ылар;
30 минем киңәшемне кабул итмәделәр, искәрт үләр емә колак салмад ылар; 31 менә
шун ың өчен алар үзләре сайлаган юллары һәм ния тләренең ачы җимешен тат ырлар.
32 Чөнк и томаналарн ың дуа мал кир елег е, акылсызларн ың ваемсызл ыг ы аларн ың
үзләрен һәлакәткә илтәчәк. 33 Ә инде мине тыңлауч ы, явызл ыклардан курыкм ый
ча, хәвефсез һәм имин яшәя чәк.

2

Угл ым! Әгәр син, зирәклекне үз күреп һәм күңелеңне фикер йөрт үгә баглап,
минем сүзләремне кабул итсәң һәм боерыкларымн ы хәтереңдә сакласаң, 3 гый
лемлеккә таба йөз тот ып, үзеңә акыл эстәсәң, 4 аны мәгъдәннән* көмеш эзләгән
кебек, хәзинә эзләгән кебек тырыш ып эзләсәң, 5 син Раббыдан курк у һәм Аны
хөрмәт итүнең мәгънәсен аңларсың һәм с Аллаһ ын ың асыл ына төшенерсең. 6 Чөнк и
зирәклекне бәндәсенә Раббы Үзе күндерә; гыйлемлек һәм акыл Аның теленнән тө
шә. 7 Раббы – күңеле саф адәмнәр өчен кот ыл у, туры юлда булганнар өчен калк ан.
8 Гадел бәндәләр енең сукмакларын һәм тугры кешеләр енең юлларын сакл ый Ул.
9 Шул чагында син тәкъвалык, гаделлек, намуслылык һәм һәртөрле игелекле юлның
мәгънәсен аңларсың. 10 Зирәклек синең йөрәгеңә кереп урнашкач һәм гыйлемлек
синең җаныңны биләп алгач, 11 төплелек вә гакыл сине саклап торучылар булыр.
12 Алар сине явызлык юлына төшүдән, ялган сөйләүчеләр коткысыннан, 13 туры юл
дан тайпылып, караңгылык сукмагына аяк басучылардан, 14 эшләгән явызлыкларына
куанучы, кылган азгынлыкларына сокланучы бәндәләрдән саклап торыр. 15 Гөнаһ
кылучыларның сукмагы кәкре, алар шул кәкре сукмакларында адашып йөриләр.
16-17 Аллаһ ы иңдерг ән зир әклек белән акыл ыңа тая нсаң, яшьлег ендә ирен ташлап
киткән, Раббысына ант ын онытк ан чит хат ынн ың юмак ай тел белән күңелеңне
йомшарт ырга тырыш уы на син һичк айчан алданмассың. 18 Юкса анд ый хат ынн ың
өе – әҗәлгә, йөргән юлы сүлеләр аймаг ына илтә. 19 Аның янына кергән кире чыкмый
һәм торм ыш юлына бүтән аяк басм ый. 20 Шуңа күрә йөргән юлың яхш ы кешеләр
юлы булсын, аягың тәкъвалар сукмаг ыннан читкә тайп ылмасын. 21 Чөнк и күңеле
саф адәмнәр, туры юлда булганнар гына илдә яшәр. 22 Ә яманнар юк ителер, гөнаһ
юлындаг ылар илдән куы л ыр.

3

1-2

Угл ым! Минем нәсыйхәтләремне онытма һәм боерыкларымн ы йөрәг еңдә
сакла; 2 шулай эшләсәң, алар синең гомереңне озайт ыр, имин яшәү елларың
ны артт ырыр.
1
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– биредә: шахта.
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3 Мәрхәмәт һәм тугрыл ык сине ташламасын; аларн ы муенса итеп муен ыңа багла,
йөрәг еңнең түренә язып куй. 4 Шул чакн ы син үзең дә Аллаһ ы карш ында, кешеләр
алд ында мәрхәмәт һәм илт ифат казан ырсың.
5 Бөт ен йөр әг ең белән Раббыг а сыен, үз белдег еңә тая нма. 6 Йөр ер юлларыңда
һәрвак ыт Аллаһ ын ы юлдаш ит, Ул синең адымнарыңн ы туры якк а юнәлдерер.
7 Үзеңне акыл иясе дип санама; Раббыдан курык, Аны хөрмәт ит һәм явыз гамәлләр
дән ерак тор. 8 Менә шулар синең тәнең өчен – шифа, сөя кләрең өчен азык бул ыр.
9 Раббын ы малыңнан өлеш чыг арып һәм бер енче уңыш ың белән хөрмәтлә.
10 Шулай итс әң, амбарларыңда түб әләмә мулл ык бул ыр, кисмәкләр еңдә яңа шәраб
чишмәләре таш ып торыр.
11 Угл ым! Раббын ың сабаг ын кир е какма, Аның шелт әс енә рәнҗемә; 12 ата кеше
үзенең сөйгән угл ын ничек шелтәләсә, Раббы да Үзенең яратк ан бәндәсен шулай
шелтәл и.
13 Акыл җыеп, зир әклеккә ирешкән адәм – менә кем ул бәхетле кеше! 14 Зир әк
акыл иясе көмеш тапк ан кешедән баерак, һәм моңардан килгән табыш та алтынкөмештән килгән табышк а караганда күпкә мулрак. 15 Зирәк акыл асылташлардан
күп мәртәбә кыйммәтрәк, син теләгән бер нәрсә дә аның белән тиңләшә алм ый.
16 Зир әк акыл ияс енең уң кул ында – гомер озынл ыг ы, сул кул ында – байл ык һәм
хөрмәт. 17 Аның йөрер юллары – хозур-күркәм, атлаган сукмаклары тыныч-имин
бул ыр. 18 Зирәк акыл – аны казан уч ылар өчен тереклек агач ы ул, аны саклап то
туч ылар өчен – бәхет.
19 Зир әк акыл ы белән Раббы җирне бар итт е, күкләрне яратт ы. 20 Аның зир әк
акыл ы белән упк ыннар ачылд ы, бол ытлар яңг ыр яуд ырд ы.
21 Углым! Син моны күз уңыңнан төшермә; сәламәт акылыңны һәм уйлап эш итү
еңне сакла, 22 шулай эшләсәң, алар синең җаның өчен яшәү һәм муен
 ың өчен бизәк
23
булырлар. Шулчак син үз юлыңнан хәвефсез һәм абынмыйча йөрерсең. 24 Йокларга
яткач курыкмассың, йокың исә тыныч-тәмле булыр. 25 Көтелмәгән афәт килгәндә,
яман бәндәләр сиңа һәлакәт белән янаганда – куркып калмассың; 26 чөнки Раббы
синең таянычың булыр, Ул синең аягыңны тозакка эләгүдән саклап торыр.
27 Хәлеңнән килг әндә, мохт аҗларг а игелек күрс әт үдән баш тартма. 28 Яныңда
әйберең була торып, күршеңә: «Бар, чык, иртәгә керерсең, шунда бирермен», – ди
мә. 29 Синең янда шик-шөбһәсез яшәүче якын ыңа мәкер тотма. 30 Сиңа явызл ык
эшләмәгән кеше белән сәбәпсез ачулан ышма. 31 Көченә тая н ып, бүтәннәргә җәбер
кыл уч ы кеше белән ярышма, аның бер генә әмәлен дә үзеңә үрнәк итмә; 32 чөнк и
яманл ык кыл у – Раббы алд ында зур кабахәтлек. Ә Раббы фәк ать гадел гамәлле
бәндәләре белән генә аралаша. 33 Раббы Үзенең ләг ънәтен яманнар өстенә яуд ыра,
ә тәкъва бәндәләренең өйләренә фат их асын күндерә. 34 Мактанч ык тәкәбберләр
дән Ул көлә, тыйнак-күндәм бәндәләренә исә смәрхәмәтен күрсәтә. 35 Зирәк акыл
шөһрәт казан ыр, ә ахмаклардан мираск а бары хурл ык кал ыр.

4

И угылларым, ата нәсыйхәтен тыңлаг ыз, үгетен аңларга тырыш ыг ыз. 2 Мин
сезг ә игелекле сабак өйр әтт ем. Минем вәг азьләрне күңелег ездә саклаг ыз.
3 Чөнк и мин дә үз атамн ың угл ы идем, үз анамн ың назлы-сөекле бердәнб ер баласы
1
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идем. 4 Атам мине өйрәтеп әйтте: «Күңелеңдә минем сүзләремне гомерең буе сакла,
үгетләремне онытм ыйча, озак яшә, – диде. – 5 Зирәклек эстә, акыл җый; исеңдә
тот мон ы, һәм мин биргән үгет-нәсыйхәттән читкә тайп ылма. 6 Зирәк акыл сине
ташламаса, ул сине имин яшәтер; аны ярат, һәм ул да сине үз күреп саклап торыр.
7 Иң мөһ име – зир әклек; аны эст әп, бөт ен барл ыг ың белән аның кодр әт ен ка
зан. 8 Акыл көченең кадерен бел, һәм ул да сине югары күтәрер; син аңа сарыл ып
торсаң, ул да сине данл ы итәр; 9 гүзәл чәчәкләрдән так ыя лар үреп бирер, баш ыңа
гаҗәеп таҗ киг езер».
10 Тыңла, угл ым, һәм минем сүзләр емне кабул ит, шулчак синең гомер елларың
арт ыр. 11 Мин сиңа зирәклекнең сукмаг ын күрсәтәм, сине туры юлдан алып ба
рам. 12 Атлаганда, синең адымнарың ялг ышмас, йөг ергәндә, аякларың абынмас.
13 Нәсыйхәт емне нык тот, аны ташлама, сакла; чөнк и ул – синең торм ыш ыңд ыр.
14 Иман ы юклар сукмаг ына аяк басма, явызлар юлыннан йөрмә. 15 Ул юлдан кач,
аңа кермә, аңардан читкә тайп ыл, аны читләтеп үт. 16 Чөнк и гөнаһ ияләре яманл ык
эшләмәсәләр йоклый алмыйлар; кемне дә булса аяктан егылыр дәрәҗәгә җиткермә
сәләр, аларн ың йок ылары кача. 17 Чөнк и аларн ың ашый торган азыг ы – яманл ык,
эчә торган шәраблары – җәбер кыл у.
18 Тәкъв аларн ың юлы таң нуры кеб ек, төшлек җиткәнг ә кадәр якт ыл ыг ын арттырганнан-арттыра бара. 19 Яманнар юлы исә куе караңг ыл ык кебек; алар нәрсәгә
абын ып егыласыларын да белм иләр.
20 Угл ым! Минем сүзләр емә кол ак сал, мин әйт кәннәрне күңелеңә беркет еп
куй. 21 Аларн ы күз уңыңнан төшермә; аларн ы йөрәг ең түрендә сакла. 22 Мәгәр бу
сүзләремне күңеленә сеңдергән кеше үзенең яшәвеннән мәгънә табар һәм бөтен
тәнен сәламәт тоя р. 23 Барыннан да бигрәк йөрәг еңне сакла; чөнк и йөрәк – терек
лек чыганаг ы. 24 Ялган сөйләүдән телеңне тый, хәйлә-мәкер сүзләрен авызыңнан
алып ташла. 25 Күз караш ың төз, керфекләрең туп-туры алга таба юнәлгән булсын.
26 Аягың басасы юлн ы алдан яхш ылап уйла, йөрис е юлларың нык-таза булсын.
27 Уңг а да, сулг а да тайп ылма; аяг ыңн ы явызл ык эзенә баст ырма.

5

1-2 Угл ым! Һәр гамәлеңне, мин өйрәткәнчә, акыл белән, фикер йөртеп башк арыйм

дисәң, күңелеңне минем зирәк акыл ыма багла, минем үгет-нәсыйхәтләремә
колак сал. 3 Юкса чит хат ынн ың иреннәре балдай татл ы, сүзләре майдай йомшак
тоелса да, 4 мон ың ахыры барыбер әремдәй ачы һәм ике кыры да үткен кыл ычтай
һәлакәтле бул ыр. 5 Чит-ят хат ынн ың аяклары үлемгә таба атл ый, адымнары үлем
не якынайта. 6 Торм ыш бирүче юл турында уйлам ый ул; аның йөрер сукмаклары
кәкре һәм үзгәрүчән; аларн ы ул үзе дә белм и.
7 Димәк ки, угылл арым, фәк ать мине тыңл аг ыз, минем телдән төшкән үгет
сүзләреннән читкә тайп ылмаг ыз. 8 Йөрер юлыңн ы чит-ят хат ын сукмаг ыннан
ерак тот, аның өй ишег енә якын барма. 9 Юкса сәламәтлег ең – башк аларга, гомер
елларың явыз кешеләргә сарыф ителер; 10 көч-кодрәтең җимешеннән ятлар файда
лан ыр, хезмәтеңнең җимеше читләр өенә күчәр. 11 Юкса соң ыннан, бәдәнең-тәнең
хәлсезләнгәч, ыңг ыраш ып әйтерсең: 12 «Нигә мин үгет-нәсыйхәтне кире какт ым
икән?! Йөрәг ем ник шелтә сүзләрен игът ибарга алмад ы икән?! 13 Ни өчен акыл
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ияләренең, остазларымн ың үгетләрен тыңламад ым, киңәшләренә колак салмад ым
икән?!» – дия рсең. 14 «Менә шуңа күрә дә хал ык, җәмәгать күзе алд ында мин чак
кына төрле хурл ыкл ы хәлләргә төшм и калд ым», – дип офтан ырсың.
15 Эчәр суы ңн ы үз күлеңнән ал, сусавыңн ы үз коеңн ың суы белән бас. 16 Синең
чишмәң сулары урам буйлап акмасын, мәйданнарга ташк ын бул ып җәелмәсен. 1719 Синең чишмәң мөбар әк булсын; ул бары синеке генә булсын, читләр белән урт ак
булмасын. Яшьлег еңдәг е зифа боландай һәм гүзәл кыр кәҗәседәй сөекле хат ын ың
белән күңелең ач; аның кайнар күкрәкләре сине һәрвак ыт ашк ынд ырып торсын,
аның сүрелмәс мәхәббәте белән ләззәтләнеп яшә.
20 И угл ым, ниг ә сиң а чит-ят хат ын белән мавыг ырг а һәм чит-ят хат ынн ың
күкрәг енә сыен ырга?! 21 Мәгәр һәр кешенең гомер юлы Раббы күзе алд ында, һәм
Ул бәндәсенең бөт ен гамәлләрен күреп-үлчәп тора. 22 Яман кеше һәрв ак ыт үз
явызлыгының авына эләгә һәм үз гөнаһлары тозаг ында гомер кичерә. 23 Ул, акыл
сыз гамәлләре күплег еннән тәмам юлдан язып, фатихасыз-нәсыйхәтсез үләчәк.

6

Угл ым! Әгәр син якын ыңа ярдәм вәгъдә итеп тә, икенче берәү хак ын яклап
кул ың сузгансың икән, 2 син, димәк, телеңнән төшкән вәгъдәң тозаг ына кап
тың, авызыңнан чыкк ан сүзләр ятьмәсенә кереп буталд ың. 3 Угл ым, үзеңне котк ару
чарасына кереш: син – якын ыңн ың ятьмәсендә; аның янына ашык, аяг ына егыл,
котк аруы н үтен. 4 Йок ыңн ы оныт, күз кабакларың йок ымсырап йом ылмасын.
5 Ауч ы кул ыннан – тау кәҗәс е кеб ек, кошч ы авыннан – кош кеб ек, үзеңне котк ар.
6 И ялк ау, барып, әнә кырм ыск ан ы күр: ул ничек тырыша, гыйбр әт ал. 7 Аның
өстеннән күзәт үче башл ык та, идарәче дә, хөкемдар да юк. 8 Әмма ул җәен, урак
вак ыт ы беткәнче, үзенә ризык әзерл и. 9 И ялк ау, кайчанга кадәр син ял итәрсең
икән? Йок ыңнан кайчан уян ырсың икән? 10 «Бераз йоклап алыйм, бераз черем
итеп алыйм, кулларыма ял биреп ятып торыйм» 11 дигән арада өеңә, карак кебек,
ярл ыл ык килеп керер, өстеңә, юлбасар кебек, мохтаҗл ык ябырыл ыр.
12 Яман кеше, хәйләкәр-алдакчы кеше үзенең авызынн ан ялг ан сиб еп йөр ер;
13 күзләр ен челт-мелт йомг алар, аякларын әрле-бирле айк ар, бармаклары белән
ишарәләп сөйләр. 14 Күңелендә мәкер бул ыр; һәрвак ыт явызл ык уйлап, гауга чы
гарып йөрер. 15 Шуңа күрә аның һәлакәте дә кисәктән бул ыр – аны көтмәгәндә
бәреп егар, кот ыл уга юл калд ырмас.
16 Раббын ы нәфр әтләндер ә торг ан алт ы нәрс ә бар, хәтт а җиде нәрс ә Аңа җир ән
геч: 17 тәкәббер күзләр, ялганч ы тел, гаепсезгә кан коюч ы куллар, 18 усал ният-мәкер
тул ы йөрәк, явызл ык юлында җитез чабуч ы аяклар, 19 ялган сөйләп шәһадәт бирүче
шаһ ит* һәм кардәш-туганнар арасында җәнҗал-гауга туд ыруч ы кеше.
20 Угл ым! Атаң нәсыйхәт ен тыңла һәм анаң үгет ен кир е какма. 21 Алар һәрв ак ыт
синең күңелең түрендә булсын, аларн ы муен ыңа урап куй. 22 Йөрер юлларыңда
алар сиңа туры юнәлеш күрсәтерләр; йокларга ятк ач, сине саклап торырлар; уян
гач, синең белән дустанә әңгәмә корырлар. 23 Чөнк и нәсыйхәт ул – чыраг, үгет
ул – якт ыл ык, гыйбрәтле сүзләр – торм ышк а юлд ыр. 24 Болар сиңа азг ын хат ын
1

* 6:19 Шәһ ад әт

бирү – шаһ ит булу.
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вәсвәсәсеннән, чит-ят хат ынн ың юмак ай теленнән саклан у өчен кирәк. 25 Ул хат ын
үзенең гүзәллег е белән синең күңелеңне азд ырмасын һәм керфек сирп үләре белән
сине сокланд ыра алмасын. 26 Уйнашч ы хат ын сине бер телем икмәккә калд ырыр;
ә чит-ят хат ын кадерле җан ыңнан язд ырыр.
27 Бер әү, өст ендәг е киемен янд ырм ыйча, куен ында ут йөрт ә алырм ы?! 28 Яки
берәү, аякларын пешерм ичә, утл ы күмер өстендә йөри алырм ы?! 29 Үз якын ын ың
хат ын ы янына кергән кеше белән дә шулай була; кем анд ый хат ынга каг ыла, ул
җәзасыз калм ый. 30 Ачыкк ан карак җан ын саклау, тамаг ын туйд ыру өчен урлашса,
кешеләр аны арт ык хур күрм иләр; 31 әмма урлаганда тот ылса, ул зыя н өчен җиде
тапк ыр арт ыграк итеп түл и һәм өендә булган бөтен мал ын бирә. 32 Чит-ят хат ын
белән зина кыл уч ын ың акыл ы зәг ыйфь; мон ы эшләүче үзенең җан ын харап итә.
33 Ул кыйнал уг а һәм мәсхәрә-хурлыкка дучар була, анд ый хурл ык исә гомер буе
оныт ылм ый. 34 Чөнк и көнчелек – ир кешедәг е ярсытк ыч бер хис ул, үч алганда,
ул хис беркемне аям ый, 35 аны берн инд и йол ым хак ы, берн инд и ришвәт белән дә
ризалашт ырып, каплап булм ый.

7

Мин әйт кән сүзләрне, угл ым, онытма, үгет-нәсыйхәтләремне күңелең тү
рендә сакла. 2 Нәсыйхәтләр емә тугры бул ып яшә; минем өйр әт үемне күз ал
масыдай кадерләп сакла. 3 Аларн ы бармакларыңа урап бәйлә, йөр әг еңә язып куй.
4 Зир әклекк ә «кыз кардәшем» диг ен, ә акылг а «туг ан ым» дип эндәш. 5 Шулч ак
син башк а бер әү хат ын ын ың да, юмак ай телле чит-ят хат ынн ың да вәсв әс әс енә
бир елмәсс ең.
6 Берв ак ыт мин, төнг е караңг ыл ык төшә башлаг ан кичке эңгер-меңгер вак ытт а,
өем тәрәзәсеннән рәшәткә аша урамга карап тора идем. 7-9 Шулчак күрдем: кич ке
эңг ер төшеп, караңг ылана башлагач, жилбәзәк бер егет тәҗрибәсез яшь кешеләр
төркеменнән аерылд ы да мәйдан аша урамн ы кисеп чыкт ы һәм ирле хат ын яши
торган өйгә таба юнәлде. 10 Ул арада өй ишег ендә фах ишәләрчә киенгән хәйләкәр
хуҗ а хат ын күренде. 11 Аяклары өйдән чыг ып китәргә җайлан ып торган, шау-шулы
һәм тотнаксыз бер хат ын иде ул. 12 Урамдам ы, мәйданнардам ы – һәрк айда, һәр
почмакта ул мәкерле эшләр корып йөри иде. 13 Менә ул, егетне карш ылап, аны ко
чаклап үпте һәм оятсыз кыяфәт белән аңа болай диде:
14 – Тат ул ык скорбан ыкитереп, бүг ен менә үземнең нәз ер емне үтәдем. 15 Шун ың
өчен, сине күрим дип, карш ыларга чыкт ым һәм теләгәнемне тапт ым. 16 Ятаг ыма
асыл келәмнәр, Мисыр парчалары җәйдем. 17 Ятаг ыма смирра, сабур*, дарч ин хуш
буйлары сиптем. 18 Әйдә, кер, иртәнгә кадәр күңел ачарбыз, сөешеп ләззәтләнер
без. 19 Чөнк и ирем өйдә юк – ул ерак сәфәргә китте. 20 Үзе белән бер янч ык көмеш
алд ы; ай тулганда гына кайтачак.
21 Хат ын, үзенең шуш ы ягымл ы, җылы-йомшак сүзләр е белән мавыкт ырып,
егетне тәмам үзенә җәлеп итте. 22 Һәм егет, суг ым үгезе кебек, ук карш ына аты
лып чыкк ан болан кебек, 23 ауч ы тозаг ына очып кергән кош кебек, һәлак буласын
абайлам ыйча хат ын арт ыннан иярде.
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24 Шуңа күр ә, и угылларым, мине тыңлаг ыз, сүзләр емә дикък ать итег ез. 25 Кү
ңелең чит-ят хат ын мәкеренә алданмасын, аның бозык сукмакларында адаш ып
йөрмәсен. 26 Чөнк и анд ый хат ын күпләрне бәлагә төшерде, күп могтәбәрләрнең
үлеменә сәбәпче булд ы. 27 Чит-ят хат ынн ың өе – кешене үлем йорт ына, һәлакәткә
илтә торган юл баш ыд ыр.

8

Зирәк акыл, хикмәтле акыл үз авазын сезгә ишеттерм име?! 2 Ул юл буйларын
даг ы скалк ул ыкларда, юл чатларында өндәп тора; 3 сшәһәр капк алары алд ында,
йорт ишекләре төбендә өндәп-чакырып тора:
4 – И кешеләр, мин сезг ә мөр әҗәг ать итәм, минем өндәү авазым адәм балалары
на юнәлтелгән! 5 И аңсызлар, акыл белән эш итәргә өйрәнег ез; и ахмаклар, акылга
утырыг ыз. 6 Тыңлаг ыз, чөнк и мин бик мөһ им нәрсәләр турында сөйл им, минем
гыйбрәтле сүзләрем – чын хак ыйк ать. 7 Чөнк и минем телем бары хак сүз сөйл и,
алдау минем телем өчен ят һәм җирәнг еч. 8 Минем авыздан чыкк ан сүзләр барысы
да гадел; аларда мәкер дә, хәйлә дә юк. 9 Акыл ы булган кешегә – аңлаешл ы, гый
лем ияләре өчен тугры һәм хак алар. 10 Минем тәгъл имат көмештән дә, хәтта саф
алт ыннан да кадерлерәк, шуңа күрә мин өйрәткәнне кабул итег ез. 11 Зирәк акыл
якутлардан яхш ырак, күңел теләгән һәр нәрсәдән кадерлерәк.
12 Мин, зир әк акыл, хикмәтле фикер белән дусл ыкт а яшим, төпле гыйлем эз
лим. 13 Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү – явызл ыкн ы дошман күрү дигән сүз;
мин тәкәбберлекне, мин-минлекне өнәм им, зол ым юлына һәм мәкерле телләргә
нәфрәт белән карыйм. 14 Миндә – үгет һәм аек акыл; мин – гак ылн ың үзедер, һәм
кодрәт тә миндәдер. 15 Минем кодрәтем белән патшалар патшал ык итә, хөкемдар
лар гаделлек урнашт ыра. 16 Минем кодрәтем белән түрә һәм башл ыклар, җир йө
зенең барл ык хак имнәре гадел идарә итәләр. 17 Мине ярат уч ыларн ы мин яратам,
һәм мине эзләүчеләр мине табарлар. 18 Байл ык һәм кадер дә, җуелмас хәзинә һәм
бәрәкәт тә – минем ихт ыя рда. 19 Минем җимешләрем алт ыннан – иң саф алт ын
нан да гүзәлрәк, мин китергән файда саф көмешкә караганда күп югары. 20 Мин
тәкъвал ык юлыннан, гаделлек сукмаг ыннан йөрим 21 һәм үземне ярат уч ыларга
байл ык китерәм, аларн ың хәзинәләрен артт ырам.
22 Раббы Үз юлын ың баш ында ук, борын-борыннан, Үзенең илаһ и гамәлләр ен
башк арырга керешкәнче үк, мине булд ырд ы. 23 Җир-дөнья башлан уга кадәр үк,
әүвәлдән үк барл ыкк а килдем мин. 24 Диңг ез чоңг ыллары әле булмаган вак ытта
ук, мул сул ы чишмәләр-елгалар әле юк чакта ук туд ым. 25-26 Аллаһ ы әле җирне дә,
кырларын да, дөнья н ың башланг ыч туфраг ын да барл ыкк а китермәгән вак ытта,
таулар әле үз урыннарына урнашт ырыл удан элек, калк ул ыклардан элек туд ым мин.
27 Аллаһ ы күкләрне яратк анда, мин анда идем. Аллаһ ы диңг ез упк ын ы өст еннән
офык сызыг ын сызган чакта, 28 күк йөзенә бол ытлар урнашт ырган, упк ыннардан
чишмә юлларын ныг ытк ан чакта, 29 сулар үз чикләреннән таш ып чыкмасын дип,
диңг езгә ярлар ихт ыя р иткән, җиргә ниг ез терәкләр куйган чакта, 30 мин һөнәрче
сыйфат ында Аллаһ ы янында булд ым, һәр заман, һәр көн Аның сөенече, һәрвак ыт
Аның янында куан уч ы булд ым. 31 Аллаһ ы бар иткән дөнья н ы һәм адәм балаларын
күреп сөендем.
1
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32 Менә шулай, угылларым, мине тыңлаг ыз, бары миңа иярүчеләр бәхет табарлар!
Нәсыйхәтләремне тыңлаг ыз һәм акыл җыег ыз; зирәк акылн ы кире какмаг ыз.
34 Минем капк ам янында, өем ишег е төб ендә һәр көн, мине көт еп, уяу сакт а торг ан
кеше бәхеткә ирешер! 35 Мине тапк ан кеше торм ыш юлын да табар һәм Раббысын ың
илт ифат ын да казан ыр. 36 Ә инде миңа карш ы гөнаһ кыл уч ы бөлг енлеккә төшәр;
мине дошман күрүчеләр һәммәсе үлемне яр итәрләр.
33

9

Зирәклек, җиде багана күтәреп, үзенә йорт салд ы, 2 хайван чалд ы, тәмләткеч
ләр куш ып, шәраб куйд ы, аш табын ы әзерләде. 3 Аннан, асрауларын җибәреп,
шәһәрнең калк у урыннары өстеннән игълан әйттерде:
4 – Кемг ә акыл кир әк, монда килег ез!
Акыл ы сай булганнарн ы да чак ырд ы:
5 – Килег ез, минем ашн ы ашаг ыз, мин хәз ерләг ән шәрабт ан авыз итег ез; 6 акыл
сыз эшләрег езне ташласаг ыз, имин яшәрсез; акылл ы юлда йөрег ез, – диде.
7 Мәсхәр әләп көл үченең сүз ен дөр есләс әң – мыск ыл алырсың, яманн ы шелт әлә
сәң – хурл ыкк а кал ырсың. 8 Мәсхәрәләп көл үчене шелтәләмә, юкса сине күрәлмас
бул ыр; зирәкне шелтәлә – ул сине ярат ыр. 9 Нәсыйхәтне зирәк кешегә җиткерсәң,
ул таг ы да зирәгрәк бул ыр; гадел кешене өйрәтсәң, ул белемен артт ырыр.
10 Зир әклекнең баш ы – Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү; Раббын ың мө
катдәслег енә төшен ү – акылл ыл ык. 11 Чөнк и зирәк акыл синең гомер көннәреңне
артт ырыр һәм гомер елларыңн ы озайт ыр. 12 Зирәк икәнсең, бу сиңа үзең өчен ки
рәк; мәсхәрәле көл үче икәнсең, михнәте дә үз өстеңә төшәр.
13 Аңг ырал ык – берн и белмәс гаугалы-аңсыз хат ын – 14-15 үз эшләр е белән урамда
үтеп-сүтеп йөрүче ирләрне җәлеп итәр өчен, өенең ишег е төбенә чыг ып яки шә
һәрнең берәр калк урак җиренә менеп, урынд ыкк а утырыр да:
16 – Кемг ә акыл кир әк, монда килег ез! – дип чак ырыр; акыл ы сай булг аннар
га: – 17 Урлап эчкән су татл ы, урлап ашаган икмәк тәмле, – дип вәсвәсә сал ыр.
18 Егет белм и ки, анда керг әннәр инде мәе т, үлем ияләр едер.
1
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Сөләйман патшаның хикмәтле сүзләре
Сөләйман патшан ың гыйбрәтле сүзләре.
Зирәк угыл атасын шатланд ырыр, ә акылсыз угыл анасын кайгы-хәсрәткә
бат ырыр.
2 Нах ак юл белән табылг ан хәзинә файда кит ермәс, тәкъв ал ык исә үлем
нән котк арыр.
3 Раббы тәкъв а бәндәс енең җан ына ачыг ырг а юл куймас, яманн ың ком
сызл ыг ын исә кире кагар.
4 Ялк ау куллар кешене фәк ыйрь итәр, ә тырыш куллар бае т ыр.
5 Җәен үз вак ыт ында ашл ыг ын урып-җыйган угыл акылл ыд ыр, ә урак
өстендә вак ыт ын йоклап узд ырган угыл хурл ык китерер.
6 Тәкъв а кешенең күңелендә мәрхәмәт бул ыр, яманн ың теле исә зол ым
белән туен ыр.
7 Тәкъва кешенең истәлег е мөбарәк бул ыр, ә яманн ың исеме тиз оныт ыл ыр.

1
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Зирәк кеше үгетне кабул итәр, ә ахмак телле абын ып егыл ыр.
Туры юлдаг ы кеше хәвефсез йөрер, ә кыек юлдаг ы тозакк а эләг ер.
10 Күз кысып ишарәләүче кеше бәлагә сал ыр, ә ахмак телле абын ып егыл ыр.
11 Тәкъв а кешенең теле – торм ыш чишмәс е, ә яманн ың теле зол ым бе
лән туен ыр.
12 Нәфр әт хис е гауг а туд ырыр, әмма мәхәбб әт хис е барл ык гөнаһларн ы
каплар.
13 Акыл ияс енең авызыннан хикмәт чыг ар, ә акылсызн ың сырт ына чы
бык төшәр.
14 Зир әкләр белем туплар, ә акылсыз кеше үзенең теле белән һәлакәт ен
якынайт ыр.
15 Байн ың милке – куә тле шәһәрдер, ярл ын ың бәлас е – фәк ыйрьлект ер.
16 Тәкъв а кешенең әҗер е – торм ышк а юл, ә яманн ың табыш ы – җәз ад ыр.
17 Нәсыйхәткә тугры кеше торм ыш бирүче юлдад ыр, ә нәсыйхәтне кир е
каг уч ы адаш ып йөрер.
18 Нәфр әт ен яшерг әннең теле дә ялг ан сөйләр, ялг ан тарат уч ы исә ахмак
бул ыр.
19 Күп сөйләү гөнаһк а кит ер ер, ә телен тыйг ан акылл ы бул ыр.
20 Тәкъв а кешенең сүзләр е саф көмеш кеб ек, ә яманн ың күңеле буп-буш.
21 Тәкъв а кешенең теле күпләрне тукланд ыра, ә ахмак кеше акыл азл ы
гыннан харап була.
22 Раббын ың фат их асы кешене бае т а һәм кайгы-хәсрәттән котк ара.
23 Ахмак кеше өчен с җиная ть эшләү күңел ачу кеб ек, ә акылл ы кешенең
сөенече – зирәклектер.
24 Яман кешенең курыкк ан ы үз баш ына килер, ә тәкъв а кешенең теләг е
үтәлм и калмас.
25 Яман кеше үзе чыг арг ан өермәдән юк бул ыр, ә тәкъв а кешенең ниг ез е
мәңг елек.
26 Теш өчен – серкә, күз өчен төт ен ничек булса, йом ыш ы төшкән кеше
өчен ялк ау да шунд ый.
27 Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү гомерне озайт ыр, ә яман кеше
ләрнең гомер еллары кыск ара барыр.
28 Тәкъв а кешеләрнең өмет е – шатл ык, ә яман кешеләрнең өмет е акланмас.
29 Раббын ың юлы – нам усл ы кеше өчен сыен у урын ы, ә явызл ык кыл у
чылар өчен – һәлакәт.
30 Тәкъва кеше гомер-гомергә тотрыкл ы яшәр, ә яман кеше иленнән куы л ыр.
31 Тәкъв а кешенең авызыннан хикмәт чыг ар, ә яманн ың теле чабып өзелер.
32 Тәкъв а кешенең телендә – ягымлы-хуш сүзләр, ә яманнарн ың телендә
әдәпсез сүзләр бул ыр.
8
9
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		 1 Алд ый торган үлчәү – Раббы карш ында кабахәтлек; Раббыга үлчәүнең
гадел булган ы хуш.

939

Гыйбрәтле сүзләр 11
2 Тәкәбб ерг ә ияр еп, хурл ыг ы да килеп җит әр, әмма тыйнакларг а ияр еп,
зирәклек килер.
3 Гадел кешенең күңел сафл ыг ы аңа туры юл күрс әт ер, ә мәкерле кешенең
хәйләсе аның үзен һәлак итәр.
4 Хисап көнендә байл ык ярдәм итә алмас, тәкъвал ык исә үлемнән котк арыр.
5 Гаепс ез кешене тәкъв ал ыг ы туры юлдан алып барыр, ә яманнар үзлә
ренең яманл ыг ыннан һәлак бул ыр.
6 Гадел кешене тәкъв ал ыг ы котк арыр, ә яманнар үзләренең явыз ния тләре
арк асында тозакк а эләг ер.
7 Яманн ың үлеме белән берг ә аның өметләр е дә юкк а чыг ар, бозык ке
шенең өметләре җимерелер.
8 Тәкъв а кеше бәла-казадан кот ыл ып кал ыр, ә аның урын ына бәла-казага
явыз кеше эләг ер.
9 Монафикъ кеше үзенең мәкерле теле белән якын ын һәлак итәр, әмма
тәкъва кешеләр зирәклекләре арк асында бәладән кот ыл ып кал ырлар.
10 Тәкъв а кешеләр унышка ирешкәндә, шәһәр шатл ыкк а күмелер; явызлар
һәлак булганда, тантана итәр.
11 Гаделләрнең бәр әкәтле фат их асы шәһәрне югары күт әр ер, ә явызлар
ның мәкерле теле аны җимереп ташлар.
12 Акыл ы сай кеше үзенең якын ын хурлап тәм табар, акылл ы кеше исә
дәшм и кал ыр.
13 Сүз йөрт үче кеше серне ачар, ышан ычл ы кеше исә серне сакл ый белер.
14 Үгетс ез хал ык бөлг енлеккә төшәр, ә үгетчеләр е күп хал ык имин яшәр.
15 Чит-ят кеше өчен үз өст енә җав апл ыл ык алуч ы бәлаг ә тарыр, ә бу йөкне
үз өстенә алудан баш тарт к ан кеше хәвефсез яшәр.
16 Ачык йөзле хат ын – хөрмәт, ә тырыш кеше байл ык каз ан ыр.
17 Миһербанл ы кеше үз-үзенә игелек итәр, ә миһербансыз кеше үз-үзенә
зыя н китерер.
18 Яман кешенең бар эше өметс ез чыг ар, ә тәкъв ал ык орл ыг ы чәч үченең
әҗере ышан ычл ы бул ыр.
19 Тәкъв ал ык кешене торм ыш юлына керт ә, ә явызл ык эст әүче үзенең
үлемен якынайта.
20 Күңеле мәкерлеләр Раббы карш ында җир әнг еч санал ыр, әмма гөнаһсыз
юлдаг ыларн ы Раббы якын күрә.
21 Хак ыйк ать ки, яманнар җәзасыз калмас, тәкъва кешеләр исә котк арыл ыр.
22 Җилб әз әк хат ынн ың гүз әллег е – дуңг ыз борын ындаг ы алт ын боҗра
белән бер үк.
23 Тәкъва кешеләрнең эстәгәне – фәк ать игелек, яманнарн ы көткән нәр
сә – газап.
24 Бер әү юмарт була, шулай да аның байл ыг ы арт а бара; икенче бер әү бик
саран булса да, фәк ыйрьлектән кот ыла алм ый.
25 Юмарт җанл ы бай бул ыр; бүт әннәрг ә ярдәм иткәннең үзенә дә әҗер
чыгар.
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26 Кыйммәт бәһ а өмет итеп, ашл ыг ын сатм ыйча торуч ын ы хал ык карг ар,
ә ашл ыг ын вак ыт ында сатк анн ы мактар.
27 Кем игелек эст и, ул илт ифат табар, ә кем яманл ык эзл и, эзләг әне ба
шына килер.
28 Байл ыкк а гына өмет итүче егыл ыр, ә тәкъв а кеше җәйг е яфрак кеб ек
яшәрер.
29 Үз өенең иминлег ен тузд ыруч ы әҗерг ә җил алыр; ахмак кеше зир әк
акылл ыга кол бул ыр.
30 Тәкъв а кешенең җимеше – тер еклек агач ы; зир әклек саф җаннарн ы
үзенә җәлеп итәр.
31 Тәкъв а кеше дөнья л ыкт а ук бүләкләнер, ә яман бәндә һәм гөнаһк яр,
һичш иксез, җәзасын алыр.

12

		 1 Нәсыйхәтне үз күрүче белемне дә ярат ыр, ә шелтә сүзен күрәлмауч ы –
томанад ыр.
2 Игелекле кешедән Раббы разый бул ыр, ә мәкерле кешене хөкем итәр.
3 Явыз гамәлләр е белән кеше иминлек каз ана алм ый, тәкъв а кешеләрнең
исә ниг ез там ырлары нык бул ыр.
4 Игелекле хат ын – ире өчен таҗ, яманаты чыкк ан хат ын исә иренең сө
якләрендәг е черек кебек.
5 Тәкъв а кешенең уй-теләге – гаделлек, ә явызларн ың үгет е – мәкер.
6 Явызларн ың сүзләр е – кан кою өчен тоз ак, ә гаделләрнең сүз е яман
лыктан котк ара.
7 Явызлар гөнаһларына бат ып дөмег ерләр, ә тәкъв аларн ың өе имин торыр.
8 Акыл ы зир әк булг анн ы макт арлар, ә бозык уйл ы бәндә нәфр әткә ду
чар бул ыр.
9 Бер телем икмәккә мохт аҗ бул ып та, үзен затл ы итеп күрс әт ерг ә ты
рыш уч ы тәкәббердән үзе эшләп ризык табуч ы гад и кеше күпкә яхш ырак.
10 Тәкъв а кеше үзенең мал-туары турында да кайг ырт ып яшәр, явызн ың
күңеле исә рәх имсез.
11 Үзенең җир ен эшкәрт үче икмәккә туя р, ә эшләм ичә көн күрүчеләрг ә
ияргәннең акыл ы сайд ыр.
12 Яман кеше нам усл ыларн ы явыз гамәлләр ятьмәс енә эләкт ер ерг ә теләр;
әмма тәкъваларн ың ниг ез там ырлары нык.
13 Явыз кеше үз сүз енең тоз аг ына эләг ер, ә тәкъв а кеше бәладән кот ыл ыр.
14 Кеше үз сүз енең җимешләр е белән игелеккә ирешә; һәм бүләг е дә ке
шегә хезмәтенә карап бирелә.
15 Ахмак кеше үзенең юлын туры дип уйлар; ә акылл ы кеше үгет-киңәшкә
колак сал ыр.
16 Ахмак кешенең ачуы тиз кабын ыр, ә акылл ы кеше хәк ар әт ител үен
яшерә белер.
17 Хак ыйк ать сөйләүченең сүзләр е гадел; ялг ан сөйләүченең шаһ итл ыг ы
да ялган.
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18 Әдәпс езнең сүзләр е кеше җан ын үткен кыл ычт ай телг әл и, ә акылл ы
кешенең сүзләре йөрәккә дәва бул ып ята.
19 Хак сүзнең гомер е – мәңг елек, ә ялг ан сүзнең гомер е – күз ачып йом
ганч ы гына.
20 Усал ния тле кешеләр йөр әг ендә – мәкер, ә тат ул ык якл ы кешеләр йө
рәг ендә сөенеч-шатлык бул ыр.
21 Тәкъв а кешег ә һичн инд и явызл ык килмәс, яман кешенең күңеле исә
золым-әшәкелек белән тулган.
22 Ялг ан сөйләү – Раббы алд ында җир әнг ечт ер, ә хак ыйк ать сөйләүчене
Раббы үз күрә.
23 Зир әк кеше үзенең белг әнен яшер еп сакл ый, ә акылсыз кеше үзенең
ахмакл ыг ын теленә күчерә.
24 Тырыш кеше хак имлек итәр, ә ялк ау кеше кол бул ыр.
25 Йөрәктәг е саг ыш кешенең рух ын төшерә, ә ягымл ы сүз аның күңелен ача.
26 Тәкъв а кеше үзенең якын ына дөр ес юл күрс әт ер, ә яманнар күрс әткән
юл адашт ырыр.
27 Ялк ауг а кош итен кызд ырып ашау да насыйп түг елдер, ә тырыш кеше
зур байл ыкк а ия бул ыр.
28 Тәкъвал ыкн ың юлы – торм ышк а илт үче юлд ыр; торм ыш юлында үлем юк.

13

		 1 Акылл ы угыл үз атасын ың үгет-нәсыйхәтен тыңлар, ә җәнҗ алл ы угыл
шелтә сүзенә колак салмас.
2 Кеше үзе әйт кән яхш ы сүзләрдән игелек күр ер, ә сКан ун бозуч ы үзенең
җан ында бары явызл ык тоя р.
3 Телен тыйг ан җан ын саклар, ә авызын ерып күп лыг ырдауч ы үзен бәлаказага дучар итәр.
4 Ялк аун ың җан ы нәрс ә генә эст әс ә дә, теләг енә ирешмәс, ә тырыш ке
шенең җан ы тук бул ыр.
5 Тәкъв а кеше ялг анн ы дошман күр ә, ә яман кеше үзен хур һәм рисв ай итә.
6 Гаепс ез кешене тәкъв ал ык сакл ар, ә нам уссызн ы кылг ан гөн аһл ары
һәлак итәр.
7 Кайб ер кеше, һичнәрс әс е булмаса да, бай бул ып кылана; икенче бер әү,
байл ыг ы зур булса да, үзен ярл ы итеп күрсәтә.
8 Бай кеше байл ыг ы белән үзенең торм ыш ын саклап кал ыр, ә фәк ыйрь
кешегә һичнәрсә янамас.
9 Тәкъв аларн ың уты якт ы янар, ә яманнарн ың шәме пыск ып сүнәр.
10 Тәкәбб ер кешедән фетнә чыг ар, ә киңәш-табыш итүчеләр акыл җыя р.
11 Хәр әм юл белән табылг ан мал тиз бет әр, ә хезмәт белән табылг ан ы
арта барыр.
12 Гамәлг ә озак ашмаг ан өмет йөр әкне әрнет ер, ә чынга ашк ан ы тер еклек
агач ыдай бул ыр.
13 Гыйбр әтле сүзне санг а сукмаучы үзенә зыя н кит ерер, ә үгет-нәсыйхәткә
колак сал уч ы тиешле әҗерен күрер.
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14 Зир әк акыл ияс енең өйр әт үләр е – үлем тоз аг ыннан сакл ый торг ан те
реклек чишмәседер.
15 Аек акыл кеше күңеленә хуш килер, явызларн ың юлы исә һәлакәткә
илтер.
16 Аңл ы кеше белемг ә тая н ып эш итәр, ә аңсыз кеше ахмакл ыг ын күрсәт ер.
17 Начар илче бәлаг ә эләг ер, ышан ычл ы илче иминлек кит ер ер.
18 Нәсыйхәтне кир е каг уч ы фәк ыйрьлеккә һәм мәсхәр әг ә дучар бул ыр,
ә мәсл ихәтне тот уч ы хөрмәт казан ыр.
19 Гамәлг ә ашк ан теләк җанн ы җыл ыт а; ахмаклар өчен иң газ апл ысы –
яманл ыктан аерыл у.
20 Зир әкләр белән аралаш уч ы үзе дә зир әк бул ыр, ә ахмаклар белән дус
лык йөрт үче юлдан язар.
21 Гөнаһл ылар бәла-казага кал ыр, ә тәкъв а кешеләр бәр әкәт табар.
22 Яхш ы кеше оныкларына да мирас калд ыра, ә гөнаһл ын ың байл ыг ы
тәкъва кешеләр файдасына бул ыр.
23 Фәк ыйрьләр басуы нда да ашл ык мул игелә, әмма гаделс езлекләр ар
касында алардан да кайберәүләр һәлак була.
24 Ата кеше үз угл ын чыбыкларг а кызг ана икән, димәк, ул аны яратм ый;
ә кем үз угл ын ярата, ул аны чыбыклап үстерә.
25 Тәкъв а кеше туйг анч ы ашар, ә яманн ың карын ы ач кал ыр.

14

		 1 Акылл ы хат ын үзенең өен җыеп тотар, ә акылсыз хат ын аны үз куллары
белән җимерер.
2 Туры юлдан йөрүче кеше Раббысына хөрмәт күрс әт ә, ә юлы бозык кеше
Аны санга да сукм ый.
3 Ахмакн ың телендә тәкәбб ерлек каз асы бул ыр, зир әкләр исә телләр е
белән үз-үзләрен сакларлар.
4 Үгезләр юк җирдә утл ык та буш; мәг әр үгезләр көченнән күп табыш
алып булад ыр.
5 Иман ы нык шаһ ит ялг ан сөйләмәс, ә ялг анч ы шаһ итн ың телендә ал
даш у күп бул ыр.
6 Тәкәбб ер кеше, зир әклек эст әс ә дә, аңа ирешмәс, ә аңл ы кеше өчен
белем алу җиңелдер.
7 Ахмак кешедән читләш, чөнк и аның авызыннан акылл ы сүз ишетмәссең.
8 Акылл ы кешенең зир әклег е – аның үз юлын аңлавында; аңсызларн ың
ахмакл ыг ы исә – аларн ың ялг ыш фикердә бул уы нда.
9 Ахмаклар гөнаһк а көлеп карар, ә гадел кешеләр Раббын ың илт ифат ын
казан ыр.
10 Йөр әк үзенең әрн үен үзе генә белер, һәм ул үзенең шатл ыг ын да читләр
белән уртаклашмас.
11 Явызларн ың йорт ы бөләчәк, ә гаделләрнең тораг ы чәчәк атачак.
12 Юлн ың кайб ерс е кешег ә туры бул ып тое л ырг а да мөмк ин, әмма аның
ахыры – үлемдер.
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13 Шатлан ып көлг ән чакт а да, йөр әк сыкрарг а мөмк ин, һәм шатл ыкн ың
да ахыры кайг ыга әйлән үе ихт имал.
14 Күңеле азг ын кеше – үзенең бозык юлыннан, ә игелекле кеше үзенең
игелег еннән туен ып яшәр.
15 Аңсыз кеше һәр ишеткән сүзг ә ышан ыр, акылл ы кеше исә юлындаг ы
һәр адым ын уйлап-үлчәп атлар.
16 Зир әк кеше яманл ыкт ан курк а һәм аңардан кача, ахмак кешег ә исә
дуамалл ык һәм мин-минлек хас.
17 Дуа мал кеше ахмакл ык эшләр; ния т е бозык кешег ә нәфр әт белән ка
рарлар.
18 Томана кеше ахмакл ыкн ы мирас итәр, аңл ы кеше исә үзенә гыйлем
таҗ ы казан ыр.
19 Игелекс ез кешеләр – игелеклеләр алд ында, ә гаделс езләр тәкъв а кеше
нең капк асы карш ында баш иярләр.
20 Фәк ыйрь кешене хәтт а кардәш-якыннары да чит күр ер, ә байн ың дус
лары күп бул ыр.
21 Үз якын ын дошман күрг ән кеше гөнаһ эшл и; ә кем фәк ыйрьләрг ә ми
һербанл ы, ул – бәхетле.
22 Явыз ния тле кешеләр юлдан язм ыйларм ын и?! Әмма мәрхәмәт белән
тугрыл ык фәк ать игелекле кешеләргә генә хас.
23 Һәр хезмәтнең табыш ы була, ә сафсат адан зыя н гына килә.
24 Зир әкләрнең таҗ ы – аларн ың байл ыг ы, ә наданнарн ың ахмакл ыг ына
дәл ил – шул ук ахмакл ык.
25 Ышан ычл ы шаһ ит җаннарн ы котк арыр, ә ялг ан шаһ ит хыя нәткә сә
бәп бул ыр.
26 Өмет-ышанычның ныг ы – Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү; һәм
Раббы – анд ый кешеләрнең балалары өчен дә сыен у урын ыд ыр.
27 Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү – үлем тоз аг ыннан сакл ый торг ан
тереклек чишмәседер.
28 Патшан ың бөеклег е – аның халк ы күп бул уда; ә халк ы аз булг ан хө
кемдар харап бул ыр.
29 Сабыр кеше акылг а бай бул ыр, ә дуа мал кеше күп ахмакл ыклар эшләр.
30 Күңел сабырл ыг ы – тәнг ә сихәт, ә көнчелек сөя кләрне черетә.
31 Фәк ыйрьне рәнҗет ү аның Ярат уч ысын хурлау белән бер; Раббысын
хөрмәт иткән кеше исә мохтаҗларга мәрхәмәт күрсәтер.
32 Яман кеше үз явызл ыкл ары өчен тиешле җәз асын алм ый калм ас, ә
тәкъва кешенең, җан биргәндә дә, кот ыл уга өмете сүнм и.
33 Зир әклек акыл ияс енең йөр әг ендә яши, фәк ать ахмак кешеләр йөр ә
гендә генә ул үзенең барл ыг ын сиздерм ичә тора.
34 Тәкъв ал ык хал ыкн ы югары күт әр ә, ә гөнаһ – хал ык өчен хурл ык.
35 Патша үзенең мәрхәмәт ен акылл ы колларына күрс әт ә, ә ачуы н үзен
хурлауч ы бәндәләренә карш ы юнәлтә.
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Йомшак җавап ярсун ы басар, мәсхәрәле сүз исә ачун ы кузгат ыр.
Зир әкнең теле файдал ы белем бир ер, ә ахмакн ың теле бары ахмакл ык
чәчәр.
3 Раббын ың күз е җитмәг ән урын юк; Ул явызларн ы да, игелекле бәндә
ләрен дә күреп-күзәтеп торыр.
4 Йомшак тел – тер еклек агач ы, әмма тотнаксыз тел рухн ы какшат ыр.
5 Ахмак угыл атасын ың үгет-нәсыйхәтенә игът ибар бирмәс; мәг әр шелт ә
сүзләренә колак сал у – акылл ыл ык билг еседер.
6 Тәкъв ан ың өендә мул хәзинә бул ыр, ә яманн ың килер ендә – тарк ау л ык.
7 Зирәкләрнең теле гыйлем тарата, ә ахмакның күңелендә гыйлемгә урын юк.
8 Явыз кеше кит ерг ән корбан – Раббы алд ында зур кабахәтлект ер, ә гадел
кешенең догасын Ул мәгък уль күрер.
9 Раббы яман кешенең юлын а җир әнеп карый, ә тәкъв ал ык юлынн ан
йөрүчене үз күрә.
10 Хак юлдан тайп ыл уч ы кат ы җәз асын алыр, шелт ә сүз ен кир е каг уч ы
исә һәлак бул ыр.
11 Үлеләр аймаг ы һәм һәлакәт урын ы Раббыг а анык билг еле, әмма адәм
балаларын ың күңелләрендә ни барын Ул бигрәк тә сизг ер күзәтә.
12 Азг ын кеше үзен фаш итүчене яратмас һәм зир әк кеше янына якын
бармас.
13 Күңеле шатн ың йөз е дә нурл ы, ә йөр әкнең әрн үе рухн ы какшат а.
14 Аңл ы кешенең йөр әг е белем эзләр, ахмак кеше исә ахмакл ыг ы белән
туен ыр.
15 Бәхетс ез кешенең көннәр е тот аш саг ышл ы бул ыр, ә күңеле шат кеше
һәрвак ыт кәеф-сафа кыл ып яшәр.
16 Раббыг а сыенг ан хәлдә азг а шөкер кыл ып яшәү зур хәзинә ияс енең
кайгы-шөбһә тул ы торм ыш ыннан яхш ырак.
17 Яшел азыкк а канәг ать бул ып дусл ыкт а яшәү симез үгез ите ашап дош
манл ыкта яшәүдән яхш ырак.
18 Кызу кешедән низ аг чыг ар, сабыр кешедән ызг ыш тукт ал ыр.
19 Ялк аун ың йөр ер юлын чәнечкеле үлән баск ан, ә гадел кешенең юлы
тигез-шомадыр.
20 Зир әк угыл атасын шатланд ырыр, ә акылсыз угыл анасын санг а сукмас.
21 Зиһенсез кеше өчен ахмакл ык – сөенеч, ә акылл ы кеше туры юлдан йөрер.
22 Киңәшс ез эш тарк ал ыр, ә киңәш күп җирдә эш ахырына җиткер елер.
23 Шатл ыкк а сәб әп – кешенең гадел җав абында; сүзнең вак ыт ында әй
телгәне яхш ы.
24 Зир әк кешенең гомер юлы үлеләр йорт ыннан кот ыл у тарафына – юга
рыга таба юнәлгән.
25 Раббы тәкәбб ернең йорт ын бөлг енлеккә төшер ер, ә тол хат ынн ың ыза
нын ныг ыт ыр.
26 Явызл арн ың усал ния тләр е – Раббы алд ынд а зур кабахәтлек, ә хак
сүзләрне Ул мәгък уль күрә.
1
2
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27 Комсыз бәндә үзенең йорт ын бәлаг ә сал ыр, ә ришвәтне күр әлмауч ы
кеше имин яшәр.
28 Тәкъв а кеше әйт ер сүз ен төпт ән уйлар, ә яман кеше авызыннан явыз
лык чәчәр.
29 Раббы яманнардан ерак торыр, ә тәкъв а бәндәләр енең дог асын ишет ер.
30 Нурл ы күз караш ы йөр әкне җыл ыт ыр, яхш ы хәб әр сөя кләрне ныг ыт ыр.
31 Торм ыш гыйлеменә игът ибарл ы колак зир әкләр арасында бул ыр.
32 Үгет-нәсыйхәтне кир е каг уч ы үзенең җан ын рәнҗет ә, ә шелт ә сүз енә
колак сал уч ы акыл җыя.
33 Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү зир әклекне артт ырыр, ә күндәмтыйнак бул у дан-хөрмәткә юл ачар.
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Кеше үзенең ниятен күңеленнән фараз итә, әмма соңгы сүзне Раббы әйтә.
Кеше үзенең барл ык юлларын пакь дип уйл ый, әмма Раббы бәндәләре
нең ния тләрен үлчәп-күзәтеп тора.
3 Эшләр еңне Раббы иркенә тапш ырсаң, ния тләр ең гамәлг ә ашыр.
4 Раббы һәр нәрс әне Үз максат ы өчен яратт ы, бәла-каза көненә кадәр Ул
хәтта яман кешене дә саклар.
5 Күңеле тәкәбб ер кеше Раббы алд ында кабахәт санал ыр; һичш икс ез, ул
кеше җәзасыз калмас.
6 Мәрхәмәт вә тугрыл ык белән кеше үзенең гөнаһ ына ярл ык ау табар, Раб
быдан курк уы һәм Аңа хөрмәте белән явыз гамәлләрдән саклан ыр.
7 Кешенең юлы Раббыг а мәгък уль булса, Раббы аны дошманнары белән
дә тат улашт ырыр.
8 Гадел юл белән табылг ан аз гына нәрс ә дә нах ак юл белән табылг ан күп
малдан яхш ырак.
9 Барыр юлын кеше үзе билг ел и, әмма адымнарын ың юнәлеше – Раббы
ихт ыя рында.
10 Патшан ың авызында – илһ амл ы сүз; хөкемдә аның авызыннан хат а
сүз сөйләнмәс.
11 Дөр ес көйләнг ән бизмән һәм үлчәү тәл инкәләр е – Раббыдан; үлчәүнең
барл ык герләре дә Аның хөкемендәдер.
12 Явыз гамәл – патша өчен җир әнг ечт ер, чөнк и тәхет бары гаделлек бе
лән генә ныг ыт ыла.
13 Патшаг а тәкъв а сүз кадерле, ул дөр ес ен сөйләг әнне ярат а.
14 Патша күңелендәг е ачу – үлемг ә хәб әр; әмма зир әк кеше патшан ың да
мәрхәмәт-шәфкатен яул ый алыр.
15 Патшан ың нурл ы күз караш ы торм ыш вәгъдә итә; аның илт ифат ы яз
көнендәг е беренче яңг ыр бол ыт ы кебек.
16 Зир әклек каз ан у алт ынг а ия бул удан яхш ырак; белем каз ан у саф кө
мештән кыйммәтрәк.
17 Гаделләрнең юлы – явызл ыкт ан читкә тайп ыл у; пакь юлына тугры
калган кеше үзенең җан ын саклар.
1
2
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Горурл ык – һәлакәткә, масаю хурл ыкк а илтә.
Тыйнак рухл ы фәк ыйрьләр белән аралаш у тәкәбберләр белән табыш
бүлеш үдән яхш ырак.
20 Нәсыйхәтне тыңлап гамәл кыл уч ы игелек табар; Раббыг а тая н уч ы бә
хеткә ирешер.
21 Күңеле сизг ер кеше акылл ы дип атал ыр; сүз е ягымл ы кеше гыйлемен
артт ырыр.
22 Зиһене бар кеше өчен акыл – торм ыш чишмәс е; ә зиһене юкларн ың
җәзасы – ахмакл ык.
23 Зир әк акылл ын ың теле дә зир әк бул ыр һәм аның белемен артт ыруг а
хезмәт итәр.
24 Яхш ы сүз кәр әзле бал кеб ек: җан өчен татл ы һәм сөя кләр өчен шифал ы.
25 Юлн ың кайб ерс е кешег ә туры бул ып тое л ырг а да мөмк ин, әмма аның
ахыры – үлемдер.
26 Хезмәт кешес е үзе өчен эшл и, чөнк и эшләрг ә аны карын ы мәҗбүр итә.
27 Хәйләкәр кешенең күңелендә – явыз ния т һәм мәкер, авызында исә
чәчрәп-чәчрәп янган уттай зәһәр сүз бул ыр.
28 Мәкерле кеше гауг а чыг арыр, әләкче кеше дуслар арасын боз ар.
29 Яман кеше үзенең якын ын азд ырып бозык юлг а этәр ер, 30 күзләр ен
уйнат ып мәкерләр корыр, иреннәрен тешләп явыз гамәлләрен эшләр.
31 Агарг ан чәч – кешенең туры юлда каз ан ып алг ан шөһр әтле таҗ ы.
32 Сабыр кеше баһ ад ирдан кадерлер әк, нәф ес енә хуҗ а булг ан кеше шәһәр
яулап алуч ыдан өстенрәк.
33 Итәккә жир әб ә сал ып язм ышн ы юрыйлар, әмма кешенең бөт ен язм ы
шы – Раббы хөкемендәдер.
18
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		 1 Ите-мае җит еш, мул, әмма талаш-гаугасы күп булг ан торм ышк а кара
ганда бер кис әк катк ан икмәкле, әмма имин-тыныч торм ыш күпкә хәер
лер әк.
2 Акылл ы кол-хезмәтче хуҗ а кешенең юлдан язг ан угл ыннан өст ен бул ыр
һәм мирастан да хуҗ ан ың угыллары белән беррәттән өлеш алыр.
3 Көмеш эрет ү өчен – кызу мич, алт ын эрет ү өчен утл ы учак кир әк, ә
кешеләрнең күңел сафл ыклары Раббы тарафыннан сынала.
4 Яман кеше явызлар сүз енә колак сал ыр; ялг анч ы кеше юлдан язг аннар
ның сүзен тыңлар.
5 Фәк ыйрьне тирг әүче аның Ярат уч ысын да хурл ый; башк а бер әүнең бә
хетсезлег енә шатлан уч ы кеше җәзасын алм ый калмас.
6 Картларн ың таҗ ы – оныклар, ә балаларн ың дан ы – ата-анадыр.
7 Ахмак кешег ә – акылл ы сүз, ә хөрмәт ияс енә ялг ан сүз килешмәс.
8 Ришв әт – аны бирүче кеше өчен кыйммәтле ташк а бәраб әр; ришв әт
белән һәрнәрсәгә ирешеп була, дип уйл ый ул.
9 Үпкә-кинә тотмаг ан кешенең дуслары күп бул ыр, ә ачу саклаг ан бәндә
дусларын югалт ыр.
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10 Акылл ы кешег ә бер шелт ә сүз е дә уңай тәэсир ясар, акылсыз кешене
исә йөз мәртәбә сукт ырсаң да файдасы булмас.
11 Явыз кешенең бөт ен эст әг әне – фетнә, шуңа күр ә аңа карш ы илченең
дә иң аяусызы җибәреләчәк.
12 Ахмак уйл ы томана белән очраш уг а караг анда балаларыннан мәхрүм
калган ана аю белән очраш у хәерлерәк.
13 Яхш ыл ыкк а яманл ык иткәннең өеннән яманл ык китмәс.
14 Җәнҗ алн ың башлан уы су ташк ын ы кеб ек: аны, зураеп киткәнче, ва
кыт ында туктат у зарур.
15 Гаеплене аклау һәм гаепс езне гаепләү – икес е дә Раббы алд ында зур
кабахәтлектер.
16 Акыл җыю өчен, ахмакк а кул ындаг ы акча ярдәм итмәс, акыл тупларг а
аның барыбер зиһене юк.
17 Чын дусн ың дусл ыг ы берк айчан сүр елмәс; туг ан туг анг а ярдәм итәр
өчен дөньяга килер.
18 Ярдәм кул ы сузмакч ы бул ып, икенче бер әү өчен җав апл ыл ыкн ы үз өс
тенә алган кеше – акылсызд ыр.
19 Низагка һәв әс кеше гөнаһк а да һәв әс; үз-үзен югары куеп макт анг ан
тәкәббер үзенә һәлакәт эзл и.
20 Мәкерле йөр әк игелек тапмас; ялг ан телле бәндә бәлаг ә юлыг ыр.
21 Акылсыз угылн ың атасы үз баш ына кайг ы алыр, ахмак угылн ың атасы
куан ыч тапмас.
22 Шат-хозур күңел – тәнг ә сихәт, ә саг ышл ы йөр әк сөя кләрне корыт а.
23 Явыз кеше, гаделлек юлын боз ар өчен, куен ыннан ришв әт чыг арыр.
24 Акылл ын ың күз алд ында – зир әклек үзе, ә ахмакн ың күз караш ы дөнья
читенә юнәлгән.
25 Акылсыз угыл үзенең атасына – гарьлек, анасына кайг ы кит ер ер.
26 Гаепс ез кешене гаепләү һәм туры сүз е өчен хөрмәт ияс ен кыйнау һич
килешмәс.
27 Акылл ы кеше сүздә – тыйнак, гамәлендә сабыр-тыныч бул ыр.
28 Авызын йом ып эндәшм ичә утырса, ахмак та акылл ы бул ып күр енерг ә
мөмк ин.

18

		 1 Үзбелдекле кеше үзенә генә кирәкне эзл и һәм һәр акылл ы гамәлгә кар
шы чыга.
2 Ахмак кеше белемне яратмас, әмма үзен акылл ы итеп күрс әт ерг ә ты
рыш ыр.
3 Яманг а ияр еп – хурл ыг ы, оятсызг а ияр еп, гарьлег е дә килә.
4 Кеше теленнән түг елг ән сүзләр тир ән су кеб ек; зир әклек чыг ан аг ы
ташк ын суга охшаш.
5 Гаепс езне хаксызг а гаепләп, гаеплене аклап мат аш у – җиная тьт ер.
6 Акылсызн ың сүзләр е җәнҗ ал купт арыр һәм кыйнал уг а сәб әп бул ыр.
7 Ахмакн ың теле – үзе өчен һәлакәт, ә җан ы өчен – тоз ак.
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8 Гайб әтченең сүзләр е татл ы ризык кеб ек, алар карынн ың иң тир ән урын
нарына үтеп керәләр.
9 Эшендә ялк ау – афәтченең кардәшедер.
10 Раббын ың исеме – биек ныгытма-манара ул: тәкъв а кеше, аның эченә
кереп, хәвефтән кот ыла.
11 Байн ың милке – куә тле шәһәрдер: хуҗ асы хыя л ында ул биек ихат ал ы
с
кальга бул ып күренә.
12 Егыл ыр алд ыннан кешенең күңеле тәкәбб ерләнер, ә күндәм-тыйнак
бул у дан-хөрмәткә юл ачар.
13 Кеше сүз ен тыңлап бет ерм ичә җав ап әйт кән – ахмак, һәм хурл ыг ы да
аның үзенә бул ыр.
14 Рух и ныкл ык кешенең хаст ал ыг ын да җиңә; ә рух какшаса, аны кем
ныг ыта алыр?!
15 Аңл ы кеше колаг ы белән белем эзләр һәм йөр әг е белән акыл туплар.
16 Биргән бүләк кешегә киң мәйдан ача, ул аны бөекләр дәрәҗәсенә күтәрә.
17 Хөкемдә бер енче сөйләүче үзенең дәгъв асында хакл ы кеб ек күр енс ә дә,
көндәше, килеп, аның дәл илләрен җимерер.
18 Көчле дәгъв ач ылар арасында бәхәсне жир әб ә тукт ат а һәм хәл итә.
19 Ачуы кабарг ан кардәшең шәһәр-ныгытмадан да көчлер әкт ер: бәхәст ә
аны җиңеп булм ый.
20 Кешенең карын ы үз авызын ың җимешләр е белән тул ы: ул үзе әйт кән
сүзләр белән туена.
21 Үлем һәм яшәү – тел хак имлег ендә; телг ә ост алар аның җимешләр ен
ашарлар.
22 Хат ын тапк ан ир бәхет ен дә табар һәм Раббысын ың илт ифат ын каз ан ыр.
23 Ярл ы кеше ялв арып сөйләр, ә бай кешенең җав абы тупас бул ыр.
24 Дусларн ың күп бул уы яхш ыг а илтм и; дусн ың кайб ерс е берт уг ан ыңа
караганда да якынрак һәм кадерлерәк була.
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		 1 Ялган телле һәм өстәвенә акыл ы сай кешедән күңеле саф булган ярл ы
кеше күпкә яхш ырак.
2 Белемс ез кеше үз җан ында бушл ык тоя р һәм ашыг ып атлаг ан юлында
абын ыр.
3 Ахмакл ыг ы кешене юлдан язд ырыр һәм аның күңелендә Раббысына
карата ачу хисе кузгат ыр.
4 Байл ык дусларн ы ишәйт ер, ә ярл ын ы бердәнб ер дуст ы да ташлап кит әр.
5 Ялг ан шаһ ит һәм ялг ан сөйләүче җәз аларын алм ыйча калмаслар.
6 Түр әләр алд ында күпләр ялаг айлан ыр; һәм һәрк айсы бүләк бирүчене
үзенә дус санар.
7 Ярл ын ы барл ык туг аннары чит күр ер, аннан да бигр әк, дуслары ташлап
китәр; ул, сөйләшеп аңлаш ыр өчен, аларн ы эзләп барса да, һич тота алмас.
8 Акыл җыйг ан үзенең җан ын да ярат ыр; акыл белән гамәл кыл уч ы бә
хет табар.
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Ялг ан шаһ ит һәм ялг ан сөйләүче җәз аларын алм ыйча калмаслар.
Ахмакк а – бай-мул торм ыш, кол кешег ә акс өя к түр әләр өст еннән
хак имлек килешмәс.
11 Акылл ы кеше ачуы кабын ып кит үдән үзен тыя белер һәм бүт әннәрнең
яман эшләр енә карат а мәрхәмәтле мөнәс әб әт е белән үзенә ихт ирам яулар.
12 Патш ан ың ачуы арысл ан үкерүенә бәр аб әр, ә илт иф ат ы үлән өст ен
дәг е чык кеб ек.
13 Тинт әк угыл – атасы өчен бәл а; ә мыг ырд авык хат ын берө злекс ез
тамч ылап торг ан су кеб ек.
14 Йорт-кура һәм хуҗ ал ык – ата-анадан килг ән мир ас, ә акылл ы ха
тын – Раббыданд ыр.
15 Ялк аул ык кешене йок ыг а сабышт ырыр, иренчәк җан исә үзен ачл ык
тан инт ект ер ер.
16 Үгет-нәсыйхәтләрне үтәүче кеше үзенең җан ын сакл ар, ә йөр ер юлын
кайг ыртмаг ан кеше һәлак бул ыр.
17 Фәк ыйрьг ә күрс әт елг ән игелек Раббыг а бир елг ән бурыч кеб ек; Раббы
исә Үзенең бурыч ын кайт арм ый калм ый.
18 Өмет бар чаг ынд а, угл ыңн ы шелт әлә, юкс а аның һәл ак әт енә сәб әпче
бул ырсың.
19 Дорф а бәндә тиешле җәз асын алсын: әгәр бер кызг анс аң, аңа янә җәз а
бир ерг ә тиеш бул ырсың.
20 Зир әк бул ыр өчен, хәз ердән үк киңәшне тыңл а һәм үгет-нәсыйхәтне
кабул ит.
21 Кеше күңелендә ният-максатлар күп бул ыр, әмм а Раббы аларн ың Үзе
ихт ыя р иткәннәр ен генә гамәлг ә ашырыр.
22 Кешенең хыя нәтс ез бул уы кадерледер; ярл ы кеше ялг анч ыг а кар а
ганда күпкә яхш ырак.
23 Раббыд ан курк у һәм Аны хөрмәт итү кешене торм ыш юлын а баст ы
ра; Раббыдан курыкк ан һәм Аны хөрмәт иткән кеше үзен канәг ать һәм
хәв ефс ез тоя р; аңа берн инд и явызл ык та каг ыла алмас.
24 Ялк ау кеше туст аг анн ы кул ын а алыр, әмм а аны авызын а кит ер ерг ә
иренер.
25 Мәсхәр әләүчене җәз аг а тартс аң, гад и кешег ә дә акыл кер ер; акылл ы
ны шелт әләс әң, үгет-нәсыйхәтне үзләшт ер ер.
26 Атасын бөлдерүче һәм анасын өйдән куы п чыг аруч ы угыл – оятсыз
һәм хурл ыкл ы бәндәдер.
27 И угл ым, нәсыйх әтт ән читк ә тайп ылс аң, белем бир үче сүзл әрд ән
мәхрүм бул ырсың.
28 Ялг ан шаһ ит гадел хөкемне мыск ыл итә; яман кешеләр бозыкл ыкн ы
йот а бара.
29 Мәсхәр әләүчеләр өчен – аяусыз хөкем бул асын, ахм акл арн ың сырт
ларына тая к төшәс ен онытмаг ыз.
9
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		 1 Шәраб мәсхәрәгә калд ыра, кат ы эчемлек дуамалландыра; алар белән
мавыг уч ы һәркем акылсыз.
2 Патшан ың дәһшәт е арыслан үкерүенә тиң; аны ярсыт уч ы үзен хәв ефле
хәлгә куя.
3 Гауг адан читләш үче кешег ә хөрмәт тиеш; ә һәр ахмак гауг а чыг арыр.
4 Ялк ау кир әк вак ыт ында җир сөрмәс; урак вак ыт ында эзләнер, әмма
һичнәрсә тапмас.
5 Кеше күңелендәг е теләк-ниятләр тир ән су кеб ек; акылл ы кеше аларн ы
чумырып-чумырып алыр.
6 Күп кеше үзен: «Мин хыя нәтс ез!» – дип ышанд ырырг а тырыша, әмма
тугры кешене кем табар?!
7 Тәкъв а кеше гомер е буе гөнаһсыз сукмакт ан барыр; үзеннән соң аның
балалары да бәхетле бул ыр!
8 Хөкем тәхет ендә утыруч ы патша үзенең күз караш ы белән бөт ен явыз
лыкн ы куы п тарат ыр.
9 «Мин күңелемне пакьләдем, бар гөн аһ ымн ан арынд ым», – дип кем
әйтә алыр?!
10 Ике ягы тиг езс ез үлчәү, алдаг ыч герләр – икес е дә Раббы алд ында ка
бахәтлектер.
11 Эшләг ән гамәленә карап, хәтт а балан ың да холк ы сафм ы, гаделме икә
нен белеп була.
12 Ишет үче колакн ы, күрүче күзне – икес ен дә Раббы бар иткән.
13 Фәк ыйрь буласың килмәс ә, йок ыг а сал ынма, тук буласың килс ә, кү
зеңне ачык тот.
14 Сат ып алуч ы: «Бик кыйммәт, бик кыйммәт», – дип сат улаш ыр, ә сат ып
алгач: «Очсызга алд ым!» – дип мактан ыр.
15 Алт ын һәм күп төрле якут-асылташлар бар, әмма иң кыйммәтлес е –
акылл ы кеше авызыннан чыкк ан хак сүз.
16 Чит-ят кеше өчен үз өст енә җав апл ыл ык алуч ын ың киемен алаласың –
аны үзеңдә рәһен* итеп калд ырырга була.
17 Нах ак юл белән табылг ан икмәк кайб ер кешег ә тәмле тое л ыр, әмма
соң ыннан аның авызы эре ком белән тул ыр.
18 Зур максатлар киңәш-мәслихәт белән ныг ыт ыла; суг ышк а да киңәш
ләшм ичә чыкма.
19 Сүз йөрт үче серне ачар; тишек авыз кеше белән аралашма.
20 Ата-анасына яман теллән үченең гомер шәме дөм караңг ыл ык эчендә
пыск ып сүнәр.
21 Җиңел килг ән мирасн ың бәр әкәт е булмас.
22 «Явызл ык өчен тиешен кайт арырм ын», – димә, бу эшне Раббыг а тап
шыр, Ул сине саклап кал ыр.

* 20:16 Рәһен

– закладк а калд ырылг ан әйбер.
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23 Алдаг ыч герләр – Раббы алд ында зур кабахәтлект ер; ялг ан үлчәүне
Раббы хуплам ый.
24 Кешенең адымнары Раббы тарафыннан юнәлт елә; юкса кеше үзенең
барасы юлын кая н белсен?
25 Ашыг ып нәз ер әйт ү һәм, нәз ер әйт кәннән соң, аның турында уй йөр
тү – кеше өчен тозак.
26 Зир әк патша яманнарн ы пыр тузд ырыр һәм алар өст енә җәз а тәг әр
мәчен җибәрер.
27 Кеше күңеленең бөт ен төпкелләр ен якт ырт ып сынауч ы Раббы куйг ан
шәм – кешенең рух ыд ыр.
28 Патшан ы мәрхәмәт е һәм тугрыл ыг ы сакл ый, аның тәхет ен дә гадел
лег е тот ып тора.
29 Көч-куәт – яшьләрнең дан ы, ә картларн ы биз әг ән мат урл ык – чалар
ган баш.
30 Кыйнал у яралары һәм җәр әхәтләр явызл ыкт ан дәв ал ый, кешенең холык-фигылен төзәтә.

21

		 1 Су ташк ыннары кебек, патшан ың күңел теләкләре дә Раббы ихт ыя рын
да: Ул аларн ы кая теләсә, шул тарафк а юнәлтә.
2 Кеше йөр әг е сайлаг ан юл хак бул ып тое л ырг а мөмк ин, әмма йөр әк ом
тыл ышларын Раббы Үзе үлч и.
3 Раббы алд ында тәкъв ал ык һәм гадел эш-гамәл корбан кит ерүдән мәгъ
кульрәк.
4 Тәкәбб ер күз караш ы һәм масаючан йөр әк яман кешег ә хас, бу сыйфат
лар гөнаһ саналад ыр.
5 Тырыш кешенең уе-нияте – мулл ык; ә ашык-пошык эшләүче мохт аҗ
лыкк а дучар бул ыр.
6 Ялг ан юл белән табылг ан мал томан кеб ек тарал ып кит әр; анд ый кеше
үзен үлемгә дучар итә.
7 Яманнарн ың золым-җәбере аларн ың үз баш ына килер; чөнк и алар га
деллек юлын кире какт ылар.
8 Бозык кешенең юлы – кәкр е, ә күңеле саф кешенең эше нам усл ы бул ыр.
9 Хол ыксыз хат ын белән яшәүг ә караг анда түб әнең бер почмаг ында яшәү
хәерлерәк.
10 Бозык кешенең җан ы явызл ык тел и; якын кешес е дә аның күз ендә
шәфк ать нуры тапмас.
11 Мәсхәр әләүчег ә җәз а бир елг әндә, гад и кеше үзен зир әк тоя р, зир әккә
акылл ы сүз әйтелгәндә, ул белем җыя р.
12 Аллаһ ы – тугры, Ул явызларн ың эш-гамәлен күреп-күзәтеп торыр һәм
аларн ы бөлг енлеккә дучар итәр.
13 Ярл ын ың ялв аруы н ишет ерг ә теләм ичә, колаг ын томалаг ан ваемсызг а
үзе ярдәм сорап кычк ырган чаг ында да җавап бирелмәс.
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14 Яшерт ен бүләк – ачун ы, куенг а кыст ырылг ан ришв әт исә ярсун ы сү
релдерер.
15 Гадел хөкем – тәкъв а кеше өчен куа н ыч, явызл ык эшләүчеләр өчен –
дәһшәт.
16 Акыл юлыннан читкә тайп ылг ан кеше үлеләр аймаг ыннан урын алыр.
17 Кәеф-сафаны ярат уч ы фәк ыйрьләнер, ә шәраб һәм майл ы ризык яра
туч ыга байл ык насыйп булмас.
18 Яман бәндә – тәкъв а кешенең, хыя нәтче бәндә нам усл ы кешенең йо
лым ыд ыр.
19 Хол ыксыз һәм дуа мал хат ын белән берг ә яшәүг ә караг анда чүлдә яшәү
хәерлерәк.
20 Зир әк кешенең өендә зиннәтле җиһаз-хәзинә һәм майл ы сый бул ыр; ә
ахмакн ың бар белгәне – байл ыкн ы тузд ыруд ыр.
21 Тәкъв ал ыкк а вә тугрыл ыкк а омт ыл уч ы кеше имин яшәр һәм кадерхөрмәт казан ыр.
22 Зир әк кеше теләс ә нинд и көчле сак аст ындаг ы шәһәрг ә дә үтеп кер ә
һәм җимерелмәс дип уйлан ылган ныг ытман ы да җимерттерә алыр.
23 Авызын һәм телен тыйг ан үзенең җан ын бәладән саклар.
24 Масаючан һәм тәкәббер кеше, исемен әйт сәк, денсез бәндә, һәр адымынхәрәкәтен үзенең мин-минлегенә тая н ып эшләр.
25-26 Ач күзлелек ялк аун ы харап итәр, чөнк и аның комсызл ыг ы көннән-көн
арта, ә куллары эшләргә теләм и; тәкъва кеше исә биргәнен кызганм ый бирә.
27 Яман кешеләр кит ерг ән корбан, бигр әк тә явыз ния т белән тәкъд им
ителгәне – зур кабахәтлектер.
28 Ялг ан шаһ ит һәлак бул ыр; үз колаг ы белән ишеткәннәрне сөйләүченең
сүзе дөрескә чыгар.
29 Яманн ың чыраенда усал масаю чаг ыл ыр, ә гадел кеше үзенең юлын
нык тотар.
30 Раббын ың ихт ыя рыннан тыш зир әклек тә, акыл да, нәсыйхәт тә юк.
31 Атн ы суг ыш бәйг ес енә алдан хәз ерл иләр, әмма җиң ү – Раббыдан.
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		 1 Абруйл ы исем мал-мөлкәттән кадерлерәк, ихт ирам казан у көмеш һәм
алт ыннан кыйммәтрәк.
2 Бай белән ярл ын ың охшашлыгы шундад ыр: бер-берсе белән очраш ыр
лар; аларн ың икесен дә бер Раббы яратк ан.
3 Акылл ы кеше, бәла-каза якынлаш уы н абайлап, читкә тайп ыл ыр, тәҗ
рибәсез кеше исә, бәла эченә ташлан ып, михнәткә дучар бул ыр.
4 Тыйнак бул у, Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итүнең җимеше – бай
лык, хөрмәт һәм имин торм ыш.
5 Мәкерле кешене юлынд а чәнечкеле куа к һәм тоз акл ар саг ал ап тора;
үзенең иминлег ен кайг ырт к ан кеше анд ый юллардан ерак йөрсен.
6 Балаңа барачак юлын яшьт ән үк өйр әт, шулчак ул, карт айг ач та, бу юл
дан читкә тайп ылмас.
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7 Бай кеше ярл ылар өст еннән хак имлек итәр, ә бурычл ы кеше бурычк а
бирүченең кол ына әверелер.
8 Ялг ан чәчкән кеше бәла урып алыр; һәм аның мәкер-ачу тая г ы сынар.
9 Шәфк ать ияс е мөбар әк бул ыр, чөнк и ул үз икмәг еннән фәк ыйрьләрг ә
дә өлеш чыгара.
10 Денс езне яныңнан кусаң, гауга-җәнҗал бет әр, талаш-ызгыш, әдәпс ез
лекләр дә юкк а чыгар.
11 Күңел сафл ыг ын саклаг анн ың телендә гел ягымл ы сүзләр бул ыр; анд ый
кешене патша да үзенә дус санар.
12 Раббы күз е белем-мәгърифәтне сакл ый, ә Кан ун бозуч ын ың сүзләр ен
Ул кире кага.
13 Ялк ау әйт ер: «Тышт а арыслан йөри, чыксам – ул мине бот арлап таш
лар», – дия р.
14 Чит хат ынн ың авызы төпс ез упк ын кеб ек; Раббы ачуы на дучар булг ан
нар шунда егыл ып төшәрләр.
15 Бала күңелендә акылсыз уйлар да бул ыр, әмма әдәпкә утырт у чыбыг ы
аңардаг ы ахмакл ыкн ы тиз куы п чыгарыр.
16 Байл ыкн ы артт ыру максат ы белән ярл ын ы җәб ерләүче һәм байг а риш
вәт бирүчеләр ахырда үзләре дә фәк ыйрьлеккә төшәрләр.

Утыз киңәш
17 Кол ак сал ып тыңл а, зир әкләрнең сүзләр енә игът иб ар ит, йөр әг ең
кыйбласын минем белем хәзинәмә таба бор. 18 Чөнк и мин өйрәткәннәр
синең йөр әг еңдә сакланса һәм дә телеңә күчс ә, бу сиңа зур юан ыч бу
лыр. 19 Өмет-таянычың Раббыдан аерылмасын өчен, мин бүг ен сиңа үгетнәсыйхәтләремне җиткерәм. 20-21 Ышанычлы-хак сүзләрне өйрәнеп, минем
янга сине юллауч ыларга син дөрес җавап бирсен өчен, мин сиңа утыз киңәш
һәм үгет-нәсыйхәтемне язып күндердем түг елме?!
22 Болай да фәк ыйрь булг ан ярл ын ы талама; хөкем алд ында мохт аҗн ы
кысма; 23 мәгәр аларн ың дәгъваларын Раббы Үзе хәл итәр, аларн ы талау
чыларн ың җаннарын Раббы Үзе кисәр.
24 Күңелендә ачу саклаган кеше белән дуслашма, үчле кеше белән аралашма.
25 Юкса аларн ың гадәтләр енә өйр ән үең һәм җан ыңн ың тоз акк а эләг үе бар.
26 Ярдәм кул ы сузмакч ы бул ып, кеше бурыч ын үз өст еңә алма. 27 Юкса,
түләр чамаң калмагач, ятып йокл ый торган яст ыг ыңн ы да алып китәрләр.
28 Ата-бабаң күпт ән утырт ып куйг ан ызан таш ын күчермә.
29 Үз эшенең ост асы булг ан кешене күрг әнең барм ы?! – Анд ый кеше гад и
кешеләргә түг ел, патшаларга хезмәт итәр.
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		 1 Хөкемдар белән берг ә табынг а утырг анда, алд ыңдаг ы сыйг а җент екле
караш ташла. 2 Бик ашыйсың килс ә дә, нәф ес еңне тыя бел. 3 Табындаг ы
тәмле ризыкларг а соклан ып комсызланма; мәг әр алар – алдаучан-авыр
ризыклар.
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4 Байл ык туплау хак ында кайг ыртма; зир әклег ең анд ый уйларг а юл бир
мәсен. 5 Байл ыкка күз төшереп тә өлгермәссең, ул шунд ук юк бул ыр; байл ык
ул – канатл ы нәрсә, бөркет кебек, күккә күтәрелеп оча да китә.
6 Саран кешенең өендә ризык ашама, аның табын ындаг ы тәмле ризык
ларга алдан ып комсызланма. 7 Чөнк и саран кешенең күңелендә нәрсә булса,
аның гамәлендә дә шул бул ыр; ул сиңа: «Аша һәм эч», – дигән бул ыр, әмма
күңеле белән синең янда булмас. 8 Син анда ашаган ризык кисәг ен кире
чыгарырсың, әйт кән яхш ы сүзләрең зая га китәр.
9 Ахмак кеше колаг ына сүзләр еңне сөйләмә, чөнк и ул синең акылл ы сүз
ләреңне мыск ыл гына итәр.
10 Күпт ән утырт ып куе лг ан ызан таш ын күчермә; ятимнәр җир енә басып
кермә. 11 Чөнк и аларн ың да Яклауч ысы бар; Ул – кодрәтле, ятимнәрнең сиңа
карш ы дәгъваларын Ул Үзе тикшерер.
12 Күңелеңне гыйлемг ә беркет һәм колаг ыңн ы акылл ы сүз тыңларг а өйр әт.
13 Балан ың гаебен җәз асыз калд ырма; чыбык белән җәз алаудан кеше үлм и.
14 Чыбык белән җәз алап, син аның җан ын үлемнән котк арасың.
15 Угл ым! Син зир әклеккә ирешс әң, минем күңелем дә шатл ык кичер ер.
16 Синең авызың хак ыйк ать сүзләр ен сөйләг әндә, мин дә бөт ен җанымтәнем белән сөенермен.
17 Күңелең гөнаһл ыларг а кызыкмасын; Раббыдан курк у һәм Аңа хөрмәт
хисе гомер буе синең йөрәг еңдә саклансын. 18 Шул чакн ы синең торм ыш ың
имин-мөбарәк бул ыр, өметләрең бушк а китмәс.
19 И угл ым, тыңла һәм зир әк бул, күңелеңне хак юлг а юнәлдер. 20 Исер
гәнче шәраб эчүчеләр, шартлаганч ы ит ашауч ылар арасында булма, 21 чөнк и
эчкече һәм бирән корсаклар бөлг енлеккә төшәр, йок ы өянәг е исә аларга
сәләмә кием кидерер.
22 Атаң сүз ен тыңла; ул сине бар иткән; анаңн ы карт айг ан көннәр ендә
дә ярдәмеңнән мәхрүм итмә. 23 Хак ыйк атьне сат ып ал һәм аны кире сатма;
зирәклек, гыйлем һәм акыл җый. 24 Ата өчен тәкъва угыл – зур шатл ык,
зирәк угыл – сөенеч. 25 Синең атаң белән анаң хозурлан ып бәйрәм итсен,
анаң тантанал ы шатл ык кичерсен.
26 И угл ым! Йөр әг еңне миңа беркет, күзләр ең минем юлн ы күз әт еп тор
сын. 27 Юкса фах ишә хат ын – тирән упк ын ул, чит кеше хат ын ы – тар кое.
28 Фах ишә хат ын, юлбасар сыман, аулакта саг алап торыр һәм ирләр арасында
хыя нәтчеләр сан ын артт ырыр.
29 Кемд ә кайг ы? Кемд ә хәср әт? Кемд ә җәнҗ ал? Кемд ә ыңг ыр аш у?
Кемдә сәбәпсез җәрәхәтләр? Кемдә зәһәрле кызыл күзләр? – 30 Озаклап
шәраб янында хозурлан ып утыруч ыларда, тәмләткечләр сал ынган шәраб
эзләп йөрүчеләрдә! 31 Шәраб мат ур бул ып кызарып торса да, касә эчендә
елык-елык җемелдәсә дә, эчкәндә, татл ы тоелса да, аңа кызыг ып алданма.
32 Ахырдан ул сине зәһәрле елан кеб ек, юха кеб ек чаг ар. 33 Синең күзләр е
ңә сәер нәрсәләр күренер, күңелеңдә юньсез уйлар туар. 34 Һәм син үзеңне
диңг ез уртасындаг ы көймәнең озын колгасы баш ында йок ыга талган бер
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кеше итеп хис итәрсең. 35 Аннары әйтерсең: «Мине кыйнад ылар, әмма мин
авырт у сизмәдем; мине төрткәләделәр, әмма мин хәтерләм им. Уянгач, таг ын
шәраб эзләргә китәрмен», – дия рсең.
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		 1 Яман кешеләрдән көнләшмә һәм алар белән аралашма. 2 Чөнк и аларн ың
йөрәкләре фәк ать золым-җәбер эзл и, авызлары фәк ать яманл ык чәчә.
3 Йорт зирәклек белән корыл ыр һәм акыл белән ныг ыт ыл ыр. 4 Һәм йортн ың
эче дә һәртөрле кыйммәтле, гүзәл әйберләр белән осталарча җиһазлан ыр.
5 Зир әк кеше кодр әтле бул ыр; акылл ы кеше үзенең кодр әт ен артт ыра
барыр. 6 Шуңа күрә суг ыш ыңн ы бөтен яктан уйлап, акыл белән алып бар;
суг ышн ың күп киңәшләр ниг езендә алып барылган ы уңыш китерә.
7 Ахмак кеше өчен зир әклек арт ык югары; капк а төб е җыеннарында ул
авызын ачып сүз әйтә алмас.
8 Явыз ния тле кеше азг ын дип атал ыр. 9 Ахмакн ың ния т е гөнаһ санал ыр,
ә башк аларн ы мыск ыллау ч ыга җирәнеп карарлар.
10 Әгәр син бәла-каза килг әндә хәлс езләнеп каласың икән, димәк, синең
көч-кодрәтең аз.
11 Үлемг ә дучар ителг әннәрне йол ып ал, һәлакәт янаг ан ул гаепс езләрне
котк арудан баш тартма. 12 «Менә бит, без мон ы белмәдек!» – дия рсеңме?
Күңел сафл ыг ын Үлчәүче әллә мон ы белм име?! Синең җан ыңн ы Күзәт үче
боларн ың һәммәсен белә; Ул һәр бәндәсенә гамәленә карап әҗерен бирер.
13 Угл ым, бал аша, чөнк и ул яхш ы азык; бигр әк тә тамаг ың өчен татл ы.
14 Шун ы бел: зир әклек тә синең җан ың өчен шул бал кеб ек; зир әклек тап
саң, синең торм ыш ың имин-мөбарәк бул ыр, синең өметең бушк а китмәс.
15 И явыз, син тәкъв а кешенең тораг ына карш ы мәкер корма; аның өен
бөлг енлеккә төшермә. 16 Чөнк и тәкъва кеше, җиде мәртәбә егылса да, янә
торып басар; явызлар исә егылган җирләрендәг е афәттән һәлак бул ырлар.
17 Дошм ан ың егылг анг а сөенмә, ул абынг анг а, йөр әг ең куа нм асын.
18 Югыйс ә Раббы, сөенг әнеңне күр еп, бу эшне Үзенә мәгък уль санамас һәм
синең дошман ыңа булган Үзендәг е ачуы н тыеп кал ыр.
19 Яманл ык эшләүчеләрне күр еп борч ылм а, нам усы юк бәндәләрдән
көнләшмә. 20 Чөнк и яман кешенең киләчәг е барыбер юк, нам уссызларн ың
гомер шәме барыбер сүнәчәк.
21 И угл ым, Раббыдан һәм патшадан курык, фетнәчеләр белән аралашма,
22 чөнк и Раббыдан да, патшадан да җәз а көтмәг әндә килер – аларн ың һәр
икесеннән киләчәк бәлане кем алдан белә алыр?!
Зирәкләр әйт кән сүзләр
Зирәкләр таг ын болай дигәннәр:
Хөкемдә монафикъл ык яхш ы түгел. 24 Гаепле кешегә «син хакл ы» диючене
кавемнәр дошман күрерләр, хал ыклар аңа ләгънәт укырлар. 25 Ә гаеплене
фаш итүчеләр мөбарәк-имин бул ыр; алар фат их а алыр, бәрәкәткә ирешер.
26 Гадел җав ап үбеш ү кеб ек татл ы бул ыр.
23
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27 Әүв әл тышт аг ы эшләр еңне башк ар, кырдаг ыларын тәмамла; шуннан
соң йорт ыңн ы кор.
28 Якын ыңа карш ы ялг ан шаһ итл ык итмә; алдаш ып сөйләмә. 29 «Ул ми
ңа нәрсә эшләгән булса, мин дә аңа шун ы ук эшл им, аның кылган эшенә
муафыйк җавап бирәм», – димә.
30 Берв ак ыт мин ялк ау һәм акылг а сайрак бер кешенең иген басуы һәм
йөзем бакчасы яныннан узып бара идем. 31 Күрәм: иген басуы н да, бакчан ы
да чәнечкеле куакл ык басып киткән, җир өсте кыч ытк ан белән капланган,
бакчан ың таш коймасы җимерелгән. 32 Бу хәлне күреп һәм күңелемнән ки
череп, мин үземә сабак алд ым: 33 «Бераз йоклап алыйм, бераз черем итеп
алыйм, кулларыма ял биреп ятып торыйм» 34 дигән арада, өеңә, карак кебек,
ярлылык килеп керер, өстеңә, кораллы юлбасар кебек, мохтаҗлык ябырылыр.

25

Сөләйман патша хикмәтләренең дәвамы
Болары да Сөләйман патшан ың гыйбрәтле сүзләре; аларн ы с Яһүдә патша
сы Хизәк ыйянең кешеләре җыеп калд ырган.
2 Аллаһ ын ың дан ы – эш-гамәлне сер итеп тот у, патшаларн ың дан ы – һәр
эшне тикшереп, аның асыл ын ачу.
3 Күк һәм диңг ез тир әнлекләр ендәг е серләрне белеп булмаг ан кеб ек, пат
шалар күңелендәг е уйларн ы да белеп булмас.
4 Көмешне мәгъдәннән* аер, һәм көмешче аннан гүз әл савыт ясый алыр;
5 яман бәндәне патшадан читләшт ерс әң, тәхет идар әс ендә гаделлек ныг ыр.
6 Патш а алд ынд а үзеңне эре тотм а һәм дәр әҗәле түр әләрнең урын ын
алырга тырышма. 7 Чөнк и берәүнең сиңа дәрәҗәле кеше алд ында: «Уры
ныңн ы менә аңа бир дә түбәнгә төшеп утыр», – дип әйт үенә караганда тү
рәң алд ында: «Менә монда, түргәрәк күчеп утыр», – дип әйт үләрен ишет ү
яхш ырак бул ыр.
8 Дәгъв а эшен ашыг ып башлама; югыйс ә ахырда көндәшең җиңеп рис
вайга калсаң нишләрсең?
9 Әгәр якын кешең белән низагка керс әң, башк а бер әүнең сер ен чиш
мә, 10 югыйсә бүтәннәр, ишетеп, сине хур итәрләр һәм гомерлек рисвайга
калд ырырлар.
11 Әдәпле әйт елг ән сүз ялт ыравык көмеш савытт аг ы алт ын алма кеб ек.
12 Алт ын алк а һәм саф алт ыннан ясалг ан муенса ничек булса, зир әк ке
шенең шелтәсе дә игът ибарл ы колакк а шулай бул ыр.
13 Кызу урак өст ендә салк ын су кешеләрне ничек сөендерс ә, ышан ычл ы
илче дә үзен юллаган хуҗ асын ың җан ын шулай шатланд ырыр.
14 Бүләк бирмәс ә дә, бирдем дип макт ан уч ы алдакч ы кеше кысыр бол ыт
яки җил белән бер үк.
15 Сабырл ык түр әне дә мәрхәмәтле бул ырг а мәҗбүр итә; һәм татл ы сүз
сөя кләрне җыл ыта.
1

* 25:4 Мәгъдән

– биредә: казылма байл ык, руда.
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16 Бал тапт ыңм ы? Туйг анч ы аша, әмма артт ырып җиб әрмә, юкса кир е
чыгарырсың. 17 Дуст ыңн ың өенә еш барып йөрмә, юкса, синнән туеп, бө
тенләй күрәлмый башлар.
18 Үзенең якын ына ялг ан шаһ итл ык бирг ән кеше авыр чүкеч, үткен кы
лыч һәм очл ы ук кебектер.
19 Афәт көнендә ышан ычсыз кешег ә өмет баглау сынг ан тешкә һәм хәлс ез
аякк а өмет баглау белән бер.
20 Күңеле боек кешег ә җыр җырлау салк ын көндә бер әүнең киемен сал
дыру яки ачык җәрәхәткә серкә сибү белән бер.
21 Дошман ың ач булса, аңа икмәг еңне бир, әгәр сусаг ан булса – су эчер.
22 Бу игелег еңне эшләп, син аның баш ына утл ы күмер өяс ең; Раббы сиңа
әҗерен Үзе бирер.
23 Төнья к җиле яңг ыр кит ер ер, юха тел йөзне боз ар.
24 Хол ыксыз хат ын белән яшәүг ә караг анда түб әнең бер почмаг ында яшәү
хәерлерәк.
25 Сусаг ан җанг а салк ын су ничек булса, ерак илдән килг ән яхш ы хәб әр
дә шулай.
26 Болг анч ык чишмә һәм бозылг ан кизләү ничек булса, явызлар алд ында
баш бирүче тәкъва кеше дә шулай.
27 Күп бал ашау яхш ы булмаг ан кеб ек, дан өст енә дан каз ан ырг а омт ыл у
да яхш ы түг ел.
28 Үзенең рухы-җанына хуҗ а була алмаг ан кеше див арлары җимер елг ән
шәһәр кебек.

26

		 1 Җәен – кар, урак өстендә яңг ыр яхш ы булмаган кебек, ахмак өчен хөр
мәт тә яхш ы түг ел.
2 Чыпч ык – пырылдап, карл ыг ач том ырыл ып очып киткән кеб ек, нах ак
ләгънәт тә кешегә кунмас.
3 Ат өчен – камч ы, ишәк өчен – йөг ән һәм ахмак өчен тая к яхш ы.
4 Ахмакн ың ахмак соравына ахмакларча җав ап кайт арма, югыйс ә үзең
дә шул ахмакк а охшап кал ырсың. 5 Ахмак үзенә акылл ы бул ып күренмәсен
өчен, аның ахмак соравына ахмак җавап кайтар.
6 Ахмак кешег ә йом ыш куш уч ы үзенең аякларын кис әр һәм бәла-казага
дучар бул ыр.
7 Аксакн ың аяклары тиг ез атламаг ан кеб ек, ахмаклар авызында гыйб 
рәтле сүзләр дә шулай аксый.
8 Ахмакк а хөрмәт күрс әт үче кеше ташатк ыч корал көпшәсенә таш сал ырг а
маташ уч ы кеше белән бер.
9 Исер екнең кул ында чәнечкеле күг ән бот аг ы ничек булса, ахмаклар авы
зында да гыйбрәтле сүзләр шунд ыйд ыр.
10 Ахмакн ы яки очракл ы үтеп баруч ын ы яллаг ан кеше һәр җан ияс ен
яралауч ы дуамал укч ы белән бер.
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11 Үз косыг ына әйләнеп кайт к ан эт кеб ек, ахмак та үзенең ахмакл ыг ына
кат-кат әйләнеп кайт ыр.
12 Үзен зир әк дип санауч ы кешене күрг әнең барм ы? Иң акылсыз кеше дә
үзен зирәк дип санауч ы кешедән өметлерәк.
13 Ялк ау кеше: «Юлд а арысл ан бар! Мәйд анд а арысл ан йөри!» – дип,
урамга чыкмас.
14 Ишек – үзенең тупсасында, ялк ау исә үзенең ятаг ында әйләнер.
15 Ялк ау кеше туст аг анн ы кул ына алыр, әмма аны авызына кит ер еп җит
керергә иренер.
16 Ялк ау үзен акылл ы җав ап бирүче җиде зир әкнең җидес еннән дә зи
рәгрәк дип уйлар.
17 Башк алар низ аг ына тыг ыл у урам этенең колаг ыннан эләкт ер еп алу
белән бер.
18-19 Үзенең дуст ын алдап та: «Мин мон ы мәз әк өчен генә эшләдем», – дип
аклан уч ы бәндә утл ы кисәү, уклар атып, үлем чәчеп йөрүче акылдан язган
кеше белән бер.
20 Утын бетс ә, ут сүнәр; гайб әтче булмаг ан җирдә гауг а тынар.
21 Күмер – кызул ык өчен, утын – учак өчен, ә дуа мал кеше – гауг ан ы
кызд ыру өчен.
22 Гайб әтченең сүзләр е татл ы ризык кеб ек, алар карынн ың иң тир ән
урыннарына үтеп керәләр.
23 Ялк ынл ы тел белән мәкерле күңел көмеш йөг ерт елг ән балч ык савыт
кеб ек.
24 Дошман кешенең авызы бер нәрс ә сөйл и, ә күңелендә икенче нәрс ә –
мәкер ята. 25 Ул ягымл ы тавыш белән сөйләсә дә, аңа ышанма; аның йөрә
гендә җиде кабахәтлекнең җидесе дә бар. 26 Бергә-бер очрашк анда, мәкерен
яшерсә дә, хал ык җыен ында аның бөтен явызл ыклары ачыл ыр.
27 Башк аларг а баз казыг ан кеше үзе шул базг а егыл ып төшәр; югарыг а
таш тәгәрәткәннең таш ы аның үз баш ына кире төшәр.
28 Ялг ан телле кеше үзе хәк ар әт иткәннәрне дошман күр ә; ялаг ай тел
һәлакәткә илтә.

27

		

Иртәгәге көн белән мактанма, чөнки ул көннең нәрсә китерәсен белмисең.
Үз-үзеңне түг ел, бәлк и башк а кеше, үз телең түг ел, бәлк и чит кеше теле
мактасын.
3 Таш та авыр, ком да авыр, әмма ахмак кешенең рәнҗет үе аларн ың ике
сеннән дә авыррак.
4 Ачу – рәх имс ез, ярсу – тые лг ысыз, әмма көнчелеккә кем карш ы тора
алыр?!
5 Ачыктан-ачык шелт ә сүз е яшер ен мәхәбб әтт ән хәерлер әк.
6 Дус ясаг ан яралар – тугрыд ыр; дошманн ың үбүе – ялг ан үбүдер.
7 Тук җан кәр әзле балн ы да кир е каг ар, ә ач җанг а ачы нәрс ә дә татл ы
тоел ыр.
1

2
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8 Оясын ташлап киткән кош үзен ничек сизс ә, торг ан урын ын ташлап
киткән кеше дә үзен шулай хис итәр.
9 Ислемай һәм хуш исләр йөр әккә хозурл ык бир ә; дусн ың ихлас киңәше
дә күңелгә шулай хозур тоел ыр.
10 Үз дустыңны да, атаң дустын да ташлама; бәхетсезлек килгәндә, ярдәм эзләп,
ерактагы туганың өенә барма; ерактагы туганнан якындагы күршең яхшырак.
11 И угл ым, зир әк бул һәм минем йөр әг емне сөендер; шулчак мин гаеп
ләүчеләремә тиешле җавапн ы бирә алырм ын.
12 Акылл ы кеше бәлане алдан күр ер һәм аңардан яшер енә белер, ә тәҗри
бәсезләр туп-туры бәла эченә барып керерләр дә михнәткә дучар бул ырлар.
13 Чит-ят кеше өчен үз өст енә җав апл ыл ык алуч ын ың киемен алаласың –
аны үзеңдә рәһен итеп калд ырырга була.
14 Таң ирт әдән дуст ын кычк ырып макт аг ан кеше аңа ләгънәт укыг андай
бул ыр.
15 Яңг ырл ы көндә тукт аусыз тамч ылап торг ан су белән хол ыксыз хат ын –
икесе бер-беренә тиң. 16 Анд ый хат ынн ы тыеп тору җилне бәйдә тот у яки
учыңда зәйт үн маен тотарга тырыш у белән бердер.
17 Тимер тимерне кайрар, кеше үз дуст ын ың уй-фикерен чарлар.
18 Инҗ ир агач ын карап үст ерүче аның җимешен дә ашар; хуҗ асын саклап
торуч ы үзе дә хөрмәт казан ыр.
19 Су өст ендә йөз чаг ыл ып күр енг ән кеб ек, йөр әк тә кешене шулай ча
гылд ырып күрсәтә.
20 Үлем йорт ы һәм һәлакәт мәйдан ы һич туймас; кешенең күз е дә шулай
күреп туймас.
21 Көмеш эрет ү өчен – кызу мич, алт ын эрет ү өчен утл ы учак кир әк, ә
кешенең абруе мактау белән сынал ыр.
22 Ахмакн ы ашл ыг ы белән берг ә килег ә сал ып төйс әң дә, аны ахмакл ы
гыннан аерып алып булм ый.
23 Мал-туарыңны яхш ылап кара, көт үең иминлег ен кайг ырт. 24 Чөнк и
байл ык мәңг елек түг ел; хак им ия т тә гел нәселдән-нәселгә күчеп йөрм и.
25 Үлән шиңәр, аның урын ына яңалары чыг ар, тауларда яшеллекләр җыеп
алын ыр. 26 Сарыклар сине кием-салым белән тәэм ин итәр, кәҗәләрең җир
сат ып алырга тот ыл ыр. 27 Кәҗәләрең синең үзеңә, гаи ләңә һәм асрауларыңа
җитәрлек сөт ризыг ы бирер.
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		 1 Яман кеше үз арт ыннан һичкем кумаганда да кача башлар, ә тәкъва ке
ше арыслан кебек кыю бул ыр.
2 Гауг ал ы илдә түр әләр ишәер; ил белән акылл ы һәм белемле кешеләр
идарә иткәндә, ул нык һәм озын гомерле бул ыр.
3 Ярл ы кешенең ярдәмг ә мохт аҗ хәлс езләрне җәб ерләв е игеннәрне агы
зып киткән көчле яңг ыр ташк ын ына тиң.
4 Кан ун бозуч ылар яман кешеләрне макт ар, ә Кан унг а тугрылар аларн ы
дошман күрер.
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5 Явызл ык якл ылар гаделлекне аңламас, ә Раббын ы эзләүчеләр гадел
лекне тан ый белер.
6 Кыек юлда йөрүче бай кешег ә караг анда күңеле саф ярл ы кеше күпкә
яхш ырак.
7 Кан унг а тугры угыл акылл ы бул ыр, ә исрафч ылар белән дусл ык йөрт
кән угыл үзенең атасын да хурл ыкк а дучар итәр.
8 Риба* алып, үзенең байл ыг ын артт ырг ан кешенең бар мал ы фәк ыйрь
ләргә ярдәм итүче кул ына эләг ер.
9 Кан ун сүз енә саңг ырау кешенең дог асы да җир әнг ечт ер.
10 Нам усл ы кешеләрне бозыкл ык юлына сөйр әүчеләр үзләре казыг ан базг а
егыл ып төшәр; гаепсезләр исә мирас итеп игелек кабул итәр.
11 Бай кеше үз-үзенә зир әк бул ып күр енер, әмма акыл ы булг ан ярл ы кеше
аны фаш итәр.
12 Тәкъв алар өст ен чыкк анда, зур шатл ык хөкем сөр ер, яманнар баш кал
кытк анда исә, кешеләр яшеренергә мәҗбүр бул ыр.
13 Үзенең гөнаһларын яшерүче кеше уңышк а ирешә алмас; гөнаһларын
икърар итеп, алардан ваз кичкән кеше исә ярл ык ау табар.
14 Раббыг а һәрв ак ыт ихт ирамл ы кеше бәхетле; ә күңеле аяусыз кеше бәлаказага юлыг ыр.
15 Ярл ылар өст еннән хак имлек итүче явыз хөкемдар ертк ыч арыслан һәм
ач аю белән бер.
16 Зиһенс ез хөкемдар күп җәбер-золым кыл ыр, ә комсызл ыкн ы кир е ка
гуч ы озак идарә итәр.
17 Кеше кан ын коюда гаепле бәндә, үзен эләкт ер еп алмасыннар дип, ка
беренә кадәр йөгереп-качып гомер кичерер, һәм аңа һичкем ярдәм итмәс.
18 Гаепс ез кеше хәв ефс ез яшәр, ә кыек юлда йөрүче абын ып егыл ыр.
19 Үзенең җир ен эшкәрт үче икмәккә туя р, ә эшлекс езләрг ә иярг әннең
ашаган ы ярл ыл ык бул ыр.
20 Туры юлдаг ы кешег ә күп бәр әкәт насыйп; тиз генә баерг а ашыг уч ы
исә тиешле җәзасын алыр.
21 Монафикъл ык – күркәм сыйфат түг ел; анд ый кеше бер сын ык икмәк
өчен дә хаксызл ык эшләр.
22 Саран кеше бик тиз баеп кал ырг а омт ыла; берз аман мохт аҗл ык килеп
буасын ул әле уйлам ый.
23 Хаксыз эшкә шелт ә белдерүче үзенә мәрхәмәт яулар, ә тасма телле яла
гайга анд ый хөрмәт эләкмәс.
24 Үзенең ата-анасын талап та: «Бу – гөнаһ түг ел!» – дип аклан уч ы угыл
җан кыюч ы юлбасарга тиң.
25 Комсыз кеше гауг а чыг арыр, ә Раббы мәрхәмәт енә өмет итеп яшәг ән
кеше бәхетле бул ыр.

* 28:8 Риба

– биреп торг ан әйбер яки акчадан алынг ан процент.
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26 Үзенә генә өмет итүче кеше ахм ак; зир әк акылл ы кеше исә исән-имин
яшәр.
27 Хәерчег ә хәер-сәдака бирүче фәк ыйрьлеккә төшмәс, ә хәерчене күр
мәмешкә сал ын ып узып киткән кешегә күп ләгънәтләр явар.
28 Хак имлек яманнар кул ына күчкәндә, тәкъв а кешеләр яшер енә; ә яман
нар юкк а чыкк ач, тәкъваларн ың сан ы таг ы да арта.
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		 1 Күп мәртәбә шелтәләнеп тә, һаман үз киресен дәвам иткән кеше беркөн
кинәт сын ып төшәр, һәм кот ыл уга аның һичбер юлы калмас.
2 Тәкъв алар идар әлег ендә хал ык бәйр әм итәр, ә яманнар хак имлек ит
кәндә, хал ык ыңг ыраш ып елар.
3 Зир әклек ияс е үзенең атасын шатланд ырыр, ә азг ын хат ыннар белән
чуа л уч ы исә мал-мөлкәтен тузд ырыр.
4 Патша мәмләкәтне гаделлек белән ныг ыт ыр, ә бүләк ярат уч ы аны бөл
генлеккә төшерер.
5 Дуст ына ялаг айлан уч ы кеше үзенең аяг ына ятьмә сала.
6 Яман кешенең гөнаһ ында үзенә диг ән тоз ак бар, ә тәкъв а кеше куа н ып
һәм җырлап яшәр.
7 Тәкъв а кеше фәк ыйрьнең дәгъв асын җент екләп тикшер ер, ә яман кеше
аңа игът ибар да итмәс.
8 Мәсхәр әләүчеләр шәһәрне фетнәг ә сал ыр, зир әкләр исә шәһәрдә ты
нычл ык урнашт ырыр.
9 Зир әк кеше белән хөкем дәгъв асында ахмак кеше ачулан ыр, мәсхәр әләп
көләр, әмма аңа карап тын ычл ык урнашмас.
10 Канг а сусауч ылар гаепс ез кешене дошман күр ер, ә гадел кеше гаепс ез
нең торм ыш ы турында кайг ырт ып яшәр.
11 Эчендәг е ачуы н ахмак кеше кап ылт тышк а чыг арыр, ә зир әк кеше ачу
ын тыеп торыр.
12 Әгәр хөкемдар ялг ан сүзг ә колак сала икән, димәк, аның барл ык ки
ңәшчеләре дә нам уссыз дигән сүз.
13 Ярл ы белән зал имнең охшашлыгы шундад ыр: аларн ың икес енең дә
күзләренә якт ыл ыкн ы Раббы бирә.
14 Әгәр патша ярл ын ы гадел хөкем итә икән, димәк, аның тәхет е дә го
мерлек.
15 Чыбык белән шелт ә сүз е зир әклек бир ер, әмма игът ибарсыз калд ырыл
ган бала үз анасын хурл ыкк а төшерер.
16 Яманнар арт у белән явызл ык та арт ыр, әмма тәкъв алар яманнарн ың
һәлакәтен үз күзләре белән күрерләр.
17 Угл ыңа җәз ан ы кызг анма – күңелең шат, җан ың тын ыч бул ыр.
18 Вәх иләр иңмәг ән хал ык – йөг әнс ез хал ык; Кан унг а тугры кеше бә
хетле бул ыр.
19 Кол кеше сүз белән генә тәрбия ителмәс, чөнк и ул, сүзләрне аңласа да,
аларга колак салмас.
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20 Ашыг ып сөйләүче кешене күрг әнең барм ы? Анд ый кешег ә караг анда
ахмакта өмет күбрәк.
21 Колн ы бала чаг ыннан ук назлап тәрбия ләс әң, соңрак ул синең мирас
чың бул ырга да теләр.
22 Ачул ы кеше ызгыш-талаш чыг арыр; дуа мал кеше күп гөнаһлар эшләр.
23 Тәкәбб ерлек кешене түб әнәйт ә; тыйнак рухл ы кеше хөрмәт каз ан ыр.
24 Угры белән табыш бүлеш үче кеше – үзенең җан ына дошман; Аллаһ ыдан
үз өстенә ләгънәт-җәза төшәсен белсә дә, ул хак сүз сөйләмәс.
25 Кешедән курк у – корылг ан тоз ак, ә Раббыг а тая н уч ы хәв ефс ез бул ыр.
26 Күпләр хөкемд ард ан мәрхәмәт эст әр; әмм а гаделлекне кеше фәк ать
Раббыдан таба.
27 Тәкъв алар – гаделс езләрг ә, ә яманнар туры юлдан йөрүчеләрг ә җир ә
неп карар.
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Агурның сүзләре

Мәссә кавеменнән Якый угл ы Агурн ың сүзләре.
Бу кеше болай дигән:
– Мин бик арыд ым. Раббым, мин бик арыд ым, йончып-йөдәп беттем. 2 Чын
нан да, мин башк а кешеләр белән чаг ышт ырганда томана икәнмен, миндә акыл
дигән нәрсәнең әсәре дә юк икән. 3 Зирәклеккә дә өйрәнмәгәнмен, изг е Затн ы
белмәгәнмен.
4 – Кем күккә ашт ы да, кем күкт ән иңде?! Кем җилне үзенең учына җыйд ы?!
Кем суларн ы киемгә урап бәйләде?! Җирнең чикләрен кем билг еләде?! Аның исеме
ничек? Угл ын ың исеме ничек? Беләсеңме шун ы?
5 Аллаһ ын ың һәр сүз е саф-пакьтер; Ул – Үзенә сыен уч ылар өчен калк ан. 6 Ал
лаһ ын ың сүзләренә өстәмәләр керт мә, югыйсә Ул сиңа шелтәсен белдерер, һәм
син ялганч ы бул ып чыгарсың.
7 И Раббым, Синнән шуш ы ике нәрс әне сорыйм, мин исән чакт а гоз ер емне ки
ре какма: 8 алдаш ун ы һәм ялган сүзне миннән читләштер, миңа фәк ыйрьлек тә,
байл ык та бирмә, мине көндәлек икмәг ем белән туенд ыр. 9 Чөнк и, ризыг ым күп
булса, «Кем ул – Раббы?» дип әйт үем һәм Сине инк яр итүем яки фәк ыйрьләнеп
урлаша башлавым һәм Синең исемеңә тап төшерүем бар.
10 Хезмәтчене аның хуҗ асына яманлап сөйләмә, югыйс ә ул сиңа ләгънәт укыр
да, син үзең гаепле бул ып кал ырсың.
11 Үз атасына ләгънәт укуч ы һәм үз анасын хәер-догадан мәхрүм итүче ыруг бар.
12 Үзенең пычраг ына кер еп батк ан булса да, үзен пакь дип санауч ы ыруг бар. 13 Аһ,
таг ын шунд ый ыруг бар: анысы күз керфекләрен калк ыт ып, тәкәббер күз караш ын
төбәп торыр. 14 Җир йөзендәг е барл ык фәк ыйрь һәм хәерчеләрне йотарга әзер тор
ган кыл ыч тешле, пычактай теш казнал ы ыруг та бар.
15 Сөлекнең ике кыз баласы бар, икес енең дә исеме «Бир-бир». Һичк айчан тама
гы туймас өч нәрсә бар, «җитәр!» дигәнне белмәгән хәтта дүрт нәрсә бар: 16 үлеләр
аймаг ы, кысыр карын, суга туймас туфрак һәм «җитәр!» дигәнне белмәс ут.
1
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17 Атасын мәсхәр әләп көл үче һәм анасына итаг атьне үзенә хурлык дип санауч ы
ның күзен үзән козг ыннары чук ып чыгарыр һәм ертк ыч кошлар ашар.
18 Минем өчен ирешә алмасл ык өч, юк, дүрт нәрс ә бар: 19 күкт әг е бөркет юлы,
кыя өстендәг е елан юлы, диңг ез уртасындаг ы кораб юлы һәм ир кешенең кыз ке
шегә гаш ыйкл ык юлы.
20 Зинач ы хат ынн ың да юлы шунд ый; уйнаш итәр өчен ашар-эчәр дә, авызын
сөртеп: «Мин берн инд и начарл ык эшләмәдем», – дия р.
21 Өч нәрс әне, юк, дүрт нәрс әне җир чыдат а алмас һәм тетр әр: 22 патша тәхет енә
утырган колн ы, күбенгәнче икмәк ашауч ы ахмакн ы, 23 хурл ыкк а төшкән хат ын
ның кия үгә чыг уы н, бикәсенең урын ын алган кол хат ынн ы.
24 Җир йөз ендә кечкенә генә дүрт мәхл ук бар, әмма алар зир әкләрдән зир әгр әк:
25 кырм ыск а кав еме көчле түг ел, әмма алар җәен үзләр енә ризык әзерләп куя р;
26 куша я клар да көчле түг ел, әмма алар кыя ларда үзләр енә өн ясар; 27 саранчалар
ның патшалары юк, әмма алар бердәм оеш ып хәрәкәт итәләр. 28 Үрмәк үч аяг ы белән
диварга ябыш ып йөри, шулай булса да патша сараендаг ы бүлмәләргә үтеп керә.
29 Менә йөреш-хәрәкәте мәһ аб әт булг ан өч, юк, адымнары вәкарьле дүрт җан
иясе: 30 җәнлекләр арасында иң көчле һәм һичкемгә баш бирмәс арыслан; 31 тәкәб
бер әтәч, тәкә һәм үз халк ы белән идарә итүче патша.
32 Әгәр син тәкәбб ерлег ең арк асында бер әр ахмакл ык яки мәкер уйлаг ан булсаң,
учың белән тизрәк авызыңн ы капла; 33 чөнк и сөтне болгат удан – май, борынга
суг удан кан чыкк ан кебек, ачун ы кызд ыру да ызгыш-талаш чыгара.

31

Лемуи л патшаның сүзләре

Мәсс ә кав еменең патш асы Лем уи лнең анасы аңа менә шуш ы үгетнәсыйхәтләрен әйтеп калд ырган:
2 – И угл ым, сиңа ни әйт им? И карын ымнан өзелеп төшкән угл ым, сиңа ни
дим? И нәзерләремнең угл ы, сиңа нәрсә өйрәт им? 3 Көчеңне дә, ирлек куә теңне
дә патшаларн ы һәлакәткә дучар итүче хат ыннарга сарыф итмә. 4 И Лем уи л, шәраб
эчү – патшалар шөг ыле түг ел, кат ы эчемлекләр эзләп йөрү – башлык-түрәләр эше
түгел. 5 Чөнк и алар эчеп-исереп йөрсә, кан уннар оныт ылачак, җәбер-золымга дучар
ителгәннәрнең хаклары якланмая чак. 6 Кат ы эчемлекне – һәлакәт юлына басуч ы
ларга, шәрабн ы җан газабы кичерүчеләргә калд ырыг ыз. 7 Эчсеннәр һәм үзләренең
фәк ыйрьлекләрен, үзләренең газапларын онытсыннар.
8 Өнс езләр хак ын, хок уксызлар дәгъв асын яклап, сүз еңне әйт. 9 Гадел хөкем ха
кына, ярл ылар һәм хәерчеләрне яклап, сүзеңне әйт.
1

Игелекле хатынны мактау
Игелекле хат ынн ы кем таба алыр? Анд ый хат ын асылташлардан да
кадерлерәк.
11 Анд ый хат ынг а ире бөт ен йөр әг е белән ышан ыр – аның белән ул бер
кайчан да мохтаҗл ык күрмәс.
12 Анд ый хат ын иренә яманл ык кылмас, гомер е буе игелекле бул ыр.
13 Йон һәм җит ен җит ешт ер ер, кулларын һич эшс ез тотмас.
10
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Анд ый хат ын, сәүдә көймәләре кебек, икмәг ен ераклардан китерер.
Ул, иртә таңнан торып, гаиләсен ашат ыр, хезмәтче кызларга эш бүлеп
бирер.
16 Кыр-басулар турында кайг ырт ып, җирләр сат ып алыр; үзе тапк ан ак
часына йөзем бакчалары булд ырыр.
17 Билен кысып бәйләп куеп, кулларын ың көч-куәтен артт ырыр.
18 Башк арг ан эшенең кыйммәт ен белер, һәм төннәр ен дә аның бүлмәс ен
дә шәм якт ысы сүнмәс.
19 Ул, кулл арын кабаг а таба сузып, зырылдата-зырылдата барм акл ары
белән орч ык бөтерер.
20 Анд ый хат ын фәк ыйрьләрг ә игелек күрс әт ер, мохт аҗларг а ярдәм ку
лы сузар.
21 Кар яуса да – курыкмас, чөнк и аның бөт ен гаиләс е ике кат җыл ы кием
белән тәэм ин ителгән бул ыр.
22 Ул үзенә келәмнәр суг ар, аның киемнәр е нәз ек җит еннән һәм җет е
кызыл төстәг е йон тук ымадан бул ыр.
23 Аның ире, абруйл ы кеше бул ып, илнең с өлкәннәр е белән берг ә утырыр.
24 Анд ый хат ын кием-салым тег еп сат ар, сәүдәг әрләр өчен бил каешлары
тегәр.
25 Ныкл ык һәм яхш ы сыйфатл ыл ык – аның өс киемедер; ул үзенең ки
ләчәг енә өмет белән карар.
26 Аның авызы акылл ы сүзләр белән ачыл ыр, телендә фәк ать ягымлытыйнак үгет-нәсыйхәт сүзләре бул ыр.
27 Анд ый хат ын үзенең хуҗ ал ыг ы һәм өе хак ында кайг ырт ыр, бушк а ик
мәк ашап ятмас.
28 Балалары аның: «Син бәхетле!» – дия рләр; ире дә аны мактар: 29 «Игелекле
хат ыннар күп булганд ыр, әмма син аларн ың һәммәсеннән өстен!» – дия р.
30 Ягымл ыл ык ышан ычсыз, гүз әллек тә – буш нәрс ә; әмм а Раббыд ан
курк уч ы һәм Аны хөрмәт итүче хат ын мактауга лаек.
31 Анд ый хат ынн ың куллары җимешеннән аның үзенә дә өлеш чыг арыг ыз
һәм хал ык җыеннарында аның эшләренә дан җырлаг ыз!
14
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Вәгазьче
1

Иерусал имдә патша бул ып торган Давыт угл ын ың – Вәгазьченең сүзләре.
Барысы да фан и дөнья мәшәкате генә

– Барысы да фан и, – дигән Вәгазьче, – барысы да фан и дөнья мәшәк ате генә!
Коя ш аст ында чиккән авыр хезмәтеннән кешегә ни файда?! 4 Буы н арт ы буы н
алыш ына тора, ә дөнья – мәңг елек.
5 Коя ш калк а да бат а, аннары яңадан кал ыкк ан урын ына ашыг а. 6 Җил көнья кк а,
аннары төн ягына карап исә, үз юлыннан бөтерелә-бөтерелә хәрәкәт итә, шулай
үз юлы белән әйләнеп йөри. 7 Барл ык елга-сулар диңг езгә коя, әмма диңг ез тул ып
таш ым ый; сулар кабат башланган җирләренә әйләнеп кайта, яңадан инеш-елга
бул ып ага башл ый.
8 Бөт ен нәрс ә мәшәк ать белән тул ы – адәм баласы бөт енес ен сөйләп бет ер ә ал
мый; карап-карап та, күзе туйм ый, күпме тыңласа да, ишеткәннәре белән колаг ы
тулм ый. 9 Моңарч ы булганнар аннан соң да кабатланачак – нәрсә эшләнгән булса,
шул эшләнәчәк; коя ш аст ында берн инд и дә яңа нәрсә юк. 10 Кайчак әйтәләр: «Кара,
менә мон ысы яңа нәрсә!» – диләр, әмма ул да безгә кадәрг е заманнарда инде бер
булган нәрсәдер. 11 Электә булган хәтердә калмаган, моннан соң буласы да киләчәк
буы нн ың хәтерендә сакланмая чак.
12 Мин, Вәг азьче, Иерусал имдә сИсраи л патшасы идем; 13 һәм мин, бөт ен йөр әк
дәртемне сарыф итеп, күк аст ында булган бар нәрсәне акыл ым белән җентекләп
өйрәндем һәм сынап карад ым; бу авыр хезмәт-мәшәкатьне адәм баласына с Алла
һы Үзе күндергән. 14 Мин коя ш аст ында эшләнгән эшләрнең барысын да күрдем
һәм аларн ың бөтенесе дә фан и һәм бушк а җил куу икәнлег енә төшендем. 15 Кәкре
булганн ы – турайт ып, гамәлдә булмаганн ы санга алып булм ый.
16 Мин күңелемнән болай дидем: менә мин үземә кадәр Иерусал имдә хак имлек
иткәннәрнең һәммәсеннән күбрәк шөһрәт һәм акыл казанд ым, минем йөрәг ем
күп гыйлем һәм зирәклек туплад ы. 17 Мин бөтен тырышл ыг ымн ы акыл җыюга,
дуамалл ык һәм ахмакл ыкн ы танып белүгә сарыф иттем; тик мон ың да бушк а җил
куу гына икәнлег ен аңлад ым. 18 Зур акылн ың хәсрәте дә зур; гыйлемен артт ыруч ы
үзенең кайгы-хәсрәтен дә артт ыра.
2

3

2

Мин күңелемнән үз-үземә әйттем: «Әйдә, сынап кара: кәеф-сафа кыл, яхш ы
лыклар күреп рәхәтлән!» – дидем, әмма чынл ыкта бу да фан и дөнья мәшәк ате
генә икән. 2 Көл үне мин: «Ахмакл ык», ә күңел ачун ы: «Нәрсәгә кирәк ул?!» – дидем.
1
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Мин, зирәклег емне җуймыйча, шәраб белән сыйлан ып, үземә акылсызл ык кы
лырга юл куйд ым – кыск а гына гомер көннәрендә адәм балаларын ың күк аст ында
ни эшләргә тиешлег ен беләсем килде.
4 Мин бик зур эшләр башк ард ым: үземә йортлар салд ым, үзем өчен йөз ем бак
чалары утыртт ым; 5 бакчалар һәм куакл ыклар булд ырд ым, анда һәртөрле җимеш
агачлары үстердем; 6 бакчадаг ы агач һәм куакларн ы сугару өчен, сул ыклар эшләт
тем. 7 Үземә хезмәт итәр өчен, ир һәм хатын-кыз коллар сат ып алд ым. Өемдә туы п
үскән коллар да бар иде; Иерусал имдә миннән әүвәл булганнарн ың һәммәсенекенә
караганда күбрәк мал-туар – вак һәм эре терлек көт үе асрад ым. 8 Шулай ук үз ха
җәтем өчен алтын-көмеш, төрле патшалардан һәм өлкәләрдән җыеп, кыйммәтле
әйберләр хәзинәсе туплад ым; сараемда ир һәм хатын-кыз җырч ылар, адәм бала
ларын ың күңелен ачар өчен, кән изәкләр асрад ым.
9 Иерус ал имдә миң а кадәр булг анн арн ың һәммәс енә караг анд а бөегр әк һәм
баерак идем; зирәклег ем дә үзем белән бергә калд ы. 10 Күзем төшкән бернәрсәдән
дә баш тартмад ым мин; йөрәг ем ашк ынган бернәрсәне тыймад ым, чөнк и минем
йөрәг ем барл ык эшләгән эшләремә куана белә иде; авыр хезмәтемнән миңа ти
гән өлеш тә шул куан ыч хисе иде. 11 Менә мин кулларым башк арган барл ык шул
эшләремә, көч куеп ирешкән хезмәтләремә борыл ып карад ым да күрдем: аларн ың
бөтенесе бушк а җил куу, фәк ать фан и дөнья мәшәк ате генә булган икән, коя ш ас
тында алардан берн инд и дә файда юк икән.
12 Мин зир әклек, дуа малл ык һәм ахмакл ыкларн ы күрим дип тә борыл ып ка
рад ым; чөнк и патшадан соңра килгән кеше, аңардан узд ырып, таг ын нәрсә эшл и
алсын?! 13 Һәм мин күрдем: якт ыл ык караңг ыл ыктан өстен булган кебек, зирәклек
тә ахмакл ыктан шулай өстен икән. 14 Зирәк кешенең күзе – баш ында, ә ахмак кеше
дөм караңг ыда йөри. Әмма мин һәр икесенең язм ыш ы бертөрле икәнне аңлад ым.
15 Ахмакн ың баш ына килг ән язм ыш минем баш ыма да киләчәк; әгәр шулай
икән, минем бик зирәк бул уы мнан ни файда?! Мин күңелемнән әйттем: «Бу да –
фан и», – дидем. 16 Чөнк и ахмак кешене искә алмаган кебек, зирәк кешене дә истә
калд ырмая чаклар; киләчәк көннәрдә һәммәсе оныт ылачак; зирәк кешене дә, ах
мак кешене дә бер үк үлем көтә. 17 Шуннан миндә торм ышк а карата нәфрәт хисе
уянд ы: коя ш аст ында бар нәрсә миңа яман бул ып тоела башлад ы; чөнк и аларн ың
һәммәсе – фан и дөнья мәшәк ате, бушк а җил куу гына икән.
18 Мин кояш астында көч түккән бөтен хезмәтемә нәфрәт хисе тойдым; чөнки мин
хезмәтемнең бар җимеше үземнән соң киләчәк бәндәләргә калачагын аңладым. 19 Һәм
кем әйтә алсын: ул бәндә зирәк акыллы булырмы, әллә ахмакмы?! Ә бит ул кояш
астында мин зирәклек күрсәтеп ирешкән авыр хезмәтем җимешенә хуҗа булачак. Бу
да – фанидыр. 20 Шуннан соң кояш астында ирешкән барлык авыр хезмәтләремнән
минем йөрәгемне өметсезлек биләп алды. 21 Чөнки берәү үзенең зирәклеге, гыйлеме,
уңганлыгы белән хезмәтендә уңышка ирешсә дә, икенче берәү, бернинди хезмәт куй
мыйча, аны үзенә мирас итеп алырга тиеш. Бу – зур яманлык һәм мәгънәсезлектер!
22 Юкса кояш астында көч түгеп, йөрәк маен сарыф итеп ирешкән авыр хезмәтеннән
кешенең үзенә нәрсә кала?! 23 Аның бөтен көннәре тоташ борчу, мәшәкать эчендә
уза, хәтта төннәрен дә аның йөрәге тынгылык белми. Бу да – фани, буш нәрсә!
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24 Кеше өчен ашап-эчү һәм үз хезмәт е белән җан ын сөендерүдән башк а хозур
нәрсә юк. Мин шун ы аңлад ым: бу – Аллаһ ы тарафыннан кешегә бирелгән бер
нигъмәттер. 25 Чөнк и Аллаһ ы ихт ыярыннан башк а кем ашый һәм кәефләнә алсын?!
26 Аллаһ ы үз хозурындаг ы бәндәс енә зир әклек тә, гыйлем дә, шатл ык та ирешт е
рә; сгөнаһл ыга исә, соң ыннан Аллаһ ы хозурындаг ы кешеләргә тапш ырсын дип,
мал җыю һәм туплау мәшәк атен йөкл и. Һәм болар да – фан и, бушк а җил кууд ыр!

3

Һәр нәрсәнең үз вакыты бар
1

Һәр эшнең – үз заман ы, күк аст ындаг ы һәр нәрсәнең үз вак ыт ы бар.
2
Туу вак ыт ы бар һәм үлү вак ыт ы бар;
утырт у вак ыт ы бар һәм утырт ылганн ы йолк ып алу вак ыт ы бар.
3
Үтерү вак ыт ы бар һәм дәвалау вак ыт ы бар;
җимерү вак ыт ы бар һәм төзү вак ыт ы бар.
4
Елау вак ыт ы бар һәм көл ү вак ыт ы бар;
сызлан у вак ыт ы бар һәм бию вак ыт ы бар.
5
Ташларн ы сибеп ташлау вак ыт ы бар
һәм аларн ы җыеп алу вак ыт ы бар;
кочаклау вак ыт ы бар һәм кочактан читләш ү вак ыт ы бар.
6
Эзләү вак ыт ы бар һәм эзлән үдән туктау вак ыт ы бар;
туплау вак ыт ы бар һәм тупланганн ы тузд ыру вак ыт ы бар.
7
Ерту-сүтү вак ыт ы бар һәм тегү-ямау вак ыт ы бар;
дәшмәү вак ыт ы бар һәм сөйләү вак ыт ы бар.
8
Ярат у вак ыт ы бар һәм нәфрәтлән ү вак ыт ы бар;
суг ыш вак ыт ы бар һәм иминлек вак ыт ы бар.

Эшләүчегә үзенең авыр хезмәтеннән ни файда?! 10 Мин адәм балаларына Аллаһ ы
Үзе күндергән шуш ы хезмәт мәшәк ат ьләрен күрдем. 11 Аллаһ ы һәр нәрсәне үз ва
кыт ында күркәм итеп яратк ан, аларн ы бәндәләренең күңеленә мәңг егә сеңдергән;
әмма кеше Аллаһ ы кылган эшне баш ыннан алып ахырынача аңлап бетерә алм ый.
12 Мин шун ы аңлад ым: күңел ачып һәм игелек эшләп гомер узд ырудан кешеләр
өчен башк а яхш ы әмәл юк икән. 13 Әгәр берәү ашап-эчүдән һәм үзенең һәр эшеннән
тәм һәм игелек таба икән, бу, димәк, аңа Аллаһ ы биргән нигъмәттер. 14 Мин таг ы
шун ы аңлад ым: Аллаһ ы кылган һәр эш-гамәл мәңг елек; аңа һичнәрсә өстәлмәс,
аңардан һичнәрсә киметелмәс. Аллаһ ы мон ы, Аның Үзенә булган курку-хөрмәт
өзелмәсен дип, шулай эшләде. 15 Моңарч ы булган хәзер дә бар; киләчәктә буласы
инде бер булган; Аллаһ ы үткәндәг ене янә кабатлап тора.
16 Коя ш аст ында мин таг ы шун ы күрдем: хакл ык тиеш булг ан урында – хак
сызл ык, гаделлек тиеш булган урында гаделсезлек икән. 17 Һәм мин күңелемнән
әйттем: «Гадел кешене дә, яман кешене дә Аллаһ ы Үзе хөкем итәчәк, чөнк и һәр
нәрсәнең, һәр эш-гамәлнең үз вак ыт ы бар». 18 Мин күңелемнән таг ы шун ы әйттем:
«Бу сынаун ы адәм балаларына, үзләренең асылда хайван икәнлекләрен күрсеннәр
өчен, Аллаһ ы җибәргән», – дидем. 19 Чөнк и адәм балаларын ың да, хайваннарн ың
да язм ышлары бер үк; тег еләре дә, болары да үлемгә дучар; һәрк айсын ың сулышы9
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рухы бертөрле; адәм баласын ың хайваннан берн инд и өстенлег е юк; чөнк и болар
һәммәсе – фан и. 20 Барысы да бер урынга китеп барачак; һәммәсе туфрактан яра
тылган һәм һәммәсе дә кабат туфракк а әйләнеп кайтачак. 21 Адәм балаларын ың
рух ы югарыга күтәреләме, әллә хайваннарн ың рух ы түбән төшә, җир эченә иңә
ме – мон ы кем белсен?! 22 Шулай итеп, мин күрдем: кешегә үз хезмәте-эше белән
ләззәтлән үдән дә кулайрак башк а әмәл юк; бу – аның язмышы-тәкъдиредер; юкса
үзеннән соң буласын ы күрергә аны киләчәккә кем алып барсын?!

4

Икәү булу ялгызлыктан яхшырак

Борыл ып карап, коя ш аст ында эшләнә торг ан һәрт өрле җәбер-золымны
күрдем; әнә, күзләре яшьләнгән җәберлән үчеләр, ә аларн ы юат уч ы юк; әнә,
җәберләүчеләре дә, боларын ың кул ында – көч-куәт, ә җәберлән үчеләрне юат уч ы
юк. 2 Һәм мин әлегәчә терек торм ыш алып баруч ы адәм балаларына караганда ва
фат булганнарн ы бәхетлерәк дип тапт ым. 3 Әлегә тумаганнары һәм коя ш аст ында
эшләнә торган явызл ыкларн ы күрмәгәннәре исә боларн ың икесенә караганда да
бәхетлерәк, дидем.
4 Шулай ук мин һәр хезмәтнең һәм хезмәтт ә ирешелг ән һәр уңышн ың кешеләр
арасында көнчелек туд ыруы н күрдем. Бу да – фан и, бушк а җил кууд ыр. 5 Ахмак
кеше кул куш ырып утырыр һәм үз-үзен харап итәр. 6 Күп хезмәт һәм күңел тын ыч
лыг ы сарыф итеп ирешелгән бай торм ышк а караганда бер уч нигъмәткә канәгать
бул ып, тын ыч күңел белән яшәү хәерлерәктер.
7 Борыл ып караг ач, коя ш аст ында мин таг ын шунд ый фан и дөнья мәшәк ат ьлә
рен күрдем. 8 Менә бер кеше – ялг ыз, берүзе: угл ы да, туган ы да юк; ә үзе гомере
буе туктаусыз эштә, күзләре байл ыкк а һич тә туйм ый. «Кем өчен әле мин шулк а
дәр көч түгәм, җан ымн ы рәхәттән мәхрүм итәм?!» – ди ул. Бу да – күңелгә ятм ый
торган фан и бер эштер.
9 Икәү бергә булу ялгыз булудан яхшырак, чөнки икәүнең бердәм хезмәтендә
яхшы әҗер бар. 10 Мәгәр берсе егылса, икенчесе, үзенең иптәшен торгызып, аякка
бастырыр. Әмма кеше ялгыз калса, аны бәла көтә: егылса, аны торгызып бастыручы
булмас. 11 Шулай ук, икесе бергә ятканда, аларның икесенә дә җылы буладыр, ә ялгыз
кеше ничек җылына алсын?! 12 Берәүнең ялгыз кешене җиңүе мөмкин, ә инде икәү
каршы торса, алар бирешмәс. Өч каттан ишелгән бауны да җиңел генә өзеп булмый.
13 Киңәшләрг ә колак салмаг ан, карт айг ан, акылг а сай патшадан фәк ыйрь булг ан,
әмма акылл ы егет күпкә яхш ыракт ыр. 14 Чөнк и ул егет, тум ыш ы белән бу мәм
ләкәттә фәк ыйрь саналса да, акыл ы белән ул, зинданнан чыг ып, патша тәхетенә
утырырл ык иде. 15 Мин, коя ш аст ындаг ы барл ык кешеләр патша тәхетенә утырырга
лаек, дип санаган икенче бер яшь егетне күрдем. 16 Хозурына җыелган хал ыкн ың
исәбе-хисабы булмаса да, ул үзеннән соңг ыларга сөенеч китермәсен белә иде. Бу
да – фан и, бушк а җил куу белән бердер.
17 с Аллаһ ы йорт ына юл алг анда, аяг ыңн ы карап атла һәм анда ахмакларг а кор
бан бирергә дип түг ел, ә тыңларга дип бар, чөнк и корбан китерүчеләр үзләренең
нинд и яманл ык эшләгәнлекләрен уйлам ыйлар.
1
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5

Хезмәт кешесенең йокысы татлы

Телең белән так ылдарга ашыкма һәм, Аллаһ ы карш ында вәгъдәләр биреп,
йөрәг еңне җилкендермә, чөнк и Аллаһ ы күктә, ә син җирдә, шуңа күрә синең
сүзләрең аз булсын. 2 Юкса күп мәшәкать-борчулардан начар төшләр кергән кебек,
ахмак сүзләр дә күп сөйлән үдән барл ыкк а килә.
3 Аллаһ ы алд ында нәз ер әйт кәч, аны үтәү вак ыт ын сузма, чөнк и Аллаһ ы ахмак
ларн ы яратм ый – нәзереңне вак ыт ында үтә. 4 Вәгъдә итеп тә, аны үтәм исең икән,
бөтенләй вәгъдә бирмәү синең өчен яхш ырак бул ыр. 5 Телеңә ирек биреп, үзеңне
гөнаһк а бат ырма һәм: «Бу – ялг ыш кына булд ы», – дип акланма. Нигә кирәк си
ңа, акылсыз сүзләр сөйләп, Аллаһ ын ың ачуы н кузгат ырга һәм, кулларың эшләгән
эшне җимерү өчен, сәбәп туд ырырга?! 6 Күп сөйләүдә дә, төштәг е кебек, бик күп
файдасыз, буш-фани нәрсәләр бар; син шулай да Аллаһ ыдан курык, Аны хөрмәт ит.
7 Әгәр син бер әр төб әкт ә фәк ыйрьләрнең җәб ерлән үен, гадел хөкем һәм гадел
лек бозыл уы н күрәсең икән, моңа һич гаҗәпләнмә; югары булганн ың өстеннән
аңардан югарысы, ә соңг ысы өстеннән таг ы да бөегрәг е күзәтеп торуы н истән чы
гарма. 8 Җирнең нигъмәте һәркем өчен, хәтта патша үзе дә кырдан җыеп алынган
уңыш исәбенә яши.
9 Көмеш сөйг ән – көмешкә, байл ык сөйг ән малг а туймас. Бу да – фан и дөнья
мәшәк ате генә! 10 Мал арт у белән аны куллан уч ылар да арта; ләк ин бу малн ың ху
җасына күз белән карап торудан башк а ни файдасы бар?! 11 Аз ашаса да, күп ашаса
да, хезмәт кешесенең йок ысы татл ы була; әмма байн ың күп мал ы аңа йоклап ки
тәргә ирек бирм и.
12 Коя ш аст ында мин күр еп белг ән яман бер чир бар, ул – хуҗ асы тарафыннан
үз зарарына туплана торган байл ык. 13 Һәм бу байл ык очракл ы бер бәхетсезлек
арк асында юк бул ыр; угл ы туд ым ы – байл ык иясенең үз кул ында бер нәрсәсе дә
калмая чак. 14 Анасы карын ыннан дөнья га ничек шәрә килгән булса, шул рәвешендә
ул дөнья дан китәчәк; көч түг еп ирешкән хезмәт җимешеннән аның кул ында алып
китәрдәй бер нәрсәсе дә булмая чак. 15 Бу бик яман чир: кеше дөнья га ни рәвешле
килгән булса, шул рәвешендә китеп тә бара. Җилгә очк ан тырыш хезмәтеннән аңа
ни файда?! 16 Ә бит ул гомеренең бөтен көннәрен караңг ыда яшәп, тирән борч ыл у,
күңелсезлек һәм хастал ыклар эчендә үткәрергә мәҗбүр.
17 Күңелемә хуш һәм яхш ы дип тапк ан нәрс әләр таг ын шулард ыр: кеше ашасын
да эчсен, үзенә Алласы насыйп иткән гомеренең аз көннәрендә коя ш аст ындаг ы
шөгыль-хезмәтенең игелег ен һәм рәхәтен күреп яшәсен икән. Бу – аның үз өле
шедер. 18 Әгәр Аллаһ ы берәүгә байлык-мөлкәт биреп, шул байлык-мөлкәттән үз
өлешен алырга һәм хезмәтеннән куан ып файдалан ырга куә т биргән икән, бу – Ал
лаһ ын ың аңа язган бүләг едер. 19 Кеше үзенең дөнья л ык көннәре кыск а икәнлег ен
белмәс, шун ың өчен Аллаһ ы аның күңелен шатлык-сөенечләр белән бүләкләгән.

6

1

Коя ш аст ында мин күргән чирләрдән адәм балалары өчен икенче бер яман
чир дә бар. 2 Аллаһ ы кемгәдер байлык-мөлкәт вә кадер-хөрмәт бирә, һәм анд ый
кеше үзе теләгән бар нәрсәгә ия була ала, әмма Аллаһ ы аңа шулардан файдала
1
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нырга ирек бирм и – аның булган бар байл ыг ы чит кешегә кала. Бу да – фан и һәм
авыр газап. 3 Берәү, йөз балан ың атасы бул ып, озын-озак гомер кичерергә мөмк ин,
ләк ин ул күпме генә яшәсә һәм торм ышн ың рәхәтен күрмәсә яки хөрмәт белән
җирләнмәсә, үле туган балан ың язм ыш ы анык ыннан яхш ыракт ыр. 4 Чөнк и үле ту
ган балан ың дөнья га кил үе үк урынсыз иде: туу ы белән үк ул кабат караңг ыл ыкк а
китеп бард ы, исемен дә шул караңг ыл ык йотт ы. 5 Ул хәтта коя шн ы да күрм ичә һәм
һичнәрсә белм ичә китте; аның ялы-рәхәте тегенекеннән күбрәк. 6 Тег е кеше ике
мең ел яшәсә дә, мал ыннан игелек күрмәгәч, моннан аңа ни файда?! Ахыр чиктә,
барыбыз да бер үк урынга китәбез түг елме соң?!
7 Кешенең бөтен хезмәт җимеше – аның авызы өчен; аның җан ы һичк айчан туймас.
8 Зир әк кешенең – ахмакт ан, тер еләр арасында йөри алг ан фәк ыйрьнең бүт әннәр
дән нинд и өстенлег е бар?! 9 Җанн ың, ашк ын ып, әрле-бирле суг ыл уы на караганда
күз белән күреп йөрүең хәерлерәк. Бу да – фан и һәм бушк а җил куу белән бердер.
10 Булг ан бар нәрс ә инде үз исемен алг ан; кешенең дә асыл ы мәгъл үм – ул үзеннән
көчлерәккә карш ы тора алм ый. 11 Дөнья да фан и нәрсәләр бик күп; кешегә алар
дан ни файда?! 12 Чөнк и үзенең фан и гомерен, ыгы-зыгылы аз көннәрен күләгәдәй
яшәп узд ырганда, нәрсәнең яхшы-яман икәнен ул кая н белсен?! Үзеннән соң коя ш
аст ында таг ын ниләр буласын аңа кем әйтсен?!

7

Зирәклек кешенең йөз ен нурланд ыра

Абруйл ы исем – кыйммәтле хушбуйдан, үлем көне туу көненнән яхш ырак.
Мәҗлесле өйгә баруга караганда җеназал ы өйгә бару яхш ырак, чөнк и һәр ке
шене шул ук үлем көтә, һәм терек кеше бу көнне үзенең йөрәгенә сал ып куярга тиеш.
3 Зар елау көл үдән яхш ырак, чөнк и йөз е кайг ыл ы чакт а кешенең күңеле йомшара.
4 Зир әк кешенең күңеле – кайг ыл ы өйдә, ә ахмакн ың күңеле – кәеф-сафалы өйдә.
5 Ахмакн ың макт авын тыңлауг а караг анда зир әкнең шелт әс ен тыңлау яхш ырак.
6 Чөнк и ахмакн ың көл үе каз ан аст ында чатыр-чотыр янг ан чыбык-чабык белән
бер. Бу да – фан и дөнья мәшәк ате генә.
7 Башк аларн ы җәб ерләү зир әк кешене дә ахмак итә; ришв әт исә күңел бозыл уг а
китерә.
8 Эшнең ахыры аның башыннан яхшырак; сабыр рухлы кеше тәкәббердән яхшырак.
9 Рух ыңн ы үч-ачу вәсв әс әс енә дәртләндермә, чөнк и үч-ачу ахм акл ар йөр әг енә
оял ый.
10 «Үткән көннәр хәз ерг едән ниг ә шулай яхш ырак булд ы икән?» – димә; монд ый
сорау синең зирәклег еңне күрсәтм и.
11 Зирәклек ул – кояш йөзен күргәннәр өчен мирас кебек үк яхшы нәрсә. 12 Көмеш
нең кешегә калк ан бул уы кебек, зирәклек тә аңа шунд ый ук калк анд ыр; ләк ин
гыйлем-зирәклекнең өстенлег е шунда ки, гыйлем-зирәклек иясенең торм ыш ын
сакл ый ул.
13 Аллаһ ын ың эшен күр еп фикер йөрт: Ул кәкр е итеп кылг анн ы кем турайт а
алсын?! 14 Имин көннәреңдә сөен, ә кайг ыл ы көннәреңдә фикер йөрт; кешеләр үз
ләренә ниләр буласын белмәсен өчен, Аллаһ ы аларга сөенечен дә, кайгы-хәсрәтен
дә берт иг ез биргән.
1
2

971

Вәгазьче 7, 8
15 Фан и гомер ем көннәр ендә мин боларн ың һәммәс ен күрдем; тәкъв а кеше үзенең
тәкъв а бул уы на карамастан харап була; яман кеше исә үзенең яманл ыклары эчендә
озак яши. 16 Үзеңне арт ык тәкъв а һәм зир әк итеп күрс әтмә; ниг ә сиңа үз-үзеңне
харап итәрг ә?! 17 Явызл ык юлына басма, ахмак булма; ниг ә сиңа вак ыт ыннан элек
үләрг ә?! 18 Бер енче киңәшне тот ып, икенчес ен дә күздән ычк ынд ырмау яхш ы;
чөнк и Аллаһ ыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү сине бар афәтләрдән саклап кал ыр.
19 Зир әклек зир әк кешене шәһәрдәг е ун хөкемдардан көчлер әк итә.
20 Җир йөз ендә бер дә гөнаһк а кермәг ән, гел изг елек юлында булг ан тәкъв а кеше
юк. 21 Кол ыңн ың сиңа яман теллән үен ишетм им дисәң, кешеләр сөйләгән юк-бар
сүзгә игът ибар итмә. 22 Мәгәр еш кына үзең башк аларга яман телләнгәнеңне синең
йөрәг ең үзе дә яхш ы белә ич.
23-24 Мин боларн ың бөт енес ен акыл ым белән сынад ым һәм: «Мин зир әк бул ыр
мын», – дидем, әмма зирәклек миннән ерак йөрде. Бул ып узганн ың мәгънәсенә
кем төшенә алсын?! Ул бик тирәндә ята, һәм аны аңлау бик чит ен. 25 Акыл вә
зирәклекне эзләп табар, аларн ы тикшерер, тан ып белер өчен, шулай ук явызл ык
ның – ахмакл ык, дуамалл ыкн ың мәгънәсезлек икәнен белер өчен, мин бөтен йөрәк
дәртемне сарыф иттем.
26 Һәм белдем ки, үлемнән дә ачыраг ы – кул ына бог ау һәм ау ятьмәс е тотк ан,
йөрәг е тозак булган хатын-кыз икән; Аллаһ ын ың тугрыл ыкл ы бәндәсе аңардан
кач ып кот ыл ыр, ә гөнаһл ысы аның тозаг ына барып эләг ер. 27 Менә мин, – дигән
Вәгазьче, – бер-бер артл ы сынаулар ясап, шун ы аңлад ым. 28 Мин таг ы башк а со
рауларга да җавап эзләдем, ләк ин тапмад ым; мең ир зат ы арасыннан хөрмәткә ла
екл ы бер ир тапт ым, әмма хатын-кыз зат ыннан бер генә лаекл ысы да табылмад ы.
29 Фәк ать шун ы белдем: сРаббы адәм баласын тугры итеп яратк ан, ләк ин кешеләр
төрлесе төрле юлга кереп киткәннәр.

8

Зирәк кешедән кала, әйберләрнең асыл мәгънәсен аңлардай таг ын кем бар?!
Зирәклек кешенең йөзен нурланд ыра һәм кырысл ыг ын йомшарта.
2 Минем сиңа үгет ем шул: патшан ың әмер ен тот – бу синең Аллаһ ы алд ында
биргән ант ыңа бәрабәр. 3 Патшан ың хозурыннан читкә чыгарга ашыкма һәм яман
эшкә барма, чөнк и патша ни теләсә, шун ы эшл и ала. 4 Патша сүзе булган урында
хак имлек бар; патшага: «Син нәрсә эшл исең?» – дип, кем әйтә алсын?! 5 Әмергә
тугры кеше явызл ыктан имин бул ыр; зирәкнең йөрәг е вак ытн ы да, хөкемне дә
тоя белер. 6 Чөнк и һәр эшнең үз вак ыт ы һәм үз хөкеме бар; ә кешенең белеме аз.
7 Ул алда нәрс ә буласын белм и; киләчәкт ә нәрс ә буласын аңа кем әйт с ен?! 8 Кеше
җилне*, тот ып, үзенә буйсынд ыра алм ый; кешенең үлем сәгатен кичектерергә дә
хак имлег е юк; бу тарт ышта аңа кот ыл у юк; һәм явызн ы явызл ык та котк ара алм ый.
9 Мин боларн ың һәммәс ен күрдем һәм коя ш аст ында эшләнг ән һәр эшкә йөр әк
дәртемне сарыф иттем. Бер кешенең башк а кеше өстеннән хак имлег е аның үзенә
генә зарар китерә.
1

* 8:8 Җил

– яһүд телендә әлег е сүз ике мәг ънәг ә ия: «җил» һәм «рух».
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10 Яман кешеләрнең каб ерләр ен күрг әнем бар минем: җирләг әч, бу «изг е» урынг а
зия рәт кылалар, гадел кешеләрне исә бу шәһәрдә тиз оныталар иде*. Бу да – фан и
дөнья мәшәк ате генә. 11 Яман эшләргә хөкем тиз ясалм ый, шунл ыктан адәм бала
сы явызл ык арт ы явызл ык эшләүдән курыкм ый. 12 Гөнаһ иясе, йөз мәртәбә гөнаһ
эшләп, үзенең гомер көннәрен озайтса да, миңа мәгъл үм: фәк ать Аллаһ ын ы хөр
мәт итүче һәм Аллаһ ыдан курк уч ыларга гына игелек насыйпт ыр. 13 Ә яман кешегә
игелек булмая чак, Аллаһ ыдан йөз чөерүченең гомере күләгәнекедәй кыск а бул ыр.
14 Җир йөз ендә таг ын монд ый фан и хәлләр дә була: кайчак яманн ың явыз эшенә
тиеш җәза тәкъва кешенең баш ына төшә, ә тәкъва кешенең эшенә лаек игелекне
яманнар үзләштерә. Мин: «Болар да фан и!» – дидем. 15 Шуннан мин күңел ачып
яшәүне макт ый башлад ым; чөнк и коя ш аст ында кеше өчен ашап-эчүдән һәм кәефсафа корып яшәүдән дә яхш ырак нәрсә юк; адәм баласы мон ы коя ш аст ында Ал
лаһ ы биргән гомеренең барл ык хезмәт көннәрендә эшл и ала.
16 Зир әклекне аңлау һәм җир йөз ендә эшләнә торг ан эшләрне күз әт ү өчен, йө
рәк дәртемне баг ышлаганда, – ә анд ый чакта кешенең күзенә көнен дә, төнен дә
йок ы керм и, – 17 менә шул вак ытта мин Аллаһ ын ың коя ш аст ындаг ы барл ык эшгамәлләрен күрдем һәм бу эш-гамәлләрнең мәгънәсенә кешенең төшенә алмая чаг ын
аңлад ым. Адәм баласы, тикшеренеп бел ү өчен, ник адәр генә көч сарыф итсә дә һәм,
зур акыл иясе бул ып: «Мин бөтенесен беләм», – дисә дә, ул моңа төшенәчәк түг ел.

9

Һәркемне бер үк язмыш көтә

Тикшереп өйрән ү өчен, мин боларн ың һәммәсен йөрәг ем аша узд ырд ым һәм
шун ы аңлад ым: гадел һәм акылл ы кешеләр дә, аларн ың эшләре дә – барысы
Аллаһ ы кул ында икән, үз күзе белән күргәннәргә үзендә мәхәббәтме-нәфрәтме
туасын кеше белм и икән. 2 Һәркемне: гаделне һәм гаделсезне дә, игелеклене һәм
явызн ы да, пакьне һәм нәҗесне дә, корбан бирүчене һәм корбан бирмәү чене дә бер
үк язм ыш көтә; гаепсезгә ничек булса, гаеплегә дә – шул ук язм ыш; ант итүчегә
дә, ант итәргә курк уч ыга да – бер үк төрле. 3 Коя ш аст ында эшләнгән һәр эшнең
начар ягы да шунда: һәркем бер үк төрле язм ышк а дучар; адәм балаларын ың кү
ңелләре һәм гомер көннәре явызл ык белән, акылсызл ык белән тул ы; шуннан соң
алар барыбер сүлеләр аймаг ына китеп баралар. 4 Ә тереләр арасында кешенең өмете
бар, чөнк и үлгән арысланнан тере эт хәерлерәк. 5 Тереләр үләчәкләрен беләләр, ә
үлеләр бернәрсә дә белм иләр; үлеләр өчен инде дөнья да аласы әҗер юк, алар ха
кында инде хәтердә истәлекләр дә җуел ып беткән. 6 Аларн ың мәхәббәтләре дә,
нәфрәтләре дә, дәртле хисләре дә мәңг егә юкк а чыкк ан; коя ш аст ында эшләнә
торган бер генә эшкә дә аларн ың катнаш у ихт имал ы юк.
7 Шулай булг ач, Аллаһ ы синең хезмәтләр еңнән разый чакт а рәхәтләнеп икмә
геңне аша һәм шат күңел белән шәрабыңн ы эч. 8 Кием-салымың һәрвак ыт ак бул
сын, һәм баш ыңа ягылган хушбуй бетмәсен. 9 Коя ш аст ында сиңа язган гомернең
барл ык фан и көннәрен сөйгән хат ын ың белән бергә рәхәттә яшәп узд ыр, чөнк и
бу – коя ш аст ындаг ы гомерең һәм тырыш хезмәт еңнән сиңа насыйп булг ан үз
1

* 8:10 Яһүд

телендәг е төп нөсхәдә әлег е урын бик үк анык түг ел.
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өлешеңдер. 10 Хәл кадәренчә кул ыңнан килгәннең барысын да эшлә, чөнк и син
керәчәк кабердә эш тә, уй-ният тә, белем дә, зирәклек тә юк.
11 Игът ибарымн ы баглап, коя ш аст ында мин таг ы шун ы күрдем: ярышт а җиң ү
йөг ерек аякл ыларга булм ый, көрәштә иң көчле егет бат ыр калм ый, зирәкләр һәрва
кыт мул иген уңыш ы алуга ирешм и, байл ык та һәрвак ыт аңл ы кешеләргә эләкм и,
сәләтлеләр исә күп вак ыт югары күтәрелә алм ый кала; мәгәр боларн ың һәммәсен
тәкъд ир һәм вак ыт хәл итә. 12 Өстәвенә, кеше үзенә тиешле вак ытн ы алдан белм и.
Бал ык – һәлакәтле ятьмәгә, кош афәтле тозакк а барып кергән кебек, адәм бала
лары да көтмәгәндә пәйда булган бәла-казага килеп эләгәләр.
Зирәклек һәм ахмаклык
Коя ш аст ында мин менә таг ын бер хикмәтле хәл күрдем, һәм ул миңа бик
мөһ им бул ып тоелд ы. 14 Менә кечкенә генә бер шәһәр, халк ы да күп түг ел; олуг
бер патша шул шәһәргә һөҗ үм итте һәм аны чолгап алд ы, аңа басып керү өчен,
зур хәзерлек башлад ы. 15 Әмма шәһәрдә акылл ы бер фәк ыйрь кеше бар иде, шул
үзенең зирәклег е белән шәһәрне котк арып калд ы; шуңа карамастан, соң ыннан бу
фәк ыйрьне искә алуч ы да булмад ы. 16 Мин болай дип нәт иҗә ясад ым: зирәклек
көчтән яхш ырак; шулай булса да, фәк ыйрь кешенең зирәклег енә игът ибар итм иләр
һәм аның әйт кән сүзләренә колак салм ыйлар. 17 Мәгәр зирәкләрнең тыйнакл ык
белән әйт кән сүзләре ахмаклар арасында хөкемдар акыруы ннан яхш ырак ишетелә.
18 Зир әклек суг ыш корал ыннан яхш ырак; ә бер гөнаһл ы бәндә күп кенә игелек
ләрне харап итә ала.
13

10

1 Үле чеб ен хушбуйн ы бозг ан һәм сасытк ан кеб ек, аз гына ахмакл ык та зи
рәклекне һәм абруйн ы бозып куя рга мөмк ин.
2 Зир әк кешенең йөр әг е – уң тарафк а, ә ахмакн ың йөр әг е сул тарафк а эшл и.
3 Ахмак кеше нинд и генә юлдан китс ә дә, аның эш-хәрәкәтенә акыл җитм и: ул
үзенең ахмакл ыг ын һәр очраган кешегә фаш итә.
4 Түр әнең сиңа ачуы кабарса, хезмәт урын ыңн ы ташлап кит әрг ә ашыкма; мәг әр
күндәмлек зуррак гаепләрне дә каплап калд ыра.
5 Мин коя ш аст ында хөкемдар тарафыннан эшләнг ән ялг ышл ыкк а охшаш та
гын бер гаделсезлек күрдем: 6 ул – ахмак кешеләрнең югарыда, ә бай кешеләрнең
түбәндә утыруы. 7 Мин атк а атланган колларн ы да, коллар сыман җәяү йөрүче
түрәләрне дә күрдем.
8 Чок ыр казыг ан кеше үзе үк шул чок ырг а егыл ып төшәрг ә мөмк ин; койма җи
мереп тишек уюч ын ы елан чагарга мөмк ин. 9 Таш белән эш итүче үзе шул таштан
имгәнергә мөмк ин; утын яруч ы үз-үзен курк ын ыч аст ына куя рга мөмк ин. 10 Балта
үтмәсләнеп, йөзе кайралмаса, эшкә күп көч сарыф ителер; эш башк арганда, зи
рәклек файдал ыд ыр. 11 Еланн ы тылсымлаганчы ук, ул чага икән, аны тылсымлап
торун ың инде хаҗәте юк.
12 Зир әк кешенең авызыннан чыкк ан сүз – игелекле, ә ахмакн ың теле аның үзен
харап итә. 13 Ахмакн ың сүз башлавы ук акылсызд ыр, ә сүзенең ахыры – бөтенләй
тилелек. 14 Ахмак кеше күп лыг ырдар. Алда ни буласын беркем белм и; үзеннән соң
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нәрсә буласын ахмакк а кем әйтсен?! 15 Ахмак үз эшеннән тиз ялыг ыр – ул хәтта
шәһәргә бару юлын да белм и.
16 Әй ил халк ы, патшаң яшүсмер бул ып, түр әләр ең таң ирт әдән мәҗлес ясый
торган булса, кайгы-мәшәкатьтән баш ың чыкмас. 17 Әй ил халк ы, патшаң затл ы
нәселдән бул ып, түрәләрең азыкн ы кәеф-сафа кору өчен түг ел, ә хәл алу өчен һәм
үз вак ыт ында ашый торган булса, син бәхетле.
18 Ялк аул ыкт ан өй түшәмең ишелеп төшәр; кулларың эшс езлег еннән өең эченә
түбәңнән яңг ыр тамч ылап торыр.
19 Мәҗлес күңел ачу өчен ясал ыр; шәраб торм ышн ы күңелле итәр өчен эчелер.
Әмма боларн ың һәммәсе өчен көмеш кирәк.
20 Хәтт а күңелеңнән генә булса да патшаг а карш ы яман телләнмә; йок ы бүлмәңдә
байга карш ы яман телләнеп сукранма: юкса күк кош ын ың синең сүзләреңне эләк
тереп алып кит үе һәм, канатланд ырып, аларн ы сибеп йөрүе мөмк ин.

11

Икмәг еңне су юллары белән сат уга җибәр, чөнк и күпмедер көннәрдән соң
аны таг ын булд ырырсың. 2 Икмәг еңне җиде, юк, хәтта сиг ез өлешкә бүлеп
җибәр, чөнк и коя ш аст ында нинд и бәла-каза буласын белм исең.
3 Бол ыт, тул ып ашк ач, җирг ә яңг ыр яуд ыра; әгәр агач көн ягына яис ә төн ягына
таба карап ава икән, ул шунда, ауган җирендә кал ыр. 4 Җилнең басыл уы н көткән
кешенең җире чәчелм и кал ыр, бол ытк а күз баг ып торуч ы ашл ыг ын урып-җыя ал
мас. 5 Йөкле хат ын карын ында ничек сул ыш ярал уы н белмәгән кебек, һәр нәрсәне
бар итүче Аллан ың да эшләрен белә алм ыйсың. 6 Орл ыг ыңн ы иртән дә чәч, кул ыңа
ял бирм ичә, кичен дә чәч; чөнк и кайсысын ың яхш ырак уңыш бирәсен, яисә икесе
дә бер дәрәҗәдә яхш ы уңыш бирәме-юкмы икәнен син белм исең.
1

Үзеңне Бар итүчене онытма
Якт ыл ык татл ы; коя ш якт ысын күреп яшәү күзгә хозурл ык бирә. 8 Әгәр кешенең
гомер еллары күп икән, ул аларн ың һәммәсен дә шат күңел белән яшәп узд ырсын,
әмма караңг ы көннәрне дә хәтердән чыгармасын; чөнк и анд ыйлары да күп бул ыр.
Боларн ың һәммәсе дә – фан и дөнья мәшәк ате генәдер.
9 И яшь егет, яшьлег еңдә күңелле итеп яшә, яшьлег ең көннәр ендә йөр әг ең сине
шат итсен; йөрәг ең һәм күзләрең теләгән юлларда йөре; әмма бел: боларн ың һәммә
се өчен Аллаһ ы сине хөкем алд ына баст ырачак. 10 Күңелеңдәг е кайгы-борчуларны
чыгарып ташла, чир-газапны бәдәнеңнән ку; мәгәр балал ык һәм яшьлек вак ыт ы
да фан ид ыр.
7

12

Яшьлег еңдә, ягън и авыр көннәрең килеп җиткәнче, «Алардан миңа ка
нәгат ьлән ү юк!» – дия чәк елларың якынлашк анч ы, коя ш һәм якт ыл ык, ай
һәм йолд ызлар сүнеп караңг ыланганч ы, яңг ырдан соң яңа бол ытлар җыел у вак ыт ы
җиткәнче, үзеңне Ярат уч ын ы искә ал.
3 Килер бер көн: өй саклауч ылар тетр әп кал ыр, көчлеләр сыг ыл ып төшәр, болай
да аз калган онч ылар он тарт удан туктар, тәрәзәдән тамаша кыл уч ыларн ың күз
аллары караңг ылан ып, 4 урамга чыга торган ишекләр томалан ыр; тег ермән шавы
1-2
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тын ып, кош сайравыннан таң белән уянган кеше үз тавыш ын ишетмәс. 5 Ул көнне
биек урыннар курк ын ыч һәм юлда йөрү дәһшәтле тоел ыр; бадәм агач ы чәчәк атар;
чикерт кәләр гәүдәләре белән сөйрәлеп, каперс куаг ы җиргә тарал ып түшәлер. Ул
көнне кеше мәңг елек йорт ына китәр, урам матәм кичерүче кешеләр белән тул ыр.
6 Көмеш чылбыр өзелг әнг ә кадәр, алт ын кас ә төшеп ват ылг анг а, чишмә янын
даг ы чүлмәк ярылганга һәм кое чыг ыры ашал ып җимерелгәнгә кадәр үзеңне Бар
итүчене искә ал! 7 Туфрактан ярат ылган тән кире туфракк а кайт ыр; Аллаһ ы Тәгалә
биргән рух иясенә кире кайт ыр.
8 Барысы да фан и, – диг ән Вәг азьче, – барысы да фан и дөнья мәшәк ат едер!
Адәм баласының төп ваз ифасы – Аллаһыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү
Вәгазьче, зирәк акылл ы бул удан тыш, хал ыкк а гыйлем өйрәт үче дә булган. Ул
бик күп хикмәтле нәрсәләрне сынап-тикшергән һәм өйрәнгән. 10 Вәгазьче хикмәтлеүткен сүзләр табарга тырышк ан; хак ыйк ать сүзләрен ул дөрес язган. 11 Зирәкләрнең
сүзе сөңг е кебек, хикмәтле сүзләр тупланмасы каг ылган кадак кебек; һәм алар
безгә һәммәбезнең бердәнбер көт үчесе булган Аллаһ ы тарафыннан күндерелгән.
12 И угл ым, болардан тыш, шуңа да игът ибар ит: күп кит аплар төзү-язуның игечиге юк; күп уку тәнне ялыкт ыра.
13 Боларн ың һәммәс енең асыл мәгънәс е шулд ыр: Аллаһ ыдан курык һәм Аны
хөрмәт ит, Аның кушк аннарын үтә, чөнк и адәм баласын ың төп вазифасы шуннан
гыйбарәт. 14 Мәгәр Аллаһ ы һәртөрле эш-гамәлне, һәр яшерен шөг ыльне – яхш ы
сын да, яман ын да – Үзенең хөкеме алд ына куя чак.
9
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Җырлар җыры

1

Беренче җыр
1

Сөләйман турындаг ы җырлар җыры.*
Мәгъшука*

2

3

4

5

6

Иреннәре белән үпсен ул мине!
Синең иркә-назың шәрабтан дә татл ырак.
Тәннәреңнән хуш исләр аңк ый,
исемең дә хушбуй кебек синең;
кызлар шуңа ярата сине.
Күзең генә сирпе – без синең арт ыңнан чабарга әзер!
Патша мине үзенең сараена алып керде.
Син безнең өчен шатлык-сөенеч чыганаг ы,
синең назларыңн ы шәрабтан дә югарырак күккә чөеп мактарбыз –
ярат уга лаек син!
И Иерусал им кызлары!
Кыдар чат ырларыдай карат ут йөзле булсам да,
Сөләйманн ың чаршаулары сыман мат ур мин.
Кара-тутлы бул уы ма исег ез китмәсен –
коя ш шулай каралтт ы мине.
Абыйларымн ың миңа ачулары килеп,
йөзем бакчаларын сакларга кизү итеп куйд ылар,
ләк ин үземнең баг-бостанымны саклап кала алмад ым мин.
Әйтче, сөеклем, кайда көтәсең син көт үеңне?
Төшкелектә кайда ял итәсең?
Нигә әле мин дусларыңн ың көт үләре янында, бөркәнчек бөркәнеп,
каңг ырып йөрергә тиеш ди?!
Мәгъшук

7

И кызык ай, гүзәлләрнең дә гүзәле!

* 1:1 Сөл әйм ан турынд аг ы җырл ар җыры. – Яһүд телендә әлег е җөмлә «Сөләйм анн ың җырл ар

җыры» дигәнне дә аңлат ырга мөмк ин. (Сөләйман – Исраи л патшасы, Давыт патшан ың угл ы.)
мәгъш ук – сөйг ән яр.

* 1:1 Мәгъш ука,
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8
9
10

Әгәр син мон ы белм исең икән,
куй көт үләре арт ыннан ияреп бар да
көт үче егетләр тирмәсе янында кәҗә бәт иләреңне утлат ып йөр.
с
Фиргавен арбасына җиг елгән байталга
охшатт ым мин сине, мәгъш ук ам!
Яңакларыңн ы асылма зиннәтләр бизәп тора,
муен ыңда муенсалар.
Көмештәй җемелдәп торган
алт ын муенса эшләтербез сиңа, мәгъш ук ам!
Мәгъшука

11
12
13

Патша үз өстәле янында шулай утырганда,
минем нард* хуш исләр тарат ып торд ы.
Мәгъш ук ым минем – смирра бәйләме кебек,
күкрәкләрем уртасында ята ул минем.
Эн-Геди йөзем бакчаларындаг ы
бәйләм-бәйләм кына чәчәкләре кебек минем сөйгән егетем!
Мәгъшук

14

Аһ, нинд и гүзәл кыз син, гүзәлкәем, нинд и гүзәлсең!
Күгәрченнекедәй синең күзләрең.
Мәгъшука

15
16

2

1

Аһ, нинд и гүзәл егет син, сөеклем, татл ыд ыр иркә-назларың!
Ятаг ыбыз безнең – хәтфә чирәм үлән;
өебезнең түшәм-түбәсе – эрбет ябалдашлары,
диварлары – кипарислар.
Мин – Шаронн ың нәрк ис гөле,
үзәннәрнең лалә чәчәг е!
Мәгъшук

2

Чәнечкеле куаклар арасында лалә чәчәг е ничек мат ур,
кызлар арасында минем сөеклем дә шунд ый.
Мәгъшука

3

4

* 1:11 Нард

Урман агачлары арасында алмагачлар ничек,
егетләр арасында минем сөеклем дә шунд ый.
Алмагачлар күләгәсендә утырып торырга яратам мин,
аның җимешләре шунд ый татл ы.
Шәрабх анәсенә алып керде ул мине,
– Һиндстанда үсә торг ан үсемлек.
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5

6
7

баш очымда җилфердәгән әләм – егетемнең мәхәббәте.
Йөземле ризык белән,
алма белән сыйлап, көч-дәрман өстәг ез миңа –
сөю утында янам мин.
Мәгъш ук ымн ың сул беләг е минем баш аст ында,
ә уң кул ы мине иркәл и.
И Иерусал им кызлары!
Җәйраннар һәм кыр боланнары исеме белән
ялынып-ялварып сорыйм сездән:
үзе теләм и торып хисләрен уятмаг ыз сөйгән кешенең,
борч ымаг ыз аның йок ысын!
Икенче җыр
Мәгъшука

8

9

10

11
12

13

14

Ишетелә мәгъш ук ымн ың аяк тавыш ы!
Әнә, таулар буйлат ып чаба,
калк ул ыклар буйлап йөг ерә ул миңа таба.
Тау җәйран ына һәм яшь боланга охшаган ул
минем сөйгәнем.
Әнә, безнең дивар арт ында басып тора ул,
тәрәзәгә күз төшерә,
рәшәткә аша күренеп-күренеп китә.
Пыш ылдад ы миңа сөйгәнем:
«Кузгал, сөеклем минем,
гүзәлкәй генәм, карш ыма чык!
Менә, кыш та үтеп китте инде,
яңг ырлары да үтте, туктад ы.
Җирдә чәчәкләр күренде,
кошлар сайрар чак җитте.
Күк күгәрчен гөрл и илебездә.
Бөреләрен ачып, инҗ ир агачлары, йөзем куаклары
чәчәк атт ы, хуш ис таратт ы.
Кузгал, сөеклем минем,
гүзәлкәй генәм, карш ыма чык!
Кыяташлар каплап алган тарлавыктаг ы күгәрченем минем!
Йөзең ачып күрсәт миңа, тавыш ыңн ы ишеттер миңа,
чөнк и тавыш ың назл ы синең һәм дә йөзең ягымл ыд ыр».
Күмәк җыр

15

Китерег ез тот ып йөзем бакчасын кимерүче төлкеләрне,
төлке балаларын,
чөнк и шау чәчәктә безнең йөзем бакчалары.
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Мәгъшука
16

17

Минеке генә ул минем мәгъш ук ым,
мин дә анык ы гына.
Лалә чәчәкләре арасында көт ү көтеп йөри ул.
Сүрелгәнче көннең сул ыш ы,
күләгәләр эреп беткәнче
әйләнеп кайт син, сөйгәнем минем, –
текә тауларн ың җәйран ы кебек,
яшь болан ы кебек җитез бул син!
Өченче җыр

3

Мәгъшука
1
2

3
4

5

Төне буе эзләдем мин ятаг ымда җан сөйгәнемне,
эзләдем, тик тапмад ым мәгъш ук ымн ы.
Торыйм әле, чыг ыйм шәһәргә, урам һәм мәйданнарга,
эзл им җан сөйгәнемне.
Эзләдем мин аны, тик тапмад ым мәгъш ук ымн ы.
Шәһәр буйлап йөргән сакч ыларга мин юлыкт ым:
«Очратмад ыг ызм ы минем җан сөйгәнемне?»
Алардан аерыл ып кына китеп баруы м булд ы,
очратт ым мин җан сөйгәнемне.
Кочаклап алд ым да, әнкәм өенә кайт ып җиткәнче,
эчке бүлмәләргә алып кергәнче,
кулларымнан җибәрмәдем мәгъш ук ымн ы.
И Иерусал им кызлары!
Җәйраннар һәм кыр боланнары исеме белән
ялынып-ялварып сорыйм сездән:
үзе теләм и торып хисләрен уятмаг ыз сөйгән кешенең,
борч ымаг ыз аның йок ысын!
Дүртенче җыр
Күмәк җыр

6

7

* 3:6 ...ул.

Мирра һәм фим иам,
төрледән-төрле хуш исле майлар аңк ыт ып,
чүл өстеннән күтәрелгән төтен баганасыдай кем килә ул?*
Әнә Сөләйманн ың тәхет-түшәге:
алтм ыш баһад ир чолгап алган аны –
с
Исраи лнең гая рь егетләре – 8 суг ыш осталары;

– Биредә хатын-кыз турында сүз бара.
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9
10

11

барысын ың кулларында кыл ыч,
билләрендәг е бу кыл ычлар
төнг е шомнан саклан у өчен.
Сөләйман патша эшләткән
ул тәхет-түшәк – Ливан агач ыннан:
аяклары – көмештән, арк а ягы – алт ыннан,
утырг ыч ы – җете кызыл бәрхеттән!
Иерусал им кызлары аны нинд и мат ур итеп бизәгән!
И Сион кызлары!
Килег ез дә караг ыз таҗ кигән Сөләйман патшага:
ник ах ында – иң бәхетле көнендә –
әнисе кидерде аңа бу таҗн ы!
Бишенче җыр

4

Мәгъшук
1

2

3

4

5

6

7

* 4:4 Яуг ир

Аһ, нинд и гүзәл кыз син, гүзәлкәем, нинд и гүзәл!
Челтәр аша төбәлгән күзләрең синең күгәрченнекедәй!
Чәчкәйләрең синең Гил ыгад тавыннан төшеп кил үче
кәҗә көт үен хәтерләтә;
тешкәйләрең судан чыг ып кил үче,
йон ы кырк ылган ап-ак куйлар көт үен хәтерләтә:
һәрберсенә ияргәндер игезәк бәт и,
бәт исезләре юкт ыр куйларн ың.
Ал тасмадай иреннәрең,
уймакт ыр авызк аең.
Бит очларың, урталай ярылган анар алмасыдай,
челтәр аша алсулан ып балк ып торалар.
Давытн ың калкан-сөңге элеп куя торган баганасы кеби
синең муенк аең,
мең калк ан эленеп тора анда,
гая рь яуг ирләр* калк ан ы.
Ике күкрәг ең ике җәйран бәт ие кебектер,
кырг ый лалә чәчәкләре арасында утлап йөргән
игезәк болан бәт ие кебек.
Сүрелгәнче көннең сул ыш ы,
күләгәләр эреп беткәнче,
күтәрел им хушбуй таун ың түбәсенә
һәм баш орыйм мирра калк ул ыкларына.
Нинд и гүзәлсең син, минем сөеклем,
берн инд и тап юкт ыр синдә.
– суг ышч ы.
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Ливан ыңн ы калд ыр син, и кәләшем!
Ливаннан килеп җит син минем янга!
Амана түбәсеннән,
Сен ир вә Хәрм ун таулары түбәсеннән,
арысланнар өне вә капланнар оясыннан бирегә ашык!
Йөрәг емне яулап алд ың син, сеңлем минем*, кәләшем;
бер күз сирп ү белән яулап алд ың йөрәг емне
муен ыңдаг ы бер муенса нуры белән.
Аһ, нинд и татл ы синең иркәләвең,
сеңлем минем, кәләшем минем.
Аһ, шәрабтан дә татл ы синең назың,
тәнкәеңнең хуш исе барл ык хушбуйлардан тәмлерәк.
Кәрәзле бал тама синең авызыңнан, кәләшем,
бал вә сөт тәме телкәеңдә.
Киемеңә сеңгән гөлләр исе –
алар Ливанн ың хуш исләрен хәтерләтә.
Сеңлем минем – йозактаг ы баг-бакча,
минем кәләшем – капк ач ы ябык кое, томаланган чишмә.
Синең баг-бостаныңда янып торган анарлар,
татл ы җиләк-җимешләр, кына гөлләр,
нард һәм зәгъфраннар,
хуш исле кам ышлар һәм дарч ин куаклары,
мирра һәм сабур тирә-якка тәмле исләр аңк ыт ып утыра.
Бакчаңн ы Ливанн ың саф-тере сул ы кое
һәм чишмәләре сугара.
Күтәрел, и көнья к җиле!
Син дә ис, и төнья к җиле!
Исеп шулай, баг-бостанымны хуш исләргә төрендер!
Мәгъшука
Килсен мәгъш ук ым үзенең бакчасына,
үзе теләгән татл ы җиләк-җимешләрдән авыз итсен.

5

Мәгъшук
1

Килдем мин үз бакчама, сеңлем-кәләшем,
мирра белән хуш исле үләннәр җыйд ым,
кәрәзле балдан авыз иттем,
сөтемне дә, шәрабымн ы да эчтем.

* 4:9 ...сеңл ем

минем... – Борынг а заманда Көнч ыг ышта сөйг ән ярг а шулай дип тә мөрәҗә
гать иткәннәр.
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Күмәк җыр
И дусларым, ашаг ыз!
Эчег ез, гаш ыйклар, туйганч ы эчег ез!
Алтынчы җыр
Мәгъшука
2

3

4
5

6

7

8

Йокл ыйм ын мин,
әмма минем йөрәг ем уяу.
Әнә, мәгъш ук ымн ың ишек шак ыган тавыш ын ишетәм:
«Ач ишег еңне, сеңлем, сөеклем,
күгәрченем минем, аппаг ым!
Юкса, чәчләрем минем төнг е чыкк а чыланган,
чигә бөдрәләрем дымланган».
Мин бит инде чишенгән,
киемнәремне хәзер ничекләр кире кии м?
Аякларымн ы юганм ын,
хәзер аны ничекләр тапланд ырыйм?
Мәгъш ук ым миңа ишек ярыг ыннан кулларын сузд ы –
бөтен тәнемне тетрән ү алд ы.
Сөйгәнемне карш ыларга дип, мин торып чыкт ым:
кулларымнан хуш исле мирра мае тамд ы,
бармакларымнан сеңеп калд ы йозак тотк асына.
Ишекне ачк ан гына идем –
сөеклем инде китеп барган!
Минем җан ым урын ыннан чыг ып китәрдәй булд ы.
Мин аны эзләдем, ләк ин таба алмад ым;
мин аңа эндәштем, ләк ин ул җавап бирмәде.
Төнг е шәһәр сакч ылары мине тот ып алд ылар да
канга бат ырганч ы кыйнап ташлад ылар,
өстемнән бөркәнчег емне алып киттеләр дивар сакч ылары.
И Иерусал им кызлары!
Мин ялынып-ялварып сорыйм сездән:
әгәр сез минем сөеклемне очратсаг ыз әйтег ез:
«Сөю утында янам мин!»
Иерусалим кызлары

9

И гүзәлләрнең гүзәле!
Нәрсәсе белән шулай мат урлардан мат уры соң ул синең
сөйгәнең?
Нәрсәсе белән башк а гаш ыйклардан чибәррәк соң ул?
Син нәрсә дип бездән шулк адәр ялынып-ялварып сорыйсың?
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Мәгъшука
10

11
12
13
14

15
16

6

Мәгъш ук ымн ың тәне ак-пакьтер,
йөзкәйләре – алсуд ыр;
ул – уннарча мең гаш ыйклар арасында бердәнбер.
Башк айлары – саф алт ыннан коелган,
дулкын-дулкын бөдрәләре козг ынн ык ы кеби чем-кара;
агымсуда йөзгән, сөттә гөр-гөр килеп коенган
күгәрченнәрне хәтерләтә күзкәйләре.
Яңаклары – хуш исле чәчәк түтәле,
иреннәре – мирра исе аңк ытк ан лаләләр кеби.
Кулк айларын, асылташлар тезеп, алт ыннан ясаганнарм ын и;
күкрәк-эчкәйләрен, зәңгәр якутлар тезеп, фил сөя г еннән
уйганнарм ын и;
аяклары – алт ын тәл инкәләргә баст ырган мәрмәр баганалардай;
буе-сыны Ливанн ың эрбет агач ы кеби зифа-мәһабәт.
Телләреннән аның бал тама,
һәр нәрсәсе гүзәл, ягымл ы.
Менә кем ул минем мәгъш ук ым,
менә нинд и ул минем җан дуст ым,
и Иерусал им кызлары!
Иерусалим кызлары

1

Гүзәлләрдән дә гүзәлкәй,
кая китеп югалд ы синең сөйгән ярың?
Кай тарафларга карап китте ул?
Синең белән бергә эзләп карыйк без аны.
Мәгъшука

2

3

Минем мәгъш ук ым үзенең баг-бостанына китте,
хуш исле гөл-чәчәкләр арасында хозурлан ырга,
шунда лаләләр җыя рга китте ул.
Минеке генә ул минем сөйгәнем,
мин дә анык ы гына.
Ул үзенең баг-бостанында хозурлан ып, лаләләр җыеп йөри.
Җид енче җыр
Мәгъшук

4

Тирса каласы кебек гүзәлсең син, минем мәгъш ук ам!
Иерусал им кебек нәзакәтле, сөйкемлесең,
байраклар җилфердәтеп килгән чирү кебек мәһабәтлесең.
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Алай текәлеп карама миңа,
күз караш ың утк а сала мине.
Чәчкәйләрең синең Гил ыгад тауларыннан
төшеп кил үче кәҗә көт үен хәтерләтә;
тешкәйләрең судан чыг ып кил үче,
йон ы кырк ылган ап-ак куйлар көт үен хәтерләтә:
һәрберсенә ияргәндер игезәк бәт и,
бәт исезләре юкт ыр куйларн ың.
Бит очларың, урталай ярылган анар алмасыдай,
челтәр аша алсулан ып балк ып торалар.
Патша сараенда алтм ыш мәл икә, сиксән җария
вә исәпсез-хисапсыз кыз-кыркын булсын,
тик минем күгәрченем, аппаг ым – бердәнбер!
Ул – әнисенең дә бердәнбере,
әнисенең дә сөекле кызы.
Яшь кызлар, мәл икәләр һәм җария ләр аны күрделәр дә –
барысы да мактау яуд ырд ы,
«Кем соң ул шулай ал таң кебек саф һәм чиста,
айдай гүзәл, коя штай якт ы йөзле,
байракларын җилфердәтеп килгән чирү кебек мәһабәт
сынл ы?» – диде.
Мәгъшука

11

12

Үзәнлектәг е яшеллекләрне күрергә дип,
мин чикләвек бакчасына кердем:
йөземнәр өлг ермәдеме, анарлар чәчәк атмад ым ы икән?
Белм им, ничекләр итеп мин
халк ымн ың шөһрәтле зат ы йөргән арба янына килеп
чыкк анм ын!
Сигез енче җыр

7

Күмәк җыр
1

Борыл ып карач ы, борыл ып кара, Шулам кызы,
борыл ып карач ы, борыл ып кара – күрикче бер, күрик үзеңне!
Мәгъшук
Нигә әле сез Шулам кызына
ике рәткә тезелгән биючеләр арасында*
бөтерелгән кызга караган кебек карарга тиеш?!

* 7:1 ...ике рәтк ә тез елг ән биюч ел әр арасынд а... –

Яһүд телендәг е текстта бу урын бик үк анык

түг ел.
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О, сандал кигән аякларың
нинд и төз һәм мат ур синең, шөһрәтле гүзәлкәй!
Ботк айларың синең осталардан да оста сынч ы койгандай
сыл уд ыр.
Кендег ең – хуш исле шәраб һәрчак мөлдерәмә тул ып торган
касәдер,
корсак-эчкәйләрең лаләләр белән бизәлгән бодай көлтәсе
кебек мат урд ыр.
Ике күкрәг ең ике җәйран бәт ие кебектер,
игезәк болан бәт ие кебек.
Муенк аең – фил сөя г еннән уеп ясалган манарадай зифад ыр.
Күзкәйләрең Бәйт-Раббим капк алары карш ындаг ы
Хишбун күлләре кебектер.
Борынк аең Дәмәшкъкә карат ып сал ынган
Ливан манарасы кебектер.
Баш ың синең Кәрм ил тавы кебек мәгърурд ыр,
бөдрә чәчләрең, патшан ы да әсир итәрдәй бул ып,
кичке шәфәкъ нурларына коенад ыр.
Нинд и ягымл ы һәм мөлаем син,
сөйкемле син, минем гүзәлкәем!
Хөрмә агач ы кебек зифа-төздер синең сын ың,
күкрәкләрең хөрмә җимеше кебек тул ышк анд ыр.
Уйлад ым мин: «Менәрмен, – дидем, – хөрмә агач ына,
тот ын ырм ын, – дидем, – җимеш тәлгәшенә;
йөзем тәлгәшләре кебек тул ыш ып торсын күкрәкләрең,
алма исе килеп торсын сул ыш ыңнан».
Телләреңнән татл ы шәраб тама синең.
Мәгъшука

11
12
13

* 7:11 Вөҗ үд

Ул шунд ый шәраб ки,
иреннәремне һәм тешләремне дымланд ырып,
сөйгәнемнең авызына талг ын гына агып тора.
Барл ык вөҗ үдем* белән сөйгәнемнеке мин,
аның да теләгәне мин генә.
Кил дә, мәгъш ук ым, бергә сәхрәләргә чыг ыйк,
авыл-карьяләрдә төннәр кун ыйк.
Иртәләрен йөзем бакчасында йөрербез:
йөзем агачлары яфрак ярмад ым ы икән,
бөреләре ачылмад ым ы икән,
анарлар чәчәк атмад ым ы икән?
Шунда мин сиңа иркә-назларымны бүләк итәрмен.
– күңел, рух; барл ык.
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Адәм ут* инде хуш исләр таратт ы,
ишек төбебез иске һәм яңа уңышн ың татл ы җимешләре
белән тул ы;
аларн ың барысын сиңа дип саклад ым мин, мәгъш ук ым минем!

1

Әй, бер ана сөтен имеп үскән
берт уган абыем булсаң идең син!
Шул чакта урамда очратк ач,
кочып-үбеп алыр идем сине,
һәм мон ың өчен һичкем минем йөземне каралтмас иде.
Култ ыклап алыр идем дә
әнкәм йорт ына алып кайт ыр идем.
Ярат ырга өйрәтер идең син мине,
ә мин сине татл ы шәраб белән,
анар алмамн ың ширбәте белән сыйлар идем.
Аның сул беләг е минем баш аст ында,
ә уң кул ы мине иркәл и.
И Иерусал им кызлары!
Ялынып-ялварып сорыйм сездән:
үзе теләм и торып хисләрен уятмаг ыз сөйгән кешенең,
борч ымаг ыз аның йок ысын!

2

3
4

Тугыз ынчы җыр
Күмәк җыр
5

Кем ул чүл ягыннан
мәгъш ук ына сыен ып атлап килә?
Мәгъшука

6

7

Алма агач ы төбендә ятк ан җиреңнән уятт ым мин сине,
мәгъш ук ым;
әнкәң сине шунда дөнья га китергән,
шунда тапк ан сине.
Йөрәг еңә мөһер итеп басып куй син мине,
кул ыңа тамга итеп каеп куй.
Сөю – әҗәлдәй көчледер,
көнчелек – сүлеләр дөньясы кебек рәх имсездер;
дөрләп янган ут ул,
уклары ялк ын кебектер.
Сөюне ташк ыннар да сүндерә алм ый,

* 7:14 Адәм ут –

там ыры кеше гәүдәсен хәт ерләткән һәм күзәнәкләрендә наркот ик матдәләр
булг ан күпьелл ык үлән төре; русчасы: манд раг ора.
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дәрья лар да күмеп китә алм ый аны.
Кем дә булса берәү сөю хак ына
йорт ындаг ы бар байл ыг ын бирәм дисә дә,
көлкегә генә кал ыр иде.
Кушымталар
Кызның абыйлары
8

9

Безнең кечкенә бер сеңлебез бар,
әле күкрәкләре дә үсмәгән аның.
Ярәшергә диеп килсәләр,
нишләтербез ул сеңлебезне?
Әгәр ул дивар булса,
өстенә көмештән манара торг ызыр идек;
ә инде капк а булса,
аны эрбет такталары белән тышлар идек.
Мәгъшука

10

Мин – дивар,
күкрәкләрем дә манарадай калк у.
Мин аның карш ында
күңел тын ычл ыг ы бирүче бер кыз бул ып пәйда бул ырм ын.
Мәгъшук

11

12

13

Сөләйман патшан ың Багал-Һамунда йөзем бакчасы бар иде.
Бакчасын ул йөзем үстерүчеләргә бирде;
җимеш җыйган өчен, аларн ың һәммәсе
меңәр көмеш түләп торырга тиеш булд ы.
Ә минем йөзем бакчасы – үзем белән.
Мең көмеш – сиңа, Сөләйман,
ә ике йөзе – йөзем үстерүчеләргә.
Бакча кызы! Дусларым синең тавыш ыңн ы бирелеп тыңл ыйлар,
минем дә сине тыңл ыйсым килә.
Мәгъшука

14

Ашык син, мәгъш ук ым!
Җәйрандай яки яшь боландай,
хуш исле яшеллекләр каплаган таулар буйлап чап син!
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1

Ишагыйя пәйгамбәр
1 с Яһүдә

патшалары Уззия, Иотам, Әхәз, Хиз әк ыйя идар ә иткән вак ытларда,
Амотс угл ы Ишаг ыйя г ә Яһүдә вә Иерусал им хак ында сРаббыдан иңг ән кү
ренешләр.
Яһүдәнең Раббыга каршы баш күтәрүе
2

3

4

5

6

7

8
9

Әй күк, тыңла, әй җир, колак сал!
Раббы болай ди:
«Мин балаларн ы тәрбия ләп үстердем,
ә алар Миңа карш ы баш күтәрделәр.
Үгез – үзенең иясен, ишәк үз хуҗ асын ың утл ыг ын тан ый;
ә сИсраи л Мине тан ым ый, халк ым Мине белергә теләм и».
И-и сгөнаһл ы кавем, с җиная тькә батк ан хал ык,
явызлар ток ым ы, бозык балалар!
Раббыдан йөз чөереп, Исраи лнең изг е с Алласын санга сукм ыйча
Аңа арк аг ыз белән борылд ыг ыз.
Сезнең кай җирег езне кыйнарга таг ын?!
Ни өчен сез һаман үҗәтләнәсез?
Баш ыг ыз җәрәхәт белән тул ы, йөрәг ег ез тәмам хәлдән тайган.
Аяк табан ыг ыздан баш түбәг езгә кадәр исән җирег ез юк:
кара көйгән тәнег ездәг е җәрәхәтләр, кан сарк ып торган яралар
юып-чистартылмаган, бәйләнмәгән һәм май сөртелмәгән.
Җирег ез ташланд ык хәлгә килгән, калаларыг ыз көлгә әйләнгән;
кырларыг ыз уңыш ын күз алд ыг ызда чит-ятлар ашап ята –
бар нәрсәг езне алар вәйран итте*.
Сион-кыз* гына калд ы – йөзем бакчасындаг ы чат ыр,
кыя р түтәлендәг е куы ш, камал ыштаг ы шәһәр кебек булд ы.
Әгәр Күкләр Хуҗ асы Раббы
кайберләребезне исән калд ырмаган булса,
без Сәд үм каласына, Гам ура каласына тиңләшер идек.

* 1:7 Вәйран

итү – җимерү, ват у; юк итү.
– Иерусал им шәһәренең шигъри атамасы. Биредә һәм башк а шунд ый урын
нарда Сион белән Иерусал им хатын-кызга тиңләшт ерелә.

* 1:8 Сион-кыз

989

Ишаг ыйя 1
10
11

12
13

14

15

16
17

Раббы сүзен тыңлаг ыз, Сәд үм җитәкчеләре!
Аллабызн ың скан ун ына колак сал, Гам ура халк ы!*
«Сезнең күп санл ы корбаннарыг ыз нигә кирәк Миңа?! – ди Раббы. –
Янд ырылган корбан тәкәләреннән,
симертелгән терлек маеннан Мин гарык булд ым;
үгезләрнең, сарык вә кәҗә тәкәләренең кан ын теләм им Мин.
Сез Минем хозурыма киләсез, әмма кем сорый сездән мон ы?!
Минем ишега лларымн ы нигә таптап йөрисез?!
Файдасыз бүләкләр таш удан туктаг ыз,
хуш исле бәлзәмнәр төтененнән Минем күңелем болгана.
Яңа ай бәйрәмнәрег езгә, сшимбә көннәрег езгә,
бәйрәм җыеннарыг ызга –
гөнаһларыг ыз белән бозылган изг е җыеннарыг ызга түзеп тора
алм ыйм.
Яңа ай вә бүтән бәйрәмнәрег езне Мин күрәлмыйм:
Минем өчен авыр йөк алар;
бу йөкне күтәреп алҗ ыд ым.
Кулларыг ызн ы Миңа сузып дога кылганда,
күзләремне сездән читкә алырм ын;
ник адәр дога кылсаг ыз да, сезне тыңламам,
чөнк и кулларыг ыз канга буя лган.
Юыныг ыз, пакьләнег ез, явыз эшләрег езне күз алд ымнан юк итег ез,
явызл ык кыл удан туктаг ыз,
игелек кыл ырга өйрәнег ез,
гаделлеккә омт ыл ыг ыз, изелгәнне котк арыг ыз,
ятимнең хак ын хаклаг ыз, тол хат ынн ың эшен яклаг ыз!»
Раббының Иерусалимне хөкем итүе

18

19
20

21

«Килег ез, бергәләп уйлаш ыйк, – ди Раббы. –
Гөнаһларыг ыз куе кызыл төстә булса да,
үзег ез кардай ап-ак кал ырсыз;
гөнаһларыг ыз карасу-кызыл төстә булса да,
үзег ез ап-ак йонга охшарсыз.
Сүзләремә колак салсаг ыз, җирдәг е нигъмәтләрдән авыз итәрсез;
әгәр инде Миннән йөз чөереп, Миңа карш ы чыксаг ыз,
сезне кыл ыч ашар», – ди Раббы;
бу сүзләр Аның авызыннан килеп иреште.
Аһ, тугрыл ыкл ы башк ала әнә ничек фах ишәгә әйләнгән!
Ул гаделлек белән тул ы иде, анда дөреслек хак имлек итә иде,
хәзер исә анда адәм җан ы кыюч ылар яши.

* 1:10 Сәд үм җитәкчеләр е, Гам ура халкы – бир едә Яһүдә җит әкчеләр е һәм халк ы күздә тот ыла.
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22
23

24

25

26

27
28
29

30
31

2

Көмешең инде тәмам касмаклан ып беткән,
шәрабыңа су куш ылган.
Түрәләрең синең – фетнәчеләр,
угрылар белән бергә эш итүчеләр;
аларның һәммәсе ришвәт алырга ярата, бүләк арт ыннан куа,
ятимнең хак ын хаклам ый,
тол хат ынн ың гозере аларга барып җитм и.
Шуңа күрә с Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы,
Исраи лнең кодрәтле Алласы болай ди:
«Дошманнарымн ы җәзага тарт ып юан ырм ын,
алардан үчемне алырм ын!
Кул ымн ы сиңа таба сузып, юшк ын ыңн ы селте белән
чистарт ырм ын,
бөтен пычраг ыңн ы юк итәрмен.
Әүвәлг е замандаг ы кебек гадел хөкемчеләр,
киңәшчеләр бул ыр синдә.
Шуннан соң сине „Дөреслек, тугрыл ыккаласы“ дип атарлар».
Сион – гаделлек аша,
ә тәүбә иткән кешеләре стәкъвал ык белән кот ыл ыр.
Фетнәче вә гөнаһл ылар исә һәлак бул ыр,
Раббыдан йөз чөергәннәр юк ителер.
Бик тә яратк ан изг е имән агачларыг ыз арк асында сез оятк а
кал ырсыз,
үзег ез сайлап алган бакчалар арк асында хурл ык ачысын тат ырсыз.
Сез яфраг ы шиңгән имән, сусыз бакча кебек бул ырсыз.
Көчле адәмнәр – сүс, ә аларн ың эшләре очк ын кебек бул ыр:
алар шулай бергәләп янып китәр, һәм аларн ы сүндерүче булмас.
Соңгы көннәрдә Раббы тавының барлык таулардан биегрәк булуы

1

Амотс угл ы Ишаг ыйя гә Яһүдә вә Иерусал им хак ында ирешкән вәх и.
2
Шунд ый көннәр килер,
с
Раббы йорт ы урнашк ан тау башк а барл ык таулардан биегрәк бул ыр,
калк ул ыклар өстеннән күтәрелеп торыр,
һәм бар хал ыклар шунда агыл ыр.
3
Байтак хал ыклар, килеп:
«Әйдәг ез, Раббы тавына,
Ягък уб Алласы йорт ына мен ик, – дип әйтер.
Ул безгә Үзенең юлларын өйрәтер, –
һәм без шулардан йөрербез».
Чөнк и Кан ун – Сионнан, Раббы сүзе Иерусал имнән чыгачак.
4
Кавемнәр арасында Ул хөкем оешт ырачак,
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Ишаг ыйя 2

күп хал ыкларн ың дәгъваларын хәл итәчәк;
һәм алар кыл ычтан – сук а төрәне, ә сөңг едән урак ясая чак;
бер хал ык икенчесенә кыл ыч күтәрмәя чәк,
һәм суг ыш һөнәренә алар бүтән өйрәнмәя чәк.
5

И Ягък уб халк ы!
Әйдәг ез, Раббы чәчкән якт ыл ык нурында йөрик!
Раббы көне

6

7

8

9

10

11
12

13
14
15
16
17

18

* 2:18 Гаи п

Син Үзеңнең халк ыңн ы – Ягък уб нәселен ташлад ың,
чөнк и алар Шәрык хал ыкларын ың гореф-гадәтләренә ияреп
киттеләр,
пелешт иләргә охшап сихерчелек кыл ырга өйрәнделәр,
чит-ятлар белән аралаша башлад ылар.
Аларн ың җире көмеш вә алт ынга тулган,
хәзинәләрендәг е байл ыкн ың исәбе-хисабы юк,
илләрендәг е атлар бих исап күп,
суг ыш арбалары санап бетерг есез.
Аларн ың җире потлар белән тулган,
алар үз куллары белән эшләгән әйберләргә,
бармаклары ясаган нәрсәләргә табыналар.
Шулай, адәм баласы түбән тәгәрәде,
һәрберсе хурл ыкк а калд ы, –
кичермә Син аларн ы, Раббы!
Раббын ың дәһшәтеннән,
Аның сшөһрәт вә мәһабәтлег еннән курк ып,
тау кыясы эченә кер, җир тузан ына күмел!
Тәкәббер бәндәнең баш ы түбән иеләчәк, горурл ыг ы тыелачак;
ул көнне бер Раббы гына югары күтәреләчәк.
Чөнк и һәр тәкәббер вә горур, югары күтәрелгән бәндәгә
Күкләр Хуҗ асы сРаббын ың көне киләчәк,
һәм шулчак алар түбәнсетеләчәк!
Биек вә мәгърур Ливан эрбетләренә, Башан имәннәренә,
барл ык биек тауларга, текә калк ул ыкларга,
һәр биек манарага, һәр ныг ыт ылган диварга,
Тарш иш корабларына, барча мат ур көймәләргә дә киләчәк ул көн!
Адәм баласын ың тәкәбберлег е юкк а чыгачак,
кешенең горурл ыг ы түбәнсетеләчәк,
бары тик бер Раббы гына ул көнне югары күтәреләчәк,
пот-сыннар бөтенләйгә гаи п булачак*.
булу – югал у, юк бул у.
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3

Ул көнне Раббы җирне дер селкетер өчен күтәреләчәк,
һәм кешеләр Раббы дәһшәтеннән,
Аның шөһрәт вә мәһабәтлег еннән курк ып,
кыя даг ы ярыкларга, җирдәг е чок ырларга кереп посачак.
Ул көнне Раббы җирне дер селкетер өчен күтәреләчәк,
һәм кешеләр үзләре табынган көмеш вә алт ын потларын
сук ыр тычк аннарга вә ярк анатларга ырг ытачак;
Раббы дәһшәтеннән, Аның шөһрәт вә мәһабәтлег еннән курк ып,
кыя даг ы ярыкларга вә тау-таш арасындаг ы тарлавыкларга
кереп посачак.
Адәм баласына өмет баглаудан туктаг ыз:
аның гомере, сул ыш ы кебек үк, өзелергә генә тора;
нәрсә эшл и ала соң ул?!
Иерусалимдәге тәрт ипсезлекләр

1

2

3

Менә хәзер Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы,
Иерусал им белән Яһүдәнең бар булган маясын –
икмәг ен вә суы н тарт ып алачак.
Шулай ук баһад ирларын вә суг ышч ыларын,
хөкемчеләрен вә спәйгамбәрләрен,
күрәзәчеләрен вә сөлкәннәрен,
гаскәр башл ыкларын, түрәләрен вә киңәшчеләрен,
уңган һөнәрчеләрен вә оста тылсымч ыларын тарт ып алачак Ул.

4

«Хал ыкк а башл ык итеп яшүсмерләрне куя чакм ын,
аның өстеннән акылсыз бала-чага хак имлек итәчәк», – ди Раббы.

5

Бер кеше – икенче берәүне,
һәркем үзенең якын ын изәчәк;
өлкәннәр алд ында яшьләр үзләрен оятсызларча тотачак,
ә наданнар затл ы кешеләргә мыск ыллап карая чак.
Берәү, үз кардәшенә барып ябыш ып:
«Синең япанчаң бар, шуңа күрә безгә – юлбашч ы,
бу хәрабәләргә хуҗ а бул!» – дип әйтәчәк.
Тег е исә, тавыш ын күтәреп:
«Мин сезгә шифа бирә алм ыйм,
йорт ымда икмәг ем дә, япанчам да юк,
хал ыкн ың юлбашч ысы итә күрмәг ез мине!» – дип җавап бирәчәк.

6

7

8

Иерусал им абынд ы, Яһүдә егылд ы,
чөнк и аларн ың сүзләре вә гамәл-эшләре
Раббыга, Аның шөһрәтенә карш ы юнәлгән.
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9

Аларн ың гаепләре йөзләренә язылган;
кылган гөнаһлары белән мактаналар,
сәд үмлеләр яшереп тормаган кебек яшерм иләр,
үз баш ына бәла алалар – кайг ы аларга!

10

Тәкъва кешегә: «Син бәхетле!» – дип әйтег ез,
чөнк и ул үзе кылган гамәлләрнең савабын алачак.
Яман кешегә исә – кайг ы!
Бәхетсез ул, үзе кылганн ың җәзасын алачак.
Минем халк ымн ы яшь балалар җәберл и,
аның өстеннән хатын-кызлар хак имлек итә.
Әй халк ым! Юлбашч ыларың сине адашт ыра,
ялг ыш юлга алып керә.

11
12

13
14

15

Раббы Үз дәгъвасын белдерер өчен,
хал ыкларга хөкем оешт ырыр өчен әзер тора.
Ул Үз халк ын ың өлкәннәрен вә түрәләрен җавапк а тарта:
«Йөзем бакчасын сез юк иттег ез;
сезнең йортларыг ызда – фәк ыйрьләрдән талап алынган мал.
Минем халк ымн ы кысарга,
фәк ыйрьләрне тузанга сал ып таптарга
ни хак ыг ыз бар сезнең?!» – ди.
Бу – Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы сүзләре.
Иерусалим хатыннарына кисәтү

16

17

18

19

20
21
22

Раббы болай ди:
«Сион кызларын ың тәкәбберлег е өчен,
башларын югары чөеп, күзләрен уйнат ып,
аяк чылбырларын чылт ырат ып, кәс-кәс атлап йөргәннәре өчен,
Хуҗа-Хаким аларн ың башларын кут ыр белән каплая чак,
оят җирләрен шәрә калд ырачак».
Ул көнне Хуҗа-Хаким аларн ың бизән ү әйберләрен –
аяк чылбырларын, ай рәвешендәг е маңгай бәйләвечләрен
вә муенсаларын тарт ып өзәчәк.
Алк аларын, беләзекләрен, йөзләрен каплаган челтәрләрен,
башл ыкларын, тубыкларындаг ы чылбырларын, тасмаларын,
хушбуй савытларын, тылсымл ы бөт иләрен,
йөзекләрен, борын балдакларын,
бәйрәм киемнәрен, япанчаларын, шәлләрен, акча янч ыкларын,
нәфис җитен күлмәкләрен, баш киемнәрен,
япмаларын да тарт ып алачак аларн ың.
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24
25

4

Хуш исләр урын ына – сасы исләр,
билбау урын ына – сүс бау,
бөдрә чәч урын ына – пеләш баш,
мат ур күлмәк урын ына – сәләмә кием,
гүзәллек урын ына хурл ык булачак.
Синең ир-атларың, Сион, кыл ычтан үләчәк,
баһад ирларың суг ышта һәлак булачак;
капк аларың кайг ырып елая чак;
син үзең, бар нәрсәдән мәхрүм бул ып,
тузан эчендә утырып калачаксың.

Ул көнне җиде хат ын бер иргә барып ябыш ып: «Үз икмәг ебезне ашар идек, үз
киемебездән йөрер идек, тик ирсез кал у хурл ыг ын юып төшер бездән, синең
исемеңне йөрт ик», – дия чәк.
1

Сио нның коткарылуы
Раббы үстергән үсенте ул көнне мат ур вә шөһрәтле булачак, җирнең җимеше
исән калган исраи л иләргә горурл ык вә гүзәллек китерәчәк. 3 Сионда, Иерусал имдә
исән калганнар, шунда яшәр өчен теркәлгәннәр изг е дип аталачак. 4 Хуҗа-Хаким,
хөкемен чыгарып, Үзенең утл ы сул ыш ы белән Сионн ы әшәкелектән арынд ыра
чак, Иерусал имдә түг елгән канн ы юып төшерәчәк. 5 Аннан соң Раббы Сион тавы
һәм җыен узд ырган урыннар өстендә көндезен – бол ыт, төнлә исә төтенләп-янып
торган ут булд ырачак: Раббын ың шөһрәте бар нәрсәне япма кебек каплап алачак.
6 Ул япма көндезг е челләдә күләг ә бир әчәк, давыл вә яңг ырдан саклап торачак.
2

5

Йөз ем бакчасы турында җыр
1

2

3
4

Яратк ан Дуст ыма аның турында
һәм аның йөзем бакчасы турында җыр җырл ыйм әле:
бик тә уңд ырышл ы калк ул ыкта
яратк ан Дуст ымн ың йөзем бакчасы бар иде.
Җирне казып, ташлардан чистартк ан иде Ул аны,
шунда иң әйбәт йөзем чыбыклары утырт к ан иде,
уртага күзәт ү манарасы да сал ып куйган,
йөзем изәр өчен, ташн ы чок ып, чок ыр да ясаган иде,
йөзем бакчасы әйбәт җимеш бирер дип көткән иде,
тик җимеше әче бул ып чыкт ы.
«Хәзер инде сез, Иерусал им вә Яһүдә халк ы,
Минем белән йөзем бакчам арасындаг ы эшне хәл итег ез.
Бакчам өчен таг ын ниләр эшләргә кирәк иде соң?!
Аның өчен Мин нәрсә эшләп җиткермәдем икән?!
Ни өчен ул, җимеше яхш ы бул ыр, дип өмет иткән чаг ымда,
әче җимеш бирде икән?
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5

6

7

Хәзер Мин сезгә Үземнең йөзем бакчам белән
ни-нәрсә эшләсемне әйтәм:
Мин аның коймасын сүтәм – аны талап бетерәчәкләр,
диварын җимерәм – аны таптап йөрия чәкләр.
Мин аны ташланд ык хәлгә китерәм:
аның ботакларын да кисмәсләр, җирен дә йомшартмаслар,
аны күгән куаг ы, чәнечкеле билчән басып китәр;
бол ытларга Мин ул урында бер тамч ы яңг ыр яуд ырмаск а
кушарм ын».
Күкләр Хуҗ асы Раббын ың йөзем бакчасы – Исраи л халк ы ул,
Яһүдә кешеләре – Аның ярат ып утырт к ан үсентеләре.
Гаделлек урнаш ыр дип көткән иде Ул, тик кан кою килеп чыкт ы;
дөреслек көткән иде, тик аһ-зар гына ишетте.
Исраи л халкы кылган явызлыклар

8
9

10

11

12

13
14

15

Җирдә үзләре генә яшәгән сыман, бүтәннәргә урын калмасл ык итеп,
бер-бер артл ы йортлар, кырлар сат ып алган кешеләргә – кайг ы!
Күкләр Хуҗ асы Раббын ың сүзләрен ишеттем мин:
«Хак дөрестер, күп йортлар бушап калачак,
зур вә мат ур йортларда яшәргә кеше булмая чак, – дип ант итте Ул. –
Йөзем бакчасындаг ы ун кишәрлек җир* – фәк ать бер бат* шәраб,
бер хомер* чәчелгән орл ык нибары бер эфа* уңыш бирәчәк».
Иртә таңнан исерт кеч эчемлек эзләп йөргән
һәм кичен, йоклам ыйча, төн җиткәнче
шәраб эчеп кәефләнеп йөргән кешеләргә – кайг ы!
Алар үз мәҗлесләрендә гөслә, лира вә курай уйнат ып,
шөлдерле барабан каг ып, шәраб эчеп күңел ачалар,
ә Раббы эшләренә дикък ать итм иләр,
Ул кылган гамәлләрне күрм иләр.
Менә, акылсызл ыг ы өчен минем халк ым сөрг ен китәчәк,
аның аксөя кләре ачтан үләчәк, гад и халк ы сусаудан җәфаланачак.
Әнә, сүлеләр дөньясы, тәмам киңәеп,
авызын чамадан тыш зур итеп ачк ан:
Иерусал имнең аксөя кләре дә, гад и халк ы да,
кәеф-сафа сөрүчеләр дә – һәммәсе шунда убыл ып төшәчәк.
Адәм баласы баш ияргә мәҗбүр бул ыр,

* 5:10 ...ун

кишәрлек җир... – Ун пар үгез бер көндә сөрә торг ан җир мәйдан ы.
– сыекл ык үлчәү берәмлег е, 22 л.
5:10 Хом ер – ашлык-ярма, он үлчәү бер әмлег е, 220 л.
5:10 Эфа – ашлык-ярма, он үлчәү бер әмлег е, 22 л.

* 5:10 Бат
*
*
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16

һәркем басынк ылан ып кал ыр, тәкәббер күзләр җиргә төбәлер.
Ә Күкләр Хуҗ асы Раббы Үзенең гаделлег е белән югары күтәрелер,
изг е Аллаһ ы Үзенең изг елег ен гадел хөкем аша күрсәтер.

17

Бәрәннәр анда үз көт үлег ендәг е сыман йөрер,
кәҗә бәт иләре хәрабәләр арасында утлар.

18

Алдау арк аннары белән – җиная тьне,
арба каешлары белән гөнаһн ы сөйрәп китерүчеләргә – кайг ы!
Алар: «Ашыксын Ул, Үзенең эшен тизләтсен,
шул чаг ында без ул эшләрне күрербез;
Исраи лнең изг е Алласы Үз ния тен тизрәк торм ышк а ашырсын,
шул чаг ында без инан ырбыз!» – диләр.
Явызл ыкн ы – яхш ыл ык, ә яхш ыл ыкн ы явызл ык дип атаган,
караңг ыл ыкн ы – якт ыл ык, ә якт ыл ыкн ы караңг ыл ык дип күргән,
әчене – татл ы, ә татл ын ы әче дип санаган кешеләргә – кайг ы!
Үзләрен зирәк дип, акылл ы дип санаган кешеләргә – кайг ы!
Шәраб эчәргә маһ ир булганнарга,
исерт кеч эчемлекләрне бергә кушарга оста булганнарга – кайг ы!
Анд ыйлар, ришвәт алып, гаеплене акл ыйлар,
гаепсезне исә гадел хөкемнән мәхрүм итәләр.
Шун ың өчен, ут телләре саламн ы ялмап алган,
кипкән печәнне ялк ын куы рып алган кебек,
аларн ың там ырлары корыя чак,
чәчәкләре, тузан сыман, җилгә очачак.
Алар Күкләр Хуҗ асы Раббын ың кан ун ын кире какт ылар,
Исраи лнең изг е Алласы сүзен санга сукмад ылар бит.

19

20

21
22
23
24

Ерактан килгән халыкның һөҗүм итүе
25

Әнә шулай Раббын ың Үз халк ына ярсуы кабынд ы,
һәм Ул, кул ын күтәреп, аңа китереп сукт ы.
Таулар селкенде, урамнарда мәетләр тизәк кебек аунап ятт ы.
Ләк ин алай да Раббын ың ярсуы басылмад ы,
кул ын күтәреп, Ул әле һаман яный.

26

Еракларда яшәүче хал ыкк а Раббы билг е бирәчәк,
сызг ырып, аны җир читеннән чак ырачак –
алар бик тиз вә тотк арл ыксыз килеп җитәчәк.
Аларн ың берсе-бер арым ый да, абынм ый да,
йок ымсырам ый һәм йоклап та китм и;
билендәг е билбавы сүтелм и, аяк киемендәг е каеш ы өзелм и.
Аларн ың уклары очланган, җәя ләре киерелгән;

27

28
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29

30

6

атларын ың тоя клары – чакматаш,
арбаларын ың тәгәрмәчләре өермә сыман.
Аларн ың ырылдавы арысланн ык ы кебек –
яшь арысландай үкерә алар;
табыш ын эләктереп, үкерә-үкерә алып китәләр –
һичкем котк ара алмас аны.
Ул көнне алар, кот ырынган диңг ез кебек үкереп,
табышк а ябырылачак;
ил өстенә күз салган кеше фәк ать караңг ыл ык вә кайг ы күрәчәк,
һәм кара бол ытлар якт ыл ыкн ы каплая чак.
Раббының Ишагыйя не хезмәткә чакырып алуы

Уззия патша үлгән елн ы мин югарыда, биек тәхеттә утыруч ы Хуҗа-Хакимне
күрдем, Аның озын кием чабулары бөтен Йорт ын тут ырган иде. 2 Раббы ти
рәсендә һавада серафимнәр* бөтерелә; һәрберсенең алт ышар канат ы бар: шун ың
икесе белән алар йөзләрен, икесе белән аякларын каплаганнар, канатн ың икесе
белән җилпенәләр иде. 3 Алар бер-берсенә:
«Күкләр Хуҗ асы Раббы изг е, изг е, изг е!
Бөтен җир йөзе Аның шөһрәте белән тулган»,
– диешәләр иде. 4 Аларн ың көчле тавыш ыннан Аллаһ ы йорт ын ың ишек яңаклары
селкенеп торд ы, һәм Йорт эче төтен белән тулд ы.
5 – Аһ, бетт ем, – дидем мин шунда, – күзләрем Патшан ы, Күкләр Хуҗ асы Раббын ы
күрде, гәрчә иреннәрем нәҗес, яшәвем дә нәҗес авызлы хал ык арасында булса да.
6 Шулчак минем янг а серафимнәрнең берс е очып килде, аның кул ында смәз
бәхтән кыск ыч белән алган утл ы күмер иде. 7 Шул күмерне авызыма тидереп, ул:
– Менә, бу күмер синең иреннәреңә тиде, инде гаебең алынд ы, гөнаһларың ки
черелде, – диде.
8 Мин шунда Хуҗа-Хакимнең авазын ишетт ем, Ул:
– Кемне җибәрергә Миңа? Безнең өчен кем барыр икән? – диде.
– Мин барам, мине җибәр! – дидем.
9 Ул шунда әйтт е:
– Бар һәм бу хал ыкк а болай диг ен:
«Ничек кенә тыңласаг ыз да аңламассыз;
ничек кенә карасаг ыз да төшенмәссез».
10
Күзләре күрмәсен, колаклары ишетмәсен,
акыллары аңламасын һәм Миңа борыл ып дәва алмасын өчен,
бу хал ыкн ың акыл ын зәг ыйфь кыл,
колакларын томала, күзләрен капла.
1

Мин шунда:
– И Хуҗа-Хаким, бу хәл күпме дәвам итәр икән? – дип сорад ым.

11

* 6:2 Сераф имн әр

– ялк ын сыман янып торг ан фәрештә затлары.
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Ул болай диде:
«Шәһәрләр бушап, анда кешеләр яшәм и башлаганга,
йортлар кешесез кал ып, бу җир тәмам бушап калганга кадәр.
12
Раббы кешеләрне еракк а куы п чыгарачак,
һәм бу җир бөтенләй ташланд ык хәлгә киләчәк.
13
Анда хал ыкн ың уннан бер өлеше генә калса да,
алары да бөлг енлеккә төшәчәк.
Ләк ин таза-юан агачн ы йә имәнне кискәннән соң төбе калган кебек,
Исраи лдән дә агач төбе калачак, һәм ул – изг е орл ыкт ыр».

7

Иммануи л – Әхәз патша өчен Раббы билгесе

Уззия дән туган Иотамн ың угл ы – Яһүдә патшасы Әхәз идарә иткән көннәрдә,
Арам патшасы Рәсин һәм Исраи л патшасы Ремал ия угл ы Пек ах Иерусал имгә
карш ы яуга чыкт ылар, ләк ин аны ала алмад ылар. 2 Патшал ык итүче Давыт йорт ы
на «Арам белән Эфраи м* үзара килеш ү төзегәннәр!*» дигән хәбәр килеп ирешкәч,
Әхәз патша һәм аның халк ы урмандаг ы агачлар кебек калт ыранд ы.
3 Шунда Раббы Ишаг ыйя г ә болай диде:
– Угл ың Шеар-Яшуб* белән бергә Әхәзне карш ыларга чык. Ул Югары буан ың
суү ткәрг ече беткән урында, Йон юуч ылар басуы нда, юлда тора. 4 Әйт аңарга: «Күзә
теп тор һәм бер дә борч ылма! Курыкма пыск ып ятк ан шуш ы ике кисәү баш ыннан,
арам иләр патшасы Рәсиннең һәм Ремал ия угл ын ың ярсуы н күреп рух ың сүнмәсен!
5 Эфраи мнәр һәм Ремал ия угл ы белән берг ә арам иләр сиңа явызл ык кылмакч ы
була, 6 „Әйдәг ез, Яһүдәгә һөҗ үм итик! Халк ын хафага төшереп, аны яулап алыйк!
Табеи л угл ын шунда патша итеп куйыйк!“ – ди алар».
7 Ләк ин Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә:
«Бу эш барып чыкмас, торм ышк а ашмас.
8
Чөнк и Арамн ың башк аласы – Дәмәшкъ,
ә Дәмәшкънең баш ында – Рәсин патша.
Алтм ыш биш елдан Эфраи м җимерелер
һәм хал ык бул удан туктар.
9
Эфраимнең башк аласы – сСамарея,
ә Самарея нең баш ы – Ремал ия угл ыд ыр.
Әгәр сез ныклап ышанм ыйсыз икән,
бөтенләй дә карш ы тора алмассыз».
1
с

Раббы, сүзен дәвам итеп, Әхәзгә болай диде:
– Раббы Аллаңнан билг е бирүен сора. Бу билг е үлеләр дөньясыннан яисә күк
ләр биеклег еннән булса да ярый.
10
11

* 7:2 Эфраи м

– ягън и Исраи л.

* 7:2 Арам бел ән Эфраи м үзара кил еш ү төз ег әнн әр! –

Яһүд телендәг е төп нөсхәдә мон ы «Арам,
Эфраи м җиренә килеп, стан корг ан!» дип тә аңларг а мөмк ин.
* 7:3 Шеар-Яшуб – яһүдчә «исән калг ан хал ык кир е кайт ач ак» мәгънәс ендә.
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Әхәз:
– Юк, сорам ыйм, Раббын ы сынам ыйм, – диде.
13 Шунда Ишаг ыйя:
– Әй син, патшалык итүче Давыт йорты, тыңла! Кешеләрнең түземлеген сынавың
гына җитмәгән, инде Алламның түземлеген сынамакчы буласыңмы?! 14 Инде ХуҗаХаким Үзе сиңа билге бирә: менә, кыз кеше, авырга калып, угыл табачак һәм аңа
Иммануил* дип исем кушачак. 15 Явызлыкны кире кагып, яхшылыкны сайлап алырга
өйрәнгәнгә кадәр бу бала эремчек вә бал белән тукланачак. 16 Ул, явызлыкны кире
кагып, яхшылыкны сайлап алырга өйрәнгәнгә кадәр син куркып торган теге ике пат
шаның җирләре бушап калачак. 17 Раббы сиңа, халкыңа һәм атаң йортына Эфраим
Яһүдәдән аерылганнан бирле күрелмәгән көннәр җибәрә: сАшшур патшасы килә.
18 Ул көнне Раббы Мисыр елг асын ың ерак култ ыкларыннан чеб еннәрне һәм Аш
шур җиреннән бал кортларын сызг ырып чак ырачак. 19 Алар, күч-күч бул ып очып
килеп, чокыр-үзәннәрне вә кыя ярыкларын, барл ык чәнечкеле куакларн ы, сугару
урыннарын сырып алачак. 20 Фырат елгасын ың аръя гыннан ялланган пәке, ягъни
Ашш ур патшасы белән Хуҗа-Хаким ул көнне баш ыг ызн ы вә тәнег ездәг е төкне
кырачак, хәтта сак ал ыг ызн ы да кырып алачак.
21 Яшь сыер һәм ике сарык асраг ан кеше шул көнне 22 мул сөтт ән эремчек аша
ячак; бу җирдә исән калган һәммә кеше эремчек вә бал белән тукланачак.
23 Ул көнне мең шәк ыл* көмеш белән бәя ләнг ән мең тармакл ы йөз ем үскән һәр
урынны күгән һәм чәнечкеле куак басачак. 24 Шул җирләрдә ук-җәя белән кораллан
ган ауч ылар гына йөрия чәк. 25 Күгән вә чәнечкеле куаклардан курк ып, кайчанд ыр
китмән белән эшкәртелгән үр җирләргә дә беркем бармая чак, анда үгезләр утлап
йөрия чәк, ул җирне вак терлек таптая чак, – диде.
12

Ишагыйя пәйгамбәр – халыкны тынычланд ыру өчен Раббыдан җибәрелгән билге

8

Раббы миңа әйтте:
– Язар өчен зур такта ал да шунда ачык итеп «Маһер-Шалал-Хаш-Баз»* дип
язып куй. 2 Шаһ ит итеп срух ан и Урия не вә Әбәрәх ия угл ы Зәкәрия не чак ыр.
3 Шулай, мин үземнең пәйг амб әр хат ын ым белән якынл ык кылд ым, һәм ул,
авырга кал ып, миңа угыл табып бирде. Раббы миңа әйтте:
– Аңа Маһер-Шалал-Хаш-Баз дип исем куш, 4 чөнк и бала «әткәй», «әнкәй» дип
әйтергә өйрәнгәнче, Ашш ур патшасы Дәмәшкънең байл ыг ын вә Самарея дә та
ланган малн ы үзе белән алып китәчәк.
5 Раббы миңа таг ын әйтт е:
6
«Бу хал ык тын гына агып ятк ан Шил уа х суларын санга сукмаган
һәм Рәсин белән Ремал ия угл ына сокланган өчен,
7
Хуҗа-Хаким аңа карш ы Фырат елгасын ың көчле-мул ташк ын ын –
Ашш ур патшасын – бөтен көч-гайрәте белән юнәлтәчәк.
1

* 7:14 Имм ан уи л

– яһүдчә «Аллаһ ы безнең белән» мәгънәсендә.
– 10 гр.
8:1 Маһер-Шалал-Хаш-Баз – яһүдчә «тал арг а, табыш эләкт ер ерг ә ашыг а» мәгънәс ендә.

* 7:23 Шәкыл
*
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8

9

10

Шуш ы „елга“, үзенең бөтен тармакларын тут ырып,
ярларыннан таш ып чыгачак;
Яһүдә җиренә җәелеп, сулар муенга җитәчәк.
Ашш ур патшасын ың җәелгән канатлары
җиреңне иңләп-каплап алачак, и Имман уи л!»
Туплан ыг ыз, әй хал ыклар, курк удан дер калт ыраг ыз!
Тыңлаг ыз, барл ык ерак җирләр!
Суг ышк а әзерләнег ез, курк удан дер калт ыраг ыз!
Суг ышк а әзерләнег ез, курк удан дер калт ыраг ыз!
Киңәшләшег ез, тик сезнең ния тләрег ез җимереләчәк,
сүз берләшег ез, тик бу файда китермәя чәк.
Чөнк и Аллаһ ы безнең белән!
Раббыны ихт ирам итегез

Үзенең нык кул ы белән мине тот ып һәм бу хал ыкн ың юлыннан йөрмәскә ки
сәтеп, Раббы миңа болай диде:
12
«Бу хал ык яшерен эш дип атаганн ы яшерен дип санамаг ыз,
ул курыкк ан нәрсәдән курыкмаг ыз, кот ыг ыз алынмасын.
13
Күкләр Хуҗ асы Раббын ы изг е дип ихт ирам итег ез,
Аңардан гына курк ыг ыз, Аңардан гына кот ыг ыз алынсын!
14
Ул изг едер,
әмма Исраи лнең ике патшал ыг ын да абынд ыра торган таш,
сөрлектерә торган кыя,
Иерусал им кешеләре өчен капк ын вә тозак булачак.
15
Хал ыкн ың күбесе абыначак,
егыл ып яраланачак, тозакк а эләг еп тот ылачак.
11

16

Шуш ы сүзләр язылган тан ыкл ыкн ы бәйләп куй,
шәкертләрем алд ында нәсыйхәтемә мөһер сук».

17 Ягък уб нәселеннән йөзен яшергән Раббыг а өметләнәм һәм ышанам мин! 18 Менә

мин һәм миңа Раббы биргән балалар; без – Сион тавында яшәүче Күкләр Хуҗ асы
Раббыдан Исраи лгә җибәрелгән билге-галәмәттер.
19 Сезг ә: «Әрв ахларн ың рух ын чак ыруч ылардан, пыш ылдау ч ы һәм әфс енләүче
күрәзәчеләрдән сораг ыз», – дип әйт кәндә: «Хал ык үзенең Алласыннан сорарга
тиеш түг елме соң?! Тереләр турында үлеләрдән сорыйларм ын и?!» – дип җавап би
рег ез. 20 Аллаһ ы кан ун ына вә күрсәтмәләренә мөрәҗәгать итег ез. Шулар буенча
сөйләмәгән кешеләр өчен таң атмас. 21 Алар төшенкелеккә бирелеп, ач килеш ил
буйлап каңг ырып йөрерләр; ачл ыктан тәмам интеккәннән соң, ярсып, үзләренең
патшасына һәм Алласына карг ыш яуд ырырлар. Күзләрен күккә төб әс әләр дә,
22 җирг ә карасалар да, бар җирдә шул бер үк нәрс ә – кайгы-хәсрәт, күңелне изә
торган караңг ыл ык күрерләр; аларн ы әнә шунда ташларлар.
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Угыл бүләк ителд е безгә
Әмма изелгәннәр өчен караңг ыл ык булмая чак!

9

Элекке заманда Зәбул ун вә Нәптал и җирләре кимсетелгән иде, ләк ин килә
чәктә бу яклар – диңг ез юлы, Үрд үн аръя г ы һәм смәҗ үсиләр сГәл иләясе данл ы
булачак.
1

2
3

4

5

6

7

Караңг ыл ыкта йөргән хал ык көчле якт ыл ык күрде –
зольмәт* илендә яшәгәннәргә нур балк ыд ы.
Бу хал ыкн ы Син ишәйттең, аларн ың шатл ыг ын артт ырд ың.
Синең алда алар күңел ачалар –
уңыш җыя лар яисә ган имәт* бүлешәләр дия рсең.
Чөнк и Син аларн ың муен ындаг ы кам ытн ы –
җилкәләрен басып торган йөкне һәм җәберләүченең тая г ын –
Мидья н халк ын җиңгән кебек сынд ырып ташлад ың.
Дошманнарын ың яу кырын таптаган итекләре
вә канга буя лган өс киемнәре утк а азык булачак.
Менә, безнең өчен бер сабый бала туд ы: угыл бүләк ителде безгә;
аның иңендә хак имлек булачак,
һәм аңа Гаҗәеп Киңәшче, Кодрәтле Аллаһ ы,
Мәңг елек с Ата, Иминлек Хак име дигән исем биреләчәк.
Аның какшамас хак имлег е ныг ый барачак,
һәм гомер-гомергә илдә иминлек хөкем сөрәчәк:
гаделлек вә дөреслеккә ниг езләнгән Давыт тәхетен ул нык
итәчәк,
Давыт патшал ыг ын мәңг егә куә тле кылачак.
Күкләр Хуҗ асы Раббы мон ы
Үз халк ына булган көчле мәхәббәте хак ына эшләя чәк.
Тәкәбберлек вә явызлыкны хөкем итү

8
9

Ягък убк а* карш ы Хуҗа-Хаким сүз күндерде,
ул сүз Исраи л өстенә төшәчәк,
һәм бар хал ык – Эфраи м вә Самарея кешеләре –
бу хакта хәбәрдар булачак.
Алар тәкәбберләнеп, һавалан ып:

* 9:2 Зольм әт

– караңг ыл ык.
– суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.
* 9:8 Ягък уб – аның икенче исеме Исраи л. Ягък уб – Исраи л халк ын ың нәс елбаш ы. Текстт а
Ягък уб, Исраи л диг ән сүзләр бөт ен Исраи л халк ын, Исраи л җирен аңлата (караг ыз: «Яра
тыл ыш», 32:22-32).
* 9:3 Ганим әт

1002

Ишаг ыйя 9
10

11
12

«Кирпеч диварлар җимерелеп төшкән икән,
шомарт ылган таштан сал ырбыз;
с
сикомор агачлары киселгән икән,
алар урын ына эрбет утырт ырбыз», – диләр.
Әмма Раббы бу хал ыкк а карш ы Рәсиннең дошманнарын күтәрер,
аларн ы яу чыгарга кот ырт ыр:
көнч ыг ыштан арам иләрне, көнбат ыштан пелешт иләрне җибәрер,
алар авыз тут ырып Исраи лне ашарлар.
Әмма шуннан соң да Раббын ың ярсуы басылмас,
кул ын күтәреп, Ул һаман янап торыр.

13
14

15
16
17

Бу хал ык үзенә сукк ан Раббыга кайт мад ы,
Күкләр Хуҗ асы Раббын ы эзләмәде.
Шун ың өчен Раббы бер көн эчендә
Исраи лнең баш ын вә койрыг ын,
хөрмә ботаг ын вә кам ыш ын кисеп алачак.
Баш дигәне – илнең өлкәннәре вә аксөя кләре ул,
койрык исә – ялганга өйрәт үче пәйгамбәрләредер.
Юлбашч ылары хал ыкн ы юлдан язд ырд ы,
һәм алар арт ыннан барганнар югал ып калд ы.
Алар барысы да денсезләр, явызл ык кыл уч ылар,
телләре ахмак сүзләр сөйл и,
шуңа күрә Хуҗа-Хаким хал ыкн ың яшь егетләрен хуп күрмәя чәк,
аның ятимнәрен вә толларын кызганмая чак.
Әмма шуннан соң да Аның ярсуы басылмас,
кул ын күтәреп, Ул һаман янап торыр.

18

19

20

21

Явызл ык, төтен баганалары үрләтеп,
чәнечкеле үләнне, куакларн ы,
урман ешл ыкларын янд ыра торган ут кебек дөрл и.
Күкләр Хуҗ асы Раббын ың ярсуы ил-җирне көйдерә:
хал ык утк а азык була,
туган туганн ы кызганм ый.
Уң яктан ашап баралар, ләк ин ач калалар,
сул яктан ашап киләләр, әмма тамаклары туйм ый.
Һәркем үз баласын ашый:
Менашше – Эфраимне, Эфраи м Менашшен ы ашый,
икесе бергә алар Яһүдәгә карш ы күтәрелә.
Әмма шуннан соң да Раббын ың ярсуы басылмас,
кул ын күтәреп, Ул һаман янап торыр.
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10

1-2

3

4

Юксыл-мескенне гадел хөкемнән мәхрүм итү өчен,
халк ымн ың бичара мазл умнарын* хок укларыннан язд ыру өчен,
тол хат ыннарн ың мөлкәтенә кул сузар, ятимнәрне талар өчен
гадел булмаган кан уннар чыгарган,
рәх имсез каг ыйдәләр язган кешеләргә – кайг ы!
Җәза көнендә ерактан өстег езгә бәла килгәндә ни кыл ырсыз икән?!
Ярдәм эзләп, кая качарсыз икән?!
Байл ыг ыг ызн ы кая яшерерсез икән?!
Әсирләр арасында бөрешеп кал ырсыз яисә, үлеп, җиргә аварсыз сез!
Әмма шуннан соң да Раббын ың ярсуы басылмас,
кул ын күтәреп, Ул һаман янап торыр.
Ашш урның тәкәбберлеге һәм аның һәлак булуы

5

6

7

8
9
10
11

Раббы болай дип әйтә:
«Ашш ур – Минем ачуы мн ың тая г ыд ыр!
Ярсуы мн ың күсәг е аның кул ында!
Мин Ашш урн ы денсез хал ыкк а,
ачуы мн ы чыгарган кавемгә карш ы җибәрәм:
таласын ул аны, байл ыг ын тарт ып алсын,
үзен урам пычраг ын таптагандай таптасын.
Ашш урн ың уенда бары тик җимерү,
күпләгән хал ыкларн ы юк итү генә.
Әмма бу фикер аның үзеннән түг ел,
мон ы ул үзе уйлап чыгармаган.
Ул: „Барл ык түрәләрем дә патшалар түг елмен и?!
Кәлне каласы – Кәркәмеш кебек, Хамат – Арпад кебек,
Самарея Дәмәшкъ кебек җиңелмәдеме?!
Потлары Иерусал им вә Самарея дәг едән күбрәк булган
патшал ыкларн ы мин үз кул ыма эләктердем.
Иерусал им вә аның потлары белән мин
Самарея вә аның сыннары белән эшләгәнне эшләрмен!“ – ди».

Сион тавында вә Иерусал имдә Үз эшен тәмамлагач, Хуҗа-Хаким болай дия чәк:
– Тәкәббер йөрәг е вә һавал ы караш ы өчен Ашш ур патшасын Мин җәзага тар
тырм ын. 13 Чөнк и ул болай дип әйтә:
«Үземнең көчле кулларым вә зирәк акыл ым белән эшләдем
мон ы.
Мин хал ыклар арасындаг ы чикләрне үзгәрттем,
хәзинәләрен талап алд ым,
патшаларын тәхеттән үгез кебек сөзеп төшердем.
12

* 10:1-2 Мазл ум

– рәнҗет елг ән, түб әнсет елг ән зат.
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Хал ыкларн ың байл ыг ын мин
кош оясын тузд ырган кебек тузд ырд ым;
ояда ташлап калд ырылган йом ырк аларн ы җыйган кебек,
бөтен җирләрне җыеп алд ым;
беркем канат очын да селкетмәде,
томш ыг ын ачып чырк ылдамад ы да».

15

Балтач ы алд ында балта үзен өстен куя рм ы?!
Пычк ыч ы алд ында пычк ы мактан ып торырм ы?!
Кеше кул ындаг ы тая к кешенең үзен күтәреп болгарм ы?!
Күсәк үзен күтәргән кешене күтәрерме?!
Шулай итеп, Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы,
Ашш урн ың таза-нык кешеләренә интектерг еч авыру җибәрәчәк,
аның шөһрәтен учакта янд ыргандай янд ырачак.
Исраи лнең Нуры – ут, Исраи лнең изг е Алласы ялк ын булачак.
Бу ут-ялкын бер көн эчендә
Ашш урн ың күгән куакларын вә чәнечкеле билчәннәрен
яндырып-ашап бетерәчәк:
данл ыкл ы урманнарын вә уңд ырышл ы кырларын тул ысынча юк
итәчәк;
һәм Ашш ур тәмам зәг ыйфьләнгән сырх ау хәленә төшәчәк;
урманнарында калган агачларн ы хәтта бала-чага да исәпл и
алачак.

16

17

18

19

Исән калган Исраи л халкының котылуы
Ул көнне шулай булачак: Исраи лнең – Ягък уб ток ым ын ың кот ыл ып калган
кешеләре үзләрен тар-мар иткән хал ыкк а түг ел, бәлк и чын күңелдән Раббыга, Ис
раи лнең изг е Алласына тая начаклар.
21
Ягък уб ток ым ыннан исән калганнар
кодрәтле Аллаһ ыга кире кайтачак.
22
Әй Исраи л, халк ың диңг ез ярындаг ы ком бөртекләре сан ынча күп
булса да,
аның бик аз өлеше генә кире кайтачак.
Һәлакәтең инде алдан билг еләп куелган,
һәм бу гадел хөкем ташк ын бул ып килә.
23
Шулай, алдан билг еләнгән һәлакәтне Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы,
бөтен җир йөзендә торм ышк а ашырачак.
20

Менә, Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы, болай ди:
– Сион тавында яшәүче халк ым Минем, Ашш урдан курыкма! Ул сине тая к белән
кыйнаса да, электә сиңа карш ы күсәк күтәргән Мисыр сыман булса да, курыкма
аңардан! 25 Тиздән, бик тиздән Минем сиңа булган ачуы м басыл ыр, ярсуы м исә
Ашш урн ы юк итүгә юнәлер. 26 Шул чаг ында Күкләр Хуҗ асы Раббы, Ореб кыясы
24
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янында мидья н иләрне җиңгәндәг е сыман*, Ашш урга карш ы камч ысын күтәрер;
Мисырдаг ы сыман, сулар өстенә тая г ын сузар.
27
Ул көнне шулай булачак:
Ашш урн ың йөг е – синең җилкәдән,
аның кам ыт ы муен ыңнан алыначак;
син ныг ып киткәнгә күрә, ул кам ыт сыначак.
Дошманнарның Иерусалимгә янавы
28
29

30
31
32
33

34

11

Ашш ур гаскәрләре Әйят каласына җитте, Мигронн ы үтте,
Микмәстә үзенең олауларын туплад ы;
шуннан тау үткелен узд ы, Гебада төн кунд ы.
Рамаһ халк ы дер калт ырый,
Шаул Гибгасында яшәүчеләр кач ып китте.
Әй Гәлл им, үкереп-үкереп ела! Ләйшә, тыңла мон ы!
Син дә куш ыл ып ела, Анатот!
Мадмена халк ы кач ып китте, Гебимдәг еләр яшеренер урын эзл и.
Дошман бүг ен үк Нобта торачак,
йодрыг ы белән Сион тавына, Иерусал им калк ул ыг ына яная чак.
Менә, Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы,
коточк ыч бер көч белән агач ботакларын сынд ырачак;
озын-озын агачлар киселәчәк, биек-биекләре җиргә авачак.
Урман ешл ыклары балта белән чабып аударылачак,
Ливан Кодрәт Иясе кул ыннан җиргә егып сал ыначак.

Ишай тамырыннан чыккан үсентенең дөреслек вә иминлек китерүе
1
2
3

4

5
6

7

Ишай там ырыннан бер үсенте калк ып чыгачак, бер сабак үсәчәк.
Аңарда Раббы Рух ы – зирәклек вә зиһен,
киңәш вә кодрәт, белем вә Раббыдан курк у рух ы булачак.
Раббыдан курк ып, Аны хөрмәт итүдә ул шатл ык табачак,
кешенең тышк ы кыяфәтенә карап хөкем итмәя чәк,
имеш-мимешләргә тая н ып хәл кылмая чак.
Юксыл-мескеннәргә ул дөреслек белән хөкем чыгарачак,
илдәг е мазл умнарн ың эшләрен гаделлек белән хәл итәчәк;
үзенең сүзе-таягы белән җирне кыйная чак,
иреннәренең сул ыш ы белән явызн ы үтерәчәк.
Билендә аның дөреслек вә тугрыл ык билбавы булачак.
Шулай, бүре белән сарык бәрәне бергә яшәя чәк,
юлбарыс белән кәҗә бәт ие рәттән ятачак,
бозау, яшь арыслан һәм симез терлек көт үен кечкенә бала көтәчәк.
Сыер белән ана аю бергә утлап йөрия чәк,

* 10:26 Караг ыз:

«Хөкемчеләр», 7:25.
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8
9

10

11

12

13

14

15

16

12

аларн ың балалары янәшә ятачак,
арыслан да, үгез сыман, салам ашая чак.
Имчәк бала зәһәр елан өне янында уйнап йөрия чәк,
һәм күкрәктән аерылган сабый үзенең кул ын елан оясына сузачак.
Минем изг е тавымда инде явызл ыкк а вә зыян-зарарга урын
калмая чак,
чөнк и, диңг ез су белән тулган кебек,
бөтен җир Раббын ы тан ып бел ү белән тулачак.
Ишай там ырыннан үсеп чыкк ан сабак ул көнне
хал ыклар өчен байрак булачак –
кавемнәр аны эзләп киләчәк, һәм аның тораг ы данл ы булачак.
Ул көнне Хуҗа-Хаким кабат Үзенең кул ын сузачак
һәм Үз халк ыннан исән калганнарн ы Ашш урдан, Мисырдан,
Патростан, Хәбәшстаннан, Эламнан, Шинардан, Хаматтан,
диңг ез ярларындаг ы төбәкләреннән кире кайтарачак.
Хал ыкларга байрак күтәрер Ул,
Исраи лдән сөрелгәннәрне бергә туплар,
куы п тарат ылган Яһүдә кешеләрен
дөнья н ың дүрт тарафыннан җыеп алыр.
Эфраимнең көнчелег е сүнәр,
Яһүдәнең дошманл ыг ы юкк а чыгар,
Эфраи м Яһүдәгә көнләшеп карамас,
Яһүдә дә Эфраимгә дошман булмас.
Алар көнбат ышта пелешт иләр җилкәсенә менеп атлан ыр,
бергәләшеп көнч ыг ыш кабиләләрен талар,
с
Эдом белән сМәабк а кул сузар,
аммон иләрне буйсынд ырыр.
Раббы Мисыр диңг езенең култ ыг ын киптерер,
Үзенең янд ырг ыч җилен җибәреп,
Фырат елгасы өстендә кул ын болгар да
аны аяк киемен салм ыйча кичә торган җиде инешкә бүләр.
Шул чаг ында Аның Ашш урда калган халк ы өчен,
Исраи л халк ы Мисыр җиреннән чыкк ан вак ыттаг ы сыман,
олы юл ачыл ыр.
Котылганнарның рәхмәт җыры

Шул көнне син, Исраи л халк ы:
«Сиңа рәхмәтләремне әйтәм, и Раббы! –
Синең ачуы ң чыкк ан иде миңа,
инде ул басылд ы,
һәм Син миңа юан ыч бирдең, – дип әйтәчәксең. –
2
Аллаһ ы – Котк аруч ым минем;

1
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өметемне Аңа багл ыйм һәм курыкм ыйм,
чөнк и Раббы – минем көч-кодрәтемдер,
мине Ул котк ара!»
3
4

5

6

13

Бабилнең ахыры инд е якын
Амотс угл ы Ишаг ыйя г ә ирешкән вәх и* – сБабил турындаг ы пәйг амб әр
лек сүз е.

1

2

3

4

5

6
7
8

* 12:4 Яд

Кот ыл у чишмәләреннән сез сөенә-сөенә су алырсыз.
Шул көнне: «Раббыга рәхмәтләрег езне белдерег ез,
Аның исемен телгә алыг ыз,
хал ыкларга Аның гамәлләрен сөйләг ез,
исеменең бөеклег ен яд итег ез!* – дия рсез. –
Раббыга мәдх ия ләр җырлаг ыз,
чөнк и Аның эшләре гаҗәептер,
мон ы бөтен җир йөзендә белеп торсыннар!
Әй Сион кешеләре, сөенешеп тантана итег ез,
шатл ык авазлары яңг ырап торсын:
Исраи лнең изг е Алласы сезнең арада, һәм Ул бөектер!»

Раббы әйтә:
«Шәрә тау өстендә байрак күтәрег ез,
хак имнәр капк асыннан керсеннәр өчен,
гаскәрләргә кат ы итеп кычк ырып кул болгаг ыз.
Үзем сайлап алганнарга Мин боерык бирдем –
ачуы мн ы гамәлгә ашырсыннар өчен,
мәһабәтлег емә соклан уч ы гаскәриләремне чак ырып алд ым».
Таулардан гавам шаулаш уы н хәтерләткән гөрелте ишетелә,
бер урынга җыелган патшал ыклар вә хал ыклар тавыш ы бу:
Күкләр Хуҗ асы Раббы суг ыш өчен гаскәрләрен барл ый.
Алар ерак илдән, күк читеннән үк килә:
Раббы Үзенең газапл ый торган корал ы белән
бөтен җир йөзен тар-мар итәчәк!
Үкереп-үкереп елаг ыз, чөнк и Раббы көне якын!
Кодрәт иясе җибәргән һәлакәт бул ып килә ул!
Шуңа күрә бар кешенең кул ы сал ын ып төшәр,
һәр кешенең йөрәг е курк удан туктап кал ыр.
Аларн ың котлары алын ыр,

итү – телг ә алу, искә төшерү.
– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: илаһ и күренеш.

* 13:1 ...вәх и...
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* 13:11 Залим

һәрберсе авырт у вә газапк а дучар бул ыр;
алар бала табуч ы хат ын кебек изалан ыр,
курк ыш ып, бер-берсенә карар,
битләре уттай янып торыр.
Менә, Раббын ың рәх имсез көне якынлаша,
ул көн дәһшәт һәм янып торган ярсу алып килә,
җирне чүлгә әйләндерергә, гөнаһл ы бәндәләрне юк итәргә килә!
Күктәг е йолд ызлардан вә йолд ызл ыклардан якт ы төшмәс,
чыкк ан чаг ында, коя ш сүрән бул ыр, ай да үз якт ысын бирмәс.
Раббы әйтә:
«Дөнья н ы Мин – явызл ыг ы өчен,
яманнарн ы кылган җиная т ьләре өчен җәзага тарт ырм ын;
тәкәбберләрнең мин-минлегенә,
зал имнәрнең* масаюы на чик куя рм ын.
Кешеләрне Мин саф алт ыннан,
Офир алт ын ыннан да сирәгрәк очрый торган итәрмен.
Шун ың өчен күкләрне дер селкетермен,
һәм, Күкләр Хуҗ асы Раббын ың ачуы дөрләгән көнне,
Аның ярсуы ннан Җир үз күчәреннән чыгар!
Шул чаг ында һәркем,
ауч ы эзәрлекләгән болан, көт үчесез калган сарык сыман,
үз халк ына таба йөг ерер, үз җиренә качар.
Кач ып кот ыла алмаган ына сөңг е кадал ыр,
кулга эләккәне кыл ычтан һәлак бул ыр.
Сабый балаларын ташк а бәреп үтерерләр,
йортларын таларлар, хат ыннарын мәсхәрә итәрләр.
Менә, бабиллеләргә карш ы Мин көмеш дип исе китмәгән,
алт ынга хирыс булмаган мадайл ыларн ы күтәрермен.
Мадайл ыларн ың ук-җәяләре яшь егетләрне үтерер;
сабыйларн ы алар аямас, балаларн ы кызганмас.
Барл ык патшал ыклар арасында иң гүзәле,
с
килдан иләрнең дан ы һәм горурл ыг ы булган Бабилне
Аллаһ ы юк иткән Сәд үм вә Гам ура язм ыш ы көтә!*
Инде анда берк айчан да яшәмәсләр,
мәңг е беркем килеп урнашмас;
күчмә хал ыклар үз чат ырларын анда кормас,
көт үче дә сарыкларын ял итәргә тупламас.
Анда чүл җанварлары гына хәл җыя р,
– изүче, җәберләүче, явыз.
«Ярат ыл ыш», 19.

* 13:19 Караг ыз:
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йортларга ябалаклар кереп тул ыр,
анда тәвә кошлары яшәр, кәҗә тәкәләре уйнаклап йөрер.
Андаг ы ныг ытмаларда – сыртланнар,
гүзәл сарайларда чүл бүреләре улар.
...Бабилнең ахыры инде якын, аның көннәре аз калд ы».
Исраи лнең үз җиренә кайтуы

Раббы, рәхим-шәфкать күрсәтеп, Ягък убн ы яңадан сайлая чак – аны үз
җиренә кайтарачак; һәм Ягък уб нәселенә килмешәкләр куш ыл ып, аның
белән янәшә көн күрә башлая чак. 2 Чит хал ыклар Исраи л халк ын үз ватан ына
кайтарачак, һәм анда, Раббы җирендә, исраи л иләр бу хал ыкларн ы үзләренең кол
ларына әйләндерәчәк. Элек үзен әсир иткәннәрне Исраи л әсирлеккә алачак, элек
үзен изгәннәр өстеннән хак имлек итәчәк.
1

Бабил патшасының җиңелүе турында мәсх әрәле җыр
Раббы сезне кайгы-газаплардан, дучар булган авыр колл ыктан азат итеп ты
нычланд ырган көнне, 4 Бабил патшасы турында мәсхәрәле җырыгызны җырларсыз:
«Менә, зал имнең көне бетте, аның ярсуы на чик куелд ы!
5
Раббы яманнарн ың күсәг ен, хөкемдарларн ың тая г ын сынд ырд ы!
6
Ярсул ы ул тая к хал ыкларн ы туктаусыз кыйн ый,
кавемнәр белән зобан иларча идарә итә,
аларн ы эзәрлекләүдән туктам ый иде.
7
Хәзер исә бөтен дөнья тын ычлап ял итә, шатлан ып җырл ый.
8
Хәтта кипарислар да сөенә синең һәлакәтеңә,
Ливан эрбетләре дә куана,
„Син җиргә егылганнан бирле, безне кисм иләр!“ – ди алар.
3

9

10

11

12
13

Сине карш ыларга дип,
җир аст ындаг ы үлеләр дөньясы хәрәкәткә килде:
җир йөзе юлбашч ыларын ың әрвахлары уянд ы,
хал ыклар белән идарә иткән патшаларын ың рухлары
тәхетләреннән купт ы.
Алар һәммәсе сиңа эндәшеп:
„Син үзең дә безгә охшап калд ың: безнең кебек үк көчсез хәзер!“ –
дип әйтерләр.
Синең дан-шөһрәтең лира авазлары белән бергә
үлеләр дөн ьясына күчте;
синең ятаг ың да, өстеңдәг е җәймәң дә тоташ корттанд ыр.
Әй таң йолд ызы, әй таң угл ы, күктән атыл ып төштең син!
Әй хал ыкларн ы җиң үче, җиргә егыл ып бәрелдең син!
Эчеңнән син болай дип уйлад ың:
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„Күккә ашарм ын,
тәхетемне Аллан ың йолд ызларыннан да биегрәк куя рм ын,
ерак төнья кта илаһлар җыел ышк ан тауда утырырм ын,
бол ытлардан да өскәрәк менәрмен, Аллаһ ы Тәгаләгә тиң
бул ырм ын“.
Ләк ин син үлеләр дөн ьясына, упк ын тирәнлег енә төшерелдең.
Сине күргән һәркем, җентекләп күзәтеп, болай дип уйлар:
„Җирне селкетеп, патшал ыкларн ы дер калт ырат ып торган,
җир йөзен чүлгә әйләндереп, калаларн ы вәйран иткән,
әсирләрне өйләренә кайтармаган адәм шуш ым ы инде?!“
Хал ыкларн ың патшалары, хөрмәттә дәфен кыл ын ып*,
һәрберсе үз төрбәсендә ята;
ә син күмелм ичә калгансың,
кисеп ташланган кирәксез агач ботаг ы сыман булгансың;
сине упк ындаг ы ташлар өстенә ырг ытк аннар,
кыл ыч чапк ан мәетләр – синең кәфенеңдер;
җәсәдең* аяк аст ында таптала.
Сине бүтән патшаларн ы җирләгән кебек җирләмәсләр:
син үз җиреңне талад ың, үз халк ыңн ы кырд ың.
Явыз кешеләрнең ток ым ы мәңг е искә алынмасын!
Аталарын ың җиная т ьләре өчен угылларын суя рга урын әзерләг ез! –
Алар берк айчан да, аякк а басып, җиргә хуҗ а булмасыннар,
җир йөзен калалары белән тут ырмасыннар».
Күкләр Хуҗ асы Раббы белдерәдер:
«Бабилгә карш ы күтәрелеп, аның исемен, калган халк ын,
нәсел-токымын бетерәчәкмен! – ди Раббы. –
Ул җирне керпеләр яши торган урын, сазл ык итәчәкмен,
себереп түг еп юк итәчәкмен!»
– ди Күкләр Хуҗ асы Раббы.
Ашшур гаскәренең һәлак булуы

24

25

* 14:18 Дәф ен
* 14:19 Җәсәд

Күкләр Хуҗ асы Раббы ант итеп әйтте:
«Мин ничек ния тләсәм, һичш иксез шулай булачак,
Мин ничек билг еләсәм, шул торм ышк а ашачак.
Ашш урн ы Үз җиремдә юк итәчәкмен,
Үз тауларымда таптап бетерәчәкмен!
Ул кидергән кам ыт халк ым муен ыннан салд ырыл ыр,
ул салган йөк иңнәреннән алын ыр.
кылу – мәе т күм ү.
– гәүдә.
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Бу – бөтен дөнья өчен Мин корган ния т,
хал ыкларга карш ы күтәрелгән кул ым».
Күкләр Хуҗ асы Раббы карар кылгач, кем аны кире кагар?!
Аның кул ы күтәрелгәч, кем түбән төшерер?!
Әй Пелешет, сөе нмә

28

Әхәз патша үлгән елн ы шунд ый пәйгамбәрлек сүзе булд ы:
29
«Әй сПелешет, сине кыйнаган тая к сынган дип сөенмә,
чөнк и елан там ырыннан таг ын да курк ын ычрак кара елан чыгачак,
аның ток ым ы оча торган агул ы елан булачак.
30
Ул чаг ында юксыл-мескеннең тамаг ы туя чак,
фәкыйрь-фөкра курк ын ычсыз урында булачак,
ә синең нәсел там ырыңн ы ачтан үтерәчәкмен,
калган халк ыңн ы юк итәчәкмен.
31
Әй капк алар, үкереп-үкереп елаг ыз!
Әй калалар, кычкырып-кычкырып елаг ыз!
Курк удан калт ырап тор, бөтен Пелешет җире,
чөнк и төнья ктан тузан бол ыт ы килә,
һәм дошман гаскәрендә артта кал уч ы юк».
32

15

Чит хал ыкн ың илчеләренә нинд и җавап бирергә?
«Сионн ың ниг езен Раббы салд ы,
Аның халк ыннан бичара мазл умнар шунда
сыен ыр урын табачак!» – җавап әнә шул бул ыр.
Мәа б җиренең һәлак булуы

1

2

3

4

Мәаб турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе.
Төнлә белән Мәабн ың Ар каласы талан ыр, юк ителер!
Төнлә Мәабн ың Кыйр каласы талан ыр, юк ителер!
Менә, Дибон кешеләре, еларга дип,
калк у жирдәг е сгыйбадәтх анәгә килә,
Нәбу белән Медеба хак ында мәабиләр үкереп-үкереп елый,
һәммәсенең чәч-сакалы кырылган.
Кешеләр урамда ступас тук ымага төренеп йөри,
өй түбәләрендә* вә мәйданнарда барысы үкереп елый,
күз яшенә батк ан.
Хишбун һәм Элгале шәһәрендә хал ык илереп кычк ыра,
аларн ың тавыш ы хәтта Яһаста да ишетелә;
Мәаб суг ышч ылары үкерә, аларн ың җан ы курк удан калт ырый!

* 15:3 ...өй

түбәләрендә... – Ул заманда йортларн ың түбәләре яссы бул ып, кешеләр шунда ял
иткәннәр, йоклаг аннар, мәҗлесләр үткәрг әннәр.
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Мәаб хак ында йөрәг ем сызл ый.
Мәаб кешеләре Согарга, Эгләт-Шелишиягә качалар,
елый-елый Лух иткә таба менәләр,
үзләренә ябырылган афәттән Хорунаим юлында зар елашалар.
Нимрим сулары корыган, бол ыннар кибеп беткән,
үләннәр көйгән, яшеллек тәмам юкк а чыкк ан.
Шуңа күрә мәабиләр үзләренең малларын, саклаган әйберләрен
Таллар үзәненең аръя г ына күчерәләр.
Мәабн ың барл ык чикләрендә үкереп елыйлар,
елаган тавышлар хәтта Эглаимгә вә Беер-Элимгә барып җитә.
«Әнә, Димон сулары кан белән тулд ы! – ди Раббы. –
Ләк ин әле Мин Димонга* таг ын шунд ый каза әзерләдем:
Мәабтан кач ып киткән
һәм илдә калган кешеләргә арысланнар өстерәчәкмен!»

1

Селадан чүл аша Сион тавына,
илнең идарәчесенә бүләккә бәрәннәр җибәрег ез!

2

Арнон елгасындаг ы кич үләр янында мәабиләрнең кызлары
кая барып бәрелергә белмәгән кошлар,
оясыннан чыгарып ташланган кош балалары хәлендә.

3

«Киңәш бир безгә, карар кыл:
көн үзәг ендә безне төн сыман күләгәң белән капла,
сөрелгән хал ыкн ы яшер, качакларн ы сатма.
Илләреннән сөрелгән Мәаб халк ы синдә яшәп торсын,
җимерүче-талаучыдан сакла аларн ы!»*

4

5

Изүче юк ителгәч, җимерү-талау туктагач,
бу җирне таптауч ы юк булгач,
Давыт чат ырында мәрхәмәткә ниг езләнгән тәхет урнашачак,
анда гаделлек эзләүче һәм дөреслеккә омт ыл уч ы,
ышан ычл ы хак им утырачак.

6

Мәабн ың горурл ыг ы, аның чамасыз горурл ыг ы,
мин-минлеге вә тәкәбберлег е хак ында ишеткән идек без,
әмма бу – шап ырын у гына.

7

Инде Мәаб, үзен кызган ып, үкереп-үкереп елый,
һәммәсе күз яше коя,

* 15:9 Дим он

– яһүд телендәг е кайбер кулъязмаларда «Дибон» дип язылг ан.
кызлары әйт кән сүзләр дип фаразлана.

* 16:4 Мәабиләрнең
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8

9

10

11
12

Кыйр-Харесетның татл ы йөзем көлчәләрен саг ын ып ыңг ыраша.
Хишбун кырлары да, Сибман ың йөзем куаклары да корыган,
ә элек хал ыкларн ың җитәкчеләре
аларн ың иң шәп жимешләреннән кәефләнә иде;
ул йөзем ботаклары бит Ягызерга кадәр барып җитә,
чүл буйлап сузыла иде,
аның үсентеләре, тармаклан ып, диңг ез аръя г ына хәтле чыга иде.
Менә, Сибман ың йөзем куакларын кызган ып,
мин Ягызер белән бергә елыйм;
сезне, и Хишбун, и Элгале, күз яшьләрем белән чылатам,
чөнк и сезнең йөзем җыйгандаг ы һәм иген ургандаг ы
шатл ыкл ы авазларыг ыз инде ишетелм и;
мул уңышл ы бакчалардан шатлык-куанычлар юкк а чыкт ы,
йөзем бакчаларында инде беркем җырлам ый –
сөенечле авазлар яңг ырам ый,
беркем сйөзем изг ечләрдә җимеш изми-таптамый;
күңелле авазлар тынд ы.
Шуңа күрә йөрәг ем, Мәабн ы кызган ып, гөслә кебек ыңг ыраша,
җан ым Кыйр-Хересны кайг ырт ып кыйнала.
Мәаб кешеләре, скалк у җиргә килеп, арыганч ы ялынса-ялварса да,
изг е урынга килеп, күпме генә дога кылса да,
һәммәсе файдасызга.

13 Мәаб хак ында Раббы күпт әннән әйт кән сүз әнә шунд ый иде. 14 Ә хәз ер Раббы
болай ди:
– Яллан ып эшләгән кеше елларн ы төгәл санаган кебек, нәкъ өч ел үтүгә Мәаб
ның мәһабәтлелег е күп санл ы халк ы белән бергә түбәнсетеләчәк. Бик аз кеше генә
кот ыл ып калачак, һәм алар көчсез булачак.

17

Арамга һәм Исраи лгә биреләчәк җәз а
1

2

3

4

Дәмәшкъ турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе.
«Менә, Дәмәшкъ калалар исәбеннән чыгарып ташланачак,
хәрабәләр өеменә әвереләчәк.
Арог ыр калалары бушап калачак,
анда көтү-көтү маллар гына тын ыч ятачак –
аларн ы һичкем борч ымая чак.
Эфраи м – ныг ытмасыз, Дәмәшкъ патшал ыксыз калачак,
Арамн ың исән калган халк ы
Исраи л халк ын ың дан ы беткән кебек бетәчәк», –
ди Күкләр Хуҗ асы Раббы.
«Ул көнне шулай булачак:
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5

6

7
8

Ягък убн ың* дан ы сүреләчәк, симез тәне арык бул ып калачак.
Уракк а төшкән чактаг ы кебек булачак:
уракч ы, кул ына урак тот ып, игеннәрне урып алачак,
кешеләр Рефаи м үзәнендәг е кырларда
ялг ыз башакларн ы җыеп йөрия чәк.
Шулай, бик азлар гына кот ыл ып калачак.
Бу – зәйт үн агач ын селкеткәндәг е кебектер:
иң очта – ике-өч,
җимешле ботакларда дүрт-биш данәсе генә калачак», –
ди Исраи лнең Раббы Алласы.
Кеше ул көнне күз караш ын үзен Бар итүчегә юнәлтәчәк,
күзләрен Исраи лнең изг е Алласына төбәя чәк.
Кеше үз куллары белән ясаган мәзбәхләргә,
алиһә с Аширә хөрмәтенә куелган баганаларга
һәм хуш исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхләренә инде
карамая чак.

9

Ул көнне Исраи лнең ныг ыт ылган калалары,
исраи л иләрдән кач уч ылар калд ырып киткән шәһәрләр кебек,
бушап калачак –
анда агач вә куаклар гына үсәчәк.
Бар җир вәйранл ыкта ятачак.

10

Хак дөрестер: син, Исраи л, котк аруч ы Аллаңн ы онытт ың,
сине сыенд ыруч ы Кыяташыңны искә алмад ың;
шуңа күрә гүзәл үсемлекләр утыртсаң да,
чит үсентеләр үстерсәң дә,
чәчкән көнне үк алар шыт ып чыкса да,
утырт к ан иртәдә үк чәчәк атса да,
газап чиг ү, сыкрану-сызлану көнендә уңыш ың юкк а чыгачак.

11

12

13

Әнә, күп хал ыкларн ың шаулаш уы ишетелә –
кот ырынган диңг ез сыман шаул ый алар!
Бу – кавемнәр гөрелтесе;
алар ташк ын су кебек үкерә.
Кавемнәр куә тле сулар кебек үкерә;
ләк ин Раббы аларга яная чак,
һәм алар бик еракк а кач ып китәчәк –
таулар буйлап җил куган ашл ык кибәг е сыман,
өермә күтәргән дүңгәләк сыман куы л ып йөртеләчәк.

* 17:4 ...Ягък убның...

– Ягън и Исраи л халк ын ың.
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14

18

Кичен бу хал ыклар дәһшәт таратса,
таң атк анда инде юкк а чыгачак.
Безне талауч ыларн ың язм ыш ы,
безне тунауч ыларн ың өлеше әнә шунд ый.
Раббының Хәбәшс тан илчеләренә җавабы

1
2

Хәбәшстан елгалары аръя г ына, канат шавы ишетелгән илгә – кайг ы!
Бу ил, кам ыш көймәләргә утырт ып,
су буйлап үзенең илчеләрен җибәрә.
Әй җитез илчеләр! Җирләрен елгалар кискәләгән,
озын буйл ы, шома тәнле хал ык янына,
бар тарафк а дәһшәт сала, сәер телдә сөйләшә торган,
көчле-җиңүчән кавем янына барыг ыз!

3

4

5

6

7

19

Әй әһле җиһан! Әй җир йөзендә яшәүчеләр!
Тауларда байрак күтәрелгәч – күрерсез,
бырг ы кычк ырт к ач – ишетерсез!
Чөнк и Раббы миңа болай диде:
«Эссе көндә һавада эленеп торган рәшә кебек,
урак өсте челләсендә хәрәкәтсез торган чык бол ыт ы кебек,
Мин дә Үз тораг ымнан тын ыч кына күзәтеп торырм ын».
Йөзем куаклары инде чәчәк коеп, тәлгәшләре тула башлагач,
уңыш өлг ергәнне көтм ичә,
бакчач ы пычаг ы белән Раббы үсентеләрне кисеп алачак,
ботакларн ы өзеп ташлая чак.
Аларн ы таулардаг ы ертк ыч кошларга,
кырг ый җәнлекләргә калд ырачак;
җәен алар белән – кошлар, ә кыш ын кырг ый җәнлекләр тукланачак.
Җирләрен елгалар кискәләгән,
озын буйл ы, шома тәнле хал ык янына,
бар тарафк а дәһшәт сала, сәер телдә сөйләшә торган,
көчле-җиңүчән кавем шул чакта Күкләр Хуҗ асы Раббыга,
Аның исемен йөрт кән урынга – Сион тавына бүләкләр китерәчәк.
Раббының Мисырга җибәргән җәз асы

1

Мисыр турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе.
Менә, Раббы, җитез бол ытк а утырып, Мисырга киләчәк.
Аның карш ында Мисыр потлары дер калт ырая чак,
мисырл ыларн ың йөрәг е курк удан туктап калачак.
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Ишаг ыйя 19
2

3

4

5
6

7

8

9
10

11

«Мисырл ыларн ы Мин бер-берсенә карш ы кот ыртам:
шулчак туган – туганга, күрше – күршегә,
кала – калага карш ы чыгачак,
һәм бер патшал ык икенче патшал ыкк а карш ы суг ышачак.
Мисырл ылар төшенкелеккә биреләчәк;
Мин аларн ың ния тләрен бозачакм ын,
алар потларга, үлгәннәрнең рух ына,
әрвахларн ы чак ыруч ыларга, күрәзәчеләргә ярдәм эзләп барачак.
Мисырл ыларн ы Мин рәх имсез хөкемдар кул ына
тапш ырачакм ын –
миһербансыз бер патша хак имлек итәчәк алар өстеннән», –
ди Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы.
Нил елгасын ың сулары кибеп, ул тәмам корыя чак,
аның ермаклары сасып бетәчәк;
Мисырдаг ы агымсулар саегачак һәм кибәчәк,
кам ышлары шиңеп төшәчәк.
Елга тамаг ындаг ы үсемлекләр,
елга буенда чәчелгән барча игеннәр, корып,
җилгә очып юкк а чыгачак.
Бал ыкч ылар кайг ырачак,
елгага кармак салган бар кеше үкереп елая чак,
суга ятьмә салган кешеләр төшенкелеккә биреләчәк.
Мисырн ың җитен талк уч ылары апт ырашк а калачак,
тук уч ылары өметсезлеккә биреләчәк;
җитен эрләүчеләр кайг ыга батачак;
барл ык эшчеләр гамь чигәчәк.
Соган* түрәләре тәмам акылдан язд ы,
фиргавеннең зирәк киңәшчеләре мәгънәсез киңәшләр бирә.
Фиргавенгә: «Без – зирәкләр зат ыннан,
борынг ы патшалар нәселеннән», –
дип әйтергә ничек телләре бара?!
Кайда соң синең зирәк кешеләрең, фиргавен?
Хәзер инде алар әйтсен сиңа,
Күкләр Хуҗ асы Раббын ың
Мисырга нинд и язм ыш билг еләгәнен белдерсен.
Соган түрәләре акылсыз,
Мемфис* түрәләре үз-үзләрен алд ый.
Мисырн ың кабилә башл ыклары Мисыр халк ын юлдан язд ырд ы.
с

12

13

* 19:11 Сог ан

– Нил тамаг ында урнашк ан Мисыр шәһәре.
– Мисырдаг ы шәһәр; яһүдчә «Ноф».

* 19:13 Мемф ис
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14

15

Раббы аларн ың зиһеннәрен чуа лтт ы,
һәм алар Мисырн ың йөргән юлларын саташт ырд ылар –
Мисыр, сәрхуштәй чайк ал ып, үзенең косыг ы өстендә йөри.
Ни баш, ни койрык, ни хөрмә ботаг ы, ни кам ыш* –
боларн ың берсе-бер инде Мисыр өчен һичнәрсә эшл и алмая чак.
Раббының Мисырга, Ашш урга һәм Исраи лгә фат их асы

Ул көнне мисырл ылар курк ак хатын-кызга охшап калачак: Күкләр Хуҗ асы
Раббы аларга Үзенең кул ын күтәрүгә тетрәнеп китәчәк. 17 Мисыр өчен Яһүдә ко
точк ыч бер нәрсәгә әвереләчәк: Яһүдәне искә төшергән саен, алар Күкләр Хуҗ асы
Раббы билг еләгән язм ыштан дер калт ырап торачак.
18 Ул көнне Мисыр җир ендә скәнг ан иләр телендә* сөйләшкән һәм Күкләр Хуҗ а
сы Раббыга тугрыл ык сакларга дип ант эчкән биш кала булачак; шуларн ың берсе
Коя ш каласы* дип аталачак.
19 Ул көнне Мисыр урт асында – Раббыг а баг ышланг ан мәзб әх, аның чит ендә
Раббы хөрмәтенә куелган изг е багана булачак. 20 Болар Мисыр җирендә Күкләр
Хуҗ асы Раббы барл ыг ын тан ытк ан билг е вә шаһ итл ык булачак; һәм Мисыр хал
кы, изүчеләрдән зарлан ып Раббыг а ялварг ач, Ул аларг а котк аруч ы вә яклауч ы
җибәрәчәк. 21 Раббы шулай Мисырга Үзен тан ытачак, һәм алар ул көнне Раббын ы
тан ып беләчәк, Аңа сәҗдә кыл ып, корбаннар вә бүләкләр китерәчәк, Аның ал
дында нәзерләр әйтеп, аларн ы үтәя чәк. 22 Раббы Мисырн ы бик кат ы җәзалая чак,
ә аннары дәвалап терелтәчәк. Алар Раббыга мөрәҗәгать иткәч, Ул, ялваруларын
ишетеп, аларн ы терелтәчәк.
23 Ул көнне Мисырдан Ашш ург а олы юл ачылачак, ашш урл ылар – Мисырг а, ә
мисырл ылар Ашш урга киләчәк; алар бергәләп Раббыга сәҗдә кылачак. 24 Ул көнне
Исраи л, шуш ы ике ил – Мисыр вә Ашш ур белән бер дәрәҗәдә бул ып, бөтен дөнья
уртасында хәер-фатиха ала торган җиргә әвереләчәк. 25 Күкләр Хуҗ асы Раббы алар
га фат их а биреп: «Әй халк ым Мисыр, кулларым бар кылган Ашш ур һәм биләмәм
Исраи л, мөбарәк фат их ал ы бул ыг ыз!» – дия чәк.
16

20

Ишагыйя – Мисыр вә Хәбәшс тан өчен кисәтүче билге

Ашш ур патшасы Сарг он үзенең гаскәрбаш ын Ашдодк а* җибәрде, һәм ул,
Ашдодк а һөҗ үм итеп, аны басып алд ы. 2 Аңарч ы Амотс угл ы Ишаг ыйя аша
Раббы болай дип әйт кән иде:
– Бар, билеңә ураган тупас тук ымаларыңны, аягыңдагы сандалыңны салып ташла.
Ишаг ыйя нәкъ шулай эшләде, шәрә килеш вә ялана як йөри башлад ы.
3 Шуннан Раббы болай дип әйтт е:
1

* 19:15 Ни

баш, ни койрык, ни хөрмә ботагы, ни камыш... – 9:14, 15 не караг ыз.
телендә... – Биредә борынг ы яһүд телендә дип аңларг а кирәк.
* 19:18 Кояш кал асы – Мисырд аг ы Гел иополь шәһәр е (коя ш – грек телендә «һел ио с», шә
һәр – «пол ис»).
* 20:1 Ашд од – Пелешет илендәг е шәһәр.
* 19:18 ...кәнг анил әр
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– Кол ым Ишаг ыйянең өч ел буе шәрә килеш вә ялана як йөрүе – Мисыр вә Хә
бәшстан турында алдан җибәрелгән кисәт үче билг едер: 4 Ашш ур патшасы Мисыр
әсирләрен вә Хәбәшстан тотк ыннарын – яшьләрне дә, картларн ы да – яп-ялангач
вә ялана як, хәтта оят җирләре дә капланмаган килеш куы п алып китәр, һәм Ми
сыр мәсхәрә ителәчәк. 5 Шул чаг ында Хәбәшстанга өмет баглаган, Мисыр белән
горурланган кешеләрнең котлары алыначак, һәм алар хурл ыкк а калачак. 6 Бу ярда
яшәүчеләр* ул көнне: «Караг ыз, Ашш ур патшасыннан котк арыр дип, без өметләнеп
торган, без ярдәм сорап барган кешеләргә нәрсә булган! Ничек кот ыл ырга инде
хәзер безгә?!» – дия чәкләр.

21

Бабилнең җиңелүе турында пәйгамбәрлек сүз е
1

Диңг ез буендаг ы чүл турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе.

2

3

4

5

6

Нәг ебтә* дулаган өермә сыман, чүлдән, курк ын ыч илдән килә ул.
Миңа курк ын ыч бер вәх и* килеп иреште:
«Хыя нәтче сата, талауч ы тал ый.
Элам, һөҗ үмгә бар! Мадай, камап ал!
Бабил китергән барл ык аһ-зарга Мин чик куя чакм ын!»
Боларн ы күреп, тәнемне авырт у биләп алд ы,
бала табуч ы хат ындай газап кичердем.
Ишеткән бар нәрсәм мине курк уга салд ы,
күргән бар нәрсәм кот ымн ы алд ы.
Йөрәг ем калт ырад ы, бөтен тәнем дер-дер килде;
элек мин көтеп алган эңгер-меңгер вак ыт
минем өчен коточк ыч бер нәрсәгә әйләнде.
Табыннар корылган, келәмнәр җәелгән: аш мәҗлесе бара...
Торыг ыз, гаскәрбашлары, калк аннарыг ызн ы майлаг ыз!

Чөнк и Хуҗа-Хаким миңа болай диде:
«Бар, күзәтче куй, күргәннәрен әйтә барсын.
7
Пар ат җиг елгән арбаларн ы,
ишәкләргә һәм дөя ләргә атланган җайдакларн ы күргәч,
игът ибарл ы булсын ул, тырыш ып күзәтсен!»
8
Шунда күзәтче* кычк ырд ы:
«Хак имем, күзәт ү манарасында мин көнозын торам,
төннәрен дә урын ымнан китм им.
9
Менә күрәмен: пар ат җиг елгән арбаларда ирләр килә!»

* 20:6 Бу ярда яшәүчеләр... – Ягън и Пелешет иленең диңг ез буендаг ы төб әкләр ендә яшәүчеләр.
* 21:1 Нәг еб

– Кәнг ан җиренең көнья г ында урнашк ан чүл-дала.
– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: илаһ и күренеш.
21:8 ...күз әтч е... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: арысл ан.

* 21:2 ...вәх и...
*
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Шуннан соң күзәтче:
«Төшерелде, бәреп төшерелде Бабил!
Илаһларын ың барл ык сыннары җимерелде,
алар җирдә аунап ята!» – диде.
10

Әй ынд ырда сукт ырылган халк ым минем!
Күкләр Хуҗ асы Раббыдан, Исраи л Алласыннан нәрсә ишетсәм,
сезгә шун ы җиткердем.
Эдом турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүз е

11

Думаһ* турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе.

12

Миңа Сәг ыйрьдән*: «Әй сакч ы, төн әле күпмегәчә сузылачак?
Күпмегә сузылачак ул, әй сакч ы?» – дип кычк ыралар.
Сакч ын ың җавабы шунд ыйд ыр:
«Таң атып килә, ләк ин әле төн дәвам итә.
Әгәр инде күбрәк беләсег ез килсә, кабат килеп сораг ыз».
Гарәпләр җире турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүз е

13

Гарәпләр җире турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе.

14
15

Әй дедан иләр* кәрван ы,
гарәпләр җирендәг е әрәмәләрдә төн кунарсың!
Тейма* җирендә яшәүчеләр,
шул сусаганнарга су алып килег ез, шул качакларга икмәк китерег ез!
Чөнк и алар кыл ычтан качалар,
кын ысыннан чыкк ан кыл ычтан,
киерелгән җәя дән, дәһшәтле суг ыштан кача алар.

Хуҗа-Хаким миңа болай диде:
– Яллан ып эшләгән кеше елларн ы төгәл санаган кебек, нәкъ өч ел үтүгә, Кы
дарн ың* барл ык шөһрәте юкк а чыгачак. 17 Укч ылардан, Кыдар суг ышч ыларыннан,
бик азы гына исән калачак.
Исраи лнең Раббы Алласы әнә шулай дип әйтте.
16

* 21:11

Думаһ – яһүдчә «тынл ык, тын ычл ык» мәгънәсендә. Биредә бу исем Эдом иле өчен
куллан ыла.
* 21:11 Сәг ыйрь – Эдомн ың икенче исеме.
* 21:13 Дед ан ил әр – гар әпләрнең бер кабиләс е, Ибр аһ имн ың икенче хат ын ы Кыт ур ан ың
нәсел варислары.
* 21:14 Тейм а – гар әпләр җир енең төнья г ынд а урн ашк ан төб әк.
* 21:16 Кыд ар – Исмәг ыйл ьнең икенче угл ынн ан барл ыкк а килг ән һәм гар әпләр җир енең
төнья к өлешендә яшәг ән кабилә.
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22

Иерусалимнең Раббыны онытып күңел ачуы
1

Вәх и* үзәне турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе.

2

3

4

5

6

7
8

Нәрсә булд ы сиңа, нигә барл ык кешеләрең өй түбәсенә менгән?
Әй шау-шулы, гөжләп-кайнап торган кала!
Синең һәлак булган кешеләрең кыл ычтан да үтмәде,
бәрелештә дә үлмәде;
синең юлбашч ыларың барысы бергә качт ы,
җәя киерм ичә генә әсирлеккә төште;
ничек кенә ерак качмасыннар, һәммәсе бергә әсирлеккә алынд ы.
Шуңа күрә: «Калд ырыг ыз мине, мин әче күз яшьләре түгәм;
халк ымн ың һәлакәте өчен кайг ырганда юат ырга маташмаг ыз
мине!» – дидем.
Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы, Вәх и үзәнендә ыгы-зыгы,
изү-кысу, чуа л ыш башланачак көнне билг еләде инде.
Диварн ы җимерәчәкләр,
кычк ырган тавышлар тауга кадәр барып җитәчәк.
Арбаларга утырган, атларга атланган,
садаклар* аск ан эламл ылар килә,
кыйрл ылар инде калк аннарын күтәргән!
Менә, синең гүзәл үзәннәрең арбалар белән тулд ы,
җайдаклар шәһәр капк алары карш ына килеп баст ы.
Яһүдә яклауч ысыз калд ы.

Ул көнне сез «Ливан урман ы йорт ы»нда сакланг ан коралларн ы барлад ыг ыз;
Давыт каласы диварларында бик күп җимерек урыннар күрдег ез һәм Аск ы буа да
су җыйд ыг ыз; 10 Иерусал имдәг е йортларн ы тикшереп карап чыкт ыг ыз, диварн ы
ныг ыт ыр өчен, кайбер йортларн ы җимердег ез; 11 Иске буа дан алган сун ы саклар
өчен, ике дивар арасында чок ыр казыд ыг ыз. Ләк ин һәммә нәрсәне алдан ния тлә
гән Аллаһ ыга йөзег ез белән борылмад ыг ыз, аларн ы гамәлгә ашыруч ы Аллаһ ыга
караш ыг ызн ы юнәлтмәдег ез.
9

12
13

Ул көнне Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы, сезне еларга, кайг ырырга,
чәчләрег езне кырып, тупас тук ымаларга төренергә чак ырд ы.
Ләк ин сез күңел ача бирдег ез, кәеф-сафа корд ыг ыз,
үгез суйд ыг ыз, сарык чалд ыг ыз, ит ашад ыг ыз, шәраб эчтег ез:
«Ашап-эчеп кал ыйк, чөнк и иртәгә үләбез!» – дидег ез.

* 22:1

...вәхи... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: илаһ и күренеш. Биредә Иерусал им
турында сүз бара дип фаразлана.
* 22:6 Сад ак – ук савыт ы.
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14

Күкләр Хуҗ асы Раббы тарафыннан миңа әйтелде:
«Сезнең бу гөнаһ ыг ыз үлгәнче кичерелмәя чәк!»
Бу – Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы сүзе.
Шебна һәм Эльякыйм

15

Күкләр Хуҗ асы Раббы миңа болай диде:
«Сарай башл ыг ы мөд ир Шебна янына бар да әйт аңарга:
16
„Ни эшең бар синең биредә?
Ни хак ың бар монда үзеңә кабер чок ырга?
Туганнарың күмелгәнме әллә биредә?! – диг ен. –
Син әнә биек урында үзеңә кабер чок ыд ың,
кыя да үзеңә торыр урын әзерләдең.
17
Раббы сине моннан чыгарып ырг ытачак, әй кеше!
Ул сине, ныг ыт ып эләктереп алып, 18 төенчек кебек төреп,
зур-киң бер илгә ырг ыт ып бәрәчәк;
син – хуҗ аң йорт ына хурл ык китерүче бәндә –
шунда җан бирәчәксең,
һәм шәп арбаларың да синең шунда калачак!“
19
Сине Мин дәрәҗәле урын ыңнан төшерәчәкмен:
сине куы п чыгарачаклар!

20 Ул көнне Мин кол ым Хилк ыйя угл ы Эльяк ыймн ы чак ырып алачакм ын. 21 Аңа
синең киемеңне кидереп, биленә синең билбавыңн ы буы п, синең хак им ия тне аның
кул ына тапш ырачакм ын; һәм ул Иерусал имдә яшәүчеләр вә Яһүдә халк ы өчен ата
булачак. 22 Давыт йорт ын ың ачк ыч ын аның иңенә салачакм ын: ул ачса, беркем бик
ли, ә бикләсә, беркем ача алмая чак. 23 Аны нык урынга чөй итеп кагачакм ын, һәм
аның тәхете атасы йорт ына дан китерәчәк. 24 Аның нәселенең бөтен дан-шөһрәте,
ягън и барл ык балалары һәм варислары, касәдән алып чүлмәкләргә кадәр барл ык
кечкенә савытлары, аңарда чөйдәг е сыман эленеп торачак».
25 – Ул көнне, – дип белдер ә Күкләр Хуҗ асы Раббы, – нык урынг а каг ылг ан чөй
сын ып төшәчәк, һәм ул тот ып торган йөк харап булачак.
Бу – Раббы сүзе.

23

Сур турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүз е
1

Сур* каласы хак ында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе.
Тарш иш* кораблары, үкереп елаг ыз!
Чөнк и башк алаг ыз җимерелгән, бер генә йорт та калмаган.
Бу хәбәр сезгә китт иләр җиреннән* кайт к ан чаг ыг ызда иреште.

* 23:1 Сур

– Фойн икә (русчасы: Фин ик ия) иленең башк аласы; русчасы: Тир.
– Испан ия дә урнашк ан Фойн икә колон иясе дип фаразлана.
23:1 Киттил әр җир е – Кипр утравы.

* 23:1 Таршиш
*
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2
3

4

5

Тын кал ыг ыз, әй яр буенда яшәүчеләр һәм
диңг ездә йөргән Сид ун сәүдәгәрләре!
Шихорда*, Нил елгасы буенда үскән ашл ык
зур сулар буйлап Сурга –
хал ыклар сәүдә итә торган шуш ы үзәккә кайта иде.
Оят сиңа, Сид ун, диңг ез ярындаг ы ныг ытма!
Диңг ез хәзер болай ди:
«Мин тулгак газапларын белмәдем, бала тапмад ым,
егетләр үстермәдем, кызлар тәрбия ләмәдем дә кебек».
Сур язм ыш ын ишетеп, Мисыр кайг ыга калачак.

6

Тарш ишк а күченеп китег ез, әй яр буенда яшәүче хал ык,
үкереп-үкереп елаг ыз!

7

Борынг ы заманнарда ук ниг ез сал ынган,
сөенече таш ыган шәһәрег езгә ни булган?
Хәзер инде сез ерак илләрдә яшәрсез,
чит-ят җирләрдә каңг ырып йөрерсез.
Сурга монд ый язм ышн ы кем билг еләде?
Бу кала патшаларга таҗ кидерә иде,
аның сәүдәгәрләре, хөкемдарлар кебек,
бөтен дөнья н ың ихт ирам ын казанган кешеләр иде.
Күкләр Хуҗ асы Раббы шулай карар кылд ы:
Сурн ың тәкәбберлег е вә мәһабәтлелег е хур булсын,
бөтен дөнья күзендә ихт ирам казанганнар түбәнсетелсен!

8

9

10

Әй Тарш иш халк ы,
Нил буе игенчеләре сыман үз җирег езне эшкәртег ез,
чөнк и синдә кораб төзи торган гавань юк инде.

11

Раббы, диңг ез өстенә кул ын сузып, патшал ыкларн ы дер селкетте;
Кәнган җирендәг е ныг ытмаларн ы җимерергә әмер бирде, әйтте:
«Бүтән инде сөенә алмассың,
әй мәсхәрә ителгән гыйффәтле Сидун-кыз!
Бар, китт иләр җиренә күчеп кит!
Тик анда да тын ычл ык тапмассың».

12

13

* 23:3 Ших ор

Килдан иләр җиренә күз төшерег ез: бу хал ык бүтән юк!
Ашш ур, камау корылмалары төзеп,
аларн ың скальга-ныгытмаларын җимерде, хәрабәгә әйләндерде,
җирләрен чүл җанварларына бирде.
– Нил елг асын ың көнч ыг ыш тармаг ы һәм аның тирәсендәг е җирләр.
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Үкереп-үкереп елаг ыз, Тарш иш кораблары!
Чөнк и сез сыенган ныг ытма җимерелгән.

15 Шуш ы көннән алып Сурн ы җитмеш ел буена – бер патшан ың гомер енә тәңг әл
вак ытк а оныт ып торачаклар. Сур белән, җитмеш ел үткәннән соң, фах ишә хат ын
турындаг ы җырдаг ыча булачак:
16
«Гөсләңне ал да кала буйлап уйнап йөр,
оныт ылган фах ишә хат ын!
Мат ур итеп уйна,
кешеләр сине исләренә төшерсен өчен, күпләп җыр җырла».

Җитмеш ел узганнан соң, Раббы Сур хак ында кайг ыртачак: шәһәр яңадан
үз сәүдәсе белән шөг ыльләнә, бөт ен дөнья даг ы патшал ыклар белән уйнаш итә
башлая чак. 18 Ләк ин сәүдәдән килгән табышн ы тупламаслар һәм сакламаслар, ул
табыш Раббыга баг ышлан ыр: туйганч ы ашасыннар һәм затл ы киемнәр кисеннәр
өчен, Раббыга табын уч ылар файдасына китәр.
17

24

Раббының җирне хөкем итүе
1
2

3

4

5

6

7
8

Менә, Раббы бөтен дөнья н ы бөлг енлеккә төшерәчәк, вәйран итәчәк,
җирнең йөзен бозачак һәм халк ын төрле якк а таратачак.
Хал ыкн ы һәм рух ан ин ы да,
колн ы һәм аның хуҗ асын да,
кол хат ынн ы һәм аның хуҗ абикәсен дә,
сат ып алуч ын ы һәм сат уч ын ы да,
әҗәткә алуч ын ы һәм биреп торуч ын ы да,
бурыч ы булганн ы һәм рибач ын ы да бер үк язм ыш көтә.
Җир тәмам ташланд ык хәлгә килеп талан ып бетәчәк.
Раббы, әнә шулай булачак, дип әйтте.
Җир кайг ырып сүрелә,
бөтен дөнья кибә, сула,
аның мәгърур затлары көчтән яза.
Яшәүчеләр тарафыннан җир нәҗесләнгән,
чөнк и алар кан уннарн ы санга сукмад ылар,
каг ыйдәләрне хурлад ылар, мәңг елек Килеш үне бозд ылар.
Шуңа күрә җирне карг ыш кимерә:
аның халк ы үз гөнаһлары өчен түл и;
шуңа күрә җирдә яшәүчеләр юкк а чыга,
алар инде бик аз хәзер.
Яшь шәраб ким и, йөзем ботаклары кибә;
элек шат булганнар һәммәсе көрсенә.
Дәртле барабаннар ишетелмәс булд ы,
кешеләрнең шатл ыкл ы авазлары да,
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9
10
11
12

гөсләнең моңл ы тавышлары да тын ып калд ы.
Инде шәраб эчелм и, җырлар җырланм ый,
сыра әче бул ып тоела.
Җимерелгән шәһәр бушап калган,
барл ык йортлар бикле, анда кереп булм ый.
Урамнарда шәрабн ы саг ын ып елыйлар,
илдә шатл ык сүнде, сөенеч бетте.
Шәһәр тәмам вәйран булган, капк алары җимерелгән.

13

Уңышн ы җыеп алганнан соң,
зәйт үн агач ында яки йөзем куаг ында берән-сәрән җимеш
калган кебек,
җир йөзендәг е хал ыклар да шулай аз санл ы бул ыр.

14

Шатл ыкл ы, көчле тавыш ишетелә:
көнбат ышта Раббын ың мәһабәтлелег енә дан җырл ыйлар.
Әй көнч ыг ыш халк ы, әй диңг ез буенда яшәүчеләр,
Исраи лнең Раббы Алласы исемен данлаг ыз!
Җирнең читләреннән без
«Хакл ык иясенә дан-шәрәфләр!» дигән җыр ишетәбез.

15
16

17
18

19
20

21
22
23

Ләк ин мин: «Беттем! Беттем! Кайг ы миңа!
Хыя нәтчеләр хыя нәт итә, хаи нлек* кыла!» – дип әйтәм.
Әй җир кешесе, сине афәт, чок ыр, тозак көтә!
Дәһшәтле тавыш ишетеп кача башлаган кеше
чок ырга егыл ыр,
чок ырдан чыкк ан ы ятьмәгә эләг ер,
чөнк и күк тәрәзәләре ачык, җирнең ниг езләре чайк ала.
Җир шартлап ярыла, селкенә, тетри,
исерек кеше кебек чайк ала ул,
кырдаг ы ялг ыз алач ык кебек тибрәнә;
җирнең гөнаһлары аның өстенә авыр йөк бул ып ята –
җир егыл ыр һәм инде бүтән аякк а басмас!
Ул көнне Раббы күк гаскәрен – күктә,
ә җир патшаларын җир өстендә җәзага тарт ыр.
Һәммәсе дә, тотк ыннар кебек, бер чок ырга туплан ыр,
зинданга ябыл ыр һәм күп вак ыт үткәннән соң җәзага тарт ыл ыр.
Ай вә коя ш оятларыннан йөзләрен каплар,
Күкләр Хуҗ асы Раббы Сион тавында
вә Иерусал имдә патшал ык итәр
һәм Үзенең шөһрәтен Үз халк ын ың өлкәннәренә күрсәтер.

* 24:16 Хаи нл ек

– хыя нәтче бул у.
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Раббыга дан җырлау
1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

Әй Раббы, Син – минем Аллам!
Сине зурл ыйм, исемеңә рәхмәтләр юлл ыйм!
Чөнк и Син гаҗәеп эшләр башк ард ың,
Үзеңнең күптәнг е ния теңне –
дөрес вә ышан ычл ы ния теңне торм ышк а ашырд ың.
Син шәһәрләрне таш өеменә әйләндердең,
ныг ыт ылган калаларн ы хәрабә иттең;
чит-ят кешеләрнең ныг ытмалары җимерелде,
алар инде берк айчан да терг езелмәс.
Шуңа күрә көчле хал ыклар Сине данл ый,
мәрхәмәтсез кавемнәрнең калалары Синнән өркеп тора.
Юксыл-мескенгә, мохтаҗларга Син авыр вак ытта сыен ыр урын,
давылда – ышыкл ык бирә торган,
эссе көндә сакл ый торган күләгә булд ың.
Чөнк и зал имнәрнең сул ыш ы – диварга карш ы коеп яуган яңг ыр,
чүл-сахрадагы челлә кебектер.
Син чит-ят хал ыкларн ың шау-шуын баст ың;
бол ыт күләгәсе коя шн ы каплаган кебек,
зал имнәрнең җырын томалад ың.
Күкләр Хуҗ асы Раббы Сион тавында барл ык хал ыклар өчен
тәмле-тәмле ашамл ыклардан, иң яхш ы шәраблардан табын корачак;
анда тукл ыкл ы ризыклар һәм иң яхш ы, сөзелгән шәраблар булачак.
Бу тауда Раббы барл ык хал ыкларн ы каплап торган япман ы,
барл ык кавемнәр өстенә ябылган пәрдәне алып ташлая чак,
йот ып җибәргәндәй үлемне мәңг егә юк итәчәк.
Хуҗа-Раббы барл ык кешеләрнең күз яшен сөртәчәк,
бөтен җир буйлап Үз халк ын хурл ыктан котк арачак.
Раббы, әнә шулай булачак, дип әйтте.
Ул көнне болай дип әйтәчәкләр:
«Менә бу – безнең Аллабыз!
Без Аңа өметләнеп торган идек, һәм Ул безне котк ард ы.
Ул – безнең Аллабыз!
Өметебезне Аңа баглаган идек,
инде безне котк арган өчен шатлан ыйк, куан ыйк!
Раббын ың кул ы шуш ы таун ы саклая чак».
Мәа бның җимерелүе

11

Ә Мәаб тирескә тапталган салам кебек булачак;
суга батучы кеше кебек кулларын болгатса да, ничек кенә тырышса да,
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Раббы аның тәкәбберлег ен түбәнсетәчәк.
Мәабн ың нык-биек диварларын Ул җимерәчәк,
җиргә аударып көл-тузан итәчәк.

12

26

Яһүдәнең Раббыны данлау җыры
1

2
3
4
5
6

Ул көнне Яһүдә җирендә монд ый җыр җырланачак:
«Безнең калабыз көчле!
Раббы – безнең Котк аруч ыбыз,
дивар-ныгытмабыз кебек Ул.
Ачыг ыз капк аларн ы! Тугры вә тәкъва хал ык керсен бирегә!
Син, Раббы, рух ы нык булганнарн ы иминлектә сакл ыйсың,
чөнк и алар Сиңа ышаналар.
Раббыга гомер-гомергә ышан ып яшәг ез,
чөнк и Раббы – мәңг елек Кыяташыбыз!
Шулай, биектә яшәгәннәрне Ул егып сал ыр,
югары күтәрелгән калан ы түбән төшерер, тузанга бат ырыр.
Шул урын мазл умнарн ың аяклары,
юксыл-мескеннәрнең табан аст ында кал ыр».

7
8
9

10

11

12
13
14

* 26:8 Зек ер

Тәкъваларн ың юлы туры,
аларн ың юлларын Син, Раббы, тиг ез кыласың.
Карарларың кушк ан юлдан йөргәндә, өметебезне Сиңа багл ыйбыз;
бар теләк-эстәгәнем – исемеңне зекер кыл уд ыр*.
Төнлә минем җан ым Сиңа сусый, рух ым ихластан Сине эзл и,
чөнк и җирдә Синең хөкем-карарларың үтәлгәндә,
дөнья да яшәүчеләр хаклык-дөреслекнең ни икәнен белерләр.
Явыз кешеләргә миһербанл ык күрсәтелсә дә,
алар хаклык-дөреслекнең ни икәнен белә алмаслар,
гаделлек хөкем сөргән җирдә явызл ык кыл уларын дәвам итәрләр,
Раббын ың мәһабәтлелег енә соклан ып карамаслар.
И Раббы, Синең кул ың сугарга дип югары күтәрелгән,
ләк ин явызлар мон ы күрм и.
Халк ың өчен ашкынып-атлыгып торуы ңн ы күреп,
алар хурл ыкк а калсын,
дошманнарыңа әзерләнгән ут-ялкының аларн ы ялмап алсын.
И Раббы, Син безне имин кыласың;
әйе, безнең казан ышлар – һәммәсе Синең эшеңдер.
И Раббы Аллабыз, безнең өстән бүтән хуҗ алар хак имлек итте,
ләк ин без фәк ать Синең исемне яд итәбез.
Алар үлде, инде терелмәс,
үлеләрнең рух ы аякк а басмас,
кылу – искә алу.
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15

16
17
18

19

чөнк и Син аларн ы җәзалап юк иттең,
алар турындаг ы хат ирәне юкк а чыгард ың.
Син, Раббы, Үз халк ыңн ы ишәйттең,
аны ишәйтеп Үзеңә дан казанд ың;
Син илнең барл ык чикләрен киңәйттең.
И Раббы, бәла килгәндә, халк ың Сине эзләде,
җәзаңн ы җибәргәндә, хәсрәтләнеп, үзенең догаларын пыш ылдад ы.
Тулгак тотк ан хат ын ничек газапланса һәм кычк ырса,
Синең хозурыңда без дә шунд ый булд ык, Раббы.
Без авырл ы идек, газапланд ык,
ләк ин без туд ырган нәрсә җил генә бул ып чыкт ы.
Без җиргә кот ыл у алып килә алмад ык,
дөнья да яшәр өчен, һичкемне туд ырмад ык.
Әмма Синең мәрх үмнәреңә җан керәчәк,
минем халк ымнан үлеләр аякк а торып басачак!
Җир куен ына кергәннәр, уян ыг ыз, сөенечләр эчендә тантана итег ез!
Чөнк и Синең чык тамч ысы – якт ыл ык бирүче чык ул:
үлеләрне җир яңадан дөнья га туд ырачак.
Исраи лнең котылуы

20

21

27

Бар, халк ым, бүлмәләргә кереп яшерен,
үз арт ыңнан ишекләрне биклә,
Раббын ың ачу-ярсуы үткәнче, беразга яшеренеп тор.
Менә, кылган гөнаһлары өчен җирдә яшәүчеләргә җәза бирергә дип,
Раббы Үзенең тораг ыннан чыга.
Шул чаг ында җир үзенә сеңдергән каннарн ы күрсәтеп бирәчәк,
җаннары кыелган кешеләрен бүтән яшермәя чәк.

1

Ул көнне Раббы Үзенең дәһшәтле,
бөек вә көчле кыл ыч ы белән Ливья танн ы*,
боргалана-боргалана шуы ш уч ы җитез еланн ы орып салачак,
диңг ез аждаһасын үтерәчәк.

2

Ул көнне гүзәл йөзем бакчасы* турында җырлаг ыз:
«Мин, Раббы, – аның сакч ысы, аңа гел су сибеп торам,
кем дә булса зыя н салмасын дип, аны көне-төне сакл ыйм.
Мин үч-ачу тотм ыйм,
ләк ин ул Миңа күгән куаг ы, чәнечкеле билчән үстерсә,
аңа карш ы суг ыш ачачакм ын, аны тәмам көйдереп бетерәчәкмен.

3
4

* 27:1 Ливьятан – борынг ылар күзаллаганча, явызл ык, тәкәбб ерлек һәм чуалыш-буталышны

белдерә трган диңг ез аждаһ асы; русчасы: Левиафан.
йөзем бакчасы... – Ягън и Исраи л халк ы.

* 27:2 ...гүз әл
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5

Иң яхш ысы Минем яклавымн ы эзләсен ул,
Минем белән тын ычл ыкта яшәсен,
әйе, тын ычл ыкта яшәсен».

6

Киләчәк көннәрдә Ягък уб там ыр җәя чәк,
Исраи л чәчәк атачак, үсентеләр җибәрәчәк,
җир йөзен җимешләре белән тут ырачак.

7

Раббы Үз халк ын дошманнары кебек җәзалад ым ы?!
Халк ын үтергән кат ыйльләр кебек аны үтердеме?!
Ул Үз халк ын болай җәзалад ы: аны сөрг енгә җибәрде,
көчле көнч ыг ыш җиле сыман Үзенең сул ыш ы белән читкә сөрде.

8

9

Үз халк ы мәзбәхләрнең* таш ын
акташн ы ваклагандай чәрдәкләп бетерсә,
алиһә Аширә хөрмәтенә куелган баганаларн ы
һәм хуш исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхләрен җимерсә,
гөнаһлардан арын у билг есе шул бул ыр,
һәм Ягък убн ың гөнаһлары йол ын ыр.

10

Ташланд ык хәлгә килгән кальга-шәһәр* кешесез калд ы,
чүл-далага әйләнде.
Анда хәзер агач яфраклары кимереп бозаулар утлап йөри.
Ботаклар корыгач,
хатын-кызлар килә дә, аларн ы сынд ыргалап, утын әзерл и.
Бу хал ык мәгънәсез булганга,
Бар итүче аңа рәхим-шәфкать күрсәтмәя чәк,
дөнья н ы яратк ан Зат аны кызганмая чак.

11

12

13

28

Раббы ул көнне Фырат елгасыннан алып
Мисыр үзәненә кадәр ашл ык сугачак,
һәм сезне, әй Исраи л балалары, берәмтекләп бер урынга җыя чак.
Ул көнне, бөек бырг ы кычк ырт к ач,
Ашш ур җирендә югал ып калганнар
һәм Мисыр җиренә куы лганнар, кайт ып,
Иерусал имдәг е изг е тауда Раббыга сәҗдә кылачак.
Боз ык рух ан иларны һәм пәйгамбәрләрне хөкем итү

1

* 27:9 Бир едә

Эфраи м сәрх ушләре горурланган таҗга,
Эфраимнең гүзәллег е вә дан ы булган,
мәҗ үсиләрнең илаһларына баг ышланг ан мәзб әхләр күздә тот ыла.
– Биредә Иерусал им яки Самарея күздә тот ыла.

* 27:10 ...кальга-шәһәр...

1029

Ишаг ыйя 28

2-3

4

5
6

7

8
9

10
11
12

13

инде шиңә барган чәчәккә,
уңд ырышл ы үзән уртасында калк ып торган,
халк ы шәраб эчүгә сабышк ан калага* – кайг ы!
Менә, Хуҗа-Хакимнең көчле бер баһад иры* бар:
бозл ы яңг ыр, һәлакәтле давыл кебек,
ярыннан таш ыган ярсул ы сулар кебек ул.
Эфраи м сәрх ушләре горурланган таҗн ы ул
үз кул ы белән җиргә орып салачак, аяклары белән таптая чак.
Вак ыт ыннан алда өлг ергән инҗ ир җимешен
беренче күргән кеше өзеп капк ан кебек,
уңд ырышл ы үзән уртасында калк ып торган,
Эфраимнең гүзәллег е вә дан ы булган,
шиңә барган чәчәк белән дә нәкъ шулай булачак.
Ул көнне Күкләр Хуҗ асы Раббы
Үзенең исән калган халк ы өчен гүзәл таҗ, дан так ыясы булачак.
Хөкем чыгаруч ыга Ул гадел хөкем рух ы иңдерәчәк,
дошманн ы капк адан кире боруч ы суг ышч ыга
бат ырл ык чыганаг ы булачак.
Рух ан илар вә пәйгамбәрләр шәрабтан исереп алпан-тилпән йөриләр,
исерт кеч эчемлектән чайк ал ыш ып, шәрабтан акылларын җуйганнар;
аларн ың гаи птән алынган хәбәрләре* ялг ыш,
кабул иткән карарлары дөрес түг ел.
Табын өстәлләре косык белән тулган – бер чиста җир юк.
Раббы пәйгамбәре турында алар болай диләр:
«Кемгә нәрсә аңлат ырга тел и ул? Кемгә сабак өйрәтә? –
Әле генә күкрәк сөте имгән,
яңа гына күкрәктән аерылган имчәк баласынам ы?!
Әйе, сүз арты сүз, кагыйдә арты кагыйдә – аннан бераз, моннан бераз».
Шуңа күрә Раббы алар белән
чит хал ык телендә аңлаешсыз сүзләр белән сөйләшәчәк.
Ул аларга: «Менә сезгә тын ычлап ял итәр урын,
арыганнар хәл алсын», – дип әйт кән иде,
тик алар тыңларга теләмәде.
Хәзер инде Раббы сүзе аларга монд ый булачак:
«Сүз арт ы сүз, каг ыйдә арт ы каг ыйдә – аннан бераз, моннан бераз».
Шуннан алар атлап барган уңайга артк а егыл ып җәрәхәтләнәчәк,
ятьмәгә эләг еп, тозакк а төшәчәк.

* 28:1 ...калага... –

Биредә Төньяк патшалыкның (Исраилнең) башкаласы Самарея күздә тотыла.
– Биредә Ашш ур патшасы күздә тот ыла булса кирәк.
28:7 Гаи пт ән хәбәр – Алл аһ ыд ан иңг ән хәб әр, вәх и.

* 28:2 ...баһ ад иры...
*
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Раббының Сио нга нигез ташы куюы
14

15

16

17

18

19

20

21

22

Шуңа күрә, әй сез, мәсхәрәләп көл үчеләр,
Иерусал имдә бу хал ык өстеннән хак имлек итүчеләр,
Раббы сүзен тыңлаг ыз!
Сез болай дисез: «Без үлем белән килеш ү төзедек,
үлеләр дөньясы белән сүз беркеттек,
һәлакәтле ташк ын безгә тим и үтәчәк,
чөнк и без ялганн ы – сыен у урын ы,
алдаун ы яшерен ү урын ы иттек».
Шуңа күрә Хуҗа-Раббы сезгә болай ди:
«Менә, Мин Сионга сыналган,
бәһасез почмак таш ы, нык ниг ез таш ы куя м,
аңа ышанган кеше икеләнеп калмая чак.
Гаделлекне Мин – үлчәү бавы,
ә дөреслекне кургаш асма итеп куя м.
Ялганн ы – сыен у урын ыг ызн ы – боз сугачак,
яшерен ү урын ыг ызн ы су юып алып китәчәк.
Үлем белән төзегән килеш үег ез бетереләчәк,
үлеләр дөньясы белән беркеткән сүзег ез җимереләчәк.
Һәлакәтле ташк ын сезне юып алып китәчәк:
һәр иртәне, көндезен һәм төнлә ябырылган саен,
ул сезне үзе белән агызып алып китәчәк».
Бу хәбәрне аңлагач, сезнең кот ыг ыз алын ыр.
Сузыл ып ятар өчен урын-җирегез кыск а,
төренеп ятар өчен юрган ыг ыз бик тар бул ыр.
Раббы, Перасим тавында күтәрелеп торган кебек*,
урын ыннан калк ыр,
Гибг он үзәнендәг е кебек* ачуы чыгар Аның:
Ул Үзенең гадәт и булмаган эшен башк арыр,
гаҗәеп гамәлен торм ышк а ашырыр.
Шулай булгач, мыск ыллап көл үдән туктаг ыз,
юкса зынҗ ырларыг ыз таг ын да авырая төшәр.
Чөнк и Хак имнән – Күкләр Хуҗ асы Раббыдан –
мин бөтен илгә янаган һәлакәт турында белдем.
Оста игенченең гакыллы эшләре

23

Игът ибар белән сүзләремне тыңлаг ыз,
сөйләгәннәремә дикък ать белән колак сал ыг ыз!

* 28:21 Караг ыз:
* 28:21 Караг ыз:

«II Патшалар», 5:17-21.
«Ешуа», 10:1-10 һәм «II Патшалар», 5:22-25.
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26
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Чәч ү вак ыт ы җиткәч,
игенче үзенең җирен сөрә, тырмал ый, йомшарта гынам ы?!
Юк, җирне тиг езләгәч,
ул анда укроп, әнеч*, рәт-рәт итеп бодай, арпа чәчә,
кыр читенә борай чәчә.
Бу һөнәргә аны Алласы өйрәтә, тәрт ибен Үзе күрсәтеп тора.
Укропн ы – тешле чабагач, әнечне арба белән сукт ырм ыйлар;
укропн ы – тая к, әнечне күсәк белән сугалар.
Ашл ыкн ы сукк анда, аның өстеннән ат-арбаны озак йөртм иләр,
югыйсә ашл ык бөртег е сыт ыла.
Болар һәммәсе дә Күкләр Хуҗ асы Раббыдан килә:
Аның киңәшләре иск иткеч, зирәклег е бөек!
Давыт каласына – кайгы

1

2

3
4

5

6

7

8

И-и Арии л, Арии л*,
и-и Давыт яшәгән кала, кайг ы сиңа!
Әйдә, елдан-елга бәйрәмнәрег езне үткәрә бирег ез,
тик Мин Арии лне кысрыклая чакм ын:
анда кайг ы һәм егълау хөкем сөрәчәк,
Минем алда ул мәзбәх учаг ы кебек булачак.
Мин сиңа карш ы гаскәр туплая чакм ын,
күзәт ү манаралары белән урап, кормап-чолгап алачакм ын.
Син, җиргә авып, шуннан дәшәчәксең:
авазың тузан эченнән киләчәк,
тавыш ың җир аст ыннан ишетелгән өрәк тавыш ы кебек булачак,
сүзләреңне тузан эченнән пыш ылдая чаксың.
Ләк ин синең күп санл ы дошманнарың
вак тузан бөртег е кебек,
рәх имсезләр урдасы җилгә очк ан кибәк кебек булачак.
Кинәт кенә, күз ачып йомган арада,
Күкләр Хуҗ асы Раббы сиңа күк күкрәү вә җир тетрәү,
дөбердәү-гөрелдәү, давыл вә өермә,
ялмап ала торган ут ялк ын ы белән киләчәк.
Арии лгә карш ы суг ыш уч ы,
аңа һәм аның ныг ытмасына һөҗ үм итүче,
аны кысрыклауч ы хал ыклар өере төш кебек кенә бул ып калачак.
Ач кеше, төшендә үзенең ашаган ын күреп тә, ачыг ып уянса,
сусаган кеше, төшендә су эчкәнен күреп тә, тамаг ы кибеп уянса,

* 28:25 Әнеч

– русчасы: тмин.
– яһүдчә «мәзбәх учаг ы» мәгънәсендә. Биредә Иерусал имнең шигъри атамасы
буларак куллан ыла.

* 29:1 Арии л
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Сион тавына карш ы суг ышк ан барл ык хал ыклар өере белән дә
шунд ый хәл булачак.
9

10

Гаҗәпләнег ез, шакк ат ыг ыз,
күзег езне сук ырайт ыг ыз һәм сук ыр килеш кал ыг ыз,
шәрабсыз дә исерег ез, исерт кеч эчемлексез дә чайк ал ыг ыз.
Раббы сезне тирән йок ыга талд ырд ы;
пәйгамбәрләр – хал ыкн ың күзләредер, әмма Ул аларн ы йомд ырд ы,
гаи птән хәбәр бирүчеләр – хал ыкн ың баш ыд ыр,
әмма Ул әлег е башн ы томалад ы.

Менә, шуш ы вәх и сезнең өчен мөһерләнгән стөргәктәг е сүз кебек: әгәр аны хә
реф тан ыган кешегә биреп: «Укы!» – дисәләр, әлег е адәм: «Укый алм ыйм, чөнк и ул
мөһерләнгән», – дип җавап бирер. 12 Әгәр язман ы хәреф тан ымаган кешегә биреп:
«Укы!» – дисәләр, әлег е адәм: «Укый белм им», – дип җавап бирер.
13 Хуҗа-Хаким болай ди:
«Бу хал ык Мине телдә генә хөрмәтл и,
Минем яныма кил үе сүздә генә,
аның йөрәг е Миннән ерак;
бу хал ыкн ың Миңа табын уы
кешеләр арасында кабул ителгән каг ыйдәдән генә килә.
14
Шуңа күрә бу хал ыкк а янә Мин гадәт и булмаган шакк ат ырг ыч
эшләр эшл им:
аның зирәкләренең зирәклег е бетәчәк,
акылл ыларын ың акыл ы юкк а чыгачак.
15
Ния тләрен, Раббыга күрсәтмәс өчен, тирәнгә яшергән,
кыңг ыр эшләрен караңг ыда эшләп:
„Кем күрсен, кем тан ысын безне?!“ –
дип уйлаган бәндәләргә – кайг ы!
16
Сезнең фикер йөрт үег ез бозык!
Чүлмәкчене балч ык белән чаг ышт ырып булам ы?!
Үзен ясаган затка берәр әйбер: „Ул мине ясамады“, – дип әйтә аламы?!
Яисә үзен ясаган чүлмәкче турында балч ык савыт:
„Ул берн и дә аңлам ый“, – дип әйтә алам ы?!»
11

Исраи лнең өметле киләчәге
17
18
19

Бик тиздән Ливан – мул уңышл ы бакчага,
ә бакча булган җирләр урманга әйләнмәс микән?!
Ул көнне чукраклар язмадан укылган сүзләрне ишетер,
караңг ыл ык дөньясында яшәгән сук ырларн ың күзләре күрер!
Бичара мазл умнар Раббыдан яңа сөенечләр алыр,
фәкыйрь-юксыллар Исраи лнең изг е Алласын телгә алып
тантана итәр.
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Чөнк и зал имнәр юкк а чыгар, мәсхәрәләп көл үчеләр гаи п бул ыр,
күңелләре белән явызл ыкк а береккәннәр кырыл ып бетәр.
Анд ыйлар кешеләргә яла ягалар,
хөкемчеләргә сшәһәр капк асы төбендә тозак коралар,
ялган сөйләп, хакл ы кешене гадел хөкемнән мәхрүм итәләр.

22 Шуңа күрә Ибраһ имн ы сйол ып алган Раббы Ягък убн ың йорт ы турында болай ди:
23

24

30

Мисырга өметләнү файдасыз
1

2
3
4
5

6

«Ягък уб нәселе бүтән оятк а калмая чак, хурл ыктан агарынмая чак!
Үз янында балаларын – кулларымн ың иҗат җимешен күргәч,
алар Минем исемне мөк атдәс дип хөрмәтләя чәк,
Ягък убн ың изг е Алласын изг е дип тан ыя чак,
Исраи л Алласы алд ында дер калт ырап торачак.
Туры юлдан язганнарга шул чаг ында акыл керәчәк,
сукран уч ыларга үгет-нәсыйхәт биреләчәк».

«Тыңлаусыз балаларыма – кайг ы! – дип белдерә Раббы. –
Минем ния тләрне түг ел, ә бәлк и үзләренекен торм ышк а ашыра алар.
Минем рөхсәтемнән башк а килеш үләр төзи,
шул рәвешле гөнаһ өстенә гөнаһ өст и.
Минем белән киңәшм ичә фиргавеннән яклау эзләргә,
Мисыр күләгәсенә сыен ырга Мисырга баралар.
Ләк ин фиргавеннең яклавы аларга – оят,
Мисыр күләгәсенә сыен у хурл ык китерер.
Гәрчә түрәләре инде Соганга, илчеләре Хәнескә* барып җитсә дә,
аларн ың һәммәсе файдасыз шул хал ык арк асында рисвай булачак –
аңардан, оят белән хурл ыктан башк а,
ни бул ышл ык, ни ярдәм тимәя чәк».

Нәг еб хайваннары турында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе:
«Байл ыкларын – ишәкләргә, хәзинәләрен дөя өркәчләренә төя п,
Мисырга бүләккә алып баралар,
бәла-каза вә курк ын ыч тул ы, ана вә ата арысланнар,
кара вә канатл ы еланнар яши торган җирне кичәләр.
Әмма Мисыр аларга бул ыша алмас,
7
аның ярдәме зая га, файдасызга бул ыр.
Шуңа күрә Мисырга Мин „Буйсынд ырылган Раһаб*“ дигән исем
бирдем».
8
Раббы әйтте миңа:

* 30:4 Сог ан,

Хәнес – Мисырдаг ы шәһәрләр.
– борынг ылар күзаллаганча, явызл ыкн ы һәм җимергеч көч не белдерә торган
диңг ез аждаһ асы.

* 30:7 Раһ аб
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«Киләчәк көннәрдә мәңг елек шаһәдәтнамә булсын өчен,
хәзер инде бар,
хал ык өчен боларн ы таш тактага теркәп куй, төргәкле китапк а яз».
9
10

11
12

13

14

15

16

17

Алар – фетнәчел хал ык, ялганч ы угыллар,
Раббы кан ун ын тыңларга теләмәүче угыллар.
Гаи птән хәбәр бирүчеләргә алар:
«Инде Аллаһ ыдан иңгән күренешләрне сөйләүдән туктаг ыз»,
пәйгамбәрләргә: «Безгә дөреслекне сөйләүче вәх иләр кирәкм и,
җан ыбызга рәхәт сүзләр генә әйтег ез,
ялган вәх иләр генә җиткерег ез, – диләр. –
Барган юлыг ыздан китег ез, читкә тайп ыл ыг ыз,
Исраи лнең изг е Алласы турында исебезгә төшермәг ез», – диләр.
Шуңа күрә Исраи лнең изг е Алласы болай ди:
«Сез Минем сүзләрне кире какт ыг ыз,
изү һәм ялганга өметләнеп, шуларга тая нд ыг ыз.
Шулай булгач, бу гөнаһ сезнең өчен
биек дивардаг ы һаман киңәя барган ярык кебек булачак;
кинәт кенә, бер мизг ел эчендә ишелеп төшәчәк ул дивар.
Чәлпәрәмә килеп уалган чүлмәк кыйпылчыгының берсе дә
учактан – утл ы күмер,
буа дан су чум ырып алырга ярамаган кебек,
ул дивар да шул хәлгә килеп җимереләчәк».
Хуҗа-Раббы, Исраи лнең изг е Алласы болай дигән иде:
«Кире кайт ып тын ычл ыкта яшәсәг ез, кот ыл ып кал ырсыз.
Сезнең көчег ез тын ыч кына өметләнеп яшәүдә.
Ләк ин сез мон ы теләмәдег ез.
„Юк, атларга атлан ып качарбыз!“ – дидег ез сез.
Ярый соң, качарсыз да!
„Җитез атларга атлан ып чабарбыз!“ – дидег ез сез.
Ярый, сезне эзәрлекләүчеләр дә бик җитез булачак!
Бер кеше янаса, меңег ез курк ып качар,
биш кеше янаса, барыг ыз да чабарсыз.
Ә исәннәр – тау баш ындаг ы колга,
калк ул ыктаг ы байрак кебек ялг ыз кал ыр».
Раббының Иерусалим халкына рәхим-шәфкать күрсәтүе

18

Хакт ыр, Раббы көтәр-көтәр дә сезне кызган ыр,
кузгал ыр да рәхим-шәфкатен күрсәтер;
чөнк и Раббы – гаделлек Алласы,
Аңа өметләнгән һәркем бәхетле!
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19 Сион тавында, Иерусал имдә яшәүче хал ык, сез бүт ән еламассыз! Сезнең яр
дәм сорап ялваруы г ызн ы күреп, Ул миһербанл ык кыл ыр, сезне ишет үгә җавабын
бирер. 20 Гәрчә Хуҗа-Хаким сезгә кайг ы икмәг е ашатса да, газап суы эчерсә дә,
Ул, Остазыг ыз, инде сездән яшеренмәс – Аны үз күзег ез белән күрерсез. 21 Уңга
яки сулга тайп ылсаг ыз, арт ыг ыздан «Менә юл, шуннан барыг ыз!» дигәнне үз ко
лаг ыг ыз белән ишетерсез. 22 Шулвак ыт көмеш йөг ертелгән сыннарыг ызн ы, алт ын
йөгертелгән потларыг ызн ы мәсхәрә итәрсез, аларн ы нәҗес әйберләр кебек чыгарып
ташлап: «Күз алд ыннан югал ыг ыз!» – дип әйтерсез.
23 Кырг а чәчкән орл ыг ыг ызг а Раббы яңг ырын яуд ырыр, җир кит ерг ән уңыш
бик мул бул ыр. Шул чакта терлекләрег ез иркен көт үлекләрдә утлап йөрер; 24 басукырларны эшкәрт үче үгез-ишәкләрегез көрәк вә сәнәк белән җилгәрелгән чиста
азык ашар. 25 Һәр биек тау баш ыннан, һәр калк ул ыктан чишмәләр, ташк ын су
лар агып торыр. Зур кырыл ыш вак ыт ында, манаралар ауганда бул ыр бу хәл. 26 Ай
якт ысы – коя шн ык ы кебек, ә коя ш якт ысы, җиде көн якт ысыдай, җиде мәртәбә
якт ырак бул ыр. Раббы, Үз халк ын ың ярасын бәйләп, Үзе ясаган җәрәхәтләрне дә
валаган көнне бул ыр бу хәл.

Раббының Ашш урга хөкем чыгаруы
27

28

29

30

31-32

33

* 30:33 Тоф ет

Әнә, Раббы Үзе килә ерактан,
ярсуы ннан кайнап, куе төтен эчендә килә Ул,
авызы ачу белән тулган,
теле – өтеп ала торган ут кебектер.
Аның сул ыш ы – ярларыннан чыкк ан ташк ын сыманд ыр,
сулары муенга кадәр җитә.
Хал ыкларн ы Ул һәлакәт иләг еннән или,
авызларына юлдан язд ыра торган йөгән кидерә.
Ә сез изг е бәйрәм төнендәг е кебек җырлар җырларсыз;
курайда уйнап, Раббы тавына, Исраи лнең Кыясы янына килгән
кешеләрнекедәй,
йөрәг ег ез сөенеч белән тул ыр.
Шул чаг ында Раббы Үзенең мәһабәт авазын ишеттерер,
кат ы ачуы вә дәһшәтле уты белән,
давыллары, коеп яуган яңгыр-бозлары белән Үз кул ын ың көчен
күрсәтер.
Раббы тавыш ыннан Ашш ур курк ып кал ыр.
Раббы аны тая к белән,
шөлдерле барабан вә гөслә авазларына куш ыл ып,
Үзенең җәза тая г ы белән кыйнар.
Шулай, Ашш урга карш ы Ул кул ын күтәрер – суг ыш алып барыр.
Тофет* инде әллә кайчан әзер – патша өчен әзерләнгән ул.
– яһүдчә «янд ыру урын ы» мәгънәсендә.
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Әлег е ут чок ыры тирән вә киң, утын ы күп.
Ялк ынлан ып янган күкерт ташк ын ы сыман,
Раббын ың сул ыш ы аны дөрләтеп җибәрер.

31

Мисырга ярдәм эзләп баручыларга – кайгы
1

2

3

Мисырга ярдәм эзләп баруч ыларга – кайг ы!
Алар атларына ышаналар,
күп санл ы арбаларына өметләнәләр,
җайдакларын ың көченә тая налар,
ә Исраи лнең изг е Алласына карашларын төбәм иләр,
Раббыдан киңәш сорам ыйлар!
Ә бит Ул зирәк – афәт җибәрер һәм Үз карарыннан кире
кайт мас,
явызл ык кыл уч ыга да,
яман бәндәләргә ярдәм итүчегә дә карш ы чыгар.
Мисырл ылар Аллаһ ы түг ел, гад и кешеләр;
аларн ың атлары да рух түг ел, җисем-тәннән гыйбарәт.
Раббы Үзенең кул ын җәйгәч,
ярдәмгә кил үче абын ыр, ярдәм алуч ы егыл ыр –
икесе бергә һәлак бул ыр.
Раббының Иерусалимне яклавы

4

Раббы миңа шулай дип әйтте:
«Үзенең табыш ы өстендә ырлап торган арыслан, яшь
арыслан,
әйләнәсенә күпме генә көт үче җыелса да,
аларн ың кычк ыруы ннан өрекмәс, шау-шуыннан курыкмас.
Шун ың кебек, Күкләр Хуҗ асы Раббы да Сион тавына,
шуш ы калк у урынга суг ыш ырга төшәчәк.
5
Үзенең балаларын кайг ырт ып,
алар өстендә әйләнгән кош кебек,
Күкләр Хуҗ асы Раббы да Иерусал имне кайг ыртачак –
аны яклап йол ып алачак, кызган ып котк арып калачак».

Әй Исраи л балалары! Үҗәтләнеп Раббыг ыздан йөз чөерсәг ез дә, кире Аңа кай
тыг ыз! 7 Шул көнне сезнең һәрберег ез гөнаһл ы куллары белән ясаган көмеш вә
алт ын потларн ы чыгарып ташлар.
6

8

«Ашш ур кыл ычтан һәлак булачак,
ләк ин кеше кул ындаг ы кыл ычтан түг ел;
кыл ыч аны ашая чак, ләк ин кеше кул ындаг ы кыл ыч түг ел.
Ашш ур кыл ычтан качачак;
аның яшь егетләрен кол итеп эшкә җигәчәкләр.
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9

32

Ашш ур патшасы курк ып качачак*,
дошман байраг ын күреп, түрәләренең кот ы алыначак».
Уты – Сионда, учаг ы Иерусал имдә булган Раббы сүзе бу.
Дөреслек вә гад еллек патшалыгы

1

2

3
4
5
6

7

8

Шунд ый вак ыт киләчәк:
патша – дөреслек белән,
түрәләр гаделлек белән хак имлек итәчәк.
Аларн ың һәрберсе – җилдән саклана,
давылдан ышыклана торган урын,
чүл-далада – су ташк ын ы,
корыган-кипкән җирдә биек кыя күләгәсе кебек булачак.
Шул чаг ында инде күрүчеләрнең күзләре томаланмас,
колаг ы ишеткәннәр колак сал ып тыңлар;
уйлап эш итмәүчеләр фикер йөртә башлар,
сак ауларн ың телләре җиңел һәм ачык итеп сөйләр;
ахмак кешене инде – нам усл ы,
ә адәм акт ыг ын мөхтәрәм дип атамаслар.
Ахмак кеше бит акылсыз сүз сөйл и,
аның йөрәг е явызл ыкн ы үз итә;
имансыз гамәлләр кыла ул, Раббы хак ында ялган тарата,
ач кешене – ризыксыз, сусаган кешене сусыз калд ыра.
Адәм акт ыг ын ың кылган гамәлләре явыз:
ярлы-мазлумның дәгъвасы дөрес булса да,
аны ялган сүзләр белән һәлак итәр өчен, төрле хәйләләр кора ул.
Ә нам усл ы кеше хак эш турында уйл ый
һәм хак нәрсәне яклап нык тора.
Хатын-кыз гамьсезлегенең курк у белән алышынуы

9
10

11

12-13

Әй сез, ваемсыз хат ыннар! Торыг ыз, сүземә колак сал ыг ыз!
Гамьсез кызлар! Мин әйт кәннәрне тыңлаг ыз!
Бер елдан арт ык вак ыт үтәр,
һәм сезнең курк удан кот ыг ыз алын ыр, гамьсезләр!
Чөнк и йөзем җыюлар булмая чак,
җиләк-җимеш өлг ерм и калачак.
Әй ваемсызлар! Курк удан кот ыг ыз алынсын!
Әй гамьсезләр! Дер калт ырап торыг ыз!
Киемнәрег езне сал ып атып тупас тук ымага төренег ез!
Гүзәл басу-кырларны, мул уңышл ы йөзем бакчаларын,
халк ымн ың җирен кызган ып, күкрәг ег езне төег ез:

* 31:9 Ашш ур патшасы куркып качачак... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Аны саклаг ан

ныг ытма курк удан җимерелеп төшәчәк.
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14

ул җирдә күгән куаг ы һәм чәнечкеле билчән генә үсәчәк.
Бәхетле йортлар, шатл ык таш ып торган кала турында елаг ыз!
Чөнк и зиннәтле сарай – кешесез,
шау-шулы кала ташланд ык хәлдә калачак;
калк ул ык вә күзәт ү манарасы мәңг елек бушл ыкк а әвереләчәк,
анда – кырг ый ишәкләрнең яратк ан урын ы,
терлек өчен көт үлек булачак.
Хаклык-дөреслекнең җимеше – иминлек

15

16
17
18

19
20

33

Югарыдан безгә Рух иңгәнче,
болар һәммәсе шулай бул ыр.
Аннары чүл – мул уңышл ы бакчага,
ә бакча булган җирләр урманга әйләнер,
чүлдә гаделлек хөкем сөрер,
бакчада хаклык-дөреслек урнаш ыр;
хаклык-дөреслек шул чаг ында иминлек,
мәңг елек тын ычл ык вә хәвефсезлек китерер.
Ул вак ытта минем халк ым
имин йортларда, хәвефсез урыннарда,
тын ыч торакларда яшәр.
Бозл ы яңг ыр урманн ы аударып,
ниг езенә кадәр кала җимерелсә дә,
бәхет сезне ташламас:
сез су булган җирләрдә иген чәчәрсез,
үгез вә ишәкләрег езне утларга җибәрерсез.
Афәт һәм аңардан котылу

1

2

3
4

5

Әй син, әлегә җимерел ү белмәгән җимерүче,
хыя нәт тат ымаган хыя нәтче,
кайг ы киләчәк сиңа!
Син талаудан туктагач, үзеңне дә таларлар,
хыя нәтләреңне кыл ып бетергәч, үзеңне дә сатарлар.
И Раббы, смәрхәмәтле бул безгә: без Сиңа өметләнеп торабыз;
һәр иртәдә безнең яклауч ыбыз бул,
афәт килгәндә котк аруч ыбыз бул!
Күкләрне күкрәткән дәһшәтле тавыш ыңнан хал ыклар кача башлар,
Син урын ыңнан кузгал уга, кавемнәр тарал ып бетәр,
ә аларн ың тапк ан мал ына кешеләр саранчадай ябырыл ыр,
саранча өере кебек ташлан ыр.
Раббы бар нәрсәдән өстен!
Ул күкләрдә яши.
Сионда Ул гадел хөкем вә дөреслек урнашт ырд ы.
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Ул – торм ыш ыг ызн ың ышан ычл ы Сакч ысы,
Котк аруч ы, зирәклек вә белемнең мул Чыганаг ы.
Сезнең хәзинәг ез – Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү.

7

Ишетәсезме, хәтта бат ырлар* да урамнарда ярдәм сорап
кычк ыра;
сол ых төзергә теләүчеләр әче күз яшьләре түгә.
Олы юллар бушап калд ы, анда сәя хәтчеләр юк.
Килеш ү бозылд ы, аның шаһ итлары* кире каг ылд ы;
һичкемгә ихт ирам күрсәтелм и.
Җир кайг ыра, кибә;
Ливан оятк а калган, сулган,
Шарон үзәне чүлгә охшап калган,
Башан белән Кәрм илнең яфраклары коелган*.

8

9

Ут янында кайсыбыз яши ала?!
10
11
12
13

14

15

16

«Хәзер Мин торып басам, – ди Раббы, –
инде урын ымнан кузгалам, югары күтәреләм.
Сез, хал ыклар, печән белән авырл ы бул ып салам туд ырасыз,
сезнең сул ыш ыг ыз ут бул ып үзег езне үк ялмап алыр.
Хал ыклар, янып бетеп, акташк а кал ыр,
кисеп ташланган чәнечкеле куак сыман көлгә әйләнер.
Әй сез, ерактаг ылар, кылган эшләрем турында тыңлап торыг ыз;
якындаг ылар, Минем көчемне белег ез!»
Сионда гөнаһк ярләрнең котлары алынд ы,
имансызлар курк уга калд ы:
«Дәһшәтле көйдерг еч ут янында кайсыбыз яши ала?!
Мәңг елек ялк ын карш ында кайсыбыз яши ала безнең?!»
Хак юлда йөреп дөресен генә сөйләгән,
кешеләрне җәберләмәгән һәм табыш арт ыннан кумаган,
ришвәт алырга дип кул ын сузмаган,
канга сусауч ыларн ың сүзләрен ишетмәс өчен колаг ын томалаган,
явыз эшләрдән йөзен борган кеше генә яши алад ыр!
Ул кеше биектә яшәр,
аның яшәү урын ы кыя даг ы ныг ытма бул ыр,
аның ашар икмәг е дә, эчәр суы да бетмәс.

* 33:7

...батырлар... – Яһүд текст ы биредә анык түг ел; «Арии л халк ы» дип тәрҗемә итәрг ә
дә мөмк ин.
* 33:8 ...шаһитл ары... – Кумран кулъязмасыннан тәржемә ителг ән. Масорет текс т ынд а: ка
лалары.
* 33:9 Ливан, Шар он, Башан, Кәрмил – әлег е җирләр иң уңд ырышл ы сан алг ан.
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Патша – Сио нда
Синең күзләрең патшан ың бөтен мат урл ыг ын күрәчәк,
караш ың җәйрәп ятк ан җирләрне иңләп алачак.
Син, элеккег е курк уларыңн ы искә төшереп:
«Исәп-хисап алган тег е кеше кайда хәзер?!
Ясакн ы үлчәгән,
манараларн ы санап йөргән адәм кайда?!»* – дия чәксең.
Аңлаешсыз, сәер телдә сөйләшкән бу усал хал ыкн ы
син бүтән күрмәя чәксең.

17
18

19

Бәйрәмнәребез каласы Сионга кара әле:
күзләрең Иерусал имне,
хәвеф-хәтәрдән саклауч ы торакн ы,
урын ыннан кузгалмас чат ырн ы күрер;
аның казыклары һәрвак ыт нык торыр,
бавы да берк айчан өзелмәс.
Хакт ыр, кодрәтле Раббы анда безнең өчен
киң елгал ы, ташк ын сул ы җир сыман булачак;
анда ишкәкле бер генә көймә дә кермәя чәк,
бер генә зур кораб та үтә алмая чак.
Чөнк и Раббы – безнең Хөкемчебез,
кан ун чыгаруч ыбыз вә Патшабыз;
безне Ул котк арачак!

20

21

22

Синең* бауларың бушаган,
алар инде мачтан ы тот ып тора
һәм җилкәнне киерә алм ыйлар.

23

Шунда без табышн ы бүлә башларбыз,
хәтта аксаклар да талауч ыларга куш ыл ыр.
Җирле хал ыктан берсе дә инде «мин хастам ын» дип әйт мәс,
чөнк и ул хал ыкн ың гөнаһлары кичерелер.

24

34

Раббының халыкларга бирәсе җәз асы
Әй хал ыклар, якынрак килеп тыңлаг ыз!
Кавемнәр, игът ибар итег ез!
Җир вә анда булган һәр нәрсә,
дөнья вә анда туган һәр нәрсә тыңлап торсын!
Раббын ың барча хал ыкларга ачуы чыкт ы,

1

2

* 33:18 Ясак

җыеп йөрг ән Ашш ур түрәләре хак ында сүз бара.
– Биредә Яһүдә яки Ашш ур күздә тот ыла.

* 33:23 Син ең...
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

аларн ың барл ык гаскәрләренә каһәре төште Аның.
Ул аларн ы тул ысынча кырып ташлад ы, бугазларга хөкем итте.
Аларн ың мәетләре күмелм ичә ятып калачак,
алардан авыр ис таралачак,
түг елгән каннарыннан таулар юпь-юеш булачак.
Барл ык күк җисемнәре янып бетәчәк,
күкләр кулъязма төргәг едәй бөтерелеп киләчәк;
бөтен күк җисемнәре, йөзем куаг ын ың яфраклары
вә инҗ ир агач ын ың җимеше кебек, саргаеп шиңәчәк.
Раббы болай ди:
«Минем кыл ыч ым күктә кан эчеп туйд ы;
менә ул, хөкем ясар өчен, Эдомга –
Мин тәмам юк итәргә хәл кылган хал ык өстенә төшә».
Раббын ың кыл ыч ы канга һәм терлек маена –
бәрән вә кәҗә тәкәсе кан ына,
сарык тәкәсенең бөер маена буя лган,
чөнк и Раббы Босрада корбан китерә –
эдом иләр җирендә зур кырыл ыш бара.
Алар белән бергә кырг ый үгезләрнең яше дә, көчлесе дә
егылачак,
җир аларн ың кан ы белән туеначак, майлары туфракк а сеңәчәк.
Чөнк и Раббын ың үч алу көне,
Сионн ы рәнҗеткән өчен түләү елы җитте.
Эдомн ың елгалары – сумалага,
туфраг ы күкерткә әйләнәчәк,
җире янып торган сумала булачак,
һәм ул, иртән дә, кичен дә сүнм ичә, мәңг е төтенләп торачак.
Бу җир озак еллар дәвам ында вәйран бул ып ятачак,
аннан берк айчан беркем үтеп йөрмәя чәк.
Анда чүл ябалаг ы белән керпеләр генә хуҗ а бул ыр,
байг ыш белән козг ыннар гына яшәр.
Раббы бу җирдә үлчәү бавы сузар һәм кургаш асма асар –
анда вәйранл ык вә бушл ык хөкем сөрер.
Анда патша итеп куя рл ык бер затл ы кеше дә калмас,
Эдомн ың барл ык түрәләре кирәксезгә әйләнер.
Аның сарайларында – чәнечкеле үлән вә куаклар,
ныг ытмаларында кыч ытк ан вә тигәнәк үсеп чыгар.
Ул фәк ать чүл бүреләре оясына
вә тәвә кошлары яши торган урынга әйләнер.
Кырг ый мәчеләр анда сыртланнарга тап бул ыр,
кәҗә тәкәләре бер-берсенә тавыш бирер;
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15

16

17

35

төн ияләре* анда ял итәр, үзенә тын ыч урын табар.
Ябалаклар анда оя корып йом ырк а сал ыр, бала чыгарыр
һәм аларн ы үз күләгәсенә җыя р;
анда пар-пар бул ып лач ыннар да җыел ыр.
Раббы китабыннан табып укыг ыз:
әлег е җәнлекләрнең берсе дә шунда килм и калмас,
һәрк айсы үз пары белән бул ыр.
Чөнк и бу әмер Раббы авызыннан чыкт ы.
Аның Рух ы аларн ы бергә җыя р.
Жирәбәне аларга Ул Үзе салд ы,
аларн ың өлешләрен үлчәү бавы белән Үзе бүлде;
алар гомер бак ый шул җирнең хуҗ асы бул ырлар,
ток ымнары буы н арт ы буы н шунда яшәр.
Чәчәк аткан чүл һәм изге юл

1

Чүл, корып беткән җир шатланачак,
дала сөенәчәк һәм чәчәк атачак.
Нәрк ис кебек 2 мул бул ып чәчәк атсын ул,
куан ыч ыннан тантана итсен.
Аңа Ливан дан ы, Кәрм ил вә Шаронн ың мәһабәтлег е биреләчәк.
Барысы да Раббын ың шөһрәтен,
Аллабызн ың мәһабәтлелег ен күрәчәк.

3

Көчсезләнеп калган кулларга көч бирег ез,
калт ырап торган тезләрне ныг ыт ыг ыз.
Курк ып калганнарга:
«Нык бул ыг ыз, курыкмаг ыз! Менә сезнең Аллаг ыз!
Сезнең өчен үч алырга,
дошманнарыг ызга җәза бирергә киләчәк Ул,
килеп, сезне котк арачак», – диег ез.
Шул чаг ында сук ырларн ың күзе ачыл ыр,
чукракларн ың колаг ы ишетә башлар,
аксак кеше болан кебек сикергәләп йөрер,
телсез кеше шатл ыг ыннан җырлап җибәрер,
чөнк и чүлдә чишмәләр бәреп чыгар,
далада ташк ын бул ып су ага башлар,
кайнар ком сахрасы күлгә әйләнер,
суга тилмергән җир су чыганаг ына әверелер,
чүл бүреләре яшәп ятк ан җирдә кам ыш урын ына үлән үсәр.

4

5
6

7

* 34:14 Төн иясе – ташланд ык урыннарда йөри торган, хатын-кыз зат ыннан булг ан җен-пәрине

шулай атаг аннар.
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9
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Аннан зур юл үтәр, аны Изг е юл дип атарлар:
нәҗес кеше ул юлдан йөри алмас,
Раббы юлында йөрүчеләр өчен генә бул ыр ул;
хәтта мәгънәсез бәндәләр дә ул юлда адашмас.
Анда арысланнар булмас, ертк ыч җәнлек аяк басмас –
анда аларн ың берсе-бер күренмәс.
Анда фәк ать кот ыл у тапк аннар гына йөрер.
Раббы йол ып алган кешеләр кире кайт ыр,
сөенешеп-гөрләшеп, Сионга килер,
аларн ың баш очында шатл ык таҗ ы мәңг е балк ыр.
Алар күңел күтәренкелег е, шатлык-куаныч табар,
кайгы-хәсрәт вә көрсен үләр кач ып китәр.
Санх ерибнең Иерусалимгә янавы

Хизәк ыйя патша хак имлег енең унд үртенче елында Ашш ур патшасы Сан
хериб, Яһүдәнең барл ык ныг ыт ылган калаларына һөҗ үм итеп, аларн ы яулап
алд ы. 2 Аннары Ашш ур патшасы Иерусал имгә, Хизәк ыйя патша янына, Лах иш
каласыннан зур гаскәр белән үзенең баш киңәшчесен җибәрде; тег есе, Йон юуч ы
лар кырына илтә торган юлга, югары буан ың суү ткәрг ече янына җиткәч, туктап
калд ы. 3 Аның карш ына сарай башл ыг ы Хилк ыйя угл ы Эльяк ыйм, скәт ип Шебна
вә Асафн ың угл ы елъязмач ы Йоа х чыкт ы.
4 Баш киңәшче аларг а әйтт е:
– Хизәк ыйя патшага җиткерег ез: олуг патша, Ашш ур патшасы, болай ди:
«Нәрсәгә өметләнәсең син? 5 Минемчә, болар барысы да буш сүздер, суг ыш өчен
бит хәрби остал ык һәм көч кирәк. Син миңа карш ы баш күтәрдең – хәзер кемгә
өметләнеп торасың? 6 Син Мисырга, шул чатнаган кам ыш тая кк а тая нмакч ы бу
ласың, ә бит ул үзенә тая нган кешенең кул ын җәрәхәтләп тишеп керәчәк! Мисыр
патшасы, фиргавен, үзеннән ярдәм өмет иткән һәркем өчен шунд ый.
7 Бәлк и, сез миңа: „Раббы Аллабыз ярдәменә ышанабыз“, – дип әйт ерс ез. Әмма
калк ул ыкларда Аллаг ызга гыйбадәт кыл у урыннарын һәм Аның мәзбәхләрен Хи
зәк ыйя юк итте түг елме?! Яһүдә белән Иерусал им халк ына ул: „Бары тик шуш ы
мәзбәх карш ында гына сәҗдә кыл ыг ыз!“ – дип әйтте түг елме?!
8 Әйдә, минем хуҗ ам Ашш ур патшасы белән кул суг ып килешег ез әле. Ул: „Ике
мең баш атымн ы бирәм, тик җайдаклар таба алырсың микән?!“ – дип әйтә. 9 Ми
сырн ың суг ыш арбалары вә җайдакларына өметләнсәң дә, хуҗ ам хезмәтендәг е иң
кечкенә җитәкчегә ничек карш ы тора алырсың икән?! 10 Әллә мин бу җирне Раббы
ихт ыя рыннан башк а тар-мар итә дип уйл ыйсыңм ы?! Раббы Үзе миңа: „Ул җиргә
һөҗ үм ит һәм аны вәйран кыл“, – диде».
11 Эльяк ыйм белән Шебна вә Йоа х:
– Без колларың белән с арамей телендә сөйләш, без аны аңл ыйбыз. Кала дива
рында басып торган хал ык алд ында безнең белән яһүдчә сөйләшмә, – диделәр
баш киңәшчегә.
12 Әмма баш киңәшче аларг а:
1
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– Хуҗ ам мине бу сүзләрне сезнең хуҗ ага һәм сезгә әйтер өчен генә җибәргән ди
сезме әллә?! Юк, дивар өстендә басып торган, сезнең белән бергә үз тизәг ен ашап,
үз сидег ен эчәргә мәҗбүр булачак кешеләргә әйтер өчен дә җибәрде ул мине, – диде.
13 Шуннан соң баш киңәшче урын ыннан торд ы да с яһүд телендә болай дип кыч
кырд ы:
– Олуг патшаның, Ашш ур патшасының сүзләрен тыңлаг ыз! 14 Ул болай ди: «Хизә
кыйя сезне саташт ырмасын, ул сезне котк ара алмая чак! 15 Хизәк ыйя сезне: „Раббы,
һичшиксез, коткарачак безне, бу кала Ашш ур патшасы кулына бирелмәя чәк“, – дип
өметләндермәсен». 16 Хизәк ыйя не тыңламаг ыз, чөнк и Ашш ур патшасы болай ди:
«Минем белән сол ых төзег ез, минем якк а чыг ыг ыз; шул чаг ында һәркем үз йөзем
куаг ын ың, үз инҗ ир агач ын ың җимешен ашар, үз коесын ың суы н эчәр. 17 Соңрак
мин, килеп, сезне үзег езнеке кебек үк җиргә, ашл ык вә шәрабк а, икмәк вә йөзем
бакчаларына бай булган җиргә алып китәрмен. 18 „Раббы безне котк арачак“, – дип,
Хизәк ыйя сезне саташт ырмасын. Бүтән хал ыкларн ың илаһларыннан берәрсе Аш
шур патшасы кул ыннан үз җирен котк арып кала алд ым ы?! 19 Хамат белән Арпад
илаһлары кайда?! Сефарваи м илаһлары кайда?! Самарея не минем кулдан котк арып
кала алд ым ы алар?! 20 Бу җирләрнең илаһларыннан кайсысы минем кулдан үз җи
рен котк арып кала алд ы?! Шулай булгач, ничек итеп Раббы Иерусал имне минем
кулдан котк арыр икән?!»
21 Ләк ин хал ык дәшмәде, берн ичек тә җав ап кайт армад ы, чөнк и патша аларг а
«җавап бирмәг ез» дип боерган иде. 22 Шуннан соң сарай башл ыг ы Хилк ыйя угл ы
Эльяк ыйм, кәт ип Шебна һәм Асафн ың угл ы елъязмач ы Йоа х, киемнәрен ерт ып,
Хизәк ыйя янына кайтт ылар һәм баш киңәшченең сүзен җиткерделәр.
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Хиз әкыйянең Ишагыйядән киңәш соравы

Мон ы ишеткәч, Хизәк ыйя патша, үзенең киемнәрен ерт ып һәм тупас ту
кымага төренеп, Раббы йорт ына китте, 2 ә сарай башл ыг ы Эльяк ыймн ы,
кәт ип Шебнан ы һәм өлкән рух ан иларн ы (алар барысы да тупас тук ымага төренгән
иде) Амотс угл ы Ишаг ыйя пәйгамбәр янына җибәрде. 3 Алар, килеп:
– Хизәк ыйя менә нәрсә әйтә: «Бүг енг е көн – кайг ы вә җәза, хурл ык көнедер,
әйтерсең балан ың туар вак ыт ы җиткән, ә аны туд ырырга көч калмаган. 4 Хуҗ а бу
ларак Ашш ур патшасы үзенең баш киңәшчесен тере Зат булган Аллаһ ын ы хурларга
җибәргән. Бәлк и, Раббы Аллаң, аны ишетеп, шул сүзләре өчен җәзасын бирер, әгәр
син әлегәчә исән калганнар өчен догада торсаң», – диделәр.
5 Хиз әк ыйя патшадан килг ән хезмәтчеләрг ә 6 Ишаг ыйя болай диде:
– Хуҗ аг ызга Раббы әйт кәннәрне тапш ырыг ыз: «Ашш ур патшасын ың хезмәт
челәре Мине хурлаган һәм син ишеткән шул сүзләрдән курыкма. 7 Менә, Ашш ур
патшасына Мин шунд ый рух иңдерәчәкмен, ул, бер хәбәр ишет үгә, үз җиренә
кайт ып китәчәк, һәм Мин аны шунда кыл ычтан узд ырачакм ын».
8 Ашш ур патшасы Лах иш каласын калд ырып киткәнне ишеткәннән соң, баш
киңәшче аның янына әйләнеп кайтт ы һәм патшан ың Либнага һөҗ үм итүен белде.
9 Ашш ур патшасы, Хәб әшс тан патшасы Тирһ ак ан ың үзенә карш ы суг ышк а чы
гуы н ишеткәч, Хизәк ыйягә илчеләр җибәрде һәм аларга:
1
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10 – Яһүдә патш асы Хиз әк ыйяг ә әйт ег ез: «Өметләнеп торг ан Алл аң, Ашш ур
патшасы Иерусал имне яулап ала алмас, дип сине алдамасын. 11 Ашш ур патшала
рын ың барл ык илләрне нәрсә эшләткәнен ишеттең бит син: ул илләрне алар ту
лысынча юк итте; бер син генә кот ыл ып кал ырм ын дип уйл ыйсыңм ы?! 12 Минем
ата-бабаларым тар-мар иткән хал ыкларн ың илаһлары аларн ы котк ард ым ы соң?!
Гөзән белән Харанн ы, Ресефне, Телассардаг ы Эден халк ын котк арып кала алд ы
мы?! 13 Хамат белән Арпад патшалары, Сефарваи м каласын ың, Һена вә Ивван ың
патшалары кайда хәзер?!» – дип әйтергә боерд ы.

Хиз әкыйянең Раббыга ялваруы
Илчеләр кул ыннан хатн ы алып укыгач, Хизәк ыйя Раббы йорт ына юнәлде һәм
хатн ы Раббы карш ына җәеп салд ы. 15 Ул Раббыга дога кылд ы:
16 – И-и Күкләр Хуҗ асы Раббы, скерубимнәр өст ендә утыруч ы Исраи л Алла
сы! Син генә җирдәг е барл ык патшал ыкларн ың бердәнбер Алласы! Син күкне вә
җирне бар кылд ың. 17 И-и Раббым, колаг ыңн ы сал ып тыңла! Раббым, күзләреңне
ач вә күр! Тере Зат булган Аллаһ ын ы хурлауч ы Санхерибнең сүзләрен ишет! 18 И-и
Раббым, Ашш ур патшаларын ың барл ык илләрне* харап итүе 19 һәм илаһларын утк а
ырг ыт уы хакт ыр. Ләк ин бит алар илаһлар түг ел, ә бәлк и кеше кул ы ясаган агач вә
таш нәрсәләр иде, шуңа күрә аларн ы юк иттеләр дә. 20 Хәзер исә, Раббы Аллабыз,
безне аның кул ыннан котк ара күр; шул чаг ында җирдәг е барл ык патшал ыклар
Раббын ың гына Аллаһ ы икәнен белерләр.
14

Санх ерибнең җиңелүе
21 Амотс угл ы Ишаг ыйя шуннан соң Хизәк ыйягә монд ый хәбәр җибәрергә кушт ы:

– Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Син Миңа Ашш ур патшасы Санхериб ту
рында дога кылган идең. 22 Аның турында Мин, Раббы, әйт кән сүзләр монд ыйд ыр:
Гыйффәтле Сион-кыз сине кимсетеп көлә,
Иерусалим-кыз арт ыңнан баш чайк ап кала.
23
Кемне хурлад ың син? Кемне яманлад ың?
Кемгә карш ы тавыш ыңн ы күтәрдең,
тәкәбберләнеп кемгә күзеңне күтәреп карад ың? –
Исраи лнең изг е Алласына!
24
Син үзеңнең колларың аша Хуҗа-Хакимне хурлад ың
һәм: „Күп санл ы арбаларым белән биек тау башларына,
Ливанн ың кеше аяк басмаган сыртларына күтәрелдем,
андаг ы биек-биек эрбет агачларын, гүзәл кипарисларн ы кистем,
таун ың иң очына, урманнарн ың үзәг енә барып җиттем;
25
җирне казып, шуннан чыкк ан чишмәнең суы н эчтем;
аяк табаннарым белән барл ык Мисыр елгаларын киптердем“, –
дидең.
* 37:18 ...барлык

илләрне... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: барл ык илләрне һәм алар

ның илен.
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26

27

28

29

Ишетмәдеңмен и? Мин мон ы инде күптән әзерләгән,
борын заманнарда ук алдан ния тләп куйган идем,
хәзер исә торм ышк а ашырд ым –
ныг ыт ылган калаларн ы
синең кул ың белән хәрабәләр өеменә әйләндердем.
Анда яшәүчеләр көчсезләнеп калд ы,
алар рисвай бул ып дер калт ырап тора;
алар кырдаг ы үлән, бол ындаг ы яшеллек,
түбәдә там ыр җибәрмәс борын көнч ыг ыш җиленнән көйгән
үсенте кебек.
Урын ыңнан торасыңм ы син,
утырасыңм ы, чыгасыңм ы, керәсеңме –
Мин барысын белеп торам,
Миңа карш ы баш күтәрүеңне дә беләм Мин синең.
Миңа карш ы баш күтәрүең,
Минем колакк а килеп ирешкән тәкәбберлег ең өчен,
борын ыңа – ыргак, авызыңа авызл ык кидерәм Мин синең,
килгән юлыңнан кире кайтарып җибәрәм».

Әй Хизәк ыйя, менә сиңа билг е: быел – коелган игеннән үскәнне, киләсе ел
ны үзеннән-үзе тишелгәнне ашарсыз, өченче елн ы исә үзег ез чәчәрсез, урырсыз,
йөзем бакчалары утырт ырсыз, аларн ың җимешләрен ашарсыз. 31 Яһүдә халк ын ың
кот ыл ып калган ы, янәдән там ыр җибәреп, җимеш бирер. 32 Чөнк и исән калганнар
Иерусал имнән чыгар, кот ыл ып калганнар Сион тавыннан төшәр. Боларн ың һәм
мәсен Күкләр Хуҗ асы Раббын ың көчле ярат уы торм ышк а ашырыр.
33 Шуңа күр ә Ашш ур патшасы турында Раббы болай ди:
«Ул монда кермәя чәк,
бу калага үзенең укларын очырмая чак,
калк ан ы белән якын килмәя чәк,
һөҗ үм итәр өчен, кала тирәл и туфрак өемнәре күтәртмәя чәк.
34
Килгән юлыннан кире кайт ып китәчәк ул,
бу калага кермәя чәк, – ди Раббы. –
35
Мин бу калан ы Үзем вә кол ым Давыт хак ына
котк арып һәм саклап калачакм ын».
30

Шул чаг ында Раббы сфәрештәсе, килеп, Ашш ур гаскәре туктаган урында йөз
сиксән биш мең кешене һәлак итте. Иртәг есен уянсалар – бөтен әйләнә-тирә мәет
белән тулган. 37 Шуннан соң Ашш ур патшасы Санхериб, туктаган урын ыннан куз
гал ып, үзе яшәгән Ниневәгә кайт ып китте. 38 Көннәрдән беркөнне, үзенең илаһ ы
Нисрох йорт ында гыйбадәт кылган чакта, угыллары Адраммәл ик белән Сарисир
аны кыл ыч белән чабып үтерделәр дә Арарат җиренә качт ылар. Аның урын ына
патша бул ып угл ы Эсар-Хаддон килде.
36
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38

Хиз әкыйянең авырып китүе һәм сих әтләнүе

1 Хиз әк ыйянең бик кат ы авырып үлем түшәг ендә ятк ан чаг ы иде. Аның
янына Амотс угл ы Ишаг ыйя пәйгамбәр килеп әйтте:
– Раббы болай ди: «Эшләреңне тәрт ипкә китер, чөнк и әҗәлең якын, син инде
терелмәя чәксең».
2 Шунда Хиз әк ыйя йөз е белән див арг а таба борылд ы да Раббыг а ялв арырг а то
тынд ы:
3 – Йа Раббым, Синең күз еңә ятышл ы гамәлләр кыл ып, тугрыл ык белән, чын
йөрәктән Синең юлдан йөргәнемне исеңә төшерсәң иде.
Шуларн ы әйтеп, Хизәк ыйя әче күз яшьләре белән елый башлад ы.
4 Шулв ак ыт Ишаг ыйя г ә Раббы сүз е килеп ирешт е:
5 – Хиз әк ыйяг ә, атаң Давытн ың Раббы Алласы болай дип әйт ә, диг ен: «Мин си
нең догаңн ы ишеттем, күз яшьләреңне күрдем; Мин сиңа унбиш ел гомер өст им.
6 Ашш ур патшасы кул ыннан сине дә, бу калан ы да котк арырм ын, яклап кал ырм ын.
7 Вәгъдәмнең үтәл үенәишарәитеп, Миннән сиңа менә шунд ый билг е: 8 Әхәз бас
кыч ы буйлап түбән төшеп барган күләгәне ун басмага кире чиг ерәм».
Һәм күләгә үзе үткән басмалар буйлап ун басмага кире чиг енде.
9 Яһүдә патшасы Хиз әк ыйянең урын өст ендә ятып сихәтләнг әннән соң язг ан
мәдх иясе:
10
«Мин болай дип уйлад ым:
гомерем уртасында торм ыштан китәргә,
үлеләр дөн ьясын ың капк асыннан узарга,
калган барл ык көннәремнән мәхрүм бул ырга язган микәнн и?
11
Мин уйлад ым:
Раббын ы күрә алмам, тереләр җирендә Аны күрмәм;
якт ы дөнья да яшәүчеләр белән бергә
күзләрем башк аларга инде карый алмас.
12
Көт үче үз чат ырын сүтеп алып киткән кебек,
минем тораг ым да миннән шулай алынд ы;
тук уч ы үзенең тук ымасын төреп куйган кебек,
мин дә гомеремне төреп куйд ым.
Раббы, тук у стан ындаг ы буй җепне кисеп алган кебек,
гомеремне кисеп алд ы.
Йа Раббы, Син мине көндезен дә, төнлә дә үлемгә алып барасың.
13
Мин таңга кадәр ярдәмгә чак ырып кычк ырам:
Раббы, арыслан кебек, минем бөтен сөя кләремне вата.
Йа Раббы, Син мине көндезен дә, төнлә дә үлемгә алып барасың.
14
Карл ыгач кебек, керәшә кебек кычк ырам ын,
күгәрчен кебек ямансул ыйм;
күккә карый-карый күзләрем талд ы:
йа Хуҗа-Хакимем, чарасызд ыр мин, ярдәм ит миңа!
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15

16

17

18

19

20

Нәрсә әйт им соң?!
Ул ничек әйтсә, нәкъ шулай эшләде дә.
Калган гомеремне мин кайг ыларда үткәрермен.
Йа Хуҗа-Хакимем!
Бәндә баласын ың да, минем торм ыш ым да әнә шулай үтеп бара.
Терелт мине, гомеремне сакла!
Чынлап та, авыр кайг ы миңа файдага булд ы,
яратк анга күрә Син мине һәлакәт чок ырыннан котк ард ың,
минем бөтен гөнаһларымн ы җилкәң аша ырг ыт ып юк иттең.
Сиңа мактау-шөкерләр яуд ыруч ы үлеләр дөньясы түг елдер,
Сиңа дан җырлауч ы да әҗәл түг ел;
кабердәг еләр инде Синең тугрыл ыг ыңа өметләнә алм ый.
Бүг ен мин Сиңа рәхмәт белдергән кебек,
тереләр, бары тик тереләр генә Сиңа рәхмәт белдерә!
Синең ярдәмгә кил үең турында аталар балаларына сөйл и.
Раббы мине котк арырга әзер!
Без гомер буе Раббы йорт ында, моңл ы кылларга ияреп,
Аңа дан җырлая чакбыз».

Ишаг ыйя:
– Инҗ ир каг ы китерсеннәр һәм җәрәхәткә япсыннар; шуннан ул тереләчәк, –
дигән иде.
22 Хиз әк ыйя исә:
– Раббы йорт ына әле таг ын йөри алачаг ыма ишарә итә торган билг е нинд и? –
дип сораган иде.
21

39

Бабилдән килгән илчеләр. Ишагыйянең пәйгамбәрлек сүз е

Шул көннәрдә Бабил патшасы, Баладанн ың угл ы Меродах-Баладан, авы
рып ятк ан Хизәк ыйянең терел үен ишетеп, аңа хат вә бүләкләр җибәрде.
2 Хиз әк ыйя илчеләрг ә бик сөенде, аларг а хәзинә саклаг ычларын, көмеш вә алт ы
нын, хуш исле сумала вә кыйммәтле майларын, корал сакланган йорт ын вә саклау
урыннарындаг ы барлык байлыг ын күрсәтте; үз сараенда һәм дәүләтендә кунакларга
күрсәтмәгән бер нәрсә дә калмад ы.
3 Ишаг ыйя пәйг амб әр, Хиз әк ыйя патшаг а килеп:
– Бу кешеләр ниләр сөйләде? Алар кая н килгәннәр? – дип сорад ы.
Хизәк ыйя:
– Алар минем янга ерак җирдән – Бабилдән килгәннәр, – дип җавап бирде.
4 Ишаг ыйя:
– Синең сараеңда ниләр күрде алар? – дип сорад ы.
Хизәк ыйя:
– Сараемда булган бар нәрсәне күрделәр; саклау урыннарымда аларга күрсәт
мәгән берн и калмад ы, – дип җаваплад ы.
5 Шунда Ишаг ыйя Хиз әк ыйяг ә болай диде:
1
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– Күкләр Хуҗ асы Раббын ың сүзен тыңла: 6 «Менә, шунд ый көннәр килер, синең
сараеңда булган бар нәрсәне, шуш ы көнгә кадәр ата-бабаларың җыйган бар бай
лыкн ы Бабилгә алып китәрләр, берн и дә калмас, – ди Раббы. – 7 Синең нәселдәг е
угылларн ың да кайберләрен алып китәрләр, алар Бабил патшасы сараенда хәрәм
агалары бул ып хезмәт итәрләр».
8 Хиз әк ыйя исә Ишаг ыйя г ә:
– Синең аша Раббы тапш ырган сүзләр әйбәт, – диде, чөнк и күңеленнән ул: «Ми
нем гомердә тынычлык-иминлек хөкем сөрәчәк икән әле», – дип уйлад ы.

40

Раббы халкына юату сүз е
1
2

3

4

5

6

7
8

9
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Аллаг ыз: «Юат ыг ыз Минем халк ымн ы, юат ыг ыз! – ди. –
Иерусал им белән ягымл ы сөйләшег ез, игълан итег ез аңа:
„Синең михнәтле торм ыш ың тәмамланд ы, гаебең йол ынд ы,
барл ык гөнаһларың өчен Раббыдан җәзасын икеләтә алд ың“, –
дип әйтег ез».
Бер-бер аваз ишетелә:
«Раббыга чүлдә юл әзерләг ез,
Аллабызга далада туры юл сал ыг ыз!
Үзән җирләр күтәрелсен,
таулар вә калк у урыннар түбәнәйсен,
бормал ы юллар турылансын,
сикәлтәләр тиг езләнсен.
Шул чаг ында Раббы шөһрәтенең балк ыш ы күренәчәк;
барл ык җан ияләре аны бер үк вак ытта күрәчәк.
Әлег е сүзләр Раббы авызыннан килеп иреште».
Ул аваз: «Игълан ит!» – дип әйтә.
Мин исә: «Нәрсә игълан итим?» – дип сорад ым.
«Һәр җан иясе үлән сыман,
аның бөтен күркәмлег е кыр чәчәг е сыман.
Раббы Үз сул ыш ын өргәндә, үлән кибә, чәчәк шиңә;
хакт ыр, кеше дә әнә шул үлән сыман.
Үлән кибә, чәчәк шиңә,
ә Аллабызн ың сүзе мәңг е булачак», – диде аваз.
Шатл ыкл ы хәбәр җиткерүче Сион, биек тауга мен!
Шатл ыкл ы хәбәр җиткерүче Иерусал им, кычк ырып игълан ит,
курыкм ыйча, кат ы итеп кычк ыр!
Яһүдә калаларына: «Менә сезнең Аллаг ыз!» – диг ен.
Менә, Хуҗа-Раббы көч-куәте белән килә,
Ул Үзенең кодрәте белән җитәкчелек итә.
Аның бүләг е Үзе белән,
1050

Ишаг ыйя 40

11

Аның алд ыннан әҗере килә.
Ул, көт үче сыман, Үз көт үен көтәчәк;
бәрәннәрен кул ына күтәреп, күкрәк өстендә йөртәчәк,
аналарын да ияртеп барачак.
Кем Минем белән тиңләшә ала?!
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13
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Суларн ы – учы белән, күкне карышлап кем үлчәгән?!
Җир туфраг ын кем үлчәү тәл инкәсенә сыйд ырган?!
Тауларн ы, калк ул ыкларн ы бизмәнгә кем салган?!
Раббы Рух ына кем төшенгән?!
Аның киңәшчесе кем булган?
Кемнән Ул киңәш сораган?!
Кем Аңа нәсыйхәт биргән дә хак юлн ы өйрәткән?!
Кем Аңа гыйлем биргән дә зирәклек юлын күрсәткән?!
Хакт ыр, хал ыклар – чиләк төбендәг е су тамч ысы,
үлчәү тәл инкәсендәг е тузан бөртег е кебек.
Утрауларн ы күтәрү Аңа – тузан бөртег ен күтәрү белән бер!
Корбан уты өчен Ливан урманнары да җитәрлек түг ел,
Аңа, стулаем янд ыру корбан ы китерү өчен, андаг ы хайваннар да аз.
Аның алд ында барл ык хал ыклар берн и торм ый,
Аның өчен алар юктан да юграк.
Шулай итеп, Аллаһ ын ы кем белән чаг ышт ыра,
нинд и зат белән тиңләштерә аласыз?!
Һөнәрче койган сын-пот беләнме?!
Оста аны алт ын белән йөг ертә, аның өчен көмеш чылбырлар коя.
Анд ый бүләк китерә алмаган ярл ы кеше исә
черем и торган агач сайл ый,
нык торырдай сын ясар өчен, уңган һөнәрче эзл и.
Сез әле белм исезме?! Ишеткәнег ез юкм ы?!
Баштан ук әйтелмәдеме сезгә?!
Җирнең ниг езе ничек сал ынганн ы әле төшенмәдег езме?!
Югарыда Ул, күк гөмбәзендә утыра,
ә җирдә яшәүчеләр Аның алд ында чикерт кә кебек.
Күкләрне Ул юка тук ыма сыман җәеп җибәрде,
яшәр өчен, чат ыр итеп корд ы.
Түрәләрне Ул юкк а чыгара,
җир хөкемдарларын буш нәрсәгә әйләндерә.
Туфракк а утыртылуга, чәчелүгә, там ырлана башлауга,
Раббы аларга өрсә,
кибеп бетәләр һәм өермә уңаена салам кебек очып китәләр.
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«Мине кем белән чаг ышт ырырсыз?!
Кем Минем белән тиңләшә ала?!» – ди изг е Зат.
Күзег езне күкләргә күтәреп караг ыз:
аларн ы кем бар кылд ы соң?
Йолд ызларн ы санап күкләр киңлег енә чыгаруч ы,
һәрберсен исеме белән атауч ы – Раббы;
Аның зур көче вә кодрәте белән
аларн ың һәммәсе үз урын ындад ыр.
Ничек итеп син, әй Ягък уб,
син, әй Исраи л:
«Минем юлым Раббыга күренм и,
Аллам алд ында минем эшем оныт ылган», –
дип зарлана аласың?
Син белм исеңмен и? Ишеткәнең юкм ын и?
Раббы – мәңг елек Аллаһ ы,
җирнең бөтен тарафларын Бар кыл уч ы.
Ул арым ый да, алҗ ым ый да;
Аның зирәклег е – акыл ирешмәслек.
Арыган бәндәгә Ул – көч, хәлдән тайганга ныкл ык бирә.
Яшьләр дә арып хәлдән тая,
яшь егетләр дә абын ып егыла,
ә Раббыга өметләнгәннәр яңа көч ала:
бөркет сыман канатларында күтәрелә,
йөг ерәләр алар – алҗ ым ыйлар, баралар – арым ыйлар.
Раббының Исраи лгә ярдәм вәгъдә итүе

1

2

3
4

«Тын кал ып Мине тыңлаг ыз, яр буйлары!
Хал ыклар яңа көч җыйсыннар, якын килеп сөйләсеннәр.
Бергәләп хөкемгә җыел ыйк, – ди Раббы. –
Адым саен җиң ү яулаган ирне
көнч ыг ыш тарафта кем уятт ы?*
Хал ыкларн ы аңа кем тапш ыра,
патшаларн ы кем буйсынд ыра?
Кыл ыч ы белән ул аларн ы тузанга әйләндерә,
ук-җәясе белән җилдә саламдай тарата.
Ул аларн ы куа бара, аяклары җиргә дә тим и,
зарар-зыян күрм и атл ый ул.
Мон ы кем шулай эшләде, кем оешт ырд ы соң? –

* 41:2 Яһүд

телендә әлег е җөмлә «Җиң үчене көнч ыг ыш тарафыннан кем алып килде, аны
Үзенә хезмәткә кем чак ырд ы?» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин. Биредә Бабилне яулап ал
ган һәм яһүд иләрг ә сөрг еннән кайт ырг а рөхсәт бирг ән фарсы патшасы Кир күздә тот ыла.
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Җир ярат ылганнан бирле кешеләрне буы н арт ы буы н дөнья га
китерүче Зат!
Мин, Раббы, – беренчемен,
соңг ы буы н белән дә Мин булачакм ын!»
Мон ы күреп, яр буйларын ың кот ы алынд ы,
җирнең бөтен яклары тетрәнде;
кил үчеләр инде якын.
Һәркем үз иптәшенә бул ыша, бер-берсенә: «Нык тор!» – дип әйтә.
Һөнәрче – алт ын эрет үчене, ә чүкечче, сал ынган җөйне хуплап,
сандалда тимер чүк үчене дәртләндерә
һәм, аумасын өчен, сынн ы кадаклар белән ныг ыта.
«Әй кол ым Исраи л, Үзем сайлап алган Ягък уб,
дуст ым Ибраһ им ток ым ы! –
ди Раббы. –
Мин сине җир читләреннән китертеп,
аның иң ерак урыннарыннан чак ырт ып:
„Син – Минем кол ым,
Мин сине сайлад ым, синнән баш тартмад ым“, –
дип әйт кән идем.
Курыкма, чөнк и Мин синең белән,
апт ырама, чөнк и Мин синең Аллаң.
Мин сиңа көч бирермен, ярдәм итәрмен,
сине Үземнең җиң үче уң кул ым белән якларм ын.
Әйе, сиңа ачу саклаган һәркем оят вә хурл ыкк а калачак;
сиңа карш ы кил үчеләр юкк а чыгачак, һәлак булачак.
Эзләсәң дә, дошманнарыңн ы тапмая чаксың,
сиңа карш ы көрәшкәннәр юктан да юграк булачак.
Чөнк и Мин, Раббы, синең Аллаң, уң кул ыңнан тот ып:
„Курыкма, сиңа Мин ярдәм итәрмен“, – дим.
„Курыкма, Ягъкуб-корт – аз санл ы Исраи л:
Мин сиңа бул ыш ырм ын, –
дип белдерә котк аруч ың Раббы, Исраи лнең изг е Алласы. –
Менә, Мин сине яңа,
үткен тешле ашл ык суг у җайланмасы кебек итәрмен:
син, сукт ырып, тауларн ы вакларсың,
калк ул ыкларн ы кибәккә әйләндерерсең.
Син аларн ы җилгәрерсең;
җил аларн ы алып китәр, өермә чәчеп тарат ыр.
Шул чаг ында Раббы синең сөенечең бул ыр,
син Исраи лнең изг е Алласы белән мактан ырсың“.
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Мазл умнар вә фәкыйрь-юксыллар су эзл и,
телләре сусаудан кибә, ә су юк.
Мин, Раббы, аларн ы ишетермен,
Мин, Исраи л Алласы, аларн ы ташламам!
Шәрә калк ул ыклардан елгалар агызырм ын,
үзәннәрдә чишмәләр ачарм ын;
чүлне күл итәрмен, коры җирне су чыганакларына бает ырм ын.
Чүлдә эрбет, сәрви, мәрсид*, зәйт үн агачлары,
далада кипарис, чинар вә нарат агачлары үстерермен.
Боларн ы Раббы кул ы эшләгәнне,
Исраи лнең изг е Алласы булд ырганн ы
кешеләр күрсен һәм белсен өчен,
әйбәтләп карап төшенсеннәр өчен эшләрмен Мин мон ы».
Пот-сыннарның берн игә яраксыз булуы

21
22

23

24

25

26

27

* 41:19 Мәрсид

«Әй илаһлар, үзег езнең дәгъваг ызн ы әйтег ез! – ди Раббы. –
Ышанд ырырл ык дәл илләр китерег ез! – ди Ягък уб Патшасы. –
Дәл илләр китереп, ниләр буласын алар алдан әйтсеннәр,
узган вак ыйгалар турында сөйләп бирсеннәр,
һәм, фикер йөртеп,
без ул эшнең ничек тәмамланасын үзебез төшенербез;
әйе, безгә киләчәк турында хәбәр итсеннәр.
Киләчәктә нәрсә буласын әйтег ез,
һәм сезнең илаһлар икәнег езне белербез;
нинд и дә булса яхш ы яки яман эш кыл ыг ыз,
һәм без, боларн ы күреп, бәлк и, әле курк а да кал ырбыз.
Ләк ин сез берн игә торм ыйсыз,
эшләрег ез дә берн игә яраксыз;
сезне сайлап алган кеше әшәкедер.
Мин төнья к тарафта берәүне уятт ым, һәм ул килде.
Коя ш чыг ыш ы ягыннан ул исемемне әйтеп чак ырд ы.
Хак имнәрне пычрак таптаган кебек тапт ый,
чүлмәкче балч ыкн ы изгән кебек изә ул.
Без белсен өчен, бу хакта кем алдан сөйләп бирде?!
Без: „Ул хакл ы булган“, – дип әйтә алсын өчен,
илаһларн ың берәрсе бу хакта алдан хәбәр иттеме?!
Сезнең арада бу хакта әйт үче, хәбәр бирүче булмад ы,
беркем сездән бер сүз ишетмәде.
Сионга: „Күрег ез, менә нәрсәләр булачак!“ –
дип, беренче бул ып Мин әйттем,
– мирт.
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28
29

42

Иерусал имгә сөенче китерүчене юллад ым.
Мин күрәм ки, илаһлар арасында киңәш бирерлек берәү дә юк,
сорау бирсәм, җавап кайтаруч ы да юк.
Алар барысы да берн и түг ел,
эшләре дә берн игә торм ый;
коеп эшләнгән сыннары исә – җил вә буш куы кт ыр».
Раббы колы

1

2
3

4

5

6-7

8

9

«Менә Мин якл ый торган кол ым.
Мин аны Үзем сайлап алд ым;
җан ымн ың шатл ыг ыд ыр ул.
Мин аны Үз Рух ым белән сугарырм ын,
һәм ул хал ыкларга гадел хөкем чыгарыр.
Ул кычк ырмас, тавыш ын күтәрмәс,
урамнарда аның тавыш ы ишетелмәс;
ул хәтта чатнаган кам ышн ы да сынд ырмас,
пыск ып торган филтәне дә сүндермәс.
Хак ыйк атькә туры китереп, гадел хөкем узд ырыр ул.
Җирдә гадел хөкем узд ырм ый торып, ул сүнмәс тә, сынмас та.
Яр буйлары аның нәсыйхәтен көтә».
Күкләрне бар иткән һәм түшәгән,
җирне вә җир туд ырган нәрсәләрне булд ырган,
анда яшәгән кешеләргә сул ыш өргән,
җирдә йөргәннәргә торм ыш биргән Раббы Алла болай ди:
«Мин, Раббы, сине Үземнең гадел ния тем буенча чак ырд ым,
Мин сине кул ыңнан тот ып торам һәм сакл ыйм.
Сук ырларн ың күзләрен ачар, тотк ыннарн ы төрмәдән азат итәр
һәм зиндан караңг ыл ыг ында утыруч ыларн ы якт ыга чыгарыр өчен,
Мин сине хал ыкк а – Килеш үемнең билг есе,
кавемнәргә якт ыл ык нуры итәрмен.
Мин – Раббы, бу – Минем исемем!
Үз дан ымн ы Мин бүтән берәүгә,
Миңа тиешле мактаун ы пот-сыннарга бирмәя чәкмен.
Менә, алдан әйтелгәннәр торм ышк а ашт ы,
хәзер исә Мин сезгә яңа нәрсә игълан кылам,
әле гамәлгә ашмаганн ы алдан хәбәр итәм».
Раббыга мактау җыры

10

Әй сез, диңг езчеләр һәм диңг ездәг е бар нәрсә,
әй сез, яр буендаг ы җирләр һәм анда яшәгән һәркем,
Раббыга яңа җыр җырлаг ыз,
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11

12
13

14

15

16

17

җирнең һәр читеннән Аңа мактау яуд ырыг ыз!
Чүл һәм андаг ы калалар,
Кыдар авыллары да бар тавыш ына кычк ырсын,
Селада яшәүчеләр шатлан ып җырласын,
тау башларыннан аваз салсын,
Раббыга дан яуд ырсын,
Аны яр буендаг ы җирләрдә мактасын!
Раббы әзмәвер баһад ирдай чыгачак,
суг ышч ы сыман Үзенең ярсуы н уятачак,
гайрәтле оран сал ып, дошманнарына көч-куәтен күрсәтәчәк.
«Озак дәшм и торд ым Мин, түздем, Үземне тыеп килдем;
хәзер инде бала табуч ы хат ын кебек кычк ырам ын,
тын ым кысыл ып һава йотам ын, – ди Раббы. –
Тауларн ы вә калк ул ыкларн ы корыт ып бетерәчәкмен –
андаг ы бөтен үлән шиңәчәк;
елгаларн ы утрауларга әйләндерәчәкмен,
күлләрне корытачакм ын.
Сук ырларн ы үзләре белмәгән юлдан алып барачакм ын,
билг есез сукмаклардан йөртәчәкмен;
алар алд ындаг ы караңг ыл ыкн ы – якт ыл ык,
сикәлтәле җирне тиг ез итәчәкмен.
Менә нәрсәләр кылачакм ын Мин,
әйт кәнемне эшләм и калмая чакм ын.
Ләк ин потларга ышан ып торган, коеп ясалган сыннарга:
„Сез – безнең илаһларыбыз“, – дип әйт үчеләр хур бул ып качачак».
Сукыр вә чукрак Исраи л

18

19

20

21
22

Раббы болай дип әйтә:
«Әй чукраклар, тыңлаг ыз!
Караг ыз, сук ырлар, күрег ез!
Минем кол ым кебек кем шулай сук ыр?!
Мин җибәргән хәбәрчем кебек кем шулай чукрак?!
Мин чак ырт ып алган Раббы кол ы сыман кем шулай сук ыр?!
Син күп нәрсәләр күрдең, ләк ин игът ибар итмәдең,
колакларың ачык булд ы, тик ишетмәдең».
Үзенең хакл ыг ын күрсәтер өчен,
Раббы Үз кан ун ын бөек вә данл ы итәргә теләде.
Ләк ин бу хал ык бөлг енлеккә төшерелгән һәм таланган;
алар һәммәсе чок ырларга ташланган, зинданнарга ябылган;
алар дошман табыш ына әйләнгән – котк аруч ылары юк,
әсир ителгән – «Кире бир!» дип, яклауч ылары юк.
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24

25

43

Сезнең кайсыг ыз моңа колак сал ыр,
моннан ары кайсыг ыз игът ибар белән тыңлап торыр икән?
Ягък убн ы – талауч ыларга, Исраи лне юлбасарларга кем тапш ырд ы? –
Раббы Үзе түг елме?!
Чөнк и без Аңа карш ы гөнаһ кылд ык;
Исраи л халк ы Аның юлыннан барырга теләмәде,
Кан ун ын санламад ы,
шун ың өчен Ул аларга Үзенең дөрләп янган ярсуы н яуд ырд ы –
рәх имсез суг ыш ачт ы;
ялк ын аларн ы бөтен яктан чорнап-өтеп алса да,
алар аңламад ылар һәм йөрәкләре белән төшенмәделәр.
Раббы – Исраи лнең бердәнбер Коткаручысы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Әй Ягък уб, сине бар иткән,
әй Исраи л, сине барл ыкк а китергән Раббы бүг ен болай ди:
«Курыкма, Мин сине йол ып алд ым,
исемеңне атап чак ырып алд ым; син – Минеке!
Дәрья ларн ы кичеп чыкк ан ыңда, Мин синең белән бул ырм ын,
елгаларн ы кичкәнеңдә, сулар сине бат ырмас,
ут аша узган ыңда янмассың: ялк ын ы сине өтеп алмас.
Чөнк и Мин – Раббы, синең Аллаң,
Исраи лнең изг е Алласы, Котк аруч ың!
Синең өчен йол ым итеп Мин Мисырн ы,
синең урынга Хәбәшстанн ы вә Шебан ы бирәм.
Син Минем карш ымда бик кадерле вә газиз булганга,
сине бик нык яратк анга, синең урынга Мин бүтән кешеләрне,
җан ыңн ы котк арыр өчен, башк а хал ыкларн ы бирәм.
Курыкма, чөнк и Мин синең белән!
Балаларыңн ы көнч ыг ыштан китерермен,
кешеләреңне көнбат ыштан җыя рм ын.
Төнья кк а: „Бир аларн ы!“ – дип әйтермен,
көнья кк а: „Тотк арлама аларн ы!
Минем угылларымн ы ерактан,
кызларымн ы җир читләреннән китер,
Минем исемгә береккән һәркемне,
Үз дан ым өчен Үзем яратк ан,
Үзем бар иткән һәр кешене кире китер!“ – дия рмен.
Күзләре булса да – сук ыр,
колаклары булса да чукрак шуш ы хал ыкн ы иреккә чыгар!
Барл ык хал ыклар бергә җыелсын, кавемнәр бергә туплансын!
Элек булган хәлләрне алар арасыннан кем алдан хәбәр иткән дә
кем әүвәл әйт кән?!
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10

11
12

13

Шаһ итларын китереп, бүтәннәр ишетсен һәм „Бу дөрес!“ дип әйтсен
өчен,
үзләренең хакл ы бул уы н исбатласыннар!
Минем шаһ итларым, Үзем сайлап алган колларым –
сез ул, исраи л иләр, –
дип белдерә Раббы. –
Сез Мине тан ып белсен, Миңа ышансын,
Минем бердәнбер Аллаһ ы икәнемне аңласын өчен сайлап алд ым
Мин сезне.
Миңа кадәр бүтән аллалар булмад ы,
Миннән соң да булмая чак!
Мин, бары тик Мин – Раббы,
Миннән башк а котк аруч ы юкт ыр!
Алдан вәгъдә итеп, сезне котк арган,
шул турыда игълан иткән Зат – Мин ул,
сезнең арада чит алла юк иде.
Сез – Минем шаһ итларым, – дип белдерә Раббы. –
Мин – Аллаһ ы!
Мин – борынг ы заманнардан бирле Аллам ын!
Минем кулдан беркем котк ара алмас!
Мин эшләгәнне кем кире кага алыр?!»
Раббының чүлдә юл салуы

14

15

16-17

18
19

Котк аруч ыг ыз Раббы, Исраи лнең изг е Алласы, болай ди:
«Сезнең хакк а Мин Бабилгә гаскәр җибәрәм,
килдан иләрнең барчасын качакларга әйләндерәм,
аларн ың кораблары аһ-зарга күмелер.
Мин – Раббы, сезнең изг е Аллаг ыз,
Исраи лне Бар итүче, сезнең Патшаг ыз!»
Раббы диңг ез аша юл салд ы,
куә тле сулар аша юл ачт ы.
Арбалары вә атлары белән бергә Ул
гайрәтле суг ышч ылар чирүен юлга кузгатт ы,
һәм алар бөтенесе үлеп калд ылар –
башларын калк ытмас булд ылар,
филтә кебек сүнеп юкк а чыкт ылар.
Мон ы эшләгән Раббы болай ди:
«Сез элек булганнарн ы искә алмаг ыз,
үткәннәр турында уйланмаг ыз.
Менә, Мин яңа бер эш кылам –
ул хәзер гамәлгә ашачак! Күрм исезмен и сез?
Чүлдә юл салам Мин,
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20

21

коры далада елгалар агызам.
Кырг ый җәнлекләр, чүл бүреләре вә тәвә кошлар Мине данлая чак,
чөнк и Мин, Үзем сайлап алган хал ык туйганч ы эчсен өчен,
чүлдә – су, коры далада елгалар хасил итәм.
Бу хал ыкн ы Мин Үзем өчен,
ул Миңа дан җырласын өчен бар иттем.
Исраи лнең гөнаһы һәм Раббының мәрх әмәте

22
23

24

25

26
27
28

44

Ә син, Ягък уб, Миңа мөрәҗәгать итмәдең,
син, Исраи л, Миннән авырсынд ың.
Син Миңа тулаем янд ыру корбан ы итеп сарыклар китермәдең,
корбаннарың белән Миңа хөрмәт күрсәтмәдең.
Мин, сикмәк бүләг е сорап, синең теңкәңә тимәдем,
хуш исле сумала-майлар көйрәт, дип сине алҗ ытмад ым.
Көмеш биреп, Миңа хуш исле кам ыш сат ып алмад ың син,
корбаннарыңн ың мае белән туенд ырмад ың.
Киресенчә, кылган гөнаһларың белән теңкәмә тидең,
язык эшләрең белән Мине алҗ ытт ың.
Синең җиная тьләреңне Үзем хак ына Мин,
бары Мин сызып ташлая чакм ын
һәм гөнаһларыңн ы да искә алмая чакм ын.
Дәгъваңн ы исемә төшер! Әйдә, хөкем оешт ырыйк!
Сөйлә, хакл ыг ыңн ы исбатла!
Синең ерак бабаң гөнаһ кылд ы,
синең өчен арадашч ы булганнар* Миңа карш ы баш күтәрде.
Шун ың өчен Мин Изг е йортн ың башл ыкларын хәрәм кылд ым,
Ягък убн ы – һәлакәткә, Исраи лне мәсхәрәгә дучар иттем.
Раббының Исраи лгә хәер-фатихасы

1
2

3

Ә хәзер, кол ым Ягък уб, тыңла!
Мин сайлап алган Исраи л, колак сал!
Сине яратк ан, ана карын ында бар иткән ярдәмчең Раббы сиңа
болай ди:
„Курыкма, кол ым Ягък уб – Үзем сайлап алган Ешурун*,
чөнк и сусаган туфракк а – су,
корыган җиргә ташкыннар-елгалар агызам Мин,
Үземнең Рух ымн ы нәсел варисларыңа,
фат их амн ы балаларыңа яуд ырам.

* 43:27 ...арад ашчы

булганнар... – Ягън и рух ан илар һәм пәйг амбәрләр.
– яһүдчә «тугры» мәгънәсендә; биредә Исраи лнең шигъри кушамат ы буларак
куллан ыла (карагыз: «Канун», 32:15).

* 44:2 Ешур ун
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Алар, су буендаг ы таллар кебек, үлән арасыннан шыт ып чыгачак.
Берсе: ‘Мин – Раббын ык ы’, – дия р,
икенчесе үзен: ‘Ягък уб’, – дип атар,
өченчесе исә кул ына ‘Раббын ык ы’ дип язып куя р
һәм Исраи л исемен алыр“».
Исраи л Патшасы Раббы, аны йол ып алуч ы Күкләр Хуҗ асы Раббы
болай ди:
«Мин – беренче һәм соңг ысым ын,
Миннән башк а икенче бер алла юк!
Кем Миңа тиңләшә ала?! Килсен дә шул турыда әйтеп бирсен!
Борынг ы хал ыкн ы Мин бар иткәннән бирле
ниләр булган ын бер-бер артл ы сөйләп күрсәтсен,
шулай ук киләчәктә ниләр буласын да хәбәр итсен!
Курыкмаг ыз да, калт ыранмаг ыз да:
Мин боларн ы борынг ы заманнарда ук сезгә игълан итмәдемме,
алдан әйтеп куймад ымм ы әллә?!
Сез – Минем шаһ итларым.
Миннән башк а икенче бер алла барм ы?! –
Юк, бүтән кыя юк!
Мин берсен дә белм им!»
Сыннарга табынуның мәгънәсезлеге

9 Потларн ы ясауч ылар – барысы да яраксыз кешеләр, аларн ың яратк ан потлары
да берн инд и файда кит ерм и. Потлар, аларн ың шаһ итлары, берн и күрм иләр дә,
аңлам ыйлар да, шуңа күрә ясауч ылары хурл ыкк а төшәчәк. 10 Берн инд и файдасы
булмаган илаһн ы кем ясый, сыннарн ы кем коя соң? 11 Сыннарга табын уч ылар һәм
мәсе рисвай булачак, һөнәрчеләр бары тик кеше генә бит! Һәммәсе бергә җыел ып
бассыннар – курк уга кал ып, һәммәсе хурл ыкк а төшәчәк!
12 Тимерче, корал тот ып, утл ы күмер өст ендә эшл и, чүкечләр ярдәмендә сынн ы
эшкәртә, үзенең көчле кул ы белән аны ясый; эшли-эшли ул ачыга, хәлдән тая, су
да эчм и, тәмам көчен җуя. 13 Балта остасы агачн ы бау белән үлч и, ясаласы сынн ың
сурәтен очл ы эш корал ы белән сызып чыга, аны кискеч белән эшкәртә, җәзбә*
ярдәмендә тикшерә. Аннары, изг е урынга куя р өчен, кешегә охшат ып мат ур сурәт
ясый. 14 Ул үзенә эрбет агач ы кисеп ала; урмандаг ы бүтән агачлар арасыннан ки
парис белән имәнне сайлап алып үсәргә калд ыра. Шуннан нарат агач ы утырта, ә
яңг ыр сулары аны үстерә. 15 Агачлар кешегә ягар өчен утын була; аның бер өлеше
ут терг езүгә, өй җыл ыт уга, икмәк пешерүгә китә. Шул агачтан кеше үзенә илаһ
та ясый, аңа табына, пот ясый һәм аның алд ында сәҗдә кыла. 16 Шулай агачн ың
бер ярт ысын ул яга, аның өстендә ит кызд ырып, туйганч ы ашый. Җыл ынганнан
соң, ул: «Аһ, мин җыл ынд ым, ут җыл ысын сизәм», – ди. 17 Калган агачтан ул үзенә
* 44:13 Җәзбә

– цирк уль.
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илаһ, сын ясый, аңа табын ып сәҗдә кыла, «Котк ар мине, син минем илаһ ым бит!»
дип дога укый.
18 Бу кешеләр белм иләр һәм төшенм иләр, аларн ың күзләр е йом ык – күрм иләр,
аларн ың акыллары томаланган, фикер йөртә белм иләр. 19 Араларында берсенең
дә: «Мин агачн ың ярт ысын янд ырд ым, күмерендә икмәк пешердем, ит кызд ырып
ашад ым. Калган ярт ысыннан, җирәнг еч сын ясап, шул агач кисәг енә сәҗдә кы
лыйм м
 ы инде?!» – дип уйларга акыл ы җитм и. 20 Анд ый кеше тузан арт ыннан куа,
чуа лган акыл ы аны ялг ыш юлга кертә, ул үзен котк ара алм ый яисә: «Уң кул ымдаг ы
әйбер ялган түг ел микән?» – дип әйтә алм ый.
Раббы – Бар итүче һәм Коткаручы
21

22

«Боларн ы исеңдә тот, әй Ягък уб,
исеңдә тот, Исраи л, чөнк и син – Минем кол ым!
Сине Мин бар иттем, син – Минем кол ым,
һәм Мин сине онытмая чакм ын, Исраи л!
Синең җиная тьләреңне – томан,
гөнаһларыңн ы бол ыт кебек куы п таратачакм ын.
Миңа кайт, чөнк и Мин сине йол ып алд ым», – ди Раббы.

23

И күкләр, сөенегез-гөрләшегез, чөнк и мон ы Раббы эшләде!
Җир тирәнлекләре, шатл ыктан кычк ырыг ыз!
Куан ыш ып җырлап җибәрег ез, таулар,
урман вә андаг ы барл ык агачлар,
чөнк и Раббы Ягък убн ы йол ып алд ы,
һәм Исраи лдә Ул Үзенең дан-шөһрәтен күрсәтәчәк!

24

Сине йол ып алуч ы Раббы,
ана карын ында сине бар иткән Раббы болай ди:
«Мин – Раббы, һәммә нәрсәне Бар итүче,
Мин берүзем күкләрне түшәдем,
һичбер ярдәмчесез җирне җәеп җибәрдем.
Ялган пәйгамбәрләр күрсәткән билг еләрне юкк а чыгарам,
күрәзәчеләрнең акылсызл ыкларын фаш итәм,
акыл ияләрен җиңеп чыгам,
аларн ың белемнәрен ахмакл ыкк а әйләндерәм,
Үз кол ымн ың сүзен расл ыйм,
Үз илчеләрем әйт кәнне торм ышк а ашырам,
Иерусал им турында:
„Анда кешеләр китереп урнашт ырырм ын“, – дим,
Яһүдә калалары турында:
„Алар яңадан төзелер, хәрабәдән калк ып чыгар“, – дим,
тирән суларга:
„Кибег ез! Мин сезнең ташк ын суларн ы киптерәм“, – дим,

25

26

27
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28

45

Кир турында: „Ул – Минем көт үчем,
һәм ул Минем ихт ыя рымн ы үтиячәк“, – дим,
Иерусал им хак ында: „Ул яңадан төзеләчәк!“,
Аллаһ ы йорт ы хак ында: „Ул кабат терг езеләчәк!“ – дип әйтәм».
Кир – Раббы сайлап алган патша

1

2-3

4

5

6

7

8

Кирн ың баш ына Раббы Үзе смай сөртте.
Ул, аны уң кул ыннан тот ып, хал ыкларн ы аңа буйсынд ыра,
патшаларн ы коралсызланд ыра,
аның алд ында бөтен ишекләрне ача – капк алар аны туктата алм ый.
Кирга Раббы болай ди:
«Мин, синең алд ыңнан барып, тауларн ы тиг езләрмен,
бак ыр ишекләрне җимерермен, тимер бикләрне ватарм ын,
караңг ыда сакланган хәзинәләрне,
яшереп калд ырган байл ыкларн ы сиңа бирермен.
Шунда син Минем Исраи л Алласы,
исемеңне атап сиңа дәш үче Раббы икәнемне белерсең!
Кол ым Ягък уб – Үзем сайлап алган Исраи л хак ына
Мин синең исемеңне атап чак ырд ым,
сиңа мактаул ы исем бирдем, гәрчә син Мине белмәсәң дә.
Мин – Раббы, башк асы юк,
Миннән башк а икенче бер алла юк!
Гәрчә Мине белмәсәң дә, Мин сине көчле итәм.
Мин Раббы икәнне, икенче берәүнең юкл ыг ын
коя ш чыг ыш ыннан коя ш бат ыш ына кадәр белсеннәр өчен,
шулай эшл им Мин.
Мин якт ыл ык барл ыкк а китерәм һәм караңг ыл ык ясыйм,
иминлек алып киләм һәм бәла-казалар җибәрәм.
Боларн ың һәммәсен Мин – Раббы эшл им!
Әй күкләр, хаклык-дөреслек яуд ырыг ыз,
өстән, бол ытлардан яусын ул.
Җир өсләре ачыл ып китеп, кот ыл у калк ып чыксын,
хакл ык, шыт ып чыг ып, аның белән бергә үссен.
Мон ы Мин – Раббы бар иттем».
Раббы – бердәнбер Хак им

9

Үзен Бар итүче белән бәхәсләшкән,
чүлмәк ват ыклары арасында
үзе дә чүлмәк китег е булган затк а – кайг ы!
Чүлмәкчегә балч ык: «Син нәрсә ясыйсың?» – дип әйтерме?!
Кул ың ясаган әйбер синең хакта:
«Аның куллары булд ыксыз!» – дип әйтерме?!
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Атасына: «Дөнья га кемне туд ырасың?»,
ә анасына: «Кемгә торм ыш бирәсең?» – дип әйт үче затк а – кайг ы!

11

Раббы, Исраи лнең изг е Алласы, аны Бар итүче болай ди:
«Сезгәме Миннән балаларымн ың киләчәг е турында сорарга?!
Сезгәме иҗат җимешем белән нәрсә эшләргә кирәклег ен Мине
өйрәтергә?!
Мин Җирне, андаг ы адәм балаларын бар кылд ым,
Минем кулларым күкләрне түшәде,
һәм күк гаскәре белән дә Мин җитәкчелек итәм.
Кир патшан ы Мин хак ния тем белән уятт ым,
Мин аның барл ык юлларын тиг езләя чәкмен.
Ул Минем каламн ы төзеячәк,
сөрелгән халк ымн ы түләү вә бүләк таләп итм ичә азат итәчәк», –
ди Күкләр Хуҗ асы Раббы.

12

13

14

Раббы болай ди:
«Мисырн ың байл ыг ы, Хәбәшстанн ың кереме
һәм озын буйл ы себал ылар синең кулга төшәчәк, синеке булачак.
Алар, зынҗ ырларын өстерәп, синең арттан китәчәк,
карш ыңда баш иеп: „Аллаһ ы бары синең белән генә,
Аңардан башк а икенче бер алла юк!“ – дип ялварачак».

15

Син, чынлап та, яшерен Аллаһ ы, Исраи л Алласы, Котк аруч ы!

16

Пот ясауч ылар һәммәсе оят-хурлыкка кал ыр,
рисвай бул ып барысы бергә китеп барыр.
Исраи лне исә Раббы котк арыр, мәңг елеккә котк арыр!
Сез гомердә дә оят вә хурл ыкк а калмая чаксыз!

17

18

19

Җирне бар иткән,
аны шуш ы рәвешенә китереп ныг ытк ан,
буш калд ырм ыйча яшәрлек итеп яратк ан Аллаһ ы,
күкләрне булд ыруч ы Раббы, болай дип әйтә:
«Мин – Раббы, башк асы юк! – ди. –
Мин яшертен генә, караңг ы почмактан торып сөйләмәдем,
Ягък уб нәселенә: „Мине буш урыннан эзләг ез“, – дип әйтмәдем.
Мин – Раббы, дөреслекне әйт үче, хак ыйк атьне игълан итүче!
Раббы һәм Бабил илаһлары

20

Әй хал ыкларн ың имин калганнары, бергә җыел ып якынрак килег ез!
Агач потлар күтәреп йөрүчеләр,
котк ара алмаган илаһк а дога кылган кешеләр берн и аңлам ый.
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22

23

24

25

46

1

2

3

4

* 46:1 Бәл,

Сөйләп бирег ез, дәл илләр китерег ез!
(Әйдә, киңәшләшсеннәр үзара!)
Кем бу турыда алдан хәбәр итте,
борынг ы заманда ук кем сөйләп бирде? – Мин, Раббы, түг елме?!
Миннән башк а икенче бер алла юк!
Мин гадел вә котк аруч ы Аллаһ ы,
бүтән анд ый берәү дә юк!
Миңа йөзег ез белән борыл ыг ыз, җирнең бар тарафлары,
шулчак сез кот ыл ып кал ырсыз,
чөнк и Мин – Аллаһ ы, башк асы юк!
Мин Үземнең бар бул уы м белән ант иттем,
авызымнан бары тик дөреслек кенә,
һич үзгәрмәс хак сүз генә чыкт ы:
„Минем алда һәркем тез чүгәчәк,
һәр тел Минем исем белән ант итәчәк!“
„Хаклык-дөреслек вә көч бары тик Раббыда гына“, –
дия чәкләр Минем хакта.
Миңа дошманл ык саклаган һәркем
Минем алда оят-хурлыкка калачак.
Ә Исраи лнең барл ык ток ымнары
Раббы хак ына акланачак һәм данга күмеләчәк!»
Бәл тез чүкте, Нәбу* буй сонд ы –
аларн ың сыннары терлек, йөк хайваннары өстенә төя лгән.
Элек аларн ы сез күтәреп йөрсәг ез,
хәзер исә алар йонч ыган хайваннар өстенә
авыр йөк бул ып төя лгән*.
Илаһларыг ыз буй сонд ы, тез чүкте,
үзләрен котк ара алмад ы – әсир төште.
Раббы болай дип әйтә:
«Тыңлаг ыз Мине, Ягък уб угыллары,
Исраи л халк ын ың исән калганнары!
Мин сезне туган көнег ездән үк,
дөнья га килгәннән бирле күтәреп йөрттем.
Сез картайганч ы, Мин шул бул ып кал ырм ын,
Мин сезне, чәчләрег ез агарганч ы, күтәреп йөртермен.
Сезнең Бар итүчег ез дә, күтәреп йөрт үчег ез дә – Мин ул!
Мин күтәреп йөртәм һәм котк арам.

Нәбу – Бабил илаһлары.
җиңел үе һәм андаг ы илаһларн ың «әсир төш үе» турында сүз бара.

* 46:1 Бабилнең
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47

Кемгә охшат ырсыз, кем белән чаг ышт ырырсыз икән Мине?!
Миңа* тиңләшердәй кемгә охшат ырсыз икән?!
...Алт ынн ы акча янч ыг ыннан чыгарып,
көмешне үлчәүгә куеп үлч иләр дә,
илаһ коеп ясар өчен, көмешчегә бирәләр,
аннары шул ясалма сынга табыналар, аның алд ында сәҗдә кылалар.
Аны иңбашларына күтәреп йөртәләр дә
үз урын ына баст ырып куя лар –
ул шунда кузгалм ыйча тик басып тора.
Аңа кат ы итеп дәшсәң дә, ул җавап бирмәс, бәладән котк армас.
Әй фетнәчеләр, исег ездә тот ыг ыз сез мон ы,
кайг ыдан ыңг ыраш ыг ыз һәм акыл ыг ызга килег ез!
Электә, борынг ыда булганнарн ы исег езгә төшерег ез.
Аллаһ ы – Миндер, башк асы юк!
Мин – Аллаһ ы, Миңа охшаган бүтән зат юк!
Ахырда нәрсәләр буласын баштан ук әйтәм,
әле булмаганн ы Мин борынг ы заманнардан ук әйтеп киләм.
Мин: „Үз ния темне торм ышк а ашырырм ын,
теләгән һәр нәрсәмне җиренә җиткерермен!“ – дим.
Көнч ыг ыштан, ерак илдән Мин бер кырг ый кошн ы* –
ния темне торм ышк а ашыруч ын ы чак ырд ым.
Мин әйттемме – сүземне җиренә җиткерәм,
ния тләдемме – башк арып чыгам!
Үҗәтләр, тугрыл ыктан ерак торуч ылар, тыңлаг ыз Мине!
Менә, Мин кот ыл у алып киләм, ул инде бик якын,
котк ару гамәлем кичекмәя чәк.
Сионга Мин – кот ыл у,
Исраи лгә Үземнең дан-шөһрәтемне бүләк итәм.
Бабилнең кимсетелүе

1

2

3

* 46:5 Миң а...

Урын ыңнан төш, гыйффәтле Бабил-кыз, тузанга утыр!
Тәхетең юк инде, җиргә утыр, килдан иләр кызы!
Моннан ары сине назл ы вә нәфис дип әйтмәсләр.
Тег ермән таш ы алып он тарт;
бөркәнчег еңне сал,
итәкләреңне җыеп, аякларыңн ы шәрәләндер дә
елгаларн ы кичеп чык.
Тәнең ачыл ыр синең, хәтта оят җирең дә күренеп торыр.
– Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Безг ә.
– Биредә фарсы патшасы Кир күздә тот ыла.

* 46:11 ...кошны...
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Үчемне алырм ын,
беркем Миңа комачауламас!»
4

Безнең Котк аруч ыбыз – Исраи лнең изг е Алласы!
Аның исеме – Күкләр Хуҗ асы Раббы!

5

Раббы болай ди:
«Дәшм и генә утыр да караңг ыга кереп югал, килдан иләр кызы!
Чөнк и сине инде патшал ыклар хуҗ абикәсе дип йөртмәя чәкләр.
Үз халк ыма ачуы м чыг ып,
Мин аны – милкемне – мәсхәрәгә дучар иттем,
синең кулга тапш ырд ым, Бабил,
ә син аларга рәхим-шәфкать күрсәтмәдең,
хәтта карт-корылар җилкәсенә чиктән тыш авыр йөк салд ың.
Син: „Мәңг е хуҗ абикә булачакм ын!“ – дидең,
мон ың нәрсә белән бетәсен уйламад ың да,
фикер дә йөртеп карамад ың.

6

7

8

9

10

11

12

13

Ә хәзер, байлык-ләззәт сөюче, иминлектә яшәүче кыз,
эчеңнән: „Мин генә! Миннән башк а беркем юк!
Мин тол хат ын бул ып калмая чакм ын,
балаларымн ы берк айчан да югалтмая чакм ын!“ –
дип уйлауч ы кыз, әйт кәннәремне тыңла!
Кинәт кенә, бер көн эчендә бу ике бәла – баласыз вә тол кал у –
өстеңә берьюл ы киләчәк, бар көченә сиңа ябырылачак,
гәрчә сихерле эшләрең күп, тылсым ың куә тле булса да.
Эшләреңне син явызл ыг ыңа тая н ып эшләдең,
„Мине беркем күрм и“, – дидең.
Акыл ың вә белемең юлдан язд ырд ы сине.
Эчеңнән: „Мин генә! Миннән башк а беркем юк!“ – дип уйлад ың.
Өстеңә бәла киләчәк синең – сихер белән кот ыла алмассың,
афәт ябырылачак – син аңардан качалмассың;
кинәттән, көтелмәгән һәлакәт килер сиңа.
Әйдә, яшь чаг ыңнан ук шөг ыльләнгән сихер эшләреңне дәвам ит,
күп төрле әфсен-төфсеннәреңне ташлама:
бәлк и, берәр нәрсәгә ирешерсең дә,
кемне дә булса курк ыта алырсың.
Сиңа бирелгән киңәшләрдән арып беттең инде.
Әйдә, күк күзәт үчеләр вә йолд ызч ыларың –
һәр яңа ай баш ында гаи птән хәбәр бирүчеләрең, килеп,
сине котк арып карасыннар.
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15

48

Әнә, алар салам кебек:
ут аларн ы янд ырып бетерә – алар үзләрен дә котк ара алм ый.
Җыл ын ырл ык күмер түг ел бу, карш ында утырырл ык ут түг ел.
Синең белән бергә эшләгән,
яшь чаг ыңнан ук сәүдә итешкән кешеләр әнә шунд ый бул ып чыкт ы:
аларн ың һәммәсе үз юлы белән китеп бард ы,
сине котк арырдай беркем калмад ы».
Башбирмәс Исраи л

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Тыңлаг ыз, Исраи л исемен йөрт үчеләр,
Яһүдәнең нәсел варислары – Ягък уб угыллары!
Сез Раббы исеме белән ант итәсез,
Исраи л Алласын чак ырасыз,
ләк ин тугрыл ык вә тәкъвал ыктан ерак торасыз.
Шулай, сез үзег езне изг е кала исеме белән атыйсыз,
Исраи л Алласына тая насыз,
Аның исеме – Күкләр Хуҗ асы Раббы!
Ул болай ди:
«Бул ып узган вак ыйгалар турында
Мин алдан ук әйтеп куйган идем –
ул сүзләр Минем авыздан чыкт ы;
Мин игълан иттем һәм торм ышк а да ашырд ым,
барысын кинәттән эшләдем.
Үҗәт хал ык икәнеңне, муен ыңн ың – тимердән,
маңгаеңн ың бак ырдан бул уы н белдем Мин синең.
Шуңа күрә боларн ы сиңа күпкә алдан белдердем,
соң ыннан син: „Илаһ ым эшләде мон ы,
агачтан ясалган, коеп эшләнгән сыннарым шулай билг еләде“, –
дип әйтмәсен өчен, алдан хәбәр итеп куйд ым.
Син бу хакта ишеттең – инде менә карап бак!
Мон ың хак бул уы н тан ым ыйсыңм ы?
Хәзер исә Мин сиңа яңа,
син белмәгән яшерен нәрсәләр хак ында белдерәм.
Болар элек булмад ы, хәзер генә гамәлгә аша.
Бүг енгә кадәр син бу хакта ишетмәдең,
„Мин инде мон ы белә идем“, – дип әйтә алм ыйсың.
Син ишетмәдең дә, белмәдең дә,
колаг ың күптәннән томаланган инде синең.
Мин синең хыя нәтче икәнеңне белә идем;
туганнан алып фетнәче дип йөрттеләр сине.
Ачуы мн ы Мин Үз исемем хак ына баст ырып киләм,
Үземне дан-шөһрәтем хак ына тыеп киләм – сине юк итм им.
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11

Менә, Мин сине утта эретеп чистартт ым,
ләк ин көмеш кебек итеп түг ел –
Мин сине газап учаг ына сал ып сынад ым.
Мон ы Мин Үземнең хакк а эшл им,
чөнк и Минем исем мәсхәрәгә кал ырга тиеш түг ел!*
Үземнең дан-шөһрәтемне Мин икенче берәүгә бирмәя чәкмен!
Раббының Исраи лне Бабилдән коткаруы

12

13

14

15

16

Тыңла әле Мине, Ягък уб йорт ы,
Үзем сайлап алган Исраи л халк ы!
Бу – Мин, беренче һәм соңг ысым ын!
Минем кул ым җиргә ниг ез салд ы,
һәм Минем уң кул ым күкләрне түшәде –
Мин чак ыруга, алар бергәләп торып басачак.
Һәммәг ез җыел ыг ыз һәм тыңлаг ыз:
пот-сыннар арасыннан кем мон ы алдан әйтә алд ы?!
Раббын ың сөекле кешесе*
Бабилгә каг ыл ышл ы Раббы ихт ыя рын торм ышк а ашырачак,
үз кул ы белән килдан иләргә карш ы көрәшәчәк.
Алдан Мин әйттем мон ы, Мин!
Аны чак ырып алуч ы да Мин!
Аны Мин китердем, һәм ул җиңәчәк!
Килег ез яныма, тыңлаг ыз Мине:
Мин баштан ук яшереп сөйләмәдем;
бу вак ыйгалар башланганда, Мин шунда идем инде».
«Хәзер Хуҗа-Раббы мине* вә Үзенең Рух ын җибәрә!»

17

18

19

Котк аруч ы Раббы, Исраи л халк ын ың изг е Алласы, болай ди:
«Мин – Раббы, синең Аллаң,
синең файдаңа өйрәт үчемен,
сине барыр юлыңа баст ыруч ым ын.
Минем әмерләремә колак салсаң икән!
Шул чаг ында бәхетең елга бул ып агар,
бәрәкәтең диңг ез дулк ыннары сыман мул бул ыр иде.
Ток ымнарың ком бөртекләре сыман ишле,
синнән туган балалар ком бөртекләре сан ынча хисапсыз бул ыр иде;

* 48:1 ...Мин ем

исем мәсх әрәгә калырга тиеш түгел! – Бу урын борынг ы грек телендәг е тәрҗе
мәг ә ниг езләнг ән.
* 48:14 ...кеш ес е... – Бир едә фарсы патш асы Кир күздә тот ыл а.
* 48:16 ...мин е... – Фарсы патш асы Кир сүзләр е дип фаразл ан а.
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аларн ың исеме сызып ташланмас, Минем алда юкк а чыкмас иде».
20

21

22

49

Бабилдән чыг ыг ыз, килдан иләрдән кач ыг ыз!
Бу хакта кычк ырып игълан итег ез,
җир читенә кадәр хәбәр тарат ыг ыз:
«Раббы Үзенең кол ы Ягък убн ы йол ып алд ы!» – дип әйтег ез.
Исраи л иләрне Ул чүлдән алып барганда,
сусаудан газап чикмәде алар.
Ул аларга сун ы таштан агызып бирде:
кыя н ы ярд ы, һәм аннан су бәреп чыкт ы.
«Явызларга тын ычл ык юк!» – ди Раббы.
Раббы колы – бар халыкларга яктылык чыганагы

1

2

3

4

5-6

7

«Әй диңг ез ярлары, тыңлаг ыз мине!
Ерак илләрдәг е хал ыклар, колак сал ыг ыз!
Мин дөнья га туганч ы ук, Раббы мине чак ырд ы,
ана карын ында чаг ымда ук исемемне атап дәште.
Телемне үткен кыл ыч кебек итте,
кул ын ың күләгәсе белән мине каплад ы,
мине очл ы ук итте һәм Үзенең садаг ына яшерде.
Ул миңа: „Син – Минем кол ым, Исраи л.
Синең арк ыл ы Мин Үземә дан-шөһрәт табачакм ын“, – диде.
Мин: „Юкк а гына тырышк анм ын,
көчемне бушк а, зая га әрәм иткәнмен“, – дип уйлад ым.
Әмма Раббы мине аклар;
миңа тиешле бүләк Аллам кул ында.
Ягък уб ток ым ын Үзенә кайтару,
Исраи л халк ын Үз янына җыю өчен,
Раббы мине анам карын ында бар кылд ы һәм Үз кол ы итте.
Аның алд ында мин данл ы,
Аллам – минем көчем ул.
Хәзер Раббы: „Ягък уб ыругларын яңадан аякк а баст ыру,
Исраи лнең калган халк ын кире кайтару өчен,
Минем кол ым бул уы ң гына аз;
котк ару гамәлем җирнең читләренә барып җитсен дип,
Мин әле сине хал ыкларга якт ыл ык чыганаг ы итәчәкмен“, – ди».
Һәммәсе нәфрәтләнеп караган,
хал ыклар тарафыннан мәсхәрә ителгән колга –
хөкемдарларн ың кол ына –
Исраи лнең Котк аруч ысы, аның изг е Раббы Алласы, болай ди:
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«Тугры Раббы хак ына,
сине сайлап алган Исраи лнең изг е Алласы хак ына патшалар,
сине күреп, урыннарыннан торыр,
түрәләр синең алда җиргә йөзт үбән каплан ыр».
Сио н балаларының кире кайтуы
8

9

10

11
12

13

14
15

16
17
18

Раббы болай ди:
«Күңелемнең хуш чаг ында Мин сиңа җавап бирермен,
кот ыл у көнендә сиңа ярдәм итәрмен.
Илне терг езү, ташланд ык биләмәләрне янә өләш ү өчен,
Мин сине сакларм ын;
син – халк ым белән төзегән килеш үнең билг есе бул ырсың.
Тотк ыннарга син: „Чыг ыг ыз!“,
караңг ыда калганнарга: „Сез иреклесез!“ – дип әйтерсең.
Алар үзләренә юл буйларында,
шәрә калк ул ыкларда көт үлекләр табарлар.
Алар ач булмаслар, суга интекмәсләр,
көйдерг еч эсседән, кызу коя штан зыя н күрмәсләр,
чөнк и аларн ы Шәфк ать күрсәт үче җитәкләп йөртер,
чишмәләр янына китерер.
Мин Үземнең барл ык тауларымн ы юлга әйләндерермен,
олы юлларым биектә бул ыр.
Менә, ерактан кешеләр килер:
берәүләр төнья ктан вә көнбат ыштан,
икенчеләр исә Севене* җиреннән килер.
Әй күкләр, сөенегез-гөрләшегез!
Әй җир, шатлан!
Әй таулар, куан ыш ып җырлап җибәрег ез!
Чөнк и Раббы Үзенең халк ына юан ыч бирде
һәм җәбер-золым күргәннәргә шәфк ать кылд ы».
Сион: «Раббы мине ташлад ы, Хуҗам-Хаким мине онытт ы!» – ди.
Раббы әйтә: «Ана кеше үзенең имчәк баласын оныт ырм ы?!
Йөрәг еннән өзелеп төшкән баласын кызганмасм ы?!
Хатын-кыз үз баласын оныта калса да, Мин сине онытмая чакм ын!
Мин сине Үземнең учларыма язып куйд ым,
диварларың һәрчак күз алд ымда.
Угылларың сиңа ашыга,
ә сине җимереп бөлг енлеккә төшергәннәр читкә китеп бара.
Күзләреңне күтәреп тирә-ягыңа кара:

* 49:12 Сев ен е

– яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Син им. Борынг ы Мисырн ың көнья
гында урнашк ан кала; хәзерг е Асуа н.
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19

20

21

22

23

24
25

26

угылларың, җыел ыш ып, синең янга килә.
Мин Үземнең бар бул уы м белән ант итәм:
син аларн ың барысын зиннәтле әйбер кебек өстеңә кия рсең,
кәләш сыман бизәнерсең, – дип белдерә Раббы. –
Җимерелеп бушап калган идең син, җирең таланган иде.
Хәзер инде, Сион, халк ың күплег еннән синдә кысан булачак,
ә сине талаганнар синнән китәчәк.
Син „инде югалтк анм ын“ дип уйлаган балаларың сиңа:
„Монда безгә кысан, иркенләп яшәргә безгә урын бир!“ –
дия чәкләр.
Шул чаг ында син күңелеңнән:
„Кем туд ырд ы соң миңа бу балаларн ы?
Мин бит аларн ы югалт к ан һәм кысыр калган идем,
йорт ымнан читтә, куы лган идем.
Аларн ы кем үстергән соң?
Мин бөтенләй ялг ыз калган идем бит, кая н килгән соң алар?“ –
дия чәксең».
Хуҗа-Раббы болай ди:
«Мин, кул ымн ы сузып, хал ыкларга ишарә ясарм ын,
кавемнәр күрерлек итеп, байраг ымн ы күтәрермен,
һәм алар синең угылларыңн ы кулларына алып,
кызларыңн ы иңбашларына утырт ып алып килерләр.
Патшалар синең балаларыңн ы тәрбия кыл ыр,
патшабикәләр исә балаларыңн ың сөт анасы бул ыр.
Хал ыклар, маңгайлары җиргә тигәнче, сиңа баш ияр,
аяг ыңдаг ы тузанн ы ялар.
Шулвак ыт син Минем Раббы бул уы мн ы аңларсың.
Миңа өмет баглаганнар оятк а калмая чак».
Көчле кешенең табыш ын кул ыннан тарт ып алырга мөмк инме?!
Зал им кул ына* әсир төшкәнне котк арып булам ы?!
Раббы шулай ди:
«Әйе, әсир төшкәннәр көчле кешедән тарт ып алын ыр,
зал имнең табыш ы йол ып алын ыр!
Сиңа карш ы булганнарга Мин Үзем карш ы торырм ын
һәм синең угылларыңн ы котк арырм ын!
Сиңа зол ым кылганнарга үз тәнендәг е итне ашат ырм ын,
һәм алар, шәраб эчкән кебек, үз кан ыннан исерер.

* 49:24

Залим кулына... – Кумран кулъязмасыннан тәржемә ителг ән. Масорет текс т ында:
тәкъва кешег ә.
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Шул чаг ында һәртөрле җан иясе Минем – Раббы,
синең Котк аруч ың,
Йол ып алуч ың вә Ягък убн ың кодрәтле Алласы
икәнемне беләчәк».

50

Коткарыр өчен Раббының көче җитәрлек
1

2

3

Раббы болай ди:
«Мин куы п чыгарган әнкәг езнең талак хат ы барм ы әллә?!
Яисә Мин сезне берәрсенә әҗәтемне кайтарыр өчен сат ып
җибәрдемме?!
Менә, гөнаһларыг ыз өчен сат ылд ыг ыз сез,
сезнең җиная т ьләр арк асында куы лд ы әнкәг ез.
Мин килгәндә, ни өчен беркем юк иде,
Мин чак ырганда, нигә беркем җавап бирмәде?
Сезне йол ып алыр өчен, Минем кул ым кыск ард ым ы,
котк арыр өчен, көчем-куәтем җитм име әллә?!
Мин җикерүгә диңг ез кибә, елгалар чүлгә әйләнә,
бал ыклар сусыз чери, су җитмәгәнгә үлә.
Мин күкләргә караңг ыл ык япмасы ябам,
кайг ы киеме кидерәм».
Раббы колының хур ителүе һәм аклануы

4

5
6

7

8

9

«Хәлдән тайган бәндәгә сүзем белән ныкл ык бирер өчен,
Хуҗа-Раббы миңа
үгет-нәсыйхәткә колак сал уч ы зирәкләр теле бирде.
Үгет-нәсыйхәт алуч ы зирәкләр кебек тыңласын дип,
һәр иртәдә Ул минем колаг ымн ы уята.
Хуҗа-Раббы минем колаг ымн ы ачт ы,
һәм мин карш ыл ык күрсәтмәдем, кач ып китмәдем.
Кыйнауч ыларга – җилкәмне,
сак ал ымн ы йолк уч ыларга яңаг ымн ы куйд ым,
битемне – хурлаудан, төкерекләрдән яшермәдем.
Хуҗа-Раббы ярдәм итә миңа,
шуңа күрә хурл ык миңа каг ылм ый,
шуңа күрә йөземне чакма таш кебек тотам:
үземнең оятк а калмая чаг ымн ы беләм.
Мине аклауч ы инде якын!
Кем дәгъвалаш ырга тел и минем белән?
Әйдә, хөкем алд ына басыйк!
Кем минем белән хөкем итешергә тел и – карш ыма чыксын!
Хуҗа-Раббы Үзе миңа ярдәм итә – кем мине хөкем итә алыр?!
Менә, алар һәммәсе дә кием кебек тузып бетәчәк,
аларн ы көя ашая чак».
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10

11

51

Раббы әйтә:
«Сезнең кайсыг ыз Раббыдан курк а, Аның кол ын ың сүзен тыңл ый?
Караңг ыда утсыз йөрүче Раббы исеменә өметләнсен,
үзенең Алласына тая нсын!
Ә сез, ут кабызуч ы, яна торган уклар белән кораллан уч ы кешеләр,
әйдә, йөри бирег ез үзег ез кабызган ут,
үзег ез янд ырган ук якт ысында!
Кул ым җибәргән өлешег ез шунд ый бул ыр:
сез газап эчендә ятачаксыз!»
Раббының Сио нны юатуы

1

2

3

4

5

6

7

8

Раббы болай дип әйтә:
«Хаклык-дөреслеккә омт ыл уч ылар, Раббын ы эзләүчеләр,
тыңлаг ыз Мине!
Үзег ез уелып алынган кыя га,
үзег ез чок ып алынган тау-ташка караг ыз –
атаг ыз Ибраһ имга вә сезне туд ырган Сарага күз сал ыг ыз!
Мин Ибраһ имн ы чак ырганда, ул әле ялг ыз иде,
әмма Мин аны фат их алад ым, аның нәселен үрчеттем.
Раббы Сионн ы юатачак, аның бөтен хәрабәләрен тын ычланд ырачак,
чүлләрен Гадән бакчасыдай,
сахраларын Раббы бакчасыдай итәчәк.
Анда шатл ык вә күңеллелек,
Раббыга рәхмәт уку вә дан җырлау хөкем сөрәчәк.
Тыңла Мине, халк ым! Колаг ыңн ы куеп тыңла, кабиләм!
Хакт ыр: Минем тарафтан канун-карар биреләчәк,
һәм гадел хөкемем хал ыкларга ут якт ысы булачак.
Мин якларга-сакларга әзермен,
Мин алып килә торган кот ыл у инде юлда.
Үз кул ым белән Мин хал ыкларга гадел хөкем чыгарачакм ын.
Яр буендаг ы җирләр Миңа ышан ып, көч-куәтемә өметләнеп торачак.
Күзләрег езне күккә күтәреп баг ыг ыз һәм аск а – җиргә караг ыз:
күкләр төтен кебек таралачак, ә җир кием кебек тузачак,
кешеләре чебен кебек үлеп бетәчәк,
Минем котк аруы м исә мәңг елек, хакл ыг ым дәвамл ы.
Хаклык-дөреслекне бел үчеләр,
Минем кан ун ымн ы йөрәг ендә йөрт үчеләр, тыңлаг ыз Мине!
Кешеләрнең сезне хурлавыннан курыкмаг ыз,
мәсхәрәле сүзләреннән кот ыг ыз алынмасын,
чөнк и алар корт төшкән кием, көя ашаган йон кебек булачак;
ә Минем хакл ыг ым мәңг елек,
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Минем котк аруы м буыннан-буынга дәвам итәчәк».
9

10

11

12

13

14
15

16

Уян, уян, и Раббы кул ы, көч җый!
Элекке көннәрдәг е, борынг ы заманнардаг ы сыман уян!
Раһабн ы кискәләп ташлауч ы,
аждаһа еланн ы чәнчеп үтерүче син түг елме?!
Диңг езне, тирән упк ын суларын киптерүче,
йол ып алынган кешеләр үтә алсын өчен, диңг ез тирәнлекләрен
так ыр юлга әйләндерүче син түг елме?!
Раббы йол ып алган кешеләр кире кайт ыр,
Сионга сөенешеп-гөрләшеп килер,
аларн ың баш очында шатл ык таҗ ы мәңг е балк ыр.
Алар күңел күтәренкелег е, шатлык-куаныч табар,
кайгы-хәсрәт, көрсен үләр кач ып китәр.
Раббы әйтә:
«Мин, Мин Үзем – сезнең Юат уч ыг ыз!
Үлемле адәм угл ыннан,
үләндәй шиңә торган бәндәдән нигә курк ырга сезгә?
Сезне бар иткән Раббын ы,
күкләрне түшәгән һәм җирнең ниг езен салган Затн ы онытт ыг ыз сез.
Сезне изүче зал имнең ачуы ннан һәр көнне берт уктам ый дер
калт ырап торасыз.
Әмма кайда соң хәзер ул зал имнең ачуы?!
Әсирлеккә эләккәннәр озаклам ый азат ителәчәк –
чок ыр төбендә үлмәя чәк*, икмәккә мохтаҗл ык кичермәя чәк.
Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз,
дулк ыннар үкерерлек итеп диңг езне ярсыт уч ым ын;
Минем исемем – Күкләр Хуҗ асы Раббы!
Мин Үз сүзләремне сезнең авызга салд ым,
сезне Үз кул ымн ың күләгәсенә яшердем;
күкләрне түшәдем, җирнең ниг езен салд ым,
Сионга: „Син – Минем халк ым“, – дидем».
Раббының ачу касәсе

17

18

Уян, уян, аяг ыңа торып бас, Иерусал им!
Раббы кул ыннан алган ачу касәсен –
сине чайк ал ырга мәҗбүр иткән ул тустаганн ы –
төбенә кадәр эчтең син.
Үзең тапк ан угыллар арасыннан сине беркем дә озата бармад ы,

* 51:14 ...чокыр

төбендә үлмәячәк... – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «һәлак булмая чак, каберг ә
кермәя чәк» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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19
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52

үзең үстергән угыллар арасыннан берәү дә кул ыңнан җитәкләмәде.
Бер-бер артл ы ике бәла килде синең баш ыңа –
кем кызган ыр икән сине?
Бөлг енлек вә һәлакәт, ачл ык вә кыл ыч килде –
кем юатыр икән сине?
Угылларың хәлдән тайган,
тозакк а эләккән болан кебек, һәрбер урам чат ында ята;
Раббын ың ачу-каһәре аларн ы шуш ы хәлгә салд ы –
Аллаңн ың җикерүе дәһшәтледер!
Шулай итеп, тыңлап тор мон ы, газап чиг үче,
шәрабсыз сәрх уш булган Иерусал им!
Хуҗа-Раббы, Үз халк ын ың эшен яклауч ы Аллаң болай ди:
«Менә, сине чайк ал ырга мәҗбүр иткән касәне Мин
кул ыңнан алд ым,
син инде Минем ачуы м тустаган ыннан бүтән эчмәссең.
Мин аны газаплауч ыларың кул ына,
сиңа: „Җиргә ят, без сине таптап үтәрбез!“ – дип,
сырт ыңн ы урам туфраг ы урын ына таптауч ыларга тапш ырам».
Раббының Иерусалимне йолып алуы

1

2

Уян, уян, Сион, көч җый!
Асыл киемнәреңне ки, Иерусал им, изг е кала!
Чөнк и моннан ары инде сиңа
с
сөннәтсез вә пакь булмаган кеше кермәя чәк.
Аяг ыңа торып бас, өстеңдәг е тузанн ы как,
урын ыңа утыр, Иерусал им!
Муен ыңнан зынҗ ырларн ы алып ташла, әсир төшкән Сион-кыз!

Чөнк и Раббы болай ди:
– Сез бушк а сат ылган идег ез, шуңа күрә көмеш түләм ичә йол ып алыначаксыз.
4 Хуҗа-Раббы болай ди:
– Минем халк ым килмешәк сыйфат ында яшәр өчен, башта Мисырга киткән иде,
аннары аны бер гаепсезгә Ашш ур җәберләде. 5 Хәзер инде монда Минем нәрсәм
калд ы? – дип белдерә Раббы. – Халк ым түләүсез-нисез куы п алып кителә, ә аның
хаким-түрәләре үкереп елый, – ди Раббы. – Даи м и рәвештә, һәр көнне Минем
исемем хур ителә. 6 Әмма Минем халк ым исемемне тан ыя чак; көне җиткәч: «Менә
Мин!» – дип әйт кән Зат бул уы мн ы беләчәк.
3

7

Таулар кичкән хәбәрченең кил үе ничек куан ычл ы!
Ул тын ычл ык игълан итә, сөенечле хәбәр алып килә,
кот ыл у турында белдерә,
Сионга: «Синең Аллаң – патшад ыр!» – дип әйтә.
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Тыңла: синең сакч ыларыңн ың тавыш ы көчәя,
алар бергәләп шатлан ыш ып кычк ыралар,
чөнк и Раббын ың Сионга кире кайт уы н
үз күзләре белән күреп торалар.
Сөенечле җыр җырлаг ыз, Иерусал им хәрабәләре,
чөнк и Раббы Үзенең халк ына юан ыч китерде,
Иерусал имне йол ып алд ы!
Раббы Үзенең изг е кул ын ың көчен барл ык хал ыклар күз алд ында
күрсәтте –
җирнең барл ык читләрендә Аллабызн ың котк аруы н күрәләр.
Китег ез, китег ез, чыг ыг ыз аннан!
Нәҗес нәрсәгә каг ылмаг ыз!
Ул урыннан чыг ыг ыз, пакьләнег ез,
Раббы савытларын алып баруч ылар!
Ләк ин сез ашыкм ый гына чыгарсыз;
чыг у белән кач ып китмәссез,
чөнк и Исраи лнең Раббы Алласы сезне алдан да,
арт ыг ыздан да саклап барыр.
Раббының газ ап чигүче колы

13

14

15

53

1
2

3

* 53:2 ...ул...

Раббы болай ди:
«Менә, Минем кол ым уңышк а ирешер,
дәрәҗә казан ыр, мактаул ы бул ыр, югары күтәрелер!
Кайчанд ыр аңа карап бик күпләр шакк атк ан иде:
аның кыяфәте бозылган, кешенекенә охшамаган,
килеш-килбәте адәм баласын ык ы кебек түг ел иде.
Әмма ул күп хал ыкларн ы гаҗәпләндерәчәк әле,
патшалар аның алд ында тын ып калачак!
Дөрестән дә, кешеләр үзләренә әйт мәгән нәрсәләрне күрәчәк,
ишетмәгән нәрсәләргә төшенәчәк».
Без алып килгән хәбәргә кем ышанд ы?
Раббы кул ын ың көче кемгә ачылд ы?
Раббы алд ында ул* – нәфис үлән, коры җирдәг е там ыр кебек үсте;
аның кыяфәтендә без соклан ырл ык мат урл ык та, бөеклек тә,
безне җәлеп итәрдәй берн и дә юк иде.
Кыен күргән, чир-газап тат ыган ул адәм
кешеләр нәфрәтенә дучар ителгән,
алар тарафыннан читкә тибәрелгән иде;
анд ый кешедән йөзне читкә борган кебек,
– Алдаг ы бүлекләрдә телг ә алынг ан Раббы кол ы турында сүз бара.
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аңа да нәфрәт белән карад ылар.
Безнең алда ул берн игә дә торм ый иде.
Ләк ин ул безнең сырх ауларн ы үз өстенә алд ы,
авыруларыбызн ы күтәреп алып китте.
Без аны Аллаһ ы тарафыннан кыйналган,
җәза бирелгән һәм җәберләнгән дип уйлад ык,
ул исә безнең җиная тьләребез арк асында тәненә җәрәхәт алд ы,
гөнаһларыбыз арк асында кыйналд ы.
Аның җәзалан уы безгә иминлек,
җәрәхәтләре сихәтлек китерде.
Без барыбыз сарыклар сыман адашып йөрдек –
һәрк айсыбыз үз юлында булд ы,
ә Раббы барыбызн ың гөнаһларын аның өстенә өйде.
Аны газапларга дучар иттеләр,
әмма ул күндәмлек белән аларн ы кабул итте,
авызын ачып берн и дәшмәде;
чал ырга алып барган сарык бәрәне сыман,
йон кырк уч ылар алд ында тавыш ын чыгармаган бәрән сыман
һичбер аваз салмад ы.
Тот ып алып аны хөкем иттеләр.
Аның язм ыш ы турында кем уйлап торган?!
Тереләр җиреннән ул тарт ып алынд ы,
халк ымн ың җиная т ьләре арк асында үлемгә хөкем ителде.
Каберне аңа яманнар арасында билг еләделәр –
аның урын ы бай кеше* янында булд ы,
гәрчә ул җәбер-золым кылмаса да,
теле ялган сүз сөйләмәсә дә.
Раббы аңа газап-сызланулар җибәрергә хәл кылд ы,
кыйнал уга дучар итте.
Әгәр дә Син, Раббы, аның җан ын сгаеп йол у корбан ы итсәң,
ул үзенең ток ым ын күрәчәк, озак яшәя чәк,
аның аша Раббы ихт ыя ры торм ышк а ашачак.
Кичергән газаплардан соң ул якт ыл ык* күрәчәк,
үз эшенең асыл ына төшенеп канәгат ьлән ү табачак.
«Минем тәкъва кол ым күпләрне аклая чак,
аларн ың гөнаһларын үз өстенә алачак, – ди Раббы. –

* 53:9

...бай кеше... – Бир едә кешеләрне талап-рәнҗетеп мал туплауч ылар күздә тот ыла.
Пәйг амбәрләр үз язмаларында анд ый юл белән баег ан кешеләрне еш кына фаш итә торг ан
булг аннар.
* 53:11 ...яктылык... – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шул ай.
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Үзен үлем кул ына тот ып биргән,
җиная тьчеләр исәбенә кертелгән өчен,
Мин аның урын ын бөекләр арасында ясарм ын,
һәм табышн ы ул көчлеләр белән бүлешер.
Ул күпләрнең гөнаһ ын үз өстенә алд ы,
җиная тьчеләрнең яклауч ысы, арадашч ы булд ы».
Раббының Иерусалимгә тугрылыгы һәм Аның тынычлык
турындагы килешүе
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«Сөен, баласыз кысыр хат ын!
Шатл ыг ыңнан кычк ыр, җырлап җибәр,
тулгак авырл ыг ын кичермәгән хат ын!
Чөнк и ирле хат ынн ык ына караганда
ире ташлаган хат ында балалар күбрәк бул ыр, – ди Раббы. –
Чат ырыңн ы киңәйт, яшәгән урын ыңда пәрдәләрне озынайт,
уңайсызлан ып торма;
чат ыр бауларын озынрак ит, казыкларын ныг ыт!
Чөнк и син уңга таба да, сулга таба да киңәя чәксең,
синең ток ым ың хал ыкларн ың җирләрен биләп алыр,
бушап калган калаларда урнаш ыр.
Курыкма, оятк а калмассың!
Рух ыңн ы төшермә, чөнк и син хурл ык кичермәссең!
Яшь чаг ыңдаг ы оятк а кал уларыңн ы оныт ырсың,
тол хат ын бул ып яшәгән вак ыттаг ы хурл ыг ыңн ы
бүтән исеңә дә алмассың!
Чөнк и синең ирең – сине Бар итүче;
Аның исеме – Күкләр Хуҗ асы Раббы!
Сине йол ып алуч ы – Исраи лнең изг е Алласы!
Аны бөтен җирнең Алласы дип йөртәләр.
Раббы сине – ташланган вә рух ы төшкән хат ынн ы,
яшьлектә кия үгә чыкк ан һәм
ире ташлап киткән хат ынн ы чак ырган кебек чак ыра, – ди Аллаң. –
Мин сине аз гына вак ытк а калд ырып торд ым,
ләк ин зур рәхим-шәфкать күрсәтеп кире кабул итәм.
Ачуы м кызган чакта,
Мин йөземне синнән кыск а вак ытк а яшереп торд ым,
ләк ин, бетмәс-төкәнмәс мәрхәмәтемне күрсәтеп,
сиңа рәхим-шәфкать кылам, –
ди сине йол уч ы Раббы. –
Бу Минем өчен Нух заман ындаг ы кебек:
Нух туфан ын ың сулары җир йөзен бүтән басмая чак,
дип ант иткән сыман,
Мин сине бүтән ачуланмаска, битәрләмәскә ант итәм.
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Гәрчә таулар урын ыннан күчсә дә, калк ул ыклар какшаса да,
Минем мәрхәмәтем синнән китмәс,
тын ычл ык турындаг ы килеш үем какшамас, –
ди сиңа рәхим-шәфкать күрсәт үче Раббы.

11

И син, давылларда йонч ыган, кайг ыга чумган бичара кала!
Менә, мат ур итеп таштан диварларыңн ы төзим,
ниг езеңне зәңгәр якуттан салам,
манара башларын кызыл ахактан ясыйм Мин синең,
капк аларыңн ы ялт ырап торган асыл таштан,
әйләндереп алган барл ык диварларыңн ы кыйммәтле таштан эшл им.
Синең барл ык балаларыңн ы Раббы өйрәтер,
алар тыныч-имин яшәр.
Син хаклык-дөреслек белән ныг ырсың;
җәбер-изелүдән ерак торырсың, курк ыр урын ың калмас;
афәттән азат бул ырсың, ул сиңа якын килмәс.
Кем дә булса сиңа һөҗ үм итә калса, бел: бу Миннән булмас;
сиңа карш ы кем генә һөҗ үм итсә дә, синнән һәлакәтен табар.
Күмерләргә ут өрүче, эш корал ы ясауч ы тимерчене Мин бар иттем,
җимерү алып кил үчене дә Мин барл ыкк а китердем.
Сиңа карш ы ясалган бер генә корал да уңышл ы булмас;
мәхкәмәдә гаеп ташлаган һәркемне син кире кагарсың.
Менә шунд ый ул, Раббы колларына тигән өлеш;
Мин аларн ы акларм ын», – ди Раббы.
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Әй сусаганнар, килегез
1

2

3

4
5

Раббы болай ди:
«Әй сусаганнар, һәммәг ез су янына килег ез!
Көмешег ез булмаганнар, килег ез, ризык алып ашаг ыз,
килег ез, көмеш түләм ичә, бушлай гына шәраб вә сөт алыг ыз!
Нигә сез ризык зат ыннан булмаган әйбер өчен көмеш сарыф итәсез,
авыр хезмәт белән тапк ан ыг ызн ы
тамак туйд ырм ый торган нәрсәгә алышт ырасыз?
Мине дикък ать белән тыңлаг ыз, һәм нигъмәтләрдән авыз итәрсез,
сый-хөрмәттән ләззәт табарсыз!
Сүзләремә колак сал ыг ыз, яныма килег ез,
тыңлаг ыз Мине, һәм сез яшәрсез.
Мин сезнең белән мәңг елек килеш ү төзермен,
Давытк а ничек тугры булсам,
сезгә дә тугрыл ык сакларга вәгъдә итәмен.
Менә, Давытн ы Мин хал ыкларга шаһ ит, юлбашч ы вә хак им иттем.
Син, Исраи л, үзең белмәгән хал ыкларн ы чак ырырсың,
һәм сине белмәгән хал ыклар Раббы Аллаң,
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Исраи лнең изг е Алласы хак ына синең янга ашыг ыр,
чөнк и Ул сине данл ы итте».
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Табарга мөмк ин булганда, Раббын ы эзләг ез,
Ул якында чакта чак ырыг ыз Аны!
Яман кеше – үзенең юлын,
бозык кеше үзенең ния тләрен калд ырып,
Раббыга әйләнеп кайтсын,
һәм Ул аңа рәхим-шәфкать күрсәтер,
Аллабызга килсен: ярл ык ауга Ул бик юмарт.
«Минем уйларым – сезнең уйлар түг елдер,
сезнең юллар – Минем юллар түг ел, – дип белдерә Раббы. –
Күкләр җир өстеннән ник адәр биек булса,
Минем юлларым да сезнең юллардан шун ың кадәр биегрәк,
Минем уйларым да сезнең уйлардан шун ың кадәр югарырак.
Күктән яуган яңг ыр яки кар кире күккә кайтмаган,
бәлк и, сугарып, җирне уңд ырышл ы иткән,
чәчкән кешегә – орл ык, ашаган кешегә икмәк биргән кебек,
Минем авызымнан чыкк ан сүз дә Миңа файдасыз бул ып кире
кайт м ый,
ә бәлк и Мин теләгәнне башк ара:
Мин аны нинд и йом ыш белән җибәргән булсам,
шул эшне үтәп чыга».
Шулай итеп, сез шат күңел белән юлга чыгарсыз
һәм исән-имин кире кайт ырсыз;
таулар вә калк ул ыклар сезнең алда шатлан ып җыр сузар,
кырдаг ы барл ык агачлар кул чабар.
Чәнечкеле куак урын ына – кипарис,
кыч ытк ан урын ына мәрсид куаг ы үсеп чыгар,
һәм болар барысы да, мәңг е югалм ый торган билг е буларак,
Раббыга дан өстәр.
Раббының чит халыкларны кабул итүе

1

2

Раббы болай ди:
«Минем котк аруы м инде якын,
хак бул уы м да тиздән ачыклан ыр,
шуңа күрә гаделлек белән эш итег ез,
дөрес эшләр башк арыг ыз.
Шулай эшләгән, әлег е гамәлләргә ике куллап ябышк ан,
шимбә көн каг ыйдәләрен тан ыган һәм
аларн ы нәҗесләүдән сакланган,
һәртөрле явызл ыктан тыелган кеше бәхетледер!»
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Раббы юлына күнгән чит җир кешесе:
«Раббы мине Үз халк ыннан аерачак!» – дип,
хәрәм агасы: «Мин – бары тик корыган агач!» – дип әйтмәсен.
Чөнк и Раббы болай ди:
«Минем шимбә көн каг ыйдәләрен тан ыган,
күңелемә хуш килгән гамәлне сайлаган,
Мин төзегән Килеш үгә нык тот ынган хәрәм агаларына
угылл ы вә кызл ы бул уга караганда да әйбәтрәк нәрсә бирәм –
Үз йорт ымн ың диварлары эчендә исемнәрен атап һәйкәл куя м;
Мин аларга мәңг егә биргән исем берк айчан юкк а чыкмая чак.
Ә Раббыга хезмәт иткән, Аның исемен яратк ан,
Аның кол ына әйләнгән, Раббы юлына күнгән чит җир кешеләрен,
шимбә көн каг ыйдәләрен тан ыган һәм
аларн ы нәҗесләүдән сакланган,
Мин төзегән Килеш үгә ныклап тот ынган барл ык кешене
изг е тавыма алып киләм һәм
Үземнең гыйбадәтх анәмдә сөенечкә күмәм.
Мәзбәхемдә алар китергән тулаем янд ыру корбаннарын
вә бүтән корбаннарн ы Мин хуш күрермен.
Минем йорт ым барча хал ыклар өчен дога кыл у йорт ы дип атал ыр».
Сөрелгән исраи л иләрне бергә җыюч ы Хуҗа-Раббы болай ди:
«Бирегә җыелганнар янына Мин әле бүтәннәрне дә җыя рм ын».
Исраи лнең сукыр көтүчеләре
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Әй кырг ый җанварлар вә урман җәнлекләре, ашарга килег ез!
Исраи лнең сакч ылары сук ыр вә акылсызд ыр.
Аларн ың һәммәсе – өрә белм и торган телсез этләр,
яталар да черем итәләр, йок ы симертәләр.
Һич туя белмәгән комсыз этләр бу!
Алар – акылсыз көт үчеләр: һәркем үз юлыннан атл ый,
үз җаен кайг ырта.
«Килег ез, – диләр алар, – шәраб миннән бул ыр,
исергәнче эчик!
Иртәгә дә көнне шулай үткәрербез,
таг ын да шәбрәк итеп кәефләнербез!» – диләр.
Исраи л халкының хыя нәте

1

Тәкъва кешеләр һәлак була,
әмма моңа беркемнең дә йөрәг е сызлам ый.
Тугры кешеләр юкк а чыга.
Тәкъва кешеләр, үлеп, явызл ыктан кот ылалар,
һәм шуш ы хәлнең асыл ына берәү дә төшенм и.
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Туры юлдан йөрүчеләр тын ычл ыкк а ирешә –
мәңг елек урыннарына ял итәргә ята.

3

«Әй сез, сихерче хат ын балалары,
хыя нәтче вә фах ишә хат ын ток ым ы, бире килег ез!
Кемне мәсхәрәл исез сез?
Кемгә авызыг ызн ы зур итеп ачасыз, телег езне чыгарасыз?
Әй җиная ть балалары, ялган орл ыг ы түг елме сез?!
Имәннәр арасында,
киң ябалдашл ы һәр агач аст ында дәртег ез кот ыра,
тарлавыкларда, сал ынк ы кыя ташлар аст ында
балаларыг ызн ы корбанга китерәсез*.
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* 57:5 Бир едә

Тарлавыктаг ы шома ташлар – синең яратк ан потларың!
Алар – синең язм ыш ың, и Исраи л!
Син аларга шәраб вә икмәк бүләг е китердең.
Шуш ыларн ы күреп, Мин канәгать бул ырга тиешме?!
Син үзеңнең ятаг ыңн ы биек тау баш ына менг ердең дә
шунда корбан китерергә бард ың.
Ишек-бусагаң арт ына мәҗ үсиләрнең тамгаларын куйд ың;
Мине ташлап калд ырып,
ятаг ыңн ы җәйдең дә шунда менеп ятт ың,
үз сөя ркәләрең белән килеш ү беркеттең,
шәһвәт белән аларн ың шәрәлег енә текәлдең.
Мол ых илаһ ына* син зәйт үн мае күтәреп бард ың,
бик күп хушбуйлар сарыф иттең;
илчеләреңне еракк а, хәтта үлеләр дөн ьясына – тирәнгә җибәрдең.
Озын юлда син арыд ың,
ләк ин: „Өметем бетте!“ – дип әйт мәдең,
яңа көч тапт ың, хәлсезлек сизмәдең.
Миңа тугрыл ыг ыңн ы бозарл ык, Мине исеңнән чыгарырл ык,
йөрәг еңнән сызып ташларл ык дәрәҗәдә
кемнән курыкт ың соң син, кемнән кот ың алынд ы?
Мин озак дәшм и торгангам ы, Миннән курыкм ый башлад ың?
Синең „тәкъва“ эшләреңне Мин фаш итәрмен –
алар синең файдага булмас!
Җыйган илаһларың
ярдәм сорап кычк ырган чаг ыңда котк арырм ы сине?!
мәҗ үси хал ыкларн ың дин и йолалары турында сүз бара.

* 57:9 Молых илаһына... – Яһүд телендә әлег е гыйбар ә «патшаг а» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.

Мол ых – аммон иләр илаһ ы; аңа баг ышлап балаларн ы корбан иткәннәр (57:5 не караг ыз).
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Аларн ың һәммәсен өермә очырып алып китәчәк,
искән җил сибеп җибәрәчәк.
Ә Миндә сыен у урын ы эзләгән кеше шуш ы җирне биләмәгә алачак,
изг е тавыма хуҗ а булачак».
Хәсрәт кичерүчеләргә юаныч
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Раббы әйтә:
«Юл сал ыг ыз, юл сал ыг ыз, тиг езләг ез юлн ы!
Халк ым юлындаг ы барл ык киртәләрне алып ташлаг ыз!»
Мәһабәт вә бөек, мәңг е яшәүче, исеме Изг е булган Зат болай ди:
«Мин изг е биеклектә яшәсәм дә,
хәсрәтлеләр, төшенкелеккә бирелгәннәр янындамын –
Мин аларн ың рух ын күтәрермен, йөрәг ен терелтермен!
Мин сездән һәрчак гаеп эзләмәм,
берт уктаусыз ярсуы мн ы түкмәм,
юкса Минем хозурымда кешеләрнең рух ы,
Мин барл ыкк а китергән җан ы хәлдән тая р иде.
Комсызл ык кебек гөнаһлары өчен халк ыма ачуы м кабынд ы,
һәм Мин аларн ы җәзалад ым, ярсып, йөземне яшердем;
ләк ин алар, үҗәтләнеп, йөрәкләре кушк ан юлдан бара бирделәр.
Мин аларн ың юлларын күреп торд ым,
тик шулай да аларн ы дәвалап савыкт ырырм ын,
Үзем җитәкләп алып барырм ын, юат ырм ын,
хәсрәтлеләрнең теленә шатл ыкл ы сүзләр сал ырм ын.
Ерактаг ыларга да, якындаг ыларга да – тынычлык-иминлек! –
ди Раббы. –
Мин аларн ы дәваларм ын!
Ә явызлар – һич туктам ый кот ырынган,
дулк ыннары яр буена ләм вә пычрак чыгарган диңг ез кебек.
Явызларга тын ычл ык булмас!» – ди Аллам.
Раббы кушканча ураз а тоту һәм шимбә көнне олылау
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2

3

Раббы болай дип әйтә:
«Кат ы итеп кычк ыр, тавыш ыңн ы тыйма,
бырг ын ык ы сыман көчле ит!
Халк ым кылган җиная тьләрне,
Ягък уб нәселе кылган гөнаһларн ы аларн ың үзләренә белдер!
Алар, дөрес гамәл кыл уч ы хал ык,
үз Аллаларын ың кан уннарын ташламауч ы хал ык сыман,
көн арт ы көн Мине эзл и, Минем юлларымн ы белергә тел и;
алар Минем гадел хөкем итүемне сорый,
Аллаһ ыга якынаерга омт ыла.
„Без сураза тотабыз, Син нигә мон ы күрм исең?
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Үзебезне тыябыз, ә Син мон ы игът ибарга алм ыйсың!“ – диалар.
Чынл ыкта исә, сез ураза тотк ан көнне ни теләсәг ез, шун ы эшл исез,
хезмәтчеләрег езне авыр эшкә җигәсез.
Уразаг ызн ы ызгыш-талаш вә гаугада узд ырасыз,
рәх имсезләнеп башк аларга кул күтәрәсез.
Ураза тот уы г ыз әнә шул рәвешле булганда,
догаларыг ыз югарыда кабул кыл ынмас.
Мин теләгән ураза шунд ый булам ы?!
Үзеңне тыеп торун ы, кам ыш кебек баш ыңн ы июне,
тупас тук ыма җәеп, көл өстендә ятун ы сез
Раббы күңеленә хуш килгән ураза көне дип атыйсызм ы?!
Мин теләгән ураза менә монд ый була:
гаделсезлек богауларын өз,
кам ыт бауларын чиш,
изелгәннәрне иреккә җибәр,
һәртөрле кам ытн ы җимереп ташла.
Ачларга икмәк бүлеп бир,
йорты-җире булмаган бичаран ы өеңә чак ыр,
ялангач кешене киендер,
туганнарыңнан кач ып йөрмә.
Менә шул чаг ында якт ыл ыг ың таң кебек балк ып торыр,
тизрәк сихәтләнерсең;
синең тәкъвал ык үзеңнән алда атлар,
ә Раббы шөһрәте арт ыңнан саклап барыр.
Раббыга дәшкәндә, Ул сиңа җавап бирер,
ярдәмгә чак ырганда, „Мин биредә!“ дип әйтер.
Башк аларга кидергән кам ыт ыңн ы җимереп ташласаң,
бармак төбәп кешеләрне мәсхәрәләүдән туктасаң,
ач кешегә үз ризыг ыңнан өлеш чыгарсаң,
мохтаҗга кирәген-теләгәнен бирсәң,
якт ыл ыг ың караңг ыда балк ып торыр,
дөм караңг ы вак ыт ың да көн үзәг е сыман якт ы бул ыр.
Раббы һәрчак сине җитәкләп барыр,
корып кипкән җирдә туенд ырыр, тән-бәдәнеңне ныг ыт ыр;
син мул итеп сугарылган бакча,
суы берк айчан да бетм и торган чишмә кебек бул ырсың.
Борынг ы хәрабәләр урын ында син яңа калалар корырсың,
иске ниг езләрдә биналар күтәрерсең,
һәм сине „ишелгән диварларн ы төзәт үче“,
„яшәү өчен урамнарн ы яңарт уч ы“ дип атарлар.
Әгәр дә син шимбә көннәрне аяк аст ына сал ып таптамасаң,
Минем изг е көнемдә үз файдаңн ы кайг ырт удан тыелсаң,
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шимбәне, Раббын ың изг е көнен, шатл ыкл ы вә хөрмәтле дип атасаң,
үз ихт ыя рыңн ы канәгатьләндерә торган көндәлек эшләрең белән
шөг ыльләнм ичә,
табыш арт ыннан кум ыйча,
буш сүзләр сөйләм ичә, шимбә көнгә хөрмәт күрсәтсәң,
Раббы синең сөенечең бул ыр,
һәм Мин сине илнең биеклекләре өстеннән хуҗ а итәрмен,
атаң Ягък уб биләмәсеннән файдалан ырга мөмк инлек бирермен».
Әлег е сүзләр Раббы авызыннан килеп иреште.
Халыкның гөнаһы һәм үкенүе
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Юк, Раббын ың котк аруч ы кул ы көчен җуймад ы,
колаг ы ишетә Аның, томаланмаган.
Ләк ин гаеп эшләрег ез Аллаг ыз белән сезнең арада киртә булд ы,
кылган гөнаһларыг ыз Аның йөзен сездән яшерде,
шуңа күрә Ул сезне ишетм и.
Сезнең куллар канга буя лган,
бармакларыг ыз гаеп эшләр белән нәҗесләнгән,
авызыг ыз – ялган, телег ез гаделсезлек сөйл и.
Һичкем, хөкем гадел булсын, дип әйт м и,
үз дәгъвасын дөреслек белән яклам ый;
буш сүзгә ышаналар, ялган сөйл иләр,
явызл ык белән йөкле бул ып, бозыкл ык туд ыралар.
Кара елан йом ырк асы өстендә утыра алар, пәрәвез үрә.
Шул йом ырк аларн ы ашауч ы үләчәк,
йом ырк а ват ыла калса, эченнән агул ы елан шуы п чыгачак.
Аларн ың пәрәвезеннән кием тег еп булм ый –
үзләре ясаган нәрсәгә алар төренә алм ый.
Алар кылган гамәлләр бозык,
куллары көчләү, изүне генә белә.
Аяклары явызл ык кыл ырга йөг ерә,
гаепсез кешенең кан ын түгәргә ашыга;
аларн ың уй-ниятләре бозык,
йөргән юлларында талау вә җимерү генә.
Алар иминлек юлын белм иләр,
юлларында гаделлек юк;
алар үз юлларын кәкре иттеләр,
шул юлдан йөрүчеләр тын ычл ыкн ың нәрсә икәнен белм иләр.
Менә шуңа күрә Раббын ың гаделлег е бездән ерак,
Раббы Үзенең хакл ыг ы белән безгә килеп ирешмәде.
Без якт ыл ык көтәбез, әйләнә-тирәдә исә караңг ыл ык,
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без нур эзл ибез, әмма дөм караңг ыл ыкта йөрибез.
Сук ырлар сыман диварга тот ын ып,
күзсез кешеләр кебек капшан ып йөрибез.
Эңгер-меңгердә барган сыман көн уртасында абынабыз;
сау-сәламәтләр арасында үлеләр кебек без.
Без барыбыз да аюдай үкерәбез,
күгәрчендәй моңланабыз;
гаделлек көтәбез, ә ул юк,
кот ыл у көтәбез, тик ул бездән ерак.
Чөнк и без Синең алда күп җиная т ьләр кылд ык,
гөнаһларыбыз безгә карш ы шаһ итл ык бирә.
Җиная тьләребез һәрчак күз алд ыбызда,
гаеп эшләребезне үзебез белеп торабыз.
Без Раббыга карш ы баш күтәрдек,
Аңардан йөз чөердек, Аллабыздан читкә киттек,
җәбер-золым кыл ырга, фетнә чыгарырга өндәдек,
йөрәкләребездә ялган туд ырып, шун ы сөйләп йөрдек.
Гаделлек артк а чиг ерелде,
хаклык-дөреслек еракта калд ы;
хак ыйк ать мәйданда абынд ы,
нам усл ыл ык керер юл тапм ый.
Бер җирдә дә хак ыйк ать юк,
явызл ыктан тыел уч ы кеше үзе табышк а әйләнә.
Раббының гөнаһтан баш тартучыларны коткаруы

16

17

18

19

20

Гаделлек юкл ыг ын күреп, Раббын ың җан ы әрнеде.
Шуш ы хәлне һичкемнең,
бер затн ың да үзгәртергә теләмәвенә Ул бик гаҗәпләнде.
Шул чаг ында җиң үне Аңа Үз кул ы алып килде,
хакл ыг ы Аңа тая н ыч булд ы.
Хакл ыкн ы Ул иңенә көбә күлмәк итеп япт ы,
котк арун ы очл ым итеп киде,
үчне – өс киеме, ярсун ы Үзенә япанча итте.
Кылган эшләренә карап, Ул һәркемгә әҗерен бирәчәк:
дошманнарына каһәре белән ябырылачак,
Аны күрәлмауч ыларн ы җәзага тартачак,
яр буендаг ыларга тиешлесен түләя чәк!
Раббын ың исеменнән – көнбат ышта,
Аның дан-шөһрәтеннән көнч ыг ышта курк уга төшәчәкләр,
чөнк и Ул ташк ын судай –
Раббы сул ыш ыннан ург ыл ып акк ан ташк ындай ябырылачак.
«Сионга – гөнаһларыннан баш тарт к ан Ягък уб балаларына –
Котк аруч ы киләчәк!» – дип белдерә Раббы.
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21 «Менә, Мин алар белән төз ег ән килеш ү шунд ыйд ыр: сезг ә иңдер елг ән Рух ым,
телег езгә салган сүзләрем сездән алынмас, сезнең үзег ездән, бала вә оныклары
гыздан бүг еннән башлап һичк айчан алынмас», – ди Раббы.
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Аяг ыңа торып бас, Иерусал им, нур чәч!
Чөнк и синең якт ың килде,
синең өстә Раббын ың дан-шөһрәте балк ыд ы.
Менә, җирне караңг ыл ык,
хал ыкларн ы тирән караңг ыл ык каплап алд ы,
ә синең өстә Раббы нуры, Аның дан-шөһрәте балк ып чыкт ы.
Хал ыклар – синең якт ыңа,
патшалар синнән сирпелгән нур тирәсенә җыел ыр.
Раббы болай дип әйтә:
«Күзләреңне күтәреп тирә-ягыңа кара әле!
Алар, һәммәсе дә җыел ыш ып, синең янга килә:
угылларың ерактан кайта,
кызларыңн ы, әнә, кулларына күтәреп киләләр.
Мон ы күреп, син шатл ыг ыңнан балк ырсың,
йөрәг ең куан ыч белән тул ыр, дулк ынлан ып тибә башлар.
Диңг ез буйлап сиңа мал-мөлкәт китерерләр –
хал ыкларн ың байл ыг ы синеке бул ыр.
Мидья н белән Эйфадан килгән яшь дөя ләр –
күп санл ы дөя ләр тут ырыр җиреңне.
Шебан ың бар халк ы синең янга килер,
алт ын вә хуш исле сумала-майлар китерер һәм Раббыга дан җырлар.
Кыдар кавеменең барл ык сарык көт үләрен синең янга җыя рлар,
Нәбают кавеменең сарык тәкәләрен сиңа китерерләр:
алар Минем мәзбәхтә күңелемә ятышл ы корбан бул ыр,
һәм Мин шулай Үземнең данл ы йорт ыма шөһрәт өстәрмен.
Күктә йөзгән бол ытлардай,
ояларына кайта торган күгәрченнәрдәй кемнәр оча анда?
Тарш иш кораблары бирегә беренче бул ып йөзеп килә –
яр буендаг ы җирләр әнә Миңа өметләнеп тора.
Бу кораблар Раббы Аллаң исеме хак ына,
Исраи лнең изг е Алласы хак ына көмеш вә алт ыннары белән бергә
ерактан синең балаларыңн ы алып килә,
чөнк и сине Ул, Иерусал им, данл ы итте.
Чит-ятлар синең диварларыңн ы терг езәчәк,
ә аларн ың патшалары сиңа хезмәт итәчәк.
Ачул ы чаг ымда Мин сиңа җәза биргән булсам да,
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инде, игелек кыл ып, рәхим-шәфкатемне күрсәтәм.
Синең капк аларың һәрвак ыт ачык торачак,
көндез дә, төнлә дә ябылмая чак:
шул капк алардан хал ыкларн ың байл ыг ын
һәм аларн ың патшаларын сиңа китерәчәкләр.
Сиңа хезмәт итәргә теләмәгән патшал ыклар һәлак булачак,
анд ый хал ыклар тәмам юк ителәчәк.
Минем изг е йорт ымн ы бизәр өчен,
Ливанн ың күрке булган кипарис,
чинар вә нарат агачлары сиңа китереләчәк.
Аягым баск ан урынн ы Мин шулай данга күмәчәкмен.
Сине җәбер кылганнарн ың угыллары карш ыңа баш иеп киләчәк,
сиңа кимсетеп караганнарн ың һәммәсе аяг ыңа егылачак;
алар сине Раббын ың,
Исраи лнең изг е Алласын ың Сионы дип йөртәчәк.
Син ташланд ык идең, сине күрәлмад ылар,
синең аша беркем үтеп йөрмәде,
әмма Мин сине мәңг егә горурл ык
һәм барл ык буы ннар өчен шатл ык чыганаг ы итәчәкмен.
Син хал ыкларн ың сөте белән туеначаксың,
аларн ың патшалары күкрәг ендә ризык табачаксың.
Шул чаг ында син Минем котк аруч ы Раббы,
сине йол ып алуч ы,
Ягък уб ток ым ын ың кодрәтле Зат ы икәнемне беләчәксең.
Бак ыр урын ына – алт ын, тимер урын ына – көмеш,
агач урын ына – бак ыр,
ташлар урын ына тимер китерермен Мин сиңа.
Җитәкчең итеп – тын ычл ыкн ы,
синең өстән башл ык итеп хаклык-дөреслекне куя рм ын.
Синең җиреңдә көчләү-изү турында бүтән ишетелмәс,
чикләрең эчендә талау вә бөлг енлек турында сүз бармас.
Диварларыңн ы син – Кот ыл у, капк аларыңн ы Мактау дип атарсың.
Коя ш инде синең көндезг е якт ыртк ыч ың булмас,
ай да сиңа нур сипмәс;
синең мәңг елек якт ыртк ыч ың – Раббы Үзе,
синең дан-шөһрәтең Аллаң Үзе бул ыр.
Синең коя ш ың инде батмас, аең яшеренмәс,
чөнк и Раббы Үзе синең мәңг елек якт ыртк ыч ың бул ыр,
һәм кайг ыл ы көннәрең шулай тәмамлан ыр.
Синең бар халк ың тәкъва бул ыр,
җирнең мәңг елек хуҗ асына әйләнер.
Алар – Мин утырт к ан үсенте,
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Миңа дан китерүче иҗат ым җимеше.
Аларн ың иң кечкенә дип саналган гаиләсеннән – меңләгән,
иң көчсезеннән куә тле хал ык чыгар.
Вак ыт ы җиткәч, Мин, Раббы, бу эшне тиз арада башкарырмын».
Раббының шәфкать күрсәтү елы

1-3
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Хуҗа-Раббы, мине сайлап алып, миңа Үзенең Рух ын иңдерде;
Ул мине мазл умнарга шатл ыкл ы хәбәр җиткерер,
хәсрәтле йөрәкләрне дәвалар,
әсирләргә вә тотк ыннарга: «Сез – азат!» – дип белдерер,
Раббын ың шәфк ать күрсәт ү елын
һәм Аллабызн ың үч алу көнен игълан итәр,
барл ык хәсрәтле кешеләрне юатыр,
Сионда хәсрәт чиг үчеләргә көл урын ына – баш киеме,
аһ-зар урын ына – шатл ык мае,
төшенке рух урын ына данл ы кием бирер өчен җибәрде.
Раббы Үзенең дан-шөһрәте хак ына утырт к ан
«тәкъвал ык имәннәре» дип йөртерләр ул кешеләрне.
Борынг ы хәрабәләр урын ында алар яңа калалар корачак,
элекке заманнарда җимерелгәнне терг езәчәк,
ничәмә буы ннар дәвам ында буш ятк ан,
таланган калаларн ы кабаттан яңартачак.
Чит-ятлар, килеп, мал-туарыгызны көтәр,
сезнең өчен иген игәр,
йөзем бакчаларыг ызн ы карар.
Ә сез «Раббы рух ан илары» дип йөртелерсез,
сезне «Аллабызн ың хезмәтчеләре» дип атарлар.
Сез хал ыклар байл ыг ыннан файдалан ырсыз,
алардан күчкән мөлкәт белән мактан ырсыз.
Кичергән хурл ык вә мәсхәрә урын ына
икеләтә рәхәтлекләр алырсыз.
Әйе, үз җирег ездән биләмә өстенә биләмә алырсыз –
шатл ыг ыг ыз гомерлек бул ыр.
Чөнк и Мин, Раббы, гаделлек яратам,
талау белән җәбер-золымны күрәлмыйм;
тугры кал ып, халк ыма Мин тиешле әҗерен кайтарырм ын,
алар белән мәңг елек килеш ү төзермен.
Аларн ың ток ым ы – хал ыклар арасында,
нәселе кавемнәр арасында мәшһүр бул ыр.
Аларн ы күргән һәркем:
«Бу – Раббы фат их асын алган хал ык», – дия р.
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Раббыда мин зур сөенеч табам,
Алламда җан ым шатл ыклар кичерә,
чөнк и Ул мине кот ыл у киемнәренә киендерде,
җиң ү япанчасына төрде.
Мин – баш ына так ыя кигән кия үгә,
зиннәтләре белән бизәнгән кәләшкә охшап торам ын.
Үсентеләрнең – җирдә,
чәчелгән орл ыкн ың бакчада үсеп чыгасы хак булган кебек,
Хуҗа-Раббының да бар кавемнәр күз алд ында
Үз халк ына җиң ү китерәсе һәм мактауга күмеләсе хак нәрсәдер!
Иерусалимнең яңа исеме
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2
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Җиң үе – шәфәкъ нуры сыман балк ый,
кот ыл уы ялк ын кебек дөрл и башламас борын,
Сионн ы яклап сүз дәшм и тормам,
Иерусал имне кайг ырт удан туктамам.
Хал ыклар – синең җиңүеңне,
барл ык патшалар дан-шөһрәтеңне күрер;
сиңа яңа исем белән дәшәрләр,
аны сиңа Раббы Үзе кушар.
Син – Раббы кул ындаг ы гүзәл так ыя,
Аллаң кул ындаг ы патша таҗ ы бул ырсың.
Сине инде «ташланд ык» дип,
җиреңне дә «вәйран булган» дип әйтмәсләр,
син «Минем куан ыч ым» дип атал ырсың,
җиреңне «ирле хат ын» дип йөртерләр,
чөнк и Раббы синдә куан ыч ын табар,
җирең хуҗалы-ирле бул ыр.
Яшь егет үзенә хат ын итеп кыз кешене алган кебек,
угылларың да сине мәңг егә үзенә алыр;
кияү үзенең кәләшенә ничек сөенсә,
синең Аллаң да сиңа шулай сөенер.
«Синең диварларыңа, Иерусал им, Мин сакч ылар куйд ым,
көндез дә, төнлә дә аларн ың тавыш ы тын ып тормас», – ди Раббы.
Әй сез, үзегезгә ял бирм ичә, Раббын ың исенә төшереп торыг ыз;
Раббы, Иерусал имне аякк а баст ырып,
аны бөтен җирдә данл ыкл ы иткәнче, сез Аңа тынг ыл ык бирмәг ез!
Раббы, Үзенең уң кул ын – көчле кул ын сузып, болай дип ант итте:
«Синең ашл ыг ыңн ы дошманнарыңа ризык итеп бүтән бирмәм,
хезмәт куеп тапк ан шәрабыңн ы чит-ятлар эчмәс;
ашл ыкн ы уруч ылар, Раббын ы мактап, икмәкне үзләре ашар,
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Минем изг е йортн ың ишега лларында шәраб эчәр».
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Чыг ыг ыз капк алардан, чыг ыг ыз!
Хал ыкк а юл әзерләг ез: сал ыг ыз сез аны, төзег ез!
Аяк аст ындаг ы ташларн ы читкә алып атыг ыз,
хал ыкларга юл күрсәтеп, байрак күтәрег ез!
Менә, Раббы җирнең читләренә кадәр игълан итә:
«Әйтег ез Сион-кызга: „Әнә, синең Котк аруч ың килә!
Аның бүләг е – Үзе белән, әҗере – алд ыннан атл ый“, – диег ез.
Синең халк ыңн ы „изг е, Раббы йол ып алган хал ык“ дип йөртерләр,
ә үзеңне „Раббын ың сөеклесе, ташланмаган кала“ дип атарлар».
Коткару елы килеп җитте

1

Кем ул Эдомнан килә?
Җете кызыл киемнәр киеп, Босрадан кем килә?
Купш ы киемнәргә төренеп, нык-нык атлап, кем килә анда?
«Мин ул – җиң ү игълан итүче,
котк арырга көче җиткән Зат», – ди Раббы.

2

Күлмәг ең нилектән кызыл төстә Синең,
киемнәрең нилектән йөзем изгән кешенеке сыман?

3

«Йөзем изг ечтә җимешләрне Мин берүзем таптад ым,
хал ыклардан берәү дә янымда булмад ы.
Мин аларн ы ачу белән издем, ярсып таптад ым,
шуларн ың кан ы өстемә чәчрәде,
киемнәремне таплап бетерде, – ди Раббы. –
Шулай, Мин үч алу көнен билг еләп куйган идем,
һәм менә халк ымн ы котк ару елы килеп җитте.
Мин берәр бул ышч ы юк микән дип карад ым,
әмма беркемне дә тапмад ым,
тая н ыч бул ырдай һичкем булмаганга бик гаҗәпләндем.
Шул чаг ында җиң үне Миңа Үз кул ым алып килде,
ярсуы м Миңа тая н ыч булд ы.
Ачуы м чыг ып, хал ыкларн ы таптад ым Мин,
ярсулан ып, аларн ы исерткәнче эчердем
һәм каннарын җиргә түктем».

4
5

6

Раббының рәхим-шәфкате вә чиксез мәрх әмәте
7

Раббын ың безнең өчен башк арган бөтен гамәлләре хак ына
мин Аның мәрхәмәтен игълан итәрмен,
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рәхим-шәфкате вә чиксез мәрхәмәте белән
Исраи л халк ына күрсәткән зур игелег ен мактарм ын!
Ул: «Хакт ыр, алар – Минем халк ым,
Мине алдамас балаларым!» – диде.
Шулай итеп, Ул аларн ың Котк аруч ысы булд ы.
Аларн ың кайг ыларын Ул һәрчак уртаклашт ы,
Аның хозурыннан килгән фәрештә аларн ы котк ара килде.
Ярат учан, кызган учан буларак Ул аларн ы йол ып алд ы,
борынг ы заманнарда кулларында күтәреп йөртте.
Ләк ин алар, баш күтәреп, Аның сизг е Рух ын рәнҗеттеләр.
Шуңа күрә Ул аларн ың дошман ына әйләнде,
аларга карш ы суг ыш ачт ы.
Һәм бу Аңа борынг ы көннәрне –
Мусан ы, шул чорда яшәгән халк ын ың язм ыш ын искәртте.
Үз сарыкларын һәм аларн ың көт үчеләрен диңг ез арк ыл ы алып
чыкк ан Зат кайда?
Аларга Үзенең изг е Рух ын иңдергән,
көчле кул ы белән Мусан ы уң беләг еннән тот ып алып барган,
Үзенең исемен мәңг еләштерер өчен,
хал ык алд ында диңг езне икегә аерып,
аларн ы тирәнлекләр аша алып чыкк ан Зат кайда?
Так ыр юлдан барган атлар кебек, алар абынмад ылар.
Үзәнлеккә төшеп ял тапк ан көт ү кебек,
Раббы Рух ыннан алар тын ычл ык кабул иттеләр.
Хал ыкн ы Ул җитәкләп бард ы,
шул рәвешле, Үз исемен данл ы итте.
Мәрх әмәт һәм ярдәм сорап ялвару

15

16

17

18

Күкләрдән түбән карап,
Үзеңнең изг е вә данл ы тораг ыңнан күз сал!
Безне көчле ярат уы ң вә көч-куәтең кайда?
Синең назың вә рәхим-шәфкатеңнән без мәхрүмдер.
Ә бит Син – безнең Атабыз!
Ибраһ им безне белмәгән, Исраи л безне тан ымаган булса да,
Син, Раббы, – безнең Атабыз!
Борынг ыдан ук Синең исемең – Котк аруч ыбыз!
И Раббы, нигә Үзеңнең юлларыңнан язд ырасың безне,
Синнән курыкмасл ык итеп нигә йөрәкләребезне киреләндерәсең?
Без колларың хак ына,
Синең биләмәң саналган ыруглар хак ына кире кайт!
Синең халк ың изг е йорт ыңа аз вак ытк а гына хуҗ а бул ып торд ы,
хәзер ул йорт дошманнарыбыз аяг ы аст ында.
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Син берк айчан да хак имлек итмәгән,
исемеңне йөртмәгән хал ык кебек булд ык без хәзер.

1-2

И Раббы, күкләрне ярып җиргә төшсәң икән Син!
Ул чаг ында, утта чыбык-чабык дөрләгән,
су гөбердәп кайнаган кебек,
Синең карш ыда таулар тетрәп торыр иде.
Шун ың белән Син исемеңне дошманнарыңа тан ыт ыр идең,
хал ыклар Синең алда калт ырап торыр иде.
Заман ында бит Син көтелмәгән гаҗәеп гамәлләр кылд ың:
җиргә иңдең, һәм таулар Синең карш ыда тетрәп торд ы.
Үзенә өмет тотканнарга
шунд ый гамәлләр кыл уч ы башк а бер алла турында
борынг ы заманнардан бирле һичкемнең,
бер колакның да ишеткәне,
Сиңа охшаган аллан ы беркемнең күргәне булмад ы.
Сөенеп тәкъва гамәлләр кылган, Сине онытмаган,
юлларыңнан йөргән бәндәне Син хуплап карш ыл ыйсың.
Әмма без күптәннән гөнаһ кыла килдек,
Синең ачуы ңн ы чыгард ык.
Инде ничек кот ыл ып кал ырбыз икән?
Без барыбыз да нәҗесләндек,
бөтен тәкъва эшләребез – пычранган кием сыман;
без барыбыз да яфрак кебек шиңәбез,
гаеп эшләребез безне җил кебек себереп алып китә.
Синең исемеңне яд итүче юк,
Сиңа ныг ыт ып тот ын ырга омт ыл уч ы берәү дә юк;
шуңа күрә Син йөзеңне бездән яшердең,
безне гөнаһларыбыз батк аг ына бат ырд ың.
Тик шулай да, Син бит, Раббы, – безнең Атабыз!
Без – балч ык, ә Син – безнең чүлмәкче,
без барыбыз да Синең иҗат җимешең дер.
Әй Раббы, безгә булган ачуы ңн ы тыйсаң,
гаеп эшләребезне исеңдә мәңг е тотмасаң иде!
Карап бак: без барыбыз да – Синең халк ың!
Синең изг е калаларың чүлгә әйләнде;
Сион чүлгә әверелгән,
Иерусал им бушап калган.
Безнең изг е, данл ы йорт ыбыз –
аталарыбыз Сиңа мактаулар яуд ырган йорт көлгә әйләнгән,
кадерле бар нәрсәбез хәрабә эчендә ята.
Инде Син, Раббы, моңа шулай түзеп торырсыңм ы?
Дәшм ичә безне шулай газапларга дучар итәрсеңме?

3
4
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Раббы хөкеме һәм котылу
1

2-5

6-7

8

9

10
11

Раббы болай ди:
«Минем хакта сорамаганнарга Мин күрендем,
Мине эзләмәгәннәргә Мине табарга мөмк инлек бирдем.
Исемем белән Миңа дәшмәгән кавемгә:
„Монда Мин, монда!“ – дидем.
Көне буе Мин Үземнең буйсынмас халк ыма,
үзләре сайлаган начар юлдан йөрүчеләргә
кулларымн ы сузып торд ым.
Йөземә карап, Мине һәрчак мәсхәрә иткән,
бакчаларда корбан китергән,
кирпеч мәзбәхләрдә хуш исле сумала-майлар көйрәткән,
каберләр арасында утырган,
тау куы шларында төн үткәргән,
дуңг ыз ите ашаган, нәҗес иттән шулпа пешергән,
бер-берсенә:
„Ераграк тор, килмә яныма, синең өчен мин артык пакьмен“, –
дигән кешеләргә сузып торд ым Мин кулларымн ы.
Бу хал ык – Минем борын ымн ы әчеттереп
көнозын янып торган учак төтенедер.
Минем күз алд ымда менә нәрсә язылган:
„Дәшм и калмам, әҗерен кайтарырм ын, – ди Раббы. –
Алар үзләре һәм аталары кылган гаеп эшләр өчен тиешен түләрмен.
Тауларда алар хуш исле сумала-майлар көйрәттеләр,
калк у җирләрдә Мине хурлад ылар,
шуңа күрә кылган гамәлләренә карап
әҗерен тул ысынча бирермен“».
Раббы болай ди:
«Йөзем тәлгәшендә татл ы суы калганда:
„Харап итмә аны, ул әле файда китерер“, – диләр.
Мин дә колларым хак ына шулай эшләрмен:
аларн ың барысын да харап итеп бетермәм.
Ягък уб ток ым ыннан Мин яңа буы ннар туд ырырм ын,
Яһүдә нәселеннән тауларымн ың хуҗ асын бар кыл ырм ын.
Минем сайлап алган халк ым шуш ы тауларн ы биләр,
колларым шунда гомер итәр.
Мине эзләгән халк ыма Шарон үзәне – сарыклар өчен көт үлек,
Ахор үзәне үгезләр өчен ял итү урын ы бул ыр.
Ә сезне исә – Раббын ы ташлаган, изг е тавымн ы онытк ан,
Бәхет илаһ ы өчен табын әзерләгән,
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Язм ыш илаһ ы* өчен касәләргә шәраб тут ырган кешеләрне –
кыл ыч хөкеменә тапш ырырм ын:
сезне суемга алып китәрләр,
чөнк и Мин чак ырганда, сез җавап бирмәдег ез,
дәшкәндә тыңламад ыг ыз,
Минем күз алд ымда явыз гамәлләр кылд ыг ыз,
Мин өнәмәгән юлн ы сайлад ыг ыз».
Шулай итеп, Хуҗа-Раббы болай ди:
«Минем колларым ашар, ә сез ачл ыктан интег ерсез;
Минем колларым сусын ын басар, ә сез сусаудан газап чигәрсез;
алар күңел ачар, ә сез хурл ыкк а төренерсез;
алар шатл ыктан җырлар,
ә сез йөрәг ег ездәг е хәсрәттән кычк ырырсыз,
рух ыг ыз сын ып, үкереп еларсыз.
Мин сайлап алган кешеләр исемег езне каһәр уку өчен куллан ыр.
Хуҗа-Раббы сезне үлемгә дучар итәр,
ә Үзенең колларына бүтән исем бирер.
Шулай бул ыр: илдә үзенә фат их а сораган һәркем
тугры Аллаһ ыга мөрәҗәгать итеп фат их а алыр,
ант иткәндә, тугры Аллаһ ы белән ант эчәр,
чөнк и элеккег е кайг ылар оныт ыл ыр,
Минем күз алд ымнан юкк а чыгар».
Яңа күк һәм яңа җир

17

18

19
20

21
22

* 65:11 Бәх ет

Раббы болай дип әйтә:
«Менә, Мин яңа күк белән яңа җир ясыйм.
Элек булган хәлләр инде хәтердә калмас, уйга да кермәс.
Минем эшемә карап, гомер бак ый шатлан ыг ыз вә сөенег ез:
Иерусал имне – сөенеч каласы,
ә халк ын шатл ык чыганаг ы итеп бар кылам!
Иерусал им өчен сөенермен, халк ым өчен шатлан ырм ын Мин.
Анда елау да, үкерүләр дә бүтән ишетелмәс,
яңа туган сабыйлар бүтән үлмәс,
өлкән яшькә җитм ичә, бер генә кеше дә дөнья куймас –
йөз яшен тут ырып үлгән кеше „яшьл и киткән“,
ә йөзгә җитм ичә китеп барган ы „каргалган“ дип исәпләнер.
Халк ым, йортлар төзеп, шунда яшәр,
йөзем бакчалары утырт ып, шуларн ың җимешен ашар.
Алар төзегән йортларда бүтәннәр яшәмәс,
алар утырт к ан йөзем агач ын ың җимешен башк алар ашамас,
илаһы, Язмыш илаһы – мәҗ үсиләрнең илаһлары.
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чөнк и халк ымн ың гомере агач гомере кебек озын бул ыр,
Мин сайлап алганнар үз хезмәтенең җимешеннән рәхәт күрер.
Аларн ың хезмәтләре бушк а китмәс,
туд ырган балалары бәла-каза күрмәс,
чөнк и алар үзләре дә,
нәсел варислары да Раббы фат их асын алган хал ык бул ыр.
Алар чак ырганч ы ук, Мин инде җавап бирермен,
сөйл и башлаганч ы ук ишетермен.
Бүре белән сарык бәрәне көт үлектә бергә йөрер,
арыслан, үгез кебек үк, салам ашар,
елан исә туфрак белән туен ыр.
Минем изг е тауда зыян-зарар вә җимерүләр булмас», – ди Раббы.
Хөкем вә өмет

1

2

3

4

5

Раббы болай ди:
«Күк – Минем тәхетем, Җир – аякларым баск ан урынд ыр.
Нинд и йорт сала аласыз соң сез Миңа?!
Нинд и урын Миңа торак була ала?!
Боларн ың һәммәсен Минем куллар бар кылд ы,
һәммә нәрсә әнә шулай барл ыкк а килде, – ди Раббы. –
Минем күңелгә басынк ы, рух ы сынган,
сүземнән тетрәп торганнар хуш килә.
Корбан итеп үгез суюч ылар исә – кеше үтерүчегә,
бәрән чал уч ылар эт муен ын сынд ырган кешегә тиң,
икмәк бүләг е тәкъд им итүчеләр –
корбанга дуңг ыз кан ы китерүче белән,
хуш исле сумала-майлар көйрәт үчеләр
потк а табын уч ы белән бердер.
Үз юлларын алар үзләре сайлаганнар,
үзләренең җирәнг еч нәрсәләреннән рәхәтлек табалар.
Мин дә Үз юлымн ы сайл ыйм:
аларн ы җәзага тартам, котларын алырл ык нәрсәләр җибәрәм,
чөнк и Мин чак ырганда, һичкем җавап бирмәде,
Мин дәшкәндә, һичкем тыңламад ы.
Алар Минем күз алд ында явыз гамәлләр кылд ылар,
Мин өнәмәгән юлн ы сайлад ылар».
Раббы сүзеннән тетрән үчеләр, тыңлаг ыз Аның сүзен:
«Сезне күрәлмаган, Минем исемгә табынган өчен,
сездән йөз чөергән кардәшләрег ез:
„Әйдә, Раббыг ыз Үзенең дан-шөһрәтен күрсәтсен,
шунда без шатлан уы г ызн ы карап торырбыз“, – диләр,
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тик алар рисвай калачак.
Әнә, тыңлаг ыз, каладан шау-шу,
Аллаһ ы йорт ыннан тавыш ишетелә –
Раббын ың Үз дошманнарына үч кайтаруы бу.
Тулгак газапларын кичерергә дә өлг ерм ичә,
Сион инде баласын туд ырд ы,
авырт улар башланганч ы ук угыл тапт ы!
Монд ый хәлне кемнең ишеткәне бар?! Мон ы кемнең күргәне бар?!
Бер көн эчендә ил туарм ы?! Бер мизг ел эчендә хал ык туарм ы?!
Ләк ин тулгаг ы башлан уга ук,
Сион үзенең балаларын дөнья га китерде.
Балан ы табуга китереп җиткергәч,
аны туд ырырга ярдәм итмәмме инде?! – ди Раббы. –
Туд ырырга көч биреп тә,
көмәненнән кот ыл ырга ирек бирмәмме?! – ди Аллаң.
Әй Иерусал имне ярат уч ылар, аның белән бергәләп шатлан ыг ыз,
аның өчен сөенег ез!
Әй аның турында кайг ыруч ылар,
инде аның шатл ыг ын уртаклаш ыг ыз!
Шунда сез аның күкрәк сөтен имәрсез, үзег езгә юан ыч табарсыз,
аның таш ып торган мулл ыг ыннан ләззәтләнерсез».
Раббы болай ди:
«Менә, Сионга Мин елга сыман итеп иминлек-бәрәкәт,
ташк ын сыман итеп хал ыкларн ың байл ыг ын җибәрәм.
Сион сезне* имчәк бала сыман кулларында күтәреп йөртер,
тезләренә утырт ып назлар.
Баласын тын ычланд ырган ана кебек,
Мин дә сезне юат ырм ын – Иерусал имдә сез юан ыч табарсыз.
Сез мон ы күргәч, йөрәг ег ез шатлан ып тибәр,
тән-бәдәнегез яшь үлән кебек чәчәк атар.
Үзенең колларына Раббы көчле кул ын сузар,
ә дошманнарына ярсып ябырыл ыр».
Менә, Раббы ут эчендә килә,
арбалары өермәгә тиң,
Үзенең ачуы н Ул ярсып яуд ыра,
дәһшәтен янып торган ут итеп чәчә.
Барча җан ияләрен Ул ут вә кыл ыч ы белән хөкем итәр –
Аның кул ыннан юк ителгәннәр бих исап бул ыр.

* 66:12 ...сезн е...

– Ягън и Иерусал им халк ын.
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«Әйдәүче арт ыннан бакчаларга табын ырга бару өчен,
изг еләштерү йоласын үтәп, үзләрен пакьләгән,
дуңг ыз ите, күсе кебек төрле хәрәм нәрсә ашаган кешеләр
һәммәсе бергә һәлак ителәчәк, – дип белдерә Раббы. –
Аларн ың эшләрен дә, уй-ниятләрен дә Мин яхш ы беләм.

Менә, барлык халыкларны вә кавемнәрне җыяр вак ыт җитте. Алар, килеп, Минем
дан-шөһрәтемне күрер. 19 Аларга Мин бер галәмәт күрсәтермен, исән калганнар
ның кайберләрен исә башк а хал ыклар арасына – Тарш иш, Пул*, укчы-мәргәннәр
иле Луд, Түбәл, Яван, Минем хакта ишетмәгән, дан-шөһрәтемне күрмәгән ерак
диңг ез буендаг ы җирләрг ә озат ырм ын, һәм алар анда Минем дан-шөһрәтемне
игълан итәрләр. 20 Шуннан соң алар, исраи л иләр чиста савытта Раббы карш ына
икмәк бүләг е алып килгән кебек, шул хал ыклар арасында булган бөтен кардәштуганнарыгызны Раббыга бүләк итеп китерерләр – аларн ы атларга вә арбаларга,
ябулы арбаларга, качырларга вә дөя ләргә утыртып Минем изге тавыма, Иерусалимгә
алып килерләр, – ди Раббы. – 21 Шулар арасыннан кайберләрен Мин рух ан и вә
левиләр хезмәтенә баг ышларм ын, – дип әйтә Раббы. –
22
Мин бар итәчәк яңа күк белән яңа җир
һәрвак ыт Минем алда ничек торган булса, – дип белдерә Раббы, –
сезнең ток ым ыг ыз вә исемег ез дә шулай ук күз алд ымда бул ыр.
23
Һәр Яңа ай бәйрәмендә, һәр шимбә көнне барл ык җан ияләре
Минем алд ыма килеп сәҗдә кыл ырлар, – ди Раббы. –
24
Янымнан киткәндә, алар
Миңа карш ы баш күтәргән кешеләрнең мәетләрен күрерләр.
Әлег е мәетләрне кимерүче кортлар үлмәс, янд ыруч ы ут та сүнмәс,
һәм бар кеше бу күренешкә җирәнеп карар».

* 66:19 Пул

– ягън и Ливия.
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Бенья м ин җирендәг е Анатот шәһәрендә яшәүче срух ан иларн ың берсе булган
Хилк ыйя угл ы Ирем ия сүзләре бу. 2 сРаббы сүзе аңа с Яһүдә патшасы Амон угл ы
Йош ия хак имлег енең унөченче елында килеп иреште. 3 Яһүдә илендә Йош ия уг
лы Яһоя к ыйм, аннары Йош ия угл ы Сәд ык ый я патшал ык иткән чорда, Сәд ык ый я
хак имлег енең унберенче елына, елн ың бишенче аена кадәр – Иерусал им халк ы үз
җиреннән сөрелгәнче – Ирем ия гә Раббы сүзе ирешә торд ы.
1

Раббының Ирем ия не чакырып алуы
4
5

Миңа Раббы сүзе булд ы:
«Мин сине анаң карын ында бар иткәнче үк сайлап алган идем,
анаң туд ырганч ы ук, бүтәннәрдән аерып куйган
һәм хал ыклар өчен пәйгамбәр итеп билг еләгән идем», – диде Ул.

Ә мин Аңа:
– Йа Хуҗа-Раббым, мат ур итеп сөйл и белм им бит мин, чөнк и әле бик яшьмен, –
дип җавап кайтард ым.
7 Ләк ин Раббы миңа:
«Син: „Мин яшьмен“, – дип әйт мә,
чөнк и кем янына җибәрсәм дә барырсың,
нәрсә сөйләргә кушсам да сөйләрсең.
8
Аларн ың берсеннән дә курыкма,
чөнк и Мин, сине саклар өчен, һаман яныңда бул ырм ын, – диде. –
Бу – Раббы сүзе».
6

9

Шуннан соң Раббы, кул ын сузып, иренемә тидерде дә:
«Менә, сүзләремне Мин синең телеңә салд ым, – диде. –
10
Кара, бүг еннән Мин сине хал ыклар вә патшал ыклардан өстен куя м:
берәүләрен син там ырлары белән йолк ырсың,
бөлг енлеккә төшерерсең,
юкк а чыгарырсың һәм җимерерсең,
икенчеләрен ныг ыт ырсың һәм төпләндерерсең».

Аннары Раббы:
– Алд ыңда нәрсә күрәсең, Ирем ия? – дип сорад ы.

11
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Мин:
– Бадәм* агач ын ың ботаг ын күрәм, – дип җавап бирдем.
12 Раббы миңа:
– Син дөрес күрәсең. Әйт кән сүзем торм ышк а ашсын өчен, Мин күзәтеп тора
чакм ын*, – диде.
13 Шуннан соң миңа таг ын Раббы сүз е килеп ирешт е:
– Алд ыңда нәрсә күрәсең?
Мин:
– Төнья к тарафта кайнап торган бер казан күрәм, безгә таба авышк ан ул казан
түг елергә тора, – дип җавап бирдем.
14 Раббы миңа:
«Бу җирдә яшәүчеләр өстенә төнья ктан афәт якынлаша, –
дип әйтте. –
15
Менә, Мин төнья к патшал ыклардан
бар хал ыкн ы чак ырып алачакм ын, – дип белдерә Раббы. –
Алар, килеп, Иерусал им капк алары карш ына ук тәхетләрен
куя чаклар,
калан ы урат ып алган диварларга
һәм Яһүдәнең барл ык шәһәрләренә һөҗ үм итәчәкләр.
16
Мин, шулай итеп,
Үз халк ыма барл ык явызл ыклары өчен хөкем оешт ырачакм ын,
чөнк и алар Миннән йөз чөерделәр,
чит илаһларга баг ышлап, корбан янд ырд ылар,
үз куллары белән ясаган потларга табынд ылар.
17

18

19

2

Ә син билеңне әйбәтләп бу да әзерлән,
урын ыңнан тор һәм Мин кушк аннарн ың барын да аларга җиткер.
Син алардан курыкма,
юкса алар күз алд ында Мин сине Үзем дәһшәткә салачакм ын.
Менә, бүг ен Мин сине бөтен җиргә –
Яһүдә патшаларына, аның түрәләренә,
рух ан иларына һәм шул җирнең халк ына карш ы тора алырл ык
ныг ыт ылган шәһәр, тимер багана, бак ыр дивар итеп куя м.
Алар сиңа һөҗ үм итәрләр, ләк ин җиңә алмаслар,
чөнк и Мин, сине саклар өчен, яныңда бул ырм ын.
Бу – Раббы сүзе».
Исраи лнең Раббыдан йөз чөе рүе

1
2

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– Бар, Иерусал имгә ишеттер. Раббы болай дип әйтә, диг ен:

* 1:11 Бад әм

– русчасы: миндаль.

* 1:11-12 Бир едә сүз уйнат у: яһүд телендә «бадәм» һәм «күз әт еп торачакм ын» – аваздаш сүзләр.
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3

«Мин синең яшь чактаг ы тугрыл ыг ыңн ы,
кәләш чаг ыңдаг ы мәхәббәтеңне,
Минем арт ымнан ияреп, чүлгә,
берн и үсм и торган кысыр җиргә барган чаг ыңн ы искә төшерәм.
с
Исраи л – Раббы Үзе өчен сайлаган хал ык,
уңышн ың беренче җимеше кебек иде;
аңа зыя н китергән һәркем хөкем ителде – бәла-казага тарыд ы.
Бу – Раббы сүзе».

Әй Ягък уб йорт ы, Исраи л* халк ын ың барл ык кабиләләре, Раббы сүзен ише
тег ез! 5 Раббы болай ди:
«Аталарыг ыз Миннән йөз чөерергә сәбәп бул ырл ык
нинд и гаделсезлек тапт ы Миндә?
Алар берн игә ярамаган потларга иярделәр,
шун ың белән үзләре дә берн игә яраксыз затларга әверелделәр.
6
Ата-бабаларыгыз:
„Безне Мисыр җиреннән алып чыг ып, чүл-сахрадан,
чокыр-чакырлы, кибеп корыган, караңг ы,
беркем йөрмәгән һәм яшәмәгән җирдән алып барган Раббы
кайда?“ – дип сорамад ылар.
7
Мин бит сезне, җимешләре белән туклансын,
байл ыг ыннан файдалансын дип,
уңд ырышл ы җиргә алып килдем.
Ә сез, Минем җиремә кереп, аны нәҗесләдег ез* –
биләмәмне чирк ан ыч бер урынга әверелдердег ез.
8
Рух ан иларыг ыз: „Раббы кайда?“ – дип сорамад ы,
сезнең сКан ун белг ечләре Мине белмәде,
хөкемдарларыг ыз Миңа карш ы баш күтәрде,
с
пәйгамбәрләрег ез сБагал исеменнән сөйләде,
ярдәм күрсәтә алмаган потларга иярде.
9
Шун ың өчен Мин әле сезгә,
хәтта угылларыг ызн ың угылларына да дәгъва
белдерәчәкмен! – ди Раббы. –
10
Китт иләр яшәгән утрауга* барып караг ыз,
Кыдарга* кешеләр җибәрег ез һәм барын да әйбәтләп тикшерег ез:
4

* 2:4 Исраи л

– Ягък убн ың икенче исеме (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 32:22-32).
– Биредә дин и йолаларн ы бозу турында сүз бара.
* 2:10 ...утрауг а... – Ягън и Кипр утравын а. Бир едә Исраи лдән көнбат ышт а яшәг ән барл ык
хал ыклар күздә тот ыла.
* 2:10 Кыд ар – Гар әбс т ан чүлендәг е күчмә бәдәвиләр җир е. Бир едә Исраи лдән көнч ыг ышт а
яшәг ән барл ык хал ыклар күздә тот ыла.
* 2:7 ...нәҗ есл әд ег ез...
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11

12

13

14

15

16
17
18

19

20

сездәг е кебек хәл булд ым ы икән кайчан да бер –
нинд и дә булса бер хал ык үзенең илаһ ын,
гәрчә ул чын булмаса да, башк ага алышт ырд ым ы икән?!
Ә Минем халк ым үзенең с дан ын – үз с Алласын –
ярдәм күрсәтә алмаган нәрсәгә алышт ырд ы!
И күкләр, таң кал ыг ыз моңа,
коточарл ык бу хәлдән тетрәнег ез! –
дип белдерә Раббы. –
Минем халк ым ике яман эш эшләде:
Мине – терек су чыганаг ын ташлад ы
һәм су җыя рга үзенә таш кыя да чок ырлар ясад ы,
ләк ин алар ярыл ып, анда су тормас булд ы.
Исраи л колм ын и?!
Кол бул ып туганм ын и ул?!
Ни өчен соң аулад ылар аны?
Исраи лгә карап, дошманнары арысландай үкерә,
яман тавыш белән ырылд ый.
Алар аның җирен чүлгә әйләндерде –
Исраи л шәһәрләре янд ырылд ы,
яшәргә кешеләре дә калмад ы.
Боларга өстәп, Мемфис* белән Тахпанхес* кешеләре
синең баш ыңн ы ярачак*, әй Исраи л!
Сине җитәкләп барган Раббы Аллаңн ы ташлап,
үз баш ыңа үзең бәла алд ың түг елме?!
Әйт әле: Нил суы н эчәр өчен, Мисырга юл тот удан
сиңа нинд и файда?
Фырат елгасыннан су эчәр өчен, с Ашш урга юл тот удан
сиңа нинд и файда?*
Үз явызл ыг ың сиңа үзе җәза бирәчәк,
Миннән йөз чөерүең сине үзе гаепләя чәк.
Раббы Аллаңн ы ташлап кит үнең,
Миннән курыкмау н ың ни дәрәҗәдә яман вә ачы эш
икәнлег ен белеп тор!
Бу – Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы сүзе.
Син инде күптән кам ыт ыңн ы сынд ырд ың,

* 2:16 Мемф ис

– Мисырдаг ы шәһәр; яһүд телендәг е төп нөсхәдә: Ноф.
– Мисырдаг ы шәһәр.
2:16 ...ярачак... – Яһүд телендә әлег е сүз «кырач ак» диг әнне дә аңл ат ырг а мөмк ин.
2:18 Исраи л, ярдәм сорап, еш кын а Мисырг а һәм Ашш ург а мөр әҗәг ать итә торг ан булг ан.

* 2:16 Тахп анх ес
*
*
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21

22

23

24

25

26

27

28

сине бәйләгән бауларн ы* өздең,
„Сиңа хезмәт итмәя чәкмен!“ – дидең.
Һәр биек скалк ул ыкта,
киң ябалдашл ы һәр агач аст ында фах ишәлек иттең –
башк а илаһларга табынд ың.
Мин сине иң саф орл ык –
иң затл ы йөзем куаг ы итеп утырт к ан идем.
Ничек соң син Миңа чит булган кырг ый йөзем куаг ына әйләндең?
Шуңа күрә, селте белән юынсаң да,
сабынн ы күп итеп куллансаң да,
гаебеңнең табы һаман күз алд ымда Минем, –
дип белдерә Хуҗа-Раббы. –
Син: „Мин спакьмен, Багалга иярмәдем!“ –
дип, ничек әйтә аласың?!
Үзәнлектә кылган гамәлләреңә кара,
үзеңнең нәрсәләр эшләгәнеңне исеңә төшер.
Юлларыңда уйнаклап, сикергәләп йөргән ана дөя не
хәтерләтәсең син.
Дәрте таш удан җилне иснәүче,
чүл киңлег ендә үскән кырг ый ишәкне дә хәтерләтәсең –
анд ый ишәкне кем тыя алыр?!
Бер генә ата ишәккә дә, аны эзләп, көчен әрәм итәсе юк:
җенси теләг е таш ып торганда, кырг ый ана ишәкне табу бик җиңел.
Аякларың хәлсезләнмәсен,
тамаг ың сусаудан корып кипмәсен дисәң, саклан син!
Ләк ин син: „Юкк а өметләнмә,
мин чит илаһларн ы яратам
һәм алар арт ыннан барачакм ын“, – дидең.
Исраи лнең халк ы, патшалары, түрәләре, рух ан илары,
пәйгамбәрләре,
тот ылган карак кебек, оятк а калд ылар.
Агачк а алар: „Син – минем атам“, – дип,
ташк а: „Мине син туд ырд ың“, – дип әйтәләр.
Алар бит Миңа йөзләре белән түг ел –
арк алары белән борылд ылар;
әмма бәлагә тарыганда: „Килеп котк ар безне!“ – диләр.
Үзең ясаган илаһларың кайда соң синең?!
Бәла килгәндә котк арсыннар сине, булд ыра алсалар!
Синдә бит, әй Яһүдә, һәр шәһәрнең үз илаһ ы бар.

* 2:20 ...камытыңны...бауларны... – Бир едә Аллаһ ын ың хал ык белән төз ег ән килеш ү шартлары

турында сүз бара, Исраи л исә монда чыг ымч ы хайванн ы гәүдәләндерә.
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Нигә сез Минем белән дәгъвалашасыз?
Сез барыг ыз да Миңа карш ы баш күтәрдег ез! – дип белдерә Раббы. –
Юкк а гына Мин сезгә, әй халк ым, җәза бирдем –
акыл ыг ызга килмәдег ез сез.
Кыл ыч ыг ыз, ертк ыч арыслан сыман, пәйгамбәрләрег езне үтерде.
И-и бүг енг е буы н, Раббы сүзенә колак сал:
әллә Мин Исраи л өчен чүл яисә караңг ыл ык иле идемме?!
Нигә соң Минем халк ым: „Без үзебезгә үзебез хуҗ а,
без инде Сиңа кайт мая чакбыз!“ – дип әйтә?
Кыз кеше үзенең бизән ү әйберләрен,
кәләш үзенең туй тасмаларын оныт ырм ы?!
Ә Минем халк ым күптән инде Мине онытт ы!
Сөя ркәләр табуда нинд и оста син!
Иң бозык хат ын да синнән өйрәнә алыр иде.
Синең итәкләреңә бер гаепсез ярл ы кешеләр кан ы ябышк ан;
әйтерсең, син аларн ы угрыл ык өстендә тотк ансың.
Шуңа да карамастан син: 35 „Минем гаебем юк!
Инде миңа ачу тотм ый Ул“, – дисең.
„сГөнаһ кылмад ым“ дигәнең өчен, Мин сине хөкем итәчәкмен!
Юлларыңн ы нигә шулай җиңел генә алышт ырасың син?
Ашш ур сине хурл ыкк а калд ырган кебек,
Мисыр да сине хур итәчәк.
Син Мисырдан да баш ыңн ы тот ып китәчәксең,
чөнк и син өмет баглаганнардан Раббы баш тартт ы –
алардан берн инд и ярдәм булмая чак сиңа».

Әгәр дә ире хат ын ын аерып җибәрсә, һәм ул бүтән ирнең хат ын ы була калса,
беренче ир элекке хат ын ына кире кайта алм ый! Югыйсә ошбу җир нәҗесләнер
иде. Ә син, Исраи л, күп сөя ркәләр белән уйнашл ык итеп, Миңа кире кайт ырга
җыенасыңм ы? – дип белдерә Раббы. –
2
Шәрә калк ул ыкларга текәлеп кара,
син фах ишәлек итмәгән берәр урын барм ы анда?!
Чүлдә сагалап утырган бәдәви* сыман,
юл читендә син сөя ркәләреңне көттең.
Фахишәлегең, явызл ыг ың белән җирне нәҗесләдең син.
3
Шун ың өчен җиргә яңг ырлар яумад ы,
хәтта язын да яңг ырлар булмад ы.
Ләк ин шул чаг ында да синең йөзең фахишәнеке кебек иде,
шул чаг ында да оял ун ы белмәдең син.
4
Әле күптән түг ел генә Миңа:
«с Атам! Син минем яшьлек дуст ым!
1

* 3:2 Бәд әви

– күчмә торм ыш алып баруч ы чүл кешесе.
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5

Шулай һәрвак ыт ачул ы бул ырсың микәнн и?
Берк айчан ачуы ң оныт ылмас микәнн и?» – дидең син,
әмма шулай дип әйтсәң дә,
үзең һаман явызл ык кыласың.
Раббыдан йөз чөе ргән Исраи л һәм хыя нәтчел Яһүдә

Йош ия патшал ык иткән көннәрдә Раббы миңа:
– Ирем ия, Миннән йөз чөергән Исраи лнең явызл ыкларын күрдеңме син? – ди
де. – Ул һәр биек тауга, киң ябалдашл ы һәр агач аст ына барып уйнашл ык итте*.
7 Ул, шуш ыларн ы эшләг әннән соң, Миңа кир е кайт ыр дип уйлад ым, ләк ин ул
кайт мад ы; һәм мон ы аның хыя нәтчел кыз туган ы Яһүдә күреп торд ы. 8 Миннән
йөз чөергән Исраи лне барл ык фах ишәлек гамәлләре өчен аерып җибәреп, аңа талак
хат ы тотт ырган ымн ы күреп торса да, хыя нәтчел сеңлесе Яһүдә курыкмад ы, үзе дә
аның арт ыннан китте һәм уйнашл ык итте. 9 Ачыктан-ачык фах ишәлек итеп, бөтен
илне нәҗесләде ул, таш вә агачк а табын ып, Миңа хыя нәт итте. 10 Шулай, Исраи л
нең хыя нәтчел сеңлесе Яһүдә бөтен йөрәг е белән Миңа борылмад ы, ул Миңа кире
кайт к ан бул ып кыланд ы гына. Бу – Раббы сүзе.
11 Раббы миңа:
– Миннән йөз чөергән Исраи л хыя нәтчел Яһүдәгә караганда тәкъварак бул ып
чыкт ы, – диде. – 12 Төнья к тарафк а юл алып, Минем сүзләремне җиткер! Раббы
болай дип әйтә, диг ен:
«Миннән йөз чөергән Исраи л, кире кайт!
Моннан ары Мин сиңа ачу тотмам,
чөнк и Мин смәрхәмәтле,
мәңг е ачулан ып тормам.
13
Бары тик гаебеңне генә тан ы:
Син, үзеңнең Раббы Аллаңа карш ы баш күтәреп,
киң ябалдашл ы һәр агач аст ында чит илаһларн ы иркәләдең,
Мин әйт кәннәрне исә ишетергә теләмәдең.
Бу – Раббы сүзе.
6

14

15

Миннән йөз чөергән балаларым, кире кайт ыг ыз, –
дип белдерә Раббы, – чөнк и Мин сезнең Хуҗ аг ыз.
Һәр шәһәрег ездән – берәр,
һәр кабиләг ездән икешәр кеше алып,
Мин сезне Сионга кайтарырм ын,
Үз йөрәг емә якын көт үчеләр бирермен –
алар сезнең өстән зирәклек вә акыл белән җитәкчелек итәрләр».

Килер шунд ый вак ыт: сез җирдә бик нык ишәерсез, үрчерсез; ул заманнарда
инде, – дип белдерә Раббы, – беркем дә Раббын ың сКилеш ү санд ыг ы турында сүз
16

* 3:6 ...уйн ашлык

итте. – Биредә чит илаһларг а гыйбадәт кыл у турында сүз бара.
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алып бармая чак, аның турында беркем дә уйламая чак, беркем аны искә алмая чак,
саг ынмая чак, инде икенче бер санд ык та эшләмәя чәк. 17 Ул чаг ында Иерусал имне
Раббы тәхете дип атая чаклар; һәм барл ык хал ыклар, Раббы исемен олылар өчен,
Иерусал имгә җыелачак, алар инде үзләренең явыз вә үҗәт йөрәкләре кушк анча
эшләмәя чәк. 18 Ул көннәрдә Яһүдә вә Исраи л хал ыклары бергә куш ылачак һәм
Мин сезнең ата-бабаларыгызга төнья к җиреннән биләмәгә биргән җиргә киләчәк.
Раббының Исраи лне тәүбәгә чакыруы
19

20

21

22

23

24

25

«Үзалд ыма әйттем Мин:
„Сине Үз балаларым исәбенә кертергә
һәм гүзәл җирне, дөнья даг ы иң мат ур биләмәне
сиңа бирергә шулк адәр теләгән идем.
Син Миңа ‘Атам!’ дип дәшәрсең,
Миннән йөз чөермәссең дип уйлаган идем.
Ләк ин хат ын ы үзенең иренә ничек хыя нәт итсә,
син дә Минем белән шулай кыланд ың, Исраи л халк ы!
Бу – Раббы сүзе“.
Шәрә калк ул ыкларда кычк ырган тавышлар ишетелә –
Исраи л халк ын ың елавы вә ялваруы бу.
Ялг ыш юлдан китеп,
Раббын ы – үзләренең Алласын онытк ан алар.
Кире кайт ыг ыз, Миннән йөз чөергән балалар:
Мин сезне мөртәтлектән дәваларм ын!»
«Менә, без Сиңа киләбез,
чөнк и Син – Раббы, безнең Аллабыз!
Хакт ыр: калк ул ыкларда – ялган,
тауларда* – хал ык гөжләве генә.
Хакт ыр: Исраи лнең кот ыл уы Раббы Аллабызда!
Яшь чаг ыбыздан бирле бу чирк ан ыч илаһ*
ата-бабаларыбызның хезмәт җимешен,
аларн ың сарык-кәҗәләрен вә терлег ен,
угыл вә кызларын ашый килгән.
Оят вә хурл ык батк аг ына батт ык без,
чөнк и үзебез дә, ата-бабаларыбыз да
яшь чаг ыбыздан алып бүг енг е көнгә кадәр
Раббы Аллабыз карш ында гөнаһ кылд ык
һәм Раббы Аллабыз тавыш ына колак салмад ык».

* 3:23 ...калк улыкл ард а...

тауларда... – Ягън и пот-сыннарга гыйбадәт кыл у урыннарында.
илаһ... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: чирк ан ыч. Биредә мәҗ үси
ләрнең Баг ал исемле илаһ ы турында сүз бара (11:13 белән чаг ышт ырыг ыз).

* 3:24 ...чирк аныч
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«Миңа әйләнеп кайтсаң иде, Исраи л,
кире кайтсаң иде, – дип белдерә Раббы. –
Җирәнг еч потларыңн ы Минем күз алд ымнан алып ташласаң,
бүтән адаш ып йөрмәсәң,
ант иткәндә, дөреслек, гаделлек вә стәкъвал ык белән:
„Раббы Үзе шаһ итт ыр!“ – дип әйтсәң иде.
Шул чаг ында хал ыклар Минем фат их амн ы алырга омт ыл ыр
һәм Минем белән мактан ыр иде».

Яһүдә вә Иерусал им кешеләренә Раббы болай дип әйтә:
«Сөрелмәгән җирне сук алаг ыз,
чәнечкеле үлән арасына иген чәчмәг ез!
4
Үзег езне Миңа – Раббыга баг ышлап,
йөрәкләрег езне ссөннәткә утырт ыг ыз,
әй Яһүдә халк ы вә Иерусал имдә яшәүчеләр!
Югыйсә Минем ачуы м явыз гамәлләрег ез арк асында
ут кебек кабын ыр һәм сүнмәстәй бул ып дөрләп китәр».
Төнья ктан килүче афәт
5

6

7

8

9

Бөтен илдә бырг ы кычк ырт ыг ыз,
Яһүдәдә игълан итег ез, Иерусал имдә белдерег ез:
«Җыен ыг ыз, ныг ыт ылган шәһәрләргә кит ик! –
дип сөрән сал ыг ыз. –
Сионга барып сыен ыр өчен ишарә бирег ез – байрак күтәрег ез!
Хәвефсез урынга кач ыг ыз, туктамаг ыз,
чөнк и Мин төнья ктан бәла, зур һәлакәт җибәрәм».
Әнә, чыт ырманл ыктан чыкк ан арыслан сыман,
хал ыкларн ы кыруч ы үз урын ыннан кузгалд ы.
Ул синең җиреңне, Яһүдә, чүлгә әйләндерергә дип килә –
синең шәһәрләрең җимереләчәк, кешесез калачак.
Шулай булгач, ступас тук ымага төренеп елаг ыз, үкерег ез,
чөнк и Раббын ың ачу-ярсуы безне читләтеп үтмәя чәк.
«Ул көнне, – дип белдерә Раббы, –
патшан ың да, түрәләрнең дә йөрәкләре тетрәнер,
рух ан иларн ың кот ы алын ыр,
пәйгамбәрләр гаҗәпкә кал ыр».

Мин шунда:
– Йа Хуҗа-Раббы! Син бу хал ыкн ы вә Иерусал имне «Сезгә тын ычл ык килер!»
диг ән вәгъдәң белән алдад ыңм ын и? Буг азыбызг а инде кыл ыч килеп тер әлг ән
бит! – дидем.
10
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Шул вак ытта Иерусал им халк ына Раббы болай дип әйтер:
– Бичара халк ыма сахрадаг ы шәрә калк ул ыклардан кайнар җил исә. Монд ый
җилдә ашлык җилгәрү, кибәктән аеру мөмк ин түгел – 12 Минем әмерем буенча искән
ул җил арт ык көчледер. Шулай, хал ыкк а Үз хөкемемне игълан итәр вак ыт җитте.
11

13

14
15
16

17

18

Менә, дошман бол ыт кебек күтәрелә,
аның арбалары өермә кебек,
атлары бөркетләрдән җитезрәк.
Аһ, кайг ы безгә! Һәлак булд ык без!
«Кот ыл ыр өчен, йөрәг еңдәг е явызл ыкн ы юып төшер, Иерусал им!
Бозык уйлар кайчанга кадәр яшәр икән синдә? – ди Раббы. –
Дан шәһәреннән инде тавыш ишетелә,
Эфраи м тауларыннан бәла турында хәбәр килә.
Хал ыкларга игълан итег ез,
Иерусал имгә җиткерег ез:
„Ерак илдән баск ынч ылар килә,
Яһүдә шәһәрләре өстендә аларн ың сөрәнләве яңг ырый.
Басу-кырларны саклауч ылар сыман,
алар Иерусал имне урап алд ылар,
чөнк и әлег е шәһәр Миңа карш ы күтәрелеп чыкт ы“.
Бу – Раббы сүзе.
Тотк ан юлың, кылган гамәлләрең
шуш ы хәлгә төшерде сине, Яһүдә!
Сиңа бирелгән ачы җәза бу –
йөрәг еңә кадәр үтеп керә ул».
Җирнең вәйран булуы на Ирем ия нең кайгыруы

19

20

21

22

* 4:20 Вәйран

Аһ, авырт удан сызланам мин – газапларым көчледер!
Аһ, йөрәг ем яна, дөп-дөп кага!
Тын ыч кала алм ыйм мин,
чөнк и дошманнарн ың бырг ы тавыш ын,
сөрәнләп кычк ыруы н ишетәм.
Бәла арт ыннан бәла ябырыла,
бөтен җир вәйран* хәлдә;
күз ачып йомган арада – чат ырларым,
мизг ел эчендә чат ырларымн ың пәрдәләре таланд ы.
Кайчанга кадәр яу байраг ы күз алд ымда торыр?
Кайчанга кадәр бырг ы авазлары колаг ымда яңг ырар?
«Минем халк ым аңг ыра, – ди Раббы, –
алар Мине белм и;
– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
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ахмак бала сыман алар, акыллары җитм и;
явызл ык кыл ырга оста,
яхш ыл ык кыл у исә кулларыннан килм и».
23
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31

5

Мин җиргә күз салд ым – ул сурәтсез вә буп-буш,
күккә күз салд ым – анда якт ыл ыкн ың әсәре дә юк.
Тауларга күз салд ым – алар селкенә,
барл ык калк ул ыклар тирбәлеп тора.
Әйләнә-тирәдә кеше зат ы күренм и,
күк кошлары да очып-таралышып беткән,
уңд ырышл ы җирләр чүлгә әйләнгән,
Раббын ың ачу-ярсуыннан андаг ы барл ык шәһәрләр җимерелгән.
Раббы болай ди:
«Бар җир бушап калачак,
ләк ин аны тәмам юк итмәя чәкмен!
Җир кайг ырып елар, күкләр карал ыр.
Мон ы Мин әйттем һәм сүземнән кире кайтмая чакм ын,
карар кылд ым һәм карарымн ы үзгәртмәя чәкмен.
Җайдаклар вә укч ылар күтәргән шау-шудан
шәһәрләрнең бар халк ы кач ып бетәр:
алар куе урманнарга китәр,
тау-ташлар арасына менеп яшеренер.
Барча шәһәрләр ташланд ык бул ыр –
анда һичбер кеше калмас».
Ә син, җимерел үгә дучар ителгән шәһәр,
нәрсәгә дип куе кызылдан киенәсең,
алт ын бизәнг ечләреңне тагасың,
күзләреңә сөрмәләр тартасың?
Син юкк а бизәнәсең! –
Сөя ркәләрең сиңа мәсхәрә белән карый,
алар сине үтерергә тел и.
Бала табуч ы хат ын сыман кычк ырган,
беренче баласын туд ыруч ы хат ын кебек ыңг ырашк ан тавыш ишетәм.
Сион-кыз шулай интег еп ыңг ыраша, кулларын сузып:
«Ни кайг ы! Үтерүчеләрне күреп, җан ым сыкрый!» – дип өзгәләнә.
Исраи л белән Яһүдәнең Раббыдан ваз кичүе

1

Раббы болай ди:
«Иерусал им урамнары буйлап узыг ыз,
тикшерег ез, мәйданнарын күзәтег ез:
гаделлек саклауч ы, тугры берәр кеше табарсызм ы икән?!
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Тапсаг ыз, Иерусал имне Мин кичерер идем.
Шәһәр халк ы:
„Раббы Үзе шаһ итт ыр!“ – дип әйтсә дә,
ант итүе ялган аның».
Йа Раббы!
Күзләрең тугрыл ыкк а төбәлмәгәнмен и Синең?!
Син бу хал ыкн ы кыйнад ың, ә алар аны сизмәде дә,
Син аларн ы аздан гына юкк а чыгармад ың, ә алар сабак алмад ы,
таштан да кат ырак бул ып үҗәтләнә бард ы,
Сиңа кайт ырга теләмәде.
Мин: «Болар – ярл ы, надан кешеләр,
Раббы юлын, үз Алласын ың кан ун ын белм иләр, – дип уйлад ым. –
Затл ы түрәләр янына барыйм әле, алар белән сөйләш им,
чөнк и алар Раббы юлын,
үз Алласын ың кан ун ын беләдер», – дидем.
Ләк ин алар да кам ытларын сынд ырганнар,
бауларын* өзгәннәр икән.
Шун ың өчен, урманнан арыслан чыг ып, аларн ы үтерәчәк,
чүл бүресе ботарлая чак.
Шәһәрләре янында аларн ы каплан сагалап торачак –
каладан чыкк ан һәркемне өзгәләп ырг ытачак,
чөнк и хал ыкн ың с җиная т ьләре зурд ыр,
Раббыга кылган хыя нәтләре хисапсызд ыр.
«Ничек итеп ярл ык ыйм ди Мин сине, Исраи л?!
Балаларың, Мине ташлап, ялган илаһлар белән ант итә.
Мин аларн ың тамаг ын туйд ырд ым,
ә алар уйнашл ык иттеләр,
өерләре белән фах ишәләр йорт ына йөрделәр.
Симертелгән, нәфесле тайлар болар:
һәрберсе икенче берәүнең хат ын ына карап кешн и.
Мон ың өчен җәзасыз калд ырыймм ы аларн ы?! –
дип белдерә Раббы. –
Шуш ынд ый хал ыктан үч алм ыймм ы?!
Барыг ыз, аларн ың йөзем бакчаларын тузд ырып ташлаг ыз*,
ләк ин бөтенләй юк итмәг ез;
йөзем куакларын ың ботакларын кисеп ырг ыт ыг ыз,
чөнк и алар инде Минеке түг ел.

* 5:5 ...камытл арын...баул арын...
* 5:10 Алл аһ ы

– 2:20 гә искәрмәне караг ыз.
биредә Исраи л дошманнарына мөрәҗәг ать итә.
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Исраи л вә Яһүдә халк ы Миңа хыя нәт итте.
Бу – Раббы сүзе».

12

Алар Раббы турында ялган сөйләделәр:
«Ул берн и дә эшләмәя чәк,
һәм безнең өскә бәла килмәя чәк,
без кыл ыч та, ачл ык та күрмәя чәкбез.
Пәйгамбәрләр – фәк ать җил генә,
аларда Раббы сүзе юк;
әйт кәннәре үз баш ына төшсен!» – диделәр.

13

14

Шуңа күрә Раббы, Күкләр Хуҗ асы Алла, болай ди:
«Кешеләр шунд ый сүзләр сөйләгән өчен,
Мин Үз сүзләремне синең авызыңда, Ирем ия, утк а әйләндерәм,
ә бу хал ыкн ы утын итәм,
һәм шул ут аларн ы янд ырып бетерәчәк.
Ерактан килгән халыкның Исраи лгә һөҗүм итүе

15

16
17

Менә, Исраи л, Мин сиңа ерактан бер хал ык китерәм, –
дип белдерә Раббы, –
куә тле, борынг ы хал ык ул.
Телләрен белмәгәнгә, син аларн ы аңламассың.
Аның садаг ы* – ачык кабер сыман;
һәрбер суг ышч ысы гаярь-батырдыр.
Алар синең уңыш ыңн ы вә ризыг ыңн ы,
сарык-кәҗәләреңне вә терлег еңне,
йөзем вә инҗ ир җимешләреңне ашая чак,
угыл-кызларыңны үтерәчәк,
ныг ыт ылган, өмет баглап торган шәһәрләреңне
кыл ыч ы белән җимерәчәк».

Ләк ин ул көннәрдә дә Мин сине ахырга кадәр кырып бетермәя чәкмен, – дип
белдерә Раббы. – 19 Әгәр кешеләр: «Раббы Аллабыз безгә боларн ың һәммәсен нәрсә
өчен эшләде икән?» – дип сораса, син, Ирем ия: «Сез, Аны ташлап, үз җирег ездә
чит илаһларга хезмәт иткәнлектән, ят җирләрдә чит кешеләргә хезмәт итәрсез!» –
дип җавап бир.
18

Халыкның ялганны хуплавы
20
21

* 5:16 Сад ак

Мон ы Ягък уб нәселенә игълан итег ез,
Яһүдә халк ына җиткерег ез:
«Әй аңг ыра вә акылсыз,
– ук савыт ы.
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күзе була торып күрмәгән,
колаг ы була торып ишетмәгән хал ык, тыңла!
Миннән курк ырга,
Минем алда дер калт ырап торырга тиеш түг елме сез?! –
дип белдерә Раббы. –
Комн ы Мин диңг ез мәңг е үтеп чыга алмасл ык чик итеп куйд ым:
дулк ыннар ник адәр генә ург ыл ып бәрелсә дә,
ярн ы җимерергә көчләре җитм и,
үкерсә-сикерсә дә, яр сызыг ын үтеп чыга алм ый.
Ләк ин бу хал ыкн ың йөрәг е үҗәт, фетнәчел;
алар Миннән йөз чөереп китеп бард ылар;
күңелләреннән: „Раббы Аллабыздан курк ып, Аны хөрмәтл ик!
Язын-көзен Ул безгә үз вак ыт ында яңг ырын яуд ыра,
игенне урып-җыяр өчен, һәр елн ы вак ыт бирә“, – дип әйт мәделәр.
Кылган җиная тьләрег ез сезне шуш ы нәрсәләрдән мәхрүм итте,
гөнаһларыг ыз шуш ы игелекләрдән аерд ы.
Хакт ыр: Минем халк ым арасында яман кешеләр бар:
алар, кош аулау ч ылар сыман, тозак куя лар
һәм посып ятып кешеләрне аул ыйлар.
Кошлар белән тулган читлек кебек,
аларн ың йортлары мәкер белән тулган;
шул мәкерләре арк асында алар баеп киттеләр,
югары күтәрелделәр,
тәмам симерделәр – симезлектән битләре майлан ып тора.
Явызл ык кыл уда алар барл ык чикләрне узып киттеләр,
мәхкәмәдә ятимнәрнең эшләрен гаделлек белән,
алар файдасына карам ыйлар,
ярл ылар хок ук ын яклам ыйлар.
Шуш ыларн ың барысы өчен
җәзасыз калд ырыймм ы аларн ы?! – дип белдерә Раббы. –
Монд ый хал ыктан үч алм ыймм ы?!
Бу илдә коточк ыч вә шакк атмал ы хәлләр кыл ына:
пәйгамбәрләр ялган хәбәр сөйл и,
рух ан илар алар сүзе буенча хак имлек итә,
ә Минем халк ым моңа карш ы килм и.
Шуш ыларн ың бөтенесенә чик куелгач,
ниләр кыл ырлар икән?
Иерусалимнең камалышта калуы

1

Әй Бенья м ин кешеләре, Иерусал имнән кач ыг ыз!
Тык уа шәһәрендә бырг ы кычк ырт ыг ыз!
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3

4

5

Бәйт-Һаккеремда учак ягып кисәтег ез! –
Төнья ктан әнә афәт вә зур һәлакәт яный!
Нәфис, гүзәл Сион-кызны Мин бөлг енлеккә төшерәм!
Дошман көт үчеләре, үзләренең көт үләре белән
аның янына килеп, әйләнә-тирәсендә чат ырларын корыр,
һәркем үз өлешенә тигән җирдә көт ү көтәр.
„Сионга карш ы суг ышк а әзерләнег ез;
торыг ыз, көн уртасында һөҗ үм итәбез!“ –
„Юк шул, көн инде кичкә авыш ып бара,
кичке күләгәләр төшә башлад ы“. –
„Әйдәг ез, торыг ыз, төнлә һөҗ үм итик,
шәһәрдәг е ныг ытмаларн ы җимерик!“ – ди алар бер-берсенә».

6

Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
«Иерусал имгә һөҗ үм итәр өчен, агач кисег ез,
шәһәр тирәл и туфрак өемнәре күтәрег ез!
Бу шәһәрне җәза көтә,
чөнк и ул җәбер-золым белән тулган.
7
Чишмәдән су бәреп чыкк ан кебек,
аңардан явызл ык бөркелә – анда көчләү вә талау хөкем сөрә;
Минем күз алд ымда бары тик авыру-газаплар вә җәрәхәтләр генә.
8
Акыл ыңа кил, Иерусал им!
Юкса Мин синнән йөз чөерермен,
сине чүлгә әйләндерермен,
кеше яшәм и торган җир итәрмен».

9

Күкләр Хуҗ асы Раббы миңа болай диде:
«Исраи лнең исән калган кешеләре
ботаклардаг ы соңг ы йөзем җимеше кебек җыеп алын ыр:
син, Ирем ия, йөзем җыюч ы кабат тикшергән кебек,
кул ың белән ботакларн ы тикшереп чык!»
10

11

«Кемгә сөйл им?! Кемне кисәт им?!
Сүзләремә кем колак сал ыр?! –
Аларн ың колаклары томаланган*, ишетм иләр;
Раббы сүзен алар мәсхәрә дип кабул итә, хуш күрм и.
Шуңа күрә эчемдә Раббын ык ына тиң ярсу кайн ый,
аны башк ача тыеп тора алм ыйм».
Раббы болай ди:

* 6:10 ...кол акл ары

томаланган... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: колаклары сөннәт

ләнмәг ән.
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20
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«Шул ачу-ярсуымны урамдаг ы балалар,
җыел ып торган яшь егетләр өстенә түк!
Ир белән хат ын да,
соңг ы көннәрен яшәүче карт та аңардан кач ып кот ылмас.
Аларн ың йортлары,
шулай ук басу-кырлары вә хат ыннары бүтәннәргә күчәчәк,
чөнк и Мин Үземнең кул ымн ы
бу илдә яшәүче кешеләргә карш ы күтәрәм, –
дип белдерә Раббы. –
Аларн ың һәммәсе, кечесеннән алып олысына кадәр,
баю ягын гына карый,
пәйгамбәрдән алып рух ан ига кадәр барысы да ялган гамәл кыла.
Халк ымн ың җәрәхәтен алар өстән-өстән генә дәвал ыйлар,
„Иминлек, иминлек!“ – дип сөйләнәләр, ә иминлек юк.
Кабахәтлек эшләгәч, оялам ы соң алар?! –
Юк, оялм ый да, кызарм ый да!
Шун ың өчен алар егылганнар арасына егылачак,
Мин җәза биреп, алар һәлак булачак!» – ди Раббы.
Раббы болай ди:
«Мин: „Юллар кисешкән урында туктап,
тирә-якка күз сал ыг ыз,
борынг ы юл турында сораг ыз,
дөрес юлн ың кайда икәнен белег ез дә шун ың буйлап барыг ыз –
һәм җан ыг ызга тын ычл ык табарсыз!“ – дидем.
Ләк ин сез: „Барм ыйбыз!“ – дидег ез.
Мин: „Бырг ы тавыш ына колак сал ыг ыз!“ –
дип, сезгә сакч ылар куйд ым,
ләк ин сез: „Колак салм ыйбыз!“ – дидег ез.
Шулай булгач, әй кавемнәр, тыңлаг ыз,
халк ым ни хәлгә төшәсен белеп торыг ыз!
Әй җир, тыңла!
Бу хал ык өстенә Мин һәлакәт җибәрәм! –
Яман ния тләренең җимеше бу.
Алар әйт кәннәремне тыңламад ы
һәм Кан ун ымнан баш тартт ы.
Шеба җиреннән килгән хуш исле сумала-майлар
вә ерак илдән кайтартк ан хуш исле кам ыш нәрсәгә Миңа?!
Сезнең стулаем янд ыру корбаннарыг ыз кирәкм и –
сез китергән корбаннар күңелемә ятм ый Минем».
Шулай итеп, Раббы болай ди:
«Бу хал ык алд ында Мин зур карш ыл ыклар корам,
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аталар – балалары белән,
күрше – дуст ы белән шул карш ыл ыкларга
абын ып егылачак һәм һәлак булачак!»
22

23

24

25

Раббы болай ди:
«Менә, төнья к иленнән бер хал ык килә,
җир читеннән бөек кавем күтәрелеп чыга.
Кулларында – җәя белән сөңг е;
алар рәх имсез вә миһербансыз,
диңг ез кебек шаулашалар, атларга атлан ып чабалар;
сиңа һөҗ үм итәр өчен, Сион-кыз,
гаскәриләр сафларга тезелеп баст ылар».
Иерусал им халк ы:
«Алар турындаг ы бу хәбәрне ишетеп,
кулларыбыз хәлсезләнеп асыл ын ып төште;
без сызланабыз – бала туд ыруч ы хат ын кебек газапланабыз.
Кырга чыкмаг ыз, юлларда йөрмәг ез,
чөнк и һәр тарафтан дошман кыл ыч ы һәм дәһшәт яный!» – дип әйтә.

26

Әй бичара халк ым!
Тупас тук ымага төренеп, көлдә ауна,
бердәнбер угл ың үлгәндәй кайг ыр, ачыргалан ып ела,
чөнк и җан кыюч ы дошман
безнең өскә көтмәгәндә килер!

27

«Мин сине, Ирем ия, – тимер эрет үче,
ә халк ымн ы мәгъдән* иттем:
син аны сынарга, тотк ан юлын бәя ләргә тиешсең.
Алар бөтенесе киребеткән вә тыңлаусызлар,
ялган-гайбәт тарат уч ылар;
бәг ырьләре бак ыр йә тимердәй кат ы аларн ың,
һәм барысы да азг ынд ыр.
Тимерче күрег е әнә һава өрдерә,
учак ялк ын ында кургаш инде эреп бетте,
әмма юшк ын аерыл ып чыкмад ы –
эрет үче юкк а гына тырышт ы*.
Аларн ы „читкә тибәрелгән көмеш“ дип йөртерләр,
чөнк и Раббы алардан баш тартт ы».

28

29

30

* 6:27 Мәгъд ән
* 6:29 Бир едә

– биредә: казылма байл ык, руда.
борынг ы ысул – кург аш куш ып, мәгъдәннән саф көмеш аерып алу турында

сүз бара.
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Аллаһы йорты – юлбасарлар өне

Ирем ия гә Раббыдан сүз килеп иреште:
– сРаббы йорт ын ың капк асы янына бас та кешеләргә менә бу сүзләрне җиткер:
«Раббыга табыныр өчен, шушы капкадан керүче барлык Яһүдә кешеләре, Раббы сүзен
тыңлаг ыз! 3 Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы болай ди: „Яшәү рәвешег езне
дөресләг ез, гамәлләрег езне төзәтег ез, шул чаг ында Мин сезне бу урында яшәргә
калд ырырм ын. 4 ‘Раббын ың изг е йорт ы шуш ы урында! Раббын ың изг е йорт ы шу
шы урында! Раббын ың изг е йорт ы шуш ы урында!’ дигән ялган сүзгә ышанмаг ыз!
5 Яшәү рәв ешег езне дөр есләг ез, эш-гамәлләрегезне төз әт ег ез, бер-берегезгә карат а
гадел эш итег ез, 6 читтән килгәннәрне, ятимнәрне вә толларн ы кысмаг ыз, бу җирдә
гаепсез кешеләрнең кан ын түкмәг ез, үзег езгә зыя н китереп, бүтән илаһларга ияр
мәг ез, 7 шул чаг ында Мин сезне шуш ы урында – сезнең ата-бабаларыгызга мәңг егә
биргән җирдә яшәргә калд ырырм ын.
8 Сез ялг ан сүзләрг ә ышанасыз, әмма алардан сезг ә файда булмас. 9 Сез урла
шасыз, үтерәсез, уйнашл ык кыласыз һәм ялган антлар итәсез, Багалга баг ышлап,
корбаннар янд ырасыз, үзег ез белм и торган илаһлар арт ыннан барасыз. 10 Шулай
икән, ни өчен сез Минем исемгә баг ышланган йортк а аяк басасыз, Минем алд ыма
килеп: ‘Без кот ылд ык!’ – дип әйтәсез? Аннары шул ук җирәнг еч эшләрне дәвам
итәр өченме?! 11 Минем исемем белән аталган йортн ы сез юлбасарлар оясы дип
сан ыйсызм ы? Мин барын да күреп торам! – дип белдерә Раббы. –
12 Минем исемем шуш ынд а яшәрг ә тиеш, дип Шилоһ шәһәр ендә Үзем бил
геләгән урынга барыг ыз да халк ым Исраи лнең явызл ыг ы өчен ул урынга ниләр
эшләгәнемне күрег ез! 13 Сез аларн ың явыз эшләрен кабатлаган чакта, – дип бел
дерә Раббы, – Мин сезгә кат-кат дәштем, ә сез тыңламад ыг ыз, чак ырд ым, ә сез
җавап бирмәдег ез. 14 Шулай икән, Үз исемем белән аталган, сез ышан ыч баглаган
бу йортк а – Мин сезгә һәм ата-бабаларыгызга биргән бу урынга – Шилоһ шәһәре
нә кылганн ы кылачакм ын! 15 Кардәшләрег ез Эфраи м ток ым ын куган кебек, Мин
сезне күз алд ымнан куы п җибәрәчәкмен!“»
1
2

Халыкның Раббы сүз енә колак салмавы
Ә син, Ирем ия, бу хал ык өчен Миңа дога кылма, алар өчен ялварып сорама,
Минем алда алар өчен үтенмә – Мин сине тыңламая чакм ын! 17 Яһүдә шәһәрлә
рендә вә Иерусал им урамнарында алар ниләр кылганн ы күрм исеңме син?! 18 Әнә,
балалар утын җыя, аталары ут дөрләтә, хатын-кызлар, күк алиһәсенә* корбан ик
мәг е пешерер өчен, кам ыр баса. Чит илаһларга сшәраб бүләг е китереп, алар Мине
рәнҗетмәкче булалар. 19 Шуш ы кыланм ышлары белән алар үзләрен рәнҗетә, үзлә
ре оятк а кала, – дип белдерә Раббы. 20 Шуңа күрә Хуҗа-Раббы болай ди: – Менә,
Минем ачу-ярсуым бу җиргә, кешеләргә вә хайваннарга, кырда үскән агачларга вә
җир биргән җимешләргә түг елә, һәм ул мәңг е сүнмәс ялк ын бул ып дөрләр.
21 Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди:
16

* 7:18 Күк

алиһәсе – Ашт орет (Сүзлекне караг ыз) исемле алиһә булса кирәк.
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– Корбан мал ын ың итен ашаг ан кебек, тулаем янд ыру корбаннарын ың да итен
ашаг ыз! 22 Ата-бабаларыгызны Мисыр җир еннән алып чыкк ан вак ытт а, Мин
тул аем янд ыру корбанн ары, бүт ән корбанн ар турынд а һичн и әйтмәдем, күр
сәтмәләр бирмәдем; 23 Мин аларг а менә нәрс ә кушк ан идем: «Сүзләремә колак
сал ыг ыз, шул чаг ында Мин – сезнең Аллаг ыз, ә сез Минем халк ым бул ырсыз.
Үзег езг ә яхш ы булсын өчен, Мин кушк ан юлдан гына йөрег ез!» 24 Ләк ин алар Ми
не тыңламад ылар, сүзләремә колак салмад ылар, үзләренең үҗәт, явыз йөр әкләре
кушк анча яшәделәр, Миңа йөзләре белән түг ел – арк алары белән борылд ылар.
25 Ата-бабаларыгыз Мисыр җир еннән чыкк ан көннән алып бүг енг әчә Мин сез
нең янг а Үземнең колларымн ы – пәйг амб әрләремне юлл ый торд ым. 26 Ләк ин сез
Мине тыңламад ыг ыз, сүзләремә колак салмад ыг ыз, киреләнеп, аталарыг ыздан
да яманрак кыланд ыг ыз.
27 Аннары Раббы әйтт е:
– Син, Ирем ия, боларн ың һәммәсен аларга әйт ерсең, ләк ин алар сине тың
ламас; син аларн ы чак ырырсың, ләк ин алар җавап бирмәс. 28 Шун ың өчен син
аларга болай дип әйт: «Раббын ың – үз Алласын ың сүзен тыңламаган, Аның үгетнәсыйхәтләрен кабул итмәгән хал ык – сез ул! Хак ыйк ать калмад ы, авызларыннан
хак сүз чыкмас булд ы.
29
Чәчләреңне кисеп ташла, Иерусал им,
шәрә калк ул ыкларда ела,
чөнк и Раббын ың ачуы н чыгарган буы ннан
Раббы ваз кичте һәм аны ташлад ы».
30 Яһүдә халк ы Минем күз алд ымда явызл ык кылд ы, – дип белдер ә Раббы. –
Минем исемгә баг ышланган йортк а алар үзләренең җирәнг еч потларын куйд ылар,
шун ың белән аны нәҗесләделәр. 31 Бен-Һинном үзәнендәг е Тофет* калк ул ыг ында
корбан китерү урыннары ясад ылар, шунда угыл вә кызларын утта янд ырд ылар.
Мин аларга аның ише әмер бирмәгән, анд ый нәрсә акыл ыма да килмәгән иде!
32 Шунд ый көннәр җит әр: бу урынн ы инде Бен-Һинном үзәне йә Тоф ет дип түг ел,
ә Суеш үзәне дип атарлар, – ди Раббы. – Ул урында мәетләр күплег еннән кабер
ләргә хәтта урын җитмәс. 33 Үле гәүдәләр күк кошларына вә җир җанварларына
азык бул ыр, һәм аларн ы куы п җибәрердәй кеше калмас. 34 Яһүдә шәһәрләрендә
һәм Иерусал им урамнарында сөенечле авазларн ы вә күңел ачуларн ы, кияү белән
кәләшнең куан ычл ы тавышларын тыя рм ын, чөнк и бу ил бушап кал ыр.

8

Шул көннәр җиткәч, – дип белдерә Раббы, – Яһүдә патшаларын ың, түрә
ләрнең, рух ан иларн ың, пәйгамбәрләрнең, Иерусал им кешеләренең сөя кләрен
каберләреннән чыгарып ырг ыт ырлар. 2 Аларн ы коя ш вә ай, барл ык күк йолд ызла
ры алд ында чәчеп ташларлар. Кайчанд ыр бу хал ык әлег е күк җисемнәрен ярата,
аларга хезмәт итә, табына, алардан киңәш эзл и һәм алар алд ында сәҗдә кыла иде.
Ул сөя кләрне беркем җыеп алып җирләмәс – алар җирдә тирес бул ып ятар. 3 Бу
1

* 7:31 Тоф ет

– яһүдчә «янд ыру урын ы» мәгънәсендә.
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явыз ток ымнан исән калган адәмнәрне Мин кай тарафларга сөрсәм дә, алар үлемне
яшәүдән арт ык күрерләр. Бу – Күкләр Хуҗ асы Раббы сүзе.
Халыкның, Раббыны ташлап, үз юлыннан баруы
4

Син аларга, Раббын ың сүзе монд ыйд ыр, диг ен:
«Кеше, егылса, торырга тырышмасм ы?!
Юлында адашса, кире кайтмасм ы?!
5
Бу хал ык нигә һаман шулай адаш ып йөри соң,
нигә Иерусал им гел ялг ыша, адаш ып йөри?
Алар ялганга бик нык ябышк аннар,
һич кенә дә кире кайт ырга теләм иләр.
6
Мин аларн ы күзәтеп һәм тыңлап торд ым:
алар дөресен сөйләм иләр,
беркем дә: „Нәрсә эшләдем соң мин?“ – дип әйтеп,
үзе кылган явызл ыкларга үкенм и,
һәркем, суг ышк а ташланган ат кебек, үз юлыннан чаба.
7
Күк кош ы ләкләк тә үзенең килү-китү вак ыт ын белә,
күгәрчен дә, карл ыгач та, керәшә дә
туган якларына кайчан очып кайт ырга икәнен белә,
ә Минем халк ым Раббы кушк аннарн ы белм и.
8

9

10

11
12

13

Ничек итеп сез:
„Без акылл ы, Раббы кан ун ы буенча эш итәбез“, –
дип әйтә аласыз?!
с
Кәт ипләрнең ялганч ы каләмнәре аны үзгәртте бит!
Акыл ияләре оятк а калд ы,
алар, каушап, ятьмәгә эләкте.
Раббы сүзен санга сукмауч ыларн ы акылл ы дип әйтеп булам ы соң?!
Шун ың өчен аларн ың хат ыннарын – башк аларга,
кырларын бүтән хуҗ аларга бирәм,
чөнк и аларн ың һәммәсе, кечесеннән алып олысына кадәр,
баю ягын гына карый,
пәйгамбәрдән алып рух ан ига кадәр барысы да ялган гамәл кыла.
Бичара халк ымн ың җәрәхәтен алар өстән-өстән генә дәвал ыйлар,
„Иминлек, иминлек!“ – дип сөйләнәләр, ә иминлек юк.
Кабахәтлек эшләгәч оялам ы соң алар?! –
Юк, оялм ый да, кызарм ый да!
Шун ың өчен алар егылганнар арасына егылачак,
Мин җәза биреп, алар һәлак булачак!» – ди Раббы.
«Мин аларн ың бөтен уңыш ын тарт ып алырм ын, –
дип белдерә Раббы, –
ботакларда – бер генә йөзем дә,
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инҗ ир агач ында бер генә җимеш тә калмас,
хәтта яфраклары да шиңеп бетәр.
Мин биргән нәрсәләр алардан тарт ып алын ыр».
14

15
16

17

«Нишләп болай утырабыз соң әле без? – ди Яһүдә халк ы. –
Җыен ыйк, ныг ыт ылган шәһәрләргә барыйк,
шунда һәлак бул ыйк,
чөнк и Раббы Аллабыз безне һәлакәткә дучар итте,
Аңа карш ы гөнаһ кылган өчен, безгә агул ы су эчерде.
Без тын ычл ык эзләдек, әмма яхш ыл ык килмәде;
сихәтлән ү көттек, әмма коточк ыч хәлләргә дучар булд ык.
Дан шәһәре ягыннан дошман атларын ың пошк ыруы ишетелә,
тайлар кешнәвеннән бөтен җир дер селкенә.
Дошман, килеп, илебезне
һәм андаг ы бар нәрсәне тар-мар китермәкче,
шәһәребезне дә, аның халк ын да юк итмәкче».
«Менә, Мин сезнең өскә агул ы еланнар җибәрәм,
алар сезне чагачак, һәм алардан әфсен юкт ыр.
Бу – Раббы сүзе».
Ирем ия нең Иерусалим өчен кайгыруы

18
19

Кайг ым басыл ырл ык түг ел минем.
Йөрәг ем сыкрый, өзгәләнә.
Менә, ерак илдән бичара халк ымн ың фөрьяд ы* ишетелә:
«Раббы Сионда түг елмен и?
Аның Патшасы инде анда юкм ын и?»
Раббы: «Нишләп алар үзләренең потлары,
берн игә тормаган чит-ят илаһлары белән
ачуы мн ы чыгард ылар?» – дип әйтә.

20

«Урак өсте бетте, җәй үтте,
ә безгә кот ыл у килмәде!» – ди хал ык.

21

Бичара халк ымн ың җәрәхәтләре арк асында
мин дә җәрәхәтләндем;
мин кайг ыда, коточк ыч курк у чолгап алд ы мине.
Гил ыгадта бәлзәм юкм ы әллә?!
Анда табиб юкм ы әллә?!
Бичара халк ым нилектән сихәтләнә алм ый соң?

22

* 8:19 Фөрья д

– ярдәм сорап ялвару.
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1

Баш ым – чишмә,
күзләрем яшь чыганаг ы булса,
яуда һәлак булган бичара халк ымн ы кызган ып,
көн-төн елар идем.
Беркем дә дөресен сөйләм и

2

Әгәр чүлдә сыен ыр урын ым булса,
халк ымн ы калд ырып китәр идем –
алар һәммәсе дә – уйнашч ылар,
хыя нәтчел кешеләр өере.

3

«Аларн ың телләре, ялган сөйләр өчен, җәя кебек киерелгән;
җирдә алар дөреслек белән түг ел,
гаделсезлек кыл ып көчәеп баралар;
бер явызл ык арт ыннан икенчесен эшләп торалар,
Минем барл ыг ымн ы да белм иләр, –
дип белдерә Раббы. –

4

Һәркем үзенең дусларыннан саклансын,
туганнарына ышанмасын,
чөнк и һәммәсе үз туган ын ың үкчәсенә баса*,
һәр дус үз дуст ына яла яга.
Һәркем үзенең дуст ын алд ый,
беркем дә дөресен сөйләм и –
телләре ялган сөйләргә өйрәнеп беткән;
хәлдән тайганч ы гөнаһ кылалар да
тәүбә итәргә көчләре калм ый.
Җәбер өстенә җәбер,
мәкер өстенә мәкер!*
Алар Мине белергә теләм иләр», –
дип белдерә Раббы.
Әнә шун ың өчен Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
«Мин аларн ы тимер эреткән кебек эретеп сынарм ын!
Бичара халк ым белән таг ын нәрсә эшл и алам Мин?!
Аларн ың телләре – үтерг еч ук,
авызлары мәкер белән тулган;
якын ы белән дусларча сөйләшсә дә,

5

6

7

8

* 9:4 ...һәмм әс е

үз туганының үкчәсенә баса... – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «Ягък уб кебек, үз
туг ан ын алд ый» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин. Биредә абыйсы Эсаун ы алдаг ан Ягък уб
турындаг ы хикәя г ә ишарә (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 27).
* 9:5-6 ...хәлдән тайганчы гөнаһ кылалар да тәүбә итәргә көчләре калмый. Җәбер өстенә җәбер, мә
кер өстенә мәкер! – Бу урын борынг ы грек телендәг е төп нөсхәгә ниг езләнеп тәрҗемә ителде.
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9

күңеленнән, ничек алдарга икән мон ы, дип уйлап тора.
Шулай икән, Мин аларн ы җәзасыз калд ырыймм ы?! –
дип белдерә Раббы. –
Шунд ый хал ыктан үч алм ыймм ы?!»
Иерусалимнең бушап калуы

10

Мин тауларн ы кызган ып еларм ын,
даладаг ы көт үлекләрне кызган ып, үкереп еларм ын,
чөнк и алар көеп беткән,
анда хәзер беркем йөрм и,
терлекләр мөгрәве ишетелм и;
күк кошларыннан алып хайваннарга кадәр
барысы да качып-таралып беткән.

11

«Иерусал имне ташлар өеме,
чүл бүреләре өчен сыен у урын ы итәм,
Яһүдә шәһәрләрен кеше яшәм и торган чүлгә әйләндерәм!» –
ди Раббы.

Раббыдан мин:
– Бу җир ни өчен һәлак булд ы, җан иясе йөрм и торган чүл сыман көеп бетте?
Мон ы аңларга кемнең акыл ы җитәр икән?! Раббы сөйләгәнне аңлат ып бирүче кеше
табыл ыр микән?! – дип сорад ым.
13 Раббы әйтт е:
– Минем Кан ун ымн ы кире какк ан, сөйләгәннәремә колак салмаган, Кан ун
кушк анча яшәмәгән өчен бу. 14 Алар үҗәт йөрәкләренә буйсынд ылар, ата-бабалары
өйрәткәнчә, Багалга иярделәр.
15 Шуңа күр ә Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди:
– Мин бу хал ыкк а әрем ашатам, агул ы су эчертәм. 16 Аларн ы үзләре дә, атабабалары да белмәгән хал ыклар арасына таратам, артларыннан кыл ыч җибәреп,
тәмам кырып бетерәм.
17 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
«Инде колак сал ыг ыз!
Егълауч ы хат ыннар яллаг ыз,
аларн ың иң осталарын чак ырыг ыз».
12

18

19

«Тизрәк килсеннәр,
күзләребездән яшьләр агарл ык,
керфекләребездән сулар түг елерлек итеп,
безнең хакта еласыннар, – ди хал ык. –
Әнә, Сион ягыннан
„Аһ, нинд и бөлг енлеккә төштек,
оят ыбыз нинд и зур!
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Йортларыбыз җимерек,
яшәгән җиребезне ташлап китәргә мәҗбүрбез“
дигән тавыш ишетелә».
20

21

22

23

Әй хат ыннар, Раббы сүзен тыңлаг ыз,
Ул әйт кәннәргә колак сал ыг ыз!
Кызларыг ызга, бер-берегезгә кайг ы җырлары өйрәтег ез:
«Тәрәзәләребездән үлем керде,
зиннәтле сарайларыбызга аяк баст ы,
урамда уйнаган балаларн ы,
мәйданнарда җыел ып торган егетләрне алып китте».
«Әйт, Ирем ия,
Раббы болай дип белдерә, диг ен:
„Кешеләрнең мәетләре кырда тирес кебек,
уракч ы арт ыннан тезелеп калган көлтәләр кебек ятып кал ыр –
аларн ы җыеп алуч ы да булмас“».

Раббы болай ди:
«Зирәк кеше – үзенең зирәклег е,
көчле кеше – үзенең көче,
бай кеше үзенең байл ыг ы белән мактанмасын!
24
Әгәр мактана икән,
Мине Раббы дип тан ып бел үе белән,
Минем күңелгә хуш килгән мәрхәмәт, гаделлек
вә хакл ыкк а тая н ып эш итүем белән мактансын!
Бу – Раббы сүзе».

Менә, – дип белдерә Раббы, – йөрәкләре сөннәтләнмәгән* кешеләргә – 26 Ми
сыр, Яһүдә, сЭдом, Аммон, сМәаб халк ына һәм, чүлдә көн күреп, чигә чәчләрен
кыруч ыларга җәза бирер көннәрем якынлаша, чөнк и исраи л иләрнеке кебек үк
аларн ың да йөрәг е сөннәтсездер.
25

10

Раббы – бердәнбер хак Аллаһы
1
2

3

Әй Исраи л халк ы,
Раббын ың сезгә әйт кән сүзләрен тыңлаг ыз!
Раббы болай ди:
«Чит хал ыклар юлыннан бармаг ыз,
күк галәмәтләреннән алар сыман курыкмаг ыз.
Бу хал ыкларн ың йолалары буш нәрсәдер:

* 9:25 ...йөрәкл әр е

сөннәтләнмәгән... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: тәне генә сөн

нәтләнг ән.
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4
5

6
7

8
9

10

алар урманнан бер агач кисеп алып кайталар да,
оста аны балта белән юна,
көмеш вә алт ын белән бизи,
аннары, аумасын дип, чүкеч-кадак белән беркетеп куя.
Аларн ың потлары кыя р түтәлендәг е карачк ыга охшаш –
сөйләшә белм и;
аларн ы күтәреп йөртергә кирәк,
чөнк и үзләре йөри алм ый.
Алардан курыкмаг ыз,
чөнк и алар яманл ык кыла алм ый,
яхш ыл ык кыл ырга да хәлләреннән килм и».
Йа Раббы, Сиңа тиң һичкем юк!
Син бөексең, исемең олуг вә кодрәтле!
Сине санламаган берәр зат барм ы икән, и хал ыклар Патшасы?!
Син ихт ирамга лаек!
Барча хал ыкларн ың акыл ияләре арасында
һәм барча патшал ыкларда
Сиңа тиң бул ырдай һичкем юк!
Ул хал ыклар мәгънәсез вә ахмак –
агач потлардан киңәш сорыйлар.
Чүкелгән көмешне – Тарш иштан,
алт ынн ы Уфаздан кайтарт ып,
потлар ясар өчен, балта осталары белән көмешчеләргә бирәләр;
потлар өстендәг е зәңгәр вә җете кызыл төстәг е кием – осталар эше.
Раббы – бердәнбер хак Аллаһ ы!
Ул – тере Аллаһ ы вә мәңг елек Патша!
Аның ачуы ннан җирләр селкенә,
ярсуы на хал ыклар түзә алм ый.

Хал ыкларга болай дип әйтег ез:
– Күк белән җирне бар кылмаган бу илаһлар җир йөзеннән, күкләр аст ыннан
юкк а чыгачак!*
11

12

13

* 10:11 Яһүд

Раббы Үзенең кодрәте белән җирне бар итте,
зирәклег е белән галәмне ныг ытт ы,
гак ыл ы белән күкләрне түшәде.
Ул аваз сал уга,
күкләр киңлег ендә сулар шаул ый башл ый;
җирнең читләреннән бол ытлар алып килә Ул,
яшенле яңг ырларын яуд ыра,
телендәг е төп нөсхәдә бу аять арамей телендә язылг ан.
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14

15
16

Үзенең саклаг ычларыннан җилләр истерә.
Аның алд ында һәр кеше ахмак вә надан;
көмешче, пот-сыннар коеп, үзен хур гына итә,
чөнк и ул ясаган әйберләр – ялган,
һәм аларн ың җаны-тыны юк.
Берн игә яраксыз, адаш удан килеп чыкк ан бу нәрсәләр
җәза көнендә юкк а чыгачак.
Ләк ин Ягък уб нәселенең Өлеше, Аллаһ ы, анд ый түг ел:
Ул – һәммә нәрсәне бар кылган Зат,
һәм Исраи л халк ы – Аның биләмәсе;
Аның исеме – Күкләр Хуҗ асы Раббы!
Яһүдә шәһәрләренең чүлгә әйләнүе

17
18

19

20

И-и камал ышта яшәүче Иерусал им халк ы!
Булган бар нәрсәңне җыеп төйнә дә җиреңнән китәргә әзерлән!
Раббы әйтә:
«Шуш ы җирдә яшәүчеләрне Мин бу юлы куы п чыгарам ын,
дошманнар тот ып алсын өчен,
алар баш ына бәла-каза җибәрәмен!» – ди.
Кайг ы миңа! Газапларым чиксездер,
яраларым төзәлерлек түг ел,
ләк ин мин үз-үземә:
«Әйе, баш ыма хәсрәт төшкән икән,
түзәргә тиешмен», – дидем.
Чат ырым җимерелгән, баулары өзелгән;
балаларым китеп югалд ы.
Инде чат ырымн ы кем корыр,
кем аны тартт ырып бәйләр?!

21

Хал ыкн ың көт үчеләре мәгънәсез –
Раббыдан киңәш сорам ыйлар,
шуңа күрә бер эшләре дә алга барм ый,
көт үдәг е барл ык маллары тарал ып беткән.

22

Ишетәсезме, бер хәбәр килә:
төнья к тарафтан зур шау-шу күтәрелә!
Яһүдә шәһәрләрен ташланд ык җиргә,
чүл бүреләре сыена торган урынга әйләндермәкче дошман.

23

И Раббы, мин шун ы беләм:
кеше үз язм ыш ын үзе сайл ый алм ый,
кая таба барырга кирәклег е дә мәгъл үм түг ел аңа.
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25

11

И Раббы, миңа биргән җәзаң гадел булсын,
ачул ы чаг ыңда мине җәзалама,
юкса һәлак бул ырм ын.
Сиңа сыг ынмаган хал ыклар,
исемеңне телгә алмаган кабиләләр өстенә түк ачуы ңн ы,
чөнк и алар Ягък уб нәселенең баш ын ашад ылар,
аны йотт ылар, юк иттеләр,
ил-йортларын вәйран хәлгә китерделәр.
Халыкның Изге килешүне боз уы

Ирем ия гә Раббы сүзе килеп иреште:
– Әлег е Килеш үнең шартларын Яһүдә халк ына, Иерусал имдә яшәүчеләр
гә җиткер! 3 Син аларга болай диг ен: «Тыңлаг ыз! Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л
Алласы, болай дип әйтә: „Бу Килеш үнең шартларын үтәмәгән кешегә ләгънәткаргыш төшәчәк! 4 Сезнең ата-бабаларыгызны Мисырдан – тимер эретә торган
мичтән алып чыкк ан чакта, ул шартлар турында аларга: ‘Мине тыңласаг ыз, Мин
кушк аннарн ы җиренә җиткереп үтәсәг ез, сез – Минем халк ым, ә Мин сезнең Ал
лаг ыз бул ырм ын’, – дип әйт кән идем. 5 Мин, шулай итеп, сезнең ата-бабаларыгызга
биргән антл ы вәг ъдәмне үтәдем – бүг енг е көндә сез сөт вә бал агып торган шул
җирләрдә яшәп ятасыз“».
– Амин, Раббым! – дип җавап бирдем мин.
6 Шуннан Раббы миңа болай диде:
– Әйткән сүзләремнең һәммәсен Яһүдә шәһәрләрендә вә Иерусалим урамнарында
игълан ит. «Әлег е Килеш үнең шартларын тыңлап, аларн ы үтәг ез! – диг ен. – 7 Сез
нең ата-бабаларыгызны Мисыр җиреннән алып чыкканнан башлап бүгенге көнгәчә
Мин: „Кушканнарымны үтәгез!“ – дип кисәтә килдем. 8 Ләк ин алар сүзләремә колак
салмад ы, әйткәннәремә игът ибар итмәде, һәрберсе, үзенең явыз йөрәг ен тыңлап,
үҗәтләнеп йөрде. Шуңа күрә Мин, Килеш үне үтәргә куш ып та, аны үтәмәгәннәре
өчен, Килеш үдә әйтелгән җәзаларн ың барын да аларга җибәрдем».
9 Аннары Раббы миңа болай диде:
– Яһүдә кешеләре вә Иерусал имдә яшәүчеләр берг әләп Миңа карш ы фетнә
оешт ырд ылар. 10 Алар Минем сүзләремә колак салмаган ата-бабаларының гөнаһ
ларын кабатл ыйлар, чит илаһларга ияреп китеп сәҗдә кылалар; Исраи л вә Яһүдә
халк ын ың ата-бабалары белән Мин төзегән Килеш үне бозалар. 11 Шуңа күрә Раббы
болай ди: «Мин аларга кот ыла алмасл ык бәла-каза җибәрәм! Алар Мине ярдәмгә
чак ырачак, ләк ин Мин аларн ы тыңламая чакм ын. 12 Шул чаг ында Яһүдә шәһәрләре
вә Иерусалим кешеләре, үзләре корбан китерә торган илаһлары янына барып, ярдәм
сорая чак, ләк ин, бәла килгәндә, ул илаһлар котк ара алмая чак. 13 Яһүдә халк ын ың
шәһәрләре күпме булса, илаһлары да шун ың кадәр. Иерусал имдә ничә урам булса,
Багалга корбан янд ыру смәзбәхләре дә шулар сан ынча». 14 Син, Ирем ия, бу хал ык
өчен Миңа дога кылма, алар өчен гозерләп сорама, чөнк и, бәла килгәндә, Миңа
ялварсалар да, Мин аларн ың сүзләренә колак салмая чакм ын.
1
2
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«Әй сөекле халк ым, күпме явызл ыклар кылганнан соң,
ни хак ың бар Минем йорт ыма керергә?!
„Киләсе афәттән корбан итләре котк арып кал ыр да,
янә күңел ачып яшәрмен“, – дип уйл ыйсыңм ы?!*»

16

Раббы сине «куе яфракл ы,
мул җимешле зәйт үн агач ы» дип атаган иде,
әмма, күкләр күкрәгәндә, Раббы ул агачк а ут төртәчәк,
һәм аның ботаклары харап булачак.

Сине утырт к ан Күкләр Хуҗ асы Раббы Үзе үк сине юк итәргә әмер бирде, чөнк и
Исраи л вә Яһүдә халк ы Багал хөрмәтенә корбаннар китереп явызл ык кылд ы һәм
шун ың белән Раббын ың ачуы н чыгард ы.
17

Ирем иягә каршы фетнә оештыру
Раббы Үзе миңа ачып бирде, һәм мин хәбәрдар булд ым: Ул миңа дошманна
рымн ың явыз эшләрен күрсәтте. 19 Ә мин чал ырга алып барган юаш бәрән сыман
булганм ын, дошманнарым миңа карш ы фетнә оешт ырганн ы белмәдем. «Әйдәг ез,
агачн ы җимешләре белән бергә юк итик, аны исәннәрдән аерып кисик, исеме дә
телгә алынмасын», – дигән алар.
20
И Күкләр Хуҗ асы Раббы, гадел Хөкемче,
күңел вә акылн ы сынауч ы,
алардан ни рәвешле үч алуы ңн ы үз күзләрем белән күрим,
чөнк и дәгъвамн ы мин Сиңа тапш ырд ым!
18

Раббы миңа болай дип әйтте:
– Әй Ирем ия, Анатот халк ы, сине үтерергә ния тләп, сиңа: «Раббы исеменнән
пәйгамбәрлек кылма, юкса безнең кулдан һәлак бул ырсың!» – ди. 22 Шуңа күрә
Күкләр Хуҗ асы Раббы алар турында болай ди: «Мин аларн ы җәзага тартачакм ын –
егетләре кыл ычтан узачак, ә угыл вә кызлары ачтан үләчәк! 23 Җәза бирәсе елн ы
Мин Анатот халк ына афәт җибәрәчәкмен – аларн ың берсе дә исән калмая чак!»
21

12

Ирем ия нең Раббыга зарлануы
1

2

* 11:15 Яһүд

Йа Раббым, әгәр мин Синең белән бәхәскә керсәм,
Син һәрвак ыт хакл ы бул ып калачаксың;
шулай да мин Синең белән гадел хөкем турында
сөйләшәчәкмен:
ни өчен яман кешеләрнең юлы уңа,
хыя нәтчеләр нилектән әйбәт яши?
Син аларн ы утыртт ың,
һәм алар там ыр җибәрделәр, үсеп киттеләр,
телендәг е төп нөсхәдә соңг ы ике юл бик үк анык түг ел.
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3

4

5

6

инде җимеш бирәләр.
Исемеңне алар телләреннән төшерм иләр,
ләк ин күңелләре Синнән ифрат еракт ыр.
Ә мине Син, Раббы, беләсең, күреп торасың,
йөрәг емнең Сиңа нинд и мөнәсәбәттә бул уы н сын ыйсың.
Инде ул яманнарн ы, сарыклар кебек, суемга куы п алып кит,
чал ыр көн өчен аерып куй.
Кайчангача җир кайг ырып,
кырларда үлән кибеп ятар?
Шул җирдә яшәүче кешеләрнең явызл ыг ы арк асында
хайваннар вә кошлар һәлак була,
чөнк и бу адәмнәр:
«Безнең юлларн ы Ул күрм и*», – диләр.
Әгәр син җәя үлеләр белән ярыш ып йөг ергәндә
хәлдән таясың икән,
атлар белән ничек ярыш ырсың?!
Әгәр тын ычл ык хөкем сөргән илдә дә абын ып егыласың икән,
Үрд үн елгасы агачл ыкларын ничек үтәрсең?!
Хәтта туганнарың вә гаи ләң дә
синең белән хыя нәтчеләр сыман кыланалар,
арт ыңнан кычк ырып калалар.
Сиңа яхш ы сүз әйтсәләр дә
ышанма син аларга.
Раббының Үз халкын калд ырып китүе

7

8

9

10

11

«Мин Үз ил-йортымны калд ырып киттем,
Үз биләмәм Исраи лне ташлап киттем, – ди Раббы. –
Сөекле халк ымн ы дошманнары кул ына тапш ырд ым.
Үз халк ым Минем өчен урмандаг ы арыслан кебек булд ы –
Миңа карш ы тавыш ын күтәрде;
шун ың өчен Мин аны күрәлмый башлад ым.
Минем җирем сыртлан өне сыман бул ып китте,
аның өстендә ертк ыч кошлар бөтерелә.
Халк ымн ы ашарга дип,
барча кырг ый җанварлар бире җыелсын!
Көт үчеләр өере, йөзем бакчаларымн ы харап итеп,
биләмәмне таптап бетерде,
гүзәл җиремне буш чүлгә әйләндерде.
Аны чүлгә әйләндерде алар –
ташланд ык ул җир Минем алда елап ята;

* 12:4 Борынг ы

грек телендәг е тәрҗемәдә шулай.
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12

13

бар җир бушап калган,
ләк ин моңа бер кешенең дә эче пошм ый.
Чүлдәг е шәрә калк ул ыклар буйлап баск ынч ылар килә;
Раббы кыл ыч ы илнең бер читеннән икенче читенә кадәр
бар нәрсәне кырып бара,
һичбер җан иясенә тын ычл ык юк.
Минем халк ым, бодай чәчеп, чәнечкеле үлән җыеп алд ы,
интег үе файдасызга булд ы.
Раббын ың көчле ярсуы арк асында
сез хурл ыкк а төштег ез – уңыш ыг ыздан мәхрүм булд ыг ыз!»
Раббының Үзенә хезмәт иткән халыкларны ярлыкавы

Раббы болай ди:
– Үземнең Исраи л халк ыма Мин биләмәгә җир биргән идем, ләк ин явыз күрше
ләре шуңа кул сузалар. Мин аларн ы илләреннән куы п чыгарырм ын, араларыннан
Яһүдә халк ын йолк ып алырм ын. 15 Йолк ып алганнан соң, Мин аларн ы янә киче
рермен, һәммәсен үз иленә, үз биләмәсенә кайтарырм ын. 16 Әгәр шул чит хал ыклар
Минем халк ым юлыннан йөрсәләр, кайчанд ыр халк ымн ы Багал белән ант итәргә
өйрәткәнчә, «Раббы Үзе шаһ итт ыр!» дип, Минем исемем белән ант итсәләр, Минем
халк ым арасында урнаш ып кал ырлар. 17 Инде Мине тыңламасалар, йолк ып алып
юк итәрмен. Бу – Раббы сүзе.
14

13

Кинд ер билбау

Раббы миңа әйтте:
– Бар, киндер билбау сат ып ал да билеңә бу, ләк ин суга чылатма, – диде.
2 Мин, Раббы кушк анча, билбау сат ып алд ым һәм аны билемә буы п куйд ым. 3 Ан
нары миңа таг ын Раббы сүзе килеп иреште:
4 – Сат ып алып билеңә буг ан билбавыңн ы ал да юлг а чык, Перат елг асы буена
бар һәм аны кыя даг ы ярыкк а яшереп куй.
5 Мин, Раббы кушк анча Перат янына барып, аны яшер еп куйд ым.
6 Байт ак көннәр узг аннан соң, Раббы миңа:
– Перат буена бар да Мин сиңа яшереп куя рга кушк ан билбаун ы кире ал, – ди
де. 7 Мин, Перат буена барып, күмеп куйган урыннан билбавымн ы казып алд ым;
билбау черегән, берн игә яраксыз бул ып калган иде.
8 Шунда миңа Раббы сүз е килеп ирешт е.
9 – Раббы болай ди: «Яһүдәнең тәкәбб ерлег ен, Иерусал имнең чамасыз горурл ы
гын Мин менә шулай юкк а чыгарырм ын! 10 Әйт кәннәремне тыңлаудан баш тарт к ан
бу явыз хал ык үзенең үҗәт йөрәг е кушк анча яши, хезмәт итәр һәм сәҗдә кыл ыр
өчен, чит илаһларга иярә. Алар шуш ы черек билбау кебек берн игә яраксыз бул ып
кал ырлар. 11 Билбау кешенең биленә ничек якын булса, Мин дә бөтен Исраи л вә
Яһүдә халк ын Үземә шулай якынайт к ан идем. Алар Минем халк ым бул ыр, исе
мемә мактау вә дан-шөһрәт китерер, дип өметләнгән идем, ләк ин алар сүзләремә
колак салмад ылар».
1
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Шәраб савытлары
12 Син, Ирем ия, аларг а шуш ы сүзләрне җиткер: «Раббы, Исраи л Алласы, болай
ди: „Һәр шәраб савыт ын шәраб белән тут ырырга кирәк“. Алар сиңа әйтерләр: „Без
һәрбер шәраб савыт ын шәраб белән тут ырырга кирәклег ен белм ибезме әллә?!“ –
диярләр. 13 Ә син аларга, Раббы болай дип җавап бирә, диген: „Шуш ы җирдә яшәүче
бар кешене – Давыт тәхетендә утыруч ы патшаларн ы, шулай ук рух ан иларн ы вә
пәйгамбәрләрне, Иерусал имнең бар халк ын исергәнче шәраб белән тут ырырм ын.
14 Мин аларн ы бер-берсе белән, хәтт а аталары белән угылларын бәр елешерг ә мәҗ
бүр итәрмен, – дип белдерә Раббы, – беркемне кызганмам һәм аямам, рәх имсез
рәвештә юк итүдән тайчанмам“».

Яһүдә халкына әсирлек куркынычы янавы
15

16

17

18

19

20

21

Тыңлаг ыз һәм күңелег езгә сеңдерег ез,
тәкәббер булмаг ыз!
Чөнк и мон ы Раббы әйтте.
Раббы җир йөзенә караңг ыл ык иңдергәнче,
эңгер-меңгердә аякларыг ыз тауларда абынганч ы,
Раббы Аллаг ызн ы данлаг ыз!
Сез якт ыл ык көтәрсез,
ә Ул аны тоташ күләгәгә,
дөм караңг ыга әйләндерер.
Әгәр әйт кәннәргә колак салмасаг ыз,
минем күңелем яшертен генә сыктар,
тәкәбберлег ег ез арк асында
күземнән елга бул ып яшьләрем агар,
чөнк и Раббы көт үе әсирлеккә алына.
«Патша белән патшан ың анасына син, Ирем ия, болай диг ен:
„Тәхеттән түбәнрәк төшеп утырыг ыз,
чөнк и дан ыг ызн ың таҗ ы баш ыг ыздан төшеп китте“».
Нәг еб шәһәрләре чолгап алынган,
аларга үтеп керердәй кеше юк.
Яһүдәнең бар халк ы әсир ителгән,
бөтенләе белән сөрг ен киткән.
Күзләреңне күтәреп,
төнья ктан кил үчеләргә кара әле, Иерусал им:
сиңа тапш ырылган көт ү,
шәп-шәп сарыкларың кайда соң?
Син остазл ык кылган арк адашларыңн ы
Раббы синең өстән хак имлек итәргә билг еләсә, ни әйтерсең?
Бала табуч ы хат ын кебек газапланмассыңм ы икән?!
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Син үзеңнән:
«Нигә болар баш ыма төште икән?» – дип сорасаң,
җавап монд ый бул ыр:
«Бих исап күп гөнаһларың өчен итәг ең күтәрелгән синең,
үзең хур булгансың».

23

«Хәбәш и – тәненең төсен,
юлбарыс үзенең тапларын үзгәртә алам ы?!
Явызл ык кыл ырга өйрәнгәнгә,
сез дә шулай игелек кыла алм ыйсыз.
Чүлдән искән җил кибәкне тузд ыргандай,
Мин сезне төрле якк а сибәрмен.
Сиңа чыкк ан жирәбә,
Мин бүлеп биргән өлеш әнә шулд ыр, Иерусал им, –
дип белдерә Раббы, –
чөнк и син Мине онытт ың, ялганга ышанд ың.
Әнә шун ың өчен итәг еңне йөзеңә капларм ын –
хур итәрмен Мин сине.
Мин синең уйнашл ык итүеңне, дәртләнеп кешнәвеңне,
кырларда, калк ул ыкларда оятсызланып
фәхешлек кыл уы ңн ы күреп торд ым.
Кайг ы сиңа, Иерусал им!
Син пакьләнгәнче, күпме гомерләр үтәр икән әле?»

24
25

26
27

14

Корылык, кылыч, ачлык вә үләт зәхмәте турында Раббы сүз е
Корыл ык турында Ирем ия гә Раббы сүзе килеп иреште:
«Яһүдә хәсрәт чигә, шәһәрләре хәлсезләнә,
кайг ыга батк ан кешеләр җирдә утыра,
Иерусал имдә үкереп елаган тавыш ишетелә.
3
Түрәләр хезмәтчеләрен суга җибәрә,
хезмәтчеләр сусаклаг ыч янына килә, ләк ин анда су юк,
буш савытларын күтәреп, алар кире әйләнеп кайта,
чарасызл ыктан апт ырап, куллары белән башларын капл ый.
4
Яңг ыр яумаганга, җир яргалан ып беткән,
шуңа күрә игенчеләр дә, апт ырап, куллары белән башларын капл ый.
5
Кырда үлән калмаганга, боланнар хәтта
яңа туган балаларын ташлап китә.
6
Кырг ый ишәкләр дә шәрә калк ул ыклар өстендә,
чүл бүреләре сыман, әлсерәп һава йота,
күзләре тон ып калган,
чөнк и ашарга үлән юк».

1

2

7

Җиная тьләребез безгә карш ы сөйләсә дә,
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Үз исемең хак ына безгә ярдәм ит, Раббы!
Хакт ыр: без Синнән күп мәртәбәләр йөз чөердек,
Сиңа карш ы гөнаһ кылд ык.
Әй Исраи лнең өмете, кайг ыл ы вак ытта Котк аруч ыбыз!
Ни өчен Син хәзер бу җирдә чит кеше кебек,
төн кунарга кергән юлч ы кебек?
Ни өчен Син хәзер сәерсенеп калган кеше,
котк арырга көче җитмәгән суг ышч ы кебек?
Син бит, Раббы, безнең арада!
Син безне Үзеңнеке дип атад ың –
ташлама безне!

8

9

Бу хал ык турында Раббы менә нәрсә ди:
– Хакт ыр: аякларын тыя алм ыйча, тегендә-монда суг ыл ып йөрергә ярата алар.
Шуңа күрә Мин бу хал ыктан риза түг ел: кылган җиная т ьләрен исемә төшереп,
гөнаһлары өчен хәзер җәза бирәм!
11 Аннары Раббы миңа болай диде:
– Бу хал ыкк а иминлек сорап дога кылма син! 12 сУраза тотсалар да, Мин аларн ың
елау-сыктауларын ишетмәм; тулаем янд ыру һәм икмәк корбаннары кит ерсәләр
дә кабул итмәм. Мин аларн ы кыл ыч, ачл ык вә үләт зәхмәте белән юк итәчәкмен!
13 Шунда мин әйтт ем:
– И Хуҗа-Раббы! Пәйгамбәрләр аларга: «Кылыч күрмәссез, ачлык кичермәссез, чөн
ки Раббы сезгә бу җирдә мәңгегә тынычлык бирә», – дип, һаман саен тукып торалар.
14 Раббы, миңа җав ап итеп:
– Ул пәйгамбәрләр Минем исемнән ялган нәрсәләр сөйл и, – диде. – Мин алар
ны җибәрмәдем, аларга берн инд и боерык бирмәдем, берн и сөйләмәдем. Алар сезгә
ялган вәх иләр*, буш күрәзәлекләр, уйд ырма хәбәрләр җиткерәләр. 15 Шул сәбәпле
Раббы болай ди: «Минем исемнән пәйгамбәрлек кылсалар да, аларн ы Мин җибәр
мәдем. Әнә шун ың өчен „Бу илдә кыл ыч күрмәссез, ачл ык кичермәссез“ дип әйт үче
пәйгамбәрләр үзләре кыл ычтан вә ачл ыктан һәлак бул ыр! 16 Аларн ың пәйгамбәрлек
сүзләрен тыңлаган кешеләр дә кыл ыч вә ачл ыктан үләр, җәсәдләре* Иерусал им
урамнарында аунап ятар! Аларн ың үзләрен дә, хат ыннарын да, угыл-кызларын да
күм үче булмас – кылган явызл ыклары үз баш ларына төшәр!»
10

«Үз исемеңнән шуш ы хәбәрне җиткер аларга, Ирем ия:
„Күзләрем яшь белән тулсын,
көн-төн аксын берт уктам ый күз яшем,
чөнк и минем бичара халк ым – гыйффәтле кызым –
авыр тетрән үгә дучар булд ы,
зур җәрәхәт алд ы.

17

* 14:14 Вәх и

– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәб әр.
– гәүдә.

* 14:16 Җәсәд
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Кырга чыксам – кыл ычтан һәлак булганнар ята,
шәһәргә керсәм – ачл ыктан интеккәннәрне күрәм.
Ә пәйгамбәрләр вә рух ан илар ил буйлап хезмәт күрсәтеп йөриләр,
әмма нәрсә эшләгәннәрен үзләре дә аңлам ыйлар*“».

19

И Раббы, Яһүдәдән тәмам йөз чөердеңмен и Син?
Сион бөтенләй күңелеңне кайтард ым ын и?
Нигә Син безгә төзәлмәслек җәрәхәт ясад ың?
Без тын ычл ык көттек,
ләк ин яхш ыл ык килмәде,
сихәтләнер көнне көттек,
ләк ин коточк ыч хәлләргә дучар булд ык.
И Раббы, үзебез кылган явызл ыкн ы,
ата-бабаларыбыз кылган җиная тьне тан ыйбыз –
Синең алда гөнаһл ыбыз!
Үзеңнең исемең хак ына баш тартма бездән,
данл ы тәхетең торган урынн ы хур кылма,
безнең белән төзегән Килеш үне исеңә төшер,
аны гамәлдән чыгарма!
Чит хал ыкларн ың илаһлары яңг ыр җибәрә алам ы?!
Үзеннән-үзе күктән яңг ыр коя алам ы?!
Мон ы эшләүче Син түг елме, Раббы Аллабыз?!
Без Сиңа гына өметләнеп торабыз –
боларн ың һәммәсен Син генә булд ыра аласың.

20

21

22

15

Җәз а – котылгысыз

Раббы миңа әйтте:
– Алд ыма Муса белән Шем уи л килеп басса да, бу хал ыкк а карата җан ым
эремәс. Куы п җибәр аларн ы Минем күз алд ымнан! 2 Әгәр дә инде: «Кая кит ик соң
без?» – дип сорасалар, аларга, Раббы болай дип әйтә, диг ен:
«Үләт зәхмәтенә дучар ителгәне авырып үлсен,
кыл ычк а дучар ителгәне кыл ыч аст ына керсен,
ачл ыкк а дучар ителгәне ачк а интексен,
әсирлеккә дучар ителгәне әсир китсен!»
1

Аларг а Мин, – диде Раббы, – дүрт төрле җәз а: үтер ер өчен кыл ыч, сөйр әп
алып кит әр өчен этләр, ашап бет ер ер һәм юк итәр өчен күк кошлары вә кырг ый
җанв арлар җиб әр ермен. 4 Яһүдә патшасы Хиз әк ыйя угл ы Менашшен ың Иеруса
лимдә кылг ан гамәлләр е өчен аларн ы җирдәг е барл ык патшал ыкларг а кот очк ыч
мисал итәрмен.
3

* 14:18 Яһүд

телендә әлег е җөмлә «Пәйг амбәрләр вә рух ан илар үзләре белмәг ән җирг ә бара
лар» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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5

6

7

8

9

«Сине кем кызган ыр икән, Иерусал им?!
Кем сиңа теләктәшлек күрсәтер икән?!
Синең исән-имин икәнеңне белешер өчен,
яныңа кем килер икән?!
Син Мине ташлад ың, – дип белдерә Раббы, – читкә киттең,
шуңа күрә Мин сиңа карш ы кул ымн ы күтәрәм
һәм сине һәлак итәм,
чөнк и Мин сиңа шәфк ать күрсәтеп арыд ым инде.
Халк ымн ы Мин, сәнәк белән җилпегәндәй,
илдәг е барл ык шәһәрләрдән очырып җибәрермен,
балаларыннан мәхрүм кыл ырм ын,
үз юлларыннан кире кайтмаган өчен һәлак итәрмен!
Аларн ың тол хат ыннарын Мин
диңг ез буендаг ы ком бөртег еннән дә күбрәк итәрмен;
көн уртасында егетләрнең аналарына җимерүче җибәрермен –
аларн ы гел көтмәгәндә шом вә курк у биләп алыр.
Җиде угыл тапк ан хат ын әнә хәлсезлектән егыл ып ята,
тын ын көчкә ала:
әле көндез үк аның коя ш ы батт ы –
оятк а калд ы, хур булд ы ул.
Исән калган хал ыкн ы Мин
дошманнары кул ына тапш ырырм ын –
кыл ычтан узд ырырм ын.
Бу – Раббы сүзе».
Ирем ия нең зары

10

11

И анам, кайг ы миңа!
Никләр генә туд ырд ың мине:
бөтен дөнья белән әрләшеп, бәхәсләшеп яшим.
Беркемгә бурычк а бирмәсәм дә,
һичкемнән әҗәткә алмасам да,
бар кеше каһәрл и мине.

Раббы әйтте:
«Хакт ыр: сиңа игелек кыл ып, Мин сине азат итәрмен;
бәла килгәндә, кайг ыл ы вак ытта
дошманн ы Мин, һичш иксез, сиңа ялварырга мәҗбүр итәрмен.
12
13

Тимерне – төнья ктан килгән тимерне – яки бак ырн ы кем
сынд ыра ала?!
Синең мал-мөлкәтеңне вә хәзинәңдәг е байл ыг ыңн ы,
илеңдә кыл ынган гөнаһлар өчен,
талауч ыларга бушлай бирәм, Яһүдә.
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Мин сине үзең белмәгән илдә дошманнарыңа хезмәт иттерәчәкмен,
чөнк и Минем сиңа карш ы ачуы м кабынд ы,
сүнмәс ялк ын кебек яна ул».

15

Мин Раббыга әйттем:
«Йа Раббым! Син барын да белеп торасың.
Исеңә төшер, кайг ырт мине,
эзәрлекләүчеләрдән үч ал!
Син сабыр-түзем бит – һәлак итмә мине!
Синең хакк а кимсетел үемне беләсең бит.
Килеп ирешкән сүзләрең минем өчен җан азыг ы булд ы,
алар миңа шатл ык, күңелемә куан ыч китерде,
чөнк и Син мине Үзеңнеке дип атад ың, и Күкләр Хуҗ асы Раббы!
Көл үчеләр арасында утырмад ым һәм күңел ачмад ым мин,
Синең авыр кул ыңн ы тоеп, ялг ызым утырд ым,
чөнк и аларга кузгалган ачу-ярсуың белән тулган идем.
Нигә минем сызлан уы м басылм ый,
яраларым төзәлм и икән?
Минем өчен шулай ышан ычсыз инеш,
корыган чишмә бул ырсың микәнн и Син?»

16

17

18

19

Моңа карш ы Раббы болай дип җавап бирде:
«Әгәр дә Миңа кире кайтсаң,
Мин сине янәдән кабул кыл ырм ын,
һәм син Миңа хезмәт итәрсең.
Буш нәрсәләр сөйләм ичә, дөресен генә әйтсәң,
кешеләргә Минем сүзләремне ирештерүче бул ырсың.
Шунда син алар алд ына барм ыйча,
алар синең карш ыңа килерләр.
20
Мин сине бу хал ык өчен какшамас бак ыр дивар итәрмен:
алар һаман саен сиңа һөҗ үм итеп торырлар,
ләк ин җиңә алмаслар,
чөнк и сине азат итәр вә котк арыр өчен,
Мин гел янәшәңдә бул ырм ын, – диде Раббы. –
21
Мин сине явызлардан азат итәрмен,
мәрхәмәтсезләр кул ыннан сйол ып алырм ын!»

16

Яһүдә халкын көткән хөкем

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– Биредә үзеңә хат ын алма, угылларың да, кызларың да булмасын! 3 Чөнк и
бу җирдә туган угыл-кызлар һәм аларн ы дөнья га бар кылган ата-аналар турында
Раббы болай ди: 4 «Алар авыр, газапл ы үлем белән үләчәк, аларн ы кызган ып елау
чы да, күм үче дә булмая чак; җәсәдләре, тирес кебек, җир өстендә ятачак. Алар
1
2
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кыл ычтан вә ачл ыктан һәлак булачак; мәетләре күк кошларына вә җирдәг е җан
варларга азык булачак».
5 Раббы болай ди:
– Кайг ы мәҗлесе барган йортка кермә, матәм тотма һәм кайг ыларын уртаклашма!
Чөнк и Мин бу хал ыкн ың тын ычл ыг ын алд ым, – дип әйтә Раббы, – аларн ы мәрхә
мәтемнән вә рәхим-шәфкатемнән мәхрүм иттем. 6 Бу җирдә кешеләрнең дәрәҗәлесе
дә, кечесе дә үләчәк, һәм аларн ы һичкем күммәя чәк; алар турында кайг ырып елау
чы да, аларн ы хәтердә саклап, тәнен җәрәхәтләүче вә чәчен кыруч ы да булмая чак.
7 Мат әм тот уч ыларн ы юатыр өчен, беркем икмәк кит ермәя чәк, ата-аналарыннан
мәхрүм булганнарн ы юат ып, һичкем бер касә шәраб тәкъд им итмәя чәк.
8 Мәҗлес барг ан йортк а кермә, – ди Раббы, – алар белән берг ә утырып ашама
һәм эчмә! 9 Чөнк и Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Сез яшәгән
заманда, Мин бу җирдә шатл ык вә күңел ачу авазларын, кияү белән кәләшнең ку
ан ычл ы тавышларын тыя рм ын. Сез мон ы үз күзег ез белән күрерсез».
10 Шуш ы сүзләрне хал ыкк а җиткерг әч, – ди Раббы, – алар синнән: «Ниг ә Раббы
безгә шундый зур бәла белән яный икән? Гаебебез нәрсәдә? Раббы Аллабыз каршын
да нинд и гөнаһ кылд ык?» – дип сорарлар. 11 Ә син аларга, Раббы болай дип әйтә,
диг ен: «Сезнең ата-бабаларыгыз Мине ташлад ы; Миннән йөз чөереп, Кан ун ымн ы
инк яр итте, башк а илаһларга иярде, аларга табынд ы һәм сәҗдә кылд ы. 12 Сез исә,
ата-бабаларыгыздан да узд ырып, начаррак гамәлләр кыласыз; Мине тыңлам ыйча,
һәрк айсыг ыз үзенең тискәре, явыз йөрәг е кушк анча яши. 13 Шун ың өчен Мин сез
не, бу җирдән куы п, үзег ез дә, ата-бабаларыгыз да белмәгән илгә олакт ырырм ын,
шунда сез чит илаһларга көне-төне хезмәт итәрсез – инде Мин сезне кызганмам».
14-15 – Менә, шунд ый көннәр килер, – ди Раббы, – ант иткәндә, кешеләр: «Ис
раи л халк ын Мисырдан алып чыкк ан Раббы Үзе шаһ итт ыр!» – дип әйт м ичә, «Ис
раи л халк ын төнья к илдән һәм Үзе куы п җибәргән барча җирләрдән алып чыкк ан
Раббы Үзе шаһ итт ыр!» – дип ант итә башларлар. Чөнк и бу хал ыкн ы Мин аларн ың
ата-бабаларына биргән җиргә кире кайтарырм ын.
16 Ә хәз ер, – дип белдер ә Раббы, – Мин күп санл ы бал ыкч ылар җиб әр әмен: алар
Яһүдә халк ын бал ык тотк ан кебек тотар. Шуннан соң күп санл ы ауч ылар җибә
рермен: алар һәр тауда, һәр калк ул ыкта һәм кыя ярыкларында Минем халк ымн ы
аулар. 17 Чөнк и аларн ың йөргән юлларын Мин күреп торам; алар Миннән яшеренә
алм ыйлар – гөнаһлары күз алд ымда. 18 Гаеп эшләре, кылган гөнаһлары өчен тиеш
ле әҗерен аларга икеләтә бирермен, чөнк и үзләренең җансыз потлары белән алар
Минем җиремне нәҗесләделәр, биләмәмне җирәнг еч нәрсәләре белән тут ырд ылар.
19

20

Йа Раббым, минем кодрәтем,
тая н ыч ым вә кайг ы көнендә сыен ыр урын ым!
Хал ыклар, җир читләреннән Синең яныңа килеп:
«Безнең ата-бабаларыбыз фәк ать ялган нәрсәләрне,
берн игә яраксыз потларн ы гына мирас итеп алган.
Адәм баласы үзенә илаһлар ясый алам ы?!
Ясаса да, алар бит чын Аллаһ ы түг ел!» – дип әйтерләр.
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17

Яһүдә кылган гөнаһ һәм аңа бирелгән җәз а
1

2-3

4

5

«Шуңа күрә Мин бүг ен аларга сабак бирәм,
Үземнең көч-кодрәтемне күрсәтәм,
һәм алар Минем Раббы икәнемне белерләр!» – ди Раббы.
«Яһүдә халк ын ың гөнаһ ы тимер кискеч белән чок ып язылган,
таш йөрәг е өстенә вә мәзбәхләренең мөг езенә* алмаз очы
белән уелган.
Хәтта аларн ың балалары да киң ябалдашл ы агачлар төбендә,
биек калк ул ыкларда вә ялан җирдәг е тауларда корылган
мәзбәхләрне,
алиһә с Аширә хөрмәтенә куелган баганаларн ы искә алалар.
Бөтен ил белән кылган гөнаһларың өчен,
Мин синең барча мал-мөлкәтеңне, хәзинәдәг е байл ыг ыңн ы,
корбан китерә торган барл ык калк у урыннарыңн ы
дошман кул ына тапш ырам.
Үзеңнең гаебең арк асында
Мин биргән биләмәдән мәхрүм бул ырсың.
Мин сине дошманнарыңа,
үзең белмәгән илгә колл ыкк а озатам,
чөнк и син ачуы мн ы кабызд ың,
һәм ул мәңг е янып торыр!»

Раббы болай ди:
«Өметен адәм зат ына баглаган,
кеше кодрәтенә ышан ып,
йөрәг е Раббыдан читкә борылган бәндә – карг ыш ияседер!
6
Чүлдә үскән чәнечкеле куак кебек бул ыр ул:
яхш ыл ыкн ың килгәнен күрм и кал ыр,
даладаг ы корып кипкән урыннарда,
тоз баск ан, кеше яшәм и торган җирдә көн күрер.
7
Өметен Раббыга баглаган,
Аңа инанган кеше – фат их а ияседер!
8
Су буенда үскән,
там ырларын елгага таба җәйгән агач кебек бул ыр ул:
эссе көннәр аны курк ытмас,
яфраклары һәрчак яшел кал ыр;
ел коры килгәндә дә борч ылмас ул,
җимеш бирүдән дә туктамас.
9
Кеше йөрәг е гая ть хәйләкәр,

* 17:1 ...мәзбәхл әр ен ең мөг ез ен ә... –

Корбан кит ерә торг ан мәзб әхләрнең һәр дүрт почмаг ында
мөг ез сыман чыг ынт ы булг ан (караг ыз: «Чыг ыш», 27:2).
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10

аның төзәләсе юк!
Кем аңлап бетергән аны?!
Ә Мин, Раббы, һәр йөрәккә үтеп керәм,
күңелләрне сынап карыйм –
тотк ан юлына вә кылган эшенә карап,
һәркемгә әҗерен бирәм.

11

Байл ыкн ы хәрәм юл белән тапк ан кеше –
үзе салмаган йом ырк а өстендә утырган көртлек кебек.
Монд ый адәм, гомер юлын ың ярт ысын узгач,
байл ыг ыннан колак кагачак
һәм, ахыр чиктә, ахмак бул ып калачак».

12

Безнең изг е йорт ыбыз булган урын –
Раббын ың данл ы тәхете –
әзәлдән үк югары тора!
И Раббы, Син – Исраи лнең өмете!
Синнән йөз чөергән һәркем оятк а калачак.
Сине инк яр иткәннәрнең исеме тузанга язылачак,
чөнк и алар Раббын ы – тере су чыганаг ын ташлад ылар.

13

14

15

16

17
18

Дәвала мине, Раббым, – сихәтлән им!
Котк ар мине – кот ыл ыйм!
Чөнк и Син – минем мактан ыч ым!
Менә, берәүләр миңа:
«Кайда соң Раббы сүзе?!
Әйт кәннәре торм ышк а ашсын инде!» – диләр.
Мин Синең хезмәттәг е көт үче бул удан баш тартмад ым*
һәм афәт килер көнне көтмәдем.
Авызымнан чыкк ан сүзләр Сиңа мәгъл үм –
алар Синең алда.
Мине дәһшәткә салмасаң иде,
афәт көнендә сыен ыр урын ым булсаң иде!
Мине эзәрлекләүчеләр оятк а кал ып,
мине хурл ыктан сакласаң иде;
алар курк удан дер калт ырап,
мине шом-шөбһә әйләнеп узса иде;
аларга афәт көне җибәрсәң,
тул ысынча тар-мар итсәң иде үзләрен!

* 17:16 Яһүд

телендә әлег е юл «Афәт арк асында ашыкмад ым мин Синең арттан» диг әнне дә
аңлат ырг а мөмк ин.
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Шимбә көнне изге дип белегез
Раббы миңа болай диде:
– Яһүдә патшалары кереп-чыгып йөри торг ан Хал ык капк асы янына барып
бас, шулай ук Иерусал имнең башк а капк алары алд ына бар 20 һәм: «Яһүдә патша
лары, Яһүдә халк ы, шуш ы капк алардан кереп-чыгып йөрүче Иерусал им халк ы,
Раббы сүзен тыңлаг ыз! – диг ен. – 21 Раббы болай ди: „Җан ыг ызн ы сакл ыйсыг ыз
килсә, сшимб ә көнне йөк таш ымаг ыз һәм аны Иерусал им капк аларыннан алып
кермәг ез. 22 Шимб ә көнне өйләрег ездән йөк алып чыкмаг ыз, берн инд и эш белән
шөг ыл ьләнмәг ез – ул көнне изг е дип белег ез. Мин ата-бабаларыгызга шулай әмер
иткән идем, 23 ләк ин алар әйткәннәремә колак салмад ылар, киреләнеп, Мине
тыңламад ылар, үгет-нәсыйхәтемне кабул итмәделәр. 24 Әгәр сез, Мин әйт кән
нәрг ә колак сал ып, – дип белдер ә Раббы, – шимб ә көнне шәһәр капк аларыннан
йөк таш ымасаг ыз, бу көнне изг е дип санап, берн инд и эш эшләмәсәг ез, 25 шәһәр
капк аларыннан, ат-арбаларга утырып, Давыт тәхет ен биләүче патшалар үзләре
дә, аларн ың затл ы түр әләре дә, шулай ук Яһүдә халк ы вә Иерусал им кешеләре
дә һәрдаи м кереп-чыгып йөрер, һәм бу шәһәр мәңг е яшәр, 26 бирег ә Яһүдә шә
һәрләреннән, Иерусал имнең әйләнә-тирәсеннән, Бенья м ин җиреннән, тау итәг е
с
Шефеладан, таул ы төб әктән, шулай ук Нәг еб чүленнән кешеләр агыл ыр, Раббы
йорт ына тулаем янд ыру корбаннары, икмәк корбаннары, хуш исле сумала-майлар,
рәхмәт бүләкләре кит ерер. 27 Әгәр инде әйт кәннәремне игът ибарг а алмасаг ыз,
шимб ә көнне изг е итеп тан ым ыйча, Иерусал им капк аларыннан йөк күтәреп кер
сәг ез, шәһәр капк аларына ут төрт ермен, һәм шул сүнмәс ут Иерусал имнең барл ык
зиннәтле сарайларын янд ырып бет ерер!“»
19

18

Чүлмәкче һәм балчык

Ирем ия гә Раббы сүзе булд ы:
– Бар, чүлмәкченең өенә кер, сүзләремне Мин сиңа шунда җиткерермен.
3 Шуннан мин чүлмәкче өенә китт ем – ул чүлмәк ясый торг ан тәг әрмәч янында үз
эше белән мәшг уль иде. 4 Балч ыктан ясый торган савыт ы бозылгач, әлеге балч ыктан
ул үзе теләгәнчә икенче савыт ясад ы. 5 Шул чаг ында миңа Раббы сүзе килеп иреште:
6 – Әй Исраи л халк ы, Мин дә сиңа шуш ы чүлмәкче кылг ан эшне кыла алм ыйм
мы?! – диде Раббы. – Чүлмәкче кул ындаг ы балч ык сыман, син дә Минем кул ымда
бит, Исраи л халк ы. 7 Кайчак Мин нинд и дә булса хал ыкк а яисә патшал ыкк а: «Йол
кып алам да җимереп бетерәм, юк итәм!» – дип яныйм. 8 Ләк ин Мин янаган хал ык
үзенең явыз эшләреннән кире кайтса, Мин дә аңа һәлакәт җибәрү уеннан кире
кайтам. 9 Әгәр Мин нинди дә булса халыкка яисә патшалыкка: «Сезне ныг ыт ырмын
һәм төзекләндерермен!» – дип әйтә торып та, 10 алар Минем күз алд ымда явызл ык
кылса һәм әйткәннәремә колак салмаса, аларга эшләргә теләгән игелегемне эшләми
калам. 11 Шуңа күрә Яһүдә халк ына вә Иерусал имдә яшәүчеләргә җиткер, Раббы
болай дип әйтә, диг ен: «Сезнең өскә афәт җибәрергә әзерлән үче, сезгә карш ы эш
кыл ырга ния тләүче чүлмәкче Мин! Һәрберег ез начар юлыг ыздан кире кайт ыг ыз,
юлларыг ызн ы вә гамәлләрег езне төзәтег ез!» 12 Ләк ин алар: «Өметләнеп торма! Без
1
2
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үзебез теләгәнчә яшәя чәкбез, һәрк айсыбыз үҗәт вә явыз йөрәг ебез кушк анча га
мәл кылачакбыз», – дип әйтерләр.
13 Шулай итеп, Раббы болай ди:
«Хал ыклардан сораг ыз:
монд ый хәлне берәрсенең ишеткәне барм ы икән?!
Гыйффәтле кыз Исраи л бик зур әшәкелек эшләде.
14
Ливан тау башларыннан кар китәме?!
Шул таулардан агып төшкән салк ын сулар кибәме?!*
15
Ә Минем халк ым, Мине оныт ып,
берн игә яраксыз потларга корбан янд ыра,
үзенең борынг ы юлыннан тайп ыл ып,
сукмак төшмәгән җирләрдән атл ый.
16
Үз җирен ул коточк ыч хәлгә төшерде,
мәңг елек хурл ыкк а дучар итте –
узып баруч ы һәркем, хәйран кал ып, баш ын чайк ый.
17
Көнч ыг ыштан искән җил кебек,
Мин аларн ы дошманнары күз алд ында чәчеп-туздырып ташларм ын,
башларына бәла килгәндә,
аларга йөзем белән түг ел, арк ам белән борыл ырм ын».
Ирем иягә каршы яшерен эш оештыру
Шуннан соң кайбер кешеләр:
– Әйдәг ез, Ирем ия гә карш ы яшерен эш оешт ырабыз! Үгет бирүче рух ан иларга,
киңәш бирүче акыл ияләренә, Раббы сүзен игълан итүче пәйгамбәрләргә кытл ык
булмая чак бездә. Аны телебез белән җиң ик, сүзләренә колак салм ыйк! – диделәр.
18

19
20

21

22

* 18:14 Яһүд

Тыңла мине, Раббым!
Дошманнарым сүзен ишет!
Яхш ыл ыкк а явызл ык белән җавап кайтараларм ын и?!
Хәтерл исеңме, хозурыңа килеп:
«Ачуы ңн ы юнәлтмә аларга!» – дип, Сиңа ялварган идем.
Ә менә алар миңа чок ыр казыд ылар.
Менә шун ың өчен аларн ың балаларын ачл ыкк а дучар ит,
кыл ыч ихт ыя рына тапш ыр;
хат ыннары балаларын җуйсын, һәммәсе тол калсын;
ирләре үләт зәхмәтеннән кырылсын,
ир-егетләре суг ышта кыл ычтан һәлак булсын!
Син, Раббы, өсләренә кинәт дошман яулары җибәргәндә,
өйләрендә елаган тавышлар яңг ырап торсын,
чөнк и алар, мине тотмакч ы бул ып, чок ыр казыд ылар,
аяг ымнан эләктерергә ния тләп, ятьмә сузд ылар.
телендәг е төп нөсхәдә әлег е урын бик үк анык түг ел.
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23

19

Син бит, Раббым,
аларн ың мине үтерергә җыен уы н беләсең.
Гафу кылма җиная т ьләрен,
гөнаһларына күзеңне йомма!
Ачуы ң кузгалган көндә җәзаңн ы бир аларга –
Синең алда егыл ып ятсыннар!
Бәреп ватылган балчык чүлмәк

Раббы болай диде:
– Бар, чүлмәкчедән балч ык чүлмәк сат ып ал да, хал ык арасыннан берн ичә
ил карт ын вә өлкән рух ан ин ы ияртеп, 2 ват ык чүлмәкләр капк асы карш ындаг ы
Бен-Һинном үзәненә чык һәм Мин сиңа әйтәсе сүзләрне игълан ит. 3 Әйт аларга:
«Яһүдә патшалары вә Иерусал им халк ы, Раббы сүзен тыңлаг ыз! Күкләр Хуҗ асы
Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: „Бу җиргә Мин шунд ый афәт җибәрермен: бу
хакта ишеткән кешеләрнең колаклары зеңләп торыр. 4 Иерусал им халк ы Миннән
ваз кичте, бу урынн ы нәҗесләде. Алар үзләре белмәгән, ата-бабалары һәм Яһүдә
патшалары да белмәгән чит-ят илаһларга корбаннар янд ырд ылар, шуш ы урында
бер гаепсез кешеләрнең кан ын койд ылар; 5 калк у урыннарда, илаһлары Багалга
атап, потх анәләр төзеделәр, шунда үзләренең угылларын корбанл ык итеп янд ыр
дылар. Мин аларга аның ише әмер бирмәгән, анд ый нәрсә турында әйт мәгән дә,
уйламаган да идем. 6 Шунд ый көннәр килер: бу урынн ы инде Бен-Һинном үзә
не йә Тофет дип түг ел, ә Суеш үзәне дип атарлар, – ди Раббы. – 7 Шуш ы урында
Мин Яһүдә вә Иерусал имнең ния тләрен бозарм ын, халк ымн ы дошман кыл ыч ы,
аларга үлем теләүчеләр кул ы белән һәлак итәрмен, мәетләрен күк кошларына вә
җир җанварларына азык итәрмен. 8 Бу шәһәрне Мин, шом сала торган бер урын
га әйләндереп, хурл ыкк а калд ырырм ын; шул тирәдән узып баруч ы һәркем, кот ы
алын ып, аның җәрәхәтләрен күреп сызг ырып куя р. 9 Мин аларн ы үзләренең угылкызларын ашарга мәҗбүр итәрмен. Дошманнары, шәһәрне камап алып, хал ыкн ы
үлем газабына дучар иткәч, алар бер-берсен ашый башлар“».
Раббы Үзенең сүзен дәвам итте:
10 – Шуш ы сүзләрне әйт кәннән соң, үзең белән килг ән ирләр алд ында чүлмәкне
бәреп ват та 11 болай дип әйт: «Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди: „Шуш ы ват ык чүл
мәк төзәтеп булмастай хәлгә килгән. Нәкъ шулай Мин дә бу хал ыкн ы вә шәһәрне
чәлпәрәмә китерермен; һәм болай бул ыр ки, Тофетта мәетләрне җирләргә урын
җитмәс. 12 Бу шәһәрне һәм аның халк ын Мин әнә шул хәлгә сал ырм ын, – дип бел
дерә Раббы. – Әлег е шәһәр Тофет кебек бул ып кал ыр. 13 Иерусал имнең йортлары,
Яһүдә патшаларын ың сарайлары – түбәләрендә, барча күк җисемнәренә баг ышлап,
хуш исле сумала-майлар көйрәтелгән һәм чит илаһлар хөрмәтенә шәраб бүләг е
китерелгән һәрбер йорт – Тофет сыман нәҗес бул ыр“».
1

Рух ан и Пашх урның Ирем ия не кулга алуы
14 Раббы ихт ыя ры буенча Тоф етт а пәйг амб әрлек кыл ып кайт к аннан соң, Ирем ия
Раббы йорт ын ың ишегалд ына кереп баст ы да барча хал ыкк а болай дип белдерде:
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Ирем ия 19, 20
15 – Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Бу үҗәт хал ык Минем
кисәт үләрне ишетергә теләмәде, шун ың өчен Мин әлег е калан ы һәм аның тирә
сендәг е барча шәһәрләрне баштан ук әйтеп куйган бәла-казаларга дучар итәрмен!»

20

Раббы йорт ында назыйр вазифасын башк аруч ы Иммер угл ы рух ан и Паш
хур, Ирем ия нең әлег е пәйгамбәрлек сүзләрен ишетеп, 2 аны сукт ырд ы да
Раббы йорт ын ың Югары Бенья м ин капк асы янына агач богауга утырт ырга боерд ы.
3 Икенче көнне Пашх ур Ирем ия не бог аудан чыг арг ач, Ирем ия аңа:
– Раббы сиңа «Пашх ур» урын ына «Магор-Миссабиб»* дигән исем куша, – ди
де. – 4 Чөнк и Раббы әйтә: «Мин синең һәм барл ык дус-ишләреңнең кот ын алачак
мын – алар синең күз алд ыңда дошманнары кыл ыч ыннан егыл ып үләчәк. Мин
бөтен Яһүдә халк ын сБабил патшасы кул ына тапш ырачакм ын, берәүләрен ул әсир
леккә куы п алып китәчәк, икенчеләрен кыл ычтан узд ырачак. 5 Бу шәһәрнең бөтен
байл ыг ын вә мал-мөлкәтен, барл ык кыйммәтле әйберләрен, Яһүдә патшаларын ың
хәзинәләрен дошманнары кул ына тапш ырачакм ын – алар, шәһәрне тәмам талап
бетереп, бар нәрсәне Бабилгә алып китәчәкләр. 6 Син, Пашх ур, үзең дә, синең йор
тыңда яшәүчеләр дә Бабилгә әсир китәчәксез. Син шунда җан биреп, синең үзеңне
дә, ялган пәйгамбәрлек сүзләреңне тыңлаган дусларыңн ы да шунда күмәчәкләр».
1

Дөньяга килгән көнемә ләгънәт-каргыш яусын
7

8

9

10

Син мине хәйләләп инанд ырд ың, Раббым,
ә мин алданд ым.
Син миннән көчлерәк,
һәм Син мине җиңдең.
Көнозын көләләр миннән хәзер,
һәрк айсы мине мәсхәрә итә.
Авызымн ы ачып сөйл и башлауга,
көчләү, җимерү турында кычк ырырга тиешмен.
Раббы сүзе һәрчак мине кимсет үгә,
миннән көл үгә сәбәп була.
«Бүтән Аны телгә алм ыйм,
Аның исеменнән сөйләм им!» – дип уйласам,
Аның сүзе йөрәг емдә ут сыман дөрл и,
сөя кләремне янд ыра башл ый!
Ул сүзне мин эчемдә тыеп торырга тырышам,
ләк ин булд ыра алм ыйм.
Бик күпләрнең яман теллән үен ишетәм мин:
«Һәр тарафтан дәһшәт яный!
Әләкләг ез аның өстеннән, әләкләг ез!» – диләр.
Хәтта якын дусларым да сагалап йөри мине,
абынган ымн ы көтеп тора:

* 20:3 Магор-Миссабиб

– яһүдчә «һәр тарафтан дәһшәт яный!» мәгънәсендә.
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«Бәлк и, эләг ер.
Шунда аны тот ып алырбыз,
үчебезне кайтарырбыз!» – диләр.
11

12

13

Раббыга дан җырлаг ыз,
Аңа мактаулар яуд ырыг ыз!
Чөнк и мескен-бичараның җан ын явызлардан котк ара Ул.

14

Дөнья га килгән көнемә ләгънәт-каргыш яусын!
Әнкәм мине тапк ан көн фат их аланмасын!
«Синең ир балаң туд ы!» дигән хәбәр алып килеп,
атамн ы чиксез сөендергән кешегә ләгънәт-каргыш яусын!
Раббы һич кызганм ый җимергән шәһәрләр кебек булсын ул кеше:
иртән – илереп елаган,
көн уртасында исә суг ышк а чак ырган авазлар ишетсен!
Әнкәм карын ы мәңг е йөкле кал ырл ык,
миңа табут бул ырл ык итеп,
мине корсакта чакта ук үтермәгән өчен
төшсен иде бу афәтләр шул хәбәрче баш ына!
Кайгы-хәсрәт кичерер,
гомеремне хурл ык эчендә тәмамлар өчен генә,
әнкәм карын ыннан туд ымм ы мин?

15
16

17

18

21

Ләк ин Раббы, пәһлевандай суг ышч ы сыман, һаман янәшәмдә;
шуңа күрә эзәрлекләүчеләр абын ыр, мине җиңә алмас.
Маташ улары барып чыкмагач, алар мәсхәрәгә кал ыр,
һәм бу хурл ыклары мәңг е оныт ылмас.
И Күкләр Хуҗ асы Раббы,
Син тәкъва кешене сын ыйсың,
аның акыл ын, күңелен үтәл и күрәсең.
Синең алардан үч алуы ңн ы күрсәм иде,
чөнк и үз дәгъвамн ы Сиңа тапш ырд ым.

Иерусалимнең Бабил патшасы кулына тапшырылуы

Сәд ык ый я патша, түбәндәг е сүзләрне җиткерер өчен, Ирем ия янына
Малк ия угл ы Пашх урн ы һәм Магасея угл ы рух ан и Сефан ия не җибәрде:
– Безнең өчен Раббыдан үтенеп сора әле, чөнк и Бабил патшасы Нәбух аднессар*
безгә карш ы яуга кузгалд ы; бәлк и, Раббы, әүвәлг ечә могҗ иза кыл ып, Нәбух ад
нессарн ы чиг енергә мәҗбүр итәр.
Шунда Раббы сүзе Ирем ия гә ирешеп, ул болай дип җавап бирде:
1-3

* 21:1-3

Нәбух аднессар – б. э. к. 605–562 нче елларда Бабил империясендә хак имлек иткән
мәшһүр патша; русчасы: Навуходоносор.
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– Сәд ык ый ягә җиткерег ез: 4 «Раббы, Исраи л Алласы, болай дип әйтә: „Менә,
диварларыг ызн ы камал ышта тотк ан Бабил патшасына – скилдан иләргә карш ы
суг ыша торган коралларыг ызн ы үзег езгә таба борырм ын, шул коралларыг ызн ы
шәһәр уртасына өеп куя рм ын; 5 кодрәтле кул ымн ы сузып, ачу вә ярсу, зур нәфрәт
белән Мин сезгә карш ы Үзем суг ыш ырм ын; 6 бу шәһәрдә яшәүче барча җан иясен:
кешеләрне дә, мал-туарны да коточк ыч үләт зәхмәтенә дучар итәрмен! 7 Шуннан
соң, – дип белдерә Раббы, – Яһүдә патшасы Сәд ык ыйя не, аның хезмәтчеләрен һәм
шәһәрдә үләт зәхмәтеннән, кыл ычтан вә ачл ыктан исән калган барча хал ыкн ы
Бабил патшасы Нәбух аднессарга – аларн ы кырып бетерергә теләгән дошманнары
кул ына тапш ырырм ын. Патша аларн ы кызганмас та, рәхим-шәфкать тә күрсәтмәс,
аямас та – һәммәсен кыл ычтан узд ырыр“».
8 Хал ыкк а син, Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Мин сезг ә ике юл бир әм – яшәү
яки үлемне сайлаг ыз! 9 Шәһәрдә калганнар кыл ычтан, ачл ыктан вә үләт зәхмәтен
нән һәлак булачак; ә шәһәрне камал ышта тотк ан дошманнары кул ына бирелгән
кешеләр исән калачак – аларга торм ыш бүләк ителәчәк. 10 Бу шәһәргә яхш ыл ык
кыл ыр өчен түг ел, зыя н китерер өчен йөзем белән борылд ым Мин, – дип белдерә
Раббы. – Шәһәр Бабил патшасы кул ына тапш ырылачак, һәм патша аңа ут салачак».
Раббының Яһүдә патшасы йорт-гаиләсен кисәтүе
Яһүдә патшасын ың йорт-гаиләсенә шун ы җиткер: «Раббы сүзен тыңлаг ыз! 12 И
Давыт патша нәселе, Раббы сезгә болай ди:
„Һәр иртәдә хөкемег ез гадел булсын,
җәбер күрүчене зал им* кул ыннан йол ып алыг ыз,
югыйсә явыз эшләрег езне күреп, ярсуы м уттай кабын ыр,
беркем сүндерә алмасл ык бул ып дөрләр.
11

13

14

22

И Иерусал им, үзәндәг е тау өстендә урнашк ан кала,
Мин сиңа карш ы чыгам ын! – дип белдерә Раббы. –
Сез: ‘Безгә карш ы кем чыга алыр,
яшәгән урын ыбызга кем керә алыр?!’ – дисез.
Ләк ин Мин сезгә җәзан ы
кылган гамәлләрег езгә карап бирермен! – ди Раббы, –
Урман ыг ызда ут дөрләтермен,
ул ут тирә-яктагы бар нәрсәне янд ырып юк итәр“».

Раббы болай диде:
– Яһүдә патшасы сараена барып, менә бу сүзләрне җиткер: 2 «Давыт патша
тәхетендә утыруч ы Яһүдә патшасы, Раббы сүзен тыңла! Синең белән бергә хез
мәтчеләрең дә, халк ың да – шуш ы капк алардан кереп-чыгып йөрүче бөтен кеше
тыңласын! 3 Раббы әйтә: „Гаделлек вә дөреслек белән эш итег ез, җәбер күрүчене
зал им кул ыннан йол ып алыг ыз, читтән килгән кешене, ятим вә толларн ы рән
1

* 21:12 Залим

– изүче, җәберләүче, явыз.
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җетмәг ез, газапламаг ыз, әлег е җирдә гаепсезләр кан ын түкмәг ез. 4 Әйт кәннәремне
төгәл үтәсәг ез, киләчәктә дә бу сарайн ың капк аларыннан, ат-арбаларга утырып,
Давыт тәхетен биләүче патшалар үзләре дә, аларн ың хезмәтчеләре вә халк ы да һәр
даи м кереп-чыгып йөрер. 5 Ә инде әйт кәннәремне үтәм исез икән, – дип белдерә
Раббы, – Үз Зат ымнан ант итеп әйтәм: бу сарай хәрабәгә әйләнер!“»
6 Яһүдә патшасын ың сарае турында Раббы болай ди:
«Минем өчен син Гил ыгад җире,
Ливан тау башлары сыман мат урсың;
ләк ин ант итеп әйтәм: Мин сине – чүлгә,
ташланд ык шәһәргә әйләндерермен.
7
Сиңа карш ы баск ынч ылар әзерл им Мин –
аларн ың һәммәсе коралланган,
алар синең иң яхш ы эрбет агачларыңн ы кисеп утк а ырг ыт ыр».
Бу шәһәр яныннан күп хал ыклар үтеп йөрерләр һәм бер-берсеннән: «Бу бөек
шәһәрне Раббы ни өчен шуш ы хәлгә төшерде икән?» – дип сорарлар. 9 Аларга: «Бу
шәһәрнең халк ы, Үз Раббы Алласы белән төзегән килеш үне бозып, чит илаһларга
табына һәм хезмәт итә башлаган өчен», – дип җавап бирерләр.
8

10

Үлгән кешене кызган ып еламаг ыз сез,
ә бәлк и әсир төшкән бәндә өчен күз яшьләре түг ег ез,
чөнк и ул инде туган иленә әйләнеп кайт мас
һәм аны бүтән күрмәс.

Атасы Йош ия дән соң Яһүдә тәхетенә утырган, әмма сөрг енгә куы лган Шал
лум* патша турында Раббы болай ди:
– Ул инде монда әйләнеп кайт мас, 12 сөрг ен киткән җирендә үлеп кал ыр һәм үз
илен бүтән күрмәс.
11

Яһоя кыймга – кайгы
13

14

15

Раббы болай дип әйтә:
«Үз йорт ын хәрәм юл белән салган,
өске каттаг ы бүлмәләрен гаделсез юл белән төзегән,
якыннарын бушк а эшләткән,
хезмәт хак ын түләмәгән кешегә – кайг ы!
„Менә, үземә зур итеп сарай салам,
өске каттаг ы бүлмәләрен иркен итеп ясыйм“, – дип әйт кән,
тәрәзәләр тишеп, сараен эрбет агач ы белән тышлаган,
кызыл буя уга буя ган кешегә – кайг ы!
Эрбет агач ын күпләп куллан уы ң
сине әйбәт патша итә дип уйл ыйсыңм ы?!

* 22:11 Шалл ум

– Яһүәхәз патшан ың икенче исеме (караг ыз: «IV Патшалар», 23:31).
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16

17

18

Атаңн ы искә төшер: ул туйганч ы ашад ы һәм эчте,
әмма гаделлек вә дөреслек белән эш итте,
шуңа күрә кайг ы күрмәде;
мазл умн ың*, фәкыйрь-юксылның эшен гадел хөкем итте,
шуңа күрә кайг ы күрмәде.
Раббын ы тан ып бел ү әнә шул түг елме инде?! – ди Раббы. –
Ләк ин синең күзләрең дә, йөрәг ең дә файда ягын гына карый,
гаепсез кешенең кан ын түг ү,
җәберләү һәм талау турында уйл ый».

Шуңа күрә Яһүдә патшасы Йош ия угл ы Яһоя к ыйм турында Раббы болай ди:
«Ул үлгәч: „И минем ир туган ым,
и минем кыз туган ым кебек якын күргән кешем!“ –
дип күз яшьләре түкмәсләр,
„И хуҗ абыз! И гал иҗәнаб!“ – дип еламаслар;
19
аны үле ишәкне күмгәндәй күмәрләр:
Иерусал им капк асыннан өстерәп алып чыг ып, читкә атарлар!»
Иерусалимгә – кайгы
20

21

22

23

«Бар, Иерусал им халк ы, Ливан тау баш ына менеп кычк ыр,
егълавың Башаннан яңг ырасын,
Әбаримнән аваз сал,
чөнк и барча сөя ркәләрең юк булд ы.
Имин яшәгән чаг ыңда, Мин сине, Иерусал им, кисәткән идем,
ләк ин син Миңа: „Тыңлап та торм ыйм!“ – дидең.
Яшь чаг ыңнан бирле үзеңне шулай тотт ың,
әйткәннәремә колак салмад ың.
Синең барл ык көт үчеләреңне җилләр алып китәр,
сөя ркәләрең әсирлеккә куы л ыр,
шул чаг ында син барл ык явыз эшләрең өчен
оят вә хурл ыкк а кал ырсың.
Әй Ливанда яшәүче, әй эрбет агач ында оя коруч ы,
бала табуч ы хат ын кебек газаплан ырсың син,
авырт удан ыңг ыраш ырсың!»
Яһоя х инга – кайгы

– Үз Зат ымнан ант итәм: Син, Яһүдә патшасы Яһоя к ыйм угл ы Яһоя х ин*, уң
кул ымдаг ы мөһер йөзег е булсаң да, сал ып ташлар идем, – дип белдерә Раббы. –
25 Сиңа үлем теләүчеләр һәм үзең курыкк ан кешеләр кул ына – Бабил патшасы Нә
бух аднессарга вә килдан иләргә тапш ырам Мин сине. 26 Синең үзеңне һәм синең
24

* 22:16 Мазл ум

– рәнҗет елг ән, түб әнсет елг ән зат.
– яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Көн ья (Яһоя х инн ың икенче исеме).

* 22:24 Яһоя х ин
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анаңн ы чит бер илгә сөрәм; сез анда тумагансыз, ләк ин әҗәлегезне шунда табарсыз;
27 үзег ез теләг ән җирг ә әйләнеп кайт а алмассыз.
28

29
30

23

Яһоя х ин дигән бу кеше –
чыгарып ырг ыт ылган, ярык бер чүлмәкме?!
Әллә ул кирәксез бер савытм ы?!
Ни өчен ул вә аның ток ым ы чыгарып ырг ыт ылган,
үзләре белмәгән ят бер илгә олакт ырылган соң?
Әй җир*, Раббы сүзен тыңла!
Раббы болай ди:
«Бу кешене баласызлар исемлег енә языг ыз,
үз гомерендә берн игә ирешмәгән кеше итеп языг ыз,
чөнк и аның нәселеннән беркем дә Давыт тәхетендә бүтән утыра
һәм Яһүдәдә хак имлек итә алмас».
Давыт нәселеннән чыгачак тәкъва патша

– Көт үемдәг е сарыкларн ы харап итүче һәм куы п тарат уч ы көт үчеләргә –
кайг ы! – дип белдерә Раббы.
2 Шуңа күр ә Раббы, Исраи л Алласы, минем халк ымн ы бакк ан көт үчеләрг ә бо
лай ди:
– Сез Минем көт үемне тарат ып бет ердег ез, сарыкларымн ы куд ыг ыз, аларн ы
кайг ыртмад ыг ыз; шуш ы явыз эшләрег ез өчен сезне җәзага тарт ырм ын, – дип бел
дерә Раббы. – 3 Исән калган сарыкларымн ы Мин, Үзем куы п җибәргән илләрдән
җыеп алып, туган көт үлекләренә кире кайтарырм ын, шунда алар үрчер һәм ишәер.
4 Аларг а көт үчеләр куя рм ын, ул көт үчеләр сарыкларымн ы карап баг ар. Сарыкларым
инде бүтән куркып-өркеп йөрмәс, югалмас, – дип белдерә Раббы.
1

5

6

«Менә, шунд ый көннәр җитәр,
Давыт нәселеннән тәкъва бер үсенте үстерермен,
– дип белдерә Раббы, –
һәм ул акыл белән идарә итүче,
җирдә гадел хөкем вә дөреслек урнашт ыруч ы патша бул ыр.
Ул патшал ык иткән заманда, Яһүдәгә кот ыл у килер,
Исраи л хәвеф-хәтәрсез яшәр,
һәм аны „Раббы – безнең хакк а дөреслек урнашт ыруч ы!“ дип
йөртерләр».

Раббы болай ди:
– Менә, шунд ый көннәр килер, ант иткәндә, кешеләр: «Исраи л халк ын Мисыр
җиреннән алып чыкк ан Раббы Үзе шаһ итт ыр!» – дип әйт м ичә, 8 «Исраи л ток ым ын
төнья к илдән һәм Үзе куы п җибәргән барча җирләрдән алып чыкк ан Раббы Үзе
7

* 22:29 Әй

җир... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Әй җир, җир, җир.
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шаһ итт ыр!» – дип ант итә башларлар; ул вак ытта инде алар үз җирләрендә гомер
кичерерләр.
Ялган пәйгамбәрләр
9

Пәйгамбәрләр турында.

10

11

12

13

14

15

Минем йөрәг ем өзгәләнә,
сөя кләрем дер-дер килә;
Раббы әйт кән изг е сүзләрдән мин
Аның карш ында исерек сыман,
шәраб егып салган кеше сыман.
Шулай, бу җир зинач ылар белән тулган,
шуңа күрә ул каргалган һәм елый;
даладаг ы көт үлекләр корып бетте;
пәйгамбәрләрнең бар белгәне – явызл ык,
көчләрен гаделсезлек юлында кулланалар.
«Әйе, пәйгамбәрләр дә, рух ан илар да – денсез!
Хәтта Үз Йорт ымда да явызл ыкларын күрдем Мин аларн ың, –
дип белдерә Раббы. –
Шун ың өчен барган юллары тайгак һәм караңг ы бул ыр –
аларн ы шул юлда төртеп җибәрерләр,
һәм алар егыл ып кал ырлар,
чөнк и җәза бирәсе елымда
Мин аларн ың баш ын бәлагә сал ырм ын, –
дип белдерә Раббы. –
с
Самарея пәйгамбәрләренең акылга сыймасл ык эшләрен
күрдем Мин:
Багал исеменнән пәйгамбәрлек итеп,
халк ым Исраи лне алар юлдан язд ырд ылар.
Ләк ин Иерусал им пәйгамбәрләренең
таг ын да юньсезрәк эшләрен күрдем Мин:
алар уйнашл ык итәләр, ялган эчендә яшиләр
һәм явызларга теләктәшлек күрсәтәләр,
һичкем яманл ык кыл удан тайчанм ый.
Минем өчен алар барысы да Сәд үм кебек,
Иерусал им халк ы исә Гам ура кебектер».

Шуңа күрә Күкләр Хуҗ асы Раббы пәйгамбәрләр хак ында болай ди:
«Мин аларга әрем ашат ырм ын, агул ы су эчертермен,
чөнк и Иерусал им пәйгамбәрләреннән денсезлек бөтен җир
буйлап таралд ы».
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16

Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
«Пәйгамбәрләр сүзен тыңламаг ыз –
алар сезне юкк а өметләндерә:
Мин әйт кәннәрне түг ел,
үзләренең хыя л ына килгәнне сөйл и алар.
17
Мине санга сукмауч ыларга алар һаман:
„Раббы сезгә иминлек вәгъдә итә!“ – диләр;
үҗәт йөрәкләре кушк анча эшләүчеләргә:
„Сезгә һичн инд и бәла килмәя чәк!“ – дип әйтәләр.
18
Әмма аларн ың кайсысы Раббы киңәшмәсендә булган?!
Аның сүзен кем ишеткән дә кем күргән әле?!
Кем Аны игът ибар белән тыңлаган?!»
19

20

21

22

23

24

Менә, Раббыдан ярсул ы давыл килә,
өермәләнеп күтәрелә –
явызлар өстенә ябырылачак ул.
Күңелендәг е ния тен гамәлгә ашырм ый торып,
Раббы Үзенең ачу-ярсуын тыймас.
Алдаг ы көннәрдә сез мон ы аңларсыз.
Раббы болай ди:
«Бу пәйгамбәрләрне Мин җибәрмәдем,
алар үзләре йөг ереп килделәр;
Мин аларга сөйләмәдем,
алар үзләре пәйгамбәрлек иттеләр.
Әгәр ул пәйгамбәрләр Минем киңәшмәмдә булсалар,
сүзләремне халк ыма җиткерерләр,
аларн ы явыз юлларыннан,
явыз эшләреннән тыеп кал ырлар иде.
Мин бар тарафта –
якында да, еракта да шул ук Аллам ын! –
дип белдерә Раббы. –
Кем дә булса Мин күрмәстәй урында яшеренә алам ын и?! –
ди Раббы. –
Күкне дә, җирне дә иңләп алмаганм ы Мин?!
Бу – Раббы сүзе».

– Минем исемнән ялган нәрсәләр сөйләүче пәйгамбәрләрнең сүзләрен ишет
тем Мин. Алар: «Мин төш күрдем! Мин төш күрдем!» – диләр. 26 Кайчангача дәвам
итәр бу? Ялган сүзләр, уйд ырма хәбәрләр сөйләүче бу пәйгамбәрләрнең күңелендә
нәрсә бул ырга мөмк ин?! 27 Багал арк асында ата-бабалары Миннән бизгән кебек,
бер-берсенә сөйләгән төшләре белән халк ымн ы Миннән биздерергә тел и алар.
28 Әгәр пәйг амб әр төш күр ә икән, ул аны төш итеп сөйләс ен, әгәр инде аңа Минем
25
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сүзем килеп ирешә икән, хак сүземне җиткерсен! – дип белдерә Раббы. – Кибәк
белән орл ыкн ың нинд и уртак ягы бар?!
29
«Минем сүзем – ялк ынга,
кыя-ташларны җимерүче чүкечкә тиң!» – дип белдерә Раббы.
– Шулай итеп, «Бу – Раббы сүзе» дип ышанд ырган, ләк ин ул сүзләрне берберсеннән урлаган пәйгамбәрләргә карш ы Мин! – дип белдерә Раббы. – 31 Әйе,
телләренә ни килсә, шун ы сөйләп, «Бу – Раббы сүзе!» дип әйт үче пәйгамбәрләргә
карш ы Мин! – дип белдерә Раббы. – 32 Ялган төшләр сөйләүче, үзләренең шул
төшләре вә уйд ырмалары белән халк ымн ы юлдан язд ыруч ы пәйгамбәрләргә кар
шы Мин! – дип белдерә Раббы. – Мин аларн ы җибәрмәдем, аларга мон ы эшләргә
кушмад ым. Алар бу хал ыкк а берн инд и файда китерм иләр. Бу – Раббы сүзе.
30

Ялган пәйгамбәрлек сүзләре һәм Раббы йөге турында
Әй Ирем ия, Минем халк ымнан бер әр кеше, пәйг амб әр яки рух ан и синнән:
«Раббы, вәх и иңдер еп, безг ә нәрс ә йөкләмәкче икән?» – дип сораса, син, җа
вап итеп: «Раббы: „Сез үзег ез Миңа йөк*, Мин сезне чыг арып ырг ыт ам!“ – дип
белдер ә», – дип әйт. 34 Әгәр дә пәйг амб әр, рух ан и яки хал ык арасыннан бер әү:
«Бу – Раббы иңдерг ән йөк!» – дип әйт с ә, Мин ул кешене бөт ен гаиләс е белән җә
заг а тарт ырм ын. 35 Бер-берегез белән сөйләшкәндә, сез: «Раббы нәрс ә дип җав ап
бирде?» яис ә «Раббы нәрс ә дип әйтт е?» – дип сорарг а тиешс ез. 36 Ләк ин берк ай
чан да «Раббын ың йөг е» турында сүз кузг атмаг ыз, чөнк и һәркемнең үз сүз е – үз
йөг едер. Сез тер е Аллаһ ын ың, Күкләр Хуҗ асы Раббын ың – үз Аллаг ызн ың сүз
ләр ен боз асыз. 37 Пәйг амб әрдән сез: «Раббы сиңа нәрс ә дип җав ап бирде?» яис ә
«Раббы нәрс ә әйтт е?» – дип сорарг а тиешс ез. 38 Әгәр сез «Раббы йөг е» турында
сүз кузг атсаг ыз, Мин әйт мәскә кушк ан сүзләрне сөйләг ән өчен, 39 Мин сезне бө
тенләйг ә оныт ырм ын, сезнең үзег ездән дә, сезг ә һәм ата-бабаларыгызга бирг ән
шуш ы шәһәрдән дә ваз кичәрмен. 40 Сезне мәңг е оныт ылмасл ык оят-хурлыкка,
мәсхәр әг ә дучар итәрмен!
33

24

Инҗ ир җимеше салынган ике кәрз ин

Бабил патшасы Нәбух аднессар Иерусал имнән Яһүдә патшасы Яһоя к ыйм
угл ы Яһоя х инн ы, аның белән бергә Яһүдәнең түрәләрен, балта осталарын
вә тимерчеләрен Бабилгә әсирлеккә алып киткәч, Раббыдан миңа вәх и иңде, һәм
мин шун ы күрдем: Раббы йорт ы алд ында инҗ ир сал ынган ике кәрзин тора иде.
2 Кәрзиннең берс ендә ирт ә өлг ерг ән яхш ы инҗ ир, ә икенчес ендә начар, бозык,
ашарга яраксыз җимешләр иде. 3 Шунда Раббы миннән:
– Ирем ия, син нәрсә күрәсең? – дип сорад ы.
– Инҗ ир җимеше күрәм. Яхш ы дигәннәре – иск иткеч шәп, начар дигәннәре –
үтә бозык, шулк адәр начар ки, хәтта ашарга яраксыз, – дидем.
4 Аннары Раббы миңа әйтт е:
1

* 23:33 ...вәх и...

йөк... – биредә сүз уйнат у: яһүд телендә әлег е сүзләрнең языл ыш ы берт өрле.
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5 – Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Бу яхш ы инҗ ирләрне Мин шуш ы җирдән
килдан иләр иленә Үзем сөреп җибәргән Яһүдә халк ына охшатам. 6 Аларга кара
шымн ы юнәлтеп, Мин игелек кыл ырм ын: аларн ы бу җиргә кире кайтарырм ын;
шуш ында әйбәтләп урнашт ырырм ын – бөлг енлеккә дучар итмәм; шуш ы урында
төпләндерермен – йолк ып алмам. 7 Мине белсен, Раббы дип тан ысын өчен, аларга
акылл ы йөрәк бирермен, һәм алар – Минем халк ым, ә Мин аларн ың Алласы бу
лырм ын, чөнк и алар ихлас күңелдән Миңа борыл ырлар. 8 Ә инде Яһүдә патшасы
Сәд ык ыйя не, аның түрәләрен, Иерусал имнең исән калган һәм Мисырга кач ып
киткән халк ын Мин менә шуш ы бозык, ашарга яраксыз инҗ ир сыман итәрмен, –
ди Раббы. – 9 Җирдәг е барл ык патшал ыклар өчен алар коточы рг ыч, җирәнг еч
бер нәрсәгә әйләнерләр. Үзем куы п җибәргән барл ык урыннарда алар хурл ыкк а
кал ырлар, афәт билг есе буларак телгә керерләр, адәм мыск ыл ы вә каһәр иясе бу
лырлар. 10 Мин аларн ың үзләренә һәм ата-бабаларына биргән җирдән алар тәмам
юкк а чыкк анч ы, өсләренә кыл ыч, ачл ык вә үләт зәхмәте җибәреп торырм ын».

25

Бабилдә җитмеш ел әсирлектә булуны алдан әйтү

Яһүдә патшасы Йош ия угл ы Яһоя к ыйм хак имлег енең дүртенче елында
Ирем ия гә Яһүдә халк ы турында Раббы сүзе килеп иреште. Бабил патшасы
Нәбух аднессар хак имлег енең беренче елы иде бу. 2 Ирем ия пәйгамбәр, әлег е хә
бәрне барл ык Яһүдә вә Иерусал им халк ына җиткереп, болай диде:
3 – Яһүдә патшасы Амон угл ы Йош ия хак имлег енең унөченче елыннан алып
бүг енг е көнгә кадәр, менә инде егерме өч ел дәвам ында, миңа Раббы сүзе ирешеп
тора. Аның сүзләрен мин сезгә һаман саен җиткерә килсәм дә, сез тыңламад ыг ыз.
4 Раббы сезнең янг а әледән-әле Үзенең колларын – пәйг амб әрләр ен җиб әр еп торса
да, сез аларн ың сүзләренә колак салмад ыг ыз, игът ибар да итмәдег ез. 5 Сезгә: «Һәм
мәг ез яман юлыг ыздан кайт ыг ыз, явыз эшләр кылмаг ыз, шул чаг ында Раббы сезгә
вә ата-бабаларыгызга мәңг елеккә биргән җирдә яшәрсез. 6 Чит илаһларга иярмәг ез,
аларга хезмәт итмәг ез һәм табынмаг ыз, үз кулларыг ыз ясаган потлар белән Ми
нем ачуы мн ы чыгармаг ыз, шул чаг ында сезгә берн инд и дә зыя н китермәм», – дип
әйтелде. 7 «Ләк ин сез Мине тыңламад ыг ыз, – дип белдерә Раббы, – потларыг ыз
белән ачуы мн ы чыгард ыг ыз, баш ыг ызн ы бәлагә салд ыг ыз».
8 Шуңа күр ә Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
– Сүзләремне тыңламаган өчен, 9 Мин, барл ык төнья к кабиләләрен һәм Бабил
патшасы кол ым Нәбух аднессарн ы чак ырып алып, аларн ы шуш ы җиргә һәм бире
дә яшәүчеләргә, тирә-юньдәге башк а хал ыкларга карш ы алып барырм ын, – дип
белдерә Раббы. – Бу хал ыкларн ы Мин тәмам кырып бетерермен, коточк ыч бер
нәрсәг ә әверелдереп хур итәрмен, мәңг елек хәраб әләр өеменә әйләндерермен.
10 Алар арасында шатл ык вә күңел ачу авазларын, кияү белән кәләшнең куа н ычл ы
тавышларын тыя рм ын, тег ермән таш ын ың шавын вә шәм якт ысын бетерермен.
11 Бөт ен бу җир, вәйран хәлг ә килеп, кот очк ыч бер урынг а әвер елер; бу хал ыклар
исә җитмеш ел буена Бабил патшасына хезмәт итәр. 12 Әмма җитмеш елдан соң
Бабил патшасын, аның халк ын, килдан иләр яшәгән бу җирне Мин җиная т ьләре
өчен җәзага тарт ырм ын, мәңг егә чүлгә әйләндерермен, – дип белдерә Раббы. –
1

1150

Ирем ия 25

Бабилгә Мин Үзем әйт кән бөтен бәла-казаларны яуд ырырм ын; ошбу стөргәктә
язылганнарн ы – Ирем ия пәйгамбәр барча хал ыкларга карш ы әйт кәннәрне гамәлгә
ашырырм ын. 14 Бабиллеләр күп санл ы хал ыкларн ың вә бөек патшаларн ың кол
ларына әйләнер – кылган эшләренә вә гамәлләренә карап, Мин аларга тиешле
әҗерен бирермен.
13

Раббының ярс у шәрабы салынган касә
Раббы, Исраи л Алласы, миңа болай диде:
– Ярсуы м шәрабы сал ынг ан шуш ы кас әне кул ымнан ал да, Мин кайсы ха
лыкларг а эчер ерг ә кушсам, шуларг а эчер. 16 Шул шәрабн ы эчеп, алар исер ешеп
чайк ал ып йөр ерләр һәм, Мин аларг а карш ы җиб әрг ән кыл ычн ы күрг әч, акыл
ларын җуя рлар.
17 Мин Раббы кул ыннан кас әне алд ым да, Раббы мине кайсы хал ык янына җи
бәргән булса, шул хал ыкларн ың барсына шәрабн ы эчерттем. 18 Иерусал им вә Яһүдә
шәһәрләре вәйран хәлгә килсен, коточарл ык урынга әйләнсен, илнең патшалары
вә түрәләре мәсхәрәгә калсын, каһәрләнсен өчен (мон ың шулай икәнен хәзер дә
күрергә мөмк ин) эчердем мин ул шәрабн ы. 19 Шулай ук мин аны Мисыр патшасы
с
фиргавенгә, аның хезмәтчеләренә, түрәләренә вә барлык халк ына, 20 андаг ы барлык
килмешәкләргә; Утс иленең барл ык патшаларына; пелешт иләр җирендәг е Ашк ы
лун, Газа, Экрон шәһәрләрендә хак имлек иткән бөтен патшаларга һәм Ашдодн ың
исән калган халк ына; 21 Эдом, Мәаб, Аммон халк ына; 22 Сур һәм Сид унн ың бар
лык патшаларына; диңг ез аръя г ындаг ы җирләрнең патшаларына, 23 Дедан, Тейма
һәм Буз илләренә; чигә чәчләрен кырып йөрүче барл ык хал ыкларга; 24 Гарәпләр
җирендәге барл ык патшаларга, чүлдә яшәүче барча кабиләләрнең патшаларына;
25 Зимри, Элам, Мадай илләренең барл ык патшаларына; 26 төнья кт а урнашк ан якын
һәм ерак илләрнең барл ык патшаларына; җир йөзендәг е барл ык патшал ыкларга
бер-бер артл ы эчердем. Иң ахырдан Шешах* патшасы эчәр.
27 Аннары Раббы миңа әйтт е:
– Син аларга, Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай дип әйтә, диг ен:
«Исергәнче, коск анч ы эчег ез, тормастай бул ып егыл ыг ыз, чөнк и Мин сезнең өскә
кыл ыч җибәрәм!» 28 Әгәр инде алар синең кулдан касәне алудан һәм эчүдән баш
тартсалар, син аларга, Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Сез һичш ик
сез эчәчәксез! 29 Минем исемгә баг ышланган шәһәргә дә бәла-каза җибәрәм икән,
сезне җәзасыз калд ырыймм ы?! Сез җәзасыз калмая чаксыз, чөнк и җирдә яшәүче
барлык кешеләр өстенә Мин кылыч төшерәчәкмен. Бу – Күкләр Хуҗасы Раббы сүзе».
30 Шулай итеп, аларг а менә шуш ы сүзләрне игълан ит, диде миңа Раббы:
«Раббы югарыдан күкрәр,
изг е урын ыннан сөрәнләп тавыш бирер;
Үзенең җиренә кот очарл ык итеп җикерер;
йөзем таптауч ылар сыман кычк ырыр;
җирдә яшәүче бөтен кешеләргә дәһшәтле тавыш ын ишеттерер.
15

* 25:26 Шешах

– әлег е исем биредә Бабилне аңлата.
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32

Гөрелтесе җир читенә барып җитәр,
чөнк и Раббы хал ыклар белән тарт ыша;
Ул һәрбер җан иясен хөкем итәр,
яманнарн ы кыл ычтан узд ырыр.
Бу – Раббы сүзе».

Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйтә:
«Менә, бәла бер хал ыктан икенчесенә күчә,
җирнең читләреннән зур өермә күтәрелә!»

Ул көнне бөтен җир йөзе, бер читеннән икенче читенә кадәр, Раббы һәлак
иткән кешеләрнең мәете белән тул ыр; мәрх үмнәрне кызган ып елауч ы да, җыепҗыештырып җирләүче дә булмас; җир өстендә тирес кебек ятар алар.
34
Үкереп елаг ыз, көт үчеләр, кайг ырыг ыз!
Туфракта аунаг ыз, көт ү җитәкчеләре!
Чөнк и сезнең суелыр көннәрег ез килеп җитте;
сез чәлпәрәмә килеп ват ылган кыйммәтле савыт кебек
бул ырсыз.
35
Көт үчеләргә – качар урын,
көт ү җитәкчеләренә кот ыл у булмас.
36
Көт үчеләрнең, көт ү җитәкчеләренең үкереп елавы ишетелә,
чөнк и Раббы аларн ың көт үлекләрен тузд ырып ташлад ы.
37
Раббын ың ачу-ярсуыннан тын ыч көт үлек җирләре харап ителә.
38
Өнен ташлап чыкк ан арысланга тиң Ул!
Раббын ың ачу-ярсуыннан, баск ынч ыларн ың кыл ыч ыннан
аларн ың җирләре чүлгә әйләнде.
33
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Ирем иягә үлем янавы

Яһүдә илендә Йош ия угл ы Яһоя к ыйм патша хак имлек итә башлаган көн
нәрдә Раббыдан Ирем ия гә сүз килеп иреште.
2 – Раббы болай ди: «Раббы йорт ын ың ишег алд ына кер еп бас та, сәҗдә кыл ыр
өчен, бөтен Яһүдә шәһәрләреннән җыелган хал ыкк а Мин әйтергә кушк аннарн ың
берсен-бер калд ырм ый җиткер! 3 Бәлк и, алар сүзләремә колак сал ыр, һәм һәрк ай
сы үзенең яман юлыннан кире борыл ыр, шул чаг ында Мин аларн ың явыз эшләре
өчен бирергә ния тләгән афәтне җибәрм и кал ырм ын. 4 Раббы болай дип әйтә, диг ен
аларга: „Әгәр дә сез Мине тыңлам ыйсыз, Мин биргән Кан ун буенча яшәргә телә
мисез икән, 5 бер-бер артл ы сезгә җибәргән колларым – пәйгамбәрләрем сүзенә
колак салм ыйсыз икән (сез аларн ы һичк айчан тыңламад ыг ыз), 6 Шилоһ шәһәренә
нәрсә кылсам, бу йортк а да шун ы эшләрмен, калаг ызн ы исә җир йөзендәг е барл ык
хал ыкларн ың карг ыш ына дучар итәрмен“».
7 Рух ан илар, пәйг амб әрләр вә бар хал ык Раббы йорт ында Ирем ия сөйләг ән шу
шы сүзләрне ишетеп торд ы. 8 Раббы иңдергән шуш ы сүзләрне Ирем ия кешеләргә
сөйләп бетерүгә, рух ан илар, пәйгамбәрләр һәм бар хал ык аны эләктереп алд ы да:
1
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– Үтерег ез аны, үтерег ез! – дип кычк ырырга тот ынд ы. – 9 Ни өчен син: «Бу йорт
Шилоһ хәленә төшәр, шәһәр, вәйран бул ып, кешесез кал ыр», – дип, Раббы исемен
нән пәйгамбәрлек итәсең? – диде алар, Ирем ия не Раббы йорт ында урат ып алып.
10 Шул турыда ишеткән Яһүдә түр әләре, патша сараеннан Раббы йорт ына юнәлеп,
Раббы йорт ын ың Яңа капк асы янына үз урыннарына килеп утырд ылар. 11 Шуннан
соң рух ан илар вә пәйгамбәрләр түрәләргә һәм барл ык хал ыкк а:
– Бу кеше үлемгә хөкем ителергә тиеш, чөнк и ул, үзег ез ишетеп торганча, шә
һәребезгә карш ы пәйгамбәрлек итте, – диделәр.
12 Шунда Ирем ия барл ык түр әләрг ә вә хал ыкк а болай диде:
– Шуш ы йортк а вә шуш ы шәһәргә карш ы сез ишеткән пәйгамбәрлек сүзләрен
әйтергә мине Раббы җибәрде. 13 Йөргән юлларыг ыздан кайт ып, яман эшләрег ездән
баш тартсаг ыз һәм Раббы Аллаг ыз әйт кәннәргә колак салсаг ыз, Раббы да ния тен
нән кире кайт ыр, сезгә игълан иткән һәлакәтне булд ырм ый кал ыр. 14 Инде миңа
килгәндә, менә, мин сезнең кулдам ын – үзег ез дөрес вә гадел дип тапк анча эшлә
гез; 15 ләк ин шун ы белег ез: әгәр мине үтерәсез икән, бер гаепсез адәмнең кан ын
түккән өчен, сез үзег ез дә, шуш ы шәһәр һәм аның халк ы да җавап бирәчәк. Хак
дөрестер: әлег е сүзләрне сезгә җиткерер өчен, мине Раббы Үзе җибәрде.
16 Шуннан түр әләр һәм бар хал ык рух ан иларг а вә пәйг амб әрләрг ә:
– Бу кеше үлемгә хөкем ителергә тиеш түг ел, чөнк и ул безгә Раббы Аллабыз
исеменнән сөйләде! – диде.
17 Ил с өлкәннәр еннән кайб ер әүләр, урыннарыннан торып, хал ык җыен ына шу
ны җиткерде:
18 – Яһүдә патшасы Хиз әк ыйя заман ында пәйг амб әрлек иткән мор ешетл ы Михә
дә Яһүдә халк ына болай дип әйт кән иде:
«Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
„Сионн ы басу кебек сөрәчәкләр,
Иерусал им хәрабәләр өеменә әйләнәчәк,
һәм Аллаһ ы йорт ы урнашк ан тау урман белән капланачак*“».
19 Шуш ы сүзләр е өчен Яһүдә патшасы Хиз әк ыйя һәм бөт ен Яһүдә халк ы аны үтер
гәнме соң?! Киресенчә, патша, Раббыдан курк ып, Аңардан мәрхәмәт сораган; һәм
Раббы, ния теннән кире кайт ып, аларга игълан иткән һәлакәтне булд ырм ый калган.
Ә без үз-үзебезгә зур явызл ык кылабыз!
Урия пәйгамбәрне үтерү
Ул заманда Раббы исеменнән пәйгамбәрлек кыл уч ы таг ын берәү – кыръят-ягаримле Шәмәг ыйя угл ы Урия исемле кеше бар иде. Ул да шуш ы шәһәргә һәм шуш ы
җиргә карш ы нәкъ Ирем ия сөйләгәнчә пәйгамбәрлек итте. 21 Яһоя к ыйм патша,
аның барл ык гаскәриләре вә түрәләре, Урия нең сүзләрен ишетеп, аны үтерергә
уйлад ы. Әмма Урия бу турыда белде дә, курк ып, Мисырга кач ып китте. 22 Шуннан
соң Яһоя к ыйм патша аның арт ыннан Мисырга үз кешеләре белән Ахбор угл ы Эл
натанн ы җибәрде. 23 Алар, Урия не Мисырдан алып кайт ып, аны Яһоя к ыйм патша
20

* 26:18 Караг ыз:

«Михә», 3:12.
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Ирем ия 26, 27

хозурына китерделәр. Патша аны кыл ыч белән чабып үтертте дә мәетен гад и хал ык
күмелә торган урынга ташларга кушт ы.
24 Ләк ин Шафан угл ы Ахик ам Ирем ия не яклап чыкт ы – аның җан ын кыя рг а
теләгән хал ык кул ына тапш ырырга ирек бирмәде.

27

Яһүдәнең Бабилгә буйсынырга тиешлеге турында

Яһүдә илендә Йош ия угл ы Сәд ык ый я* патша хак имлек итә башлаг ан
көннәрдә Ирем ия гә Раббы сүзе килеп иреште.
2 Раббы миңа болай дип әйтт е:
– Баулары белән бергә үзеңә кам ыт яса да муен ыңа ки. 3 Яһүдә патшасы Сәд ы
кый я янына Иерусал имгә килгән илчеләр аша Эдом, Мәаб, Аммон, Сур һәм Сид ун
патшаларына да берәр кам ыт җибәр. 4 Илчеләр үзләренең хуҗ аларына, Күкләр Ху
җасы Раббы, Исраи л Алласы, болай дип әйтә, дисеннәр: 5 «Җирне, җир йөзендәг е
кешеләрне вә хайваннарн ы Мин Үземнең бөек кодрәтем вә сузылган кул ым белән
бар иттем һәм Мин аларн ы күңелемә хуш килгән кешегә бирәм. 6 Хәзер Мин барл ык
бу җирләрне Үземнең кол ым – Бабил патшасы Нәбух аднессар кул ына тапш ырам,
хәтта кырг ый җанварларн ы да аңа буйсынд ырам. 7 Барча хал ыклар аңа, аның уг
лына вә оныг ына хезмәт итәр. Тик, вак ыт ы җиткәч, аның үзен дә, җирен дә башк а
зур хал ыклар һәм бөек патшалар буйсынд ырыр. 8 Бабил патшасы Нәбух аднессарга
хезмәт итәргә теләмәгән, ул киг ерткән кам ытк а муен ын куеп тормаган һәрбер ха
лыкн ы һәм патшал ыкн ы Мин кыл ыч, ачл ык вә үләт зәхмәте белән җәзаларм ын,
Нәбух аднессар кул ы белән тәмам юк итәрмен, – дип белдерә Раббы. – 9 Шуңа кү
рә пәйгамбәрләрег ез, күрәзәчеләрег ез, төш юрауч ыларыг ыз, фалч ыларыг ыз һәм
сихерчеләрег езнең „Бабил патшасына хезмәт итмәя чәксез!“ дип әйт кән сүзләрен
тыңламаг ыз, 10 чөнк и алар сезгә ялган сөйл и. Әгәр аларн ы тыңласаг ыз, Мин сез
не үз җирег ездән куы п җибәрермен – сезне еракк а алып китәрләр, һәм сез шунда
һәлак бул ырсыз. 11 Бабил патшасын ың кам ыт ын кия р өчен, муен ын куеп торган
һәм аңа хезмәт иткән хал ыкн ы Мин үз җирендә калд ырырм ын, – дип белдерә
Раббы, – ул шуш ы җирне эшкәртер һәм шунда яшәр».
12 Яһүдә патшасы Сәд ык ый яг ә дә мин шуш ы ук сүзләрне җиткердем:
– Бабил патшасын ың кам ыт ын кия р өчен, муен ыг ызн ы куеп торыг ыз һәм аның
үзенә, халк ына хезмәт итег ез, шул чаг ында исән кал ырсыз, – дидем. – 13 Ни өчен
сиңа һәм синең халк ыңа кыл ычтан, ачл ыктан вә үләт зәхмәтеннән үләргә?! Чөнк и,
Раббы кисәткәнчә, Бабил патшасына хезмәт итәргә теләмәгән һәр хал ыкн ы шуш ы
казалар көтә. 14 «Бабил патшасына хезмәт итмәя чәксез!» дип әйт үче пәйгамбәрләрне
тыңламаг ыз, чөнк и алар сезгә ялган сөйл и. 15 Әлег е пәйгамбәрләр хак ында Раббы:
«Сезнең янга аларн ы җибәрмәдем Мин, – ди. – Алар Минем исемнән ялган сөй
ли. Әгәр аларн ы тыңласаг ыз, Мин сезне дә, пәйгамбәрлек кыл уч ыларн ы да куы п
җибәрермен, һәм сез һәлак бул ырсыз».
16 Аннары мин рух ан иларг а һәм бар хал ыкк а шун ы җиткердем:
1

* 27:1 Сәд ыкый я

– яһүд телендәг е кайбер чыг анакларда «Яһоя к ыйм» дип язылг ан.
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Ирем ия 27, 28

– Раббы болай ди: «„Раббы йорт ы әйберләрен Бабилдән озаклам ый кире кай
тарачаклар!“ дип әйт үче пәйгамбәрләрне тыңламаг ыз, чөнк и алар ялган сөйл и.
17 Тыңламаг ыз аларн ы, Бабил патшасына хезмәт итег ез һәм исән-имин кал ырсыз.
Ни өчен бу шәһәр хәрабәгә әйләнергә тиеш?! 18 Әгәр алар чын пәйгамбәр икән
һәм Раббы исеменнән сөйл иләр икән, „Раббы йорт ында, Яһүдә патшасы сараенда
һәм Иерусал имдә калган савытларн ы Бабилгә алып китмәсеннәр!“ дип, Күкләр
Хуҗ асы Раббыдан ялварып сорасыннар. 19-21 Яһүдә патшасы Яһоя к ыйм угл ы Яһо
ях инн ы, шулай ук Яһүдә һәм Иерусал имнең барл ык аксөя к затларын Иерусал им
нән Бабилгә әсирлеккә куы п алып киткән чакта, Бабил патшасы Нәбух аднессар
Раббы йорт ындаг ы баганаларн ы, бак ырдан эшләнгән ясалма диңг езне*, күчермә
аск уймаларн ы һәм шәһәрдә калган кайбер әйберләрне үзе белән алып китмәгән
иде. Раббы йорт ында, Яһүдә патшасы сараенда һәм Иерусал имдә калган шул әй
берләр турында Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: 22 „Аларн ы Ба
билгә алып китәчәкләр, һәм Мин, шул әйберләрне кайг ырт ып, кабат үз урын ына
кайтарганч ы, алар шунда калачаклар“. Бу – Раббы сүзе».

28

Ирем ия һәм Ханан ия

Шул ук елн ың бишенче аенда, Яһүдә патшасы Сәд ык ый я хак имлег енең
дүрт енче елында, гибг онл ы Аззур угл ы Ханан ия пәйгамбәр миңа Раббы
йорт ында рух ан илар вә барл ык хал ык алд ында шуш ы сүзләрне әйтте:
2 – Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Бабил патшасын ың кам ы
тын сынд ырам! 3 Ике ел да үтмәс, Бабил патшасы Нәбух аднессар Раббы йорт ын
нан Бабилгә алып киткән барл ык әйберләрне Мин кире шуш ы урынга кайтарам.
4 Шулай ук Яһүдә патшасы Яһоя к ыйм угл ы Яһоя х инн ы һәм әсир итеп Бабилг ә
куы лган барл ык Яһүдә сөрг енчеләрен шуш ы урынга кайтарам, – дип белдерә Раб
бы, – чөнк и Бабил патшасын ың кам ыт ын сынд ырам».
5 Ирем ия пәйг амб әр Раббы йорт ындаг ы рух ан илар һәм бөт ен хал ык алд ында
Ханан ия пәйгамбәргә болай дип җавап бирде:
6 – Амин! Раббы шулай кылсын! Син пәйг амб әрлек иткәннәрне Ул гамәлг ә ашы
ра күрсен – Раббы йорт ы савытларын һәм барл ык сөрг енчеләрне Бабилдән кире
монда кайтарсын. 7 Тик сиңа һәм биредәг е кешеләргә әйтәсе сүзләремне тыңла:
8 миннән һәм синнән элегр әк килг ән пәйг амб әрләр борын зам анн ард ан бирле
байтак илләрне вә бөек патшал ыкларн ы суг ышлар, афәтләр һәм үләт зәхмәтләре
турында алдан кисәтә торан булганнар. 9 Әмма иминлек-тынычлык киләсен алдан
хәбәр иткән пәйгамбәрнең әйт кәннәре торм ышк а ашк аннан соң гына, аны Раббы
җибәргән чын пәйгамбәр дип тан ыганнар.
10 Шунда Ханан ия пәйг амб әр, Ирем ия пәйг амб әр муен ыннан кам ытн ы салд ырып
алып, аны сынд ырып ташлад ы да 11 җыелган хал ыкк а мөрәҗәгать итте:
– Раббы болай ди: «Ике ел да үтмәс, Бабил патшасы Нәбух аднессар бар хал ыклар
муен ына кидергән кам ытн ы Мин әнә шулай сынд ырып ташларм ын!»
Бу сүзләрдән соң Ирем ия пәйгамбәр үз юлы белән китеп бард ы.
1

* 27:19-21 Диңг ез

– Раббы йорт ы ишег алд ындаг ы «диңг ез» дип аталг ан бассейн.
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Ирем ия 28, 29
12 Ирем ия муен ындаг ы кам ытн ы Ханан ия пәйг амб әр сынд ырып ташлаг аннан
соң, Ирем ия гә Раббы сүзе килеп иреште:
13 – Бар, Ханан ия гә, Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Син агач кам ытн ы сынд ырд ың,
ләк ин аның урын ына син тимер кам ыт ясарсың! 14 Чөнк и Күкләр Хуҗ асы Раббы,
Исраи л Алласы, болай ди: „Бабил патшасы Нәбух аднессарга хезмәт итсеннәр өчен,
Мин шуш ы хал ыкларн ың муен ына тимер кам ыт кидерермен, һәм алар Нәбух ад
нессарга хезмәт итәр. Мин хәтта кырг ый җанварларн ы да аңа буйсынд ырырм ын“».
15 Ирем ия пәйг амб әр шуннан соң Ханан ия пәйг амб әрг ә болай диде:
– Тыңла әле, Ханан ия! Раббы җибәрмәгән сине, ә син, ялган сөйләп, бу хал ыкн ы
өметләндердең. 16 Шуңа күрә Раббы болай ди: «Менә, Мин сине җир йөзеннән юк
кылам ын – хал ыкн ы Раббыга карш ы кот ыртк ан өчен, син шуш ы елда үләчәксең».
17 Шул ук елн ың җиденче аенда Ханан ия пәйг амб әр вафат булд ы.
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Ирем ия нең Бабилдәге сөргенчеләргә язган хаты

Сөрг енчеләр арасындаг ы ил өлкәннәренә, шулай ук Нәбух аднессар патша
Иерусал имнән Бабилгә куы п алып киткән рух ан иларга, пәйгамбәрләргә вә
бар хал ыкк а Ирем ия пәйгамбәр Иерусал имнән хат җибәрде. 2 Бу хат Яһоя х ин патша
һәм аның анасы белән сарай хезмәтчеләре, Яһүдә вә Иерусал им түрәләре, балта ос
талары вә тимерчеләр Иерусал имнән куы лганнан соң язылд ы. 3 Ирем ия аны Яһүдә
патшасы Сәд ык ый я Бабилгә Нәбух аднессар патша янына җибәргән Шафан угл ы
Элгаса вә Хилк ыйя угл ы Гемария аша юллад ы. Хатта түбәндәг еләр язылган иде:
4 Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, Иерусал имнән Бабилг ә сөр еп җи
бәргән барл ык кешеләргә болай ди: 5 «Үзег езгә йортлар сал ып, шунда яшәг ез,
бакчалар утырт ып, җимешен ашаг ыз. 6 Хат ыннар алып, угыл-кызлар туд ыры
гыз; угылларыг ызга да хат ыннар алып, кызларыг ызн ы кия үгә бирег ез, алар
да угыл-кызлар тапсыннар; шунда ишәег ез, сан ыг ыз кимемәсен. 7 Мин сезне
сөрг енлеккә куган шәһәргә иминлек теләг ез, аның өчен Раббыга дога кыл ы
гыз, чөнк и шәһәрег ез имин булганда, сез дә имин яшәрсез».
8 Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Араг ыздаг ы пәйг ам
бәрләргә, күрәзәчеләргә ышанмаг ыз; төш юрауч ыларн ың сүзләренә колак
салмаг ыз. 9 Минем исемнән алар сезгә ялган сөйл иләр; Мин аларн ы җибәр
мәдем», – дип белдерә Раббы.
10 Раббы болай ди: «Бабилнең хак имлек итүенә бүг енг едән башлап җитмеш
ел узганнан соң, изг е вәгъдәмә тугры калган хәлдә, Мин, сезне кайг ырт ып,
шуш ы җиргә кире кайтарырм ын. 11 Чөнк и сезгә карата нәрсәләр ния тләгәнем
не Мин генә беләмен, – дип белдерә Раббы. – Ния тем яманл ыкта түг ел, сезгә
игелек кыл удад ыр; Мин сезне өмет вә якт ы киләчәк белән бүләкләрмен. 12 Сез
Миңа мөрәҗәгать итәрсез, догаларыг ыз белән яныма килерсез, һәм Мин сезне
ишетермен; 13 Мине эзләрсез һәм табарсыз – чын йөрәктән эзләсәг ез, тапм ый
калмассыз. 14 Мине табарга мөмк инлек бирермен Мин сезгә, – дип белдерә
Раббы, – элеккег е мул-имин торм ыш ыг ызн ы кайтарырм ын, сезне Үзем куы п
җибәргән барл ык урыннардан, барл ык хал ыклар арасыннан җыеп алырм ын,
әсирлеккә киткәнче яшәгән җирег езгә китерермен», – дип белдерә Раббы.
1
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15 Сез: «Раббы безг ә Бабилдә дә пәйг амб әрләр бирде», – дип әйт кәнг ә кү
рә, 16 Давыт тәхетендә утыруч ы патша хак ында һәм бу шәһәрдә яшәүче бөтен
хал ык – сезнең белән бергә сөрелмәгән туганнарыг ыз хак ында Күкләр Ху
җасы Раббы болай ди: 17 «Менә, Мин аларга кыл ыч, ачл ык вә үләт зәхмәте
җибәрермен һәм аларн ы бозык, ашарга яраксыз инҗ ир җимеше кебек итәр
мен; 18 аларн ы кыл ыч, ачл ык вә үләт зәхмәте белән эзәрлекләрмен – җирдәг е
барл ык патшал ыклар өчен алар коточы рг ыч бер нәрсәгә әйләнер. Үзем куы п
җибәргән бар хал ыклар арасында аларн ы шом сала торган каһәр иясе итәр
мен, хурл ыкк а төшереп, адәм мыск ыл ына калд ырырм ын. 19 Чөнк и Мин, – дип
белдерә Раббы, – кат-кат җибәреп торган колларым – пәйгамбәрләрем аша
тапш ырган сүзләрне тыңламад ы алар. Сез дә, сөрг енчеләр, Мине тыңламад ы
гыз! – ди Раббы. – 20 Димәк ки, Иерусал имнән Бабилгә Мин сөргән кешеләр,
Раббы сүзләрен тыңлаг ыз!»
21 Раббы исеменнән сезгә ялган нәрсәләр пәйгамбәрлек итүче Колая углы Ахаб
һәм Магасея углы Сәдыкыйя турында Күкләр Хуҗасы Раббы, Исраил Алласы,
болай ди: «Мин аларны Бабил патшасы Нәбухаднессар кулына тапшырырмын,
һәм ул аларны сезнең күз алдында үтерер. 22 Яһүдәдән Бабилгә куылган сөр
генчеләр арасында шул заманнардан „Бабил патшасы тереләй учакка салган
Сәдыкыйя белән Ахаб хәленә төшерсә иде сезне Раббы!“ дигән каргану яшәп
калачак. 23 Чөнки Ахаб белән Сәдыкыйя Исраилдә бик күп кабахәтлекләр эш
ләде: бүтән ирләрнең хатыннары белән зина кылды; гәрчә Мин аларга һичнәрсә
сөйләргә кушмасам да, Минем исемнән пәйгамбәрлек итеп, ялган сүзләр та
ратты. Бу хакта мәгълүм Миңа – моңа Үзем шаһиттыр», – дип белдерә Раббы.

Шәмәгыйя нең хаты һәм Ирем ия нең җавабы
Раббы Ирем ия гә әйтте:
– Нехеламл ы Шәмәг ыйя гә, Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай дип
әйтә, диг ен: «Син үз белдег ең белән Иерусал им халк ына, Магасея угл ы Сефан ия
рух ан ига вә барл ык рух ан иларга хат җибәрдең; Сефан ия гә син болай дип язд ың:
26 Раббы сине Еһоя да рух ан и урын ына Раббы йорт ына рух ан и итеп, үзен
пәйгамбәр дип игълан иткән һәр диванага агач богау вә тимер муенчак киде
рергә тиешле назыйр итеп билг еләде. 27 Ни өчен син араг ызда пәйгамбәрлек
итүче анатотл ы Ирем ия не тыйм ыйсың? 28 Чөнк и ул, безгә дип, Бабилгә шун
дый хәбәр җибәрде: „Әсирлектә сез озак еллар яшәя чәксез. Гомер итәр өчен,
үзег езгә йортлар сал ыг ыз, бакчалар утырт ыг ыз, шуларн ың җимешен ашаг ыз“».
29 Сефан ия рух ан и шуш ы хатн ы Ирем ия пәйг амб әрг ә кычк ырып укып бирде.
30 Шуннан соң Ирем ия г ә Раббы сүз е килеп ирешт е:
31 – Барл ык сөрг енчеләрг ә, нехеламл ы Шәмәг ыйя турында Раббы болай дип әйтә,
диг ен: «Мин аны пәйгамбәр итеп җибәрмәсәм дә, Шәмәг ыйя сездә пәйгамбәрлек
итте, сезне ялганга ышанд ырд ы; 32 шун ың өчен, – ди Раббы, – Мин нехеламл ы
Шәмәг ыйя не һәм аның ток ым ын җәзага тарт ырм ын; аның ток ым ыннан берәү дә
бу хал ык арасында яшәмәс һәм берсе дә Мин Үз халк ыма кылачак игелекне күр
мәс, чөнк и Шәмәг ыйя Миңа карш ы хал ыкн ы кот ыртт ы», – дип белдерә Раббы.
24-25

1157

Ирем ия 30

30

Раббының Үз халкын кире кайтарырга вәгъдә бирүе

Ирем ия гә Раббыдан монд ый сүз килеп иреште:
– Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Мин сиңа әйт кән барл ык сүзләрне
төргәкле китапка теркәп куй. 3 Шундый көннәр җитәр, – дип белдерә Раббы, – Мин
Үз халк ыма, Исраи л белән Яһүдәгә, элеккег е мул-имин торм ыш ын кайтарырм ын,
аларн ы янәдән ата-бабаларына биргән җиргә китерермен, алар шул җиргә хуҗ а
бул ыр», – дип белдерә Раббы.
4 Раббын ың Исраи л белән Яһүдә турында әйт кән сүзләр е монд ый:
5
«Коточы рг ыч тавыш, курк ып кычк ырган авазлар ишетелә;
тын ычл ык юк! – ди Раббы. –
6
Сорашт ырып караг ыз әле: ир кеше бала таба алам ы?!
Ни өчен соң алайса Мин күргән ир-атлар,
тулгаг ы башланган хат ындай, корсакларын тотк ан,
һәм ни өчен һәммәсенең йөзе ап-ак булган?
7
Ай-яй, нинд и дәһшәтле көн бу!
Монд ый көннең әле булган ы юк иде.
Ягък уб ток ым ы өчен бу – афәтле чор,
ләк ин ул аңардан кот ылачак».
1
2

– Ул көнне, – дип белдерә Күкләр Хуҗ асы Раббы, – халк ым муен ындаг ы ка
мытн ы сынд ырырм ын, бауларын өзәрмен; шуннан соң инде ул чит хал ыкларга
түг ел, 9 ә үз Раббы Алласына һәм Мин тәхеткә утырт к ан – Давыт ток ым ыннан
булган патшага хезмәт итәр.
8

10

11

12

«Шулай итеп, кол ым Ягък уб, курыкма!
Син, Исраи л, төшенкелеккә бирелмә! – дип белдерә Раббы. –
Чөнк и Мин сине ерак илдән,
ток ым ыңн ы әсирлектә булган җиреннән котк арырм ын!
Ягък уб кире әйләнеп кайт ыр,
иминлек вә тын ычл ыкта яшәр,
һәм аңа инде беркем дә янамас.
Чөнк и Мин янәшәңдә бул ырм ын, Ягък уб,
һәм сине котк арырм ын! – дип белдерә Раббы. –
Мин сине хал ыклар арасына куы п таратк ан идем,
инде шул хал ыкларн ың һәммәсен кырып бетерермен,
ә сине юк итмәм.
Җәзасыз калд ырмам сине,
әмма җәзан ы гаделлек белән бирермен».

Раббы Сионга болай ди:
«Җәрәхәтең төзәлерлек түг ел,
яраң бик авыр.
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13

14

15

16

17

18

Синең дәгъваңн ы беркем кайг ырт м ый,
җәрәхәтеңә дәва юк,
төзәлерлек түг ел ул.
Сөя ркәләрең һәммәсе сине онытт ы,
алар инде синең янга килм иләр.
Зур гаебең, күп санл ы гөнаһларың өчен
дошман явы кебек ябырылд ым сиңа,
һич кызганм ый җәзалад ым.
Нигә син җәрәхәтләрең турында,
төзәлмәс авыруы ң турында ыңг ыраш ып зарланасың?
Гаебең – зур,
гөнаһларың күп булганга эшләдем Мин сиңа мон ы.
Ләк ин сине ашаганнарн ың һәммәсен дә ашарлар,
барл ык дошманнарың үзләре әсир китәр,
сине талаганнар үзләре талан ыр,
сине табыш иткәннәрнең үзләрен табыш итәрмен.
„Беркемгә кирәкмәгән, ташланд ык“ исемен йөрткәнгә күрә,
Мин сине, Сион, дәваларм ын, яраларыңн ы төзәтермен», –
дип белдерә Раббы.

Раббы болай ди:
«Ягък уб ток ым ын ың чат ырларын кабат корырм ын,
аларн ың торакларына мәрхәмәт күрсәтермен;
хәрабәләр булган урында кабат шәһәр калк ып чыгар,
зиннәтле сарай да элеккечә үк итеп сал ын ыр.
19
Алар яшәгән урында рәхмәт җырлары,
күңел ачуч ы кешеләр тавыш ы яңг ырап торыр.
Мин аларн ы ишәйтермен,
һәм аларн ың сан ы бер дә кимемәс;
аларн ы данл ы итәрмен,
һәм алар кимсетелмәс.
20
Ягък убн ың балалары әүвәлг ечә рәхәт торм ыш кичерер,
җәмг ыя т ьләре Минем карш ымда ныг ыр,
аларн ы җәберләүчеләргә җәза бирермен.
21
Аларн ың юлбашч ысы үз араларыннан бул ыр,
хак име үз араларыннан чыгар.
Мин аны Үземә якынайт ырм ын,
һәм ул Минем яныма килер.
Шулай, үз белдег е белән Миңа якынаерга
кемнең кыюл ыг ы җитәр икән?! –
дип белдерә Раббы. –
22
Сез – Минем халк ым,
ә Мин сезнең Аллаг ыз бул ырм ын».
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23

24

31

Менә, Раббыдан ярсул ы давыл килә,
өермәләнеп күтәрелә –
явызлар өстенә ябырылачак ул.
Күңелендәг е ния тен гамәлгә ашырм ый торып,
Раббы Үзенең көйдерг еч ачу-ярсуын тыймас.
Алдаг ы көннәрдә сез мон ы аңларсыз.

– Шул вак ытта Мин – барл ык Исраи л ыругларын ың Алласы, ә алар Ми
нем халк ым бул ыр, – дип белдерә Раббы.
1

Исраи лнең үз җиренә кайтуы
2

Раббы болай ди:
«Кыл ычтан исән калган хал ык чүлдә илт ифат ымн ы казан ыр,
һәм Исраи лгә Мин тын ычл ык китерермен!»
3

4

5
6

7

Раббы миңа ерактан күренеп:
«Мин сине яратам, Исраи л,
һәм Минем мәхәббәтем мәңг електер,
шуңа күрә сиңа мәрхәмәт кылам, – диде. –
Әй гыйффәтле кыз Исраи л,
Мин сине яңадан төзермен,
һәм син төзек-бөтен бул ырсың,
кул ыңа янәдән шөлдерле барабан ыңн ы алырсың
һәм шатланып-дәртләнеп биючеләргә куш ыл ырсың.
Самарея тауларында янә йөзем бакчалары утырт ырсың;
аларн ы утырт к ан бакчач ылар уңышн ы да үзләре җыя р.
Шунд ый көн килеп җитәр:
Эфраи м тауларындаг ы сакч ылар: „Әйдәг ез, Сионга,
үзебезнең Раббы Аллабыз янына мен ик!“ – дип кычк ырыр».

Раббы болай ди:
«Ягък уб ток ым ын телгә алып, сөенеп-куанып җырлаг ыз,
башк алар арасында беренче саналган хал ыкн ы данлаг ыз,
мактау сүзләре яуд ырыг ыз,
„Йа Раббы, котк ар Үз халк ыңн ы –
Исраи лнең исән калган кешеләрен!“ – дип әйтег ез!
8
Менә, Мин аларн ы төнья ктаг ы илдән китертермен,
җир читләреннән җыеп алырм ын;
араларында сук ыр вә аксаг ы,
йөкле хат ын вә тулгак тотк ан ы –
барысы, зур бер төркем бул ып, бирегә кайт ыр.
9
Алар күз яшьләре түгә-түгә,
ялынып-ялварып кайт ырлар;
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Мин аларн ы ташк ын сулар буеннан,
абынд ырм ыйча туры юлдан җитәкләп барырм ын,
чөнк и Мин – Исраи лнең Атасым ын,
ә Эфраи м – Минем беренче угл ымд ыр».
10

11
12

13

14

Әй хал ыклар, Раббы сүзен тыңлаг ыз!
Ерактаг ы яр буйларына шун ы белдерег ез:
«Исраи лне Кем таратк ан булса, Шул җыя р
һәм аны Үз терлег ен саклауч ы көт үче кебек багар.
Чөнк и Раббы Ягък уб ток ым ын йол ып алыр,
көчлеләр кул ыннан котк арыр.
Алар, Сион тавына килеп, шатлан ып кычк ырырлар,
Раббын ың юмартл ыг ына –
бодай, шәраб вә зәйт үн маена,
сарыкларга, мал-туарга куан ырлар.
Аларн ың җан ы мул итеп сугарылган бакча кебек бул ыр,
һәм алар инде берк айчан да кайг ы күрмәс.
Кызлар биеп күңел ачар,
алар белән бергә егетләр вә картлар шатлан ыш ыр;
Мин аларн ың кайг ысын куан ычк а алышт ырырм ын,
кичергән кайгы-хәсрәттән соң, юат ып,
аларга сөенеч бүләк итәрмен.
Рух ан иларн ы нигъмәтләрем белән ризыкланд ырырм ын,
хал ык Минем игелекләремнән тук бул ыр.
Бу – Раббы сүзе».

15

Раббы болай ди:
«Рамаһ шәһәрендә бер тавыш –
ачыргалан ып елаган тавыш ишетелә.
Балаларын кызган ып, Рах илә* елый анда,
һичкемнең юат уы н теләм и,
чөнк и инде балалары юк».

16

Раббы аңа:
«Үкереп елаудан тукта,
күзләреңнән яшь чыкмасын,
чөнк и хезмәтеңә күрә әҗере бул ыр, – ди, –
балаларың дошман җиреннән әйләнеп кайт ыр!
17
Киләчәг ең өметле, – дип белдерә Раббы, –
балаларың үз иленә кайт ыр!

* 31:15 Рах ил ә

– Ягък убн ың хат ын ы, Йосыф белән Бенья м иннең анасы. Биредә әлег е исем
бөт ен Исраи лне белдерә.
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18

19

20

21

22

23

Эфраимнең иңрәп ыңг ыраш уы н ишетәм:
„Син миңа җәза бирдең,
һәм мин, тискәре бозау сыман, сабак алд ым.
Кире Үзеңә кайтар мине,
һәм мин кайт ырм ын,
чөнк и Син – минем Раббы Аллам!
Юлымнан читкә тайп ылд ым мин,
ләк ин соң ыннан тәүбә иттем;
акыл ыма килгәч, кайг ыдан баш ым сал ынд ы.
Яшьлег емдә оят эш кыл ып
хур булд ым, мәсхәрә ителдем“.
Угл ым Эфраи м Миңа кадерле түг елмен и?!
Яратк ан балам түг елмен и ул?!
Аны еш кына шелтәләсәм дә,
һаман җыл ыл ык белән искә алам;
йөрәг ем аны уйлап борч ыла,
һәм Мин аңа рәхим-шәфкатемне күрсәтермен!
Бу – Раббы сүзе».
И гыйффәтле кыз Исраи л!
Үзең өчен юлга ташлар куеп калд ыр,
юнәлеш күрсәт үче билг еләр куй,
барган шуш ы юлыңн ы хәтереңә сеңдер!
Кайт, үз шәһәрләреңә кире кайт!
Озак бәргәләнеп йөрерсеңме әле, юлдан язган кыз?!
Раббы җирдә яңа бер нәрсә булд ырд ы:
хатын-кыз ирне якл ый*.

Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди:
«Мин аларга элеккег е мул-имин торм ышларын кайтаргач,
Яһүдә җирендә вә аның шәһәрләрендә яңадан:
„Әй гаделлек йорт ы, әй изг е тау,
Раббы сиңа хәер-фатихасын бирсен!“ – дия чәкләр.
24
Хал ык Яһүдәдә вә аның барл ык шәһәрләрендә бергә яшәя чәк,
игенчеләр дә, малларын бакк ан көт үчеләр дә
шунда көн күрәчәк.
25
Хәле киткәннәргә Мин – су,
алҗ ыганнарга ризык бирәчәкмен».

Шул чаг ында мин уян ып киттем һәм як-ягыма каранд ым; төшем үземә бик
ошад ы.
26

* 31:22 ...хатын-кыз

ирне яклый. – Әлег е катлаул ы урынн ы тәрҗемә итүнең бер мөмк инлег е.
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27 – Менә, шунд ый көннәр җит әр, – дип белдер ә Раббы, – Исраи л һәм Яһүдә
җирендә Мин адәм зат ын вә терлекне мулдан кыл ырм ын. 28 Моңарч ы Мин бу ха
лыкн ы там ыры белән йолк ып алыр, җимереп ташлар, юкк а чыгарыр, һәлак итәр
һәм бәлагә сал ыр өчен күзәткән булсам, хәзер исә терг езер, там ыр җәйдерер өчен
алардан күземне алмам ын, – дип белдерә Раббы. – 29 Ул чаг ында инде:
«Аталары әче йөзем ашаган,
ә балаларын ың тешләре камаша», –
дип әйтмәсләр. 30 Һәркем үзе кылган җиная ть өчен генә үлем җәзасына тарт ыл ыр –
әче йөзем ашаган кешенең генә тешләре камаш ыр.

Яңа килешү
– Менә, шунд ый көннәр җитәр, – дип белдерә Раббы, – Мин Исраи л вә Яһү
дә халк ы белән яңа килеш ү төзермен. 32 Бу килеш ү Мин аларн ың ата-бабаларын
Мисырдан җитәкләп алып чыкк ан чакта төзегән килеш ү сыман булмас, – дип
белдерә Раббы. – Ата-бабалары ул килеш үне бозд ы, гәрчә Мин аларн ың Хуҗ асы
булсам да. 33 Киләчәктә, – дип белдерә Раббы, – Мин Исраи л халк ы белән менә
монд ый килеш ү төзермен: Үз Кан ун ымн ы күңелләренә сал ырм ын, йөрәкләренә
язып куя рм ын. Мин – аларн ың Алласы, ә алар Минем халк ым бул ыр. 34 Шулчак
инде беркем дә үзенең дуст ын яисә туган ын: «Раббын ы тан ып бел!» – дип өйрәтмәс,
инде һәммәсе: олысы да, кечесе дә Мине үзе тан ып белер, – дип әйтә Раббы, –
чөнк и Мин аларн ың җиная т ьләрен кичерермен, гөнаһларын бүтән искә алмам.
31

35-36

37

Көндезләрен балк ып торсын өчен – коя шн ы,
төннәрен якт ыл ык чәчсен өчен, ай вә йолд ызларн ы бар кылган,
дулк ыннар үкерерлек итеп, диңг езне кубарган Раббын ың исеме –
Күкләр Хуҗ асы Раббы!
«Мин урнашт ырган шуш ы тәрт ип
какшамасл ык булган кебек, – дип белдерә Раббы, –
Исраи л ток ым ы да мәңг е Минем халк ым бул ып калачак».

Раббы болай ди:
«Югарыда – күкне,
түбәндә җирнең ниг езләрен үлчәп-тикшереп булса,
гамәлләре өчен Мин Исраи лнең ток ым ын кире кагарм ын!
Бу – Раббы сүзе».

Шунд ый көннәр җитәр, – дип белдерә Раббы, – Хананел манарасыннан алып
Почмак капк асына кадәр Иерусал им Минем өчен яңадан төзелер. 39 Шәһәр чиг е*
Гәреб калк ул ыг ына, шуннан исә Гөәгә кадәр сузыл ыр. 40 Мәетләр күмелгән вә көл
өемнәре аст ында калган бөтен үзән – Кыдрун үзәненең көнч ыг ыш ындаг ы Атлар
38

* 31:39 Шәһ әр

чиге... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: үлчәү бавы.
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капк асына кадәр сузылган җир – Раббын ың изг е урын ы бул ыр. Иерусал им каласы
инде һичк айчан җимерелмәс һәм вәйран ителмәс.

32

Халыкка өмет бирү өчен, Ирем ия нең җир сатып алуы

Яһүдә патшасы Сәд ык ый я хак имлег енең унынч ы, ә Нәбух аднессар патша
хак имлег енең унсиг езенче елында Ирем ия гә Раббы сүзе булд ы. 2 Бу вак ытта
Бабил патшасын ың гаскәре Иерусал имне камал ышта тот ып, Ирем ия пәйгамбәр
Яһүдә патшасы сараендаг ы сакч ылар йорт ы ишегалд ында тотк ынл ыкта ята иде.
3 Яһүдә патшасы Сәд ык ый я аны менә шуш ы сүзләр е өчен япк ан иде: «Раббы болай
дип әйтә: „Менә, Мин бу шәһәрне Бабил патшасы кул ына тапш ырам, һәм ул аны
басып алыр! 4 Яһүдә патшасы Сәд ык ый я килдан иләрдән кот ыл ып кала алмас, ул,
һичш иксез, Бабил патшасы кул ына төшәр һәм аның белән күзгә-күз карап, йөзгәйөз торып сөйләшер. 5 Нәбух аднессар Сәд ык ыйя не Бабилгә алып китәр, һәм Мин
Сәд ык ыйя не искә төшергәнче, ул шунда гомер сөрер, – дип белдерә Раббы. – Сез
килдан иләр белән суг ыш ырсыз, ләк ин җиңә алмассыз“».
6 Ирем ия болай диде:
– Миңа Раббыдан шунд ый сүз килеп иреште: 7 «Менә, синең яныңа абзаң Шал
лумн ың угл ы Ханам ил килеп: „Минем Анатоттаг ы басуы мн ы сат ып ал, чөнк и, иң
якын туганым буларак, синең аны сат ып алырга хок ук ың бар“, – дияр». 8 Һәм, Раббы
әйткәнчә, туганым Ханамил минем яныма – сакчылар йортының ишегалдына килеп:
«Бенья м ин җирендәг е, Анатоттаг ы басуы мн ы сат ып ал, чөнк и хуҗ а бул у хок ук ы
да, сат ып алу хок ук ы да синеке. Ал аны!» – диде. Шунда мин, дөрестән дә, мон ың
Раббы сүзе икәнлеген аңладым. 9 Шулай итеп, мин туганым Ханамилдән Анатоттаг ы
басун ы сат ып алд ым һәм аңарга унҗ иде шәк ыл* көмеш үлчәп бирдем. 10 Сат ып алу
турында кәгазь язып мөһерләдем, шаһ итлар чак ырд ым һәм, үлчәүгә сал ып, көмеш
үлчәп бирдем. 11 Шуннан соң сату-алу шартлары вә каг ыйдәләре язылган кәгазь
ләрнең мөһер суг ылган ын да, ачык калган ын да алд ым 12 һәм туган ым Ханам ил,
шул кәгазьләргә кул куйган шаһ итлар, сакч ылар йорт ын ың ишегалд ында утырган
барл ык яһүд иләр күз алд ында Махсея дән туган Нерия угл ы Барухк а тотт ырд ым,
13 бар кеше алд ында аңа әйтт ем: 14 «Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай
ди: „Озак вак ытлар саклансын өчен, бу кәгазьләрнең ябышт ырып мөһерләнгәнен
дә, ачык калган ын да балч ык савытк а сал ып куй“. 15 Чөнк и Күкләр Хуҗ асы Раб
бы, Исраи л Алласы, болай ди: „Бу җирдә кешеләр янә йортлар, басулар вә йөзем
бакчалары сат ып ала башлар“».
16 Ирем ия үзенең сүз ен дәв ам итт е:
– Шуннан соң, сату-алу кәгазен Нерия углы Барухка тапшырып, мин Раббы
га дога кылдым: 17 «Йа Хуҗа-Раббым! Син, кулыңны сузып, бөек кодрәтең белән
күкне вә җирне яраттың. Синең өчен мөмкин булмаган эш юк ул! 18 Син меңләгән
кешегә мәрхәмәтеңне күрсәтәсең, аталарының җинаятьләре өчен тиешле җәзаны
балаларына бирәсең. Син – бөек, куәтле Аллаһы! Исемең – Күкләр Хуҗасы Раббы!
19 Ниятләреңдә – бөек, эшләреңдә куәтле Син, күзләрең адәм балаларының барлык
1

* 32:9 Шәкыл

– 10 гр.
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юлларын күзәтеп тора, һәм Син һәркемгә, ничек яшәвенә вә кылган гамәлләренә
карап, әҗерен бирәсең. 20 Мисыр җирендә Син могҗизалар вә галәмәтләр күрсәттең,
аларны Син әле бүген дә Исраилдә вә барлык кешеләр арасында эшлисең. Син Үз
исемеңне данлы иттең, һәм ул бүгенге көндә дә мәшһүрдер! 21 Син, галәмәтләр вә
могҗизалар күрсәтеп, куәтле кулыңны сузып, бөек дәһшәтеңне таратып, Үзеңнең
Исраил халкыңны Мисыр җиреннән алып чыктың. 22 Син аларга, ата-бабаларына
биргән антыңа тугры калып, сөт вә бал агып торган шушы җирне бирдең. 23 Шушы
җиргә килеп, алар хуҗа булдылар, ләкин Сиңа буйсынмадылар, Кануныңны үтә
мәделәр, кушканнарыңның берсен дә эшләмәделәр, шуның өчен Син аларга бөтен
шушы бәлаләрне җибәрдең. 24 Әнә, Иерусалимне басып алыр өчен, килданиләр шәһәр
тирәли туфрак өемнәре күтәрттеләр. Инде шәһәр алыначак – кылыч, ачлык вә үләт
зәхмәтенә дучар булып, баскынчылар кулына төшәчәк. Әйткәннәрең гамәлгә ашты,
Син моны Үзең күреп торасың. 25 Ә Син, Хуҗа-Раббым, шәһәр килданиләр кулына
калган мәлдә миңа: „Шаһитлар чакыр да, көмеш түләп, басу сатып ал!“ – дисең».
26 Шунда Ирем ия г ә Раббыдан монд ый сүз килеп ирешт е:
27 – Мин – Раббы, бөт ен тер еклек дөн ьясын ың Алласы! Минем өчен мөмк ин
булмаган эш барм ын и?! 28 Шунл ыктан Раббы болай ди: «Менә, Мин бу шәһәрне
килдан иләр – Бабил патшасы Нәбух аднессар кул ына тапш ырам, һәм ул аны басып
алыр. 29 Иерусал имне камал ышта тот уч ы килдан иләр, шәһәрне яулап алып, аңа
ут сал ырлар, йортларн ы янд ырырлар. Шул йортларн ың түбәләрендә Иерусал им
халк ы, Минем ачуы мн ы чыгарып, илаһ Багал хөрмәтенә хуш исле сумала-майлар
көйрәтә, чит илаһларга баг ышлап, шәраб бүләкләре китерә иде бит! 30 Исраи л вә
Яһүдә халк ы яшь чаг ыннан Минем күз алд ында фәк ать явызл ык кылд ы; Исраи л
кешеләре үз куллары ясаган потлары белән Минем ачуы мн ы чыгард ы, – ди Раб
бы. – 31 Төзелгән көненнән алып бүг енгә кадәр бу шәһәр Мине ачуланд ыра һәм
ярсыта, шун ың өчен Мин аңардан ваз кичәмен. 32 Исраи л вә Яһүдә халк ы – пат
шалар, түрәләр, рух ан илар, пәйгамбәрләр, Яһүдәдә һәм Иерусал имдә яшәүче бар
кеше – үзенең явызл ыг ы белән Минем ачуы мн ы чыгард ы. 33 Алар Миңа йөзләре
белән түгел, аркалары белән борылды; Мин аларга берт уктаусыз сабак бирдем, ләк ин
алар Мине тыңламад ылар, үгет-нәсыйхәтемне кабул итәргә теләмәделәр. 34 Ми
нем исемгә баг ышланган йортк а үзләренең җирәнг еч потларын куеп, йорт ымн ы
нәҗесләделәр. 35 Бен-Һинном үзәнендә Багал хөрмәтенә корбан китерү урыннары
ясад ылар, шунда, угыл-кызларын утк а сал ып, илаһлары Мол ыхк а корбан китер
деләр. Мин аларга аның ише әмер бирмәгән идем, монд ый кабахәтлекне эшләрләр
дип акыл ыма да килмәгән иде! Шун ың белән алар Яһүдәне гөнаһк а бат ырд ылар».
36 Иерусал им турында сез: «Кыл ыч, ачл ык вә үләт зәхмәт енә дучар ителеп, бу
шәһәр Бабил патшасы кул ына тапш ырылачак», – дисез, әмма Раббы, Исраи л Ал
ласы, болай ди:
37 – Менә, Мин аларн ы ачул ы, ярсул ы чаг ымда куы п җиб әрг ән барл ык илләрдән
бергә җыеп алырмын, шушы урынга кайтарырмын һәм аларга имин тормыш насыйп
итәрмен. 38 Алар – Минем халк ым, ә Мин аларн ың Алласы бул ырм ын. 39 Үзләренең
вә ток ымнарын ың иминлег е хак ына гомер буе Миннән курк ып, Мине хөрмәтләп
яшәсеннәр өчен, аларн ың һәммәсенә бер йөрәк вә бер юл бирермен. 40 Мин алар
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белән мәңг елек килеш ү төзермен, алардан йөз чөермәм, игелек кыл удан туктамам.
Миннән читкә китмәсеннәр өчен, аларн ың йөрәг енә Миңа карата хөрмәт кат ыш
курк у сал ырм ын. 41 Аларга игелек кыл удан Мин куан ыч табарм ын, бөтен йөрә
гемне вә күңелемне биреп, аларн ы, һичш иксез, шуш ы урында төпләндерермен.
42 Раббы болай ди:
– Бу хал ыкк а әлег е олы афәтне ничек җибәргән булсам, аларга вәгъдә иткән
барл ык игелекләрне дә шул рәвешле бирермен. 43 Сез: «Буш чүл ул, анда кеше дә,
җәнлек тә яшәм и, килдан иләр кул ында ул хәзер», – дип әйт кән бу урында кешеләр
үзләренә басу-кырлар сат ып ала башларлар. 44 Бенья м ин җирендә, Иерусал имнең
тирә-ягында, Яһүдә вә тау шәһәрләрендә, тау итәг е Шефеладаг ы вә Нәг ебтәг е шә
һәрләрдә – барл ык шуш ы урыннарда, көмеш түләп, басу-кырлар сат ып алырлар,
шаһ итлар чак ырып, сату-алу кәг азенә теркәрләр һәм мөһерләп куя рлар, чөнк и
халк ыма Мин элеккег е мул-имин торм ыш ын кайтарырм ын. Бу – Раббы сүзе.

33

Җәз ага тартканнан соң тергезү

Сакч ылар йорт ын ың ишегалд ында бик аст ында ятк ан чакта, Ирем ия гә
икенче мәртәбә Раббы сүзе килеп иреште.
2 – Җирне бар иткән, аңа кыяф әт бирг ән һәм аны оештырган-ныгыткан, исеме
Раббы булган Зат болай ди: 3 «Миңа мөрәҗәгать ит – һәм Мин сиңа җавап бирер
мен, син белмәгән бөек вә яшерен нәрсәләрне сөйләрмен».
4 Дошманн ың шәһәр тир әл и күт әрткән туфрак өеменә һәм кыл ыч ына карш ы
торыр өчен, хал ык, йортларын вә Яһүдә патшаларын ың сарайларын сүтеп, кала
диварларын ныг ытт ы. Бу хакта Раббы, Исраи л Алласы, болай ди:
5 – Шәһәр халк ы килдан иләрг ә карш ы суг ышк а күт әрелс ә дә, аларн ың йортлары
һәлак булган кешеләрнең мәетләре белән тул ыр! Мин, ачуы м чыг ып һәм ярсып,
шәһәр халк ын кырырм ын, чөнк и кылган явызл ыклары өчен Мин бу шәһәрдән йө
земне борд ым. 6 Әмма соң ыннан Мин шулай да бу шәһәргә дәва-сихәт бирермен,
халк ын савыкт ырырм ын, аларга чиксез тын ычл ык вә хәвефсез торм ыш насыйп
итәрмен. 7 Яһүдә вә Исраи лгә элеккег е мул-имин торм ышларын кайтарырм ын,
аларн ы элеккеге кебек итеп урнашт ырырм ын. 8 Минем алда кылган гөнаһларыннан
аларн ы пакьләрмен, барл ык җиная т ьләрен, Миңа карш ы оешт ырган фетнәләрен
гафу кыл ырм ын. 9 Җир йөзендәг е барл ык хал ыклар алд ында Иерусал им Миңа
шөһр әт, шатл ык вә дан-шәрәфләр кит ерер. Иерусал имдә яшәүчеләрг ә кылг ан
барча игелекле эшләремне вә аларга биргән иминлекне күреп, бу хал ыклар кур
куларыннан калт ырап төшәр.
10 Раббы болай ди:
– Әлег е җир турында сез: «Буш җир бу, анда ни адәм, ни җанвар яшәм и», – ди
сез. Әмма бушап калган, кеше дә, җанвар да яшәм и торган Яһүдә шәһәрләрендә
вә Иерусал им урамнарында 11 янәдән шатлыклы-куанычлы тавышлар, кияү белән
кәләш авазлары, Раббы йорт ында рәхмәт корбан ы китерүчеләрнең:
«Күкләр Хуҗ асы Раббыга рәхмәтләр укыг ыз,
чөнк и Раббы игелекле,
чөнк и Аның мәрхәмәте мәңг елек!» –
1
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дигән сүзләре яңг ырап торыр. Мин бу җиргә элеккег е мул-имин торм ышн ы кай
тарырм ын, – ди Раббы.
12 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
– Бушап калган, кеше дә, җанвар да яшәм и торган бу урында, андаг ы шәһәрләр
нең һәммәсе янында кабаттан җәйләүләр бул ып, көт үчеләр анда үзләренең малла
рын йөртер. 13 Таулардаг ы шәһәрләрдә, тау итәг е Шефела вә Нәг еб шәһәрләрендә,
Бенья м ин җирендә, Иерусал имнең тирә-ягында вә Яһүдә шәһәрләрендә маллар
янә көт үченең кайг ырт учан кул ы аст ында бул ыр, – ди Раббы.
Тәкъва үсенте һәм Раббының Давыт белән төз егән килешүе
– Шунд ый көннәр җитәр, – дип белдерә Раббы, – Мин Исраи л вә Яһүдә халк ы
турында әйт кән яхш ы сүземне гамәлгә ашырырм ын. 15 Шул көннәрдә, шул вак ытта
Минем ихт ыя рым белән Давыт нәселеннән тәкъва бер үсенте калк ып чыгар, һәм
илдә ул гадел хөкем вә дөреслек урнашт ырыр. 16 Шул көннәрдә Яһүдәгә кот ыл у
килер, Иерусал им хәвеф-хәтәрсез яшәр, һәм аны «Раббы – безнең хакк а дөреслек
урнашт ыруч ы!» дип йөртерләр.
17 Раббы болай ди:
– Исраи л тәхет ендә һәрвак ыт Давыт ток ым ы утырачак. 18 Леви ток ым ыннан
булган рух ан илар Минем алда һәрвак ыт стулаем янд ыру корбан ы, сикмәк бүләг е
һәм башк а төр корбанл ыклар тәкъд им итәчәк.
19 Раббыдан Ирем ия г ә сүз килеп ирешт е:
20 – Раббы болай ди: «Көн вә төн үз вак ыт ында килс ен өчен, Мин көн вә төн
белән төзегән килеш үне һичкем боза алмаган кебек, 21 кол ым Давыт белән төзегән
килеш ү дә бозылмас, һәм тәхеттә һәрвак ыт аның нәсел варисы патшал ык итәр;
шулай ук Миңа хезмәт күрсәткән Леви ток ым ыннан булган рух ан илар белән дә
килеш ү бозылмас. 22 Күктәг е йолд ызларн ы – исәпләп, диңг ездәг е ком бөртеклә
рен санап бетереп булмаган кебек, кол ым Давыт ток ым ын да, Миңа хезмәт итүче
левиләрне дә шулай ишәйтермен».
23 Раббыдан Ирем ия г ә монд ый сүз килеп ирешт е:
24 – Бу кешеләрнең ни сөйләг әнен ишетм ис еңмен и? Алар: «Раббы кайчанд ыр
Үзе сайлаган ыругларн ың икесеннән – Исраи л белән Яһүдәдән ваз кичте», – дип,
Минем халк ымн ы кимсетәләр, аны инде хал ык дип тә санам ыйлар. 25 Раббы болай
ди: «Көн вә төн белән төзегән килеш үемне, күк вә җир өчен урнашт ырган канункагыйдәләремне үзгәртмәгән кебек, 26 Ягък уб ток ым ын, кол ым Давыт ток ым ын
Мин кире какмам, Ибраһ им, Исх ак вә Ягък уб ток ым ы белән идарә итәр өчен, Да
выт нәселеннән хак имнәр куя торырм ын. Халк ыма элеккег е мул-имин торм ыш ын
кайтарырм ын, рәхим-шәфкатемне күрсәтермен!»
14

Сәд ыкый я патшаның әсирлеге һәм үлеме турында Ирем ия нең алдан әйт кән сүз е

34

Бабил патшасы Нәбух аднессар үзенең бөтен гаскәре һәм аңа буйсынган
җирләрдәг е патшал ыклар вә хал ыклар белән бергә Иерусал имгә һәм аның
тирә-ягындагы шәһәрләргә карш ы суг ыш алып барган көннәрдә Ирем ия гә Раббы
сүзе килеп иреште:
1
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2 – Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Бар, Яһүдә патшасы Сәд ык ый яг ә, Раббы
болай дип әйтә, диг ен: „Мин бу шәһәрне Бабил патшасы кул ына бирәм, һәм ул аңа
ут төртер; 3 син дә аның кул ыннан кот ыл ып калмассың, һичш иксез аның кул ына
эләг ерсең; Бабил патшасы белән күзгә-күз очраш ырсың, йөзгә-йөз килеп сөйлә
шерсең, һәм шуннан соң сине Бабилгә сөрерләр. 4 Ләк ин Минем сүземне тыңла,
Яһүдә патшасы Сәд ык ый я! Раббы синең хакта болай ди: син кыл ычтан үлмәссең,
5 дөнья дан тын ыч кына кит еп барырсың, синең ата-бабаларыңны – элеккег е пат
шаларн ы җирләгәндә, ничек итеп хуш исле сумала-майлар янд ырган булсалар,
синең хөрмәткә дә шулай янд ырырлар һәм ‘И хак имебез!’ дип яшь түгәрләр. Мон ы
Мин әйтәм“», – дип белдерә Раббы.
6 Ирем ия пәйг амб әр шуш ы сүзләрнең барысын Иерусал имдә Яһүдә патшасы
Сәд ык ый ягә сөйләде; 7 бу вак ытта Бабил патшасын ың гаскәре Иерусал имгә һәм
Яһүдәнең әлегәчә җимерелм и калган ике шәһәренә – Лах иш һәм Азык ага карш ы
суг ыша иде.

Колларны иреккә җибәрү турындагы килешүнең боз ылуы
Сәд ык ый я патша колларн ы иреккә чыгару турында барл ык хал ык белән Ие
русал имдә килеш ү төзегәннән соң, Ирем ия гә Раббы сүзе килеп иреште. 9 (Үзенең
яһүд и туган ын берәү дә колл ыкта тотмасын өчен, шул килеш ү буенча, һәрбер ке
ше үзендәг е кол гыйбрине* вә кол гыйбри хатын-кызны иреккә җибәрергә тиеш
иде. 10 Барл ык түрәләр вә бөтен хал ык, үзендәг е кол ирне вә кол хат ынн ы иреккә
җибәрергә һәм киләчәктә кол алмаск а килеш ү төзеп, колларын иреккә җибәрде
ләр; 11 ләк ин соң ыннан, кире уйлап, иреккә җибәргән кол ирләрне вә хат ыннарн ы
таг ын үзләренә җыя башлад ылар, аларн ы яңадан кол бул ырга мәҗбүр иттеләр.)
12 Шунда Ирем ия г ә Раббы сүз е килеп ирешт е:
13 – Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Мисыр җиреннән, колл ык йорт ыннан алып
чыкк ан чакта, Мин сезнең ата-бабаларыгыз белән килеш ү төзедем, Мин әйттем:
14 „Сиңа алт ы ел эшләп, җиденче елг а чыкк аннан соң, үзеңнең туг ан ыңн ы – үзен
сиңа сатк ан гыйбрине иреккә җибәр; сиңа алт ы ел эшләгәч, аны иреккә җибәр“, –
дидем. Ләк ин сезнең ата-бабаларыгыз Мине тыңламад ы, сүзләремә колак салма
ды. 15 Күптән түг ел сез, тәүбәгә килеп, Минем күз алд ымда гадел эш кылд ыг ыз:
үз якын ыг ызга ирек игълан иттег ез, Минем исемемә баг ышланган йортта Минем
карш ымда килеш ү төзедег ез, 16 ләк ин соң ыннан, кире уйлап, исемемне хурл ыкк а
калд ырд ыг ыз: һәрк айсыг ыз үзенең кол ир вә кол хат ын ын, үзләре теләгән якк а
иреккә җибәргәннән соң, кире кайтарып алд ы, әлег е ир-ат һәм хатын-кызларны
янәдән кол бул ырга мәҗбүр итте. 17 Шуңа күрә Раббы болай ди: „Сез, Мине тың
лам ыйча, туганнарыг ызга, якыннарыг ызга ирек бирмәдег ез. Шун ың өчен, – ди
Раббы, – хәзер сезгә Мин ирек бирәм: кыл ычтан, үләт зәхмәтеннән яки ачл ыктан
кырыл у ирег е бирәм! Мин сезне җирдәг е барл ык патшал ыклар өчен коточы рг ыч
үрнәк итәм. 18-19 Яһүдә түрәләре, Иерусалим түрәләре, сарай хезмәтчеләре, руханилар
8

* 34:9 Гыйб ри – евр ейләрнең борынг ы атам асы; там ыры Гыйб ер диг ән кеше исеменнән алын

ган (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 10:21).
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вә бар хал ык Минем алда ул килеш үне төзеделәр, икегә ярган бозау арасыннан
чыг ып, аны раслад ылар*, ләк ин соң ыннан килеш үне бозд ылар, аның шартларын
үтәмәделәр. Шун ың өчен Мин аларн ы суелган бозау хәленә төшерәмен. 20 Мин
аларн ы дошманнары кул ына – аларн ы үтерергә теләүчеләр кул ына тапш ырам,
аларн ың мәетләре күктәг е кошларга вә җирдәг е җанварларга азык бул ыр. 21 Яһүдә
патшасы Сәд ык ыйя не вә аның түрәләрен дошманнары кул ына – аларн ы үтерер
гә теләүчеләр кул ына, вак ытл ыча чиг енгән Бабил патшасы гаскәренә тапш ырам.
22 Минем ихт ыя рым белән дошман бу шәһәрг ә кир е кайт ыр, һөҗ үм итеп, аны ба
сып алыр һәм янд ырыр. Яһүдә шәһәрләрен Мин кеше яшәм и торган буш урынга
әйләндерермен“», – дип белдерә Раббы.

35

Рех аб нәселеннән үрнәк алырга өндәү

Яһүдә җирендә Йош ия угл ы Яһоя к ыйм хак имлек иткән заманда, Ирем и
ягә Раббыдан монд ый сүз булд ы:
2 – Рех аб нәс еле белән барып сөйләш тә аларн ы, Раббы йорт ындаг ы бүлмәләрнең
берсенә алып килеп, шәраб белән сыйла.
3 Шуннан мин, Хабасин ия дән туг ан Ирем ия угл ы Яһазанияне һәм аның бар
ча ир кардәшләрен вә угылларын – бөтен Рех аб нәселен ияртеп, 4 аларн ы Раббы
йорт ына, Игдәл ия угл ы Ханан пәйгамбәрнең угыллары бүлмәсенә алып килдем.
Ул бүлмә түрәләр бүлмәсе янында, ишек сакч ысы Шалл ум угл ы Магасея бүлмәсе
өстендә иде. 5 Рех абиләр алд ына шәраб сал ынган савытлар вә касәләр куеп, аларга:
– Шәрабтан авыз итег ез, – дидем.
6 Ләк ин алар:
– Без шәраб эчм ибез, чөнк и атабыз, Рех аб угл ы Йонадаб, безгә: «Үзег ез дә шәраб
эчмәг ез, балаларыг ыз да берк айчан эчмәсен! 7 Йортлар салмаг ыз, орл ык чәчмәг ез,
йөзем бакчалары утырт маг ыз – сездә булмасын алар! Күчмә торм ыш алып бар
ган шуш ы җирдә озын-озак вак ытлар яшисег ез килсә, гомер буе чат ырларда көн
күрег ез», – дип васыя ть әйтеп калд ырган. 8 Атабыз, Рех аб угл ы Йонадаб, васыя ть
иткәннең без барысын да үтибез: берк айчан шәраб эчм ибез, хат ыннарыбыз, угылкызларыбыз да эчм и. 9 Яшәр өчен йортлар салмад ык, безнең йөзем бакчаларыбыз
да, басу-кырларыбыз да, чәч үлекләребез дә юк; 10 без чат ырларда яшибез һәм һәр
нәрсәне атабыз Йонадаб васыя ть иткәнчә эшл ибез, аның кушк аннарын үтибез.
11 Бу җирләрг ә Бабил патш асы Нәбух аднесс ар һөҗ үм иткәч исә, без: «Әйдәг ез,
килдан иләр һәм с арам иләр гаскәреннән Иерусал имгә кач ыйк!» – дидек. Шулай
итеп, без хәзер Иерусал имдә яшибез.
12 Шулчак Раббыдан Ирем ия г ә монд ый сүз килеп ирешт е:
13 – Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Бар, Яһүдә халк ына һәм
Иерусал имдә яшәүчеләргә әйт: „Сез шулай Минем үгет-нәсыйхәтләремә колак сал
массыз, сүзләремне тыңламассыз микәнн и?! 14 Әнә, Рех аб угл ы Йонадабның шәраб
эчмәскә дигән сүзләре үтәлде: аның угыллары хәзер дә эчм иләр, чөнк и аталарын ың
васыя тен үтиләр. Мин исә сезгә кат-кат әйтә килсәм дә, сез Мине тыңламад ыг ыз.
1

* 34:18-19 ...икегә ярган бозау арасыннан чыгып, аны расладылар... – Карагыз: «Яратылыш», 15:9-10, 17.
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Сезнең янга бер-бер артл ы Үземнең колларымн ы – пәйгамбәрләрне җибәреп:
‘Һәрк айсыг ыз үзенең яман юлыннан кире кайтсын! Яшәү рәвешен үзгәртеп, чит
илаһларга иярмәсен, аларга табынмасын; шул чаг ында Мин ата-бабаларыгызга
һәм сезгә биргән җирдә гомер итәрсез’, – дидем, ләк ин сез Мин әйт кәннәргә ко
лак салмад ыг ыз, Мине тыңламад ыг ыз. 16 Рех аб угл ы Йонадаб нәселе аталарын ың
васыя тен үти, ә бу хал ык Мине тыңлам ый! 17 Шуңа күрә Раббы, Күкләр Хуҗ асы
Алла, Исраи л Алласы: ‘Яһүдәгә вә Иерусал имнең бар халк ына алдан әйт кән бөтен
бәла-казаларны җибәрәм, чөнк и Мин аларга әйтә килдем, әмма алар тыңламад ы
лар, чак ырд ым – җавап бирмәделәр’, – дип әйтә“».
18 Ә рех абиләрг ә Ирем ия әйтт е:
– Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Атаг ыз Йонадаб васыя тен
үтәгәнгә һәм аның кушк аннарын җиренә җиткереп башк арганга, бар нәрсәне ул
әйт кәнчә эшләгәнгә күрә, 19 Рех аб угл ы Йонадаб нәселеннән һәрчак кемдер Миңа
хезмәт күрсәтәчәк», – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы.
15

36

Ирем ия әйт кән сүзләрне Барухның төргәккә яза баруы

Яһүдә патшасы Йош ия угл ы Яһоя к ыйм хак имлег енең дүртенче елында
Ирем ия гә Раббы сүзе булд ы:
2 – Төрг әкле кит ап ал да Йош ия патшал ык иткән дәв ердән башлап бүг енг е көн
гә кадәр Исраи л, Яһүдә һәм барл ык хал ыклар турында әйтә килгән сүзләремнең
һәммәсен язып куй. 3 Яһүдә халк ы, бәлк и, Мин аларга җибәрергә уйлаган барл ык
афәтләр хак ында ишетеп, үзенең яман юлыннан кире борыл ыр, һәм шул чаг ында
Мин аларн ың җиная т ьләрен вә гөнаһларын кичерермен.
4 Нерия угл ы Барухн ы чак ырып алып, Ирем ия Раббыдан ирешкән сүзләрнең
һәммәсен әйтеп язд ырд ы. 5 Шуннан Ирем ия Барухк а болай диде:
– Раббы йорт ына керергә миңа рөхсәт юк. 6 Ураза көнендә син шунда бар да
мин сиңа әйтеп язд ырган Раббы сүзләрен хал ыкк а ишетелерлек итеп кычк ырып
укы. Ул көнне Яһүдә шәһәрләреннән килгән хал ык та Раббы йорт ында була, алар
да укыган ыңн ы ишетсен. 7 Бәлк и, алар Раббыга догаларын кыл ырлар, яман юлла
рыннан кире кайт ырлар, чөнк и Раббы бу хал ыкк а Үзенең дәһшәт тул ы ачу-ярсуын
игълан итте.
8 Нерия угл ы Барух Ирем ия пәйг амб әр кушк аннарн ың һәммәс ен җир енә җит
кереп үтәде – төргәкле китапк а язылган Раббы сүзләрен Раббы йорт ында укыд ы.
9 Яһүдә патшасы Йош ия угл ы Яһоя к ыйм хак имлег енең бишенче елынд а, ту
гызынч ы айда Иерусал имдә яшәүчеләр һәм Яһүдә шәһәрләреннән Иерусал имгә
килгән хал ык Раббыга баг ышлап ураза тотт ы. 10 Шунда Барух, Раббы йорт ын ың
Яңа капк асы янындаг ы югары ишегалд ында урнашк ан бүлмәдән – кәт ип Шафан
угл ы Гемария бүлмәсеннән торып, төргәккә язылган Ирем ия сүзләрен бар хал ык
ишетелерлек итеп кычк ырып укып бирде.
1

Яһоя кыйм патшаның төргәкне янд ыруы
11 Шаф анн ан туг ан Гем ария угл ы Мих ая төрг әкк ә язылг ан Раббы сүзләр ен
ишеткәннән соң, 12 патша сараена төшеп, патша кәт ибе бүлмәсенә керде. Анда
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патша кәт ибе Элишама, Шәмәг ыйя угл ы Делая, Ахбор угл ы Элнатан, Шафан уг
лы Гемария, Ханан ия угл ы Сәд ык ый я һәм башк а түрәләр утыра иде. 13 Барухн ың
кулъязма төргәг еннән хал ыкк а кычк ырып укыган бөтен сүзләрен Мих ая аларга
сөйләп бирде. 14 Шуннан соң түрәләр Күш и угл ы Шелем ия дән туган Нетан ия угл ы
Еһүд ине, «Хал ыкк а кычк ырып укыган төргәкне ал да бире кил» дигән сүзләрне
тапш ырыр өчен, Барух янына юллад ылар. Нерия угл ы Барух, төргәкне алып, алар
янына килде. 15 Аңа:
– Утыр, безгә дә кычк ырып укып бир, – диделәр. Барух укып бирде. 16 Ахырга
кадәр тыңлагач, алар, котлары очып, бер-берсенә караш ып алд ылар һәм Барухк а:
– Без бу сүзләрне патшага тапшырырга тиешбез! – диделәр. 17 Аннары Барухтан: –
Бу сүзләрне син кайдан алып язд ың? Ирем ия әйтеп торд ым ы? – дип сорад ылар.
18 – Ирем ия бу сүзләрне миңа үзе әйт еп торд ы, ә мин кара белән аларн ы шуш ы
төргәккә язд ым, – диде аларга Барух.
19 Шунда түр әләр Барухк а:
– Бар, Ирем ия белән кач ыг ыз! Кайда икәнег езне беркем дә белмәсен, – диделәр.
20 Түр әләр төрг әкне патша кәт иб е Элишама бүлмәс ендә калд ырд ылар да, патша
янына барып, төргәккә язылганнарн ың һәммәсен аңа сөйләп бирделәр. 21 Патша
шуннан Еһүд игә төргәкне китерергә кушт ы, һәм тег е аны, патша кәт ибе Элиша
ман ың бүлмәсеннән алып килеп, патшага һәм аның янында басып торган барл ык
түрәләргә кычк ырып укып бирде. 22 Бу хәл елн ың туг ызынч ы аенда булд ы; патша
үзенең кышк ы сараенда утыра, аның алд ында күмер сал ынган җыл ытк ыч яна иде.
23 Еһүд и өч-дүрт баг ана укыг ан саен, патша шул укылг ан өлешне кәт ипнең пычаг ы
белән кисеп ала һәм җыл ытк ычтаг ы утк а ырг ыта торд ы. Ул бөтен төргәкне шулай
янд ырып бетерде. 24 Төргәктә язылганнарн ы ишетеп, ни патша, ни аның хезмәт
челәре курк ып калмад ы, киемнәрен дә ертмад ы*. 25 Элнатан, Делая вә Гемария
патшадан төргәкне янд ырмавын үтенсәләр дә, ул аларн ы тыңламад ы, 26 патша
нәселеннән булган Ерахмелга, Азриел угл ы Серая һк а, Абдеи л угл ы Шелем ия гә кә
тип Барухн ы һәм Ирем ия пәйгамбәрне кулга алырга боерд ы, ләк ин Раббы аларн ы
яшергән иде инде.
Ирем ия нең икенче кулъя зма төргәге
Ирем ия Барухк а әйтеп язд ырган төргәкне патша янд ырганнан соң, Ирем ия гә
Раббыдан монд ый сүз килеп иреште:
28 – Икенче бер төрг әк ал да Яһүдә патшасы Яһоя к ыйм янд ырг ан кулъязмадаг ы
сүзләрнең һәммәсен яңадан язып куй. 29 Ә Яһүдә патшасы Яһоя к ыймга, Раббы бо
лай дип әйтә, диг ен: «Кулъязма төргәг ендә „Бабил патшасы һичш иксез килер, бу
җирне талар, андаг ы кешеләрне вә терлекне кырып бетерер!“ дигән сүзләрне язган
өчен, син Ирем ия гә янад ың, шул кулъязман ы утк а салд ың. 30 Әнә шун ың өчен,
әй Яһүдә патшасы Яһоя к ыйм, Раббы сиңа шун ы әйтә: „Давыт тәхетендә утырыр
дай нәсел варисларың тумас синең, мәетең көндезг е эсседә һәм төнг е салк ында
27

* 36:24

...кие мнәрен дә ертмады... – Киемнәрен ерт ып, кешеләр үкен ү һәм кайг ырун ы бел
дерг әннәр.
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җирләнм ичә ятар. 31 Әйт кәннәремне тыңламаган өчен, Мин сине, балаларыңн ы
вә хезмәтчеләреңне җиная тьләрег езгә күрә җәзаларм ын! Мин сезгә дә, Иерусал им
вә Яһүдә халк ына да Үзем әйт кән бөтен бәла-казаларны җибәрермен!“»
32 Ирем ия, икенче төрг әкне алып, Нерия угл ы Барух кәт ипкә бирде, ә ул Яһүдә
патшасы Яһоя к ыйм янд ырган төргәктә булган, Ирем ия әйтеп торган барл ык сүз
ләрне шунда язып куйд ы; анда әле таг ын Ирем ия гә килеп ирешкән күп кенә шуңа
охшаш сүзләр дә өстәлде.
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Ирем ия нең Сәд ыкый я патшаны кисәтүе

Яһоя к ыйм угл ы Яһоя х ин урын ына Йош ия угл ы Сәд ык ый я хак имлек итә
башлад ы. Яһүдә җиренә патша итеп аны Бабил патшасы Нәбух аднессар
куйд ы. 2 Сәд ык ый я үзе дә, хезмәтчеләре дә, илнең халк ы да Раббын ың Ирем ия
пәйг амбәр аша ирешт ергән сүзләрен тыңламад ы. 3 Сәд ык ый я патша бервак ыт
Шелем ия угл ы Яһух алн ы вә Магасея угл ы Сефан ия рух ан ин ы Ирем ия пәйгам
бәргә «Безнең өчен Раббы Аллабызга дога кыл!» дигән сүзләрне әйтергә җибәрде.
4 Ирем ия ул чаг ында хал ык арасында иркенләп йөри, чөнк и зинданг а ябылмаг ан
иде әле. 5 Ул вак ытларда Иерусал имне чолган ышта тотк ан килдан иләр, фиргавен
гаскәренең Мисырдан яу белән чыг уы н ишетеп, Иерусал имнән кире чиг енде.
6 Шунда Ирем ия пәйг амб әрг ә Раббы сүз е килеп ирешт е:
7 – Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Минем нәрс ә әйт әс емне белмәкче бул ып,
сезне йом ыш белән җибәргән Яһүдә патшасына әйтег ез: „Сезгә ярдәм итмәкче бул
ган фиргавен гаскәре үз җиренә, Мисырга кайт ып китәр; 8 ә килдан иләр, яңадан
килеп, шәһәргә карш ы суг ыш башлар, аны басып алыр һәм янд ырып бетерер“».
9 Раббы сезне кис әт ә: «„Килдан иләр моннан, әлб әтт ә, кит әчәкләр!“ дип, үзег езне
алдамаг ыз – алар китмәс! 10 Әгәр дә сез үзег езгә карш ы суг ышк ан килдан иләрнең
бөтен гаскәрен тар-мар итеп, чат ырларда ярал ы гаскәриләре генә ятып калса да,
һәрберсе, чыг ып, бу шәһәрне янд ырып бетерер иде».
1

Ирем ия не зинданга ябып куюлары
Фиргавен гаскәрләре Иерусал имгә якынлаша башлагач, килдан иләр чигенергә
тот ынд ы. 12 Нәкъ шул көннәрдә Ирем ия үзенең туганнары белән Иерусал имнән
Бенья м ин төбәг енә үз өлешенә тигән җирне алырга дип юнәлде. 13 Әмма алар Бень
ям ин капк асына җит үгә, андаг ы каравыл башл ыг ы, Ханан ия дән туган Шелем ия
угл ы Ирия, пәйгамбәрне тот ып алып:
– Килдан иләр ягына качмакч ы буласыңм ы?! – диде.
14 – Ялг ан сүз сөйл ис ең! Килдан иләр ягына качарг а теләм им мин!
Ләк ин Ирия аны тыңламад ы, Ирем ия не тот ып алып, түрәләр янына алып кит
те. 15 Түрәләр Ирем ия гә ачул ы иде, алар аны кыйнатт ылар да кәт ип Йонатанн ың
зинданга әйләндерелгән өенә ябып куйд ылар.
16 Байт ак көннәр базда ябыл уда ятк аннан соң, 17 Сәд ык ый я патша аны алырг а
җибәрде. Ирем ия не сарайга алып килделәр, һәм патша, башк аларга сиздерм ичә
генә, аңардан:
– Раббыдан берәр хәбәр барм ы? – дип сорад ы.
11
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– Бар! – диде Ирем ия. – Син Бабил патшасы кул ына төшәрсең, – диде. 18 Ан
нары: – Синең алда, хезмәтчеләрең яки хал ык алд ында ни гаебем бар минем?! Ни
өчен мине зинданга япт ыг ыз? – дип сорад ы. – 19 «Бабил патшасы сезгә һәм илег ез
гә һөҗ үм итмәс!» дигән пәйгамбәрләрег ез кайда сезнең?! 20 Хәзер мине тыңласаң
иде, хак имем патша, үтенечемне аяк аст ына салмасаң иде: кәт ип Йонатан йорт ына
кайтарма мине, юкса мин анда үләчәкмен!
21 Шуннан соң Сәд ык ый я патша Ирем ия не сакч ылар йорт ын ың ишег алд ында
ябып тотарга кушт ы. Аңарга һәр көнне, шәһәрдә икмәк беткәнче, икмәк пеше
рүчеләр урам ыннан берәр икмәк китерә иделәр; шулай итеп, Ирем ия сакч ылар
йорт ын ың ишегалд ында тотк ынл ыкта калд ы.

38

Ирем ия не су җыя торган чокырга ташлаулары

Бөтен хал ыкк а мөрәҗәгать иткән Ирем ия нең «Раббы болай ди: „Бу шә
һәрдә калган кеше кыл ычтан, ачл ыктан вә үләт зәхмәтеннән һәлак була
чак, ә килдан иләр ягына чыкк аннар, үзләренең җаннарын саклап, исән калачак.
Бу шәһәр, һичш иксез, Бабил патшасы гаскәре кул ына тапш ырылачак, һәм патша
аны басып алачак!“» дигән сүзләрен ишеткәннән соң, түрә булган Маттан угл ы
Шефат ия, Пашх ур угл ы Гедал ия, Шелем ия угл ы Яһух ал, Малк ия угл ы Пашх ур:
4 – Бу кешене үтер ерг ә кир әк! Чөнк и ул шунд ый сүзләр е белән шәһәрдә калг ан
гаскәриләрнең вә бар хал ыкн ың рух ын төшерә. Бу кеше хал ыкк а иминлек түг ел,
ә бәла-каза тел и, – диделәр патшага.
5 Сәд ык ый я патша аларг а:
– Ул сезнең кулда, патша сезгә карш ы берн и дә эшл и алм ый, – дип җавап кай
тард ы.
6 Шуннан соң Ирем ия не тот ып алд ылар да, бау бәйләп, с су җыя торг ан чок ырг а
төшерделәр. Сакч ылар йорт ын ың ишегалд ында урнашк ан бу чок ыр патша угл ы
Малк ия неке бул ып, анда инде су беткән, төбендә бары ләм генә калган иде. Ире
мия шул ләмгә кереп батт ы.
1-3

Эбед-Мәликнең Ирем ия не азат итүе
Хәбәш и Эбед-Мәлик, патша сараендаг ы хезмәтчеләрнең берсе, Ирем ия не су
җыю чок ырына ташлаганнарын ишеткәч, патша сараеннан чыг ып, Бенья м ин кап
касы янында утырган патша алд ына килде һәм:
9 – Хак имем патша! Ирем ия пәйг амб әрне чок ырг а ташлап, бу кешеләр бик начар
эшләде. Ул анда ачтан үләчәк, чөнк и шәһәрдә икмәк бетте, – диде.
10 Хәб әш и Эбед-Мәликкә патша:
– Үзең белән биредән утыз кеше ал да Ирем ия пәйгамбәрне, үлеп киткәнче, чо
кырдан чыгар, – дип боерд ы.
11 Эбед-Мәлик үзе белән кешеләрне иярт еп алып китт е һәм, патша сараенда ки
емнәр саклана торган бүлмәгә кереп, аннан иске кием-салым алд ы да, бауга бәйләп,
Ирем ия ятк ан чок ырга төшерде; 12 аннары Ирем ия гә:
– Баун ы култ ык аст ыңа бәйлә дә, кырмасын өчен, бу иске чүпрәкләрне шун
да кыст ыр, – диде. Ирем ия ул кушк анча эшләде. 13 Шуннан Ирем ия не баулар
7-8
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ярдәмендә чок ырдан тарт ып чыгард ылар. Ирем ия, шулай итеп, сакч ылар йорт ы
ның ишегалд ында калд ы.
Сәд ыкый я патшаның Ирем ия не үз янына чакырып алуы
Сәд ык ый я патша Ирем ия пәйгамбәрне чак ыртт ы, һәм аны Раббы йорт ын ың
өченче ишег е янына алып килделәр. Сәд ык ый я:
– Сорыйсы сүзем бар синнән, тик миннән берн и дә яшермә, – диде.
15 Сәд ык ый я патшадан Ирем ия:
– Әгәр сиңа дөресен әйтсәм, мине үтермәссеңме? Киңәш бирсәм тыңларсың
мы? – дип сорад ы.
16 Сәд ык ый я патша, Ирем ия г ә яшер ен рәв ешт ә ант итеп:
– Безгә җан өргән Раббы Үзе шаһ итт ыр: мин сине үтермәм, үтерергә теләүче
кешеләр кул ына да бирмәм! – диде.
17 Шунда Ирем ия:
– Раббы, Күкләр Хуҗ асы Алла, Исраи л Алласы, болай дип әйтә: «Әгәр син Бабил
патшасын ың гаскәрбашларына бирелсәң, гомереңне саклап кал ырсың, шәһәргә
дә ут салмаслар, үзең дә, гаи ләң дә исән-имин бул ыр. 18 Инде Бабил патшасын ың
гаскәрбашларына бирелмәсәң, бу шәһәр килдан иләр кул ына тапш ырыл ыр, һәм
алар аны янд ырырлар, син үзең дә алар кул ыннан кот ыла алмассың», – диде.
19 – Мин килд ан иләр ягын а күчкән яһүд иләрдән курк ам. Килд ан иләр мине
яһүд иләргә тапш ырса, алар мине җәзаларга мөмк ин.
20 – Тапш ырмаслар! Раббын ың миңа әйт кән сүзләр енә колак сал, шул чаг ында
синең белән бар да әйбәт бул ыр, син исән кал ырсың, – диде Ирем ия. – 21 Ә инде
аларга бирел үдән баш тарта калсаң, Раббын ың миңа нинд и күренеш иңдергәнен
тыңла: 22 менә, Яһүдә патшасы сараенда калган барл ык хатын-кызларны Бабил
патшасын ың гаскәрбашлары карш ына алып чыгарлар. Шул хатын-кызлар:
«Дусларың, алдап, сине күнәргә мәҗбүр итте,
аякларың пычракк а батк ач, кач ып китте», – диләр.
23 Синең барл ык хат ыннарыңн ы вә балаларыңн ы килдан иләрг ә алып кит әрләр,
син үзең дә алар кул ыннан кот ыла алмассың; сине Бабил патшасы эләктереп алыр,
һәм бу шәһәр янд ырыл ыр.
24 Сәд ык ый я Ирем ия г ә әйтт е:
– Безнең сөйләшкәнне беркем белмәскә тиеш, шул чаг ында исән кал ырсың.
25 Әгәр түр әләр, синең белән сөйләшкәнемне ишет ә кал ып: «Патшаг а нәрс әләр
әйт кәнеңне, аның сиңа нинд и җав ап бирг әнен сөйлә безг ә, яшермә, без сине
үтермәбез», – дисәләр, 26 аларга болай диг ен: «Мин патшага үтенеч белән килдем,
Йонатан йорт ында һәлак булмас өчен, анда кайтармавын сорад ым».
27 Түр әләр Ирем ия янына килделәр, сорашт ырырг а тот ынд ылар, ул аларг а пат
ша кушк анча җавап бирде. Шуннан түрәләр башк а сораулар бирм ичә китеп бар
дылар, чөнк и патша белән ике арада булган сөйләш үнең эчтәлег ен беркем белм и
иде. 28 Иерусал им алынган көнгә кадәр Ирем ия сакч ылар йорт ын ың ишегалд ында
кала бирде.
14
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Иерусалимнең алынуы
Иерусал имнең алын уы болай була.

39

Яһүдә патшасы Сәд ык ый я хак имлег енең туг ызынч ы елында, унынч ы
айда Бабил патшасы Нәбух аднессар, үзенең бөтен гаскәре белән Иеруса
лим янына килеп, аны камап алд ы. 2 Сәд ык ый я хак имлег енең унберенче елында,
дүртенче айн ың туг ызынч ы көнендә дошман шәһәрнең диварын җимереп төшерде.
3 Иерусалим алынганнан соң, Бабил патшасының барлык түрәләре, шәһәргә кереп,
Урта капка янына килеп утырдылар. Алар арасында симмагирле Нергәл-Саресер,
сарай хезмәтчеләре башлыгы Нәбу-Сарсехим, гаскәрбашы Нергәл-Саресер бар иде.
4 Аларны күрүгә, Яһүдә патшасы Сәдыкыйя вә аның бөтен гаскәриләре төнлә шә
һәрдән качтылар: патша бакчасы аша үтеп, ике дивар арасындагы капкадан чыктылар
да Араба тигезлегенә таба киттеләр. 5 Ләкин килданиләр аларны эзәрлекли чыкты;
Сәдыкыйяне алар Әрихә тигезлегендә куып җиттеләр дә, тотып алып, Бабил пат
шасы Нәбухаднессар янына – Хамат җирендәге Рибла шәһәренә китерделәр; шунда
Нәбухаднессар аңа хөкем карары чыгарды. 6 Бабил патшасы Риблада Сәдыкыйянең
күз алдында аның угылларын, шулай ук Яһүдәнең барлык затлы кешеләрен кадап
үтерде. 7 Аннары, Сәдыкыйянең күзләрен сукырайтып, Бабилгә алып китәр өчен, аңа
бакыр богау кигезде. 8 Килданиләр патша сараен вә халыкның йортларын яндырды,
Иерусалим диварларын җимерде. 9 Җансакчылар башлыгы Нәбузарадан шәһәрдә
калган халыкны, бабиллеләр ягына чыкканнар вә бүтәннәр белән бергә әсир итеп,
Бабилгә алып китте; 10 бернәрсәләре булмаган ярлы кешеләрнең кайберләрен исә
Яһүдә җирендә калдырып, аларга йөзем бакчалары вә кырлар бирде.
1

Ирем ия нең иреккә чыг уы
Ирем ия турында Бабил патшасы Нәбух аднессар җансакч ылар башл ыг ы Нә
бузараданга монд ый әмер бирде:
12 – Син аны үз карамаг ыңа ал һәм аның турында кайг ырт, берн инд и яманл ык
кылма; ул ничек әйтсә, шун ы эшлә.
13 Шуннан җансакч ылар башл ыг ы Нәбуз арадан, сарай хезмәтчеләр е башл ыг ы
Нәбушазбан, гаскәриләр башл ыг ы Нергәл-Саресер һәм Бабил патшасын ың башк а
түрәләре, 14 Ирем ия янына кеше җибәреп, аны сакч ылар йорт ын ың ишегалд ыннан
чыгард ылар да, үз өенә илтеп куя р өчен, Шафаннан туган Ахик ам угл ы Гедал ия
карамаг ына тапш ырд ылар. Ирем ия, шул рәвешле, үз халк ы арасында калд ы.
11

Раббының Эбед-Мәликне коткарырга вәгъдә итүе
Әле сакч ылар йорт ын ың ишегалд ында тотк ынл ыкта ятк анда ук, Ирем ия гә
Раббы сүзе килеп иреште*:
16 – Бар, хәб әш и Эбед-Мәликкә, Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, бо
лай дип әйтә, диг ен: «Менә, Мин бу шәһәр турында әйт кән сүзләремне гамәлгә
15

* 39:15 Хронолог ия

буенча 39:15-18 дәг е вак ыйг а 38:13 тәг е хәлләрдән соң дәвам итә.
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ашырам – Мин аңа яхш ыл ык түг ел, яманл ык кылам! Көне җиткәч, син мон ы үз
күзләрең белән күрерсең. 17 Ләк ин ул көнне Мин сине котк арырм ын, – дип бел
дерә Раббы, – һәм син үзең курыкк ан кешеләр кул ына эләкмәссең. 18 Мин сине
һичш иксез котк арырм ын, кыл ычтан үлмәссең син. Миңа өмет баглаган өчен, сиңа
торм ыш бүләк ителер. Бу – Раббы сүзе».

40

Ирем ия нең Яһүдә башлыгы Гедалия янына килүе

Җансакч ылар башл ыг ы Нәбуз арадан, Бабилг ә сөрг енг ә кит еп баруч ы
Иерусал им һәм Яһүдә әсирләр е арасыннан бог ауланг ан Ирем ия не табып
алып, аны Рамаһ шәһәр ендә азат итт е. Ирем ия г ә Раббы сүз е әнә шуннан соң ки
леп ирешкән иде. 2 Җансакч ылар башл ыг ы, Ирем ия не чак ырып алып, болай диде:
– Раббы, синең Аллаң, бу урынга һәлакәт китерергә вәгъдә иткән иде, – диде. –
3 Инде менә әйт кәнен Ул гамәлг ә ашырд ы – сезнең өскә афәт җиб әрде, чөнк и сез
Раббы алдында гөнаһ эш кылдыг ыз, сүзләренә колак салмадыг ыз. 4 Ләк ин мин бүген
кул ыңдаг ы богауларн ы чишәм. Әгәр минем белән Бабилгә барасың килсә – бар,
мин синең турыда кайг ырт ырм ын; ә инде минем белән Бабилгә барасың килм и
икән – биредә кал. Менә, бөтен җир синең алд ыңда; үзең кирәк дип тапк ан, ба
расың килгән урынга бар.
5 Ирем ия әле кит әрг ә дә өлг ермәде, Нәбуз арадан аңа:
– Бабил патшасы Яһүдә шәһәрләренә башл ык итеп куйган Шафаннан туган
Ахик ам угл ы Гедал ия янына кайт та шунда хал ык арасында яшә яисә үзең теләгән
урынга бар, – диде. Аннары җансакч ылар башл ыг ы, азык-төлек вә бүләкләр би
реп, аны чыгарып җибәрде. 6 Ирем ия шуннан, Ахик ам угл ы Гедал ия янына Миспа
шәһәренә китеп, илдә калган хал ык арасында яшәде.
7 Үз кешеләр е белән чүлдә кач ып ятк ан барл ык гаскәрбашлары, Ахик ам угл ы
Гедал ия нең Бабил патшасы тарафыннан идарәче итеп, ягън и Бабилгә сөрелмәгән
ярлы-ябага ирләр, хат ыннар, балалар өстеннән башл ык итеп билг елән үен ишет
кәннән соң, 8 аның янына Миспага килделәр. Болар – Нетан ия угл ы Исмәг ыйль,
Кареа х угыллары Йох анан һәм Йонатан, Танх умет угл ы Серая һ, нетофал ы Эфай
ның угыллары, мәгакәһ иләр кавеменнән бер адәмнең угл ы Язан ия һәм аларн ың
суг ышч ылары иде. 9 Шафаннан туган Ахик ам угл ы Гедал ия аларга һәм аларн ың
суг ышч ыларына, ант итеп:
– Килданиләргә хезмәт итүдән курыкмаг ыз, үз илегездә калып, Бабил патшасына
хезмәт итег ез, шул чаг ында барысы да яхш ы бул ыр. 10 Безнең илгә кил үче килда
ниләр алд ында сезнең вәк илег ез бул ыр өчен, мин Миспада калам. Сез исә җәйг е
җимешләрне җыеп алыг ыз, шәраб, зәйт үн мае әзерләп, савытларыг ызга тут ырып
куег ыз һәм үзег ез урнашк ан шәһәрләрдә яшәг ез, – диде.
11 Мәаб, Аммон, Эдом җир ендә һәм башк а илләрдә көн күрүче яһүд иләр, Бабил
патшасы Яһүдәдә яшәүчеләрнең бер өлешен үз җирләрендә калд ырганн ы һәм алар
өстеннән Шафаннан туган Ахик ам угл ы Гедал ия не билг еләгәнне ишеткәннән соң,
12 үзләр е кач ып киткән җирләрдән Яһүдә иленә – Гедал ия янына Миспаг а әйләнеп
кайтт ылар; алар күп итеп шәраб әзерләделәр, җәйг е җимешләр җыйд ылар.
1
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Гедалия не үтерүләре
13 Беркөн Кар еа х угл ы Йох анан һәм әлег әчә чүлдә яшер енеп ятк ан гаскәрбаш
лары, Гедал ия янына Миспага килеп, 14 аңардан:
– Аммон иләр патшасы Багал ис, сине үтерер өчен, Нетан ия угл ы Исмәг ыйл ьне
җибәргәнне белм исеңмен и? – дип сорад ылар. Ләк ин Ахик ам угл ы Гедал ия аларга
ышанмад ы. 15 Шунда, Миспада, Кареа х угл ы Йох анан Гедал ия гә яшертен генә:
– Рөхсәт итсәң, мин Нетан ия угл ы Исмәг ыйл ьне барып үтерер идем, мон ы бер
кем дә белмәс; нигә әле аңа сине үтерергә юл куя рга?! Югыйсә синең янга җыелган
яһүд иләр тарал ып бетәр һәм Яһүдәдә калган хал ык һәлак бул ыр, – диде.
16 Ләк ин Ахик ам угл ы Гедал ия аңа:
– Алай эшләмә, синең Исмәг ыйль хак ында әйткәннәрең дөрес түг ел, – диде.

41

Шул елн ың җиденче аенда Элишамадан туган Нетан ия угл ы Исмәг ыйль
үзенең ун кешесе белән Ахик ам угл ы Гедал ия янына Миспага килде. Әлег е
Исмәг ыйль, патша нәселеннән бул ып, патша түрәләренең берсе иде. Алар Миспа
да бергәләп ашап утырганда, 2 Нетан ия угл ы Исмәг ыйль һәм аның белән булган
ун кеше, торып, Шафаннан туган Ахик ам угл ы Гедал ия не – Бабил патшасы илгә
башл ык итеп куйган кешене – кыл ыч белән чабып үтерделәр. 3 Исмәг ыйль Мис
пада Гедал ия белән бергә булган барл ык яһүд иләрне дә, андаг ы килдан иләрнең
хәрбиләрен дә үтерде.
1

Исмәгыйльнең Раббы йортына бүләк китерүчеләрне үтерүе
4 Ирт әг ес е көнне, Гедал ия нең үтер ел үе турында әле беркем белмәг әндә, 5 Шәкем,
Шилоһ вә Самарея шәһәрләреннән сак аллары кырылган, киемнәре ертк аланган,
тәннәре җәрәхәт белән капланган* сиксән кеше килде. Алар Раббы йорт ына ик
мәк бүләкләре һәм хуш исле сумала-майлар алып килгән иде. 6 Нетан ия угл ы Ис
мәг ыйль, күз яшьләре түккән бул ып, Миспадан аларн ы карш ыларга чыкт ы һәм,
тег еләргә якынлаша төшкәч:
– Ахик ам угл ы Гедал ия янына барыйк, – диде. 7 Тег еләр шәһәр эченә керүгә, Не
тания углы Исмәг ыйль һәм аның кешеләре аларны кырып бетерделәр дә җәсәдләрен
су җыю чок ырына ташлад ылар. 8 Ләк ин арадан ун кеше, Исмәг ыйл ьгә ялварып:
– Үтермә безне, кырда яшереп саклаган бодай вә арпа, зәйт үн мае вә бал ыбыз
бар, – диде, һәм ул, башк аларн ы үтерсә дә, боларн ы үтерүдән тыел ып калд ы.
9 Исмәг ыйль мәе тләрне ташлатк ан су җыю чок ыры бик зур* бул ып, кайчанд ыр
аны, Исраи л патшасы Багшадан саклан ып, Аса патша казыта. Нетан ия угл ы Ис
мәг ыйль үлгән кешеләрнең мәетләрен шул чок ырга тут ырд ы. 10 Шуннан соң Ис
мәг ыйль Миспада калган бар хал ыкн ы – патша кызларын, җансакч ылар башл ыг ы
Нәбузарадан әмере белән Ахик ам угл ы Гедал ия карамаг ына тапш ырылган һәммә
* 41:5 ...сак алл ары

кырылган, кие мнәре ерткаланган, тәннәре җәрәх әт белән капланган... – Ти
рән кайг ын ы белдерүче билг еләр.
* 41:9 ...бик зур... – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шул ай.
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кешене әсирлеккә алд ы; Нетан ия угл ы Исмәг ыйль, аларн ы үзе белән ияртеп, ам
мон иләр җиренә таба юнәлде. 11 Ләк ин Кареа х угл ы Йох анан һәм аның янындаг ы
гаскәрбашлары, Нетан ия угл ы Исмәг ыйль эшләгән явызл ыкларн ы ишетеп, 12 бар
лык суг ышч ыларын туплад ылар да Нетан ия угл ы Исмәг ыйл ьгә карш ы суг ыш ыр
га киттеләр һәм аны Гибг ондаг ы зур буа янында куы п җиттеләр. 13-14 Исмәг ыйль
Миспадан әсирлеккә куы п алып киткән хал ык, Кареа х угл ы Йох ананн ы һәм аның
янындаг ы гаскәрбашларын күргәч, кирегә борылд ы да шатлан ыш ып Кареа х угл ы
Йох ананга таба йөг ерде. 15 Әмма Нетан ия угл ы Исмәг ыйль, үзенең сиг ез кешесе
белән Йох ананнан кач ып, аммон иләр җиренә юл алд ы.
Ирем ия нең «Мисырга кермәгез!» дип, халыкны кисәтүе
16 Ахик ам угл ы Гедал ия не үтергәннән соң, Нетан ия угл ы Исмәг ыйль Миспада әсир

иткән бар кешене – хәрби хезмәткә яракл ы ирләрне, хатын-кызларны, балаларн ы,
сарай хезмәтчеләрен – Кареа х угл ы Йох анан һәм аның янындаг ы гаскәрбашлары
үзләре белән Гибгоннан җыеп алып китте. 17 Алар юлга кузгалдылар һәм Бәйт-Лехем
янындаг ы Герут-Кимһамда ялга тукталд ылар. 18 Килдан иләрдән курыкк анга күрә,
алар Мисырга качарга булд ылар, чөнк и Бабил патшасы илгә башл ык итеп билг е
ләгән Ахик ам угл ы Гедал ия не Нетан ия угл ы Исмәг ыйль үтергән иде.

42

Бөтен гаскәрбашлары, Кареа х угл ы Йох анан, Һошаг ыйя угл ы Азария* һәм
кечесеннән алып олысына кадәр бар халык, Иремия пәйгамбәр янына килеп:
2 – Гоз ер еб езне тыңла, зинһ ар! Исән калг ан шуш ы хал ык өчен үзеңнең Раббы
Аллаңа дога кыл! Үзең күреп торасың: әүвәлг е күп санл ы хал ыктан бик азыбыз исән
калд ы, – диделәр. – 3 Синең Раббы Аллаң нинд и юлдан барасын, нәрсә эшләргә
икәнен әйтсә иде безгә, – диделәр.
4 Ирем ия пәйг амб әр аларг а:
– Үтенечег езне ишеттем. Әйт кәнег езчә, Раббы Аллаг ызга дога кыл ырм ын һәм
Раббын ың сүзләрен түкми-чәчми сезгә җиткерермен, – диде.
5 Алар исә:
– Әгәр без Раббы Аллаң синең аша әйт кәннәрнең һәммәсен җиренә җиткереп
үтәмәсәк, безгә карш ы Раббы Үзе хакл ык вә гаделлек белән шаһ итл ык бирсен, –
диделәр. – 6 Без сине Раббы Аллабыз янына җибәрәбез һәм Аның әйт кәннәрен,
безнең өчен яхш ы яки яман бул уга карамастан, тайп ыл ышсыз үтәрбез. Раббы Ал
лабызга итагать кылсак, барысы да яхш ы бул ыр.
7 Ун көн үтүг ә, Ирем ия г ә Раббы сүз е килеп ирешт е. 8 Ирем ия, Кар еа х угл ы Йох а
нанн ы, аның барча гаскәрбашларын, кечесеннән алып олысына кадәр бар хал ыкн ы
чак ырт ып алып, 9 аларга әйтте:
– Сез миннән Исраи лнең Раббы Алласына гозерег езне җиткерерг ә үтенг ән
идег ез. Ул сезгә менә болай ди: 10 «Әгәр шуш ы җирдә калсаг ыз, Мин сезне биредә
төпләндерермен – бөлдермәм, сезне там ыр җәйдерермен – йолк ып алмам, чөн
ки сезнең өскә җибәргән афәт өчен үкенәмен. 11 Сез хәзер Бабил патшасыннан
1

* 42:1 Азария – борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шулай; яһүд телендәг е төп нөсхәдә: Язан ия.
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курк асыз. Аңардан курыкмаг ыз! – дип белдерә Раббы. – Чөнк и сезне котк арыр
өчен, аның кул ыннан йол ып алыр өчен, Мин янәшәг ездә бул ырм ын. 12 Мин сезгә
Үземнең рәхим-шәфкатемне күрсәтермен, һәм Бабил патшасы, сезне кызган ып, үз
җирег езгә кире кайтарыр».
13 Әмм а сез Раббы Алл аг ыз сүз енә буйсынм ыйч а: «Без бу җирдә яшәм иб ез,
14 Мисырг а кит әб ез! Анд а суг ыш күрмәб ез һәм суг ыш бырг ысын ишетмәб ез, ач
лыкт ан җәфа чикмәбез, шунда гомер итәрбез», – дис әг ез, 15 сезг ә әйтәм, әй Яһү
дәнең исән калг ан халк ы, Раббы сүзен тыңлаг ыз! Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л
Алласы, болай ди: «Әгәр сез чынлап та „Мисырда яшибез!“ дип карар кылсаг ыз,
шунда кит еп урнашсаг ыз, 16 сезне курк ыта торг ан кыл ыч Мисыр җирендә дә куы п
җитәр, сезне курк ыт а торг ан ачл ык арт ыг ыздан калмас, һәм сез шунда әҗәлег езне
табарсыз. 17 Мисырг а кит еп урнаш ырг а карар кылг ан бар кеше кыл ычт ан, ачл ык
тан вә үләт зәхмәт еннән һәлак бул ыр; аларн ың берсе дә Мин җиб әрг ән афәттән
кот ыла алмас».
18 Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Мисырг а китс әг ез, Иеру
сал им халк ына ябырылган ачу-ярсуым сезгә дә ябырыл ыр! Сез шом сала торган
каһәр иясе бул ырсыз, хурл ыкк а төшеп, адәм мыск ыл ына кал ырсыз һәм бу җирне
бүтән күрә алмассыз». 19-20 Әй Яһүдәнең исән калган халк ы, Раббы сезгә: «Мисырга
бармаг ыз!» – дип әйтте. Белеп торыг ыз: мин бүг ен сезне, коточк ыч хата ясыйсыз,
дип кисәттем. Сез бит, миннән үтенеп, Раббы Аллаг ызга: «Безнең өчен Раббы Ал
лабызга дога кыл һәм Ул әйт кәннәрне түкми-чәчми безгә җиткер, без барысын да
Ул кушк анча эшләрбез», – дип әйтергә кушт ыг ыз. 21 Мин бүг ен Ул әйт кәннәрне
сезгә җиткердем, ләк ин сез Раббы Аллаг ыз минем аша әйт кәннәрнең берсенә дә
буйсынмад ыг ыз. 22 Шуңа күрә белеп торыг ыз: барып урнаш ырга теләгән җирег ездә
кыл ычтан, ачл ыктан вә үләт зәхмәтеннән кырыл ырсыз!

43

Халыкның Мисырга китүе

Раббы Аллалары әйтергә кушк ан барл ык сүзләрне Ирем ия бөтен хал ык
ка җиткергәч, 2 Һошаг ыйя угл ы Азария, Кареа х угл ы Йох анан һәм башк а
тәкәббер кешеләр Ирем ия гә:
– Ялганл ыйсың син! Раббы Аллабыз сине «Мисырга китмәг ез, анда яшәмәг ез!»
дип әйтергә җибәрмәгән, – диделәр. – 3 Безгә карш ы сине Нерия угл ы Барух ко
тырта; ул безне бабиллеләр кул ына тапш ырып кырып бетерергә яки Бабилгә сө
рергә ния тләнә.
4 Шулай итеп, Кар еа х угл ы Йох анан, гаскәрбашлары һәм бар хал ык, Раббы их
тыя рына буйсынм ыйча, Яһүдә җирендә кал удан баш тартт ылар. 5 Төрле илләрдә
сибелеп яшәгән һәм үз илләре Яһүдәдә яшәргә дип әйләнеп кайт к ан бар хал ыкн ы
Кареа х угл ы Йох анан һәм гаскәрбашлары үзләре белән ияртеп киттеләр. 6 Шул
исәптән алар, Шафаннан туган Ахик ам угл ы Гедал ия карамаг ына җансакч ылар
башл ыг ы Нәбузарадан калд ырып киткән барча ирләрне, хат ыннарн ы, балаларн ы,
патша кызларын, шулай ук Ирем ия пәйгамбәр һәм Нерия угл ы Барухн ы үзләре
белән алып, 7 Раббы сүзенә буйсынм ыйча, Мисыр җиренә киттеләр һәм Тахпанхес
шәһәренә җиттеләр.
1
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Нәбух аднессарның Мисырга һөҗүм итәсен Ирем ия нең алдан әйтеп куюы
Тахпанхеста Ирем ия гә Раббы сүзе килеп иреште:
– Зур-зур ташлар ал да яһүд иләр күз алд ында аларн ы Тахпанхестаг ы фиргавен
сараен ың ишег е янына түшәлгән балч ык аст ына күмеп, 10 яһүд иләргә әйт: «Күк
ләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай дип әйтә, диг ен: „Менә, Мин Үземнең
кол ымн ы, Бабил патшасы Нәбух аднессарн ы, бирегә китерәм, аның тәхетен шуш ы
яшерелгән ташлар өстенә куя м, һәм ул үзенең мәһабәт чат ырын шунда корыр. 11 Ул,
килеп, Мисыр илен тар-мар китерер:
үләт зәхмәтенә дучар ителгәне – авырып үләр,
әсирлеккә дучар ителгәне – әсир китәр,
кыл ычк а дучар ителгәне – кыл ыч аст ына керер!
12 Бабил патшасы Мисыр илаһларын ың гыйбадәтх анәләр енә ут сал ыр; потларн ың
кайберләрен янд ырыр, кайберләрен үзе белән алып китәр. Бетләрен чүпләп, үзе
нең киемен чистартк ан көт үче кебек, Нәбух аднессар да Мисыр җирен чистарт ыр
һәм шул илдән тын ыч кына чыг ып китәр. 13 Мисыр җирендәг е Коя ш йорт ына*
куелган изг е баганаларн ы җимерер ул, Мисыр илаһларын ың гыйбадәтх анәләрен
янд ырып бетерер“».
8
9
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Потларга табынуны хөкем итү

Мисырдаг ы Мигдол, Тахпанхес, Мемфис һәм Патрос шәһәрләрендә көн
күрүче яһүд иләр турында Ирем ия гә Раббы сүзе булд ы.
2 – Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Иерусал имг ә вә барл ык
Яһүдә шәһәрләренә Мин җибәргән афәтләрнең һәммәсен сез күрдег ез; менә, ул
калалар хәзер хәрабә бул ып ята, һәм анда яшәүче юк бүтән. 3 Яһүд иләр кылган
явызл ыклар өчен булд ы бу. Алар, корбаннар янд ырып, чит илаһларга хезмәт итеп
йөрүләре белән Минем ачуы мн ы чыгард ылар. Ул илаһлар аларга да, сезгә дә, атабабаларыгызга да чит-ят иде. 4 „Мине нәфрәтләндерә торган бу әшәке эшләрег езне
эшләмәг ез!“ – дип әйтер өчен, Мин сезнең янга Үземнең колларымн ы – пәйгам
бәрләремне – бер-бер артл ы җибәрдем, 5 ләк ин сез Мине тыңламад ыг ыз, сүзләремә
колак салмад ыг ыз, явыз гамәлләрег ездән баш тарт мадыгыз, чит илаһларга корбан
нар янд ырудан туктамад ыг ыз. 6 Шуңа күрә Минем ачу-ярсуым, кабын ып, Яһүдә
шәһәрләренә вә Иерусал им урамнарына ябырылд ы; хәзер алар, бүг ен күренгәнчә,
хәрабәләр өеменә әверелгән, бушап калган».
7 Инде Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Ниг ә сез үз баш ыг ызг а
зур бәла аласыз, Яһүдә иленнән килгән ирләрне, хат ыннарн ы, балаларн ы вә яңа
туган сабыйларн ы харап итәсез – берег ез дә исән калм ый бит! 8 Нигә сез үз кул
ларыг ыз ясаган потлар белән Минем ачуы мн ы чыгарасыз, үзег ез килеп урнашк ан
Мисыр җирендә чит илаһларга корбаннар янд ырасыз?! Сез үзег езне һәлак итәрсез,
җирдәг е барл ык хал ыкларн ың карг ыш ына вә мәсхәрәсенә дучар бул ырсыз! 9 Яһүдә
1

* 43:13 Кояш

йорты – әлег е йорт Он (грекча: Гел иопол ис) шәһәрендә урнаш ып, анда мисыр
лыларн ың коя ш илаһ ы Рага сәҗдә кыл у үзәг е булг ан.
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җирендә вә Иерусал им урамнарында ата-бабаларыгыз, Яһүдә патшалары һәм алар
ның хат ыннары кылган явызл ыкн ы, үзег езнең һәм хат ыннарыг ызн ың явызл ыг ын
онытт ыг ызм ын и?! 10 Сез әле дә буйсынм ыйсыз, Миннән курыкм ыйсыз, сезгә һәм
ата-бабаларыгызга Мин биргән Кан ун һәм каг ыйдәләрем буенча гамәл кылм ый
сыз». 11 Шуңа күрә Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Менә, Мин
сезгә афәт җибәрергә, бөтен Яһүдә халк ын юк итәргә булд ым. 12 Исән калган һәм
Мисырга китеп урнаш ырга карар кылган яһүд иләрне Мин юк итәрмен – алар Ми
сырда һәлак булыр! Кылычтан яки ачлыктан үләр алар, олысы-кечесе кылычтан яки
ачл ыктан кырыл ыр. Шом сала торган каһәр иясенә әйләнер алар, хурл ыкк а төшеп,
адәм мыск ыл ына кал ыр. 13 Иерусал имне җәзалаган кебек, Мисыр җирендә яшәүче
яһүд иләрне кыл ыч, ачл ык вә үләт зәхмәте белән җәзаларм ын. 14 Исән калган һәм
Мисырга яшәргә дип күчеп килгән яһүд иләрнең берсе дә кот ыл ып калмас. Алар
бөтен җаннары-тәннәре белән Яһүдәгә кайт ырга ашк ын ыр, ләк ин качк ыннарн ың
бик азы гына әйләнеп кайт ыр».
15 Хат ыннары чит илаһларг а корбаннар янд ырг анн ы белг ән барл ык ир-атлар һәм
анда җыел ып торган күпләгән хатын-кыз – Мисыр җирендә, Патрос өлкәсендә
яшәгән бар хал ык – Ирем ия гә болай дип җавап бирде:
16 – Раббы исеменнән безг ә сөйләг ән сүзләр еңне тыңлам ыйбыз! 17 Әйт кән нәз е
ребезгә тугры кал ып, ата-бабаларыбыз, патшаларыбыз, түрәләребез һәм без үзебез
элек Яһүдә шәһәрләрендә һәм Иерусал им урамнарында эшләгәнчә, Күк алиһәсенә
баг ышлап, хуш исле сумала-майлар көйрәтербез, корбан бүләг е итеп шәраб ките
рербез, чөнк и ул вак ытларда без тук вә бәхетле, кайг ы күрм и яши идек. 18 Күк али
һәсе хөрмәтенә хуш исле сумала-майлар көйрәт үдән, бүләк итеп шәраб китерүдән
туктагач, хәерчелектә яшибез, кыл ычтан һәм ачл ыктан кырылабыз.
19 – Күк алиһәс е хөрмәт енә хуш исле сумала-майлар көйр әт үеб езне, бүләккә
шәраб китерүебезне һәм алиһә сурәте төшерелгән корбан икмәкләре пешерүебезне
ирләребез белм и идемен и?! – дип өстәде хат ыннар.
20 Шунда Ирем ия бөт ен хал ыкк а – ир-ат вә хатын-кызларга, аңа карш ы сөйләүче
барча кешегә – болай диде:
21 – Сез үзег ез, сезнең ата-бабаларыгыз, патш ал арыг ыз, түр әләр ег ез, илнең
халк ы Яһүдә шәһәрләрендә вә Иерусал им урамнарында корбаннар янд ырганн ы
Раббы хәтерләм идер, онытк анд ыр дисезме?! 22 Раббы сез кылган явызл ыкларга вә
әшәкелекләргә бүтәнчә түзеп тора алмад ы; шуңа күрә дә сезнең җирег ез, үзег ез
күргәнчә, ташланд ык хәлгә төшеп, курк ын ыч бер урынга, каргалган, кеше яшәм и
торган җиргә әверелде. 23 Хуш исле сумала-майлар көйрәтеп, сез Раббы алд ында
гөнаһ кылд ыг ыз, Аның әйт кәннәрен тыңламад ыг ыз, Аның Кан ун ы, каг ыйдә вә
күрсәтмәләре буенча гамәл кылмад ыг ыз, шун ың өчен, үзег ез күреп торганча, өс
тег езгә шуш ы афәт килде.
24 Ирем ия бөт ен хал ыкк а һәм аеруча барл ык хатын-кызларга әйтт е:
– Мисыр җирендә яшәүче Яһүдә халк ы, Раббы сүзен тыңлаг ыз! 25 Күкләр Хуҗ а
сы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди: «Сез вә сезнең хатын-кызларыгыз: „Әйт кән
нәзеребезгә тугры кал ып, Күк алиһәсе хөрмәтенә без корбаннар янд ырырбыз, бү
ләк итеп шәраб китерербез“, – дидег ез һәм әйткәннәрег езне гамәлгә ашырасыз.
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Ярый соң, әйткәннәрег езне үтәг ез! Үтәг ез әйдә!» 26 Ләк ин Мисыр җирендә яшәүче
барл ык яһүд иләр, тыңлаг ыз: «Мин, – ди Раббы, – Үземнең бөек исемем белән ант
иттем: бөтен Мисыр илендә бер яһүд и дә бүтән, Минем исемемне әйтеп: „ХуҗаРаббы Үзе шаһ итт ыр!“ – дип ант итмәс! 27 Менә, Мин иминлек түг ел, ә һәлакәт
китерер өчен күзәтәм сезне; Мисыр җирендәг е барл ык яһүд иләр соңг ы кешесенә
кадәр кыл ычтан вә ачл ыктан һәлак бул ыр! 28 Кыл ычтан кот ылган бик азлар гына
Мисырдан Яһүдә җиренә әйләнеп кайт ыр. Исән калган һәм Мисырга яшәргә дип
күчеп килгән барл ык яһүд иләр шулчак үзләренең түг ел, ә Минем сүземнең рас
чыг уы н белер. 29 Мин сезне менә шуш ы җирдә җәзага тарт ырм ын, – дип белдерә
Раббы. – Әйт кән сүзләремнең гамәлгә ашасына сез ышансын өчен, Мин сезгә менә
шунд ый билг е җибәрәм: 30 Яһүдә патшасы Сәд ык ый янең җан ын кыя рга теләгән
Бабил патшасы Нәбухаднессар кулына Сәдык ыйяне ни рәвешле тапшырган булсам,
Мисыр патшасын – Хофра фиргавенне дә – аңа үлем теләүче дошманнары кул ына
тапш ырырм ын!» – ди Раббы.

45

Раббының Барухка биргән вәгъдәсе

Яһүдә патшасы Йош ия угл ы Яһоя к ыйм хак имлег енең дүртенче елында
Ирем ия пәйгамбәр әйт кән сүзләрне Нерия угл ы Барух төргәкле китапк а
язып бетергәннән соң, Ирем ия аңа әйтте:
2 – Раббы, Исраи л Алласы, сиңа болай ди, Барух: 3 «Син: „Аһ! Раббы минем га
запларыма кайг ы өстәде; Мин ыңг ыраш ып арыд ым, тын ычл ык таба алм ыйм“, –
дисең». 4 Шуңа күрә Раббы сиңа болай дип әйтергә боера: «Менә, Үзем төзегәнне
Мин Үзем җимерермен, утыртк ан ымн ы йолк ып алырм ын, һәм бөтен җирдә шулай
бул ыр! 5 Син үзеңә күпне сорыйсың. Сорама! Чөнк и һәр җан иясен Мин бәла-казага
дучар итәрмен, – дип белдерә Раббы, – әмма син кай тарафк а юнәлсәң дә, синең
җан ыңн ы саклап кал ырм ын».

46

1

Мисырның Кәркәмеш янындагы сугышта җиңелүе

Раббы чит хал ыклар турында Ирем ия пәйгамбәргә Үз сүзен җиткерде.
Бу сүзләр Мисыр турында һәм Фырат елгасы буендаг ы Кәркәмеш шәһәре
янына килеп тукталган Мисыр патшасы – Нехо фиргавен гаскәре турында иде.
(Яһүдә патшасы Йош ия угл ы Яһоя к ыйм хак имлег енең дүрт енче елында Бабил
патшасы Нәбух аднессар шул гаскәрне тар-мар итә.)
3
«Зур вә кечкенә калк аннарыг ызн ы әзерләг ез!
Суг ышк а керег ез!
4
Атларыг ызн ы иярләг ез,
менеп атлан ыг ыз, җайдаклар!
Баш ыг ызга очл ымнар киеп, сафларга басыг ыз!
Сөңг еләрег езне үткенләг ез,
көбә күлмәкләрег езне киег ез!
5
Әмма ни күрәм Мин? –
Алар курк ып калд ылар һәм кирегә борылд ылар.
Аларн ың иң көчле гаскәриләре тар-мар ителде,
1
2
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артларына да карам ый качалар;
һәр тарафтан дәһшәт яный! –
дип белдерә Раббы. –
Җитез аякл ы кач ып кот ыла алмас,
көчле кеше кот ылмас;
төнья кта, Фырат елгасы янында, алар абын ып егыл ыр.

6

Кем ул анда Нил елгасы кебек таш ый,
сулары ташк ын кебек ярсый, дулк ынлана?
Мисыр ул – Нил елгасыдай таш ый,
сулары ташк ын кебек ярсый, дулк ынлана:
„Күтәрелеп, җирне капларм ын,
шәһәрләрне вә аларн ың халк ын һәлак итәрмен!“ – ди ул.
Һөҗ үмгә ташлан ыг ыз, атлар!
Алга очыг ыз, суг ыш арбалары!
Куә тле гаскәриләр –
калк ан тотк ан хәбәш иләр һәм Пут суг ышч ылары,
җәя ләрен киергән Луд* яуг ирләре* – суг ышк а керег ез!
Әйе, бу – Хак имнең, Күкләр Хуҗ асы Раббын ың, үч алу көне,
дошманнарын җавапк а тартасы көн.
Кыл ыч туйганч ы ашая чак,
канн ы туйганч ы эчәчәк,
һәм бу – Хак имгә, Күкләр Хуҗ асы Раббыга,
төнья к җирендә, Фырат елгасы буенда китерелгән корбан булачак.

7
8

9

10

Гил ыгадк а барып, бәлзәм ал, и гыйффәтле кыз Мисыр;
юкк а гына күп төрле дарулар эчәсең – син инде терелмәссең.
Хал ыклар синең хурл ыкк а кал уы ңн ы ишетте –
илереп кычк ыруы ң бөтен дөнья га тарала,
чөнк и суг ышч ыларың бер-берсенә абынд ы да
бергәләп җиргә ауд ы».

11
12

Бабиллеләрнең Мисыр җиренә һөҗүм итүе
Бабил патшасы Нәбух аднессарн ың Мисыр җиренә һөҗ үм итәргә җыен уы ту
рында Ирем ия пәйгамбәргә Раббыдан монд ый сүз булд ы:
14
«Бу хакта Мисырга хәбәр юллаг ыз,
Мигдол, Мемфис вә Тахпанхес шәһәрләрендә белдерег ез:
„Сафк а басыг ыз һәм әзерләнег ез,
чөнк и кыл ыч тирә-ягыгыздагы кешеләрне ашый!“ – дип әйтег ез.
15
Апис нигә кач ып китте соң,
13

* 46:9 Пут,

Луд – Мисыр ягында суг ышк ан илләр.
– суг ышч ы.

* 46:9 Яуг ир
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16

үгезег ез нигә карш ы тора алмад ы?* –
Аны Раббы егып ташлад ы!
Күпләрне абын ырга мәҗбүр итте Ул.
Бер-берсенең өстенә егылд ы алар
һәм: „Торыг ыз, халк ыбыз янына,
үзебезнең туган җиребезгә кайт ыйк,
дошман кыл ыч ыннан кот ыл ыйк!“ – диде.

17

„Форсатн ы ычк ынд ырган мактанч ык“ дигән исем бирег ез
Мисыр патшасы фиргавенгә!»

18

Исеме Күкләр Хуҗ асы Раббы булган Патша болай ди:
«Мин Үзем шаһ итт ыр:
башк а таулар арасында калк ып торган Тавор тавы
һәм диңг ез буендаг ы Кәрм ил тавы кебек куә тле берәү киләчәк.
Әй Мисыр халк ы, сөрг енгә кит ү өчен,
кирәк-яракларыгызны әзерләг ез,
чөнк и Мемфис җимереләчәк, чүлгә әйләнәчәк һәм кешесез калачак.

19

20
21

22

23

24

Мисыр мат ур бер бозау сыман,
ләк ин аңа төнья ктан кигәвен якынлаш ып килә.
Мисырн ың ялланган гаскәриләре дә симертелгән бозаулар кебек;
алар борыл ып кирегә чабарлар,
карш ы тора алмаслар,
чөнк и аларн ың һәлакәт көне, җәза алыр вак ыт ы җитте.
Мисыр әнә качарга маташк ан еландай ысылд ый:
куә тле көч бул ып, утынч ылар сыман балта күтәреп,
аның өстенә дошман килә.
Аның урман ын кисеп бетерерләр, – дип белдерә Раббы, –
гәрчә ул кичеп чыга алмасл ык кал ын булса да.
Дошманнары саранчадан да күбрәк,
исәбенә чыгарл ык түг ел.
Мисыр-кыз хурл ыкк а кал ыр,
төнья к халк ы кул ына төшәр».

Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди:
– Менә, Мин Фива* илаһ ы Амонн ы, фиргавенне, Мисырн ы, аның илаһларын
вә патшаларын, фиргавенгә ышан ып торуч ыларн ы җәзага тарт ырм ын – 26 алар
га үлем теләүче Бабил патшасы Нәбух аднессар һәм аның хезмәтчеләре кул ына
25

* 46:15 Апис –

Птах исемле илаһн ы гәүдәләндерг ән, Мемфис халк ы табынг ан изг е үгез сын ы.
Бу урын борынг ы грек телендәг е тәрҗемәг ә ниг езләнеп эшләнде.
* 46:25 Фива – көнья к Мисырд а урн ашк ан бу шәһәр яһүд текс т ынд а Но дип бир елг ән.
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тапшырырм ын. Әмма соңрак, элекке вак ыттаг ы кебек, Мисырда таг ын кешеләр
яши башлар. Бу – Раббы сүзе.
Раббының киләчәктә Исраи лне коткаруы
«Ә син, кол ым Ягък уб, курыкма!
Син, Исраи л, төшенкелеккә бирелмә!
Чөнк и Мин сине ерак илдән котк арырм ын,
ток ым ыңн ы әсирлектә булган җиреннән кайтарырм ын!
Ягък уб кире әйләнеп кайт ыр,
иминлек вә тын ычл ыкта яшәр,
һәм аңа инде беркем дә янамас.
Курыкма, кол ым Ягък уб, – дип белдерә Раббы, –
чөнк и Мин – янәшәңдә!
Мин сине хал ыклар арасына куы п таратк ан идем,
инде шул хал ыкларн ың һәммәсен кырып бетерермен,
ә сине юк итмәм.
Җәзасыз калд ырмам сине,
әмма җәзан ы гаделлек белән бирермен».

27

28

47

Пелешт иләргә килгән бәла
Мисыр фиргавене Газа шәһәренә һөҗ үм итәр алд ыннан, Ирем ия пәйгам
бәргә пелешт иләр турында Раббыдан хәбәр килеп иреште.
2
«Раббы болай ди:
„Менә, төнья ктан сулар ург ыл ып килә,
алар, елга кебек таш ып, җирне вә анда булган һәр нәрсәне,
шәһәрне вә анда яшәүчеләрне басып китәр;
шул чаг ында кешеләр үкереп елар,
илдә яшәүче бар кеше илереп-илереп елар.
3
Дошман тайларын ың тоя к тавыш ын,
арбалар дөбердәвен, көпчәкләр шак ылдавын ишетеп,
аталар, ярдәм итәргә дип, үзләренең балаларына әйләнеп карамас,
чөнк и куллары хәлсезләнеп сал ын ып төшәр.
4
Барча пелешт иләрне һәм аларн ың исән калган ярдәмчеләрен –
Сур вә Сид унн ы юк итү көне ул.
Мин, Раббы, Кәфт ур* утравыннан килгән пелешт иләрне кырып
бетерермен!
5
Газа кайг ыдан чәчен кырыр,
Ашк ыл ун тын ып кал ыр.
Әй исән калган үзән халк ы,
кайчанга кадәр тәнег езне җәрәхәтләрсез* икән?!“»

1

* 47:4 Кәфтур
* 47:5 Кайг ы

– Крит утравы.
билг есе итеп үз-үзеңне җәрәхәтләү турында сүз бара.
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«И Раббы кыл ыч ы,
кайчан да булса тын ычлан ырсыңм ы икән син?
Әйдә, кире кын ыңа кереп утыр,
җитәр инде, тукта!»* –
Ләк ин Раббы Үзе әмер иткәндә, кыл ыч ничек тын ычлана алсын?!
Ашк ыл ун шәһәренә һәм диңг ез ярына карш ы
Раббы Үзе җибәрде бит аны!

6

7

48

Дошманның Мәа бка һөҗүм итүе
1

2

3

4
5
6

Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, Мәаб иле турында болай ди:
«Бичара Нәбу каласына – кайг ы!
Бушап калд ы ул.
Кыръя таи м хурл ыкк а төште – аны яулап алд ылар,
аның скальга-ныгытмасы рисвай булд ы – ул җимерелде.
Мәабн ың дан ы юкк а чыкт ы,
Хишбунда* аңа карш ы явызл ык кыл ырга ния тл иләр*:
„Әйдәг ез, барып,
аны хал ыклар исәбеннән юк итик!“ – диләр.
Син дә тын ып кал ырсың, Мадмен*:
арт ыңнан кыл ыч ияреп килә.
Хорунаимнән* илереп елаган тавыш килә:
„И-и, нинд и вайранл ык,
нинд и коточк ыч җимереклек!“
Мәаб җимерелгән,
балалары үкереп елый*.
Лух иткә* таба елый-елый менеп бара алар.
Хорунаим юлында кайг ыдан ыңг ырашк ан тавышлар ишетелә.
Барыг ыз, кач ыг ыз,
җан ыг ызн ы саклап кал ырга тырыш ыг ыз!
Чүлдәг е кырг ый ишәк* сыман бул ыг ыз.

* 47:6 Пелешт иләр

сүзе булса кирәк.
– амориләрнең башк аласы.
* 48:2 ...Хишбунд а аңа каршы явызлык кылырг а ния тлил әр... – Бир едә сүз уйн ат у: яһүд телендә
«Хишбун» һәм «ния т» – аваздаш сүзләр.
* 48:2 Син дә тынып калырсың, Мадм ен... – Бир едә сүз уйн ат у: яһүд телендә «Мадмен» һәм
«тын ып кал у» – аваздаш сүзләр.
* 48:3 Хорунаим – Мәаб илендәг е шәһәр булс а кир әк.
* 48:4 ...бал ал ары үкер еп елый. – Яһүд телендә әлег е гыйбар ә «үкер еп елаг ан тавышл ар Сог арг а
кадәр җитә» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
* 48:5 Лух ит – Мәаб илендәг е шәһәр булс а кир әк.
* 48:6 ...кырг ый ишәк... – Борынг ы грек телендәг е тәрҗемәдә шул ай; яһүд телендәг е төп нөс
хәдә исә: чәнечкеле куа к.
* 48:2 Хишбун
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7

8

9

Кылган гамәлләреңә, хәзинәләреңә ышан ып торганл ыктан,
син дә әсирлеккә төшәрсең, Мәаб;
илаһ ың Кемош та үзенең рух ан илары вә түрәләр белән сөрг ен китәр.
Җимерүчеләр һәр шәһәргә килер –
бер генә шәһәр дә кот ыл ып калмас.
Раббы әйт кәнчә, үзән һәлак бул ыр,
тиг езлек бушап кал ыр.
Мәаб тәмам җимерелер,
шуңа күрә аның өстенә тоз сибег ез*,
аның шәһәрләре чүлгә әйләнер,
анда яшәр кеше калмас!»

Раббы эшен эленке-салынкы башк арган кешегә – карг ыш! Кан коюдан үзенең
кыл ыч ын тыйган кешегә – карг ыш!
10

11

«Мәаб яшь чаг ыннан тын ыч яшәде,
сөрг ендә булмад ы,
апарасы төпкә утырган,
бер савыттан икенчесенә сал ып болганмаган,
шунл ыктан тәмен-исен югалт маган шәраб кебек булд ы».

12 – Әмма шунд ый көннәр килер, – дип белдер ә Раббы, – Мин шәрабч ыларымн ы
җибәрермен, һәм алар, шәрабын агызып, савытларн ы бушат ырлар, чүлмәкләрне
чәлпәрәмә китерерләр. 13 Бәйт-Элдәге илаһк а өметләнеп оятк а калган Исраи лдәй,
Мәаб та илаһ ы Кемош арк асында хур бул ыр.
14
15

16
17

18

«Ничек итеп сез: „Курк усыз, бат ыр суг ышч ылар без!“ –
дип әйтә аласыз?!
Мәаб иле җимерелгән,
шәһәрләре басып алынган,
асыл егетләре кырыл ып беткән, –
ди Патша, исеме Күкләр Хуҗ асы Раббы булган Зат. –
Мәабн ың һәлак бул ыр көне якынлаша,
аның өстенә бәла ябырыл ып килә.
Кызган ыг ыз аны, барл ык күршеләре,
данл ы исемен бел үче барл ык кешеләр:
„Кайг ы! Куә тле схөкемдарл ык тая г ы,
дан тая г ы сынд ы!“ – дип әйтег ез.
Әй Дибон каласында яшәүчеләр,
дәрәҗәле урын ыг ыздан төшег ез дә

* 48:9 Мәа б тәм ам җим ер ел ер, шуң а күрә аның өст ен ә тоз сиб ег ез... –

Яһүд телендә әлег е җөмлә
«Мәабк а канатлар бирег ез, һәм ул очып китәр» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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19

20

кибеп-корыган туфракк а утырыг ыз,
чөнк и Мәабн ы вәйран кыл уч ы,
ныг ытмаларыг ызн ы җимерүче килә.
Юл читендә басып карап торыг ыз,
Арог ыр каласында яшәүчеләр,
кач ып баруч ы ир вә хат ыннардан: „Ни булд ы?“ – дип сораг ыз.
Мәаб хур булд ы, җиңелде – үкереп, илереп елаг ыз!
Мәабн ың харап бул уы н Арнон яр буйларында игълан
итег ез».

– Яссы таул ыкларда урнашк ан барл ык шәһәрләргә: Хул унга, Яһаск а, Мефагат
ка, 22 Дибонга, Нәбуга, Бәйт-Диблатаимгә, 23 Кыръятаимгә, Бәйт-Гәмулга, БәйтМегонга, 24 Кыръютк а, Босрага – Мәаб җирендәг е ерак һәм якын шәһәрләрнең
барысына хөкем килде.
21

25

«Мәабн ың мөг езе* киселде,
кул ы сынд ы», – дип белдерә Раббы.

Исергәнче эчертег ез аны, чөнк и ул Раббыга карш ы күтәрелде. Әйдә, Мәаб үзе
нең косыг ында аунасын, адәм көлкесенә калсын! 27 И Мәаб, Исраи л өстеннән син
көлгән идең түг елме?! Ул угрыл ык өстендә тот ылган сыман, аның хак ында сөйл и
башлауга, баш ыңн ы чайк ый идең түг елме?!
26

28

«Шәһәрләрег езне калд ырып китег ез дә кыя лар арасында яшәг ез,
Мәаб кешеләре,
упк ын читендә оя коруч ы күгәрченнәр кебек бул ыг ыз!» –
ди Раббы.
Мәа бның тәкәбберлеге һәм һәлак булуы

29

30

31

* 48:25 Мөг ез

Мәабн ың тәкәбберлег е,
чиксез тәкәбберлег е хак ында ишеттек без,
үзен зурга куюы, мактанч ыкл ыг ы,
һавал ы, масаючан бул уы хак ында ишеттек.
«Аның тәкәбберлег ен беләм Мин, –
дип белдерә Раббы. –
Аның мактан ып сөйлән үе дә,
кылган гамәлләре дә – ялган.
Шуңа күрә Мин, Мәабн ы кызган ып, күз яшьләре түгәм,
бөтен Мәаб өчен үкереп-үкереп елыйм,
Кыйр-Херес* халк ын уйлап кайг ырам.
– көч-кодрәт билг есе.
– Мәабн ың элеккег е башк аласы.

* 48:31 Кыйр-Херес
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32

33

И Сибма каласын ың йөзем куаклары!
Синең хакта Мин Ягызер каласын кызган ып елаганнан да ныграк
елыйм.
Синең йөзем ботакларың диңг ез аръя г ына – Ягызерга кадәр җитте.
Әмма синең җәйг е җимешләреңне
һәм өлг ереп җиткән йөземеңне харап итте җимерүче.
Уңд ырышл ы Мәаб җирендә
шатл ык вә күңел ачу авазлары ишетелм и хәзер.
с
Йөзем изг ечләрне Мин шәрабсыз калд ырд ым –
инде беркем шатланып-сөенеп йөзем таптам ый.
Кычк ырган тавышлар ишетелә,
тик алар куан ычл ы түг ел.

34 Хишбун вә Элг але иңр әв е Яһаск а, Сог арг а, Хорунаимгә, Эгләт-Шелишиягә
кадәр җитәчәк, хәтта Нимрим сулары да кибәр. 35 Мәаб гыйбадәтх анәләрендә,
калк у җирләрдә корбаннар китерүче һәм үз илаһларына хуш исле сумала-майлар
көйрәт үче кешеләрне юк итәм! – дип белдерә Раббы. – 36 Шуңа күрә җан ым Мәаб
хак ында курай кебек сызлана; әйе, Кыйр-Херес халк ы өчен йөрәг ем курай кебек
сызлана Минем, чөнк и алар җыйган мал һәлак булд ы.
37

38

Кайг ыдан һәммәсенең баш ы кырылган,
сак ал ы киселгән, кул ы җәрәхәтләнгән,
һәм өсләрендә тупас тук ыма.
Мәабтаг ы барл ык өй түбәләрендә вә мәйданнарда
фәк ать елау-сыктау гына ишетелә,
чөнк и Мин Мәабн ы кирәксез савыт сыман ват ып ташлад ым», –
дип белдерә Раббы.

«Мәаб җимерелде!» – дип үкереп елый хал ык, «Мәаб дошманнан кач ып хур
булд ы!» – ди. Мәаб бөтен күршеләре алд ында мәсхәрәгә калд ы, шом сала торган
бер нәрсәгә әйләнде.
39

40

41

42
43
44

Раббы болай дип әйтә:
«Менә, дошман бөркет кебек ябырыл ып килер дә
канатларын Мәаб өстенә җәя р.
Мәаб шәһәрләре басып алын ыр, кальгалары яулан ыр.
Мәаб суг ышч ыларын ың йөрәг е ул көнне
тулгак газаплары кичерүче хат ынн ык ы сыман курк ып кал ыр.
Раббыга карш ы баш күтәргән өчен, Мәаб хал ык буларак юк ителер.
Сезне, мәабиләр, афәт, чок ыр вә тозак көтә, –
дип белдерә Раббы. –
Афәттән кач ып кот ылган ы чок ырга төшәр,
чок ырдан чыкк ан ы тозакк а эләг ер.
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Бу бәла-казаларны Мин Мәабк а җәза елында яуд ырырм ын.
Бу – Раббы сүзе.
45

46

47

Кач ып баруч ылар, хәлдән таеп,
Хишбун каласын ың диварлары күләгәсендә туктап калд ы,
әмма Хишбуннан – ут,
Сихон патша йорт ыннан ялк ын бөркелеп,
Мәаб кавеменең чигәләрен,
фетнәчел халк ын ың баш түбәсен янд ырд ы.
Кайг ы сиңа, әй Мәаб!
Кемош исемле илаһ ына табынган хал ык һәлак булд ы!
Угылларың әсирлеккә төште,
кызларың да әсир ителде.
Ләк ин киләчәк көннәрдә
Мәабк а Мин элеккег е мул-имин торм ыш ын кайтарырм ын.
Бу – Раббы сүзе».

Мәабк а чыгарган хөкем сүзләре шуш ында тәмамлана.

49

Раббының аммон иләргә чыгарган хөкеме
1

2

Аммон иләр турында Раббы болай ди:
«Исраи лнең угыллары юкм ын и?!
Варисы юкм ын и аның?!
Ни өчен соң Гәд җирен илаһ Милк үм* биләп алган
һәм халк ы аның* Гәд шәһәрләрендә яши?
Әмма шунд ый көннәр килер, – дип белдерә Раббы, –
аммон иләр мәркәзе Рабаһк а карш ы
Минем ихт ыя рым буенча суг ышчан авазлар яңг ырар;
һәм ул шәһәр хәрабәләр өеменә әйләнер,
әйләнә-тирәдәге авыллар янып бетәр, – ди Раббы. –
Шунда Исраи л үз җирен дошманнардан кире
кайтарыр.

3

4

* 49:1 Милк үм
* 49:1 ...халкы

Үкереп ела, Хишбун, чөнк и Гай шәһәре вәйран булган!
Рабаһ каласын ың кызлары, кычк ырып елаг ыз,
тупас тук ымага төренеп, күз яшьләре түг ег ез,
елаг ыз һәм арлы-бирле суг ыл ып йөрег ез,
чөнк и илаһ ыг ыз Милк үм
үзенең каһиннәре, түрәләре белән бергә сөрг ен китә.
И хыя нәтчел Аммон-кыз,
– аммон иләр табынг ан илаһ. Аның икенче исеме: Мол ых.
аның... – Биредә аммон иләр турында сүз бара.
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нигә син уңд ырышл ы үзәннәрең белән мактанасың,
үзеңнең хәзинәләреңә ышан ып торасың,
„Кем миңа карш ы килер?!“ – дисең.
5
Менә, Мин синең өстеңә һәр яктан афәт яуд ырам, –
ди Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы. –
Артыгызга-алдыгызга карам ый качарсыз,
ләк ин ул качакларн ы кабат беркем җыеп алмас.
6 Әмма шуннан соң Мин аммон иләрг ә элеккег е мул-имин торм ышларын кай
тарырм ын», – дип белдерә Раббы.
Раббының эдом иләргә хөкем чыгаруы
7

Күкләр Хуҗ асы Раббы Эдом* турында болай ди:
«Теманда* зирәкләр беткәнмен и инде,
акылл ы кешеләр киңәш бирә алм ый башлаганм ы,
аларн ың зирәклег е саекк анм ы?!
8
Кире борыл ыг ыз, кач ыг ыз,
тирән мәгарәләргә яшеренег ез, Дедан кешеләре,
чөнк и Эсауга җәза бирер көнем җитте –
Мин аның өстенә афәт җибәрәм!
9
Әгәр сезнең янга йөзем җыюч ылар килгән булса,
ботакларда берн ичә җиләк калд ырыр иде;
төнлә караклар килсә дә,
үзләренә кирәк кадәр генә урлар иде;
10
ә Мин Эсаун ы тәмам шәрә калд ырганч ы тунарм ын,
аның яшерен урыннарын фаш итәрмен,
һәм ул берк айда да посып ята алмас.
Аның балалары, туганнары вә күршеләре һәлак бул ыр,
үзенең дә гомере киселер.
11
Ятимнәреңне янымда калд ыр, Эдом:
Мин аларн ың гомерен сакларм ын,
тол хат ыннарың да өметләнеп торсын Миңа».

Раббы болай ди:
– Ачуы м касәсеннән эчәргә лаек булмаганнар да эчкәч, ничек инде син, Эдом,
җәзасыз кал ырсың?! Син җәзасыз калмассың, касәдән һичш иксез эчәрсең! 13 Үз
Зат ымнан ант итеп әйтәм: Босра шәһәре курк ын ыч хәлгә килер, хур ителер, тәмам
вәйран бул ыр, каргалган урынга әйләнер, әйләнә-тирәсендәге шәһәрләр дә мәңг е
хәрабә бул ып кал ыр, – дип белдерә Раббы.
14
Раббыдан мин бер хәбәр ишеттем:
12

* 49:7 Эдом –

Эсаун ың икенче исеме (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 25:30); эдом иләрнең нәселбаш ы.
– Эдом (Эсау) оныг ын ың исеме белән аталг ан төбәк. Биредә бөт ен Эдом иле
күздә тот ыла.

* 49:7 Тем ан
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«Җыел ыг ыз да Эдомга карш ы суг ышк а күтәрелег ез!»
Мон ы әйтер өчен, хал ыкларга Ул Үзенең илчесен җибәргән.
«Хал ыклар арасында Мин сине иң мескене итәрмен,
адәм мыск ыл ына калд ырырм ын.
16
Рәх имсезлег ең вә йөрәг еңнең тәкәбберлег е алдад ы сине.
Син кыя ташлар арасында, түбәҗ ирдә яшәсәң дә,
бөркет сыман, ояңн ы биек урында корсаң да,
Мин сине аннан бәреп төшерермен! – ди Раббы. –
17 Һәм Эдом шом сала торг ан бер урынг а әйләнер; шул тир әдән узып баруч ы һәр
кем, кот ы алын ып, аның җәрәхәтләрен күреп сызг ырып куя р.
18
Сәд үм, Гам ура вә алар тирәсендәг е шәһәрләр ничек вәйран булса,
Эдом да шул хәлгә төшәр –
анда беркем килеп урнашмас, һичбер кеше яшәмәс, – ди Раббы. –
19
Менә, Үрд үн буендаг ы куаклар арасыннан
чәчәкле көт үлеккә килеп чыкк ан арыслан кебек,
эдом иләрне Мин күз ачып йомган арада куы п җибәрермен,
аларн ың иң шәп сарык тәкәләрен сайлап алырм ын.
Минем белән кем тиңләшә,
кем Мине хөкемгә тарта алыр?!
Нинд и көт үче Миңа карш ы чыгар?!
15

20

Шулай итеп, – ди Раббы. –
Раббын ың Эдом турындаг ы карарын,
Теман кешеләренә каг ыл ышл ы ния тен тыңлаг ыз.
Хакт ыр: көт үдәг е яшь малларн ы сөйрәп алып китәрләр,
алар белән бергә көт үлекне дә харап итәр Ул.
21
Эдом гөрселдәп ауганда, җир тетрәр,
үкереп елаган тавышлар хәтта сКам ышл ы диңг ез буенда ишетелеп
торыр.
22
Менә, дошман бөркет кебек ябырыл ып килер дә
канатларын Босра өстенә җәя р;
һәм Эдом суг ышч ыларын ың йөрәг е ул көнне
тулгак газаплары кичерүче хат ынн ык ы сыман курк ып кал ыр».
Дәмәшкъкә киләсе бәла

23

Дәмәшкъ турында.

24

«Күршедәг е Хамат белән Арпад шәһәрләре апт ырашта,
чөнк и кайг ыл ы хәбәрне ишеттеләр.
Алар калт ырап төштеләр;
дулк ынланган диңг ез тын ычлана алмаган кебек борч уга калд ылар.
Дәмәшкъ, бат ырл ыг ын җуеп, кач ып китте –
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25
26

27

курк уга калд ы,
бала табуч ы хат ын кебек тулгакл ый вә газаплана ул.
Данл ыкл ы шәһәр, Минем шатл ыг ым,
шулай ташланд ыкм ы хәзер?!
Хакт ыр: ул көнне аның яшь егетләре мәйданнарда егыл ып кал ыр,
бөтен суг ышч ылары һәлак бул ыр.
Бу – Күкләр Хуҗ асы Раббы сүзе.
Дәмәшкъ диварларына Мин ут төртермен,
һәм ул ут Бен-Һадад патшан ың зиннәтле сарайларын юк итәр».
Кыдар белән Хатсорга чыгарган хөкем

Кыдар турында һәм Бабил патшасы Нәбух аднессар тар-мар иткән Хатсор*
патшал ыклары турында Раббы болай ди:
«Әйдәг ез, Кыдарга карш ы чыг ыг ыз
һәм Шәрык кабиләләрен юк итег ез!
29
Аларн ың чат ырларын вә көт үләрен,
чат ыр пәрдәләрен,
барл ык кирәк-яракларын вә дөя ләрен тарт ып алырлар,
аларга: „Һәр тарафтан дәһшәт яный!“ – дип кычк ырырлар.
30
Хатсорда яшәүчеләр, кач ыг ыз, китег ез тизрәк,
тирән мәгарәләрдә яшеренег ез! – дип белдерә Раббы. –
Бабил патшасы Нәбух аднессар сезнең хакта карар кабул итте,
сезгә карш ы ния т кылд ы.
31
Әйдәг ез, тын ыч кына яшәп ятк ан
шуш ы гамьсез хал ыкк а карш ы чыг ыг ыз! – дип белдерә Раббы. –
Капк алары да, бикләре дә юк аларн ың,
башк а хал ыклардан аерым яши алар.
32
Дөя ләре бүтәннәргә табыш бул ыр,
көтү-көтү маллары урланыр-таланыр;
чигә чәчләрен кырып йөрүче бу адәмнәрне
төрле тарафларга җилләргә чәчәрмен,
һәр яктан аларга бәла җибәрермен, – дип белдерә Раббы. –
33
Хатсор – чүл бүреләре өчен сыен ыр урын,
мәңг е шәрә ялан бул ыр.
Анда һичкем яшәмәс,
адәм угл ы анда урнашмас».
28

Раббының Эламга бәла-каза җибәрүе
Яһүдә патшасы Сәд ык ый я хак имлек итә башлаган чорда, Ирем ия пәйгамбәргә
Элам иле турында Раббы сүзе килеп иреште.
35 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
34

* 49:28 Кыд ар,

Хатсор – гарәп кабиләләре яшәг ән төбәкләр.
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36

37

38
39

50

«Менә, Эламга көч биргән җәя не Мин сынд ырырм ын!
Эламга карш ы күкнең дүрт ягыннан дүрт җил куптарырм ын,
аларн ы шул җилләргә чәчәрмен,
һәм куы лган эламл ылар барып сыенмаган хал ык табылмас.
Эламлыларны Мин дошманнары
һәм аларга үлем теләүчеләр карш ында калт ырый торган итәрмен;
аларга бәла-каза җибәрермен,
ачу-ярсуымны яуд ырырм ын, – ди Раббы, –
артларыннан кыл ыч җибәреп, тәмам кырып бетерермен.
Тәхетемне Мин Эламда куя рм ын,
андаг ы патшан ы вә түрәләрне юк итәрмен, – дип белдерә Раббы. –
Әмма киләчәк көннәрдә Мин
Эламга элеккег е мул-имин торм ыш ын кайтарырм ын.
Бу – Раббы сүзе».
Бабилнең җиңелүе. Әсир киткәннәрнең үз өйләренә кайтуы

Килдан иләр яшәгән Бабил иле турында Ирем ия пәйгамбәр аша Раббыдан
монд ый сүз килеп иреште:
2
«Хал ыкларга игълан кыл ыг ыз, хәбәр итег ез.
Байрак күтәреп, яшерми-нитми шун ы белдерег ез:
„Бабил алынд ы,
Бәл мәсхәрәгә калд ы,
Мард ук* аударып ташланд ы –
Бабил потлары хур булд ы,
җирәнг еч сыннары җимерелде!“ – дип әйтег ез.
3
Төнья ктан Бабилгә карш ы бер хал ык күтәрелде;
бабиллеләрнең җирен алар чүлгә әйләндерер,
анда һичкем яшәмәс,
кешеләр дә, җәнлекләр дә ташлап китәр ул җирне.
1

4
5

6

* 50:2 Бәл,

Шул көннәрдә, шул вак ытта, – дип белдерә Раббы, –
Исраи л вә Яһүдә халк ы елый-елый үзенең Раббы Алласын эзләр.
Алар Сионга алып бара торган юлн ы сорашт ырырлар
һәм, йөзләрен шул тарафк а борып:
„Әйдәг ез, Раббыга баглан ыйк,
Аның белән мәңг елек, оныт ылмас килеш ү төзик!“ – дия рләр.
Минем халк ым адашк ан сарыклар сыман иде;
көт үчеләре аларн ы юлдан язд ырд ы,
таулар арасына тарал ырга ирек бирде;
таулар, калк ул ыклар арасында йөри торгач,
Мард ук (яһүдчә: Меродах) – бабиллеләр табынг ан баш илаһлар.
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7

яшәгән урын ын онытт ы алар.
Сарыкларыма тап булган һәркем аларн ы ашад ы;
дошманнары: „Без гаепле түг ел,
чөнк и алар үзләренең көт үлек җире,
ата-бабаларының өмете булган
хак Раббыга карш ы гөнаһ кылд ылар“, – диделәр».
Бабилне җәз ага тарту. Исраи лне кичерү

8
9

10
11

12

13

14

15

16

«Килдан иләр яшәгән Бабил иленнән кач ыг ыз,
көт ү алд ыннан барган кәҗә тәкәсе кебек барыг ыз!
Чөнк и Мин менә төнья к җиреннән
Бабилгә карш ы бөек хал ыкларн ы җыеп китерәм;
алар сафларга тезелеп килерләр
һәм, төнья ктан һөҗ үм итеп, Бабилне басып алырлар;
аларн ың уклары һәрвак ыт тиешле урынга эләгә,
ул уклар – оста суг ышч ыларн ың укларыд ыр.
Килдан иләр җире тәмам талан ып бетәр,
дошман аны гарык булганч ы талар! – дип белдерә Раббы. –
Сез күңел ачасыз, тантана итәсез,
Минем биләмәмне талауч ы бабиллеләр!
Бол ында бозау кебек сикерешәсез,
тайлар кебек кешн исез,
ләк ин сезнең анаг ыз хур бул ыр,
сезне туд ырган хат ын мәсхәрә ителер;
хакт ыр: хал ыклар арасында ул иң мескене,
как дала, корып-кипкән җир кебек бул ыр.
Раббын ың ачуы чыг ып,
кеше яшәм и торган урынга әйләнер ул җир,
бөтенләй ташланд ык бул ып кал ыр;
Бабил яныннан үткән һәркем шомлан ып кал ыр,
аның җәрәхәтләрен күреп сызг ырып куя р.
Бабил тирәл и суг ышчан тәрт иптә тезелеп басыг ыз;
укч ылар, җәя г езне киереп атыг ыз аңа, укларн ы жәлләмәг ез,
чөнк и Бабил Раббыга карш ы гөнаһ кылд ы!
Бабилгә карш ы һәр тарафтан тавыш күтәрег ез!
Ул җиңелде, манаралары ауд ы аның, диварлары җимерелде –
Раббы үче бу.
Җәзага тарт ыг ыз аны,
башк аларга нәрсә эшләгән булса,
аның үзенә дә шун ы эшләг ез!
Бабилдә орл ык чәч үчене дә,
урып-җыю вак ыт ында кул ына урак алуч ын ы да юк итег ез!
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Аяусыз кыл ычтан курк ып, һәр килмешәк
үз халк ына әйләнеп кайт ыр, үз җиренә качар.
17

18

Исраи л – арысланнар куы п таратк ан көт ү ул;
башта аны Ашш ур патшасы ашад ы,
аннары Бабил патшасы Нәбух аднессар
сөя кләренә кадәр кимереп бетерде.

Шулай итеп, Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди:
„Менә, Мин Ашш ур патшасын җәзалаган кебек,
Бабилнең патшасын һәм аның җирен җәзаларм ын.
19
Ә Исраи л көт үен Мин үз җиренә кайтарырм ын,
һәм ул Кәрм илдә вә Башанда утлап йөрер,
Эфраи м тауларында вә Гил ыгадта тамаг ын туйд ырыр“».

– Шул көннәрдә, шул вак ытларда, – дип белдерә Раббы, – Исраи лнең җина
ятен эзләрләр, ләк ин тырыш улары юкк а бул ыр; Яһүдәнең гөнаһ ын эзләрләр, әмма
берн и тапмаслар, чөнк и Үзем исән калд ырган кешеләрне Мин кичерермен.
20

Үзенең изге йортын җимерүчеләрдән Раббының үч алуы
21

22
23
24

25

26

«Мератаи м җиренә,
шулай ук Пыкодта* яшәүчеләргә карш ы һөҗ үмгә күтәрелег ез!
Үтерег ез аларн ы, соңг ы кешесенә кадәр кырып бетерег ез, –
дип белдерә Раббы, –
Мин кушк аннарн ың барын да эшләг ез!
Шуш ы илдә сугыш-кырылыш тавыш ы яңг ырый,
бар нәрсә җимерелә!
Бөтен дөнья н ы җимерүче чүкеч инде үзе яргаланган, ват ылган.
Хал ыклар күз алд ында Бабил коточы рг ыч бер нәрсәгә әверелде.
Мин сиңа ятьмә куйд ым, Бабил,
һәм син, үзең дә сизмәстән, шул ятьмәгә эләктең.
Миңа карш ы баш күтәргән өчен, сине табып эләктереп алд ылар.
Раббы Үзенең саклаг ыч ын ачт ы
һәм газап коралларын алып чыкт ы,
чөнк и Хак имнең, Күкләр Хуҗ асы Раббын ың,
килдан иләр җирендә башк арасы эше бар.
Бар тарафтан Бабилгә һөҗ үм итег ез,
аның амбарларын ачыг ыз,

* 50:21 Мерат аи м, Пыкод –

Бабил илендәг е өлкәләр. Яһүд телендәг е текстта сүз уйнат у: «ме
ратаи м» – фетнә өст енә фетнә, «пекод» – җәза бирү. Бабилнең үзен тасвирлап, әлег е сүзләр
аның фетнә өст енә фетнә оешт ырг ан өчен җәзаг а тарт ылачаг ын аңлата.
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27

28

29

30

31

32

бар мал ын ашл ык көшеле сыман итеп бер урынга өег ез;
илне тул ысынча җимерег ез – берн и калмасын!
Аның барл ык үгезләрен чал ыг ыз!
Әйдә, суемга барсыннар!
Кайг ы аларга! Үзләренә тәгаенләнгән җәза көннәре җитте!
Әнә, Бабилне ташлап кит үчеләрнең тавыш ы ишетелә;
алар, Сионга килеп, Үзенең Изг е йорт ы өчен
Раббы Аллабызн ың үч алуы турында сөйләмәкчеләр.
Бабилгә һөҗ үм итәр өчен, укч ыларн ы чак ырыг ыз!
Җәя ләрен киереп, шәһәрне камап алсыннар –
беркем кач ып кот ыл ырл ык булмасын!
Аңа, эшләренә карап, әҗерен бирег ез,
ул ни кылган булса, үзенә дә шун ы кыл ыг ыз,
чөнк и Раббыга – Исраи лнең изг е Зат ына карш ы баш күтәрде ул.
Шулай, ул көнне Бабилнең яшь егетләре
мәйданнарда егыл ып кал ыр,
барл ык суг ышч ылары һәлак бул ыр, – дип белдерә Раббы. –
Менә, Мин сиңа карш ы күтәреләм, тәкәббер Бабил, –
ди Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы, –
чөнк и синең көнең – сиңа җәза бирер вак ыт җитте!
Тәкәббер әнә абын ып егыл ыр,
һәм аны беркем күтәреп торг ызмас.
Аның шәһәрләренә Мин ут сал ырм ын,
һәм ялк ын тирә-яктагы бар нәрсәне ялмап алыр».
Раббының Үз халкын яклавы

33

Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
«Яһүдә халк ы кебек үк, исраи л иләр дә җәбер-золымнан интегә;
әсир итүчеләрнең һәммәсе аларн ы кулларында нык тота,
һич кенә дә ычк ынд ырырга теләм и.
34
Ләк ин аларн ы йол ып алуч ы Зат көчле,
Аның исеме – Күкләр Хуҗ асы Раббы!
Үз халк ын Ул һичш иксез яклар,
ил-йортларына тын ычл ык иңдерер,
ә Бабилдә яшәүчеләрнең тын ычл ыг ын алыр.
35

36

Килдан иләргә – бөтен Бабил кешеләренә,
аның түрәләренә, акыл ияләренә кыл ыч төшсен! –
дип белдерә Раббы. –
Кыл ыч Бабил сихерчеләренә төшсен! –
Аларн ың акыл ын алсын!
Гая рь суг ышч ыларына төшсен! –
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37

38

39

40

41

42

43

44

Аларн ы калт ырарга мәҗбүр итсен!
Кыл ыч Бабил атларына вә арбаларына,
чит хал ыклардан торган гаскәренә төшсен! –
Аларн ы курк ак хат ыннар итсен!
Кыл ыч Бабил хәзинәләренә төшсен! –
Аларга талау килсен!
Корыл ык башлан ып*, елга-сулары кибеп бетсен,
чөнк и потлар җире бу!
Шул шомланд ырг ыч сыннар илнең халк ын акылдан язд ырд ы инде.
Хакт ыр: анда кырг ый җәнлекләр,
сыртланнар вә тәвә кошлары яшәр.
Бу җиргә һичк айчан кеше килеп урнашмас,
һәм буы н арт ы буы н алыш ына торса да,
ул шулай ташланд ык хәлдә кала бирер.
Сәд үм, Гам ура вә алар тирәсендәг е шәһәрләрне
Аллаһ ы ничек вәйран итсә,
бу җир дә шул хәлгә төшәр:
анда беркем килеп урнашмас, һичбер кеше яшәмәс, – ди Раббы, –
Менә, төнья ктан бер хал ык килә;
җир читеннән бөек кавем
һәм күп кенә патшалар күтәрелеп чыга.
Кулларына җәя белән сөңг е тотк аннар;
алар миһербансыз вә шәфк атьсез;
тавышлары – диңг ез шавыдай.
Атларга атлан ып киләләр;
сиңа карш ы суг ыш ыр өчен, Бабил-кыз,
һәммәсе бер бул ып, сафк а тезелгәннәр.
Алар хак ындаг ы хәбәрне ишеткәч,
Бабил патшасын ың куллары хәлсезләнеп сал ын ып төште,
хәсрәт баст ы аны;
тулгак тотк ан хат ын кебек газапланд ы ул.
Менә, Үрд үн буендаг ы куаклар арасыннан
чәчәкле көт үлеккә килеп чыкк ан арыслан кебек,
бабиллеләрне Мин күз ачып йомган арада куы п җибәрермен,
аларн ың иң шәп сарык тәкәләрен сайлап алырм ын.
Минем белән кем тиңләшә,
кем Мине хөкемгә тарта алыр?!
Нинд и көт үче Миңа карш ы чыгар?!»

* 50:38 Корылык

башланып... – Яһүд телендә әлег е гыйбарә «кыл ыч төшеп» диг әнне дә аңла

тырг а мөмк ин.
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45 Шулай итеп, Раббын ың Бабил турындаг ы карарын, килдан иләрг ә каг ыл ышл ы
ния тен тыңлаг ыз:
хакт ыр: көт үдәг е яшь малларн ы сөйрәп алып китәрләр,
алар белән бергә көт үлекне дә харап итәр Ул.
46
Бабилне яулаганда купк ан шау-шудан җир тетрәр,
үкереп елаган тавышларын башк а хал ыклар ишетеп торыр.

51

Раббының Бабилдән үч алуы
Раббы болай ди:
«Менә, Мин Бабилгә, Ләб-Камайда* яшәүчеләргә карш ы
Үземнең җимерүче җилемне кузгатам.
2
Бабилгә чит кавемнәрне җибәрәм:
алар, бодай җилгәргәндәй, Бабилне җилгә тузд ырырлар,
җирен таларлар,
бәла килгән көнне һәр тарафтан аңа һөҗ үм итәрләр.
3
Бабил укч ыларына җәясен киерергә ирек бирмәг ез,
көбә күлмәкләрен кия ргә юл куймаг ыз!
Бабилнең яшь егетләрен кызганмаг ыз,
бөтен гаскәрен тул ысынча юк итег ез!
4
Килдан иләр җире мәетләр белән тулсын,
кыл ычтан төзәлмәс яра алганнар
Бабил урамнарында ятып калсын.
5
Чөнк и Исраи л вә Яһүдәне үз Алласы,
Күкләр Хуҗ асы Раббы, ялг ыз калд ырмад ы,
гәрчә Исраи лнең изг е Зат ы алд ында
җирләре гөнаһк а батк ан булса да.

1

6

7

8

Бабил кылган җиная т ьләр арк асында һәлак булмас өчен кач ыг ыз
аннан,
гомерег езне саклап кал ыг ыз,
чөнк и Раббын ың үч алыр вак ыт ы җитте;
һәм Ул аңа тиешле әҗерен кайтарыр!
Бабил – Раббы кул ындаг ы алт ын касә иде,
бөтен дөнья н ы исертте ул;
аның шәрабын эчеп, хал ыклар акылларын җуйд ылар.
Кинәт кенә егыл ып, Бабил ват ылд ы –
кызган ып елаг ыз аны!
Җәрәхәтләренә бәлзәм алып килег ез,
бәлк и, әле терелер ул».

* 51:1 Ләб-Камай

– яһүдчә «дошманнарымн ың йөрәг е» мәгънәсендә. Әлег е исем биредә Ба

билне аңлата.
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9

«Без Бабилне дәвалап карад ык,
ләк ин ул терелмәде, – диде хал ыклар. –
Калд ырыг ыз аны,
һәрк айсыбыз үз җиренә китсен,
чөнк и Бабилгә чыгарган хөкем күкләргә җитте,
бол ытларга кадәр күтәрелде».

10

«Раббы безне аклад ы:
әйдәг ез, Сионга барып,
Раббы Аллабызн ың бөек эшләре турында хәбәр итик!»

11

Укларыг ызн ы очлаг ыз, садакларыг ызн ы тут ырыг ыз!
Раббы, Үз йорт ы өчен үч алырга,
Бабилне юк итәргә ния тләп,
Мадай патшаларын Бабилгә карш ы кузгатт ы.
Бабил диварлары карш ында байрак күтәрег ез,
сакч ылар сан ын артт ырыг ыз,
күзәтчеләр куег ыз,
һөҗ үм итәргә әзер торыг ыз!
Раббы Үз ния тен гамәлгә ашырыр –
Бабил халк ы турында әйт кәннәрен үтәм и калмас.
Әй син, зур сулар янында яшәүче,
бай хәзинәгә ия булган шәһәр!
Соңг ы сәгатең сукт ы,
гомер җебең өзелде синең.
Күкләр Хуҗ асы Раббы Үз Зат ыннан ант итеп әйтте:
«Хакт ыр: сине саранча чирүе сыман дошман гаскәре басып алыр,
аларн ың гал ибанә авазлары синдә яңг ырап торыр!»

12

13

14

Раббының кодрәтенә һәм зирәклегенә мәдх ия
15

16

17

18

Раббы Үзенең кодрәте белән җирне бар итте,
зирәклег е белән галәмне ныг ытт ы,
гак ыл ы белән күкләрне түшәде.
Ул аваз сал уга,
күкләр киңлег ендә сулар шаул ый башл ый.
Җирнең читләреннән бол ытлар алып килә Ул,
яшенле яңг ырларын яуд ыра,
Үзенең саклаг ычларыннан җилләр истерә.
Аның алд ында һәр кеше ахмак вә надан;
көмешче, пот-сыннар коеп, үзен хур гына итә,
чөнк и ул ясаган әйберләр – ялган,
һәм аларн ың җаны-тыны юк.
Берн игә яраксыз,
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19

адаш удан килеп чыкк ан бу нәрсәләр җәза көнендә юкк а чыгачак.
Ләк ин Ягък уб нәселенең Өлеше, Аллаһ ы, анд ый түг ел:
Ул – һәммә нәрсәне бар кылган Зат,
һәм Исраи л халк ы – Аның биләмәсе;
Аның исеме – Күкләр Хуҗ асы Раббы!
Бабил – Раббының чүкече

20

21
22

23

24

25

26

«Син, Бабил, – Минем чүкечем, суг ыш корал ым;
синең ярдәмеңдә Мин хал ыкларн ы кырам,
патшал ыкларн ы бөлдерәм,
атларн ы вә җайдакларын җиңәм,
арбаларн ы вә йөкчеләрен тар-мар китерәм,
ирләрне вә хат ыннарн ы,
картларн ы вә яшьләрне,
егетләрне вә кызларн ы юк итәм,
көт үчене һәм аның көт үен,
игенчене һәм аның үгезләрен,
өлкә башл ыкларын вә идарәчеләрен үтерәм Мин.
Ләк ин Бабилгә, килдан иләр җирендә яшәүче бар хал ыкк а
Сионда кылган явызл ыклары өчен Мин
сезнең күз алд ында тиешле җәзасын бирермен.
Бу – Раббы сүзе.
Әй Бабил, син, таудай бул ып, бөтен дөнья н ы һәлак итәсең,
шун ың өчен Мин сиңа карш ы күтәрелермен, – дип белдерә Раббы, –
сиңа таба кул ымн ы сузып,
кыя башларыннан түбән таба тәгәрәтермен,
янып күмерләнгән тау итәрмен сине.
Өйнең дивар почмаклары өчен дә,
ниг езе өчен дә синнән таш алмаслар,
син мәңг егә буш җир бул ып кал ырсың.
Бу – Раббы сүзе».
Бабилнең яулап алынуы

27

28

Ил өстендә байрак күтәрег ез,
хал ыкларга бырг ы кычк ырт ыг ыз!
Хал ыкларн ы Бабилгә карш ы орышк а әзерләг ез,
аңа карш ы Арарат, Минн и вә Ашкеназ патшал ыкларын чак ырыг ыз,
гаскәрбаш ы билг еләг ез,
саранча чирүедәй исәпсез-хисапсыз атларыг ызн ы юнәлтег ез!
Бабилгә карш ы хал ыкларн ы,
Мадай патшаларын, өлкә башл ыкларын, идарәчеләрен
һәм аларга буйсынган бар илләрне суг ышк а әзерләг ез!
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30

31-32

33

Күкләр Хуҗ асы Раббы, Исраи л Алласы, болай ди:
«Бабил-кыз ынд ыр табаг ындаг ы ашл ыкк а тиңдер:
тиздән урак өсте җитәр, һәм аны сугарлар».
34

35

36

Җир тетри, калт ырана,
чөнк и Раббын ың Бабилгә карш ы ния тләгәне гамәлгә ашт ы –
кеше яшәм и торган чүлгә әйләнде ул.
Бабил гаскәриләре, суг ыш удан туктап, кальгаларында утыра –
көчләре бетте,
курк ак хат ыннар кебек булд ы алар;
Бабил биналары – ут-ялкын эчендә,
капк а бикләре – җимерек.
«Шәһәребезне басып алд ылар,
кич үләрне кулга төшерделәр,
ныг ытмалар – ялк ын эчендә,
суг ышч ылар – курк уда!»
дигән хәбәрне Бабил патшасына җиткерер өчен,
чапк ын арт ы – чапк ын,
йом ышч ы арт ы йом ышч ы йөг ерә.

«Бабил патшасы Нәбух аднессар кимерде безне, ашап бетерде,
буп-буш чүлмәккә әйләндерде;
аждаһадай йотт ы,
карын ын татл ы нигъмәтләребез белән тут ырд ы,
аннары безне чыгарып ташлад ы.
Без кичергән җәбер-золымны Бабил үзе дә кичерсен! –
дия р Сион кешеләре. –
Безнең кан – килдан иләр өстендә!» –
дия р Иерусал им халк ы.

Шулай итеп, Раббы болай ди:
«Менә, Мин сезне якларм ын,
сезнең өчен үч алырм ын,
Бабилнең елгасын киптерермен,
су чыганакларын корыт ырм ын!
37
Бабил – хәрабәләр өеменә,
чүл бүреләре сыена торган урынга әйләнер,
коточы рг ыч бер нәрсәгә әверелер,
адәм мыск ыл ына кал ыр,
һәм анда һичкем яшәмәс.
38

Килдан иләр арысланнар кебек үкерер,
арыслан балаларыдай ырылдар.
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40

41

42
43
44

45
46

Алар тәмам кызып җиткәч,
мәҗлес оешт ырырм ын һәм, туйганч ы күңел ачсыннар да
мәңг елек йок ыларыннан уянмасыннар дип,
исергәнче эчертермен, –
дип белдерә Раббы. –
Мин аларн ы бәрән, сарык вә кәҗә тәкәсе сыман
суя рга алып китәрмен!
Шешах җиңелде,
бөтен дөнья н ың горурл ыг ы булган Бабил яуланд ы!
Хал ыкларн ың кот ын ала торган дәһшәтле урынга әйләнде ул!
Диңг ез сулары Бабилне баст ы,
шаул ы дулк ыннар аны каплап китте.
Шәһәрләре коточк ыч нәрсәгә – как җиргә, чүлгә,
һичкем яшәм и торган, кеше үтеп йөрм и торган урынга әйләнде.
Бабил илаһ ы Бәлне җәзага тарт ырм ын,
йотк ан ын авызыннан кире чыгарырм ын.
Хал ыклар инде аның янына агылмас,
Бабилнең диварлары авып төшәр.
Халк ым Минем, чык аннан!
Раббын ың ачу-ярсуыннан җан ыңн ы котк ар!
Бат ырл ыг ыг ызн ы җуймаг ыз,
җирдә таралган имеш-мимештән курыкмаг ыз!
Бер елда бер хәбәр килер, икенче елда икенчесе килер:
„Илдә – көчләү,
бер идарәче икенче идарәчегә карш ы күтәрелә!“»

Бабилнең тар-мар ителүе турында Раббы карарының тормышка ашуы
47

48

49
50

51

«Менә, Бабил потларына җәза бирер көннәрем җитә;
бөтен Бабил җире хур булачак,
бар җирдә мәетләр ятачак.
Күк, җир һәм анда булган бар нәрсә тантана итәчәк,
чөнк и Бабил өстенә төнья ктан җимерүчеләр килә, –
дип белдерә Раббы. –
Бабил җир йөзендә байтак кешенең җан ын кыйд ы;
исраи л иләрне һәлак иткән кебек, ул үзе дә үләргә тиеш!
Кыл ычтан кот ыл ып калганнар,
тизрәк кач ып китег ез, тотк арланмаг ыз!
Ерак илдә Раббын ы исег ездән чыгармаг ыз,
Иерусал им йөрәг ег ездә булсын.
Сез: „Хур булд ык без, мәсхәрәле сүзләр ишеттек,
йөзебезне кызылл ык каплад ы,
чөнк и чит-ятлар Раббын ың Изг е йорт ына аяк баст ы“, – дисез.
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53

54
55

56

57

58

Менә, шунд ый көннәр җитәр, – ди Раббы, –
Бабил потларын Мин җәзага тарт ырм ын,
бар җирдә ярал ылар ыңг ыраш ып ятар.
Бабил хәтта күкләргә менеп китсә
һәм югарыда үзенең кальгасын ныг ытса да,
Мин аңа карш ы җимерүчеләр җибәрермен», –
дип белдерә Раббы.
Бабилдән – үкереп елаган тавышлар,
килдан иләр җиреннән көчле җимерел ү авазлары ишетелә,
Раббын ың Бабилне җимерүе бу;
андаг ы тәкәббер авазларга чик куя р Ул.
Бабил дошманнары ташк ын сулар кебек шаул ый,
гөрелтесе яңг ырап тора!
Бабилгә җимерүче килә,
Бабил суг ышч ылары әсир төшәр, җәя ләре сынар,
чөнк и Раббы – җавапк а тарт уч ы Аллаһ ы,
әҗерен Ул тул ысынча бирер!
«Бабилнең түрәләрен вә акыл ияләрен,
өлкә башл ыкларын, идарәчеләрен вә суг ышч ыларын Мин
исергәнче эчертермен,
һәм алар мәңг елек йок ыга тал ыр – уянмас!» –
дип белдерә Патша, исеме Күкләр Хуҗ асы Раббы булган Зат.

Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
«Бабилнең кал ын диварларын ниг езенә кадәр җимерерләр,
биек капк аларын янд ырырлар;
шулай итеп, хал ыкларн ың* тырыш уы зая га китәр,
кавемнәрнең хезмәтләре утк а азык бул ыр!»
Ирем иягә иңгән хәбәрнең Бабилгә юллануы

Яһүдә патшасы Сәд ык ый я хак имлег енең дүртенче елында Сәд ык ый я белән
бергә Бабилгә китәргә тиеш булган Махсея угл ы Нерия дән туган Серая һк а – сәфәр
кыл уч ы патшага кунар урын табарга тиешле хезмәтчеләрнең башл ыг ына – Ирем ия
пәйгамбәр әйт кән сүзләр түбәндәг ечә. 60 Бабилгә киләсе барл ык афәтләр турын
да – Бабил хак ындаг ы барл ык шуш ы сүзләрне – Ирем ия төргәкле китапк а язган
иде. 61 Ирем ия Серая һк а болай диде:
– Бабилгә килеп җиткәч, кара аны, шуш ы сүзләрнең барын да кычк ырып укы!
62 Аннары әйт: «И Раббы! Бу җир хак ында Син: „Аны юк итәм, анда бер генә ке
ше дә, җәнлек тә яшәмәя чәк, ул мәңг елек чүл булачак!“ – дидең». 63 Бу төргәкне
укып бетергәч, аңа таш бәйлә дә Фырат елгасына ырг ыт 64 һәм Раббы сүзен җиткер:
59

* 51:58 ...халыкл арның...

– Биредә Бабил якл ы булг ан хал ыклар күздә тот ыла.
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«Бабил дә әнә шулай батачак һәм Мин җибәргән бәладән соң аяг ына баса алмая
чак, тәмам хәлдән тая чак!»
Шуш ы урында Ирем ия нең сүзләре тәмамлана.

52

Иерусалимнең яулап алынуы. Сәд ыкый янең язмышы

Тәхеткә утырганда, Сәд ык ый ягә егерме бер яшь бул ып, Иерусал имдә ул
унбер ел дәвам ында идарә итте. Аның әнкәсе, Хам утал, либнал ы Ирем ия
кызы иде. 2 Сәд ык ый я, Яһоя к ыйм кебек үк, Раббы күзенә ятышсыз күренгән га
мәлләр кылд ы. 3 Иерусал им каласына һәм Яһүдә җиренә Раббын ың ачуы шул
дәрәҗәдә зур иде ки, нәт иҗәдә Ул аларн ы Үзеннән читкә тибәрде. Соңга таба Сә
дык ый я Бабил патшасына карш ы баш күтәрде.
4 Сәд ык ый я хак имлег енең туг ызынч ы елында, унынч ы айн ың унынч ы көнендә
Бабил патшасы Нәбух аднессар, үзенең бөтен гаскәре белән Иерусал им янына ки
леп, аны камап алд ы һәм кала тирәл и туфрак өемнәре күтәрде. 5 Сәд ык ый я патша
хак имлег енең унберенче елына кадәр шәһәр камал ышта булд ы. 6 Шәһәрдә ачл ык
һаман көчәя барып, дүртенче айн ың туг ызынч ы көнендә хал ыкн ың ризыг ы тәмам
бетте. 7 Шул көнне дошман шәһәр диварын ың бер урын ын җимереп төшерде. Гәрчә
килдан иләр шәһәрне камал ышта тотса да, төнлә Сәд ык ый я, үзенең гаскәриләре
белән патша бакчасы янындаг ы ике дивар арасындаг ы капк адан чыг ып, Араба ти
гезлег енә таба китте. 8 Килдан иләр гаскәре Сәд ык ый я патша арт ыннан эзәрлекл и
чыкт ы һәм аны Әрихә тигезлегендә куып җитте; Сәдык ый янең гаскәриләре, патша
ны калд ырып, кайсы кая тарал ыш ып бетте. 9 Сәд ык ыйя не тот ып алд ылар да Хамат
җирендәг е Риблага – Бабил патшасы янына алып килделәр, һәм Нәбух аднессар
аңа хөкем карары чыгард ы. 10 Бабил патшасы Риблада Сәд ык ый янең күз алд ында
аның угылларын, шулай ук Яһүдәнең барл ык түрәләрен кадап үтерде. 11 Аннары,
Сәд ык ый янең күзләрен сук ырайт ып, аңа бак ыр богау киг езде дә Бабилгә алып
китте һәм, әҗәле җиткәнче, зинданда тотт ы.
1

Раббы йортының җимерелүе һәм Иерусалим кешеләренең сөргенгә озатылуы
Бабил патшасы Нәбух аднессар хак имлег енең унт уг ызынч ы елында, бишенче
айн ың унынч ы көнендә Бабил патшасына хезмәт итүче җансакч ылар башл ыг ы
Нәбузарадан Иерусал имгә килде 13 һәм Раббы йорт ы белән патша сараен, Иеруса
лимдәг е барл ык йортларн ы – барча зур йортларн ы янд ырып бетерде. 14 Ул җитәк
челек иткән килдан иләр гаскәре Иерусал им тирәл и сал ынган диварн ы җимерде.
15 Җансакч ылар башл ыг ы Нәбуз арадан ярл ыларн ың кайб ерләр ен, шәһәрдәг е исән
калган кешеләрне, шулай ук Бабил патшасы ягына чыкк ан адәмнәрне һәм калган
һөнәрчеләрне әсирлеккә алып китте, 16 кайбер ярл ы кешеләрне генә йөзем бакча
ларында эшләр һәм иген игәр өчен калд ырд ы.
17 Килдан иләр, Раббы йорт ындаг ы бак ыр баг аналарн ы, аск уймаларн ы, бак ыр
дан эшләнгән ясалма диңг езне ватып-җимереп, барл ык бак ырн ы Бабилгә алып
киттеләр; 18 шулай ук казаннарн ы, көрәкләрне, филтә кыск ычларын, табакларн ы,
касәләрне, гом умән, Раббыга гыйбадәт кылганда кулланылган барлык бак ыр савыт
ларн ы алд ылар. 19 Кечкенә касәләрне, күмер алг ычларн ы, касәләрне, казаннарны,
12
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шәмдәлләрне, савытларн ы, шәраб бүләкләре өчен касәләрне – саф алт ыннан һәм
көмештән коелган бар нәрсәне – җансакч ылар башл ыг ы алд ы. 20 Раббы йорт ы
өчен Сөләйман патша ясатк ан ике терәк баганага, ясалма диңг езгә, диңг езне то
тып торган уни ке үгез сын ына һәм аск уймаларга киткән бак ыр үлчәп бетерерлек
түг ел иде. 21 Һәр баганан ың биеклег е – унсиг ез, әйләнә озынл ыг ы уни ке терсәккә
тәңгәл бул ып, дүрт бармак калынлыгындагы бак ырдан эшләнгән бу баганаларн ың
эчләре куы ш иде. 22 Багана баш ындаг ы бак ыр таҗн ың биеклег е биш терсәккә тәң
гәл бул ып, таҗ тирәл и куелган челтәр дә, анар җимеше сурәтләре дә – һәммәсе
бак ырдан коелг ан иде; анар җимешләре куелг ан икенче баг ана нәкъ беренчесе
кебек иде. 23 Һәр багана баш ындаг ы челтәрдә йөзәр анар җимеше бул ып, аларн ың
туксан алт ысы астан күренеп тора иде*.
24 Җансакч ылар башл ыг ы шулай ук баш рух ан и Серая һн ы, икенче дәр әҗә рух а
ни Сефан ия не һәм өч ишек сакч ысын да әсир итте. 25 Әлегәчә шәһәрдә кал уч ылар
арасыннан ул таг ын гаскәрбаш ын, патшан ың җиде киңәшчесен, илнең халк ын
гаскәриләр сафына теркәү че баш сәркәт ипне һәм шәһәрдә калган хал ыктан алт
мыш кешене үзе белән алып китте. 26 Җансакч ылар башл ыг ы Нәбузарадан аларн ың
барысын Бабил патшасы хозурына Риблага алып килде. 27 Хамат җирендәг е әлег е
Риблада Бабил патшасы ошбу кешеләрнең җаннарын кыйд ы. Шул рәвешле, Яһүдә
халк ы үз җиреннән сөрелде.
28 Нәбух аднессар куы п алып киткән хал ыкн ың сан ы түб әндәг ечә: Бабил патша
сы хак имлег енең җиденче елында – өч мең егерме өч яһүд и, 29 унсиг езенче елында
Иерусал имнән сиг ез йөз утыз ике кеше куы п алып кителгән. 30 Нәбух аднессар ха
кимлег енең егерме өченче елында җансакч ылар башл ыг ы Нәбузарадан җиде йөз
кырык биш яһүд ине куы п алып киткән. Шулай итеп, барл ыг ы дүрт мең алт ы йөз
кеше сөрелгән.
Яһоя х инның Бабил патшасы күз ендә мәрх әмәт табуы
Яһүдә патшасы Яһоя х ин әсирлег енең утыз җиденче елында Бабил тәхетенә
Әвил-Меродах утырд ы һәм хак имлег енең беренче елында, уни кенче айн ың егер
ме бишенче көнендә, Яһүдә патшасы Яһоя х инн ы кызган ып, зинданнан азат итте;
32 аның белән дуст анә мөнәс әб әтт ә булд ы, Бабилг ә сөр елг ән башк а патшалардан
аны биегрәк урынга утыртт ы. 33 Яһоя х ин зиндан киемнәрен алышт ырд ы һәм гоме
ренең азаг ына кадәр патша табын ыннан тукланд ы; 34 шул рәвешле, көндәлек ри
зыг ын ул үлгәнчегә кадәр даи м и рәвештә Бабил патшасыннан кабул кыл ып торд ы.
31

* 52:23 Яһүд телендә әлег е җөмлә «Һәр баг ана тир әл и анар җимешләре – туксан алт ы, челт әрдә

исә барл ыг ы йөз данә иде» дигәнне дә аңлат ырг а мөмк ин. (Караг ыз: «III Патшалар», 7:17-21.)
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1

Иерусалимнең бушап калуы
1

2

3

4

5

6

Бих исап күп халк ы булган шәһәр ничек бушап калган!
Хал ыклар арасында бөек булган кала тол хат ындай хәзер.
Өлкәләр арасында мәл икә* бу шәһәр кол хәлендә калд ы.
Төннәрен ачыргалан ып елый ул,
күз яшьләре яңакларын юа,
аның сөйгәннәре* арасында юат уч ы да юк үзен;
барл ык дуслары хыя нәт итте аңа, дошман ына әйләнде.
Авыр колл ык, газап кичергән с Яһүдә читкә сөрелде,
чит-ятлар арасында яшәп, тын ычл ык таба алм ый ул –
чарасыз калган хәлендә, эзәрлекләп, куы п тотт ылар аны.
Сионга* илт үче юллар кайг ыда,
чөнк и бәйрәмгә баруч ылар күренм и.
Сион капк алары бушап калган,
с
рух ан илары ыңг ыраша, кызлары боекк ан –
хәсрәттәдер Сион.
Дошманнары, аңа баш бул ып, рәхәт чигә бүг ен,
чөнк и сРаббы Сионн ы бих исап күп сгөнаһлары өчен
газапларга дучар итте;
аның балалары әсир ителде – дошман куы п алып китте.
Сион-кызның* бөтен гүзәллег е юкк а чыкт ы.

*

Әлег е китапн ың 1-4 нче бүлекләре акрост их белән язылг ан, ягън и бүлекнең һәр аят е яһүд
алфавит ын ың чираттаг ы хәрефеннән башлана. Әмма өченче бүлекнең 1-3 нче аятьләре яһүд
алфавит ын ың беренче хәрефеннән, 4-6 нчы аятьләре алфавитн ың икенче хәрефеннән баш
лан ып, ахырг ача шул тәрт ип саклана. Бишенче бүлек акрост их белән язылмаг ан, ләк ин ул
да яһүд алфавит ындаг ы хәрефләр сан ынча 22 аятьтән тора.
* 1:1 Мәлик ә – патш абикә.
* 1:2 ...аның сөйг әнн әр е... – Яһүдә иленең хыя нәтче тарафд арл ары турынд а сүз бара (19 нчы
аятьтә шул ук мәгънә).
* 1:4 Сион – әүвәле Иерусал имдәг е тау шулай аталг ан, әмма бир едә бөт ен шәһәр күздә тот ыла.
* 1:6 Сион-кыз – Иерус ал им шәһәренең шигъри атамасы.
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Түрәләре аның көт үлег ен таба алмаган болан сыман,
ауч ыдан кач ып хәлдән тайд ы алар.
7

8

9

10

Бәла килгән, каңг ырып йөргән көннәрендә,
Иерусал им әүвәлг е байлык-зиннәтен
саг ын ып исенә төшерә.
Халк ы дошман кул ына эләккәч, һичкем аңа ярдәм итмәде;
көндәшләре, тамаша кыл ып, җиңел үеннән көлде генә.
Иерусал им зур гөнаһ кылд ы,
шуңа күрә күңел кайтарг ыч бер нәрсәгә әйләнде;
аңа дан җырлауч ылар мыск ыл белән карый хәзер,
чөнк и аның шәрәлег ен күрделәр;
ул үзе дә авыр сул ый,
читкә борыл ып, йөзен яшерә.
Итәг енә нәҗес ябышса да, киләчәг ен кайг ыртмад ы ул;
аның түбән тәгәрәве коточк ыч булд ы,
һәм һичберкем аны юатмад ы.
«Йа Раббым, күр минем газапларн ы,
күз сал – дошманнарым тантана итә!» – ди Иерусал им.
Аның бөтен байлык-зиннәтенә кул ын сузд ы дошман;
мәҗ үсиләрнең изг е йортк а аяк басуы н күреп торд ы ул,
гәрчә Син, Раббы, мәҗ үсиләргә Үз җыен ыңа аяк басарга рөхсәт
итмәсәң дә.
Иерусал имнең бар халк ы, икмәк эзләп, авыр ыңг ыраша,
җан саклап кал ыр өчен,
кыйммәтле әйберләрен ризыкк а алышт ыра.
«Йа Раббым, кара, – ди Иерусал им, –
һәм минем ни дәрәҗәдә түбәнсетел үемне күр!

с

11

12

13

14

Берег езнең дә күңеле эрем име, янәшәмнән узуч ылар?!
Күз сал ыг ыз һәм күрег ез: ачуы ярсыган көнне
Раббы мине дучар иткән, мин тарыган газап сыман,
таг ын берәр газап барм ы икән?!
Ул югарыдан ут юнәлтте – әлег е ут сөя кләремә үтеп керде.
Минем аякларыма ятьмә салд ы Ул
һәм кире борыл ырга мәҗбүр итте.
Көннең-көнендә хәсрәт чиктереп, мине ялг ыз калд ырд ы.
Гөнаһларымн ы минем кам ыт итте,
Үз куллары белән үргән кам ытн ы муен ыма төшерде.
с
Хуҗа-Хаким хәлемне алд ы,
мин карш ы тора алмастай кешеләр кул ына тапш ырд ы мине.
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15

16

17

18

19

20

21

22

* 1:17 Ягък уб

Диварларым эчендәг е барл ык гая рь угланнарымн ы
Хуҗа-Хаким читкә тибәрде,
яшь егетләремне кырып бетерер өчен,
миңа карш ы гаскәр җыйд ы.
Гыйффәтле кыз Яһүдәне йөзем изгәндәй таптад ы.
Мин менә шуларн ы уйлап елыйм,
күзләремнән туктаусыз яшь ага,
рух ымн ы терг езердәй юат уч ым миннән ерак.
Балаларым өметсезлектә,
чөнк и дошман җиңеп чыкт ы».
Сион, ярдәм сорап, кулларын суза,
ләк ин аны юат ырдай һичкем юк.
Ягък уб* дошманнарына Раббы
«Урат ып алыг ыз аны» дигән фәрман бирде.
Дошманнары алд ында Иерусал им
күңел кайтарг ыч бер нәрсәгә әйләнде.
«Раббы хакл ыд ыр, – ди Иерусал им, –
мин бит Аның сүзенә карш ы килдем.
Тыңлаг ыз, барча хал ыклар,
һәм минем газапларыма күз сал ыг ыз –
кыз вә егетләрем әсир китте минем.
Сөйгәннәремне мин ярдәмгә чак ырд ым,
ләк ин алар мине алдад ылар;
рух ан иларым вә сөлкәннәрем,
җаннарын саклап кал ыр өчен ризык эзләп йөргәндә,
шәһәр эчендә үлеп калд ылар.
Күр, Раббы, газап эчендә мин,
бөтен эчем актарыла минем,
йөрәг емнең аст ы өскә килә,
чөнк и мин бар көчемә Сиңа карышт ым.
Балаларымн ы әнә урамнарда кыл ычтан узд ыралар,
йортлар эчендә дә үлем хөкем сөрә.
Минем ыңг ыраш уы мн ы ишеттеләр,
ләк ин мине юат уч ы табылмад ы.
Дошманнарым, миңа килгән бәлане күреп,
Синең шуш ы эшеңә сөенделәр.
Менә, Син алдан искәртеп куйган көн килде!
Инде дошманнарым да минем хәлдә калса иде!
Аларн ың бөтен явызл ыкларын күз уңында тотсаңч ы.
– аның икенче исеме Исраи л. Ягък уб – Исраи л халк ын ың нәселбаш ы.
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Гөнаһларым өчен миңа нәрсә кылсаң, аларга да шун ы кыл!
Ыңг ыраш уы м көчле, йөрәг ем дә хәлдән тайд ы!»

2

Раббының Иерусалимне җәз ага тартуы
Әнә, Хуҗа-Хаким ничек итеп
Сион-кызга Үзенең ачуы н бол ыт итеп каплад ы!
с
Исраи лнең дан ын Ул күктән җиргә төшерде
һәм аяклары басып торган урынн ы*
ачул ы көнендә исенә дә алмад ы.
Ягък убн ың барл ык торакларын Хуҗа-Хаким юк итте, аямад ы,
ачуы чыг ып, Яһүдәнең ныг ытмаларын җимерде,
патшал ыкн ы һәм аның түрәләрен, мәсхәрәләп, җиргә егып салд ы.
Ачуы ннан ярсып, Хуҗа-Хаким Исраи лнең көч-мөгезен сынд ырд ы,
дошманнарын ың күз алд ында
Исраи лне саклауч ы уң кул ын читкә алд ы
һәм, әйләнәсендәг е бар нәрсәне ялмап барган ут сыман,
Ягък уб нәселен яндырып-көйдерде.
Дошман сыман, Үзенең җәясен киерде,
уң кул ын атарга әзер тотт ы,
күзгә күркәм бар нәрсәбезне дошман явы сыман һәлак итте;
Сион-кыз чат ырына* Үзенең ярсуы н уттай яуд ырд ы.

1

2

3

4

Хуҗа-Хаким, дошманга әйләнеп, Исраи лне харап итте,
аның барл ык зиннәтле сарайларын хәрабәгә әйләндерде,
ныг ытмаларын җимерде
һәм Яһүдә-кызга күз яшьләре вә бетмәс кайг ы китерде.
Бакча коймасын җимергәндәй, Раббы Үзенең коймасын җимерде,
һәм Аңа гыйбадәт кыл ырга җыела торган урынн ы да вәйран* итте;
Раббы ихт ыя ры белән Сионда бәйрәм вә сшимбә көннәре оныт ылд ы;
ачуы кайнап, Ул патшан ы да, рух ан ин ы да читкә тибәрде.
Хуҗа-Хаким Үзенең смәзбәхеннән баш тартт ы,
изг е йорт ын ташлап китте,
Сион сарайларын ың диварларын дошман кул ына бирде –
с
Раббы йорт ында алар хәзер бәйрәмдәг е сыман шау-гөр килә!

5

6

7

Раббы Сионн ың диварларын җимерергә карар кылд ы;
аларн ы бау сузып үлчәде,
Сионн ы талаудан Үзенең кул ын тыймад ы;
тышк ы ныг ытмалар вә диварлар иңрәп елад ы –
алар икесе дә тәмам көчен җуйд ы.

8

* 2:4 Сион-кыз
* 2:6 Вәйран

чатыры – ягън и Иерусал имдәг е Аллаһ ы йорт ы.
– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
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Шәһәр капк алары җиргә бат ып керде,
Раббы аларн ың бикләрен ватып-җимереп ташлад ы.
Сион патшасы, аның түрәләре, сөрелеп,
чит хал ыклар арасында яшәп калд ы.
Раббы скан ун ы инде өйрәтелм и,
Сион спәйгамбәрләренә дә Раббыдан күренешләр ирешмәс булд ы.

10

Башларына көл сипкән,
кайг ы киемнәренә төренгән Сион өлкәннәре,
дәшми-тынмый җирдә утыралар.
Иерусал им кызлары башларын җиргә игән.

11

Елый-елый күзләремнең егәре бетте,
бөтен эчем актарыла;
бичара халк ымн ың һәлакәтен,
шәһәр мәйданнарында балаларн ың, күкрәк сабыйларын ың
ачл ыктан һуш җуйган ын күреп, йөрәг ем ярыла.
Шәһәр мәйданнарында, ярал ылар сыман һуштан язып,
аналары кул ында җан биргәндә:
«Икмәк бир, су бир», – ди алар.

12

13

14

15

16

17

Нәрсә әйт им сиңа,
сине кем белән чаг ышт ырыйм, и-и Иерусалим-кыз?!
Юатыр өчен, сине кемгә тиңл им, и-и гыйффәтле кыз Сион?!
Җәрәхәтең дәрья кебек зурд ыр;
кем генә дәвал ый алыр икән сине?!
Пәйгамбәрләрең сиңа ирештергән күренешләр буш вә ялган иде;
син тыныч-рәхәт торм ышк а кайта алсын өчен,
гөнаһларыңн ы алар фаш итмәде,
ә бәлк и юлдан язд ыруч ы ялган хәбәрләр җиткерде.
Янәшәңнән үтеп баруч ы һәркем,
сине мыск ыллап, кулларын чәбәкләр, сызг ырып куя р һәм:
«Җир йөзенең шатл ыг ы
дип аталган гаҗәеп мат ур шәһәр шуш ым ы инде?!» –
дип, Иерусал имгә карап, баш ын чайк ар.
Синең барл ык дошманнарың, сиңа карап, мыск ыллап көлә,
сызг ыра һәм теш шыг ырдата:
«Йотт ык без аны,
шуш ы көнне зарыг ып көткән идек, ниһая ть, күрдек», – ди.
Раббы Үзе ния тләгәнне торм ышк а ашырд ы,
борынг ы заманнарда боерган сүзен җиренә җиткерде;
сине һич кызганм ый бөлг енлеккә төшерде,
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авыр хәлеңне күргән дошман ыңн ы сөендерде,
аның көч-куәтен артт ырд ы.
18

19

20

21

22

3

Хал ык бөтен күңеле белән Хуҗа-Хакимгә ялвара.
Әй Сион дивары, күз яшеңне чишмәдәй көне-төне агыз,
үзеңә тын ычл ык, күзләреңә ял бирмә!
Әй Сион, аяг ыңа торып бас,
төннәр буе, сак алыш ынган саен, ялварып сора.
Хуҗа-Хаким карш ында йөрәг еңнең кайг ысын
су бушатк андай бушат.
Һәрбер урам чат ында ачтан һуш ын җуйган балаларыңн ың
җан ын котк арун ы сорап, Аңа таба кулларыңн ы суз.
«Карап бак миңа, Раббы, – ди Иерусал им, –
таг ын кемгә Син шулай мәрхәмәтсез булд ың?! –
Хат ыннар үзләре туд ырган сабыйларын,
кадерләп үстергән балаларын ашарга тиешме?!
Хуҗа-Хакимнең изг е йорт ында
рух ан илар вә пәйгамбәрләр үтерелергә тиешме?!
Балалар вә картлар урам тузан ында ята;
кызларым вә егетләрем кыл ычтан һәлак булд ы;
ачуы ң ярсыган көндә үтердең Син аларн ы,
һич кызганм ый чал ып ташлад ың.
Кот ымн ы алган кешеләрне Син,
бәйрәмгә җыйгандай, бар тарафтан чак ырып китердең –
ачул ы көнеңдә һичкем кот ыла алмад ы,
һичкем исән калмад ы;
мин табып үстергәннәрне дошман ым кырып бетерде».
Төшенкелек һәм өмет

1
2
3

4
5
6

7

Мин – Раббын ың ачу тая г ын
үз җилкәмдә тат ыган кешемен.
Ул мине, җитәкләп алып китеп,
якт ыга түг ел, ә караңг ыга китереп кертте.
Әйе, Үзенең кул ы белән
Ул мине һәрдаи м, көннәр буе җәзал ый.
Бәдәнемне вә тән тиремне арыгайтт ы Ул,
сөя кләремне җимерде.
Һәр яктан камап алып, авыр газапларга урад ы.
Ул мине, күптән үлгән кешедәй,
караңг ыга кертеп утыртт ы.
Чыкмасын дип, мине дивар белән урап алд ы,
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8
9

10
11
12-13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27

* 3:12-13 Сад ак

авыр богаулар кидерде.
Күпме генә ярдәм сорап ялварсам да,
догама колак салмад ы.
Юлларымн ы ташлар белән томалад ы,
сукмакларымн ы кыегайтт ы.
Ул мине аю кебек сагалап торд ы,
арысландай посып көтте.
Барган юлымнан төртеп чыгарып,
мине ботарлап ташлад ы.
Садаг ыннан* ук алып, җәясен киерде,
миңа төбәп, бөерләремә укларын бат ырд ы.
Мин бар халк ым өчен көлкегә әйләндем –
үзләренең җырларында алар мине көнозын мәсхәрәл и.
Ул мине ачы үлән белән туенд ырд ы,
әче әрем суы н туйганч ы эчерде.
Чуерташк а бәреп, тешләремне җимерде,
мине тузанга сал ып таптад ы.
Җан ым тын ычл ыг ын җуеп,
иминлекнең нәрсә икәнен онытт ым.
«Түземлег ем бетте,
Раббыга өметем юкк а чыкт ы!» – дидем.
Кичергән газапларымн ы, каңг ырып йөрүләремне уйласам –
анда бары әрем вә үт әчесе генә.
Шул турыда уйланам да,
җан ым егәрен җуя.
Әмма өметемне өзм им,
чөнк и менә нәрсәне исемә төшерәм:
Раббы мәрхәмәт күрсәткәнгә юкк а чыкмад ык без,
Аның рәхим-шәфкате мәңг е бетәрлек түг ел.
Аның шул сыйфатлары һәр иртәдә яңарып тора.
Синең тугрыл ыг ың бөектер, и Раббым!
«Раббы – минем өлешем-язмышым», – дим үз-үземә,
шуңа күрә мин Аңа өметләнәм.
Раббы Үзенә өмет баглаган,
Аның йөз нурын эзләгән җанга игелекледер.
Түземлек күрсәт үче,
Раббы котк арыр, дип өметлән үче – бәхетледер.
Раббыга буйсын у кам ыт ын
– ук савыт ы.

1213

Кайг ы җыры 3

28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49-50
51
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яшь чаг ында тарт к ан кеше – бәхетледер.
Берья лг ызы сүзсез генә утырсын ул кеше,
Раббы аңа кам ытн ы кидергәндә.
Буйсын у күрсәтеп, йөзе белән җиргә орынсын –
бәлк и, әле өмет бард ыр.
Кыйнауч ыга яңаг ын куйсын ул,
күңеле кайт к анч ы тиргәлсен.
Хуҗа-Хаким бөтенләйгә ташлам ый!
Кайгы-хәсрәткә дучар итсә дә, рәхим-шәфкатен дә күрсәтә,
чөнк и Аның мәрхәмәте чиксездер.
Адәм балаларын газапк а вә кайг ыга сал ырга яратм ый Ул.
Җирдәг е барча әсирләрнең аяк аст ында таптал уы н,
кешенең с Аллаһ ы Тәгалә күз алд ында хок уклардан мәхрүм ител үен,
гадел хөкем чыгарылмавын Хуҗа-Хаким күрм имен и?!
Хуҗа-Хаким боермаса,
кемнең сүзе торм ышк а ашыр икән?!
Бәла-каза да, яхш ыл ыклар да Аллаһ ы Тәгалә ихт ыя рында түг елме?!
Җәзан ы үз гөнаһлары өчен алгач,
адәм баласына нигә зарлан ырга?!
Йөргән юлларыбызга җентекләп карыйк та Раббыга кире кайт ыйк.
Йөрәг ебезне һәм кулларыбызн ы күктәг е Аллаһ ыга сузыйк.
Без гөнаһ кылд ык, кирелек күрсәттек,
һәм Син безне кичермәдең.
Син, ачуы ңа төренеп, безне эзәрлекләдең,
һич кызганм ый һәлак иттең.
Бер генә дога да Сиңа барып ирешмәсен өчен,
бол ытларга бөркәндең.
Хал ыклар арасында чүп вә җирәнг еч нәрсә иттең Син безне.
Барл ык дошманнарыбыз безне мыск ыллап көлде.
Безгә тигән өлеш – коточк ыч курк у вә тозакт ыр,
бөлг енлек вә һәлакәттер.
Бичара халк ымн ың кырыл уы н күреп,
күземнән яшьләрем елга бул ып ага.
Раббы, күкләрдән карап, шуш ыларн ы күргәнчегә кадәр
күз яшьләрем һич туктам ый, берөзлексез агар минем.
Шәһәрем кызларын ың язм ыш ын күреп,
җан ым өзгәләнә минем.
Сәбәпсезгә миңа нәфрәтләнгән дошманнарым
мине кош тотк ан кеби тотмак булд ы.
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Гомеремнән язд ырыр өчен, чок ырга ташлад ы,
өстемә ташлар ырг ытт ы.
Сулар баш ымнан ук күмеп китә язд ы,
«Беттем!» – дип уйлад ым мин.
Тирән чок ырдан, Раббым, Сине ярдәмгә чак ырд ым.
«Ялваруы ма, аһ оруы ма колаг ыңн ы томалама», – дидем,
һәм Син мине ишеттең.
Дәшкән чаг ымда Син, якын килеп,
миңа: «Курыкма!» – дидең.
Син, Хуҗа-Хакимем, минем эш-дәгъвамны яклад ың,
җан ымн ы саклап калд ың.
Миңа карш ы кыл ынган гаделсезлекне күрәсең Син, Раббым, –
минем эшемә хак хөкемеңне чыгар!
Дошманнарн ың ник адәр үчле бул уы н,
миңа карш ы корган хәйлә-мәкерләрен күреп торасың.
Аларн ың мине тиргәүләрен,
миңа карш ы нәрсә ния тләвен,
көнозын минем хакта пыш ылдаш уы н
һәм ниләр сөйләвен Син ишетеп торасың, Раббым.
Күрче: утырганда да, аяк өсте торганда да,
минем хакта мәсхәрәле җырлар җырл ый алар.
Кылган эшләренә карап, җәзасын бир аларга, Раббым;
йөрәкләрен авыр хәсрәткә сал,
өсләренә карг ыш ыңн ы яуд ыр!
Ачуы ңнан ярсып эзәрлеклә,
күкләрең аст ында яшәүче дошманнарымн ы юк ит, Раббым!
Иерусалимнең камалуы һәм тар-мар ителүе

1

2

3

4

Алт ын әнә ничек төсен югалтт ы,
алт ынн ың иң яхш ысы тон ыклан ып калд ы!
Изг е асылташлар һәрбер урам чат ында аунап ята!
Саф алт ындай кадерле Сион балаларын чүлмәкче ясаган әйбергә –
балч ык чүлмәккә тиңл иләр хәзер!
Хәтта чүл бүреләре дә, имчәк капт ырып,
балаларын күкрәк сөте белән туенд ыра,
ә халк ымн ың хатын-кызлары, чүлдәг е тәвә кош ы сыман,
кызганм ыйча балаларын ташлап калд ыра.
Имчәк баласын ың, тамаг ы кибеп, аңк авына теле ябыша;
балалар икмәк сорый,
ләк ин һичкем аларга берн и бирм и.
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Элек тәмле ризыклар белән сыйланганнар
хәзер әнә урамда ачтан үлә,
җете кызыл киемнәр* киеп үскән кешеләр чүплектә казына.

6

Кылган гөнаһлары өчен бичара халк ым
кеше кул ы каг ылм ыйча
мизг ел эчендә юк ителгән Сәд үм шәһәреннән дә
кат ырак җәзага тарт ылд ы.
Сионн ың аксөя кләре кардан чистарак,
сөттән аграк иде,
алсу тәннәре мәрҗәннән мат уррак,
үзләре зәңгәр якутк а тиң иде.
Ә хәзер йөзләре корымнан кара –
урамда аларн ы тан ым ыйлар;
тиреләре сөя ккә ябышк ан,
кибеп бетеп, агач кайрысыдай булган.

7

8

9

Басу җимеше азл ыктан ачк а интег еп үлүчеләргә караганда
кыл ычтан узганнар – бәхетлерәктер.

10

Ана кешенең назл ы куллары үз баласын пешерде –
һәлакәткә юлыкк ан бичара халк ыма алар ризык булд ы.

11

Раббын ың каһәре кайнап таш ыд ы:
ачуы ннан ярсып, Сионн ы Ул утк а тотт ы,
шул ут шәһәрне ниг езе белән бергә йотт ы.

12

Җир йөзендәг е патшаларн ың,
дөнья да яшәүче кешеләрнең берсе дә,
Иерусал им дошманнары сшәһәр капк асыннан керер, дип ышанмад ы.

13

Болар һәммәсе Иерусал им пәйгамбәрләренең гөнаһлары,
рух ан иларын ың с җиная т ьләре өчен җәза булд ы –
алар кала диварлары эчендә тәкъва кешеләрнең кан ын түктеләр.
Алар, сук ырлар сыман, урамнарда адаш ып йөри хәзер,
канга буя л ып нәҗесләнеп беткәннәр,
киемнәренә орын ырга һичкем кыйм ый.
«Китег ез, нәҗесләр! – дип кычк ыралар аларга. –
Китег ез, кит, каг ылмаг ыз безгә!»
Һәм алар, биредән кач ып,
чит хал ыклар арасында каңг ырып йөриләр,

14

15

* 4:5 Җет е

кызыл киемне гадәттә патшалар гына киг ән.
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16

17

Юкк а гына, ярдәм көтеп, күзләребез талд ы;
безне котк ара алмаган хал ыкн ы
юкк а гына манарадан күзләп торд ык.

18

Безнең һәр адым ыбызн ы күзәтеп торд ылар –
без урамда йөри алмад ык;
соңг ы сәгатебез якынлашт ы,
көннәребез инде санаул ы – гомеребезнең ахыры җитте!
Безне эзәрлекләүчеләр күктә очк ан бөркетләрдән җитез иде;
алар безне тау-таш арасында куы п йөртте,
чүлләрдә сагалап торд ы.
Торм ыш ыбыз сул ыш ы –
баш ына смай сөртелгән, Раббы куйган патшабыз –
алар тозаг ына эләкте.
Ә без патша турында:
«Хал ыклар арасында аның күләгәсендә яшәрбез», – дигән идек.

19

20

21

22

5

әмма анда да: «Алар безнең арада кал ырга тиеш түг ел!» –
дигән сүзләрне ишетәләр.
Раббы аларн ы Үзе куы п таратт ы;
Ул инде аларга күз-колак булмас.
Кылган җиная т ьләре өчен рух ан иларга инде – хөрмәт,
өлкәннәргә илт ифат бетте.

Утс җирендә яшәүче сЭдом-кыз, шатлан һәм күңел ач!
Тик Раббын ың ачу касәсен* син дә тат ырсың,
эчеп исереп, шәрә кал ырсың.
Әй Сион-кыз!
Җиная тең өчен инде җәза тәмамлана,
Раббы сине бүтәнчә сөрг енгә җибәрмәс;
ләк ин сине Ул, әй Эдом-кыз, җиная тең өчен җәзага тарт ыр,
гөнаһларыңн ы фаш итәр!
Котылу хакында дога

1
2
3
4

Безнең белән булган хәлләрне исеңә төшер, Раббым;
карап бак һәм хурл ыг ыбызн ы күр:
биләмә җиребез – читләргә,
йортларыбыз ят кешеләргә күчте.
Без атасыз, ятимнәр бул ып калд ык,
аналарыбыз – тол хат ыннар хәзер.
Суыбызн ы да көмеш түләп эчәбез,

* 4:21 Раббының

ачу касәсе – караг ыз: «Ишаг ыйя», 51:17.
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5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22

утын ыбызн ы да акчага сат ып алабыз.
Эзебезгә басып, эзәрлекләп киләләр безне,
тәмам хәлдән тайд ык, берн инд и ял күрм ибез.
Туйганч ы ашарл ык икмәк табар өчен,
кулларыбызн ы мисырл ыларга, с ашш урл ыларга сузабыз.
Гөнаһ кылган ата-бабаларыбыз инде юк,
ә без аларн ың җиная т ьләре өчен җәза кичерәбез.
Безнең өстән коллар хак имлек итә. –
Алар кул ыннан безне кем йол ып алыр?!
Икмәк юнәтеп, җан ыбызн ы хәвеф аст ына куябыз,
чөнк и чүлдән безгә кыл ыч яный.
Ачл ык газабыннан тән тиребез
мичтә кызгандай карал ып күмерләнде.
Хат ыннарн ы – Сионда,
кызларн ы Яһүдә шәһәрләрендә мәсхәрәл иләр.
Түрә-хакимнәребезне дошман асып куйд ы,
өлкәннәргә сан бетте.
Егетләр тег ермәндә он тарт ырга мәҗбүр,
яшүсмерләр абына-абына утын таш ый.
Өлкәннәр инде шәһәр капк асы төбендә утырм ый,
егетләр көй уйнам ый.
Йөрәг ебезнең шатл ыг ы сүнде,
биюләребез кайг ы җырына әверелде.
Баш ыбыздан таҗ төште.
Гөнаһ кылд ык без! Кайг ы безгә!
Шунл ыктан йөрәг ебез әрн и,
күзләребезнең нуры сүнде.
Сион тавы бушап калд ы,
анда чүл бүреләре эзләнеп йөри.
Ләк ин Синең хак имлег ең, Раббы, – мәңг електер,
Синең тәхетең буыннан-буыннаргача дәвам итәдер!
Тик нигә Син безне болай бөтенләйгә онытт ың?
Ник безне шулай озакк а ташлад ың?
Безне Үзеңә кайтар, Раббы,
һәм без кайт ырбыз!
Электәг е көннәребезне кайтар!
Син безне бөтенләйгә кире какт ыңм ы?
Безгә булган ачуы ң шулай чиксезме?
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1

Раббы шөһрәтенең балкышы

Утызынч ы елда*, дүртенче айн ың бишенче көнендә Яһүдә сөрг енчеләре белән
Кебар елгасы буенда көн күргәндә, күк кап усы ачыл ып, миңа с Аллаһ ыдан кү
ренеш иңде. 2 Айн ың бишенче көнендә (Яһоя х ин патша куы лганн ың бишенче елы
иде бу) 3 миңа, Бузи угл ы срух ан и Яхәзк ылга, Кебар елгасы буенда, скилдан иләр*
җирендә, сРаббы сүзе килеп иреште. Үз өстемдә мин Раббын ың кул ын тойд ым.
4 Мин төнья кт ан килг ән көчле давылн ы – зур бол ыт вә ялк ынлан ып янг ан утн ы,
шул ут тирәсендәг е балк ышн ы күрдем. Ут уртасында дөрләп тимер яна сыман иде;
5 ут эчендә җанв арн ы хәт ерләткән дүрт тер е зат күр енә, аларн ың кыяф әт е адәмг ә
охшаган. 6 Һәрберсенең дүрт йөзе, дүрт канат ы бар. 7 Аяклары төз, табаннары исә
бозаун ык ы кебек, ышк ып чистарт ылган бак ыр сыман ялт ырап тора. 8 Канатлары
аст ында, дүрт якта, кеше куллары күренә. Дүртесенең дә йөзләре, канатлары бар;
9 канатлары бер-берсенә тиеп тора; әлег е затлар барг анда борылмад ылар, үз алларына
гына карап атладылар. 10 Аларның һәрберсендә кеше йөзе иде, уң якта – арыслан йө
зе, сул якта – үгез йөзе, шулай ук бөркет йөзе дә күренә иде. 11 Йөзләре әнә шунд ый
иде. Һәрберсенең ике канат ы өскә караган бул ып, алар янәшәдәг е җан ияләренең
канат ына тиеп тора, канатн ың икесе исә тәннәрен каплаган. 12 Алар һәрберсе үз
алд ына карап атл ый иде; Рух кая барырга теләсә, алар шул якк а атлад ы; барганда
борылмад ылар. 13 Бу затларн ың кыяфәте янып торган күмер сыман, ялк ын сыман
иде; әлег е затлар арасында ут йөри, ул яп-якты, ә ут эченнән яшен якт ысы чыга.
14 Затлар, яшен ялт ыраг ан сыман, арлы-бирле атыл ып йөрделәр.
15 Мин затларг а карап торд ым, һәм менә – дүрт йөзле һәр затн ың янында бер әр
тәгәрмәч пәйда булд ы. 16 Тәгәрмәчләр җемелдәп торган хризол ит сыман иде, тө
зелешләре дә дүртесенеке бертөрле: бер тәгәрмәч икенчесе эчендә утыра сыман.
17 Тәг әрмәчләр дүрт тарафк а да бара ала, һәм, барг анда, алар туп-туры бара иделәр.
18 Тәг әрмәч коршау лары биек вә курк ын ыч; дүрт тәг әрмәчнең дә коршау лары то
таштан күз белән тулган иде. 19 Затлар кузгалганда, алар янындаг ы тәгәрмәчләр дә
кузгалды, затлар җирдән күтәрелгәндә, тәгәрмәчләр дә күтәрелде. 20 Рух кая барырга
1

* 1:1 Утыз ынчы

елда... – мон ы «Утызынч ы яшем белән барг анда» (утыз яше тулг аннан соң,
Яхәзк ылга рух ан и хезмәт ен башк арырга мөмк ин булган) яки «Йош ия патшан ың Изг е йортта
Аллаһ ыга гыйбадәт кыл ун ы яңарт ып җибәрүенең утызынч ы елында» дип тә аңларга мөмк ин.
* 1:3 Килд анил әр – ягън и бабиллеләр.
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теләсә, затлар да шунда атлад ы, һәм алар белән бергә тәгәрмәчләр дә күтәрелде,
чөнк и затларн ың рух ы тәгәрмәчләрдә иде. 21 Затлар барганда, тәгәрмәчләр дә бар
ды; затлар тик торганда, алар да туктап калд ы; затлар җирдән күтәрелгәндә, алар
белән бергә тәгәрмәчләр дә күтәрелде, чөнк и затларн ың рух ы тәгәрмәчләрдә иде.
22 Затларн ың баш өст ендә гөмб әз сыман нәрс ә бул ып, баш очындаг ы җәйр әп
ятк ан ул гөмбәз бәлл үрдәй җемелдәп тора иде. 23 Аларн ың гөмбәз аст ында җәелгән
икешәр канат ы бер-берсенә тиеп тора, ә калган икесе тәннәрен каплаган. 24 Алар
барган чаг ында, зур сулар шаулаган сыман, Кодрәт Иясе тавыш ы сыман, гаскәр
шавы сыман көчле тавыш – аларн ың канат каг уы н ишеттем мин; туктаган чакта
исә, әлег е затлар канатларын сал ынд ыра иде. 25 Туктап, канатларын сал ынд ырган
чакта, аларн ың баш очындаг ы гөмбәз өстеннән тавыш килә иде.
26 Аларн ың баш очындаг ы гөмб әз өст ендә зәңг әр якутт ан тәхет кеб ек әйб ер бар
иде; тәхеттә исә кешегә охшаган Зат утыра. 27 Әлег е Затн ың билдән югары өлеше
ялкынланып-ялтырап торган тимер сыман, билдән түбән өлеше исә янып торган
ут кебек бул ып, аңардан тирә-якка балкыш-нур тарала иде. 28 Тирә-яктагы ошбу
балк ыш яңг ырл ы көндә бол ытлар өстендәг е салават күпере сыман иде.
Әлег е күренеш Раббын ың балк ып торган шөһрәте иде. Мон ы күреп, мин йөзем
белән җиргә капланд ым һәм бер тавыш ишеттем.

2

Раббының Яхәзкылны пәйгамбәрлеккә чакыруы

Ул миңа:
– И адәм угл ы! Аяг үрә торып бас, Минем сиңа әйтер сүзем бар, – диде.
2 Ул сөйләг ән чаг ында миңа Рух иңеп, аяг ыма баст ырд ы, һәм мин Аның әйт
кәннәрен ишеттем. 3 Ул миңа:
– И адәм углы! Мин сине сисраи лиләр янына, Миңа каршы баш күтәргән буйсын
мас хал ык янына җибәрәм; алар үзләре вә аларн ың ата-бабалары Минем алд ымда
бүг енг е көнгәчә хыя нәтчеләрдер. 4 Бу кешеләр үзсүзле, аларн ың йөрәкләре кире;
Мин сине алар янына җибәрәм, һәм син аларга: «Хуҗа-Раббы болай дип әйтә!» –
дия рсең. 5 Сине тыңларларм ы, юкм ы (чөнк и алар фетнәчел йорт), алар арасында
пәйгамбәр барл ыг ын белеп торсыннар. 6 Ә син, адәм угл ы, курыкма алардан, сүзлә
реннән дә курыкма. Алар синең тирә-ягыңда күгән куаг ы вә чәнечкеле үлән кебек
булса да, чая ннар арасында яшәгән кебек булсаң да, аларн ың сөйләгән сүзләреннән
курыкма һәм аларн ың йөзләрен күреп каушап калма, чөнк и алар – фетнәчел йорт;
7 сине тыңларларм ы, юкм ы (чөнк и алар кир еб еткән адәмнәр), аларг а Мин әйт кән
сүзләрне җиткер. 8 Ә син исә, адәм угл ы, Мин сиңа әйт кәннәрне тыңла; шул фет
нәчел йорт сыман үҗәт булма; авызыңн ы ач та Мин сиңа бирәчәк ризыкн ы йот.
9 Шулв ак ыт мин үземә таба сузылг ан кулн ы һәм шул кулдаг ы скулъязма төрг әг ен
күрдем. 10 Ул аны минем алд ымда ачып куйд ы, төргәкнең эчке ягында да, тышк ы
ягында да елау, сыкрау вә кайг ы турында язылган иде.

3

1

Ул миңа:
– И адәм угл ы! Алд ыңда торганн ы йот, бу төргәкне аша һәм Исраи л халк ына
барып сөйлә, – диде.
1
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2 Шунда мин авызымн ы ачт ым, һәм Ул миңа тег е төргәкне ашатт ы. 3 Аннары миңа:

– И адәм угл ы! Мин сиңа биргән шуш ы төргәкне аша, карын ыңн ы шун ың бе
лән тут ыр, – диде.
Мин ашад ым, һәм авызым бал капк ан кебек балланд ы.
4 Һәм Ул миңа:
– И адәм угл ы! Әйдә, кит, Исраи л халк ы янына бар, аңа Мин әйт кәннәрне җит
кер; 5 Мин сине сүзләре аңлаш ылм ый торган вә авыр телле хал ык янына җибәрм им,
ә бәлк и Исраи л халк ына җибәрәм. 6 Сүзләренең мәгънәсе синең өчен караңг ы,
аңлашылмаган һәм телләре авыр күп санл ы хал ыклар янына барм ыйсың син. Әгәр
Мин сине алар янына җибәрсәм, алар, әлбәттә, сине тыңлар иде. 7 Исраи л халк ы
ның исә сине тыңл ыйсы килмәс, чөнк и алар Мине тыңларга теләм иләр; Исраи л
халк ын ың маңгае кат ы, йөрәг е кире. 8 Менә, Мин синең йөзеңне – алар йөзенә,
маңг аеңн ы алар маңг аена карш ы торырл ык кат ы итәрмен. 9 Синең маңг аеңн ы
чакматаштан да кат ырак алмаз итәрмен Мин; курыкма алардан һәм йөзләреннән
каушап калма, чөнк и алар – фетнәчел йорт.
10 Ул таг ын миңа:
– И адәм угл ы! Мин сиңа әйт кән барл ык сүзләрне йөр әг ең белән кабул ит,
колаг ың белән тыңла, – диде. – 11 Ә хәз ер кит, сөр елг ән якт ашларың янына бар
һәм аларг а, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә, диг ен. Сине тыңларларм ы, юкм ы, шу
лай дип әйт.
12 Шунда Рух мине югары күт әрде, һәм мин үз арт ымда гөр елдәг ән көчле тавыш
ишеттем. «Үз тәхетендә утырган Раббын ың шөһрәте мөбарәк булсын!» – диде ул
тавыш. 13 Шулай ук тег е затларн ың бер-берсенә тиеп торган канат каг уы һәм ка
натлар янындаг ы тәгәрмәчләрнең шак ылдавы, гөрелдәгән кат ы тавыш ишетелде.
14 Рух мине күтәрде дә алып китт е, һәм мин, кәефсезләнеп, рух ым әсәрләнг ән хәлдә
ары атлад ым – үз өстемдә мин Раббын ың көчле кул ын тойд ым. 15 Кебар елгасы
буенда Тел-Әбибтә яшәгән сөрг енчеләр янына килдем һәм гаҗәпкә калган хәлдә
җиде көн алар арасында яшәдем.
Раббының Яхәзкылны Исраи л халкына сакчы итеп куюы
Җиде көн үткәч, миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Мин сине Исраи л халк ына сакч ы итеп куйд ым, һәм син Ми
нем авызымнан чыкк ан сүзләрне тыңларсың, Исраи л халк ын Минем исемемнән
кисәтерсең. 18 Явыз кешегә мин: «Син һичш иксез үләчәксең!» – дип әйтсәм, ә син
аны кисәтмәсәң, исән калсын өчен, явызл ык юлын ташла, дип өндәмәсәң, ул явыз
кеше үзенең сгөнаһлары арк асында үләчәк, һәм Мин аның кан ы өчен сине җавап
лы итәчәкмен. 19 Ә инде син явыз кешене кисәтеп тә, ул үзенең яман эшләреннән
ваз кичмәсә, яман юлыннан чыкмаса, ул үләчәк, ә син шушылай итеп үзеңнең
җан ыңн ы саклап калачаксың.
20 Әгәр дә тәкъв а кеше, тәкъв ал ыг ыннан тайп ыл ып, гаделс ез эш кылса, Мин
аның каршына абын у таш ы куя рм ын, һәм ул үләр. Син аны кисәтмәгәнгә күрә, ул
үз гөнаһ ы өчен үләчәк, һәм аның кылган изг е эшләре аңа савап бул ып исәпләнмә
ячәк; һәм Мин аның үлеме өчен сине җавапл ы итәчәкмен. 21 Әгәр инде син тәкъва
16
17
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кешене гөнаһ кыл удан саклап кал ыр өчен кисәтсәң, һәм ул гөнаһ кылмаса, ул да
кисәтелгәнгә күрә исән кал ыр, син дә үзеңнең җан ыңн ы сакларсың.
22 Бир едә мин үз өст емдә Раббын ың кул ын тойд ым. Раббы миңа:
– Кузгал, тиг ез җиргә чык, Мин шунда синең белән сөйләшәчәкмен, – диде.
23 Мин торд ым да тиг ез җирг ә чыкт ым; анда мин, тег е юлы Кебар елг асы бу
ендаг ы сыман, Раббын ың балк ып торган шөһрәтен күрдем дә йөзт үбән егылд ым.
24 Шунда миңа Рух иңеп, аяг ыма баст ырд ы; Ул, минем белән сөйләшеп:
– Бар, өеңә кер еп биклән, – диде. – 25 Сине, адәм угл ы, баулар белән бәй
ләп куя рлар, һәм син хал ык арасында йөри алмая чаксың. 26 Мин синең телеңне
аңк авыңа ябышт ырырм ын, һәм син телс ез калачаксың, син аларн ы фаш итүче
булмая чаксың, чөнк и алар – фетнәчел йорт. 27 Синең белән сөйләшкән чакт а
исә, Мин авызыңн ы ачарм ын, һәм син аларг а: «Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә!» –
дия рс ең; тыңл аг ан кеше тыңл асын, тыңл арг а теләмәг әне тыңл ам асын, чөнк и
алар – фетнәчел йорт.

4

Иерусалимнең чолганышта калуы һәм бөлүе турында
Яхәзкылның пәйгамбәрлек итүе

И адәм угл ы! Кирпеч алып, аны үз алд ыңа куй һәм шунда Иерусал имнең
рәсемен яса. 2 Аны камап ал: ныг ытмалар төзе, әйләнә-тирәсенә туфрак өй,
дошман гаскәренең чат ырларын кор, тирә-ягына дивар җимерүче җайланмалар куй.
3 Тимер таба ал да аны тимер див ар кеб ек итеп шәһәр белән үз араңа куй, йөз ең
белән шуңа таба борыл. Син аны шулай чолгап ал, һәм шәһәр камал ышта кал ыр.
Исраи л халк ына билг е бул ыр бу.
4 Үзең сул ягыңа ят та Исраи л халк ын ың гөнаһларын өст еңә куй: ничә көн ят
саң, аның гөнаһлары шул көннәр дәвам ында синең өстеңдә бул ыр. 5 Аларн ың гө
наһ кылган елларын Мин сиңа көннәр сан ы белән билг еләдем: Исраи л халк ын ың
гөнаһлары синең өстә өч йөз туксан көн дәвам ында бул ыр. 6 Мон ы үтәгәннең со
ңында, икенче мәртәбә инде уң ягыңа ятып, с Яһүдә йорт ы гөнаһлары кырык көн
буена синең өстә бул ыр: бер көнне бер ел итеп билг еләдем Мин сиңа.
7 Йөзеңне вә яланг ач кул ыңн ы чолг ан ышт аг ы Иерусал имг ә юнәлт һәм аңа карш ы
пәйгамбәрлек кыл. 8 Менә, Мин сине бәйләп куйд ым, һәм син, чолган ышта була
сы көннәрне тут ырм ый торып, бер ягыңнан икенче ягыңа әйләнеп ята алмассың.
9 Бодай белән арпа, ног ыт, ясм ык, тары, борай алып, аларн ы бер савытк а сал да
үзеңә икмәк пешер, ул икмәкләр син кырын ятарга тиешле көннәр сан ынча бул
сын; өч йөз туксан көн буена ашарсың син аларн ы. 10 Ашыйсы ризыг ыңн ы көнгә
егермешәр шәк ыл* үлчәп аша; билг еләнгән вак ытта шун ы ашап тор. 11 Суы ңн ы да
үлчәп эч, һинн ың* алт ыдан бер өлешен эч; билг еләнгән вак ытта шулай эчкәләп
тор. 12 Ризыкн ы арпа көлчәсе ашагандай ашарсың, кеше күз алд ында адәм тизәг е
янд ырып пешерерсең син аны.
13 Раббы:
1

* 4:10 Шәкыл
* 4:11 Һин

– 10 гр.
– сыекл ык үлчәү берәмлег е, 3,5 л.
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– Шулай итеп, исраи л иләр үзләренең нәҗес* икмәкләрен Мин куы п җибәргән
чит хал ыклар алд ында ашарлар, – диде.
14 Шунда мин:
– Йа Хуҗа-Раббы, минем җан ымн ың берк айчан да нәҗесләнгәне юк иде, үлгән
яки ертк ыч җанвар ботарлаган җәнлек итен яшь чаг ымнан алып хәзергә кадәр го
меремдә дә ашаган ым юк иде; берн инд и дә нәҗесләнгән итне авызыма алган ым
юк иде, – дидем.
15 Һәм Ул миңа:
– Мин сиңа адәм тизәг е урын ына сыер тизәг е алырга рөхсәт итәм, икмәг еңне
шулай пешерерсең, – диде.
16 Таг ын Ул болай диде:
– И адәм угл ы! Иерусал имгә ризык китерүгә Мин чик куя рм ын, үлчәп бирелгән
икмәкне хәвефләнеп ашая чаклар анда, үлчәп бирелгән сун ы да курк ып эчәчәкләр.
17 Чөнк и ашарг а – икмәкләр е, эчәрг ә сулары җит әрлек булмая чак; алар бер-берсен
күреп курк ып калачак, алар үз гөнаһларыннан үзләре хәлсезләнәчәк.

5

Ә син, адәм угл ы, сак ал кыруч ын ың пәкесе кебек үткен кыл ыч ал, шун ың
белән баш ыңн ы вә сак ал ыңн ы кыр, үлчәү белән чәчләреңне тотам-тотам итеп
бүл. 2 Камал у көннәре беткәч, чәчеңнең өчтән бер өлешен шәһәр уртасында янд ыр;
таг ын бер өлешен шәһәр тирәсендә кыл ыч белән туракла; өченче өлешен җилгә
тузд ыр, ә Мин, кыл ыч ымн ы кын ын нан алып, шул чәчләрне эзәрлекләп китәрмен.
3 Әмма чәчеңнең берн ичә бөрт ег ен алып, киемеңә төр еп куй. 4 Шулар арасыннан
берн ичәсен утк а ырг ыт һәм янд ыр. Шуннан әлег е ут бөтен Исраи л иленә тарал ыр.
5 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Бу – Иерусал им. Мин аны бүт ән хал ыклар үзә
генә урнашт ырд ым, башк а илләр Исраи л тирәсендә яшәделәр. 6 Үзенең явызл ыг ы
арк асында ул Минем скан ун вә каг ыйдәләремә башк а хал ыклардан һәм үз тирә
сендәг е илләрдән дә ныграк карш ы торд ы, Минем кан уннарыма карш ы чыг ып,
каг ыйдәләремне үтәмәде».
7 Шуңа күр ә Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Тирә-ягыңдагы хал ыклардан үҗәтрәк
булган өчен, каг ыйдәләремне үтәмәгән, кан уннарым буенча эш итмәгән өчен, – син
хәтта тирә-ягыңдагы хал ыкларн ың гореф-гадәтләре буенча да гамәл кылмадың, –
8 Мин Үзем сиңа карш ы чыг ачакм ын, хал ыклар алд ында сиңа хөкем оешт ырачак
мын. 9 Синең барл ык әшәкелекләрең өчен моңарч ы берк айчан да эшләмәгән һәм
алга таба да эшләмәя чәк нәрсә кыл ырм ын: 10 аталар үз балаларын, ә балалар үз
аталарын ашая чак; Мин сиңа хөкем оешт ырачакм ын, исән калганнарн ы исә төрле
тарафларга җилгә таратачакм ын.
11 Шуңа күр ә, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы, – Мин Үземнең бар бул уы м белән ант
итәм: барл ык җирәнг еч сыннарың вә әшәкелекләрең белән Минем изг е йорт ымн ы
нәҗесләгән өчен, Мин сине аударачакм ын, һич кенә дә кызган ып тормая чакм ын,
ярл ык амая чакм ын. 12 Синең халк ыңн ың өчтән бер өлеше шәһәрдә үләт чиреннән
вә ачл ыктан кырылачак; өчтән бер өлеше шәһәр читендә кыл ычтан үләчәк; таг ын
1

* 4:13 Нәҗ ес

– яһүд дине буенча, кабул ителм и торг ан шакш ы нәрсә.
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бер өлешен төрле тарафларг а җилгә таратачакм ын һәм арт ыннан кыл ыч белән
эзәрлекләя чәкмен.
13 Шул чаг ында гына халк ыма булг ан ачуы м бет әчәк, ярсуы м басылачак һәм үчем
кайтачак. Ярсуы мн ы алар өстенә түккәч, Мин, Раббы, бу сүзләрне көнчелеккә би
релеп әйт кән не беләчәкләр. 14 Мин сине, Иерусал им, бөлг енлеккә төшерәчәкмен,
тирә-юнеңдәге хал ыклар арасында вә үтеп баруч ы һәркем карш ында хурл ыкк а
калд ырачакм ын. 15 Бөтен ярсул ы ачуы м вә кат ы җәзалар белән хөкем оешт ыргач,
син тирә-юньдәге хал ыклар арасында хурл ыкк а вә көлкегә калачаксың, син алар
өчен кисәт үле билг е вә шом булачаксың. Мон ы Мин, Раббы, әйттем. 16 Өстеңә ач
лыкн ың рәх имсез укларын җибәреп, алар сине һәлак итә башлагач, Мин таг ын да
көчлерәк ачл ык җибәрермен, ризыг ыңн ы юк итәрмен. 17 Өстеңә ачл ык вә ертк ыч
җанварлар ябырыл ып, сине баласыз калд ырачак; шәһәрдә үләт чире вә үлем хак им
лек итәчәк; Мин сиңа каршы кыл ыч җибәрәчәкмен. Мон ы Мин, Раббы, әйттем».

6

Потларга табынган өчен, Исраи лнең җәз ага тартылуы

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Йөзеңне Исраи л тауларына бор да шунда аларга пәйгамбәр
лек ит: 3 «И Исраи л таулары! Хуҗа-Раббы сүзен тыңлаг ыз. Хуҗа-Раббы тауларга вә
калк ул ыкларга, үзәннәргә вә тарлавыкларга әйтә: „Менә, Мин сезгә каршы кыл ыч
юнәлтәчәкмен һәм сезнең скалк у җирләрег езне тар-мар итәчәкмен; 4 смәзбәхләре
гезне җимерәчәкмен, хуш исле сумала-майлар көйрәт ү мәзбәхегезне дә ватачакмын,
кешеләрег езне, үтереп, потларыг ыз алд ына ырг ытачакм ын. 5 Исраи л иләрнең мә
етләрен потлары алд ына куя чакм ын Мин, сөя кләрег езне мәзбәхләрег ез тирәсенә
сибеп ташлая чакм ын. 6 Сез яши торган барл ык урыннарда шәһәрләр бушап калачак
һәм калк у җирләр тар-мар ителәчәк: шунл ыктан мәзбәхләрег ез бушап калачак,
җимереләчәк, потларыг ыз ват ылачак, юк ителәчәк, хуш исле сумала-майлар көй
рәт ү мәзбәхег ез чәлпәрәмә киләчәк, сез ясаган әйберләр юкк а чыгачак. 7 Араг ызда,
җаннары кыел ып, җиргә авуч ылар бул ыр, һәм сез Минем Раббы икәнемне белерсез.
8 Ләк ин кайб ер кешеләрне Мин исән калд ырач акм ын. Сез илләр, хал ыкл ар
арасына сибелгәндә, кайберләрег ез кыл ычтан кот ыл ып калачак. 9 Чит хал ыклар
арасына әсир төшеп исән калганнар Мине, читкә борылган фәхеш йөрәкләре вә
потларга текәлгән күзләре ничек итеп Мине кайг ыга салган ны исләренә төшерәчәк
һәм кылган явызл ыклары вә барл ык әшәкелекләре өчен үзләренә җирәнеп кара
ячак; 10 алар Минем Раббы икәнемне беләчәк. Аларга бәла-каза җибәрәчәкмен,
дип, юкк а гына әйтмәдем Мин“».
11 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Кулларыңн ы шап ылдат ып, аягың белән җирг ә
бәреп, Исраи л халк ын ың барл ык явызл ыклары вә әшәкелекләре турында: „Иих!“ – дип әйт, чөнк и алар кыл ычтан, ачл ыктан вә үләт чиреннән һәлак булачак.
12 Еракт аг ылар үләт чир еннән, якындаг ылар кыл ычт ан һәлак бул ыр; исән калг ан
нар ачл ыктан үләр – алардан Мин ачуы мн ы шулай алачакм ын. 13 Үлеләр үзләренең
мәзбәхләре тирәсендә, потлар арасында, үз потларына хуш исле сумала-майлар
көйрәткән урыннарда – һәрбер калк у җирдә, тау башларында, киң ябалдашл ы
вә мул яфракл ы һәр агач төбендә, җәелеп үскән һәр имән төбендә ятк анда гына,
1
2
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исраи л иләр Минем Раббы икәнемне белерләр. 14 Алар ягына таба кул ымн ы сузар
мын һәм көнья ктаг ы чүлдән алып төнья ктаг ы Дибла шәһәренә кадәр – алар яши
торган барл ык урыннарда – җирләрне чүл вә бушл ык итәрмен. Шул чаг ында алар
Минем Раббы икәнемне белерләр».

7

Исраи лнең ахыры якынлаш у
1

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:

2 – Син, адәм угл ы, Хуҗа-Раббы Исраи л җиренә болай дип әйтә, диг ен: «Һәлакәт!

Җирнең дүрт почмаг ына һәлакәт килде. 3 Инде менә соңг ы сәгатең сукт ы, синең
өскә ачуы мн ы яуд ырачакм ын, йөргән юлларыңа карап хөкем итәчәкмен, барл ык
әшәкелекләрең өчен җавап бирергә мәҗбүр итәчәкмен. 4 Мин сине кызган ып тор
мам, ярл ык амам, йөргән юлларың һәм барл ык әшәкелекләрең өчен җәзаларм ын.
Шул чаг ында Минем Раббы икәнемне белерсең».
5 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Менә, бәла арт ыннан бәла килә. 6-7 Соңг ы сәг ать
җитте, килеп җитте ул, сиңа якынлашт ы. Менә ул килә! Ябырыл ып, һәлакәт килә
сиңа, ошбу җирдә яшәүче! Шул вак ыт килеп җитте. Ул көн инде бик якын. Тауларда
күңел ачу авазлары түг ел, курк у тавышлары яңг ырый торган вак ыт җитә. 8 Тиздән
өстеңә ярсуы мн ы түгәрмен, ачуы мн ы алырм ын синнән, йөргән юлларыңа карап
хөкем итәрмен, барл ык әшәкелекләрең өчен хисап тотарсың! 9 Кызган ып тормам
Мин сине, ярл ык амам, йөргән юлларың вә әшәкелекләрең өчен җәзасын бирермен.
Шул чаг ында Минем – Раббы, җәза бирүче Зат икәнемне белерсең.
10 Менә ул көн, менә ул килеп җитт е! Бәла килде. Тая к чәчәк атт ы, тәкәбб ерлек
бөреләнде. 11 Җәбер-золым явызл ык тая г ына әверелде. Алардан бернәрсә дә кал
мая чак: бик күп кешеләре дә, байл ыклары да, мулл ыклары да, өстенлекләре дә
юкк а чыгачак. 12 Шул вак ыт килеп җитте, ул көн килеп иреште; җир сат ып алган
кеше куанмасын, сатарга мәҗбүр булган кеше кайг ырмасын, чөнк и барысына бик
нык ачуы м чыкт ы. 13 Чөнк и җирен сатк ан кеше үзе исән чакта кабат анда әйләнеп
кайт мая чак; алар хак ында Аллаһ ыдан иңгән күренеш кире алынмая чак; гөнаһлары
арк асында беркем дә үзенең торм ыш ын саклап кала алмая чак. 14 Бырг ы кычк ыр
туга һәммәсе әзер бул ып торса да, беркем суг ышк а бармас, чөнк и аларн ың бөтен
өеренә бик нык ачуы м чыкт ы.
15 Дошман кыл ыч белән шәһәрнең тышк ы ягында тора, ә шәһәр эчендә ачл ык
вә үләт чире генә. Кырдаг ы кеше кыл ычтан һәлак бул ыр, ә шәһәр эчендәг еләрне
ачл ык вә үләт чире кырыр. 16 Исән калганнар тауларга кач ып китәр, һәм үзәнлек
тәг е күгәрченнәр кебек һәрк айсы үзенең гөнаһлары өчен сыкрар.
17
Һәрк айсын ың кул ы сал ын ыр,
тезләре су өсте сыман дерелдәп торыр.
18
Шул чаг ында алар ступас тук ымага төренәчәк,
дәһшәткә күмеләчәк,
йөзләре оял удан кызарачак,
башларын кырачак алар.
19
Үзләренең көмешләрен урамга чыгарып атачак алар,
алт ыннары хәрәм әйбер кебек булачак.
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Көмешләре дә, алт ыннары да
Раббын ың ачу көнендә котк ара алмас аларн ы.
Алт ын вә көмешләре тамакларын туйд ырмая чак,
корсакларын да тут ырмая чак,
чөнк и болар аларн ың гөнаһ ына сәбәпче булд ы.
Кешеләр, үзләренең мат ур әйберләре белән горурлан ып,
шулардан әшәке, җирәнг еч сыннар ясад ылар.
Шуңа күрә Мин әлег е әйберләрне
кешеләр өчен хәрәм нәрсәгә әверелдерәм.
Мин аларн ы чит кешеләргә ган имәт* итеп вә
җир йөзендәг е явыз бәндәләргә табыш итеп бирәм;
шул кешеләр аларн ы нәҗесләя чәк.
Мин алардан йөземне читкә борырм ын,
һәм алар Минем кадерле йорт ымн ы нәҗесләя чәк –
юлбасарлар, анда кереп, аны нәҗесләя чәк.
Зынҗ ырлар ясаг ыз,
чөнк и бу җир канл ы с җиная т ьләр белән сугарылган,
шәһәр җәбер-золым белән тулган.
Мин бирегә иң явыз хал ыкларн ы китерәчәкмен,
һәм алар биредәг е йортларн ы үз кул ына төшерәчәк.
Мин көчлеләрнең тәкәбберлег ен бетерәчәкмен,
аларн ың изг е урыннары нәҗесләнәчәк.
Дәһшәт килгәч, алар тын ычл ык эзләр,
ләк ин таба алмас.
Бәла арт ыннан бәла килер,
бер имеш-мимеш икенчесен туд ырыр,
с
пәйгамбәрләрдән илаһ и күренешләр сорарлар,
рух ан илар кан ун өйрәт үдән туктар,
с
өлкәннәр киңәш бирә алмас.
Патша хәсрәтләнер,
түрәләр өметен өзәр,
хал ыкн ың куллары калт ырар.
Мин аларн ың кылган гамәлләренә карап җәзасын бирермен,
үз каг ыйдәләре буенча хөкем итәрмен,
һәм алар Минем Раббы икәнемне белерләр».
Иерусалимнең потлары

Мин өйдә утыра идем. Яһүдә өлкәннәре да минем янда иде. Бу хәл алт ынч ы
елн ың* алт ынч ы аенда, айн ың бишенче көнендә булд ы. Анда миңа Хуҗа-Раббы
1

* 7:21 Ганим әт

– суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.
Яһоя х ин патша куы лг аннан соң алт ынч ы елда диг ән мәгънәдә; 1:2
не караг ыз. 20:1; 24:1; 26:1; 29:1, 17; 30:20; 31:1; 32:1, 17 дә шул мәгънәне аңлата.

* 8:1 ...алтынчы елның... –
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кул ы иреште. 2 Ир-ат кыяфәтле затн ы күрдем мин; аның билдән түбән өлеше ут
кебек бул ып, билдән югары өлеше исә ялкынланып-ялтырап торган тимер сыман
иде. 3 Кулга охшаган нәрсә сузып, әлег е зат мине чәчләремнән эләктерде. Рух мине
җир белән күк арасына күтәрде һәм Аллаһ ыдан булган күренештә Иерусал имгә,
эчке ишегалд ын ың төнья к капк асы төбенә кит ереп баст ырд ы. Анда Раббын ың
ачуы н кузгатк ан пот тора иде. 4 Тег е чакта миңа тиг ез җирдә Аллаһ ыдан иңгән
күренештәг е сыман, минем карш ымда Исраи л Алласын ың балк ып торган шөһрәте
пәйдә булд ы. 5 Шунда Аллаһ ы миңа:
– И адәм угл ы! Күзләреңне төнья кк а таба күтәреп кара, – диде.
Мин күзләремне төнья кк а юнәлттем: анда, мәзбәх капк асын ың төнья к ягында,
Раббын ың ачуы н кузгатк ан тег е пот тора иде. 6 Раббы миңа әйтте:
– И адәм угл ы! Син күрәсеңме аларн ың нәрсә эшләгәнен? Мине Үземнең изг е
йорт ымнан ераклашт ырыр өчен, Исраи л халк ын ың нинд и әшәкелекләр эшләгәнен
күрәсеңме? Син әле таг ын да җирәнг ечрәк нәрсәләр күрерсең.
7 Шуннан соң Ул мине ишег алд ына кер ә торг ан капк а төб енә алып килде. Ка
рыйм – диварда бер тишек бар. 8 Ул миңа әйтте:
– И адәм угл ы! Диварн ы тишеп чык.
Мин диварн ы тишеп чыкт ым һәм бер ишек күрдем. 9 Аллаһ ы миңа:
– Кер дә алар монда кылган җирәнг еч әшәкелекне күр, – диде.
10 Шунн ан соң мин кердем дә бөт ен див арл арг а ясалг ан төрледән-төрле сөй
рәл үче вә хәр әм хайв ан сур әтләр ен, Исраи л халк ын ың төрле потларын күрдем.
11 Сынн ар алд ынд а Иср аи лнең өлк әннәр еннән җитмеш ир зат ы, шул ар арасынд а
Шапан угл ы Яһаз анья да басып тора иде; һәрк айсы кул ына сумала-майлар көйр ә
тү савыт ы тотк ан, хуш исле сумала-майлардан куе бол ыт күт әр елә иде. 12 Раббы
миңа әйтт е:
– Күрәсеңме, адәм угл ы: Исраи л халк ын ың өлкәннәре караңг ыда, үзләренең
сыннары куелган бүлмәләрдә нәрсә эшл и? Чөнк и алар: «Безне Раббы күрм и, Раббы
бу җирне ташлад ы», – диләр.
13 Аннары Ул миңа:
– Аларн ың таг ын да яманрак әшәкелекләрен күрерсең, – диде.
14 Ул мине сРаббы йорт ын ың төнья к капк асы төб енә алып килде. Анда хатынкызлар Тамм уз илаһ ын кызган ып елап утыралар иде. 15 Раббы миңа:
– Боларны күрәсеңме, адәм углы? Таг ын да зуррак әшәкелекләр күрерсең, – диде.
16 Шуннан соң Ул мине Раббы йорт ын ың эчке ишег алд ына алып керде; Раббын ың
Изг е йорт ын ың капк асы янында, болд ыр белән мәзбәх арасында, егерме бишләп
ир зат ы, арк аларын Раббы йорт ына, йөзләрен көнч ыг ышк а таба борып, коя шк а
сәҗдә кылалар иде. 17 Ул миңа:
– Күрәсеңме, адәм угл ы: Яһүдә йорт ы биредә кылган әшәкелекләр азм ы әллә?!
Алар җирне җәбер-золым белән тут ыралар, Минем ачуы мн ы артт ыралар. Кара:
алар агач ботаг ын Минем борын төбенә кит ерәләр*. 18 Шуңа күрә Мин аларга
* 8:17 ...алар агач бот аг ын Мин ем борын төб ен ә кит ерәл әр. –

Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгәсүз: алар агач ботаг ын үзләренең борын төбенә кит ерәләр.
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ярсуы мны түгәчәкмен, аларн ы кызганмая чакм ын һәм ярл ык амая чакм ын, кола
гыма кат ы итеп кычк ырганда да, аларн ы ишетмәя чәкмен.

9

Иерусалимгә җәз а бирү

Шуннан соң мин Аның:
– Шәһәрне җәзага тарт ырга тиешле кешеләрнең һәрк айсы кул ына җимерг еч
корал ын тот ып килсен! – дип, кат ы итеп кычк ырган ын ишеттем.
2 Төнья кк а караг ан Югары капк адан, һәрб ерс е үз корал ын тот ып, алт ы кеше
чыкт ы, араларында берсе киндер күлмәктән, билендә язу кирәк-яраклары бар иде.
Бак ырдан ясалган мәзбәх янына килеп җиткәч, алар туктап калд ылар.
3 Һәм Исраи л Алласы шөһр әт енең балк ыш ы скерубим өст еннән – үз урын ын
нан – Аллаһ ы йорт ын ың бусагасы янына күчте. Аннары Ул киндер киемле, билендә
язу кирәк-яраклары булган кешене чак ырып алд ы. 4 Раббы аңа:
– Иерусал им буйлап йөр, шәһәрдә кыл ынган әшәкелекләрдән хәсрәт кичергән
һәм ыңг ырашк ан кешеләрнең маңгайларына тамга сал, – диде. 5-6 Аннары баш
каларга: – Аның арт ыннан шәһәр буйлап йөрег ез, берәүне дә кызганм ыйча һәм
ярл ык ам ыйча үтерег ез; карт кешеме ул, яшь ирме, кызм ы, балам ы, ана кешеме –
һәммәсенең җан ын кыег ыз. Ләк ин маңгаенда тамга булган кешегә тимәг ез. Бу эшне
Минем изг е йорт ымнан башлаг ыз, – дип әйт кәнен ишеттем.
Шулай итеп, алар Аллаһ ы йорт ы алд ында торг ан өлкәннәрдән башлад ылар.
7 Аннары Раббы аларг а:
– Изг е йортн ы нәҗесләг ез, ишега лларын үлеләр белән тут ырыг ыз да чыг ып
китег ез, – диде.
Алар, чыг ып, шәһәр халк ын үтерә башлад ылар.
8 Шәһәр халк ы кырыл ып барг анда, мин, берья лг ызым кал ып, йөз ем белән җир
гә капланд ым һәм:
– Йа Хуҗа-Раббы! Иерусал имгә ачуы ңн ы яуд ырып, Исраи лдә исән калганнар
ның һәммәсен дә һәлак итәрсең микәнн и?! – дидем.
9 Раббы миңа әйтт е:
– Исраи л белән Яһүдә йорт ын ың гөнаһлары бик зур, бу җир кан белән сугарыл
ган, шәһәрдә бер тамч ы да дөреслек юк; алар: «Раббы бу җирне ташлад ы, Раббы
берн и күрм и», – диләр. 10 Шуңа күрә Мин аларн ы кызганмая чакм ын да, ярл ык а
мая чакм ын да; Мин бары алар кылган гамәлләрне генә үз баш ына кайтарачакм ын.
11 Һәм шунда киндер күлмәкле, билендә язу кирәк-яраклары булг ан кеше, хәб әр
алып кайт ып:
– Мин һәммәсен дә Син кушк анча эшләдем, – диде.
1

10

Балкып торган Раббышөһрәтенең Үз йортыннан китүе

Шунда мин керубимнәрнең баш өстендәг е гөмбәздән югарырак торган,
зәңгәр якуттан ясалган тәхет сыман бер нәрсә күреп алд ым. 2 Һәм Раббы
киндер күлмәкле кешегә:
– Керубимнәрдән астарак урнашк ан тәгәрмәчләр арасына кер дә, керубимнәр
арасындаг ы көйрәп торган күмерне учлап алып, шәһәр өстенә ырг ыт, – диде.
1
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Һәм ул кеше минем күз алд ымда кереп китте. 3 Керубимнәр исә, тег е кеше кер
гәндә, Аллаһ ы йорт ын ың көнья г ында иде, шул чаг ында эчке ишегалд ын бол ыт
каплап алд ы. 4 Раббын ың балк ып торган шөһрәте, керубимнәр өстеннән күтәре
леп, йортн ың бусагасына күчкән иде; йорт эче – бол ыт белән, ишегалд ы исә Раббы
шөһрәтенең балк ыш ы белән тулган иде.
5 Керубимнәрнең канат какк ан тавыш ы, Кад ир Алла өн салг ан сыман, хәтт а
тышк ы ишегалд ында да ишетелеп торд ы.
6 Киндер күлмәкле кешег ә Раббы:
– Керубимнәр яныннан, тәгәрмәчләр арасыннан ут ал, – дип кушк ач, ул кеше
тәгәрмәчләр янына кереп баст ы. 7 Керубимнәрдән берсе, алар арасындаг ы утк а ку
лын сузып, киндер күлмәкле кешегә учлап күмер алып биргәннән соң, әлег е кеше
чыг ып китте. 8 Керубимнәрнең канат аст ында кешенеке сыман куллар күренә иде.
9 Шулчакн ы мин керубимнәр янында торг ан дүрт тәг әрмәч күрдем. Һәрк айсы
янында берәр тәгәрмәч, тәгәрмәчләр хризол ит таш ы сыман иде. 10 Һәр дүрт тәгәр
мәч бер-берсенә охшаган бул ып, тәгәрмәч эчендәг е тәгәрмәч сыман иде. 11 Тәгәр
мәчләр дүрт тарафк а да бара ала, һәм, барганда, алар туп-туры бара иделәр; алг ы
тәгәрмәч кай тарафк а караса, тәгәрмәчләр борылм ыйча шул тарафк а таба бара иде.
12 Аларн ың бөт ен тәне, арк ал ары, кулл ары, кан атл ары, тәг әрмәчләр е тот ашт ан
күз белән тулган; дүрт тәгәрмәчендә дә күзләр бар иде. 13 Мин аларн ың «бөтерелә
торган тәгәрмәчләр» дип атал уы н ишеттем. 14 Һәр керубимнең дүрт йөзе бар иде:
берсе – керубим йөзе, икенчесе – кеше йөзе, өченчесе – арыслан һәм дүртенче
се – бөркет йөзе.
15 Керубимнәр күт әр елеп китт е. Болар мин Кебар елг асы буенда күрг ән затлар
иде. 16 Керубимнәр барган чакта, яннарындаг ы тәгәрмәчләр дә бара иде; керубимнәр
җирдән күтәрелер өчен канатларын җәйгәндә, тәгәрмәчләр дә алардан аерылмад ы.
17 Керубимнәр тик торг ан чакт а, алар да тик торд ы; алар кузг алг анда, тәг әрмәчләр
дә күтәрелде, чөнк и затларн ың рух ы аларда иде.
18 Раббын ың балк ып торг ан шөһр әт е, Үз йорт ы бусаг асыннан кит еп, керубимнәр
нең өстендә туктап калд ы. 19 Керубимнәр, минем күз алд ында канатларын җәеп,
җирдән күтәрелделәр; алар белән бергә яннарындаг ы тәгәрмәчләре дә китте; алар
Раббы йорт ын ың көнч ыг ыш капк асы янында туктап калд ылар; Исраи л Алласы
ның балк ып торган шөһрәте алар өстендә булд ы.
20-22 Болар мин Кебар елг асы буенда, Исраи л Алласын ың аяк аст ында күрг ән
затлар иде; һәрберсенең дүрт йөзе, дүртәр канат ы, канатлары аст ында кешенеке
сыман куллары бул ып, йөзләре дә мин Кебар елгасы буенда күргән йөзләр сыман
иде; һәрберсе үз алд ына гына карап атл ый иде. Шуңа күрә мин аларн ың керубим
нәр икәнлег ен белдем.

11

Иерусалимнең хөкем ителүе

Рух, мине күтәреп алып, Раббы йорт ын ың көнч ыг ышк а караган капк асы
янына китереп куйд ы. Һәм мин капк а янында басып торган егерме биш ке
шене күрдем; алар арасында Аззур угл ы Яһазанья вә Беная һ угл ы Пелат ия – хал ык
башл ыклары бар иде. 2 Раббы миңа әйтте:
1
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– И адәм угл ы! Менә, болар явыз ния тле кешеләр, шәһәргә начар киңәш бирәләр:
«Йортлар сал у вак ыт ы әле тиз генә килми; бу шәһәр – казан, ә без – ит», – дип әйтә
алар. 4 Шуңа күрә пәйгамбәрлек кыл, адәм угл ы, аларга карш ы пәйгамбәрлек кыл!
5 Шунда миңа Раббы Рух ы иңде һәм болай диде:
– Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Исраи л халк ы, синең ни сөйләгәнеңне, уеңа
нәрсә килгәнне Мин беләм. 6 Бу шәһәрдә сез бик күп кеше үтердег ез, урамнарн ы
мәет белән тут ырд ыг ыз». 7 Шуңа күрә Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Шәһәрдә сез
үтергән кешеләр – ит, ә бу шәһәр – казан; ләк ин Мин сезне аннан куы п чыгарачак
мын. 8 Сез кыл ычтан курк асыз, һәм Мин сезнең өскә кыл ыч җибәрәчәкмен, – дип
белдерә Хуҗа-Раббы. – 9 Мин сезне шәһәрдән куы п чыгарачакм ын, чит хал ыклар
кул ына тапш ырачакм ын һәм сезгә хөкем оешт ырачакм ын. 10 Сез кыл ычтан һәлак
булачаксыз; Мин сезне Исраи лдән читтә дә хөкем итәчәкмен, һәм сез Минем Раббы
икәнемне беләчәксез. 11 Бу шәһәр сезнең өчен казан булмас, сез анда ит булмая чак
сыз; Мин сезне Исраи лдән читтә дә хөкем итәчәкмен. 12 Сез Минем Раббы икәнемне
белерсез; чөнк и сез Минем каг ыйдәләремне үтәмәдег ез һәм Минем кан уннарымн ы
сакламад ыг ыз, ә бәлк и үзег езне чолгап алган хал ыклар кан ун ы буенча яшәдег ез».
13 Мин пәйг амб әрлек иткән чакт а, Беная һ угл ы Пелат ия үлде. Мин, җирг ә йөз
түбән каплан ып, бөтен тавыш ыма:
– Йа Хуҗа-Раббым! Исраи лнең исән калган халк ын бөтенләй юк итәрсең ми
кәнн и?! – дип кычк ырд ым.
3

Раббының сөрелгән кешеләргә вәгъдәсе
Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Иерусал имдә яшәүчеләр синең туганнарың, синең барл ык ка
рындаш туганнарың вә бөтен Исраи л халк ы турында: «Алар Раббыдан еракта яши
ләр; бу җир безгә биләмә итеп бирелгән», – диләр. 16 Моңа карш ы син, Хуҗа-Раббы
болай дип әйтә, диг ен: «Гәрчә Мин аларн ы еракларга, ят хал ыклар арасына сипсәм
дә, җир буйлап таратсам да, киткән җирләрендә Мин халк ым өчен күпмегәдер изг е
йорт бул ырм ын». 17 Шуңа күрә син, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Мин сез
не хал ыклар арасыннан җыеп алырм ын да Үзем таратып-сипкән җирләрдән кире
кайтарырм ын һәм Исраи л җирен сезгә бирермен».
18 Кир е әйләнеп кайт к ач, алар ул җирдәг е барл ык кабахәт нәрс әләрне вә әшә
келекләрне юк итәрләр. 19 Мин аларга башк а төрле йөрәк бирәчәкмен, яңа рух
иңдерәчәкмен, аларн ың тәннәреннән, таш йөрәкләрен алып, тере йөрәк бирә
чәкмен. 20 Шуннан алар Минем каг ыйдәләрем буенча гамәл кыл ырлар, Минем
кан уннарымн ы сакларлар һәм үтәрләр, шул чаг ында алар – Минем халк ым, ә
Мин аларн ың Алласы бул ырм ын. 21 Ә инде йөрәг е кабахәт нәрсәләргә вә әшәке
потларга береккән кешеләргә Мин, кылган гамәлләренә күрә, җәзан ы үз баш ына
төшерермен. Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
14

15

Раббы шөһрәтенең Иерусалимнән китүе
22 Шулчак тәг әрмәчләр янындаг ы керубимнәрнең канатлары күт әр елде; Исра
ил Алласын ың балк ып торган шөһрәте шул мәлдә алар өстендә иде. 23 Раббын ың
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әлеге шөһрәте, шәһәр эченнән күтәрелеп, шәһәрдән көнч ыг ышта тау өстендә тук
тап калд ы. 24 Шуннан соң Аллаһ ы Рух ы иңдергән күренештә Рух мине күтәреп
алд ы да килдан иләр җиренә, сөрелгәннәр арасына күчереп куйд ы. Аннары миңа
иңгән әлег е күренеш юкк а чыкт ы. 25 Һәм мин Раббы күрсәткән һәммә нәрсәне
сөрелгәннәргә җиткердем.

12

Яхәзкыл – әсирлек вә курк у билгесе

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Син фетнәчел хал ык арасында яшисең; аларн ың күзлә
ре бар, ләк ин күрм иләр, колаклары бар, ләк ин ишетм иләр, чөнк и алар фетнәчел
хал ык. 3 Ә син, адәм угл ы, сөрг енгә кит ү өчен, үзеңә кирәкле әйберләрне әзерлә,
көн уртасында алар күз алд ында күченеп кит, алар күз алд ында бүтән җиргә күчен;
шуннан соң алар, бәлк и, акылларына килерләр, гәрчә фетнәчел йорт булсалар да.
4 Сөрг енг ә киткәндә кир әкле әйберләреңне көндез аларн ың күз алд ында алып чык,
үзең исә кичен аларн ың күз алд ында чык, сөрг енгә чыкк ан кебек чык. 5 Аларн ың
күз алд ында диварн ы тишеп, әйберләреңне шуннан чыг ар. 6 Караңг ы төшкәч,
аларн ың күз алд ында йөг еңне җилкәңә сал ып чык, җирне күрмәс өчен, йөзеңне
капла, чөнк и Мин сине Исраи л халк ына гаи птән хәбәр* бирү билг есе итеп куйд ым.
7 Мин кушк анн ы эшләдем: сөрг ен юлында кир әкле әйб ерләрне көндез алып
чыкт ым, ә кичен, кул ым белән диварн ы тишеп, йөг емне чыгард ым да хал ыкн ың
күз алд ында җилкәмә күтәрдем.
8 Ирт ән миңа Раббы сүз е килеп ирешт е:
9 – И адәм угл ы! Фетнәчел Исраи л халк ы: «Син нәрс ә эшл ис ең?» – дип сорама
дым ы синнән? 10 Аларга, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Иерусал им хак именә
вә андаг ы бөтен Исраи л халк ына кисәт ү бу». 11 Әйт аларга: «Мин сезнең өчен билг е.
Мин эшләгән нәрсә сезнең белән дә булачак: сез, әсир ителеп, сөрг енгә китәрсез».
12 Алар арасынд аг ы хак им, караңг ыд а йөг ен иңенә күт әр еп, яшер ен генә юлг а
кузгалачак, чыгар өчен, диварн ы тишәчәк, йөзен куллары белән каплая чак, шуңа
күрә кая барган ын күрмәя чәк. 13 Мин аңа ятьмәмне салачакм ын, һәм ул Минем
тозаг ыма эләгәчәк; Мин аны килдан иләр җиренә, сБабилгә илтәчәкмен, ләк ин ул
аны күрмәя чәк, шунда үлеп калачак. 14 Ә хак им тирәсендәг еләрнең һәммәсен –
иярченнәрен вә барл ык гаскәрен җилләргә тарат ырм ын, кыл ыч ымн ы кын ын нан
алып, аларн ы эзәрлекләп китәрмен. 15 Үзләрен төрле хал ыклар арасына таратк ач
һәм төрле илләргә чәчкәч, алар Минем Раббы икәнемне белерләр. 16 Кылган әшә
келекләре хак ында үзләре яшәгән хал ыклар арасында сөйләсеннәр өчен, Мин
аларн ың бик азын гына кыл ычтан, ачл ыктан вә үләт чиреннән саклап кал ырм ын;
һәм алар Минем Раббы икәнемне белерләр.
17 Миңа таг ын Раббы сүз е килеп ирешт е:
18 – И адәм угл ы! Ризыг ыңн ы калт ыран ып аша, суы ңн ы дер елдәп һәм борч ул ы
хәлдә эч. 19 Бу илдәг е хал ыкк а, Исраи л җирендәг е Иерусал имдә яшәүчеләр турында
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диген: «Ризыкларын алар хәвефләнеп ашарлар, суларын
1
2
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хәбәр – Аллаһ ыдан иңг ән хәб әр, вәх и.
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курк ып кына эчәрләр, чөнк и аларн ың җире анда яшәүчеләрнең мәрхәмәтсезлег е
арк асында мулл ыктан мәхрүм ителер. 20 Хал ык белән тул ы шәһәрләр бушап кал ыр,
җирләре чүлгә әйләнер; һәм сез Минем Раббы икәнемне белерсез».
Раббы сүз енең чынга ашуы
Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм углы! Исраил җирендәге «Көннәр үтә тора, ә Аллаһыдан иңгән һәртөр
ле күренешләр тормышка ашмый» дигән сүзләрегез – нинди гыйбарә ул? 23 Аларга,
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диген: «Бу гыйбарәне Мин юкка чыгарачакмын, Исра
илдә андый сүзләр бүтән йөрмәячәк». Тагын аларга әйт: «Аллаһыдан иңгән һәртөрле
күренешләрнең тормышка ашачак көне якынлаша. 24 Исраил халкына ялган күренеш
ләр иңмәячәк, һәм күрәзәчелек булмаячак. 25 Чөнки Мин, Раббы, әйтер нәрсәмне
әйтәчәкмен; Мин әйтк
 ән сүзләр чынга ашачак, тоткарланмаячак; сезнең көннәрдә,
фетнәчел йорт, әйткән сүземне Мин үтәячәкмен». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
26 Миңа таг ын Раббы сүз е килеп ирешт е:
27 – И адәм угл ы! Менә, Исраи л халк ы: «Аллаһ ыдан аңа иңг ән күр енеш күп көн
нәрдән гамәлгә ашачак – алда буласы заманнар турында пәйгамбәрлек итә ул», –
ди. 28 Шуңа күрә аларга, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Мин әйт кәннәрнең
берсе дә тотк арланмая чак, Мин әйт кән сүз чынга ашачак». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
21

22
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Ялган пәйгамбәрләргә гае п ташлау

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Исраи лнең пәйгамбәрлек итүче пәйгамбәрләренә, үз фа
разларына ниг езләнеп сөйләүче пәйгамбәрләргә, Раббы сүзен тыңлаг ыз, диг ен,
3 Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә, диг ен: «Үз-үзен рухл анд ыруч ы һәм башк а берн и
күрмәүче акылсыз пәйгамбәрләргә кайг ы! 4 Синең пәйгамбәрләрең, Исраи л, хә
рабәләр арасында посып ятк ан төлкеләр кебек. 5 Раббы көнендә булачак суг ышта
нык торыр өчен, сез, дивардаг ы җимерекләр янына барып, Исраи л хак ына диварн ы
төзекләндерм исез. 6 Алар күргән нәрсәләр буш һәм күрәзәлекләре ялган. Раббы
шулай белдерә, ди алар, гәрчә аларн ы Раббы җибәрмәсә дә; шул сүзләре чынга аша
чак дип өметләнә алар. 7 Сез буш күренешләр күрмәдег езмен и?! Ялган күрәзәлек
итмәдег езмен и?! Мин әйтмәсәм дә, Раббы шулай дип белдерә, димәдег езмен и?!»
8 Шуңа күр ә Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Сез ялг ан күр әз әлек иткәнг ә һәм буш
күренешләр күргәнгә, Мин сезгә карш ы чыгам, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – 9 Буш
күренешләр күргән һәм ялган күрәзәлек иткән пәйгамбәрләргә карш ы юнәләчәк
Минем кул ым; халк ым киңәшмәсен дә алар булмая чак, Исраи л халк ы исемлег е
нә кертелмәя чәк һәм Исраи л җиренә аяк басмая чак; һәм сез Минем Хуҗа-Раббы
бул уы мн ы белерсез.
10 Тынычлык юк чагында: «Тынычлык бар», – дип әйтеп, Минем халкымны юл
дан яздырган өчен, халык какшап торган дивар корганда, аны агартып сылаган өчен,
11 диварны агартып сылаучыларга әйт, ул авачак, диген. Коеп яңгыр һәм эре боз бөр
текләре явачак, көчле җил күтәрелеп, диварны аударачак. 12 Менә, дивар авар; шул
чагында сездән: „Диварның сез сылаган акшары кайда соң?“ – дип сорамаслармы?»
1
2
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13 Шуң а күр ә Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: «Ачуд ан ярсыг ан чаг ымд а, Мин,
көчле җил кузг ат ып, ярсуы мнан коеп яңг ыр һәм ачуы мнан һәлакәтле боз явар.
14 Сез агарт ып сыл аг ан див арн ы ниг ез енә кадәр җимер еп җирг ә егарм ын, аның
белән берг ә үзег ез дә һәлак бул ырсыз; һәм Минем Раббы бул уы мн ы белерс ез.
15‑16 Ачуы мн ы див ард ан һәм аны агарт ып сыл аг ан кешеләрдән алг ач, сезг ә: „Див ар
да, аны сылауч ылар да, тын ычл ык юк чаг ында тын ычл ык турында Иерусал имг ә
пәйг амб әрлек иткән Исраи л пәйг амб әрләр е дә юк“, – дия рмен», – дип белдер ә
Хуҗа-Раббы.
17 Ә син, адәм угл ы, йөз еңне үз халк ың кызларына, үз фаразларына ниг езләнеп
пәйгамбәрлек иткән кызларына бор һәм аларга карш ы пәйгамбәрлек ит. 18 Аларга,
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Кешенең җан ын аулау өчен, һәр кул беләзе
генә сихер бәйләвече тег үчеләргә һәм башларына төрле озынл ыктаг ы бөркәнчек
әзерләүчеләрг ә кайг ы! Минем халк ымн ың җаннарын аулап, үз җаннарыг ызн ы
котк арып кала алырсызм ы сез?! 19 Берн ичә уч арпа, берн ичә икмәк телеме хак ы
на сез, үләргә тиеш булмаганнарн ың җаннарын кыеп һәм яшәргә тиеш булмаган
җаннарн ы исән калд ырып, ялган сөйләгәнне тыңлауч ы хал ыкн ы алдалап, халк ым
алд ында Мине хур итәсез».
20 Шуңа күр ә Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Кош аулаг ан сыман, җан аулау өчен
теккән сихер бәйләвечләрег езгә карш ы чыг ып, аларн ы кул ыг ыздан йолк ып алам
һәм, сез кош аулаган сыман, аулаган җаннарн ы иреккә җибәрәм. 21 Бөркәнчек
ләрег езне ерт ып ташлап, халк ымн ы сезнең кулдан йол ып алам, алар инде сез
нең табыш булмас; һәм Минем Раббы икәнемне белерсез. 22 Мин тәкъва кешене
кайг ыга сал ырга теләмәгәндә, сез, ялган сүз әйтеп, аны кайг ыга салган өчен һәм
торм ышларын саклап калмасын дип яман кешеләрне яман юлларыннан бормаган
өчен, 23 сез инде ялган күренешләр күрмәссез һәм күрәзәлек итмәссез; Мин Үз
халк ымн ы сезнең кулдан йол ып алам; һәм сез Минем Раббы икәнемне белерсез».
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Потка табынучыларга гае п ташлау

Минем янга Исраи л өлкәннәреннән берн ичә кеше килеп, карш ыма утыр
ды. 2 Шунда миңа Раббы сүзе килеп иреште:
3 – И адәм угл ы! Бу кешеләр йөр әкләр ендә потларг а урын бирде, абын у таш ы
итеп үз алд ына гөнаһларын китереп куйд ы. Миңа сорау белән мөрәҗәгать итәр
өчен рөхсәт бирә аламм ы Мин аларга?! 4 Шуңа күрә сөйләш алар белән һәм, ХуҗаРаббы болай дип әйтә, диг ен: «Исраи л халк ыннан кем дә булса йөрәг ендә потларга
урын бирсә, абын у таш ы итеп үз алд ына гөнаһларын китереп куйса, әмма шуңа да
карамастан пәйгамбәр янына килсә, күп санл ы потлары өчен Мин, Раббы, аңа Үзем
җавап бирермен. 5 Үзенең потлары арк асында Миңа чит-ят бул ып кит үен Исраи л
халк ы йөрәг е белән аңласын өчен, шулай эшл им Мин мон ы».
6 Иср аи л халк ын а, Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә, диг ен: «Хак юлг а кайт ыг ыз,
потларыг ыздан баш тарт ыг ыз, барл ык әшәке нәрс әләрдән йөз ег езне читкә бо
рыг ыз. 7 Әгәр Исраи л халк ыннан яки Исраи л җир ендә килмешәк бул ып яшәүче
чит хал ыклардан бер әрс е, Миннән аерыл ып, йөр әг ендә потларг а урын бирс ә һәм
абын у таш ы итеп үз алд ына гөнаһ ын кит ер еп куйса, әмма шуңа да карамастан
1
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пәйг амб әр аша Миннән киңәш сорарг а килс ә, Мин, Раббы, аңа Үзем җав ап би
рермен. 8 Мин, карш ы чыг ып, аңа хурл ык тамг асы сал ырм ын һәм, бүт әннәрг ә
гыйбр әт булсын өчен, аны халк ымн ан читләшт ер ермен, шул чаг ынд а Минем
Раббы бул уы мн ы белерс ез.
9 Әгәр дә инде пәйг амб әр, вәсв әс әг ә бир елеп, пәйг амб әрлек итс ә, димәк, аны
Мин, Раббы, вәсвәсәгә салганм ын; һәм Мин, кул ымн ы аңа таба сузып, аны Үз
халк ым Исраи л арасыннан юк итәрмен. 10 Алар икесе дә – сорауч ы да, пәйгам
бәр дә – бер дәрәҗәдә гаепле бул ып, тиешле җәзасын алачак. 11 Алга таба Исраи л
халк ы Миннән йөз чөермәсен һәм, җиная ть кыл ып, үзен нәҗесләмәсен, Минем
халк ым бул ып калсын, ә Мин аларн ың Алласы булсын өчен, шулай эшл им Мин
мон ы». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
Гөнаһлыларның һәлак булуы
Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Әгәр нинд и дә булса бер хал ык, Миңа тугрыл ыг ын саклам ыйча,
Минем алда гөнаһ кылса, шул чакта Мин, аңа таба кул ымн ы сузып, аны ризык
тан мәхрүм итәрмен, аңа ачл ык җибәрермен һәм кешеләрен вә терлекләрен һәлак
итәрмен. 14 Хәтта ки анда шуш ы өч ир – Нух, Дан ии л вә Әюб яшәп торсалар да,
с
тәкъвал ыклары белән алар фәк ать үз җаннарын гына котк арып кал ыр иде, – дип
белдерә Хуҗа-Раббы.
15 Әгәр Мин, шуш ы җирне бөлдерү өчен, анда кырг ый җәнлекләр җиб әреп, шуш ы
җәнлекләр арк асында әлег е җир беркем йөрмәслек бул ып ташланд ык хәлгә килсә,
16 һәм бу өч ир шунда булса, Үземнең бар бул уы м белән ант итәм, – дип белдер ә
Хуҗа-Раббы, – алар үзләренең угылларын да, кызларын да котк арып кала алмаслар,
бары тик үзләре генә кот ыл ып кал ыр, ә җир чүлгә әйләнер иде.
17 Әгәр Мин шул җирг ә таба кыл ыч юнәлт еп, кыл ычк а: «Җир буйлап үт», – дисәм,
һәм ул андаг ы кешеләрне вә терлекләрне һәлак итә башласа, 18 Үземнең бар бул уы м
белән ант итәм, – дип белдерә Хуҗа-Раббы, – әлег е өч ир үзләренең угылларын да,
кызларын да котк арып кала алмас, фәк ать үзләре генә кот ыл ып кал ыр иде.
19 Әгәр Мин, ул җирдәг е кешеләрне вә терлекләрне юк итәр өчен, үләт чир е һәм
кан койд ырг ыч ярсуы мн ы җибәрсәм, 20 Үземнең бар бул уы м белән ант итәм, –
дип белдерә Хуҗа-Раббы, – Нух та, Дан ии л да, Әюб тә угылларын да, кызларын
да котк арып кала алмас, тәкъвал ыклары белән үз җаннарын гына котк арыр иде.
21 Чөнк и Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Әгәр дә Мин, Иерусал имнең кешеләр ен
вә мал-туарын юк итәр өчен, дүрт төрле коточк ыч җәзам – кыл ыч, ачл ык, ертк ыч
җанварлар вә үләт чирен шунда җибәрсәм, үтә курк ын ыч булачак. 22 Әмма аларн ың
анда угыл-кызларыннан исән кал уч ылар бул ыр; аларн ы шәһәрдән алып чыгарлар,
һәм алар сезнең янга килерләр; шунда сез аларн ың үз-үзләрен ничек тот уы н һәм
кылган гамәлләрен күрерсез һәм Иерусал имгә Мин җибәргән бәлаләрнең асы
лына төшенеп юан ырсыз. 23 Аларн ың үз-үзләрен тот ыш ын вә кылган гамәлләрен
күреп юан ырсыз, чөнк и Мин шәһәрдә эшләгәннәрнең юкк а гына түг ел икәнлег ен
белерсез». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
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Йөз ем агачы турындагы киная ле хикәя

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Йөзем куаг ын ың бүтән агачлардан өстенлег е нидә? Йөзем
ботаг ы – урмандаг ы агачларн ың берсе генә ул. 3 Нинд и дә булса әйбер ясар өчен,
аны кисеп алаларм ы?! Берәр нәрсә элеп куя р өчен, аннан чөй ясыйларм ы?! 4 Менә,
аны утк а салалар; аның ике баш ын да ут ашый, уртасы да яна: берәр әйбер ясарга
ярыйм ын и ул хәзер?! 5 Әле бөтен хәлендә дә аннан әйбер ясап булм ый иде; ә инде
янып беткәч, аннан нәрсәдер ясап була димен и?!
6 Шуңа күр ә Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Урманда үскән агачлар арасыннан йө
зем ботаг ын алып, утк а ырг ытк ан сыман, Иерусал имдә яшәүчеләрне дә Мин утк а
сал ырм ын. 7 Мин аларга карш ы чыгарм ын – бер уттан качсалар, аларн ы икенче ут
тотар. Аларга карш ы чыкк ач, Минем Раббы икәнемне белерсез. 8 Алар Миңа тугры
булмаганга күрә, бу җирне чүлгә әйләндерермен». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
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Иерусалим – хыя нәтчел шәһәр

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Иерусал имгә аның әшәкелекләрен сөйләп күрсәт 3 һәм
аңа, Хуҗа-Раббы Иерусал имгә болай дип әйтә, диг ен: «Синең там ырың вә туган
илең – скәнган иләр җирендә, синең атаң – амори, ә анаң – хитт и кызы. 4 Туган
көнеңдә синең кендег еңне кисмәделәр, аруланд ыру өчен, тоз белән ышк ымад ылар,
су белән юмад ылар һәм биләүгә биләмәделәр. 5 Миһербанл ыл ык күрсәтеп боларн ы
эшләр өчен, беркем дә сиңа кызган ып карамад ы; сине кырга чыгарып ташлад ылар,
туган көнеңдә сиңа җирәнеп карад ылар.
6 Яныңнан узып барг ан чакт а, Мин, кан эчендә тып ырч ын ып ятк ан ыңн ы күр еп:
„Яшә!“ – дидем. Әйе, кан эчендә ятк анда, Мин сиңа: „Яшә!“ – дидем. 7 Сине кыр
үсемлекләре кебек үрчеттем, син үсеп буй җиткердең һәм бик мат ур асылташк а
әверелдең; күкрәкләрең тул ышт ы, чәчләрең үсте; ләк ин син шәрә идең, өстеңдә
берн и дә юк иде.
8 Кабат яныңнан үткән чакт а, сине күрдем Мин, бу синең мәхәбб әт ең чоры иде;
Мин, өстемдәге киемемнең бер чабуын җәеп, шәрәлегеңне капладым; сиңа ант итеп,
синең белән скилеш ү төзедем, – дип белдерә Хуҗа-Раббы, – һәм син Минеке булдың.
9 Мин сине су белән коенд ырд ым, каннарыңн ы юып төшердем һәм май белән
майлад ым. 10 Өстеңә парча кием киг ездем, аяг ыңа күн башмак бирдем, тәнеңне
нәфис җитен тук ымага төрдем, баш ыңа ефәк яул ык бөркәндердем. 11 Сине асыл
ташлар белән бизәдем: беләг еңә – беләзек, муен ыңа муенса такт ым. 12 Борын ы
ңа – боҗра, колаг ыңа – алк а һәм баш ыңа бик мат ур таҗ киг ездем. 13 Син алт ын вә
көмеш әйберләр белән бизәндең. Киемең нәфис җитен, ефәк вә парчадан иде. Син
сыйфатл ы бодай оны, бал вә май ашад ың. Гаҗәеп гүзәл идең син, патшаларча мә
һабәт идең. 14 Синең мат урл ыг ың хак ында хал ыклар арасында дан таралд ы, чөнк и
Мин биргән затл ы киемнәрдә син бик тә гүзәл идең, – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
15 Ләк ин син чибәрлегеңнән вә дан ыңнан файдалан ып зина кыла башлад ың –
үтеп баруч ы һәркемгә бирелеп фәхешлек иттең. 16 Киемнәреңнең бер өлешеннән
1
2
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төрле төстәг е калк ул ыклар ясад ың һәм шунда берк айчан да булмаганча фәхешлек
иттең. 17 Мин сиңа биргән алтын-көмештән мат ур бизән ү әйберләре алып, үзеңә
ир-ат сыннары ясадың һәм алар белән фәхешлек иттең. 18 Аларга парча киемнәреңне
киг ездең һәм алларына Минем маемн ы вә хуш исле сумала-майларымны куйд ың.
19 Мин сиңа бирг ән ризыкларн ы – сыйфатл ы бодай онын, майн ы вә балн ы, хуш
исләр аңк ытсын дип, алар алд ына куйд ың. Нәкъ әнә шулай булд ы, – дип белдерә
Хуҗа-Раббы.
20 Минем өчен туд ырг ан угылларың вә кызларыңн ы ризык итеп пот-сыннарга
корбан иттең син. Уйнашл ык итүең генә җитмәгән идемен и?! 21 Син әле Минем
угылларымн ы да, чал ып, ут аша үткәрдең һәм аларг а бирдең. 22 Барл ык шуш ы
әшәкелекләрне эшләгәндә, фәхешлек иткәндә, син үзеңнең яшь вак ыт ыңн ы – кан
эчендә тып ырч ынган, шәрә, киемсез чаг ыңн ы исеңә дә төшермәдең.
23 Аһ! Кайг ы сиңа! – дип белдер ә Хуҗа-Раббы. – Барл ык шуш ы явызл ыкларың
нан тыш, 24 һәр мәйданда син үзеңә өем өйдең – гыйбадәт кыл у өчен калк ул ык
ясад ың. 25 Һәртөрле юл чат ында, үзеңә калк ул ыклар ясап, мат урл ыг ыңн ы хур ит
тең. Үтеп барган һәркемгә бирелдең һәм шулай итеп фәхешлек итүеңне артт ырд ың.
26 Үзеңнең күршеләр ең – азг ын Мисыр угыллары белән фәхешлек итт ең, Минем
ачуы мн ы чыгарып, һаман күбрәк аза бирдең. 27 Шуңа күрә Мин, кул ымн ы сиңа
таба юнәлтеп, өлешеңне киметтем, сине күрәлмауч ы пелешт и кызларын ың ихт ы
ярына бирдем, синең йөгәнсезлегең өчен алар оялд ылар. 28 Син с Ашш ур угыллары
белән дә фәхешлек иттең, чөнк и туя белмәдең; алар белән зина кылд ың, ләк ин
канәгат ьлән ү алмад ың. 29 Сәүдәгәрләр җирендәг е килдан иләр белән дә фах ишә
ләрчә кыланд ың, ләк ин аннан да канәгатьлек тапмад ың.
30 Йөг әнс ез фах ишә кеб ек шуш ыларн ы эшләг әндә, йөр әг ең бик тә көчс ез бул
ды синең! – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – 31 Һәртөрле юл чат ында өем өйгәндә, һәр
мәйданда калк у жирләр ясаганда, син фахишәдәй булмад ың, чөнк и бүләкләрдән
баш тарта идең: 32 син үз ире урын ына чит ирләрне кабул иткән зинач ы хат ын ке
бек булд ың. 33 Барл ык фах ишәләргә бүләк бирәләр, син исә барл ык сөя ркәләреңә
үзең ярарга тырыш ып, һәр тарафтан синең янга фәхешлек итәргә килсеннәр өчен,
аларга үзең бүләк бирә идең. 34 Синең фәхешлег еңдә хатын-кызлар белән була тор
ган хәлләрнең киресе булд ы: синең арттан йөрмәделәр, син үзең бүләк бирә идең,
ә сиңа бүләк бирмәделәр; башк алардан син шулай аерыл ып торд ың».
35 Шуңа күр ә Раббы сүз ен тыңла, фах ишә! 36 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Аз
гынл ыкк а бирелгәнең һәм, фәхешлек иткәндә, сөя ркәләрең алд ында шәрәлег ең
ачылган өчен, әшәке потларың вә син аларга биргән угылларыңн ың кан ы өчен
37 Мин синең барл ык сөя ркәләр еңне: син ләзз әт алг ан, яратк ан һәм шул ай ук
күрәлмаганнарны – һәммәсен дә һәр яктан бергә җыеп алып, шәрәлег еңне ачып
күрсәтәм, алар синең хурлыкка кал уыңны күрәчәк. 38 Мин сине зиначы хатыннарны
вә кеше кан ын түг үчеләрне хөкем иткән кебек хөкем итәчәкмен һәм көнчелег ем
нән ярсып үлемгә тартачакм ын. 39 Мин сине сөя ркәләрең кул ына тапш ырачакм ын,
алар синең өемнәр еңне тузд ырачак, калк ул ыкларыңн ы җимер әчәк, өст еңнән
киемеңне салд ырып, бизән ү әйберләреңне тарт ып алачак һәм сине шәрә калд ы
рачак. 40 Сиңа карш ы гавамн ы җыеп, алар сине таш атып үтерәчәк, кыл ычлары
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белән тураклаячак. 41 Йортларыңн ы янд ырып, күп санл ы хат ыннар алд ында сиңа
җәза бирәчәк. Мин синең фәхешлег еңә чик куя чакм ын, һәм син инде бүләкләр
бирмәя чәксең. 42 Сиңа булган ачуы м кангач һәм көнчелек ярсуы м басылгач, Мин
тын ычлан ырм ын һәм бүтән сиңа ачуланмам. 43 Үзеңнең яшь чаг ыңн ы искә алмаган
һәм кылган гамәлләрең белән ачуы мн ы чыгарган өчен, менә, шул гамәлләреңне үз
баш ыңа кайтарачакм ын, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – Эшләгән әшәкелекләреңә
өстәп, син азг ынл ыкк а да бирелмәдеңме әллә?!
44 Гыйбр әтле мәк альләр белән сөйләүче һәркем синең хакт а: „Анасы нинд и бул
са, кызы да шунд ый“, – дип әйтәчәк. 45 Ирен вә балаларын санламаган анаң һәм
кыз туганнарыңа охшагансың син. Анаг ыз – хитт и, атаг ыз – амори халк ыннан.
46 Синең олы апаң – сСамар ея, ул үзенең кызлары белән синнән төнья кт а, ә сең
лең Сәд үм үз кызлары белән синнән көнья кта яши. 47 Син, алар юлыннан барып,
аларн ың әшәкелекләрен кабатлап кына калмад ың, син бар яктан да алардан аз
гынрак бул ып чыкт ың. 48 Мин Үземнең бар бул уы м белән ант итәм, – дип белдерә
Хуҗа-Раббы, – синең сеңлең Сәд үм вә аның кызлары син һәм синең кызларың
эшләгәнне эшләмәде.
49 Сеңлең Сәд үмнең вә аның кызларын ың гөнаһ ы менә нәрс әдә иде: алар тәкәб
бер, ваемсыз-тук булд ылар һәм кайг ысыз яшәделәр, ә ярл ыларга вә мохтаҗларга исә
ярдәм итәргә теләмәделәр. 50 Алар, һавалан ып, Минем күз алд ымда әшәкелекләр
эшләделәр, шуңа күрә, күргәнеңчә, Мин аларн ы һәлак иттем. 51 Самарея син кыл
ган гөнаһларн ың ярт ысын да кылмад ы – әшәкелек эшләү ягыннан син аңардан
узд ырып җибәрдең; син кылганнар белән чаг ышт ырганда, апаң вә сеңлеңне тәкъва
дип санарга мөмк ин. 52 Туганнарыңн ы шулай итеп аклагач, хәзер инде хурл ык там
гасын үзеңдә йөрт. Син кылган гөнаһлар алар гөнаһ ыннан җирәнг ечрәк булганга,
алар синнән тәкъварак күренә. Оят ыңнан кызарып, хурл ык тамгасын йөрт, чөнк и
синең янда апаң белән сеңлең тәкъварак күренә.
53 Шуңа да карамаст ан Мин Сәд үмг ә вә аның кызларына, Самар ея г ә вә аның
кызларына һәм алар белән бергә сиңа да имин торм ыш кайтарырм ын. 54 Кылган
гамәлләрең өчен оят ыңнан кызарып, үзеңдә хурл ык тамгасын йөртсен һәм шун ың
белән аларга юан ыч булсын өчен, шулай эшл им Мин мон ы. 55 Синең туганнарың
Сәд үм вә Самарея үзләренең кызлары белән элекке хәленә кайтачак; син дә үз
кызларың белән элекке хәлеңә кайтачаксың. 56-57 Явызл ыг ың ачылганга кадәр һа
валан ып йөргән көннәреңдә туган ың Сәд үмне мыск ыллап телгә алмад ыңм ын и?!
Ә хәзер син үзең с Арам кызлары вә аның күршеләре, пелешт и кызлары, сиңа җи
рәнеп караган бөтен тирә-яктагылар алд ында адәм көлкесенә калд ың. 58 Үзеңнең
азг ынл ыг ың, әшәкелекләрең өчен хәзер газап чик», – дип белдерә Раббы.
59 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Килеш үне бозып ант ыңн ы үтәмәг ән өчен, кыл
ган гамәлләреңә карап, Мин синең белән шулай эшл им. 60 Алай да Мин, яшь
чаг ыңда синең белән беркеткән килеш үне искә төшереп, синең белән мәңг елек
килеш ү төзим. 61 Син үзеңнең йөргән юлларыңн ы исеңә төшерәчәксең, һәм, апасеңелләреңне үзеңдә кабул иткәндә, сиңа оят булачак. Мин аларн ы сиңа кызларың
итеп бирәчәкмен, әмма Мин мон ы синең белән төзегән килеш үем хак ына эшләмим.
62 Синең белән килеш үне кабат төзим Мин, һәм шунда син Минем Раббы икәнемне
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белерсең. 63 Мин гафу иткәннең соң ында кылган гамәлләреңнең һәммәсен син
исеңдә тотсын, оят ыңнан кызарсын һәм моннан ары хурл ыг ыңнан авызыңн ы да
ачарга кыймасын өчен эшл им Мин мон ы». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.

17

Бөркет вә йөз ем агачы турындагы киная ле хикәя

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
2 – И адәм угл ы! Исраи л халк ына бер табышмак әйт һәм бер гыйбр әтле
хикәя сөйлә әле. 3 Син, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Киң канатл ы, озын
каурыйл ы, йонлач, чуар зур бер бөркет Ливанга очып килде, бер эрбет агач ын ың
очын эләктереп алып, 4 аның өске яшь ботаг ын өзде дә сәүдәгәрләр җиренә алып
китте һәм сату-алучылар шәһәренә китереп утыртт ы. 5 Шуш ы җирдә үсә торган
үсемлекнең орл ыг ын алып, тал агач ы утырт к ан кебек, уңд ырышл ы кырга зур су
янына утырт ып куйд ы. 6 Ул, үсеп, киң ябалдашл ы, тәбәнәк буйл ы йөзем агач ына
әйләнде, ботаклары бөркеткә таба сузылган бул ып, там ырлары исә тирәндә иде.
Әлег е йөзем агач ы яңа ботаклар чыгард ы, яфракк а төренде.
7 Киң канатл ы, йөнт әс таг ын бер зур бөркет бар иде. Һәм әлег е йөз ем агач ы та
мырларын аңа таба сузд ы, су сорап, утырт ылган җиреннән ботаклары белән аңа
таба үрелде. 8 Ул әйбәт туфракк а, зур су янына утырт ылган иде, шуңа күрә ботаклар
җибәреп җимеш бирә, мәһабәт йөзем агач ы була ала иде».
9 Син, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Тернәкләнеп, үсеп кит ә алыр микән
ул? Там ырлары белән йолк ып алмасларм ы аны, җимешләрен өзмәсләрме, коры
масм ы ул? Аңардан үсеп чыкк ан барл ык яшь ботаклар корыя чак, һәм аны инде
төбе-тамыры белән кубарып алыр өчен, егәрле кул да, күп санл ы хал ык та кирәк
булмая чак. 10 Күчереп утырт ылган булса да мант ып китә алыр микән ул? Көнч ы
гыш җилләрендә корып бетмәсме? Үзенең үсеп утырган урын ында корымасм ы?»
11 Миңа таг ын Раббы сүз е килеп ирешт е:
12 – Әйтче фетнәчел йортк а: «Мон ың нәрс ә белдерг әнен аңлам ыйсызм ы?» Әйт
аңа: «Менә, Бабил патшасы, Иерусал имгә килеп, аның патшасын вә башл ыкларын
Бабилгә алып китте, – диг ен. – 13-14 Патшал ык буйсын учан булсын, кабат күтәрелә
алмасын, килеш үгә тугрыл ыг ын саклап көн күрсен өчен, ул, Иерусал им патша
сын ың нәселеннән бер кешене алып, аның белән антл ы килеш ү төзеде һәм әлег е
җирнең башл ыкларын үзе белән алып китте. 15 Ләк ин Иерусал им патшасы, Бабил
патшасына карш ы күтәрелеп, атлар вә күп гаскәр сорар өчен, илчеләрен Мисырга
озатт ы. Эше уңышл ы чыгарм ы аның?! Мон ы эшләгән кеше исән кал ырм ы?! Ки
леш үне бозып, исән кал ырм ы ул?!
16 Мин Үземнең бар бул уы м белән ант итәм, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы, – Бабил
патшасына биргән ант ына тугры булмаган, аның белән төзегән килеш үне бозган
өчен, Бабил җирендә, аны тәхеткә утырт к ан патша илендә үлемен табачак ул. 17 Бай
так җаннарн ы һәлак итәр өчен туфрак өелгәч һәм камау ныг ытмалары корылгач,
гаскәре көчле, җыелган халк ы күп санл ы булса да, сфиргавен бу суг ышта аңа ярдәм
итә алмая чак. 18 Ант ын санга сукм ыйча, ул килеш үне бозд ы, кул биреп ант итсә
дә, шуш ыларн ы эшләде, әнә шун ың өчен ул кач ып кот ыла алмая чак».
1
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19 Шуңа күр ә Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Үземнең бар бул уы м белән ант итәм:
Мин Иерусал им патшасын җәзалая чакм ын, чөнк и ул Минем ант ымн ы санга сук
мад ы һәм килеш үемне бозд ы. 20 Мин аның өстенә ятьмәмне ырг ытам, һәм ул Ми
нем тозаг ыма эләгәчәк; аны Бабилгә китерәм, Миңа тугры булмаган өчен җәзага
тартам. 21 Аның гаярь суг ышч ылары кыл ычтан һәлак булачак, исән калганнары исә
төрле тарафк а таралачак. Шул чаг ында сез мон ы Мин, Раббы, әйт кәнне белерсез».
22 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Мин, биек эрб ет агач ын ың очыннан бер бот акн ы
алып, аны Үзем утырт ырм ын; агачн ың очыннан яшь бер үсентене сынд ырып алып,
биек, мәһабәт тау башына утыртырмын. 23 Исраи лнең тау башына утыртырмын Мин
аны, һәм ул, ботак җибәреп, җимеш үстерәчәк, мәһабәт эрбет агач ына әйләнәчәк.
Ул агачта төрле-төрле кошлар оя корачак, күләгәле ботаклары арасында үзенә сы
ен у урын ы табачак. 24 Урмандаг ы барл ык агачлар шун ы беләчәк: Мин, Раббы, биек
агачн ы тәбәнәгәйтәм, тәбәнәк агачн ы биегәйтәм, яшел агачн ы корытам, ә корыган
агачн ы чәчәк ата торган итәм».
Боларн ы Мин, Раббы, әйттем һәм шулай эшләя чәкмен дә.
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Раббының гад еллеге
1

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:

2 – Исраи л җире турында «Аталары әче йөзем ашаг ан, ә балаларын ың тешләре

камаша» дигән мәк альне әйт кәндә, сез нәрсәне күздә тотасыз? 3 Мин Үземнең бар
бул уы м белән ант итәм, – дип белдерә Хуҗа-Раббы, – Исраи лдә сез бу мәк альне
бүтән әйтмәя чәксез. 4 Менә, барл ык җаннар да Минеке: атасын ың да, угл ын ың да
җан ы Минеке; гөнаһ кылган җан үләчәк.
5 Тәкъв а кеше исә дөрес вә гадел гамәлләр кылса, 6 таулардаг ы сыннарг а кит ерг ән
корбан итен ашамаса һәм Исраи л халк ы потларына табынмаса, якын ын ың хат ы
нын нәҗесләмәсә һәм күрем вак ыт ында хат ын ына якын килмәсә, 7 беркемне дә
рәнҗетмәсә, бурычк а алган кешегә үз рәһенен* кайтарса, кешене таламаса, икмәген
ач кешегә бирсә һәм шәрә кешене киендерсә, 8 әҗәткә биргән акчасын артт ырып
алмаса, рибач ы* булмаса, гаделсез эш кылмаса, кешегә хөкемне гадел оешт ырса,
9 Минем каг ыйдәләр ем буенча гамәл кылса һәм кан уннарымн ы ихласт ан сакласа,
ул, димәк, тәкъва кеше, һәм ул һичш иксез яшәя чәк, – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
10-11 Әгәр аның рәх имс ез угл ы кеше кан ын түкс ә һәм атасы кылмаг ан эшләрне
кылса: таулардаг ы сыннарга китергән корбан итен ашаса, якын ын ың хат ын ын нә
җесләсә, 12 ярл ы вә мохтаҗларн ы рәнҗетсә, кешене таласа, бурычк а алган кешегә үз
рәһенен кайтармаса, потларга табынса, әшәкелекләр эшләсә, 13 табыш алыр өчен,
әҗәткә акча бирсә, аны артт ырып алса, ул исән кала алам ы?! Юк, ул исән кала
алм ый. Анд ый әшәкелекләр эшләгән кеше һичш иксез үлемгә тапш ырылачак, үз
үлемендә ул үзе гаепле булачак.
14 Әгәр анд ый кешенең үз угл ы туы п, атасын ың гөнаһларын күр ә торып, алар
ны кабатламаса, 15 таулардаг ы сыннарга китерелгән корбан итен ашамаса, Исраи л

* 18:7 Рәһен

– закладк а калд ырылг ан әйбер.
– процент к а акча биреп торуч ы.

* 18:8 Рибачы
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халк ын ың потларына табынмаса, якын ын ың хат ын ын нәҗесләмәсә, 16 кешене
рәнҗетмәсә, бурычк а алган кешедән рәһенен алмаса, беркемне таламаса, ачларга
ризык бирсә, шәрәләрне киендерсә, 17 ярл ы кешегә начарл ык эшләмәсә, бурычк а
акча биреп, аны артт ырып түләтмәсә, Минем кан уннарымн ы сакласа, каг ыйдә
ләрем буенча гамәл кылса, атасы кылган гөнаһлар өчен үлмәс, һичш иксез яшәр.
18 Ә аның атасы үзенең гөнаһлары – кешеләрне рәх имс ез төст ә изг әне, туг ан ын
талаган ы һәм халк ы арасында начарл ык эшләгәне өчен үләчәк.
19 Сез: «Ни өчен угыл атасын ың гөнаһлары өчен җав ап бирм и?» – дип сорыйсыз.
Чөнк и угл ы дөрес вә гадел гамәлләр кыла, Минем барл ык каг ыйдәләремне саклап,
аларны үти; шуңа күрә ул һичшиксез яшәя чәк. 20 Гөнаһ кылган җан үләчәк; атасының
гаебен угл ы үз өстенә, ә атасы угл ын ың гаебен үз өстенә алмая чак, тәкъва кеше
нең тәкъвал ыг ы үзе белән калачак, явыз кешенең явызл ыг ы да үз өстендә булачак.
21 Әгәр инде явыз кеше, барл ык кылг ан гөн аһл арын ташл ап, Минем бөт ен
каг ыйдәләр емне сакласа һәм дөр ес вә гадел гамәлләр кылса, һичш икс ез яшәя
чәк, үлмәя чәк. 22 Ул кылг ан барл ык җиная т ьләр искә алынмая чак, чөнк и дөр ес
гамәлләр кылг анг а күр ә, ул яшәя чәк. 23 Әллә Мин явыз кешенең үлүен тел им
ме?! – дип белдер ә Хуҗа-Раббы. – Әүв әлг е шөг ылен ташлап исән кал уы н телә
миммен и Мин аның?!
24 Ә инде тәкъв ал ыг ыннан тайп ыл ып, гаделсез эш кылса, явыз кеше кылг ан бөт ен
әшәкелекләрне эшләсә, тәкъва кеше яши алыр микән?! Ул кылган гадел гамәлләр
оныт ылачак; тугры булмаган ы һәм кылган гөнаһлары өчен ул үләчәк.
25 Ләк ин сез: «Хуҗа-Хаким юлы дөр ес түг ел!» – дис ез. Тыңла әле, Исраи л хал
кы! Минем юлым ялг ышм ын и?! Үзег езнең юлларыг ыз ялг ыш түг елме соң?! 26 Әгәр
тәкъва кеше тәкъвал ыг ыннан тайп ыл ып гөнаһ кылса һәм шун ың өчен үлсә, ул
үзе кылган гаделсез эшләре арк асында үлә. 27 Ә инде явыз кеше, явызл ыг ыннан
ваз кичеп, дөрес вә гадел гамәлләр кылса, үзенең җан ын котк арып калачак. 28 Үзе
кылган барл ык җиная т ьләрен тан ып ихластан тәүбә иткәнгә күрә, ул һичш иксез
исән калачак, үлмәя чәк. 29 Ә Исраи л халк ы: «Хуҗа-Хаким юлы дөрес түг ел!» – ди.
Әй Исраи л халк ы, Минем юлларым дөрес түг елмен и?! Үзег езнең юлларыг ыз ял
гыш түг елме соң?!
30 Шуңа күр ә, Исраи л халк ы, Мин сине хөкем итәм, һәркемне барг ан юлы буенча
хөкем итәм, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – Абындыручы гөнаһларыг ыз үзегезне һәлак
итмәсен өчен тәүбәгә килег ез, барл ык җиная тьләрег ездән ваз кичег ез. 31 Кылган
барл ык җиная тьләрег езне ташлаг ыз, үзег езгә яңа йөрәк вә яңа рух булд ырыг ыз; ни
өчен үләргә сиңа, Исраи л халк ы?! 32 Үлеп баруч ын ың үлемен теләм им Мин, – дип
белдерә Хуҗа-Раббы. – Тәүбәгә килег ез һәм яши бирег ез!
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Исраи л хак имнәре турындагы кайгы җыры
Исраи л хак имнәре турында син кайг ы җыры җырла 2 һәм әйт:
«Арысланнар арасында нинд и арыслан иде синең анаң!
Яшь арысланнар арасында яшәп үстерде ул үзенең балаларын.
3
Үзенең бер баласын үстерде ул;
һәм баласы яшь арыслан бул ып җиткәч,

1
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үзенә ризык табарга өйрәнде – кешеләрне ашад ы.
Хал ыклар аның хак ында ишеттеләр,
һәм арыслан алар казыган чокыр-тозакка төште,
аны ыргаклар белән Мисыр җиренә илттеләр.
Бераз көткәннән соң,
өметенең юкк а чыг уы н күреп,
ана арыслан икенче баласын яшь арыслан итеп үстерде.
Яшь арыслан бул ып җитешкәч,
башк а арысланнар белән бергә эзләнеп йөри башлад ы ул,
үзенә ризык табарга өйрәнде – кешеләрне ашад ы.
Аларн ың ныг ытмаларын харап итте, шәһәрләрен бөлдерде;
аның үкерүеннән җирләр һәм шунда яшәүчеләр калт ырап торд ы.
Күрше өлкәләрдә яшәүче хал ыклар аңа карш ы баш күтәрде
һәм өстенә ятьмә ырг ытт ы – ул аларн ың тозаг ына килеп капт ы.
Аны, ыргаклар белән эләктереп, читлеккә утыртт ылар
һәм Бабил патшасына илттеләр;
Исраи л тауларында тавыш ы бүтән ишетелмәсен дип,
аны биктә тотт ылар.
Синең анаң су буена утырт ылган йөзем агач ы кебек иде:
су мул булганга, җимешне ул күп бирде,
ботаклары да байтак иде.
Нык ботаклары хөкемдар тая г ы бул ырдай иде,
куе яфраклары арасыннан югарыга үрләде;
үзенең биеклег е, ботакларын ың күплег е белән аерыл ып торд ы ул.
Аны, ярсулан ып, там ыры белән йолк ып алд ылар,
җиргә ырг ытт ылар;
көнч ыг ыш җиле аны киптерде,
җимешләре киселде аның;
нык ботаклары корыд ы – аларн ы ут янд ырд ы.
Ә хәзер аны чүлгә,
коры вә сусыз җиргә күчереп утыртт ылар.
Һәм аның кәүсәсеннән чыкк ан ут җимешләрне янд ырд ы,
хөкемдар тая г ы бул ырдай нык ботаклар анда калмад ы».

Кайг ы җыры бу һәм кайг ы җыры бул ып җырлансын да.
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Фетнәчел Исраи л халкы

Җиденче елн ың бишенче аенда, унынч ы көндә Исраи лнең берн ичә өлкә
не, Раббыдан киңәш сорарга дип, минем карш ыма килеп утырд ы. 2 Шунда
миңа Раббы сүзе килеп иреште:
3 – И адәм угл ы! Исраи л өлкәннәр енә, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Сез
Миңа киңәш сорарга килдег езме?! Ләк ин Үземнең бар бул уы м белән ант итәм: Мин
сезгә җавап бирмәя чәкмен», – дип белдерә Хуҗа-Раббы. –
1

1241

Яхәзк ыл 20
4 Син аларн ы хөкем итәчәкс еңме?! Аларн ы хөкем итәчәкс еңме, адәм угл ы?!
Аталарын ың нинд и әшәкелекләр кылган ын белдер аларга, 5 Хуҗа-Раббы болай
дип әйтә, диг ен: «Исраи лне сайлап алган көнне Мин, кул ымн ы күтәреп, Ягък уб
ток ым ына ант итт ем һәм Мисыр җирендә Үземне аларг а тан ытт ым. Кул ымн ы
күтәреп аларга, Мин сезнең Раббы Аллаг ыз, дип әйттем. 6 Ул көнне аларга, Мин
сезне Мисыр җиреннән Үзем тәгаенләп куйган, сөт вә бал агып торган иң гүзәл
җиргә алып чыгарм ын, дип ант иттем. 7 Мин аларга, һәркем үзенең күз алд ыннан
кабахәт нәрсәләрне алып ташласын, үзен Мисыр потлары белән нәҗесләмәсен,
Мин – сезнең Раббы Аллаг ыз, дидем.
8 Ләк ин алар Миңа карш ы баш күт әрделәр һәм Мине тыңламад ылар; беркем дә
үзенең күз алд ыннан кабахәт нәрсәләрне алып ташламад ы һәм Мисыр потларына
табын удан туктамад ы. Шунда Мин, ачуы мн ы вә ярсуы мн ы Мисыр җирендә алар
өстенә түгәчәкмен, дидем. 9 Мин мон ы Үз исемем хак ына, чит хал ыклар алд ын
да исемем хурл ыкк а төшмәсен дип эшләдем. Чөнк и Исраи л халк ын Мисырдан
алып чыгар өчен, Мин аларга Үземне нәкъ шул хал ыклар алд ында тан ытк ан идем.
10 Шун ың өчен Мин аларн ы, Мисыр җир еннән чыг арып, чүлг ә кит ердем. 11 Аларг а
Үземнең каг ыйдәләремне бирдем, Үземнең кан уннарымн ы җиткердем; шуларн ы
үтәгән кеше исән кал ыр, дидем. 12 Шулай ук безнең арада билг е булсын дип һәм
аларн ы изг е итүемне күрсеннәр дип, сшимбә көннәремне дә бирдем.
13 Ләк ин Исраи л халк ы чүлдә Миңа карш ы баш күт әрде; Минем каг ыйдәләр ем
буенча гамәл кылмад ы һәм кан уннарымн ы үтәмәде (гәрчә аларн ы үтәгән кеше исән
калган бул ыр иде), Минем шимбә көннәремне дә тәмам бозд ы; шуннан Мин, яр
суы мн ы аларга яуд ырачакм ын һәм аларн ы чүлдә һәлак итәчәкмен, дидем. 14 Ләк ин
чит хал ыклар алд ында Үз исемем хурл ыкк а төшмәсен дип, алай эшләмәдем, чөнк и
Мин аларн ы Мисырдан шул хал ыклар күз алд ында чыгард ым. 15 Һәм Мин чүлдә,
кул ымн ы күтәреп, аларга тәгаенләнгән, сөт вә бал агып торган иң гүзәл җиргә
аларн ы кертмәскә ант иттем. 16 Чөнк и алар Минем кан уннарымн ы үтәмәделәр,
каг ыйдәләрем буенча гамәл кылмад ылар, Минем шимбә көннәремне бозд ылар;
аларн ың йөрәкләре үз потларына береккән иде.
17 Шуңа карамаст ан Мин аларн ы кызг анд ым, чүлдә һәлак итмәдем. 18 Чүлдә алар
ның угылларына болай дидем: „Аталарыг ыз каг ыйдәләре буенча яшәмәгез, аларның
кан уннарын үтәмәг ез, потларына табын ып, үзег езне нәҗесләмәг ез. 19 Мин – сезнең
Раббы Аллаг ыз: Минем каг ыйдәләрем буенча гамәл кыл ыг ыз, кан уннарымн ы сак
лаг ыз һәм аларн ы үтәг ез. 20 Сезнең белән Минем арада билг е булсын өчен, шимбә
көннәремне изге итегез, шуннан соң сез Минем Раббы Аллаг ыз бул уымны белерсез“.
21 Ләк ин аларн ың угыллары да Миңа карш ы баш күт әрде: алар Минем каг ый
дәләрем буенча гамәл кылмад ы һәм кан уннарымн ы җиренә җиткереп үтәмәде
(гәрчә аларн ы үтәгән кеше исән калган бул ыр иде), Минем шимбә көннәремне
бозд ы. Шунда Мин, чүлдә алар өстенә ярсуы мн ы түгәчәкмен, ачуы мн ы алардан
алачакм ын, дидем. 22 Ләк ин Мин кул ымн ы читкә алд ым, ят хал ыклар алд ында
Үз исемем хурл ыкк а төшмәсен өчен, мон ы эшләмәдем. Чөнк и Мин аларн ы шул
хал ыклар алд ында Мисырдан чыгард ым. 23 Шулай ук, чүлдә кул ымн ы күтәреп,
Мин аларн ы төрле хал ыклар арасына тарат ырга, төрле җиргә чәчәргә ант иттем.
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24 Минем кануннарымн ы үтәмәг ән һәм каг ыйдәләр емне кир е какк ан өчен, шимб ә
көннәремне бозган өчен, аталарын ың потларына күзләрен төбәп табынган өчен,
шулай эшләдем Мин. 25 Аннары Мин аларга начар каг ыйдәләрне, гомер итәргә ко
мачаул ый торган кан уннарн ы үтәргә ирек бирдем. 26 Аларн ы курк ыт ыр һәм аларга
Раббы икәнемне тан ыт ыр өчен, Мин аларга беренче бул ып туган балаларын корбан
итәргә, үзләрен нәҗесләндерергә юл куйд ым».
27 Шуңа күр ә, адәм угл ы, Исраи л халк ына җиткер, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә,
диген: «Сезнең аталарыг ыз, Миңа тугры булм ыйча, менә таг ын ничек хур иткәннәр:
28 аларн ы вәгъдә ителг ән җирг ә кит ерг әч, бер әр биек калк ул ык яки мул яфракл ы
агач күрүгә, алар шунда корбан чала, Минем ачуы мн ы чыгара торган корбан бүләк
ләре китерә, хуш исле сумала-майлар көйрәтә, шәраб бүләкләре коя башлад ылар.
29 Мин алардан, сез йөри торг ан калк у җир нинд и урын ул, дип сорад ым». (Әлег е
урын бүг енгә кадәр «калк у җир» дип атала.)
30 Шуңа күр ә Исраи л халк ына, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Сез, ата
ларыг ызга ияреп, үзег езне нәҗесләргә һәм алар табынган җирәнг еч потлар белән
фәхешлек итәргә тел исезме?! 31 Корбаннар китереп, угылларыг ызн ы ут аша үткә
реп, сез үзег езне бүг енг е көнгә хәтле барл ык потларыг ыз белән нәҗесләндерәсез,
шуннан соң Мин сезгә киңәш биримме, Исраи л халк ы?! Үземнең бар бул уы м белән
ант итәм: Миңа сорау бирергә рөхсәт итмәм сезгә, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. –
32 Сез: „Чит хал ыклар кеб ек булачакбыз, башк а кав емнәр кеб ек, агач белән ташк а
табыначакбыз“, – дисез, ләк ин сезнең уегызга килгән нәрсә торм ышк а ашмая чак.
33 Үземнең бар бул уы м белән ант итәм, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы, – сезнең өс
тән Мин, көчле кул ымн ы җәеп, ярсу белән хак имлек итәчәкмен. 34 Көчле кул ымн ы
җәеп, ярсу белән Мин сезне хал ыклар арасыннан чыгарачакм ын, Үзем таратк ан
җирләрдән җыеп алачакм ын. 35 Сезне хал ыклар чүленә китереп, анда йөзгә-йөз
килеп хөкем итәчәкмен. 36 Ата-бабаларыгызга Мисыр чүлендә хөкем оешт ырган
кебек, сезне дә шулай хөкем итәчәкмен, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – 37 Сезне,
хак имлек тая г ы аша узд ырып, килеш ү тезг ененә кертәчәкмен. 38 Фетнәчел һәм
Миңа буйсынмауч ы кешеләрне араг ыздан чыгарып атачакм ын. Килмешәк бул ып
яшәгән җирләреннән Мин аларн ы чыгарачакм ын, ләк ин алар Исраи л җиренә аяк
басмая чак, шунда сез Минем Раббы икәнемне белерсез.
39 Ә сезг ә, Исраи л халк ы, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: „Мине тыңл ыйсыг ыз
килмәсә, һәрк айсыг ыз, үзенең потлары янына барып, аларга хезмәт итсен, ләк ин
Минем изг е исемемне үзег езнең корбаннарыг ыз вә потларыг ыз белән бүтән хур
итмәссез. 40 Чөнк и Минем изг е тавымда, Исраи лнең биек тавында, бөтен Исраи л
халк ы Миңа хезмәт итәчәк, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – Мин аларн ы анда кабул
итәчәкмен һәм сезнең бүләкләрег езне, уңыш ыг ызн ың иң яхш ы өлешен, барл ык
изг е бүләкләрег езне таләп итәчәкмен. 41 Чит хал ыклар арасыннан чыгаргач һәм
таралган җирләрег ездән җыеп алгач, сезне сумала-майларның хуш исе кебек кабул
итәчәкмен. Мин бүтән халыклар алдында сезгә Үземнең изгелегемне күрсәтәчәкмен.
42 Сезне Исраи л җир енә керткәч, Минем Раббы икәнемне белерс ез. Ул җирне Мин,
кул ымн ы күтәреп, сезнең ата-бабаларыгызга бирергә ант иткән идем. 43 Шунда сез
үзег езне нәҗесләндергән узган юлларыг ызн ы вә кылган гамәлләрег езне исег езгә
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төшерерсез, кылган явызл ыкларыг ыздан үз-үзегезгә җирәнеп карарсыз. 44 Сезнең
яман юлларыг ыз һәм гөнаһл ы гамәлләрег ез өчен түг ел, ә бәлк и Үз исемем хак ына
сезнең белән мөгамәлә иткәндә, сез, Исраи л халк ы, Минем Раббы икәнемне бе
лерсез“». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
Җәз а бирүче ут вә кылыч
Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Көнья кк а таба караш ыңн ы юнәлтеп, көнья к тарафк а сүзеңне
әйт, шул яктаг ы урманга пәйгамбәрлек ит. 47 Әлеге урманга әйт: «Раббы сүзен тыңла,
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: „Менә, Мин сиңа ут төртәм, һәм ул һәртөрле
яшел агач ыңн ы, һәртөрле коры агач ыңн ы янд ырачак; дөрләгән ялк ын сүнмәя чәк,
көнья ктан алып төнья кк а кадәр булган бар нәрсәне көйдерәчәк. 48 Һәртөрле җан
иясе шуш ы утн ы Мин, Раббы, янд ырганн ы күрәчәк, һәм ул ут сүнмәя чәк“».
49 Һәм мин әйтт ем:
– Йа Хуҗа-Раббым! Кешеләр минем турыда: «Гыйбрәтле хикәя сөйләм име икән
ул?!» – диләр.
45

46

21

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Йөзеңне Иерусал им ягына бор һәм изг е урыннарга карап
сүзеңне әйт, Исраи л җиренә пәйгамбәрлек ит, 3 Исраи л җиренә, Раббы болай дип
әйтә, диген: «Менә, Мин сиңа карш ы чыгам, кыл ыч ымн ы кын ын нан алып, синдәге
тәкъва кешене дә, явыз кешене дә һәлак итәм. 4 Тәкъва һәм явыз кешене юк итәр
өчен, Минем кыл ыч ым, кын ын нан чыг ып, көнья ктан төнья кк а кадәр һәртөрле
җан иясенә юнәлер. 5 Һәр җан иясе Мин Раббын ың кыл ычн ы кын ын нан алуы мн ы
һәм аның инде кире әйләнеп кайтмая чаг ын белер».
6 Ә син, адәм угл ы, сыкран, ыңг ырашк ан йөр әг ең белән алар күз алд ында ачы
нып сыкран. 7 Синнән: «Нигә сыкранасың?» – дип сорарлар, син: «Алда көткән
хәбәрдән, – дия рсең. – Шуннан соң һәр йөрәк эрер, барл ык куллар сал ын ып тө
шәр, һәртөрле рух хәлдән тая р, тезләр су өсте кебек дерелдәп торыр. Шул көннәр
якынлаша, болар һәммәсе дә булачак». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
8 Миңа таг ын Раббы сүз е килеп ирешт е:
9 – И адәм угл ы! Пәйг амб әрлек ит, Хуҗа-Хаким болай дип әйт ә, диг ен:
«Кыл ыч, кыл ыч инде чарланган, йөзе ялт ырый,
10
күпләрне чабар өчен чарланган ул,
яшендәй ялт ырасын өчен ышк ылган.
Ни дип сөенергә безгә?! –
Угл ымн ың* хак имлек тая г ы һәртөрле агачк а түбәнсетеп карый!
11
Ялт ырат ып чистарт ыр өчен,
кулда кысып тотар өчен бирелгән ул кыл ыч.
Җан кыюч ы кул ына алсын өчен чарланган, чистарт ылган ул.
1
2

* 21:10

Углымның... – «Яһүдә вә аның нәсел ток ымнарын ың» дип аңларг а кирәк (караг ыз:
«Ярат ыл ыш», 49:9).
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И адәм угл ы, ыңг ыраш, үкереп ела,
чөнк и ул Минем халк ыма һәм
Исраи л хак имнәренә карш ы төбәлгән.
Алар Минем кешеләрем белән бергә кыл ычтан узачак.
Кайг ыдан күкрәг еңне төй!

13

Бу сынау һичш иксез килер.
Хак имлек тая г ын кыл ыч чабып өзсә, нәрсә бул ыр?! –
дип белдерә Хуҗа-Раббы. –

14

Әй адәм угл ы, пәйгамбәрлек ит һәм
учың белән учыңа сук!
Кыл ыч ике, өч тапк ыр бәрсен –
җан кыя торган кыл ыч ул,
зур кырыл ыш өчен кыл ыч.
Аларга төрле яктан һөҗ үм итә ул.
Йөрәкләр хәлдән тайсын, һәлак булганнар артсын өчен,
кыл ычн ың очын Мин аларн ың капк алары төбенә куя м.
Яшен кебек ялт ырый ул,
чабар өчен очланган.
И кыл ыч йөзе, кайсы якк а юнәлсәң –
уңгам ы, сулгам ы – шунда бәр.
Мин дә учым белән учк а бәрермен –
ачуы мн ы шулай басарм ын.
Мон ы Мин, Раббы, әйттем».

15

16
17

Миңа таг ын Раббы сүзе килеп иреште:
– Син, адәм угл ы, Бабил патшасын ың кыл ыч ы киләсе ике юлн ы билг елә. Алар
икесе дә бер үк җирдән башлансыннар; һәм шәһәргә керә торган юллар чат ында
билг е ясап куй. 20 Кыл ыч барасы ике юлн ы – Аммон шәһәре Рабаһк а һәм шулай
ук Яһүдәгә, ныг ыт ылг ан Иерусал имгә илтә торг ан юлларн ы билг елә. 21 Чөнк и
Бабил патшасы, фал ачар өчен, ике юл чат ында туктап кал ыр: укларын селкетер,
потларыннан сорар, җәнлек бавырына карап фал ачар. 22 Аның уң кул ына «Иеру
сал имгә» дигән шобага чыгар, һәм ул шунда дивар җимерүче җайланма куя рга,
үтерергә әмер бирергә, суг ышчан өн сал ырга, капк а җимерүче җайланма китерергә,
туфрак өеп, камау ныг ытмасы төзергә тиеш бул ыр. 23 Бу юрау Раббыга ант иткән
кешеләр өчен ялган пәйгамбәрлек бул ып тоел ыр, ләк ин Ул, кылган гөнаһларын
истә тот ып, аларн ы әсир итәр.
24 Шуңа күр ә Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Ачыктан-ачык фетнә күт әр еп, гаеб е
гезне искә төшергән һәм кылган бөтен гамәлләрег езнең гөнаһл ы бул уы н күрсәткән
өчен – әнә шулар өчен сезне әсир итеп алачаклар.
25
И син, Исраи лнең җиная тьчел явыз хак име,
синең көнең килде,
18

19
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җәза сәгатең сукт ы синең!
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә:
„Баш киемеңне сал, таҗ ыңн ы сал!“
Бар нәрсә үзгәрәчәк хәзер:
түбәннәр югары күтәрелер,
ә югарыда булганнар түбән төшәр.
27
Һәлакәт! Һәлакәт!
Һәлакәт алып киләм Мин!
Мин билг еләгән кеше килгәнче,
әлег е җир тернәкләнә алмая чак;
Мин бу җирне аңа тапш ырачакм ын».
28 Ә син, адәм угл ы, пәйг амб әрлек ит, Аммон угыллары һәм аларн ың оятсызл ыг ы
турында Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен:
«Кыл ыч! Кыл ыч!
Җаннарн ы кыя р өчен, кын ын нан чыгарылган,
яшендәй уйнап торсын өчен, ялт ырат ып чистарт ылган ул.
29
Синең турындаг ы күренешләр – ялган,
күрәзәлекләр – чын түг ел:
кыл ыч инде явызларн ың бугазына терәлгән,
аларн ың соңг ы көне җитте,
җәза сәгате сукт ы аларн ың.
30
Кыл ыч ыңн ы, Бабил, кын ына тык!
Мин сине туган, яралган җиреңдә хөкем итәчәкмен;
31
ачуы мн ы синең өскә яуд ырачакм ын,
сиңа утл ы сул ыш ымн ы өрәчәкмен,
сине кешеләр үтерүдә тәҗрибәсе зур булган
рәх имсез затлар кул ына тапш ырачакм ын.
32
Син ут өчен азык булачаксың,
кан ың җиргә сеңәчәк,
кешеләр сине исләренә дә алмая чак.
Мон ы Мин, Раббы, әйттем».
26

22

Иерусалим – гөнаһлар шәһәре

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– Ә син, адәм угл ы, аны хөкем итәчәксеңме?! Кан коюч ылар шәһәр е
Иерусал имне хөкем итәчәксеңме?! Аның бөт ен әшәкелекләрен ачып сал үзләре
нә. 3 Син аңа, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «И-и канг а батк ан шәһәр, син
үзеңнең җәз а алыр көнеңне якынайтасың, төрле потлар ясап, үзеңне нәҗеслән
дер әсең! 4 Син, Иерусал им, кеше кан ы коеп, өст еңә гөнаһ алд ың, потлар ясап,
үзеңне нәҗесләндердең. Соңг ы көнеңне якынайтт ың син, елларың тәмамланд ы
синең. Шун ың өчен Мин сине хал ыклар алд ында көлкег ә калд ырам, бар җирдә
синнән мыск ыл итеп көләчәкләр. 5 Ыгы-зыгылы, аты чыкк ан шәһәр, янәшәдә
геләр дә, ерактаг ылар да синнән көләчәк. 6 Кара, синең Исраи л хак имнәрең, көч
1

2
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куллан ып, кеше кан ын койд ы. 7 Алар ата-аналарына кадер-хөрмәт күрсәтмәделәр,
шәһәрдәг е килмешәкләрне рәнҗетт еләр, тол хат ыннарн ы вә ятимнәрне җәберлә
деләр. 8 Син Минем изг е әйберләремне хөрмәт итмәдең һәм шимб ә көннәремне
бозд ың. 9 Яла ягуч ыларың кеше кан ын койд ы. Таулардаг ы сыннарг а кит ерелг ән
корбан итен ашауч ылар, азг ынл ык кыл уч ылар, 10 үз аталарын ың хат ыннары бе
лән йоклауч ылар, күрем күрг ән хат ыннарын хәтта чистарын у көннәрендә дә хур
итүчеләр булд ы. 11 Берсе, әшәкеләнеп, үз күршесенең хат ын ы белән йоклад ы;
икенчесе, оят ын җуеп, килене белән зина кылд ы; өченчесе үзенең кыз туг ан ын,
атасын ың кызын мәсхәр әләде. 12 Акча хак ына кеше җан ын кыйд ылар, бурычк а
акча биреп, аны артт ырып алд ылар, янап, күршесенең хак ына керделәр, ә Мине
искә дә алмад ылар, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы.
13 Кара, Мин, йодрыг ым белән бәр еп, хаксыз кер ем алг ан һәм синдә кое лг ан кан
өчен сиңа җәза бирәчәкмен. 14 Мин сиңа карш ы гамәл кылган көннәрдә син кыю
бул ып кала алырсыңм ы, һәм синең кулларың куә тле була алырм ы икән?! Мон ы
Мин, Раббы, әйттем һәм Үзем әйт кәннәрне эшләя чәкмен. 15 Мин сине хал ыклар
арасына сибәрмен, төрле илләргә тарат ырм ын, синдә булган нәҗеслекне юкк а чы
гарырм ын. 16 Син башк а хал ыклар алд ында хур ителәчәксең, шул чаг ында Минем
Раббы икәнемне белерсең».
17 Миңа таг ын Раббы сүз е килеп ирешт е:
18 – И адәм угл ы! Исраи л халк ы Минем өчен – мәгъдәнне янд ырг аннан соң
калган файдасыз көл. Һәркем мичтәг е бак ыр, акк ургаш, тимер, кургаш утырмасы
кебек, көмеш эреткәннән соң калган көл сыман булд ы. 19 Шуңа күрә Хуҗа-Раббы
болай дип әйтә: «Һәммәг ез дә мәгъдәннән калган көл булганга күрә, Мин сезне
Иерусал имгә җыя м. 20 Көмеш, бак ыр, тимер, кургаш вә акк ургашн ы эретер өчен,
бергә мичкә сал ып ут өрдергән кебек, Мин дә, ачуы м вә ярсуы мн ы дөрләтеп, сезне
бергә җыя м һәм эретәм. 21 Сезне бергә җыя м да ачу утымн ы өрәм, сез шунда эре
ячәксез. 22 Мич эчендә көмеш эрегән сыман, сез дә аның эчендә эрерсез һәм Мин
Раббын ың сезгә ачу яуд ырган ын белерсез».
23 Миңа Раббы сүз е килеп ирешт е:
24 – И адәм угл ы! Әйт Иср аи лг ә: «Чист арт ылм аг ан җир, ачул ы көнемдә яңг ыр
суг арм аг ан җир син. 25 Синең хак имнәр ең, үкерә-үкерә табыш ын бот арл аг ан
арыслан сыман, кешеләрне ашыйлар, аларн ың мөлкәт ен вә кыйммәтле әйб ерлә
рен талап алалар, тол хат ыннарн ың сан ын артт ыралар. 26 Рух ан иларың Минем
кан ун ымн ы боз а һәм изг е әйб ерләр емне хур итә, гад и әйб ердән изг е әйб ерне
аерм ый, нәҗес белән чист а арасында нинд и аерма барын өйр әтм и, Минем шимб ә
көннәр емне санлам ый; Мин алар арасында хур ителәм. 27 Синдәг е башл ыклар
табышн ы бот арлау ч ы бүр еләр кеб ек; хаксыз кер ем алыр өчен, кешеләрнең кан ын
коя лар, җаннарын һәлак итәләр. 28 Ә пәйг амб әрләр ең шуш ыларн ың һәммәс ен
агарт ып сыл ыйлар: күренешләре – ялг ан, күрәзәлекләре буш аларн ың, Раббы
әйт мәс ә дә, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә, диләр. 29 Җирдәг е хал ык исә бер-берсен
изә һәм тал ый, ярл ы мохт аҗн ы кыса, килмешәкләрне гаделс ез рәв ешт ә рәнҗет ә.
30 Шуш ы җирне һәл ак итмәс өчен, әлег е җир хак ын а алар арасынн ан Мин див ар
корырл ык һәм Минем алг а, див ар белән Минем араг а басарл ык кеше эзләдем,
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ләкин таба алмад ым. 31 Шуңа күр ә Үземнең ачуы мн ы алар өст енә яуд ырам, яр
сул ы утым белән аларн ы юк итәм, кылг ан гамәлләр е өчен җәз асын үзләр енә
кайт арам». Бу – Хуҗа-Раббы сүз е.

23

Уйнашчы кыз кардәшләр

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Бер анан ың ике кызы бар иде. 3 Алар яшьл и үк Мисырда
фәхешлек иттеләр; анда аларн ың күкрәкләрен иркәләделәр, гыйффәтле имиләрен
изделәр. 4 Кызларн ың олысын Оһола, кечесен Оһол иба дип йөрттеләр. Алар Минеке
иделәр, угыл вә кызлар туд ырд ылар. Оһолан ы – Самарея, Оһол ибан ы Иерусал им
дип атыйлар иде.
5-6 Минеке бул уг а карамаст ан, Оһола фәхешлек итт е, үзенең сөя ркәләр енә, аш
шурлы суг ышчыларга – зәңгәр төстәге киемнәр киеп йөрүче башлык вә хак имнәргә
нәфесе төште. Алар барысы да – чибәр егетләр вә атл ы җайдаклар. 7 Ашш урн ың
барл ык күренекле угылларына фах ишә булд ы, сөя ркәләренең потлары белән үзен
нәҗесләде ул. 8 Яшь чагыннан ул Мисыр сөя ркәләре белән йоклад ы, алар аның
гыйффәтле имиләрен изде, үз шәһвәтләрен канәгатьләндерде. Шуннан бирле ул
фәхешлек итүне ташламад ы. 9 Шун ың өчен Мин аны сөя ркәләре – үзе яратк ан Аш
шур угыллары кул ына бирдем. 10 Алар, аны чишендереп, угыл вә кызларын тарт ып
алд ылар, ә үзен кыл ыч белән чабып үтерделәр. Аңа җәза бирделәр, һәм хатын-кыз
арасында ул йөз карасына әйләнде.
11 Ә аның сеңлес е Оһол иба боларн ы күр еп торд ы, апасыннан ул азг ынрак бу
лып чыкт ы һәм күбрәк фәхешлек кылд ы. 12 Ашш ур угылларына – башл ыкларга,
хак имнәргә, баштаная к коралланган суг ышч ыларга, атк а атлан ып йөрүче җайдак
ларга аның нәфесе төште – алар барысы да чибәр егетләр иде. 13 Мин аның үзен
нәҗесләвен, икесенең дә йөргән юллары бер бул уы н күрдем.
14 Кызларн ың мон ысы таг ын да күбр әк фәхешлек кылд ы. Див арда кызыл буя улар
белән ясалган килдан и ирләрнең сурәтләрен, 15 билләренә пута буган, зиннәтле
баш киемнәре кигән, килдан иләр җирендә, Бабилдә туы п үскән гаскәр башл ык
ларын хәтерләткән сурәтләрне күрде ул. 16 Бер карауда ук аның нәфесе төште һәм
килдан иләр җиренә ул илчеләрен җибәрде. 17 Шуннан соң Бабил угыллары аның
ятаг ына килделәр, аның белән уйнашл ык кыл ып, аны нәҗесләделәр. Нәҗеслән
гәннән соң, үзенең үк алардан гайрәте чикте. 18 Ул ачыктан-ачык фәхешлек итә
һәм аның шәрәлег е ачыла башлагач, берт уган апасыннан гайрәтем чиккән кебек,
сеңлесеннән дә гайрәтем чикте Минем. 19 Һәм ул, яшь чаг ында Мисыр җирендәг е
фәхешлег ен искә төшереп, таг ын да күбрәк азына башлад ы. 20 Әгъзалары ишәк
неке, ә дәртләре атн ык ы кебек булган сөя ркәләрне яратт ы ул анда. 21 Шулай итеп,
яшь чаг ыңда мисырл ылар синең имиләреңне иркәләгәнне һәм яшь күкрәг еңне
изгәнне – шул уйнашл ык итүеңне саг ын ып искә төшерә идең.
22-23 Шуңа күр ә, Оһол иба, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Синең гайр әт ең чиккән
сөя ркәләреңне Мин сиңа карш ы кот ыртам һәм Бабил угылларын вә барл ык килда
ниләрне, Пыкод, Шоа вә Коа угылларын, алар белән бергә чибәр Ашш ур егетләрен
төрле яктан синең карш ыңа китерәм. Алар барысы да – башл ыклар вә хак имнәр,
1
2
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күренекле гаскәр башл ыклары, оста җайдаклар. 24 Алар сиңа карш ы корал, суг ыш
арбалары һәм олаулар белән, күп санл ы халк ын ияртеп киләчәкләр, зур вә кечке
нә калк аннар тот ып, очл ымнар киеп, сине урат ып алачаклар; сине алар хөкеменә
тапш ырам, алар сиңа үз хөкемнәрен чыгарачак. 25 Көнче ир кебек ачуы мн ы сиңа
юнәлтәм, һәм алар сине аяп тормая чак: борын ың белән колакларыңн ы кисеп ала
чак, калган кешеләрең исә кыл ычтан һәлак булачак; угылларың белән кызларыңн ы
алып китәчәкләр, исән калганнарн ы ялк ын ашая чак; 26 өстеңнән киемеңне, бизән ү
әйберләреңне салд ырып алачаклар. 27 Мисыр җирендә башланган азг ынл ыг ыңа,
фәхешлег еңә Мин чик куя чакм ын, шул гадәтләреңә бүтән күтәрелеп тә карамас
сың, Мисырн ы искә дә алмассың».
28 Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: «Менә, Мин сине үзең күрәлмаган, гайр әт ең чик
кән кешеләр кул ына бир әм. 29 Сине аямаслар, хезмәт итеп тапк ан мал ыңн ы алар
тарт ып алырлар, сине шәр ә, яланг ач калд ырырлар, һәм, фәхешлег ең ачыл ып, син
хур бул ырсың. Азг ынл ыг ың, фәхешлег ең 30 сине шуш ы хәлг ә төшерде, чөнк и син
чит хал ыклар белән уйнашл ык итт ең һәм аларн ың потлары белән үзеңне нәҗес
ләдең. 31 Син апаң юлыннан китт ең, шуңа күр ә кул ыңа аның кас әс ен тотт ырам».
32 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә:
«Син апаң эчкән зур, тирән касәдән эчәрсең,
мәсхәрә бул ырсың, көлкегә кал ырсың,
чөнк и касәң тирән.
33
Исерерсең һәм кайг ыга батарсың;
һәлакәт вә бөлг енлек – апаң Самарея касәсе ул!
34
Син касәңне төбенә кадәр эчәрсең
һәм чәлпәрәмә китереп ватарсың;
кайг ыдан күкрәг еңне төя рсең.
Мон ы Мин әйттем», – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
35 Шуңа күр ә Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Мине онытк анг а, Миннән ваз кич
кәнгә күрә, азг ынл ыг ың һәм фәхешлег ең өчен тиешле җәзасын ал!»
36 Раббы миңа таг ын болай диде:
– И адәм угл ы! Оһола белән Оһол ибан ы хөкем итәсең килсә, аларга эшләгән
әшәкелекләрен белдер. 37 Алар бит зина кылд ылар, һәм куллары канга батт ы. Алар
үзләренең потлары белән зина кылд ылар, Минем өчен туд ырган угылларын, пот
ларга азык итәр өчен, ут аша үткәрделәр. 38 Алар миңа карш ы бер үк көндә менә
нәрсә эшләделәр: Минем изг е йорт ымн ы нәҗесләделәр һәм шимбә көннәремне
бозд ылар. 39 Балаларын потларга корбан иткән көндә алар, Минем изг е йорт ыма
кереп, аны нәҗесләделәр; менә нәрсә эшләделәр алар Минем өемдә!
40 Алар хәтт а, үзләр енең илчеләр ен җиб әр еп, еракларда яшәг ән кешеләрне ча
кырт ып китерделәр, юын ып, күзләренә сөрмә тарт ып, бизән ү әйберләрен таг ып,
аларн ы карш ы алд ылар, 41 өстәл янына куелган мат ур кәнәфигә утырып, табынга
Минем хуш исле сумала-майларымны куйд ылар. 42 Әйләнә-тирәдә кәеф-сафа ко
руч ыларн ың тавышлары яңг ырап торд ы, чүлдән алар янына эчкечеләр белән бергә
байтак кеше килеп, апалы-сеңелле икесенең дә кулларына беләзекләр, башларына
мат ур таҗлар кидерделәр. 43 Шуннан Мин азг ынл ыктан арыган сеңелләрнең берсе
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турында: «Алар аның белән фах ишә белән эш иткәндәй мөгамәлә кылсыннар!» –
дидем. 44 Һәм алар аның белән уйнашл ык иттеләр, фахишәләр белән йоклагандай,
азг ын Оһола һәм Оһол иба белән йоклад ылар. 45 Тәкъва ирләр аларга хөкем оешт ы
рыр; аларн ы зина кыл уч ы һәм кан коюч ыларн ы хөкем иткән кебек хөкем итәрләр,
чөнк и алар зинач ылар, һәм куллары да канл ы.
46 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Котларын алып таласыннар өчен, аларг а карш ы
хал ыкн ы җыеп китер. 47 Гавам аларн ы таш атып тукмар, кыл ыч белән тураклар,
угыл вә кызларын үтерер, йортларын янд ырыр. 48 Бу җирдә Мин азг ынл ыкк а шу
шылай итеп чик куя рм ын, бар хат ыннар моннан сабак алыр, сезнең кебек йөгәнсез
гамәлләр кылмас. 49 Азг ынл ык өчен тиешле җәзасын алырсыз, потларыг ыз белән
кылган гөнаһларыг ыз өчен дә җәзасыз калмассыз, һәм шунда Минем Хуҗа-Раббы
икәнемне белерсез».

24

Тутыккан каз ан турындагы киная ле хикәя

Туг ызынч ы елда, унынч ы айн ың унынч ы көнендә миңа Раббы сүзе ки
леп иреште:
2 – И адәм угл ы! Шуш ы, бүг енг е көнне язып куй; бу көнне Бабил патшасы Ие
русал имне чолгап алд ы. 3 Бу фетнәчел хал ыкк а гыйбрәтле хикәя т сөйлә, аларга,
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен:
«Казанн ы куй да су белән тут ыр,
4
аңа ит кисәкләре сал,
иң яхш ы кисәкләрне – бот вә калак итен сал,
иң шәп сөя кләр куш.
5
Иң симез сарыкларн ы сайлап ал.
Сөя кләр аст ына утын өй,
су кайнатып, сөя кләрне пешер».
1

Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Канга чумган шәһәргә, тут ыкк ан һәм тут ыг ы
купм ый торган казанга кайг ы! Жирәбә сал ып торм ыйча, аннан ит кисәкләрен
берәм-берәм алып ат. 7 Чөнк и шәһәр халк ы бөтен кешенең күз алд ында шәрә кы
яда кан койд ы; җиргә түг елсә, тузан белән каплан ыр иде ул. 8 Үч алыр өчен ярсуы м
кайнасын дип, әлеге канны Мин, күренеп торырлык итеп, шәрә кыя да калдырдым».
9 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Канг а чумг ан шәһәрг ә кайг ы! Учакк а Мин дә
утын өярмен. 10 Утын өстә, ут дөрләт, итне пешер, тәмләткечләр куш – сөя кләре
янып бетсен. 11 Казанн ы күмер өстенә буш килеш куй – бак ыры кызсын, эчендә
ге пычраг ы эресен, тут ыг ы янып бетсен. 12 Юк, тырыш уы м бушк а булд ы, чөнк и
кал ын бул ып утырган тут ыкн ы ут та бетерә алмад ы. 13 Синең азг ынл ыг ың – әнә
шул шакш ыл ык ул. Мин сине чистарт ырга тырыш ып та, син чистармаганга күрә,
сиңа булган ярсуы м ташып түгелгәнче, синең чистарынасың юк. 14 Мин, Раббы,
әйттем мон ы. Минем гамәл кыл ыр вак ыт ым җитте. Мин Үземне тыймам, аяусыз
һәм рәх имсез бул ырмын. Йөргән юлларың, кылган эшләрең буенча хөкем ителерсең
син». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
6
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Яхәзкыл хатынының үлеме
Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Күзләреңә ямь бирүче кешеңне Мин синнән бер мизг елдә тар
тып алам; ләк ин син хәсрәтләнмә, зарланма, күз яшеңне түкмә. 17 Эчеңнән генә
ыңг ыраш, үлгәннәргә матәм тотма: баш киемеңне вә аяк киемеңне салма, сак а
лыңн ы каплама, матәм икмәг ен ашама!
18 Берв ак ыт ирт ән мин хал ык белән сөйләшт ем, ә кичен минем хат ын ым вафат
булд ы. Икенче көндә исә миңа куш ылган эшне эшләдем.
19 Хал ык миннән:
– Кылган гамәлләреңнең мәгънәсен безгә әйтмәссеңме? – дип сорад ы.
20 Мин аларг а:
– Миңа Раббы сүзе килеп иреште, – дип җавап бирдем, 21 – Исраи л халк ына,
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Менә, Мин Үземнең изг е йорт ымн ы – сез го
рурланган ныг ытман ы, күзег езгә ямь, җан ыг ызга шатл ык булган нәрсәне нәҗес
лим, сез калд ырып киткән угыл-кызларыгыз кыл ычтан һәлак бул ыр. 22 Сез дә Мин
эшләгәнне эшләрсез: сак ал ыг ызн ы капламассыз һәм матәм икмәг ен ашамассыз,
23 баш ыг ызда баш киеме, аяг ыг ызда аяк киеме бул ыр, хәср әтләнмәсс ез дә, зар
ланмассыз да, кылган гөнаһларыг ыздан әкрен генә сызып ыңг ыраш ып торырсыз.
24 Яхәзк ыл сезнең өчен билг е бул ыр: ул эшләг әнне сез дә эшләрс ез; шул вак ыт
килгәч, Минем Хуҗа-Раббы икәнемне белерсез».
25-26 И адәм угл ы, Мин аларн ың ныг ытмасын, күзләр енең ямен, җаннарын ың
шатл ыг ын, угыл вә кызларын тарт ып алган көндә синең янга кач ып кот ылган берәү
килер һәм сиңа бу хәбәрне җиткерер. 27 Ул көнне, синең телең ачыл ып, аның белән
сөйләшә башларсың, инде бүтән дәшм и тормассың, алар өчен билг е бул ырсың, һәм
Минем Раббы бул уы мн ы белерләр.
15
16

25

Исраи л тирәсендәге халыкларга каршы пәйгамбәрлек итү

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Йөзең белән Аммон угыллары яшәгән тарафк а борыл һәм
аларга карш ы пәйгамбәрлек ит. 3 Аммон угылларына, Хуҗа-Раббы сүзен тыңлаг ыз,
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Минем изг е йорт ым нәҗесләнгәнгә, Исраи л
җире чүлгә әйләнгәнгә, Яһүдә халк ы үз җиреннән сөрелгәндә „әһә“ дип кимсетеп
сөйләгәнгә күрә, 4 Мин сине көнч ыг ыш хал ыкларына биләмә итеп бирәм; алар,
чат ырларын корып, синең җиреңә килеп төпләнерләр, җимешләреңне ашарлар,
сөтеңне эчәрләр. 5 Рабаһн ы Мин – дөя ләр өчен көт үлек, Аммонны вак терлек өчен
ял итү урын ы итәрмен, шул чаг ында Минем Раббы икәнемне белерсең».
6 Чөнк и Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Кул чабып, аяк тып ырдат ып, Исраи л җи
ренә карата нәфрәт белдергәнең, сөенгәнең өчен, 7 синең өстеңә кул ымн ы сузып,
сине башк а хал ыкларга талат ырга бирәм, сине хал ыклар, илләр арасыннан юкк а
чыгарам, сине һәлак итәм; шул чаг ында Минем Раббы икәнемне белерсең».
8 Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: « сМәа б белән Сәг ыйрь: „Менә, Яһүдә йорт ы да
башк а барл ык хал ыклар кеб ек булд ы“, – диг ән өчен, 9 Мин Мәабның чик бу
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ендаг ы шәһәрләрдән – Бәйт-Ешимот, Багал-Мегон вә Кыръятаимнән, иң гүз әл
җирдән башлап, аның иңбаш ын ачам. 10 Мин аны Аммон угыллары белән берг ә
көнч ыг ыш хал ыкларына биләмә итеп бир әм, шунл ыкт ан хал ыклар арасында ул
бүт ән искә алынмая чак. 11 Мәабк а хөкем оешт ырам, шунда Минем Раббы икә
немне белерләр».
12 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Яһүдә йорт ыннан үч алып, зур гөнаһ кылг ан ы
өчен, – 13 ди Хуҗа-Раббы, – кул ымн ы сЭдом өстенә сузып, аның кешеләре белән
терлекләрен юк итәчәкмен, аны чүлгә әйләндерәчәкмен, Теманнан алып Деданга
кадәр һәммәсе кыл ычтан һәлак булачак. 14 Эдомнан Мин Үземнең Исраи л халк ы
кул ы белән үч алачакм ын, һәм алар Эдомда Минем ачуы м вә ярсуы м буенча эш
итәрләр. Эдом Минем ничек үч алуы мн ы белер», – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
15 Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Пелешт иләр – үч алучан хал ык. Йөрәкләре нәфрәт
белән тулганга күрә, алар үч алд ылар, күптәнг е дошман ын юк итәргә тырышт ы
лар. 16 Шун ың өчен, – ди Хуҗа-Раббы, – менә, Мин кул ымн ы пелешт иләргә таба
сузам, керет иләрне тар-мар китерәм, диңг ез ярында калганнарн ы юк итәм. 17 Мин
рәх имсез рәвештә алардан үчемне алырм ын, ярсый-ярсый аларн ы җәзаларм ын.
Үчем кангач, алар Минем Раббы икәнемне белерләр».
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Сур каласына каршы пәйгамбәрлек итү

Унберенче елда, айн ың беренче көнендә миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Иерусал им хак ында Сур: «Әһә, хал ыклар капк асы җи
мерелгән, ул минем өчен ачылган, мин рәхәт чигәм, ә ул бушап калган», – дигән
өчен, 3 Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Мин сиңа карш ы чыгам, Сур; диңг ез үзенең
дулк ыннарын күтәргән кебек, сиңа карш ы күп хал ыкларн ы күтәрәм Мин. 4 Алар
Сур каласын ың диварларын җимерәчәк, манараларын ватачак, Мин исә, хәрабә
ләрен себереп түг еп, аны шәрә кыя га әйләндерәчәкмен. 5 Диңг ез уртасында ятьмә
сала торган урын бул ыр ул. Мон ы Мин әйттем, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – Ха
лыклар тарафыннан талан ыр ул, 6 аңа буйсынган шәһәр-авыллар кыл ычтан һәлак
бул ыр. Шунда Минем Раббы икәнемне белерләр».
7 Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: «Менә, Мин төнья кт ан Сур өст енә патш ал ар
патшасын – Бабил патшасы Нәбух аднессарн ы китерәм. Атлары, суг ыш арбала
ры, җайдаклары, гаскәре, күп санл ы халк ы белән киләчәк ул, 8 сиңа буйсынган
шәһәр-авылларны кыл ычтан узд ырачак, сиңа карш ы камау өеме ясая чак, туфрак
өячәк, калк аннарын күтәрәчәк. 9 Дивар җимерүче җайланмаларын синең диварла
рыңа китереп терәя чәк, манараларыңн ы балта белән ватачак. 10 Аның күп санл ы
атлары күтәргән тузан сине каплап алачак. Диварлары җимерелгән шәһәргә бәреп
кергәндәг е кебек, капк аңнан кергәндә, аларн ың җайдаклары, тәгәрмәчләре вә су
гыш арбалары чыгарган тавыштан диварларың дер селкенеп торыр. 11 Атларын ың
тоя клары синең барл ык урамнарыңн ы таптап бетерер; халк ыңн ы алар кыл ычтан
узд ырыр; синең таза-нык баганаларың җиргә авар. 12 Синең байл ыг ыңн ы талап
алырлар, әйберләреңне урларлар, диварларыңн ы сүтеп мат ур йортларыңн ы ватканнан соң, таш, агач, чүп-чарны суга ташларлар. 13 Сине җырлавыңнан туктатам,
гөслә моңнары бүтән ишетелмәс. 14 Сине шәрә кыя га әйләндерәм, ятьмә киптерә
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торган урын бул ырсың син; бүтән аякк а баса алмассың. Мон ы Мин, Раббы, әйт
тем», – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
15 Хуҗа-Раббы Сург а болай дип әйт ә: «Син ауг анда чыкк ан тавышт ан, ярал ы
ларн ың ыңг ыраш уы ннан, синдәг е үтерештән диңг ездәг е утраулар курк ып кал ыр.
16 Утраулардаг ы хак имнәрнең барысы да тәхетт ән төшәр һәм, өсләр ендәг е япанча
ларын, парча киемнәрен сал ып, курк ын ып, җиргә утырыр һәм, синең язм ыш ыңн ы
уйлап, калт ыран ып таң кал ыр. 17 Алар сине кызган ып елар, сиңа:
„Диңг езчеләр яшәгән данл ыкл ы шәһәр,
һәлак булд ың син!
Диңг ездә кодрәт иясе бул ып,
халк ың белән бергә әйләнә-тирәгә шом сал ып торд ың син.
18
Хәзер, син ауган көндә, яр буйлары дер селкенә,
синең һәлакәтеңне күреп, диңг ездәг е утрауларн ың кот ы алына“,
– дия р».
19 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Кеше яшәмәг ән, бушап калг ан шәһәрг ә әйлән
дергәч, төпсез чоңг ылларн ың зур сулары сине күмеп киткәч, 20 Мин сине упк ынга
төш үчеләр белән бергә элек яшәгәннәр янына төшерәм. Синдә башк ача хал ык
яшәмәсен һәм тереләр дөньясында сиңа урын булмасын өчен, Мин сине, мәңг елек
хәрабәләр арасына урнашт ырган кебек, упк ынга төш үчеләр белән бергә түбәнг е
дөнья га урнашт ырам. 21 Сине коточк ыч һәлакәткә дучар итәм, һәм син юкк а чы
гарсың; сине эзләрләр, ләк ин берк айчан таба алмаслар». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.

27

Миңа таг ын Раббы сүзе килеп иреште:
– Син, адәм угл ы, Сур хак ында кайг ы җыры җырла, 3 диңг ез капк асы
янында урнашк ан, күп кенә утраулардаг ы хал ыклар белән сәүдә итүче Сург а,
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен:
«Әй Сур, син: „Мин – тиңсез гүзәл“, – дип әйтәсең.
4
Ачык диңг ез синең йорт ың булд ы;
осталарың синең гүзәллекне кам ил дәрәҗәгә җиткерде;
5
такталарың Сен ирдәг е кипаристанд ыр;
мачтаң синең Ливан эрбетеннәндер.
6
Ишкәкләрең Башан имәненнән ясалд ы;
кораб идәне, фил сөя г е белән бизәлеп,
китт иләр утравында үскән кипарис агач ыннан түшәлде.
7
Синең җилкәннәрең вә әләмең
Мисырн ың чиг елгән нәфис җитененнәндер;
алар синең әләм кебек булд ы,
Элиша утравыннан китертелгән зәңгәр, җете кызыл тук ымалар
сиңа япма булд ы.
8
Сид ун белән Арвад кешеләре синдә ишкәкчеләр иде,
җитез егетләрең, и Сур, корабыңн ы йөртте;
9
Гәбалн ың тәҗрибәле балта осталары җөйләреңне сүсләде.
Һәртөрле корабларда килгән диңг езчеләр синдә сату-алу иттеләр.
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Фарсы, Луд, Пут егетләре синең гаскәреңдә суг ышч ылар булд ы,
диварыңа калк ан вә очл ымнар элеп, сиңа мәһабәтлек өстәде.
Арвад, Хәйлех угыллары – диварларың тирәсендә,
Гәммәд кешеләре манараларың өстендә торд ы;
диварларга алар үзләренең калк аннарын элде;
синең гүзәллекне алар кам ил дәрәҗәгә җиткерде.

Син иск иткеч бай идең, шуңа күрә Тарш иш шәһәре синең белән сат у итте,
сиңа көмеш, тимер, акк ургаш вә кургаш белән түләде. 13 Яван*, Түбәл вә Мешех
синең белән сәүдә итт еләр, әйберләреңә алмашк а коллар вә бак ыр савыт-саба
бирделәр. 14 Бәйт-Түгәрмәдән синең әйберләрең өчен йөк атлары, суг ыш атлары,
кач ырлар китерделәр. 15 Синең белән Дедан угыллары сәүдә итте; утраулардаг ы
күп илләр синең белән әйбер алмашт ы, түләр өчен, сиңа фил сөя г е вә кара агач
китерде. 16 Күп әйберләр җитештергәнгә, синең белән арам иләр алыш-биреш итте;
әйберләрең өчен алар фирәзә, җете кызыл тук ыма, парча тук ыма, нәфис җитен,
мәрҗән, якут белән түләде. 17 Синең белән Яһүдә, Исраи л җире сәүдә итте; әйберең
өчен Минн ит бодае, татл ы ризык, бал, май, бәлзәм бирде алар. 18-19 Күп әйберләр
җитештергәнгә, байл ыг ың бик зур булганга, Дәмәшекъ сиңа Хилбун шәрабы, Сәхәр
йон ы, Узалн ың мичкәле шәрабы белән түләде. Алар синең әйберләреңне чүкелгән
тимер, кассия* вә хуш исле кам ышк а алмашт ырд ы. 20 Дедан сиңа ат ябулары сатт ы.
21 Гар әпләр җир е һәм Кыдардаг ы барл ык хак имнәр синең белән әйб ер алмашт ы;
алар сиңа сарык бәрәннәре, тәкәләр вә кәҗәләр китерде. 22 Шеба вә Рагмадан кил
гән сәүдәгәрләр синең әйберләреңә алмашк а хуш исле тәмләткечләр, асылташлар,
алт ын бирделәр. 23 Синең белән Харан, Каннә, Эден, Шеба сәүдәгәрләре, Ашш ур
вә Килмад сату-алу итте. 24 Синдә алар кыйммәтле киемнәр, зәңгәр төстәг е һәм
парча тук ымалар, ишелгән нык бау белән беркетелгән чуар келәмнәрен сатт ылар.
25 Тарш иш кораблары синең мал ыңн ы йөрт үчеләр булд ы.
Диңг ез упк ыннары өстеннән авыр йөкләр төя п йөрттең син.
26
Ишкәкчеләрең сине зур суларга алып керде;
көнч ыг ыш җиле сине диңг езләр арасында җимереп ташлад ы.
27
Синең байл ыг ың вә сәүдәң, әйберләрең,
диңг езчеләрең вә кораб йөрт үчеләрең, балта осталарың,
сәүдәгәрләрең вә барл ык суг ышч ыларың,
корабтаг ы бар халк ың
син ауган көнне диңг езләрнең төпкеленә батачак.
28
Кораб йөрт үчеләр акыруы ннан диңг ез буйлары дер селкенәчәк.
29
Барл ык ишкәкчеләр корабларын ташлап,
барча диңг езчеләр вә кораб йөрт үчеләр ярга чыг ып басачак
30
һәм, сине кызган ып, кычк ырып елая чак,
башларына көл сибеп, тузанда ауный-ауный әрнеп ыңг ырашачак,
12

* 27:13 Яван

– Грец ия нең борынг ы атамасы.
– күпьелл ык куа к.

* 27:18-19 Кассия
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сине кызган ып, башларын кырд ырачак,
тупас тук ымага төренәчәк,
җаннары әрн үдән кайг ырып елая чак.
Кайг ы җыры җырлая чак алар:
„Диңг ез уртасындаг ы Сур кебек таг ын
кайсы шәһәр шулай һәлакәткә тарыган?!“
Диңг ез буйлап әйберләрең килгәндә,
син күп хал ыкларн ың тамаг ын туйд ырд ың;
зур байл ыг ың вә сәүдәң белән җирдәг е патшаларн ы баетт ың.
Диңг ез чоңг ыллары сине җимергәч,
әйберләрең вә синдәг е кешеләр су төбенә китте.
Мон ы күреп, утрауларда яшәүчеләрнең котлары алынд ы,
патшалары тетрәнде, курк удан йөзләре үзгәрде;
башк а хал ыкларн ың сәүдәгәрләре таң кал ып сызг ырып куйд ы.
Синең соңг ы сәгатең коточк ыч булд ы,
син мәңг егә юкк а чыкт ың».

Миңа яңадан Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы, Сур хөкемдарына, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен:
«Йөрәг ең тәкәбберлек белән тул ып, син: „Мин – алла, алла урын ындам ын, диң
гезләрнең йөрәг ендә утырам“, – дисең, ләк ин син Аллаһ ы түг ел, кеше булган ың
хәлдә, йөрәг еңне Аллаһ ы йөрәг енә тиңлисең. 3 Син Дан ии лдан да зирәгрәк бул
дың, синнән яшерен берн и юк; 4 зирәклег ең вә акыл ың белән син үзеңә байл ык
туплад ың һәм хәзинәңә алтын-көмеш җыйд ың; 5 зур остал ыг ың белән, сәүдә итүең
арк ыл ы байл ыг ыңн ы артт ырд ың, байл ыг ың арк асында масаеп киттең.
6 Зир әклектә үзеңне Аллаһ ы белән тиңләшт ерг ән өчен, – ди Хуҗа-Раббы, – 7 Мин
сиңа карш ы чит хал ыкн ы җибәрәм, хал ыклар арасында алар иң рәх имсезе, һәм алар
синең күркәмлег еңә вә акыл ыңа карш ы кыл ычларын кын ын нан чыгарачак һәм
затл ыл ыг ыңн ы хур итәчәк; 8 алар сине упк ынга олакт ырачак, һәм син диңг езләр
йөрәг ендә үләчәксең. 9 Һәлак итүче кул ына алла бул ып түг ел, ә кеше бул ып эләк
кәндә: „Мин – алла“, – дип әйтерсеңме икән үзеңнең үтерүчең алд ында?! 10 Чит
хал ыклар кул ыннан ссөннәтсезләр үлеме белән үләчәксең син, чөнк и мон ы Мин
әйттем». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
11 Миңа таг ын Раббы сүз е килеп ирешт е:
12 – И адәм угл ы! Сур патш асы турынд а кайг ы җыры җырл а һәм, Хуҗа-Раббы
болай дип әйт ә, диг ен: «Син – кам иллек үрнәг е, зир әклек белән тулг ансың һәм
тиңс ез гүз әлс ең. 13 Син Гадәндә, Алл аһ ы бакч асынд а идең, киемнәр ең төрле
асылт ашлар – кызыл якут, топаз, зөб әрҗәт, хриз ол ит, ахак, яшма, зәңг әр якут,
фир әз ә вә берилл белән биз әлг ән иде; бу асылт ашларн ың кыса вә киерг еләр е
алт ыннан ост а итеп эшләнг ән, син ярат ылг ан көндә алар әзерләп куелг ан иде.
14 Син – кан атл ары җәе лг ән керубим, Мин сине сакч ы итеп билг еләдем; син Ал
лан ың изг е тавында идең, утл ы ташлар арасында йөрдең. 15 Ярат ылг ан көнеңнән
алып, гаделс ез эшләр ең фаш ителг әнг ә кадәр үз юлларыңда кимчелекс ез идең.
1

2
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Сәүдәң киңәйг ән саен, син бәг ырьс езләнә бард ың; син гөнаһ кылд ың, һәм
Мин сине Аллаһ ы тавыннан бәр еп төшердем, сине, сакч ы керубимне, утл ы таш
лар арасыннан куд ым. 17 Мат урл ыг ың арк асында йөр әг ең масайд ы, дан сөю ең
зир әклег еңә зыя н кит ерде; шун ың өчен Мин сине җирг ә төшердем, патшалар
алд ында сине хурл ыкк а калд ырд ым. 18 Алдаш ып сәүдә итүең белән күп җиная
тьләр кыл ып, син изг е урыннарыңн ы нәҗесләдең; Мин синнән ут чыг арып, шул
ут сине ашад ы – барл ык хал ыкларн ың күз алд ында көлг ә әйләндердем Мин си
не. 19 Сине белг ән хал ыклар мон ы күр еп гәҗәпкә калд ы, синең азаг ың дәһшәтле
булд ы, син мәңг ег ә юкк а чыкт ың».
20 Миңа Раббы сүз е килеп ирешт е:
21 – И адәм угл ы! Йөз ең белән Сид унг а борыл ып пәйг амб әрлек ит, 22 Хуҗа-Раббы
болай дип әйтә, диг ен: «И Сид ун, Мин сиңа карш ы чыгам. Минем исем синдә дан
га күмеләчәк. Сиңа хөкем оешт ыргач һәм синдә Үземнең изг елег емне күрсәткәч,
Минем Раббы икәнемне белерләр. 23 Мин сиңа үләт чире җибәрәчәкмен, урамна
рыңда кан коя чакм ын, төрле яктан килгән кыл ычтан күпләрнең җан ы кыелачак.
Шуннан Минем Раббы икәнемне белерсең».
16

Исраи л халкының үз җиренә кайтуы
Моннан ары Исраи л халк ын ың энәдәй очл ы тикән, җәрәхәт ясауч ы күгән
куаг ы кебек, аны күрәлмаучы күршеләре булмая чак. Шунда Минем Хуҗа-Раббы
икәнемне беләчәкләр.
25 Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Исраи л халк ын, бүтән хал ыклар арасыннан алып,
бергә җыйгач, Мин хал ыклар күз алд ын да Үземнең изг елег емне күрсәтермен, һәм
алар Мин Үземнең кол ым Ягък убк а биргән җирдә яшәя чәкләр. 26 Алар анда хәвефхәтәрсез яшәя чәк: йортлар салачак, йөзем агачлары утыртачак – тын ычл ыкта яшә
ячәк, чөнк и аларга явызл ык теләүче барл ык хал ыкларн ы Мин хөкем итәчәкмен.
Шунда Минем Раббы, үз Аллалары икәнемне беләчәкләр».
24

29

Мисырга каршы пәйгамбәрлек итү

Унынч ы елда, унынч ы айн ың уни кенче көнендә миңа Раббы сүзе килеп
иреште:
2 – И адәм угл ы! Йөз ең белән Мисыр патшасы фирг ав енг ә таба борыл ып, аңа
һәм барл ык Мисыр халк ына карш ы пәйгамбәрлек ит, 3 Хуҗа-Раббы болай дип әй
тә, диг ен: «Мин синең дошман ың, фиргавен, Мисыр патшасы. Үзенең елгасында
ятк ан килеш: „Нил – минем елгам, мин аны үзем өчен булд ырд ым“, – дип әйт үче
олы гәүдәле аждаһа син. 4 Ләк ин Мин синең теш казналарыңа ыргак кидерәм һәм
тәңкәләреңә елгаларыңдаг ы бал ыкларн ы ябышт ырам, сине тәңкәләреңә ябышк ан
барл ык бал ыкларың белән бергә елгаларыңнан тарт ып чыгарам; 5 сине вә синең
елгаларыңнан чыгарылган барл ык бал ыкларн ы чүлгә илтеп ырг ытам, син ачык
кырда ятып калачаксың, сине күтәреп алмая чаклар; сине җирдәг е җәнлекләргә вә
һавадаг ы кошларга азык итеп бирермен. 6 Шуннан соң Мисырның бар халк ы Минем
Раббы икәнемне белер. Исраи л халк ы өчен син кам ыш терәү кебек булд ың. 7 Сиңа
1
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куллары белән тот ынгач, син, ярыл ып, аларн ың иңбашларын чәнчедең, тая нгач,
сын ып, аларн ы аяктан ектың».
8 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Менә, Мин сиңа карш ы кыл ыч җиб әр әм – синең
кешеләреңне һәм терлег еңне юк итәм. 9 Шуннан соң Мисыр җире чүл вә далага
әверелер, һәм Минем Раббы икәнемне белерләр.
Син: „Нил – минем елгам, аны мин булд ырд ым“, – дип әйт кән өчен, 10 Мин
сиңа һәм синең елгаларыңа афәт җибәрәм, Мигдолдан алып Севенегә кадәр, Хә
бәшстан чиг енә кадәр Мисыр җирен хәрабә хәленә китерәм, аңардан чүл ясыйм.
11 Анда кеше аяг ы басмая чак, терлекләр йөрмәя чәк, кырык ел буена җан ияс е яшә
мәя чәк. 12 Бушап калган җирләр арасында Мисыр җирен чүл ясыйм; бушап калган
шәһәрләр арасында аның шәһәрләре кырык ел буена буш торачак; мисырл ыларн ы
хал ыклар арасына сибәм, төрле җирләргә таратам».
13 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Кырык ел узг ач, Мин мисырл ыларн ы хал ыклар
арасыннан кире җыеп алачакм ын. 14 Әсирлектән азат итеп, яңадан Патроск а, үз
ләренең ата-бабалары җиренә кайтарачакм ын, һәм алар анда көчсез бер патшал ык
булачак. 15 Башк а патшал ыклардан ул көчсезрәк булачак һәм бүтән берк айчан да
башк а хал ыклардан өстен булмая чак; башк а хал ыклар өстеннән хак имлек итмә
сеннәр өчен, Мин аларн ы шулай зәг ыйфьләндерәчәкмен. 16 Мисыр моннан ары
Исраи л халк ына терәк булмая чак, Мисырдан ярдәм сорап гөнаһ кыл уы н исләренә
төшереп торачак; һәм алар Минем Хуҗа-Раббы икәнемне белерләр».
17 Егерме җиденче елда, бер енче айн ың бер енче көнендә миңа Раббы сүз е килеп
иреште:
18 – И адәм угл ы! Бабил патшасы Нәбух аднессар Сур янында үзенең гаскәр ен
тәмам хәлдән тайд ырганч ы эшләтте: биредә барл ык башлар пеләшләнде, иңбаш
лар кырыл ып чиләнде; әмма башк арган эшләре өчен Нәбух аднессарн ың үзенә дә,
аның гаскәренә дә Сур берн и түләмәде. 19 Шуңа күрә Хуҗа-Раббы болай дип әйтә:
«Менә, Мин Бабил патшасы Нәбух аднессарга Мисыр җирен бирәм, һәм ул, аның
байл ыг ын кул ына төшереп, талап җыелган малн ы гаскәренә өләшер. 20 Башк арган
эшләре өчен Мин аңа Мисыр җирен бүләк итеп бирәм, чөнк и ул һәм аның гаскәре
Минем хакк а эшләделәр, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – 21 Ул көнне Мин Исраи л
халк ын көчле итәм һәм алар арасында синең телеңне ачам, шуннан алар Минем
Раббы икәнемне беләчәкләр».

30
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Миңа таг ын Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Пәйгамбәрлек итеп әйт, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен:
«„Нинд и бәхетсез көн!“ – дип, үкереп елаг ыз!
Чөнк и Раббын ың караңг ы, төксе көне инде бик якын –
хал ыкларга кайг ыл ы ел җитеп килә.
Мисыр өстенә кыл ыч килә;
җаннары кыелганнар егыла башлагач,
Мисырн ың байл ыг ы талангач, ниг езләре җимерелгәч,
хәбәш иләрнең кот ы алыначак.
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Хәбәшстан, Пут, Луд, гарәпләрнең бар җирләре, Луб* һәм Килеш ү җирендәг е
угыллар* мисырл ылар белән бергә кыл ычтан узачак».
6 Раббы бол ай дип әйт ә: «Мисырн ың тер әүләр е җимер еләчәк, аның горур егә
ре бет әчәк; Мигдолдан алып Сев енег ә кадәр байт аклар кыл ычт ан үләчәк, – дип
белдер ә Хуҗа-Раббы. – 7 Бушап калг ан җирләр арасында ул да бушап калачак,
шәһәрләр е дә бушап калг ан шәһәрләр арасында булачак. 8 Мисырг а ут салг ач,
аның бөт ен тер әүләр е җимер елг әч, Минем Раббы икәнемне беләчәкләр. 9 Ул
көндә, ваемсыз хәб әш иләрне курк ыт ыр өчен, Минем хәб әрчеләр ем корабларда
юлг а чыг ачак. Мисырн ың һәлакәтле көнендә аларн ың кот ы алыначак, чөнк и ул
көн инде килә».
10 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Бабил патшасы Нәбух аднессар кул ы белән күп
санл ы Мисыр халк ын киметәм. 11 Нәбух аднессар үзе һәм башк алар арасында иң
рәх имсезе саналган халк ы бу җирне һәлак итәр өчен киләчәк, кыл ычларын Ми
сырга карш ы юнәлтеп, җирне мәет белән тут ырачак. 12 Елга-култыкларны корыт ып,
Мисыр җирен Мин явызлар кул ына бирәм, чит хал ыклар кул ы белән бу җирне,
андаг ы бар нәрсәне тар-мар итәм». Мон ы Мин, Раббы, әйттем.
13 Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: «Потл арн ы җимер әм, Мемфиста* ялг ан илаһ
ларн ы юк итәм, Мисыр җир ендә инде хак имнәр булмас, Мин Мисыр җир енең
кот ын алам. 14 Патр осн ы бөлдер әм, Сог анг а ут сал ам, Фив аг а* җәз а бир әм.
15 Ярс уы мн ы Мисыр с кальг асы Пел үсимг ә* түг әм, Фив ан ың күп санл ы хал кын
юк итәм. 16 Мисырг а ут салам; Пел үсимне газ апк а дучар итәм. Дошманнары Фи
ваг а һөҗ үм итәр, көндез ен Мемфиска ябырыл ыр. 17 Он* белән Пи-Бәсетнең яшь
егетләр е кыл ычт ан һәлак бул ыр, шәһәр халк ы әсир төшәр. 18 Мисырн ың кам ыт ы
сын ып, аның горур егәр е беткәч, Тахпанхест а көн сүр елеп кал ыр. Аны бол ыт кап
лап алыр, кызлары әсир ителер. 19 Мисырг а җәз ам шул бул ыр, һәм алар Минем
Раббы икәнемне белерләр».
20 Унб ер енче елд а, бер енче айн ың җиденче көнендә миң а Раббы сүз е килеп
ирешт е:
21 – И адәм угл ы! Мин Мисыр патшасы фирг ав енне җиңдем; савыксын өчен,
аны дәваламад ылар, тернәкләнеп, кул ына кыл ыч тотарл ык булсын өчен, яраларын
бәйләмәделәр. 22 Шуңа күрә Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Менә, Мин Мисыр пат
шасы фиргавенгә карш ы чыгам, аның җәрәхәтле һәм дә таза кул ын да ярал ыйм,
кул ыннан кыл ыч ын суг ып төшерәм. 23 Мисырл ыларн ы төрле хал ыклар арасына
сибеп, чит-ят җирләргә таратам. 24 Ә Бабил патшасын ың кул ын нык итәм, аның
кул ына кыл ыч салам, фиргавеннең кул ын исә ярал ыйм, һәм ул авыр җәрәхәт
ләрдән Бабил патшасы алд ында ыңг ыраш ып торыр. 25 Бабил патшасын ың кул ын
5

* 30:5 Луб

– ягън и Ливия.
җирендәге угыллар... – ягън и исраи л иләр.
30:13 Мемф ис – Мисырд аг ы бу шәһәр яһүд текс т ынд а Ноф дип бир елг ән.
30:14 Фива – көнья к Мисырд а урн ашк ан бу шәһәр яһүд текс т ынд а Но дип бир елг ән.
30:15 Пел үсим – Мисырд аг ы бу шәһәр яһүд текс т ынд а Син дип бир елг ән.
30:17 Он – Мисырд аг ы шәһәр (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 41:45).

* 30:5 ...Кил еш ү
*
*
*
*
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ныг ытам, фиргавеннең кул ы исә көчсезләнәчәк. Бабил патшасын ың кул ына Мин
кыл ыч сал ып, Мисыр җиренә ул яу белән килгәч, Минем Раббы икәнемне белерләр.
26 Мисырл ыларн ы Мин төрле хал ыклар арасына сиб әм, чит-ят җирләрг ә тарат ам;
шунда Минем Раббы икәнемне белерләр».

31

Унберенче елда, өченче айн ың беренче көнендә миңа Раббы сүзе килеп
иреште:
2 – И адәм угл ы! Мисыр патшасы фирг ав енг ә вә аның күп санл ы халк ына әйт:
«Синең кебек үк мәһабәтле таг ын кем бар?!
3
Ашш урга кара: мат ур ботакл ы,
күләгәле ябалдаш ы булган, биек Ливан эрбете иде ул;
очы да бол ытлар арасында иде.
4
Аны сулар туенд ырд ы,
җир аст ы чишмәләре өскә үрләтте.
Аның сулары, агачн ы урат ып алып,
ерымнар буйлап кырдаг ы башк а агачларн ы сугард ы.
5
Кырдаг ы барл ык агачлардан озынрак бул ып үсте ул,
мул судан ботаклары озын, куе бул ып үсте.
6
Аның ботаклары арасында төрле кошлар оя корд ы,
барча кырг ый җәнлекләр ябалдаш ы аст ында бала чыгард ы,
аның күләгәсендә күп санл ы хал ыклар көн күрде.
7
Мәһабәт буе, озын ботаклары белән мат урлан ып утырд ы ул,
чөнк и там ырлары зур сулар янында иде.
8
Аллаһ ы бакчасындаг ы эрбетләр аның белән ярыша,
кипарис, чинар ботаклары аның ботаклары белән тиңләшә алмад ы –
Аллаһ ы бакчасындаг ы бер агач та аның кебек гүзәл түг ел иде.
9
Мин аны куе ботаклар белән мат урлад ым,
Аллаһ ы бакчасындаг ы барча Гадән агач ы аңардан көнләште.
1

Шунл ыктан Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: „Биек бул ып үскәнгә, очы да бо
лытларга кадәр ашк анга, биеклег е белән масайганга күрә, 11 Мин аны хал ыклар
ның хөкемдары кул ына тапш ырд ым, хөкемдар аның белән явызл ыг ы буенча эш
кылд ы. Мин аны Үземнән читкә тибәрдем. 12 Рәх имсезлег е белән аерыл ып торган
чит хал ыклар аны кисеп аудард ы да ташлап китте. Аның зур ботаклары таулар вә
үзәннәр өстенә ауд ы, тарлавыкларга сын ып төште. Җирдәг е бар хал ыклар, аның
күләгәсеннән чыг ып, аны ташлап киттеләр. 13 Барл ык күк кошлары ауган агач кәү
сәсе өстендә урнашт ы; барл ык кырг ый җәнлекләр аның ботаклары арасында үзенә
урын тапт ы. 14 Су янындаг ы башк а агачлар моннан ары алай югары күтәрелмәсен
һәм очларын бол ытларга сузмасын өчен, су эчкән бүтән агачлар анд ый биеклеккә
ирешмәсен өчен эшләнде бу. Алар һәммәсе дә упк ынга төшкән үлеләр белән бергә
үлемгә, түбәнг е дөнья га дучар ителгән“.
15 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: „Ул сүлеләр дөн ьясына төшкән көндә Мин җир
аст ы суларына аны кызган ып еларга кушт ым; Мин ташк ын суларн ы тыйд ым, һәм
10
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ярсул ы сулар тынд ы. Аның хак ына Ливанн ы Мин моң-зарга күмдем, һәм кырдаг ы
агачлар шиңде. 16 Упк ынга төш үчеләр белән бергә үлеләр дөн ьясына аны озатк анда,
аның ауган тавыш ыннан Мин хал ыкларн ы калт ыран ырга мәҗбүр иттем. Шуннан
түбәнг е дөнья да барл ык Гадән агачлары – Ливанн ың иң затл ы, иң әйбәт, мул итеп
сугарылган агачлары тын ычлан ып калд ы. 17 Аның күләгәсендә яшәгән теләктәш
хал ыклар да, аның белән бергә үлеләр дөн ьясына күчеп, кыл ычтан һәлак булган
нарга куш ылд ы.
18 Гадән агачларыннан кайсысы затл ыл ыг ы вә мәһ аб әтлелег е белән синең белән
тиңләшә ала иде?! Ләк ин сине дә Гадән агачлары белән бергә түбәнг е дөнья га кү
черәчәкләр; син сөннәтсез хал ыклар арасында, кыл ычтан үлгәннәр белән янәшә
ятачаксың. Әлег е сүзләр – фиргавен һәм аның күп санл ы халк ы турында“». Бу –
Хуҗа-Раббы сүзе.

32

Уни кенче елда, уни кенче айн ың беренче көнендә миңа Раббы сүзе килеп
иреште:
2 – И адәм угл ы, Мисыр патшасы фирг ав ен турында кайг ы җыры җырла һәм
әйт аңа:
«Син хал ыклар арасындаг ы арыслан кебек,
диңг ездәг е аждаһа сыман;
елгаларыңда ары-бире килеп йөрисең,
аякларың белән сун ы болгат ып, елгаларн ы пычратасың.
3
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә:
„Күп хал ыклар белән бергәләп Мин сиңа ятьмә сал ырм ын,
алар сине сөрәкә белән тарт ып чыгарырлар.
4
Мин сине җиргә атып бәрермен,
ачык кырда егып сал ырм ын.
Күктәг е барл ык кошларн ы өстеңә кунд ырып,
җирдәг е бөтен ертк ычлардан туйганч ы ашат ырм ын үзеңне.
5
Итеңне тауларга тарат ып,
үзәннәрне сөя кләрең белән тут ырырм ын.
6
Тауларга кадәр бөтен җирне синең кан ың белән сугарырм ын,
тарлавыклар синең калд ыкларың белән тул ыр.
7
Сине юк иткәч, Мин күкләрне ябарм ын,
андаг ы йолд ызларн ы сүндерермен;
коя шн ы бол ыт белән капларм ын,
ай якт ыртмая чак.
8
Күктәг е барл ык якт ырт к ычларн ы синең өстә сүрелдерермен,
җиреңне караңг ыл ык белән урап алырм ын, –
дип белдерә Хуҗа-Раббы. –
9
Син белмәгән илләрдәг е кавемнәр арасында
Мин сине һәлак иткәндә,
күп хал ыкларн ың йөрәг енә борч у сал ырм ын.
10
Синең язм ыш ың белән күп хал ыкларн ың кот ын алып,
1
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11
12

13

14

15

алар алд ында кыл ыч ымн ы селтәгәндә,
аларн ың патшалары, сине искә төшереп,
курк удан тетрәнеп торыр.
Син егылган көндә
аларн ың һәрберсе үз торм ыш ы өчен дер калт ырар“.
Шуңа күрә Хуҗа-Раббы болай дип әйтә:
„Бабил патшасын ың кыл ыч ы сиңа карш ы барачак.
Мин синең гаскәрне иң рәх имсез хал ыклар –
куә тле суг ышч ылар кыл ыч ы белән тар-мар итәчәкмен.
Алар Мисырн ың горурл ыг ын таптая чак һәм
аның гаскәрен тар-мар итәчәк.
Мин аның зур сулар янында утлап йөргән
терлекләрен бетерәчәкмен.
Инде кеше аяг ы да, терлек тоя г ы да
шуш ы суларн ы бүтән болгатмая чак.
Шул чаг ында суларына тын ычл ык бирермен,
аларн ың елгалары май сыман акрын ага башлар, –
дип белдерә Хуҗа-Раббы. –
Мисыр җирен чүлгә әйләндергәч,
ул җирдәг е бар нәрсә юкк а чыкк ач,
анда яшәгән бар кешене һәлак иткәч,
Минем Раббы икәнемне белерләр.

16 Менә бу – хал ыкларн ың кызлары җырлая чак кайг ы җыры; Мисыр һәм аның
күп санл ы халк ы турында җырлая чаклар алар аны“». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.

Уни кенче елда, айн ың унбишенче көнендә миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Мисырдаг ы күп санл ы хал ыкн ы кызган ып ела, аны вә кодрәт
ле хал ыкларн ың кызларын упк ынга төшкәннәр белән бергә түбәнг е дөнья га озат.
19 Аларг а әйт: «Кемнән мат уррак соң сез?! Түб әнг е дөнья г а төшег ез дә сөннәтс ез
ләр белән бергә ятыг ыз». 20 Мисыр кыл ычтан үлгәннәр арасына егыл ыр; кыл ыч
кын ын нан чыгарылган инде – Мисырн ы вә аның күп санл ы халк ын сөйрәп алып
китәр ул. 21 Үлеләр дөньясындаг ы баһад ир башл ыклар Мисыр вә аның теләктәш
ләре турында: «Алар бире төшт е, сөннәтсезләр һәм кыл ычтан һәлак булганнар
белән яталар», – дип әйтерләр.
22 Ашш ур да бөт ен гаскәр е белән шунда ук: кыл ычт ан егылг ан суг ышч ылары
ның каберләре белән урат ып алынган ул. 23 Гаскәриләрнең каберләре – упк ынн ың
иң төбендә, Ашш ур каберенең әйләнә-тирәсендә; җирдә яшәүчеләрнең котларын
алган ашш урл ылар һәммәсе һәлак булган, кыл ычтан егылган.
24 Элам да шунда. Аның каб ер е һәлак булг аннар, кыл ычт ан егылг ан күп санл ы
халк ын ың каберләре белән урат ып алынган. Җирдә яшәүчеләрнең котларын алып
торган эламл ылар сөннәтсез килеш түбәнг е дөнья га төшкәннәр, упк ынга төшкән
нәр белән бергә хурл ыкк а калганнар. 25 Һәлак булганнар арасында Эламга ятак
17

18
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бирелгән, аның күп санл ы гаскәре дә аның кабере әйләнәсендә ята – аларн ың
һәммәсе дә сөннәтсез, кыл ычтан һәлак булган; җирдә яшәүчеләрнең котларын
алып торг ан өчен, упк ынг а төшкәннәр белән бергә алар мәсхәрәгә калг аннар;
аларга һәлак булганнар арасында урын бирелгән.
26 Мешех вә Түб әл дә күп санл ы хал ыкларын ың каб ерләр е урт асында шунда ята.
Алар – сөннәтсез. Җирдә яшәүчеләрнең котларын алып торган өчен, кыл ычтан
һәлак булган алар. 27 Алар сөннәтсез килеш һәлак булган баһад ирлар белән бергә
ята түг елме?! Ул баһад ирлар үзләренең кораллары белән бергә үлеләр дөн ьясына
төшкән, кыл ычлары баш аст ына куелган, гөнаһлары сөя кләрендә калган, чөнк и
җирдә яшәүчеләрнең котларын алып торган алар. 28 Син дә, Мисыр, һәлак бул ып,
сөннәтсезләр арасында, кыл ычтан егылганнар белән янәшә ятарсың.
29 Үзенең патшалары вә түр әләр е белән берг ә Эдом да шунда. Көч-гайрәтенә ка
рамастан, аларн ы кыл ычтан һәлак булганнар, сөннәтсезләр вә упк ынга төшкәннәр
белән янәшә ятк ырганнар.
30 Төньякның хак имнәре һәм сид унлылар да шунда. Көч-куәте әйләнә-тирәдәгеләрне
курк уга сал ып торса да, алар, мәсхәрәгә кал ып, һәлак булганнар белән бергә шунда
төшкәннәр. Кыл ычтан һәлак булганнар, упк ынга төшкәннәр белән янәшә сөннәт
сез килеш, хурл ык тамгасы белән яталар.
31 Фирг ав ен үзе һәм аның бөт ен гаскәр е, боларн ы күр еп, кыл ычт ан һәлак бул
ган күп санл ы халк ы өчен юан ыч табар, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – 32 Җирдә
яшәүчеләрнең котларын алырг а фирг авенгә Мин юл куйсам да, фирг авенне вә
аның күп санл ы халк ын сөннәтсезләр арасына, кыл ычтан һәлак булганнар белән
сал ырлар. Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.

33

Раббының һәркемне кылган эшләренә карап хөкем итүе

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Халкыңа болай дип әйт: «Әгәр Мин нинд и дә булса берәр
җиргә кыл ыч юнәлтсәм, ә ул җирнең халк ы, үз арасыннан бер-бер кешене сайлап,
аны үзенә сакч ы итеп куйса, 3 һәм әлег е сакч ы, җиргә кил үче кыл ычн ы күреп,
мөг ез бырг ы кычк ыртса һәм хал ыкн ы кисәтсә, 4 ә кемдер бырг ы тавыш ын ише
теп тә сакланмаса – кыл ыч аны үтерсә, әлег е кеше үз үлемендә үзе гаепле булачак.
5 Бырг ы тавыш ын ишетс ә дә, ул сакланмад ы, шуңа күр ә үз үлемендә үзе гаепле;
сакланган булса, исән кал ыр иде. 6 Ә инде сакч ы, кыл ычн ы күреп тә, бырг ысын
кычк ыртмаса, шулай итеп хал ыкн ы кисәтмәсә, һәм кыл ыч, килеп, берәрсенең
гомерен өзсә, ул кеше үзенең гөнаһлары өчен үтереләчәк, ә аның кан ы өчен Мин
сакч ын ы җавапл ы итәчәкмен».
7 Мин сине, адәм углы, Исраил халкына сакчы итеп куйдым, һәм син Минем авы
зымнан чыккан сүзләрне ишетеп торырсың, аларны Минем исемемнән кисәтерсең.
8 Явыз кешегә Мин: «И явыз кеше, син һичшиксез үләчәксең!» – дисәм, ә син аны,
явызлык юлына кермәсен дип, алдан кисәтеп куймасаң, явыз кеше үзенең гөнаһы
өчен үләчәк, ләкин аның каны өчен җавапны Мин синнән сораячакмын. 9 Ә инде син
явыз кешене, йөргән юлыннан ваз кичсен өчен, алдан кисәтеп куйсаң, ләкин ул явыз
лык кылудан туктамаса, үз гөнаһы өчен ул үләр, ә син җаныңны коткарып калырсың.
1
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10 Син, адәм угл ы, Исраи л халк ына болай дип әйт: «Сез: „Җиная тьләр еб ез вә гө
наһларыбыз безгә тынг ы бирми, шулар аркасында инде сүнеп барабыз, ничек яшәргә
безгә?!“ – дисез». 11 Әйт аларга: «Мин Үземнең бар бул уы м белән ант итәм, – дип
белдерә Хуҗа-Раббы, – Мин явыз кешенең үлемен түг ел, ә бәлк и аның яман юлдан
чыг ып исән кал уы н тел им. Кире борыл ыг ыз, яман юлыг ыздан кире борыл ыг ыз!
Нигә үләргә сезгә, Исраи л халк ы?!»
12 Син, адәм угл ы, үз халк ыңа әйт: «Тәкъв а кешене, җиная ть кылса, тәкъв ал ыг ы
котк арып калмас; явыз кеше исә, яман юлын ташласа, җиная те өчен җәзаланмас.
Тәкъва кеше гөнаһ кылса, әүвәлг е тәкъвал ыг ы хак ына исән кала алмас. 13 Тәкъва
кешегә Мин, һичш иксез исән кал ырсың, дип әйтсәм, һәм ул үзенең тәк ъвал ыг ына
өметләнеп явызл ык кылса, аның барл ык игелекле эшләре искә алынмас, һәм ул
кылган явыз гамәле өчен үлем җәзасы алыр. 14 Явыз кешегә исә, һичш иксез үлә
чәксең, дип әйтсәм, һәм ул, гөнаһларыннан ваз кичеп, гаделлек, дөреслек белән
яши башласа – 15 бурычк а алган кешегә үз рәһенен кайтарса, урлаган әйберне кире
кайтарса, тормыш каг ыйдәләре буенча яшәсә, бернинди яман эш кылмаса, һичшик
сез исән калачак, үлмәя чәк. 16 Ул кылган гөнаһларн ың берсе дә искә алынмая чак;
дөрес вә тәкъва гамәлләр кылса, ул һичш иксез исән калачак».
17 Синең халк ың: «Хуҗа-Хаким юлы дөр ес түг ел», – ди. Ә бит аларн ың үз юлла
ры дөрес түг ел! 18 Тәкъва кеше, үзенең тәкъвал ыг ын ташлап, гөнаһ кыла башласа,
ул үләчәк. 19 Явыз кеше, үзенең явызл ыг ын ташлап, дөреслек вә тәкъвал ык белән
яши башласа исән калачак. 20 Ә сез: «Хуҗа-Хаким юлы дөрес түг ел!» – дисез. Мин
сезнең һәрк айсыг ызн ы кылган эшләренә карап хөкем итәчәкмен, Исраи л халк ы.

Иерусалимнең җимерелүе һәм Исраи л җиренең бушап калуы
Сөрг енгә кит үебезнең уни кенче елында, унынч ы айн ың бишенче көнендә Ми
нем янга Иерусал имнән качк ан бер кеше килде һәм: «Шәһәр җимерелде!» – диде.
22 Ләк ин кичен, бу кеше килерг ә бер көн кала, мин үз өст емдә Раббын ың кул ын
тойд ым, һәм Раббы минем авызымн ы ачт ы; бу хәл иртәг есен тег е кеше килгәнче
булд ы. Авызым ачылгач, мин инде дәшм и тормад ым.
23 Шунда миңа Раббы сүз е килеп ирешт е:
24 – И адәм угл ы! Исраи лнең бушап калг ан урыннарында яшәүчеләр: «Ибраһ им
берья лг ызы бул ып та, шуш ы җирне биләгән, ә без күбәү – бу җир, әлбәттә, безгә
биләмә итеп бирелгән», – ди.
25 Әйт син аларг а, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Сез кан ы качмаг ан ит
ашыйсыз, потларга табынасыз, кеше кан ын коясыз. Шулар өчен сезгә бу җирне
биләмә итеп бирергәме?! 26 Сез үзег езнең кыл ыч ыг ызг а тая насыз, әшәкелекләр
эшл исез, бер-берегезнең хат ын ын нәҗесл исез. Шулар өчен сезгә бу җирне биләмә
итеп бирергәме?!»
27 Син аларг а менә нәрс ә дип әйт: «Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: „Мин Үземнең
бар бул уы м белән ант итәм: бушап калган җирләрдә яшәүчеләр кыл ычтан үләр,
ачык кырда булганнарн ы җәнлекләргә ризык итеп бирермен; ә ныг ытмаларда вә
мәгарәләрдә яшәүчеләр үләт чиреннән һәлак бул ыр. 28 Бу җирне Мин коры чүлгә
әйләндерермен, аның горур егәре юкк а чыгар, Исраи л таулары бушап кал ыр – алар
21
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аша үтеп йөрүчеләр булмас. 29 Кылган барл ык әшәкелекләре өчен бу җирне чүл вә
бушл ык иткәннең соң ында алар Минем Раббы икәнемне белерләр“».
30 Ә синең хакт а, адәм угл ы, див арлар янында, өйләр енең ишек төб ендә синең
халк ыңның угыллары бер-берсенә: «Әйдәгез, Раббыдан булган хәбәрне тыңлыйк», –
диләр. 31 Минем халк ым, гадәттәг ечә, синең карш ыңа утырып, сүзләреңне тыңл ый,
әмма аларн ы үтәм и. Аларн ың телендә ялагайлан у, ә йөрәкләре хәрәм малга тар
тыла. 32 Алар өчен син сөю турында мат ур тавыш белән җырлауч ы, уен корал ында
әйбәт уйнауч ы бер җырч ы гына: алар синең сүзләреңне ишетәләр, ләк ин аларн ы
үтәм иләр. 33 Әмма шуш ы әйтелгәннәрнең барысы да чынга ашк ач, – ә болар инде
чынга әйләнеп бара, – араларында пәйгамбәр яшәгәнне белерләр.

34

Исраи лнең начар көтүчеләре. Раббы – яхшы көтүче

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Исраи л халк ын ың көт үчеләренә карш ы пәйгамбәрлек сүз
ләреңне әйт, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Үзләрен генә кайг ырт к ан Исраи л
көт үчеләренә кайг ы! Көт үчеләр үзләренең сарыкларын көтәргә тиеш түг елмен и?!
3 Сез куй мае ашыйсыз, йон киемнәрг ә төр енәс ез, симез сарыкларн ы суясыз, ә кө
түег езне кайг ыртм ыйсыз. 4 Сарыкларн ың хәлсезләрен сез карамад ыг ыз, чирлелә
рен дәваламад ыг ыз, ярал ысын ың җәрәхәтен бәйләмәдег ез, адаш ып йөргәнен кире
кайтармад ыг ыз, югалган ын эзләмәдег ез, алар белән тупас вә рәх имсез булд ыг ыз.
5 Көт үчес ез калг ач, алар төрле якк а тарал ышт ыл ар, кырг ый җәнлекләрг ә азык
булд ылар. 6 Минем сарыкларым тауларда вә биек калк ул ыкларда каңг ырып йөрде,
бөтен җир йөзенә таралд ы, аларн ы һичкем эзләмәде һәм эзләргә тырышмад ы да».
7 Шуңа күр ә, көт үчеләр, Раббы сүз ен тыңлаг ыз: 8 «Мин Үземнең бар бул уы м белән
ант итәм, – дип белдерә Хуҗа-Раббы, – сарыкларым, көт үчесез кал ып, табышк а
әйләнгән, кырг ый җәнлекләргә азык булган, ә көт үчеләрем аларн ы эзләмәгән, ба
ры үзләрен генә кайг ырт ып, көт ү турында уйламаган». 9 Раббы сүзен тыңлаг ыз, әй
көт үчеләр; 10 Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Менә, Мин көт үчеләргә карш ы чыгам
һәм сарыкларым өчен аларн ы җавапк а тартам, моннан ары көт үчеләр үзләрен генә
кайг ыртмасын өчен, сарыкларымн ы Мин аларга көтәргә бүтән бирм им, көт үемне
алар авызыннан тарт ып алам, сарыкларым аларга азык булмас инде».
11 Шуң а күр ә Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: «Менә, сарыкл арымн ы Мин Үзем
эзләп табарм ын һәм аларг а күз-колак бул ырм ын. 12 Төрле якк а тарал ышк ан кө
түен кайг ырт к ан көт үче кеб ек, Мин дә Үземнең сарыкларымн ы карап-күзәтеп
торырм ын һәм бол ытл ы, караңг ы көнне таралг ан барл ык урыннарыннан кот
карырм ын. 13 Аларн ы хал ыклар арасыннан чыг арып, төрле илләрдән берг ә җы
еп, үз җирләр енә кайт арырм ын, шуннан соң Мин аларн ы Исраи л тауларында,
тарлавыкларда һәм кеше яши торг ан бар җирдә көт әрмен. 14 Мин аларн ы яхш ы
көт үлек җирләрдә көт әрмен, утлаулары Исраи лнең тау башларында бул ыр; алар
анда әйб әт утлауларда ятарлар һәм Исраи л тауларындаг ы мул үләнле көт үлект ә
утлап йөр ерләр. 15 Мин Үз сарыкларымн ы Үзем көт әрмен һәм Үзем аларн ы ял ит
тер ермен, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы. – 16 Югалг ан сарыкн ы табарм ын, адаш ып
йөрг әнен кир е кайт арырм ын, ярал ысын ың җәр әхәт ен бәйләрмен, хәлс езләр ен
1
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савыкт ырырм ын, ә симерг әннәр ен һәм таз аларын юк итәрмен. Көт үемне Мин
гаделлек белән көт әрмен».
17 Ә сиңа, көт үем, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Сарык белән сарык арасында,
сарык тәкәсе белән кәҗә тәкәсе арасында Мин хөкемемне чыгарырм ын. 18 Әй
бәт көт үлектә утлап йөрү азм ын и сезгә?! Нигә сез калган үләнне аяг ыг ыз белән
тапт ыйсыз?! Чиста су эчү азм ын и сезгә?! Нигә сез калган сун ы аякларыг ыз белән
болгат ып пычратасыз?! 19 Минем сарыкларым сезнең аякларыг ыз таптаган җирдә
утлап йөрергә, сез болгатк ан сун ы эчәргә тиешмен и?!»
20 Шуңа күр ә Хуҗа-Раббы аларг а болай дип әйт ә: «Караг ыз аны, симез сарык
белән арыг ы арасында хөкемне Мин Үзем оешт ырам. 21 Хәлсез сарыкларн ы сөзеп,
янбаш ыг ыз, җилкәг ез белән төрткәләп, сез аларн ы читкә куасыз. 22 Ләк ин Мин
Үз көт үемне котк арам – ул инде бүтәннәргә табыш булмас. Сарык белән сарык
арасында Үзем хөкемче бул ырм ын. 23 Мин алар өстеннән көт үче итеп Үземнең ко
лым Давытн ы куя рм ын; ул, аларга көт үче бул ып, сарыкларымн ы көтәчәк. 24 Мин,
Раббы, аларн ың Алласы бул ырм ын, ә кол ым Давыт аларн ың җитәкчесе булачак.
Мон ы Мин, Раббы, әйттем.
25 Сарыклар кырг ый далаларда хәвеф-хәтәрсез яши, урманнарда тын ыч йокл ый
алсын өчен, Мин, алар белән тын ычл ык турында килеш ү төзеп, кырг ый җәнлек
ләрне ул җирдән куы п җибәрермен. 26 Мин аларга һәм тавымн ың әйләнә-тирәсенә
хәер-фатихамны бир әм; үз вак ыт ында яңг ырын җиб әр әм, һәм ул хәер-фатиха
яңг ыры бул ыр. 27 Кырдаг ы агачлар – үзенең җимешен, җир үзенең нигъмәтләрен
бирер. Хал ык үз җирендә хәвеф-хәтәрсез яшәр. Үзләрен кол иткәннәрнең кул ын
нан йол ып алып, кам ыт бикләрен ватк ач, алар Минем Раббы икәнемне белерләр.
28 Алар инде башк а хал ыклар өчен табыш булмас, кырг ый җәнлекләр дә аларн ы
ашамас; иминлектә яшәрләр – аларга инде беркем янамас. 29 Мин аларга уңд ырыш
лыл ыг ы белән тан ылган җирләр бирермен – алар инде ачтан үлмәсләр һәм башк а
хал ыклар арасында хур булмаслар. 30 Алар Минем – Раббы, Үз Аллалары икәнемне,
алар белән бул уы мн ы, Исраи лнең Минем халк ым бул уы н белерләр, – дип белдерә
Хуҗа-Раббы. – 31 Сез – Минем сарыкларым, ошбу хал ык – Минем көт үлег емдәг е
сарыклар, ә Мин – сезнең Аллаг ыз». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
Эдом тауларының җәз ага тартылуы. Раббының Исраи л тауларына фат их асы

35

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Йөзең белән Сәг ыйрь тавына борыл һәм аңа карш ы пәй
гамбәрлек сүзеңне әйт, 3 Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен:
«Менә, Сәг ыйрь тавы, Мин сиңа карш ы чыгам –
өстеңә кул ымн ы сузып, сине чүл вә бушл ык итәм;
4
шәһәрләреңне хәрабәгә әйләндерәм –
син бушап кал ырсың.
Шунда Минем Раббы икәнемне белерсең.
1
2

5 Исраи л иләр белән гомер буе дошманлаш ып яшәвең, аларг а бәхетс езлек кил
гәндә, җәза сәгате сукк анда, кыл ыч күтәрүең өчен, 6 Мин Үземнең бар бул уы м
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белән ант итәм, – дип белдерә Хуҗа-Раббы, – сине канга бат ырам, һәм шуш ы
кан кою туктамас; кан коюдан чирканмаган өчен, кан кою сине һаман эзәрлекләр.
7 Сәг ыйрь тавын чүлг ә вә кешес ез далаг а әйләндер әм, аннан киткән һәм әйләнеп
кайтк аннарн ы һәлак итәм. 8 Синең тауларыңн ы мәет белән тут ырам; калк ул ыкла
рыңда, үзәннәреңдә, барл ык тарлавыкларыңда кыл ычтан һәлак булганнар егыл ып
ятачак. 9 Сине мәңг егә чүл итәм, шәһәрләреңдә башк ача кеше яшәмәя чәк. Шунда
Раббы икәнемне белерсең.
10 Син: „Бу ике хал ык вә бу ике җир* минеке булачак, мин аларн ы үземә алачак
мын“, – дигән өчен, гәрчә Раббы алар якл ы булса да, 11 Мин Үземнең бар бул уы м
белән ант итәм: нәфрәтең кузгалганда, ачуы ң вә көнчелег ең ни дәрәҗәдә бул уга
карап, синең белән эш итәрмен, сине хөкем иткәндә, Үземнең алар арасында бу
луы мн ы күрсәтермен, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – 12 Һәм синең, Исраи л таула
рына карап: „Алар ташланд ык хәлдә, алар миңа ризык буларак бирелгән!“ – дип
әйт үеңне, барл ык мәсхәрәле сүзләреңне Мин, Раббы, ишетеп торганн ы белерсең.
13 Минем алда син, телеңне озайт ып, Миңа карш ы сөйләүләр еңне артт ырд ың, Мин
боларн ы ишетеп торд ым».
14 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Бөт ен җир сөенг әндә, Мин сине чүл вә бушл ык
итәм. 15 Исраи л халк ын ың биләмәсе ташланд ык булганга сөенгән өчен, Мин дә
сиңа шун ы эшләя чәкмен: син, Сәг ыйрь тавы, бөтен Эдом җире белән бергә бушап
калачаксың. Шунда Минем Раббы икәнемне беләчәкләр».

36

1 И адәм угл ы, Исраи л таул арын а пәйг амб әрлек итеп әйт: «Исраи л таул а
ры, Раббы сүзен тыңлаг ыз! 2 Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: „Дошман сезнең
хакта: ‘Әһә, борынг ы биеклекләр безнең кулг а төшт е’, – дип әйтә“». 3 Шуңа күрә
пәйг амбәрлек итеп әйт, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Алар сезне шул дә
рәҗәдә бөлг енлеккә төшерде һәм һәрья клап талад ы ки, тора-бара сез бүтән ха
лыкларн ың милкенә әйләндег ез һәм кешеләрнең гайбәт сат уы на, яман сүзләренә
сәб әп булд ыг ыз. 4 Шун ың өчен, Исраи л таулары, Хуҗа-Раббы сүзен тыңлаг ыз.
Тауларг а вә калк ул ыкларг а, тарлавыкларг а вә үзәнлекләрг ә, ташланд ык хәра
бәләрг ә, әйләнә-тирәдәге хал ыкларг а табыш булг ан һәм аларн ың мыск ыллап
көл үенә дучар ителгән буш шәһәрләргә 5 Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: „Көнләш ү
утында янып, Мин бүтән хал ыкларг а һәм бөт ен Эдомг а карш ы Үз сүземне әйтт ем.
Көт үлекләремне талар өчен, алар нәфрәтләнеп һәм сөенә-сөенә Минем җирем
не яулап алд ылар“». 6 Шуңа күр ә Исраи л җире турында пәйг амб әрлек сүзеңне
әйт һәм тауларг а вә калк ул ыкларг а, тарлавыкларг а вә үзәнлекләргә, Хуҗа-Раббы
болай дип әйтә, диг ен: «Бу сүзләрне Мин көнләшеп һәм ярсул ы хәлемдә әйтт ем,
чөнк и сез хал ыкларн ың мыск ыллап көл үенә түзеп торасыз. 7 Шун ың өчен, – ди
Хуҗа-Раббы, – кул ымн ы күтәреп ант итәм: тирә-ягыгыздагы хал ыклар үзләре дә
хурл ыкк а калачак! 8 Ә сез, Исраи л таулары, агач ботакларына күмелеп, Минем
Исраи л халк ыма җимеш бирерсез, чөнк и халк ым тиздән әйләнеп кайтачак. 9 Мин
сезне кайг ыртам, сезгә мәрхәмәтлемен; сезне сөрерләр, орл ык чәчәрләр. 10 Мин

* 35:10 Ике

җир... – биредә сүз Исраи л белән Яһүдә турында бара.
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сезнең халк ыг ызн ы артт ырырм ын, сездә бөт ен Исраи л йорт ын урнашт ырырм ын.
Шәһәрләр кешеләр белән тул ыр, хәрабәләр урын ында йортлар төзелер. 11 Кешелә
рег езне һәм мал-туарыгызны артт ырырм ын – алар үрчерләр, ишәерләр. Әүвәлг ечә
синдә күп кеше яшәр, һәм элеккегә караг анда да сезгә күбрәк игелек кыл ырм ын.
Шунда Раббы икәнемне белерсез. 12 Сезгә, Исраи л таулары, кешеләремне – Үзем
нең халк ым Исраи лне кит ерермен, сез аларн ың биләмәсе – мирас җире бул ырсыз,
һәм сез инде баласыз калмассыз».
13 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Сезнең турыда: „Сез кешеләрне ашыйсыз, хал
кыг ызн ы баласыз калд ырасыз“, – дип сөйл иләр, 14 әмма сез бүтән инде кешеләрне
ашамассыз, халк ыг ызн ы баласыз калд ырмассыз, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. –
15 Башк а милләтләрнең сезне мыск ыллап көл үен ишетмәссез, хал ыклар тарафыннан
хур ителмәссез, халк ыг ызн ы абынд ырмассыз». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
Исраи лнең яңа тормышы
Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Исраи л халк ы үз җирендә яшәгән чакта, ул аны кылган эшгамәлләре белән пычратт ы; хал ыкн ың гамәлләр е Минем өчен хатын-кызның
күрем вак ыт ындаг ы пычракл ыг ы сыман булд ы. 18 Алар шуш ы җиргә кан койган,
аны потлары белән пычратк ан өчен, Мин аларга Үземнең ачуы мн ы түктем. 19 Мин
аларн ы төрле хал ыклар арасына таратт ым, һәм алар төрле җирләргә сибелде. Мин
аларн ы йөргән юлларына вә кылг ан гамәлләренә карап хөкем итт ем. 20 Кайсы
хал ык арасында яшәсәләр дә, алар Минем изг е исемемне хур итәләр иде, чөнк и
алар хак ында: «Болар – Раббы кешеләре, Аның җиреннән китәргә мәҗбүр булган
кешеләр», – дип сөйл иләр иде. 21 Шуннан Мин Исраи л халк ы яшәгән һәр җирдә
Үземнең хур ителгән изг е исемемне кызганд ым.
22 Шуңа күр ә Исраи л халк ына әйт, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Мин мо
ны, Исраи л халк ы, сезнең өчен түг ел, ә бәлк и сез яшәгән хал ыклар арасында хур
ителгән изг е исемем хак ына эшл им. 23 Һәм төрле хал ыклар арасында хур ителгән
исемемне – сез хур иткән бөек исемемне – Мин изг е итәм; аларн ың күз алд ында
сезнең аша Үземнең изг елег емне тан ытк ач, хал ыклар Минем Раббы икәнемне бе
лерләр, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – 24 Сезне төрле хал ыклар арасыннан чыгарып,
барл ык илләрдән бергә җыя м да үз җирег езгә кайтарам. 25 Чиста су бөркеп, сезне
пакьләндерәм, һәм сез чистарын ырсыз. Мин сезне бар булг ан пычраг ыг ыздан,
барл ык потларыг ыздан арынд ырам. 26 Сезгә яңа йөрәк, яңа рух бирәм; тәнег ездән
таш йөрәг ег езне алып, тере йөрәк бирәм. 27 Сезгә Үз Рух ымн ы салам һәм сезне
Минем каг ыйдәләрем буенча гамәл кыл ырл ык, кан уннарымн ы сакларл ык, аларн ы
үтәрлек итәм. 28 Һәм сез ата-бабаларыгызга Мин биргән җирдә яшәрсез һәм Минем
халк ым бул ырсыз, ә Мин сезнең Аллаг ыз бул ырм ын. 29 Сезне һәртөрле әшәкелекнәҗестән сакларм ын; икмәкле итәрмен һәм аны артт ыра торырм ын – сезгә ачл ык
кичерергә юл куймам. 30 Башк а хал ыклар, кытл ык кичерәсез дип, сездән көлмә
сен өчен, агачлардаг ы җимешләрне, кырдаг ы игенне Мин артт ырырм ын. 31 Шул
чаг ында яман юлларыг ызн ы вә яман гамәлләрег езне искә төшереп, гөнаһларыг ыз
вә әшәкелекләрег ез өчен үзег ездән үзег ез җирәнерсез. 32 Сезгә шун ысы да мәгъл үм
16
17
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булсын: Мин мон ы сезнең хакк а эшләм им. Йөргән юлларыг ыз өчен кызарыг ыз һәм
оял ыг ыз, Исраи л халк ы». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
33 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Сезне бөт ен гөнаһларыг ыздан чист арт к ач, шә
һәрләрег ез кеше белән тул ыр, хәрабәләр урын ында йортлар төзелер, 34 ташланд ык
хәлгә килгән җирләр эшкәртелер, үтеп барган һәр кешенең күз алд ында җирлә
рег ез инде буш ятмас. 35 „Чүлгә әйләнгән бу җир хәзер Гадән бакчасыдай булд ы;
җимерелгән, бушап калган, ташланд ык шәһәрләр ныг ыт ылд ы, аларда кешеләр яши
башлад ы“, – дия рләр. 36 Шулчакн ы әйләнә-тирәгездәге хал ыклар Мин Раббын ың
җимерелгәнне яңадан төзүемне, бушап калган җиргә үсемлек утырт уы мн ы белер
ләр. Мон ы Мин, Раббы, әйттем һәм Мин мон ы эшләя чәкмен».
37 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Исраи л халк ын ың гоз ер енә Мин яңадан җав ап
бирәчәкмен һәм алар өчен менә нәрсә эшләя чәкмен: кешеләрен сарыклар кебек –
38 билг еләнг ән бәйр әм көннәр ендә Иерусал имдә корбанг а кит ер ә торг ан сарыклар
сан ынча ишәйтәчәкмен, бушап калган шәһәрләрне кешеләр белән тут ырачакм ын.
Шунда Минем Раббы икәнемне белерләр».

37

Коры сөя кләрнең җанлануы турындагы күренеш

Мин үз өстемдә Раббын ың кул ын тойд ым, һәм Раббы Рух ы мине, шәһәр
дән чыгарып, үзән уртасына китереп баст ырд ы. Әлег е үзән сөя кләр белән
тул ы иде. 2 Ул мине үзән буйлап алып китте, һәм мин анда бик күп коры сөя кләр
ятк ан ын күрдем. 3 Раббы миңа әйтте:
– И адәм угл ы! Бу сөя кләргә җан өреп булам ы? – диде.
Мин:
– Йа Хуҗа-Раббым! Мон ы Син генә беләсең, – дидем.
4 Раббы миңа:
– Бу сөякләргә пәйгамбәрлек итеп әйт: «И коры сөякләр! Раббы сүзен тыңлаг ыз! –
диг ен. – 5 Хуҗа-Раббы бу сөя кләргә болай дип әйтә: „Менә, Мин сезгә сул ыш өрәм,
һәм сез җанлан ырсыз. 6 Сезгә сеңерләр бирәм, ит үстерәм, тире белән капл ыйм,
сул ыш өрәм – һәм сез җанлан ырсыз. Шунда сез Минем Раббы икәнемне белерсез“».
7 Миңа әмер ителг әнчә пәйг амб әрлек итә башлад ым; мин сөйләг әндә, шак-шок
иткән тавыш ишетелде – сөя кләр бер-берсенә якыная башлад ы. 8 Шулвак ыт мин
сөя кләргә сеңер вә ит үскәнен, аларн ың тире белән каплаган ын күрдем, ләк ин
аларда әле сул ыш юк иде. 9 Шунда Ул миңа әйтте:
– И адәм угл ы, сул ышк а сүз кат ып пәйгамбәрлек ит, Хуҗа-Раббы болай дип
әйтә, диг ен: «Дүрт тарафтан җил белән кил, и сул ыш, һәм, мәетләргә җан керсен
өчен, аларга өр».
10 Мин Ул кушк анча пәйг амб әрлек итт ем – аларг а сул ыш килде, җан керде, һәм
алар, күп санл ы гаскәр бул ып, аякларына торып баст ы. 11 Раббы миңа:
– И адәм угл ы! Ошбу сөя кләр – бөтен Исраи л халк ы. Менә, алар: «Сөя кләре
без кибеп бетте, өметебез үлде, киләчәг ебез юк», – ди. 12 Шуңа күрә пәйгамбәрлек
итеп аларга, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диг ен: «Менә, Мин сезнең каберләрег ез
не ачам һәм сезне, Үземнең халк ымн ы, каберләрег ездән кубарып, Исраи л җиренә
кайтарам. 13 Каберләрег езне ачып, сезне шуннан чыгаргач, и халк ым, сез Минем
1
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Раббы икәнемне белерсез. 14 Сезгә Үземнең Рух ымн ы сал гач, сезгә җан керер, һәм
сезне үз җирег езгә урнашт ырырм ын, шуннан Минем Раббы икәнемне белерсез.
Мин мон ы әйттем һәм шулай эшләя чәкмен». Бу – Раббы сүзе.
Ике тая кның берләшүе
Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– Ә син, адәм угл ы, үзеңә бер тая к ал да аның өст енә «Яһүдә вә аңа теләкт әш
исраи л иләрнеке» дип язып куй; таг ын бер тая к ал һәм аның өст енә «Йосыф вә
аңа теләкт әш бөт ен Исраи л халк ы – Эфраи м тая г ы» дип яз. 17 Аларн ы берб өт ен
бул ырдай итеп кул ыңа тот. 18 Халк ыңн ың угыллары: «Мон ың нәрс ә аңлат уы н әйт
мәсс еңме?» – дип сорасалар, 19 аларг а, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә, диг ен: «Менә,
Мин, Эфраи м кул ындаг ы Йосыф вә аңа теләкт әш Исраи л ыругларын ың тая г ын
алып, Яһүдә тая г ына кушам һәм аларн ы бер тая к итәм – алар Минем кул ымда
берб өт ен булачак». 20 Син язг ан шуш ы ике тая кн ы аларн ың күз алд ында тот ып,
21 аларг а, Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә, диг ен: «Менә, иср аи л иләрне Мин төрле
җирләрдән, үзләр е яшәг ән хал ыклар арасыннан җыеп, үз җирләр енә кайт арам.
22 Шуш ы җирдә, Иср аи л таул арынд а, Мин аларн ы бер хал ык итәм, икес енә бер
патша куя м, моннан соң ике төрле хал ыкк а, ике патшал ыкк а бүленмәсләр. 23 Инде
алар потларг а, җир әнг еч сыннарг а табын ып, гөнаһ кыл ып үзләр ен пычратмаслар.
Мин аларн ы гөнаһл ы юлларыннан котк арам, пакьләндер әм, һәм алар – Минем
халк ым, ә Мин аларн ың Алласы бул ырм ын. 24 Кол ым Давыт исә – аларн ың пат
шасы, алар өчен көт үче бул ыр. Алар Минем кан уннарым буенча гамәл кыл ырлар,
каг ыйдәләр емне сакларлар һәм аларн ы үтәрләр. 25 Алар кол ым Ягък убк а Мин
бирг ән, ата-бабалары яшәг ән җирдә яшәр, балалары, балаларын ың балалары да
гомерг ә шунда яшәр; кол ым Давыт мәңг е аларн ың хак име бул ыр. 26 Алар белән
тын ычл ык килеш үе төз ермен, ул килеш ү алар белән мәңг ег ә беркет елер. Мин
аларн ы үз җирләр ендә урнашт ырырм ын, саннарын ишәйт ермен, Үземнең изг е
урын ымн ы мәңг ег ә алар арасына куя рм ын – 27 Минем тораг ым шунда бул ыр.
Мин – аларн ың Алласы, ә алар Минем халк ым бул ыр. 28 Изг е урын ымн ы мәң
гег ә алар арасынд а урн ашт ырг ач, башк а хал ыкл ар Мин Раббын ың Исраи лне
изгеләндерүен белерләр».
15
16
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Гогның тар-мар ителүе

Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– И адәм угл ы! Маг ог җирендәг е Гогк а – Мешех вә Түбәл җирләренең
баш хак именә йөзеңне борып, аңа карш ы пәйгамбәрлек сүзеңне әйт, 3 Хуҗа-Раббы
болай дип әйтә, диг ен: «Мешех вә Түбәл җирләренең баш хак име Гог, менә, Мин
сиңа карш ы чыгам! 4 Синең теш казналарыңа ыргак кидерәм, сине һәм бөтен гас
кәреңне – атларыңн ы вә баштаная к коралланган җайдакларыңн ы, зур вә кечкенә
калк ан тотк ан, кыл ыч күтәргән күп санл ы халк ыңн ы кире борам. 5 Алар белән
бергә калк анл ы вә очл ымл ы Фарсы, Хәбәшстан, Пут халк ын, 6 бөтен гаскәрләре
белән Гомәр һәм төнья к чиктәг е Бәйт-Түгәрмәне – синең белән бергә күп хал ык
ларн ы кире борам.
1
2

1269

Яхәзк ыл 38
7 Син үзең һәм синең янг а җые лг ан күп санл ы хал ыкл ар әзерләнс ен һәм ко
раллансын; син аларг а юлбашч ы бул. 8 Еллар узып, күп көннәр үткәч, сине ча
кырып алырлар, һәм син суг ышт ан соң тернәкләнг ән, кешеләр е башк а хал ыклар
арасыннан җыеп алынг ан җирг ә, күпт ән бушап калг ан Исраи л тауларына һөҗ үм
итәрс ең. Анда яшәүчеләр, кайчанд ыр башк а хал ыклар арасыннан кир е кайт а
рыл ып, хәз ер тыныч-имин көн күр әләр. 9 Син барл ык суг ышч ыларың һәм күп
санл ы хал ыклар белән берг ә давыл кеб ек күт әр елерс ең, җирне каплап алг ан бо
лыт бул ып килерс ең».
10 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Ул көнне йөр әг еңне төрле уй-хисләр биләп алыр,
һәм син бер явыз эш кыл ырга ния тләрсең. 11 Син: „Коймалар белән әйләндереп
алынмаган торак урыннарда тыныч-имин яшәүче хал ык өстенә барам – диварла
ры да, бикләре дә, капк алары дә юк аларн ың. 12 Аларн ы тал ыйм, малларын алам;
яңадан кеше яши башлаган хәрабәләргә, төрле хал ыклар арасыннан җыеп алынган,
терлекләре вә милке булган, дөньяның уртасында яшәгән халыкка кул салам“, – ди
сең. 13 Шеба белән Дедан, Тарш ишн ың сәүдәгәрләре вә барл ык яшь арысланнары*
синнән: „Аларн ы таларга дип килдеңме?! – дип сорарлар. – Малларын эләктерергә
дип килдеңме?! Көмеш вә алт ыннарын, терлекләрен вә милкен тарт ып алыр өчен,
зур табыш алыр өчен, күп санл ы хал ыкларыңн ы җыеп килдеңме?!“».
14 Шуңа күр ә, адәм угл ы, Гогк а пәйг амб әрлек ит, Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә,
диг ен: «Юлга кузгалган көндә син Минем халк ым Исраи лнең хәвеф-хәтәрсез яшә
гәнен белмәссеңме?! 15 Чирүдәй зур, атларга атланган күп санл ы гаскәре булган
башк а хал ыклар белән бергә син төнья к чикләрдә урнашк ан үз җиреңнән юлга
кузг ал ырсың. 16 Син Минем халк ым Исраи лг ә җир өст ен каплап алг ан бол ыт
шикелле ябырыл ырсың. Мин сине, Гог, алдаг ы көннәрдә Үземнең җиремә алып
килермен. Синең аша хал ыкларга Үземнең изг елег емне күрсәтеп, аларга Үземне
тан ыт ыр өчен эшл им Мин мон ы».
17 Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: «Әле борынг ы зам анн ард а ук Үземнең колл арым
булг ан Исраи л пәйг амб әрләр е аша синең хакт а сөйләмәдемме Мин?! Ул вак ыт
ларда пәйг амб әрләр, Мин сине алар өст енә җиб әр әм дип, еллар дәв ам ында әйт еп
килделәр. 18 Исраи л җир енә Гог һөҗ үм иткән көнне Минем ачуы м дөрләп кабы
начак, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы. 19 Көнләшеп, ачу утында янып, Мин, ул көнне
Исраи л җир ендә зур тетр ән ү булачак, дидем. 20 Диңг ездәг е бал ыклар, күкт әг е
кошлар, кырдаг ы җәнлекләр, җирдән сөйр әл үче барл ык җан ияләр е, җир йөз ен
дәг е барл ык кешеләр Минем алд ымда калт ырап торачак. Таулар җимер еләчәк,
кыя ташлар ишелеп төшәчәк, барл ык див арлар җирг ә авачак. 21 Барл ык тауларым
буйлап Гогк а карш ы кыл ыч җиб әр әчәкмен, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы, – һәммәсе
бер-берсенә кыл ыч күт әр ер. 22 Мин аны үләт чир е, кан кою белән җәз аларм ын,
аңа вә аның гаскәрләр енә, аның белән булг ан күп хал ыкларг а яңг ыр вә боз кан
тарлары, ут вә күкерт яуд ырырм ын. 23 Мин Үземнең бөеклег емне вә изг елег емне
күрс әт ермен, күп хал ыкларг а Үземне тан ыт ырм ын. Шунда Минем Раббы икә
немне белерләр».
* 38:13 ...яшь

арысланнары... – яһүдчә «суг ышч ылары» мәгънәсендә.
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Ә син, адәм угл ы, Гогк а карш ы пәйгамбәрлек ит, Хуҗа-Раббы болай дип
әйтә, диг ен: «И Гог, и Мешех вә Түбәл җирләренең баш хак име! Мин сиңа
карш ы чыгам! 2 Мин сине, кире борып, ияртеп алып китәрмен, төнья к чикләреннән
алып чыг ып, Исраи л тауларына карш ы юнәлтермен, 3 сул кул ыңдаг ы җәя ңне бәреп
төшерермен, уң кул ыңдаг ы укларыңн ы сибеп җибәрермен. 4 Бөтен гаскәрләрең вә
янәшәңдәг е бар хал ыклар белән бергә син Исраи л тауларында һәлак бул ырсың;
сине һәртөрле ертк ыч кошларга вә кырг ый җәнлекләргә азык итеп бирермен. 5 Син
ачык кырда ятып калырсың, чөнк и мон ы Мин әйттем, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. –
6 Маг ог җир енә вә диңг ез утрауларында хәвеф-хәтәрсез яшәүче хал ыкларг а Мин
ут җибәрермен. Шунда Минем Раббы икәнемне белерләр.
7 Үземнең изг е исемемне Исраи л халк ына белдер ермен һәм киләчәкт ә изг е исе
мемне хур итәргә юл куймам. Хал ыклар Минем Раббы, Исраи лнең изг е Зат ы бул у
ымн ы белерләр. 8 Менә, Мин әйт кән көн килер, нәкъ Мин әйт кәнчә бул ыр, – дип
белдерә Хуҗа-Раббы. –
9 Исраи л шәһәрләр ендә яшәүчеләр, чыг ып, ут үрләт ерләр, суг ыш коралларын –
зур вә кечкенә калк аннарн ы, җәя вә укларн ы, чукмар вә сөңг еләрне янд ырырлар,
җиде ел буена янд ырырлар аларн ы. 10 Аларга кырдан утын алып кайт ырга, урманда
утын кисәргә кирәк булмас, алар фәк ать корал гына янд ырыр. Алар үзләрен та
лауч ыларн ы таларлар, малларын тарт ып алуч ыларн ың малларын алырлар, – дип
белдерә Хуҗа-Раббы. –
11 Ул көнне Мин Гогка кабер өчен урынны Исраилдә, диңгездән көнчыгышта, сәя
хәтчеләр үзәнендә бирермен, һәм сәфәр кылучыларның юлларында әлеге кабер киртә
булып торыр, чөнки Гогны һәм аның күп санлы халыкларын шунда җирләрләр; шул
сәбәпле бу үзәнне „Гогның күп санлы халкы“ дип атарлар. 12 Исраил халкы, җирне
чистартыр өчен, җиде ай дәвамында аларны күмәр. 13 Илдәге бөтен халык аларны
җирләр, һәм Миңа дан китергән шушы көн алар өчен күренекле көн булыр, – дип
белдерә Хуҗа-Раббы. – 14 Җир өстен чистарту максатыннан, өзлексез тикшереп тору
өчен, кешеләр билгеләнер, алар әлегәчә җир өстендә ятып калган баскынчыларны
җирләрләр; шушы эзләнүләрне алар җиде ай үткәннән соң башларлар. 15 Җир өстен
карап-тикшереп йөрүчеләр адәм сөяген күрә калса, күмүчеләр аны „Гогның күп сан
лы халкы“ дип исемләнгән үзәндә җирләсен өчен, сөяк янына билге куеп китәрләр
16 (Һәмүнә* исемле шәһәр шунда булачак). Шул рәвешле алар җирнең өстен чистар
тып бетерерләр».
17 Ә сиңа, адәм углы, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Һәртөрле кошларга вә кыргый
җәнлекләргә әйт: „Җыел
 ыгыз, төрле тарафлардан җыелып, Мин сезнең өчен әзерләп
куйган корбан, Исраил тауларындагы бөек корбан янына килегез; сез анда ит ашарсыз,
кан эчәрсез. 18 Гайрәтле ирләрнең итен ашарсыз, җирдәге хакимнәрнең канын эчәрсез,
гүя алар – Башан җирендә симертелгән сарык тәкәләре, бәрәннәр, кәҗә тәкәләре вә
үгезләр. 19 Мин сезнең өчен әзерләгән корбан маен туйганчы ашарсыз, сәрхушләнгән
че, канын эчәрсез. 20 Минем табынымнан сез ат вә җайдакларны, гайрәтле ирләрне
вә һәртөрле сугышчыларны ашап тамак туйдырырсыз, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. –
1

* 39:16 Һәм үн ә

– яһүдчә «күп санл ы хал ыклар» мәгънәсендә.
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21 Мин хал ыкларг а Үземнең дан ымн ы күрс әт ермен, һәм бар хал ыклар Мин җи
бәргән җәзан ы һәм алар өстенә сузылган кул ымн ы күрерләр. 22 Шул көннән баш
лап алга таба да Исраи л халк ы Минем – Раббы, аларн ың Алласы икәнемне белер.
23 Башк а хал ыкларг а да мәгъл үм бул ыр: Мин исраи л иләрне кылг ан гөнаһлары,
Миңа тугры булмаганнары өчен сөрдем. Әнә шун ың өчен Мин йөземне алардан
читкә борд ым, аларн ы дошманнары кул ына тапш ырд ым, һәм алар һәммәсе кы
лычтан һәлак булд ы. 24 Кылган әшәкелекләренә вә җиная тьләренә карап, Мин
шулай эшләдем һәм алардан йөземне читкә борд ым“».

Исраи лнең яңаруы
Шуңа күрә Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Хәзер инде Ягък убн ы сөрг еннән
кайтарырм ын, Исраи лнең бөтен халк ына мәрхәмәтемне күрсәтермен. Үземнең из
ге исемемне Мин фидак арьләрчә якларм ын. 26 Үз җирләрендә хәвеф-хәтәрсез яши
башлагач, аларга беркем дә янамагач, исраи л иләр үзләренең хурл ыг ын вә Миңа
тугры булмаганнарын оныт ырлар; 27 Аларн ы башк а хал ыклар арасыннан кайтарып,
дошманнары җиреннән җыеп алгач, Мин шул рәвешле хал ыклар алд ында алар
аша Үземнең изг елег емне күрсәтермен. 28 Аларн ы хал ыклар арасына таратк аннан
соң берсен дә онытм ыйча кире үз җиренә кайтаргач, алар Минем Раббы Аллалары
икәнемне белерләр. 29 Исраи л халк ын Үземнең Рух ым белән сугаргач, Мин инде
алардан йөземне читкә бормам». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
25

40

Аллаһының яңа йорты

Сөрг енгә кит үебезнең егерме бишенче елы башлан уга, айн ың унынч ы
көнендә* (шәһәр җимерелгәннең унд үртенче елында) мин үз өстемдә Раб
бын ың кул ын тойд ым, һәм Ул мине Исраи лгә күчерде. 2 Аллаһ ыдан ирешкән күре
нешләрдә Ул мине, Исраи л җиренә китереп, бик биек тау баш ына баст ырып куйд ы.
Таун ың көнья к битләвендә шәһәр йортларына охшаган биналар күрдем. 3 Аллаһ ы
мине шунда китереп, мин капк а янында басып торган бер ир-атны күрдем; ул ба
кыр сыман ялт ырап тора һәм аның кул ында үлч и торган киндер бау белән үлчәү
тая г ы бар иде. 4 Ул миңа:
– И адәм угл ы! Күзләрең белән күр һәм колакларың белән ишет, сиңа күрсәткән
нәрсәләрнең һәммәсен күңелеңә сал ып куй, чөнк и син монда шун ың өчен ките
релдең; бар күргәнеңне Исраи л халк ына җиткер, – диде.
5 Шунд а мин Изг е йортн ың ишег алд ын урат ып алг ан див арн ы күрдем. Тег е
ирнең кул ындаг ы үлчәү тая г ы алт ы терсәккә тәңгәл бул ып, әлег е терсәк бер уч
киңлег ен өстәп санала иде*. Ир диварн ы үлчәде – аның кал ынл ыг ы да, биеклег е
дә бер тая кк а тәңгәл булд ы. 6 Аннары ул көнч ыг ышк а караган капк а янына китте,
1

* 40:1 ...айның унынчы көнендә... – Яһүд иләрнең җир эшкәрт ү календар е буенча, яңа ел җиденче

айда башланг ан (караг ыз: «Чыг ыш», 23:16); шул айн ың унынч ы көне «гөнаһ йол у көне» дип
аталг ан (караг ыз: «Левиләр», 16:29; 25:9).
* 40:5 ...әлег е терсәк бер уч киңл ег ен өст әп сан ал а иде. – Гадәтт ә, терс әкнең озынл ыг ы 45 см,
учн ың киңлег е 7,5 см бул ып, Изг е йорт турында сүз барг анда, бер терсәк 52,5 см тәшк ил итә.
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баск ычтан менеп, капк ан ың бусагасын үлчәде – аның кал ынл ыг ы бер тая к бул
ды. 7 Капк а диварларындаг ы сакч ы куы шларын ың буе һәм иңе бер тая к бул ып,
куы шлар арасы биш терсәк иде. Эчке яктан болд ыр янындаг ы капк а бусагасы бер
тая к киңлектә иде. 8 Ир кеше капк а янындаг ы болд ырн ы үлчәде – 9 киңлег е сиг ез
терсәк, ә баганаларын ың кал ынл ыг ы ике терсәк булд ы. Бу капк а болд ыры Изг е
йортк а караган якта иде. 10 Көнч ыг ыш капк ан ың диварларында һәр ике яклап өчәр
куы ш эшләнгән; аларн ың өчесе дә бер зурл ыкта; һәм һәр ике яктаг ы диварлар да
бер озынл ыкта иде. 11 Аннары ул капк а уем ын үлчәде – аның киңлег е ун терсәк, ә
капк а киңлег е унөч терсәк иде. 12 Алг ы яктан һәр куы шн ы бүлеп алган киртәнең
биеклег е вә кал ынл ыг ы бер терсәк; куы шларн ың һәр ягы алт ы терсәккә тәңгәл.
13 Аннары ул бер куы шн ың артк ы див арыннан карш ы якт аг ы куы шн ың артк ы ди
варына кадәр үлчәде – ул ара егерме биш терсәк булд ы. 14 (Шулай ук ишегалд ына
чыга торган болд ырн ы үлчәп, шундаг ы капк а диварын ың биеклег е алтм ыш терсәк
тәшк ил итте*.) 15 Капка уемыннан алып болд ырн ың арг ы баш ына кадәр илле терсәк
булд ы. 16 Сакч ылар куы ш ын ың артк ы диварында, куы шлар арасындаг ы диварда
һәм болд ырн ың һәр ике ягында капк ачл ы тәрәзәләр бул ып, куы шлар арасындаг ы
диварларга хөрмә агач ы сурәтләре төшерелгән иде.
17 Аннары әлег е ир мине тышк ы ишег алд ына алып керде. Ишег алд ын әйләнде
реп алган диварлар буйлап эчке яктан басма эшләнгән бул ып, басмада утыз бүлмә
урнашк ан иде. 18 Капк аларн ың һәр ике ягындаг ы тәбәнәгрәк басман ың киңлег е
капк а озынл ыг ы белән бер иде. 19 Тышк ы капк ан ың эчке ягыннан эчкәре кап
кан ың тышк ы ягына кадәр йөз терсәк булд ы; көнч ыг ыш һәм төнья к тарафта да
шулай ук иде.
20 Аннары ул тышк ы ишег алд ына кер ә торг ан төнья к капк ан ың озынл ыг ын вә
киңлег ен үлчәде. 21 Аның һәр ике ягындаг ы өчәр сакч ы куы ш ы, алар арасындаг ы
диварлар һәм болд ыр беренче капк ан ык ы кебек иде. Капк а диварларын ың озын
лыг ы илле, ә аларн ың арасы егерме биш терсәк бул ып, 22 андаг ы тәрәзәләр, болд ыр,
хөрмә агач ы сурәтләре көнч ыг ыш капк ан ык ы кебек иде; капк ага җиде басмал ы
баск ыч алып менә, ә арг ы башта болд ыр урнашк ан. 23 Көнч ыг ыш һәм төнья к кап
калар карш ында эчке ишегалд ына керә торган капк алар бар; тег е ир әлег е капк алар
арасын үлчәде – ул йөз терсәк булд ы.
24 Шуннан соң ул мине көнья кк а таба алып китт е, анда көнья к капк а бар иде; ул
аның баганаларын вә болд ырын үлчәде, алар да шунд ый ук зурл ыкта иде. 25 Капк а
диварлары һәм болд ыр тәрәзәләре башк а капк аларн ык ы кебек иде; капк а дивар
ларын ың озынл ыг ы илле, ә аларн ың арасы егерме биш терсәк бул ып, 26 аңа җиде
басмал ы баск ыч алып менә, ә арг ы башта болд ыр урнашк ан. Әлег е диварлар хөрмә
агач ы сурәтләре белән бизәлгән. 27 Эчке ишегалд ын ың көнья г ында да капк а бар
иде, һәм тег е ир шуш ы капк а белән көнья ктаг ы тышк ы капк а арасын үлчәде – ул
йөз терсәк булд ы.
28 Ул мине көнья к капк адан эчке ишег алд ына алып керде һәм көнья к капк ан ы
үлчәде – ул да башк а капк алар кебек үк иде. 29 Аның сакч ылар өчен куы шлары,
* 40:14 Әлег е

аять яһүд телендәг е төп нөсхәдә бик үк анык түг ел.
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куышлар арасындаг ы диварлары һәм болд ыры башк а капк аларн ык ына охшаш,
капк а диварларында вә болд ырында һәр яклап тәрәзәләр бар иде. Капк а диварла
рын ың озынл ыг ы – илле терсәк, ә аларн ың арасы – егерме биш терсәк. 30 (Эчке
ишегалд ындаг ы һәр капк а болд ырын ың киңлег е – егерме биш терсәк, ә озынл ыг ы
биш терсәк иде.) 31 Әлег е капк ан ың болд ыры тышк ы ишегалд ына карый, багана
ларында хөрмә агач ы сурәтләре бар; анда сиг ез баск ычтан менәсе.
32 Шуннан соң ул мине көнч ыг ыш капк адан эчке ишег алд ына алып керде һәм
капк ан ы үлчәде – анысы да башк а капк алар сыман иде. 33 Аның сакч ылар өчен
куы шлары, куы шлар арасындаг ы диварлары һәм болд ыры башк а капк аларн ык ы
на охшаш, капк а диварларында вә болд ырында һәр яклап тәрәзәләр бар. Капк а
диварларын ың озынл ыг ы – илле терсәк, ә аларн ың арасы – егерме биш терсәк.
34 Әлег е капк ан ың болд ыры тышк ы ишег алд ына карый, як-ягындагы баг аналарда
хөрмә агач ы сурәтләре бар; анда сиг ез баск ычтан менәсе иде.
35 Аннары ул мине төнья к капк аг а алып килде һәм аны үлчәде – ул да башк а
капк алар сыман иде. 36 Аның сакч ылар өчен куы шлары, куы шлар арасындаг ы ди
варлары, болд ыры һәм як-яктагы тәрәзәләре башк а капк аларн ык ына охшаш иде.
Капк а диварларын ың озынл ыг ы – илле терсәк, ә аларн ың арасы – егерме биш
терсәк. 37 Әлег е капк ан ың болд ыры тышк ы ишегалд ына карый, як-ягындагы ба
ганаларда хөрмә агач ы сурәтләре бар; анда сиг ез баск ычтан менәсе иде.
38 Капк а болд ырында ишекле бүлмәләр бул ып, анда тулаем янд ыру корбанна
рын юалар иде. 39 Болд ырн ың һәр ике ягында икешәр өстәл тора, аларда стулаем
янд ыру корбан ы, сгөнаһ йол у корбан ы, сгаеп йол у корбан ы чалалар иде. 40 Капк а
болд ырын ың тышк ы ягында, төнья к капк ага керү юлында, ике яклап икешәр өс
тәл куелган. 41 Капк ан ың эчендә-тышында һәр яклап дүртәр өстәл бул ып, корбан
чал у өчен барл ыг ы сиг ез өстәл тора иде. 42 Тулаем янд ыру корбан ы өчен шомар
тылган таштан буе вә иңе бер терсәк ярым, биеклег е бер терсәк булган дүрт өстәл
ясал ып, аларн ың өстенә тулаем янд ыру корбан ы һәм бүтән корбаннар чал у өчен
кирәкле әйберләр куела иде. 43 Диварларга уч киңлег ендәг е ыргаклар беркетелгән,
ә өстәлләргә корбан ите сал ына иде.
44 Эчке ишег алд ында, эчкәр е капк а янәшәсендә ике бүлмә бул ып, аларн ың төнь
як капк а янындаг ысы – көнья кк а, ә көнья к капк а янындаг ысы төнья кк а карый
иде. 45 Тег е ир миңа:
– Көнья кк а караган бу бүлмә – Изг е йортта хезмәт итүче рух ан илар өчен; 46 ә
төнья кк а караган ы мәзбәх тирәсендә хезмәт итүче рух ан илар өчен тәгаенләнгән.
Әлег е рух ан илар – Сад ыйк нәселеннән бул ып, Раббыга хезмәт итәргә лаек булган
бердәнбер левиләр, – диде.
47 Аннары ул дүртпочмакл ы эчке ишег алд ын үлчәде – аның иңе йөз, озынл ыг ы
да йөз терсәк булд ы. Мәзбәх исә шунда, Изг е йортн ың карш ысында урнашк ан иде.
48 Ул мине Изг е йорт болд ырына алып керде һәм капк ан ы тот ып торуч ы ди
варларн ы үлчәде – алар һәрья клап бишәр терсәк кал ынл ыкта булд ы. Капк ан ың
уем ы – унд үрт терсәк, ә капк а урнашк ан ян-яктагы диварлар өчәр терсәк иде.
49 Болд ырн ың озынл ыг ы – егерме, киңлег е – уни ке терс әк; аңа ун баск ычт ан ме
нәсе; капк ан ың уң һәм сул ягына берешәр багана куелган.
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Аннары тег е ир мине Аллаһ ы йорт ын ың алг ы бүлмәсенә алып керде һәм
ишек янындаг ы диварларн ы үлчәде – һәр ике яктан да аларн ың кал ынл ыг ы
алт ы терсәк иде. 2 Ишекнең уем ы ун терсәк бул ып, һәр ике ягындаг ы диварларн ың
озынл ыг ы бишәр терсәк иде; аннары ул алг ы бүлмәне үлчәде – аның озынл ыг ы
кырык терсәк, киңлег е егерме терсәк булд ы. 3 Шуннан ул эчке бүлмәгә үтте, ишек
янындаг ы диварларн ы үлчәде – аларн ың кал ынл ыг ы ике терсәк иде. Ишекнең
уем ы алт ы терсәк бул ып, һәр ике ягындаг ы диварларн ың озынл ыг ы җиде терсәк
иде. 4 Аннары озынл ыг ы вә киңлег е егерме терсәк булган эчке бүлмәне үлчәп ал
ды һәм миңа:
– Бу – Иң изг е бүлмә, – диде.
5 Аллаһ ы йорт ы див арын ың кал ынл ыг ы – алт ы, ә див ар тир әл и урнашк ан ян
бүлмәләрнең киңлег е дүртәр терсәк булд ы. 6 Ян бүлмәләр берсе өст ендә берсе
өчәр рәт урнаш ып, һәр рәттә утызар бүлмә иде. Изг е йорт дивары буйлап ясалган
чыг ынт ылар ян бүлмәләргә терәк буларак хезмәт итә; шулай итеп, бүлмәләр йорт
диварына терәлеп торм ый иде. 7 Һәр рәттәг е ян бүлмәләр аск ысыннан киңрәк итеп
эшләнгән. Изг е йортн ы әйләндереп алган әлег е бүлмәләр өскә таба киңәя бара.
Түбәндәг е рәттән өске рәткә урта рәт аша баск ыч буйлап менәсе. 8 Һәм мин Изг е
йорт ниг езенең күтәртебрәк эшләнгән бул уы н һәм аның ян бүлмәләр өчен ниг ез
вазифасын башк аруы н күрдем. Ниг езнең биеклег е бер тая кк а – тул ы алт ы терсәккә
тәңгәл иде. 9-11 Ян бүлмәләрнең тышк ы дивар калынлыг ы биш терсәк иде. Ян бүлмә
ләр белән рух ан и бүлмәләре арасында, Изг е йорт тирәл и, киңлег е егерме терсәккә
тәңгәл ачык урын бул ып, ян бүлмәләргә төнья ктан һәм көнья ктан шул ачык урын
аша керәсе. Изг е йортн ың ниг езе диварлардан биш терсәккә алгарак чыг ып тора.
12 Изг е йортн ың көнбат ыш ынд аг ы ачык урынг а караг ан бин ан ың киңлег е –
җитмеш, озынл ыг ы – туксан, ә бина диварларын ың кал ынл ыг ы биш терсәк иде.
13 Аннары тег е ир Изг е йортн ың озынл ыг ын үлчәде – ул йөз терс әк булд ы. Көн
бат ыштаг ы ачык урын белән шуш ы бинан ың киңлег е дә диварлары белән бергә
шулай ук йөз терсәк иде. 14 Изг е йорт ишегалд ын ың көнч ыг ышк а караган ягы,
шундаг ы бүлеп алынган ачык урынн ы да кертеп, йөз терсәк киңлектә иде. 15 Ул ир
Изг е йорт арт ындаг ы ачык урынга караган бинан ы үлчәде: әлег е бинан ың озын
лыг ы ике яктаг ы әйваннары* белән бергә йөз терсәк булд ы.
Аллаһ ы йорт ын ың эчке бүлмәләре, ишегалд ына чыга торган болд ыр, 16-18 бусага
лар, тар тәрәзәләр, бүлмәләрнең өчесен дә урат ып алган ян бүлмәләр – агачтандыр.
Идән, Аллаһ ы йорт ы диварын ың тәрәзәгә кадәр өлеше, ишектән югары өлеше,
тәрәзәләрнең эчке вә тышк ы ягы да агачтан эшләнгән. Эчке һәм алг ы бүлмә ди
варлары тоташтан керубим вә хөрмә агач ы сурәтләре белән уеп бизәлгән: хөрмә
агач ы һәм керубим сурәтләре чиратлаш ып килә. Һәр керубимнең ике йөзе бул ып,
19 бер якт аг ы хөрмәг ә караг ан йөз е – кешенеке, ә икенче якт аг ы хөрмәг ә караг ан ы
арысланн ык ы иде. Изг е йортн ың бөтен диварлары шулай эшләнгән иде. 20 Керу
бим вә хөрмә агач ы сурәтләре диварларн ы шулай идәннән алып ишек өстенә кадәр
бизәп тора иде.
1

* 41:15 Әйван

– баг анал ы ачык терраса, галерея.
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21 Аллаһ ы йорт ын ың ишек яңаклары дүртпочмакл ы бул ып, Иң изг е бүлмәнеке
дә нәкъ шунд ый иде. 22 Биеклег е өч терсәк, озынл ыг ы ике терсәк булган мәзбәх –
аның мөг езләре, ниг езе, ян яклары – агачтан эшләнгән. Тег е ир миңа:
– Бу – Раббы алд ындаг ы өстәл, – диде.
23 Аллаһ ы йорт ына, Иң изг е бүлмәг ә кер ә торг ан ишекләр ике ишекчәле иде.
24 Һәр ишек икешәр ишекчәдән гыйбарәт, һәр ишектә – күгәнгә эленгән ике ишекчә.
25 Аллаһ ы йорт ы ишекләр енә, див арлардаг ы кеб ек үк, керубимнәр вә хөрмә ага
чы сурәтләре уелган. Болд ыр алд ындаг ы түбә такта белән ябылган. 26 Болд ырн ың
ян-якларында тар тәрәзәләр ясалган бул ып, аның түшәменә һәм диварларн ың һәр
икесенә, шулай ук йортн ың ян бүлмәләренә хөрмә агач ы сурәтләре уелган иде.

42

Тег е ир мине төнья к юл белән тышк ы ишегалд ына алып чыг ып, бүлеп
алынг ан мәйданч ыкк а һәм төнья кт аг ы бина янәшәсендәг е бүлмәләрг ә
алып килде. 2 Ишег е төнья кк а чыкк ан бина йөз терсәк озынл ыкта, илле терсәк
киңлектә иде. 3 Эчке ишегалд ында урнашк ан егерме терсәк киңлектәг е ачык урын
белән тышк ы ишегалд ындаг ы басма арасында кара-каршы өч катл ы ике әйван бар
иде. 4 Ә бүлмәләр алд ында эчке яктан керү юлы бар: аның киңлег е – ун терсәк, ә
озынл ыг ы – йөз терсәк; бүлмәләрнең ишекләре төнья кк а карый. 5 Өске бүлмәләр
таррак, чөнк и алар алд ындаг ы әйваннар түбәнг е вә урта бүлмәләрнекенә караганда
киңрәк урын алып тора иде. 6 Өченче каттаг ы бүлмәләрнең, ишегалд ындаг ы сыман,
баганалары юк, шуңа күрә аларн ың идәне түбәнг е вә урта кат бүлмәләрнекеннән
азрак урын алып тора. 7 Тышк ы ишегалд ы вә әлег е бүлмәләргә параллель тышк ы
дивар – илле терсәк озынл ыкта; 8 шулай итеп, тышк ы ишегалд ына караган бүл
мәләрнең озынл ыг ы фәк ать илле терсәк бул ып, Аллаһ ы йорт ына караган бүлмә
ләрнеке исә йөз терсәк иде. 9 Бу бүлмәләргә астан, тышк ы ишегалд ыннан керер
өчен, көнч ыг ыш якта капк а ясалган.
10 Көнья кт а, тышк ы ишег алд ы див арын ың буеннан-буена, бүлеп алынг ан ачык
урын янәшәсендә бүлмәләр урнашк ан. 11 Алар алд ында керү юлы бар; бүлмәләр
төнья ктаг ылар кебек үк: аларн ың озынл ыг ы да, киңлег е дә, чыг у юлы да, урнаш у
тәрт ибе дә, ишекләре дә тег е бүлмәләрнекенә охшаш иде. 12 Көнья ктаг ы бүлмәләргә
көнч ыг ыштан, тышк ы диварга параллель булган керү юлын ың баш ында урнашк ан
капк адан узасы.
13 Ир кеше миңа:
– Бүлеп алынган ачык урын карш ындаг ы төнья к һәм көнья к бүлмәләр – изг е
бүлмәләрдер. Раббы алд ында хезмәт итүче рух ан илар корбан итеп китерелгән иң
изг е ризыкларн ы шунда ашарлар; иң изг е корбаннарн ы – сикмәк бүләг ен, гөнаһ
йол у корбан ын һәм гаеп йол у корбан ын шунда куя рлар, чөнк и бу – изг е урын, –
диде. – 14 Изг е урында гыйбадәт кылган чакта, кигән киемнәрен салм ыйча рух а
нилар тышк ы ишегалд ына чыгарга тиеш түг елләр, чөнк и ул киемнәр изг е; хал ык
янына чыкк анч ы, алар өсләренә икенче кием кия ргә тиеш.
15 Изг е йортн ың эчен үлчәп бет ерг әч, ул мине көнч ыг ышк а караг ан капк адан
алып чыг ып, Изг е йортн ы тышк ы яктан үлч и башлад ы. 16 Көнч ыг ыш якн ы үлчәү
тая г ы белән үлчәде – барл ыг ы биш йөз терсәк булд ы; 17 аннары тая г ы белән төнья к
1
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тарафк а караган якн ы үлчәде – барл ыг ы биш йөз терсәк булд ы; 18 шулай ук тая г ы
белән көнья к тарафк а караган якн ы үлчәде – биш йөз терсәк булд ы. 19 Шуннан ул
көнбат ышк а караган якк а борылд ы һәм тая г ы белән аны үлчәде – биш йөз терсәк
булд ы. 20 Шул рәвешле, Изг е йортн ы ул һәр дүрт яктан үлчәп чыкт ы; изг е урынн ы
изг е булмаган урыннан аеру өчен, ишегалд ы тирәл и корылган диварн ың озынл ыг ы
һәм киңлег е бишәр йөз терсәк иде.

43

Раббы шөһрәтенең Үз йортына кайтуы

Аннары тег е ир мине көнч ыг ышк а караган капк а янына алып килде, 2 һәм
мин Исраи л Алласының көнчыг ыш тарафтан кил үче шөһрәтенең балк ышын
күрдем. Аллаһ ын ың тавыш ы зур сулар тавыш ы сыман иде, Аның шөһрәтеннән җир
йөзе якт ырып китте. 3 Бу күренеш Аллаһ ы шәһәрне һәлак итәргә килгән чактаг ы
һәм миңа Кебар елгасы буенда иңгән күренеш сыман иде. Мин җиргә йөзт үбән
капланд ым. 4 Раббы шөһрәтенең балк ыш ы Изг е йортк а көнч ыг ыш капк адан керде.
5 Рух мине күт әрде дә эчке ишег алд ына алып керде, Раббы шөһр әт енең балк ыш ы
исә Изг е йортн ы тут ырд ы.
6 Тег е ир янәшәмдә басып тора иде, шулчак мин Изг е йорт эченнән миңа әйт ел
гән сүзләрне ишеттем. 7 Тавыш миңа:
– И адәм угл ы! Бу – Минем тәхетем урын ы вә аяк табаннарым басып торган
урын. Мин шушында исраи лиләр арасында мәңге яшәя чәкмен. Моннан ары Исраи л
халк ы да, аларн ың патшалары да үзләренең фәхешлег е һәм патшаларн ы дәфенләү*
йоласы* белән Минем изг е исемемне пычратмас. 8 Алар, ике арада фәк ать бер ди
вар гына калд ырып, үз бусагаларын Минем бусагам янына һәм ишек яңакларын
Минем ишек яңаг ы янына куйд ылар, кылган әшәкелекләре белән Минем изг е
исемне пычратт ылар, шуңа күрә Мин, ачуы м чыг ып, аларн ы һәлак иттем. 9 Хәзер
инде алар үзләренең фәхешлег еннән һәм патшаларын дәфенләү йоласыннан Мине
котк арсыннар – һәм Мин алар арасында мәңг е яшәрмен.
10 Син, адәм угл ы, Исраи л халк ына бу Изг е йортн ы тасвирлап бир, һәм алар аның
сызым ын ясасыннар. Үз гөнаһларыннан оялсын алар. 11 Әгәр үзләре кылган гамәл
ләрдән оялсалар, аларга Изг е йортн ың рәвешен, аның ничек урнаш уы н, керү-чыгу
урыннарын – аның бөтен рәвешен, барл ык каг ыйдә вә кан уннарын аңлат ып бир
һәм, аның шушы рәвеш-кыяфәтен вә барлык каг ыйдәләрен сакласыннар һәм шулар
буенча эш итсеннәр өчен, һәммәсен дә күз алларында язып бир. 12 Изг е йортн ың
кан ун ы шулд ыр: тау түбәсенең әйләнә-тирәсендәге барл ык җир – иң изг едер. Изг е
йортн ың кан ун ы әнә шул!
1

Мәзбәх
Терсәк белән үлчәгәндә (аның озынл ыг ы терсәктән һәм бер уч иңеннән гый
барәт), мәзбәхнең зурл ыг ы әнә шунд ый: улаг ын ың тирәнлег е һәм киңлег е – бер
13

* 43:7 Дәф енл әү

– мәе т күм ү.

* 43:7 ...патшал арны дәф енл әү йол асы... –

үлг ән патшаларг а гыйбадәт кыл у күздә тот ыла (43:9

да шул ук мәгънә).
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терсәк; читләре буйлап бер карыш* киңлектәг е кысасы бар. Мәзбәхнең биеклег е
менә шунд ый: 14 җирдәг е улаг ыннан алып аск ы чыг ынт ыга кадәр – ике терсәк,
чыг ынт ын ың киңлег е исә – бер терсәк; аск ы чыг ынт ыдан алып өске чыг ынт ы
га кадәр – дүрт терсәк, өске чыг ынт ын ың киңлег е – бер терсәк. 15 Мәзбәх миче
дүрт терсәк биеклектә; аның дүрт почмаг ыннан дүрт мөг ез күтәрелә. 16 Мәзбәх
миче дүртпочмакл ы бул ып, аның иңе-буе – уни кешәр терсәк. 17 Мәзбәхнең өске
чыг ынт ысы да дүртпочмакл ы: аның озынл ыг ы һәм киңлег е – унд үртәр терсәк;
кысасын ың киңлег е – ярт ы терсәк, ә улаг ын ың тирәнлег е – бер терсәк. Мәзбәхкә
менә торган баск ыч – көнчыгыштандыр.
18 Һәм тег е ир миңа:
– И адәм угл ы! Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Мәзбәхне ясаганнан соң, тулаем
янд ыру корбан ы китерү һәм мәзбәхкә кан сибү каг ыйдәләре шунд ыйд ыр: 19 Минем
алда хезмәт күрсәтергә тиешле Сад ыйкн ың нәсел варисларына, левиләрдән булган
рух ан иларга, гөнаһ йол у корбан ы өчен бер үгез бозаун ы бир. 20 Шуш ы бозаун ың
кан ын мәзбәхнең дүрт мөг езенә, өске чыг ынт ын ың дүрт почмаг ына, мәзбәхне
әйләндереп алган кысага сөрт, шуш ылай итеп мәзбәхне чистарт һәм пак ьләндер.
21 Гөнаһ йол у корбан ы өчен тәг аенләнг ән боз аун ы Аллаһ ы йорт ы янындаг ы бил
геләнгән бер җирдә, изг е урыннан читтә янд ыр.
22 Ә икенче көнне гөнаһ йол у корбан ына кимчелекс ез кәҗә тәкәс е алып кил
һәм мәзбәхне үгез бозау кан ы белән чистартк ан кебек чистарт. 23 Чистарт к ач, үгез
көт үеннән кимчелексез бозау вә сарык көт үеннән кимчелексез сарык тәкәсе алып
кил, 24 аларн ы Раббы күз алд ына китереп куй; рух ан илар, аларга тоз сибеп, Раб
быга тулаем янд ыру корбан ы итеп тәкъд им итсеннәр.
25 Җиде көн дәв ам ында көн саен бер кәҗә тәкәс е, шулай ук бер әр үгез боз ау вә
сарык көт үеннән берәр тәкәне гөнаһ йол у корбан ы итеп китер – аларн ың барысы
да кимчелексез булсын. 26 Җиде көн дәвам ында рухан илар мәзбәхне изг еләндерергә
һәм пакьләндерергә тиешләр, шуннан соң инде мәзбәхтән файдалан ырга мөмк ин.
27 Шул җиде көн үткәннән соң, сиг ез енче көннән башлап, рух ан илар мәзб әхт ә ту
лаем янд ыру корбаннарыг ызн ы вә тат ул ык корбаннарыг ызн ы тәкъд им итәрләр.
Шул чаг ында Мин сезгә мәрхәмәтемне күрсәтермен». Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.

44

Изге йортка керү кагыйдәләре

Аннары тег е ир мине яңадан Изг е йортн ың көнч ыг ышк а караган тышк ы
капк асы янына алып килде. Капк а ябык иде. 2 Раббы миңа:
– Бу капк а ябык килеш торачак, ул ачыл ырга тиеш түг ел, аннан беркем дә үтеп
йөрмәя чәк, чөнк и бу капк адан Раббы, Исраи л Алласы керде, һәм ул ябык килеш
кал ырга тиеш, – диде. – 3 Анда, Раббы алд ында ризык ашар өчен, бары хак им генә
утырачак; ул, капк а болд ыры аша кереп, шуннан чыгар да.
4 Аннары ул мине төнья к капк а аша Изг е йорт янына алып керде. Шунда мин
Раббы шөһрәтенең балк ыш ын күрдем, ул Раббы йорт ын тут ырган иде, һәм мин
җиргә йөзт үбән капланд ым. 5 Раббы миңа:
1

* 43:13 Карыш

– 22 см.
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– И адәм углы! Мин сиңа Раббы йортының барлык кагыйдәләре вә кануннары ту
рында сөйлим – игътибарлы бул, әйбәтләп тыңла, күзләрең белән әйбәтләп кара; Изге
йортка керә торган һәм аннан чыга торган юлларга аеруча игътибар ит. 6 Исраилнең
фетнәчел халкына, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, диген: «Җитте сезгә, Исраил халкы,
әшәкелек эшләүдән туктагыз! 7 Минем ризыгымны – эч маен һәм канны китергән
чакта, сез, Минем Изге йортыма тәне вә йөрәге сөннәтләнмәгән* чит халыкларны
алып кереп, Минем Изге йортымны нәҗесләдегез. Сез үзегезнең әшәкелегегез белән
Минем Килешүемне боздыгыз. 8 Минем изге әйберләремне сакламыйча сез, Изге
йортымда Миңа хезмәт итәр өчен, үз урыныгызга чит халыкларны билгеләдегез».
9 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Исраи л иләр арасында яшәс ә дә, тәне вә йөр әг е
сөннәтләнмәгән чит хал ык угл ы Минем Изг е йорт ыма керергә тиеш түг ел».
Левиләр вә рух ан илар турындагы кагыйдәләр
Исраи л Миннән читләшкән чак та, Мине калд ырып киткән һәм потларга та
бынган левиләр үз гөнаһлары өчен тиешле җәзан ы алачак. 11 Алар Минем Изг е
йорт ымда капк а янындаг ы сакч ылар һәм Изг е йорт хезмәтчеләре бул ып хезмәт итә
алалар; алар, хал ык өчен тулаем янд ыру корбаннары вә башк а корбаннар чал ып,
кешеләргә хезмәт күрсәтә алалар. 12 Әмма алар, Минем халк ымн ы потларга хезмәт
итәргә өндәп, Исраи л халк ын гөнаһк а этәргән иделәр, шуңа күрә Мин кул ымн ы
күтәреп ант итәм, – дип белдерә Хуҗа-Раббы, – гөнаһлары өчен алар җәза алачак.
13 Алар Минем рух ан иларым булмасыннар, Миңа якынаймасыннар, Минем изг е
әйберләремә, иң изг е әйберләремә дә якынаймасыннар – кылган әшәкелекләре
өчен шулай хурл ыкк а калсыннар. 14 Мин аларга Изг е йортн ы саклаун ы, андаг ы
көндәлек эшләрне генә йөкл им.
15 Исраи л Миннән читләшкән чакта, Минем Изг е йорт ымда тугры хезмәт иткән
Сад ыйкн ың нәсел варислары – левиләрдән булган рух ан илар – Миңа хезмәт итәр
өчен, хозурыма килсеннәр. Терлекләрнең эч маен вә кан ын Миңа китерер өчен,
алд ымда алар басып торырлар, – дип белдерә Хуҗа-Раббы. – 16 Бары тик алар гына
Минем Изг е бүлмәмә керерләр һәм, Миңа хезмәт итәр өчен, эшләремне башк арыр
өчен, өстәлем янына якынаерлар. 17 Эчке ишегалд ындаг ы капк адан кергәндә, алар
җитен кием кигән бул ыр, эчке ишегалд ына керә торган капк ада һәм Изг е йортта
хезмәт иткәндә, өсләренә йоннан тег елгән кием кимәсеннәр. 18 Башларындаг ы баш
киемнәре дә, билләрендәг е эчке киемнәре дә җитеннән булсын. Тирләтә торган
кием кимәсеннәр. 19 Тышк ы ишегалд ына хал ык янына чыкк анда, изг е киемнәре
белән хал ыкк а орынмас өчен*, хезмәт иткәндә кигән киемнәрен изг е бүлмәләрдә
сал ып калд ырсыннар һәм икенче кием кисеннәр.
20 Рух ан илар башларын кырмасын, озын чәч тә үст ермәс ен, чәчләр ен кист ер еп
йөртә торган булсыннар. 21 Эчке ишегалд ына керәсе булса, бер генә рухан и да шәраб
эчәргә тиеш түг ел. 22 Аларга тол хат ынга, иреннән аерылган хат ынга өйләнергә
10

* 44:7 ...йөрәг е сөнн әтл әнм әг ән... –

Раббыг а буйсынмауч ы кешеләрне белдерә торг ан гыйбарә.
кие мнәре белән халыкка орынмас өчен... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз:
изг е киемнәре белән орын ып, хал ыкн ы изг еләндермәс өчен.

* 44:19 ...Изг е
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ярам ый, аларга Исраи л халк ыннан гыйффәтле кыз яки рух ан идан тол калган ха
тынн ы гына алырга мөмк ин.
23 Минем халк ымн ы алар изг ене – гадәт и нәрс әдән, чист ан ы нәҗест ан аерырг а
өйрәтсеннәр. 24 Алар дәгъваларн ы хәл итәргә, кан уннарыма ниг езләнеп хөкем чы
гарырга, Мин билг еләгән бәйрәмнәр турындаг ы кан ун вә каг ыйдәләремне үтәргә,
шимбә көннәремне изг е итеп сакларга тиешләр.
25 Пычранмас өчен, рух ан иларн ың берсе дә үлг ән кеше янына якын килерг ә тиеш
түг ел; фәк ать әтисе яки әнисе, угл ы яки кызы, ир туган ы яки кия үгә чыкмаган кыз
туган ын ың мәетенә якын килергә ярый. 26 Чистарынганнан соң рухан и таг ын җиде
көн көтәргә тиеш. 27 Изг е йортта хезмәт итәр өчен йортн ың эчке ишегалд ына кер
гәндә, ул үзе өчен гөнаһ йол у корбан ы китерергә тиеш, – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
28 Рух ан илар өчен биләмә – Мин Үземдер, Исраи лдә аларг а биләмәг ә җир бир
мәг ез – аларн ың биләмәсе Мин Үзем бул ырм ын. 29 Алар икмәк бүләг е, гөнаһ йол у
корбан ы вә гаеп йол у корбан ыннан туклан ырлар; Исраи л җирендә Аллаһ ыга ба
гышланган бар нәрсә аларн ык ы бул ыр. 30 Беренче уңыш ыг ызн ың иң яхш ы өлеше,
шулай ук башк а төрле бүләкләрег ез дә рух ан иларн ык ы бул ыр. Йорт ыг ызга бәрәкәт
иңсен өчен, беренче тартт ырган онн ы да рух ан ига бирег ез. 31 Рух ан иларга кош яки
хайван үләксәсен, шулай ук кырг ый җәнлек ботарлаган үләксәне ашарга ярам ый.

45

Изге җир һәм Исраи л хак именең җире

Җирәбә сал ып җирег езне биләмәләргә бүлгән чакта, Раббыга егерме биш
мең терсәк озынл ыкта вә егерме мең терсәк киңлектә изг е җир бүлеп би
рег ез; әлег е җир изг едер. 2 Шул җирдән Изг е йорт өчен һәр ягы биш йөз терсәккә
тәңгәл дүртпочмакл ы җир бүлеп алынсын, аның әйләнәсендә илле терсәккә тиң
буш урын калсын. 3 Әлег е изг е җирдә егерме биш мең терсәк озынл ыкта вә ун мең
терсәк киңлектә җир бүлеп алынсын: анда Изг е йорт, иң изг е урын бул ыр. 4 Бу изг е
җир Изг е йортта Раббы хозурында хезмәт итүче рух ан иларн ык ы бул ыр: аларн ың
йортлары да, Изг е йорт өчен изг е урын да шуш ында бул ыр. 5 Егерме биш мең терсәк
озынл ыктаг ы вә ун мең терсәк киңлектәг е икенче бер биләмә Изг е йортта хезмәт
итүче левиләр яшәя чәк шәһәрләр өчен бирелсен.
6 Изге җир янәшәсендә биш мең терсәк киңлектәге вә егерме биш мең терсәк
озынлыктагы җирне шәһәр өчен калдырыгыз, бусы бөтен Исраил халкыныкы булыр.
7 Изг е җир һәм шәһәр өчен бүленг ән биләмәг ә ике яктан да чиктәш җирне ха
кимгә бирегез. Әлеге җир изге җирнең көнбат ыш чигеннән көнбат ышка таба вә
көнч ыг ыш чигеннән көнч ыг ышка таба – илнең көнбат ыш чигеннән көнч ыг ыш
чигенә кадәр сузылып, озынлыг ы белән бер ыругның биләмәсенә тәңгәл булыр.
8 Бу җир аның Исраи лдәг е биләмәсе бул ыр. Минем хак имнәрем моннан ары Минем
халк ымны җәберләмәс, Исраи л ил-йортындагы ыругларга калган җирдән файда
ланырга мөмк инлек бирер.
1

Хак имнең ваз ифасы
9 Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: «Җитт е сезг ә, Исраи л хак имнәр е! Җәбер-золымны
бет ерег ез, дөрес вә гадел гамәлләр кыл ыг ыз, Минем халк ымн ы үз биләмәләреннән
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кысып чыг арудан тукт аг ыз, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы. – 10 Үлчәүләр ег ез дөр ес,
эфа* һәм бат* та сездә төг әл булсын. 11 Эфа белән бат берт өрле үлчәмдә бул ырг а,
батк а да, эфаг а да хомерн ың* уннан бер өлеше кер ерг ә тиеш; аларн ың үлчәме
хомер буенча билг еләнс ен. 12 Шәк ыл егерме гераг а* тиңләшс ен; ә егерме, егерме
биш вә унбиш шәк ыл җәмг ысы сездә бер мина* тәшк ил итәрг ә тиеш.
13 Сез кит ер ерг ә тиешле бүләк әнә шунд ый: бер хомер бод айд ан да, бер хо
мер арпадан да – эфан ың алт ыдан бер өлеше. 14 Зәйт үн мае турындаг ы карар
түб әндәг ечә: бер кор* майдан – батн ың уннан бер өлеше (бер кор ун батка яки
бер хомерг а тәңг әл, чөнк и ун бат бер хомерн ы тәшк ил итә). 15 Ике йөз сарыг ы
булг ан, Исраи л җир ендәг е мул сул ы көт үлект ән – бер сарык. Хал ыкн ы гөнаһ
лардан арынд ыру өчен, сез икмәк бүләг е, тулаем янд ыру корбан ы вә стат ул ык
корбан ы кит ер ерг ә тиеш, – дип белдер ә Хуҗа-Раббы. – 16 Илдәг е бөт ен хал ык
Исраи л хак име белән берг ә шуш ы бүләкләрне тәкъд им итс ен. 17 Ә хак имнең
вазифасы – Яңа ай бәйр әмендә, шимб ә көннәр ендә, Исраи л халк ын ың барл ык
билг еләнг ән бәйр әмнәр ендә – тулаем янд ыру корбан ы, икмәк бүләг е вә сшәраб
бүләг е кит ерүне тәэм ин итү. Исраи л ил-йортының гөнаһлары кичер елс ен өчен,
хак им гөнаһ йол у корбан ы, икмәк бүләг е, тулаем янд ыру корбан ы вә тат ул ык
корбан ы кит ер ерг ә тиеш бул ыр».
18 Хуҗа-Раббы бол ай дип әйт ә: «Бер енче айн ың бер енче көнендә кимчелекс ез
бер үгез боз ау алыг ыз да Изг е йортн ы чист арт ыг ыз. 19 Рух ан и гөнаһ йол у корба
нын ың кан ын Изг е йортн ың ишек яңаг ына, мәзб әхт әг е өске чыг ынт ын ың дүрт
почмаг ына вә эчке ишег алд ындаг ы капк а баг аналарына сөрт еп чыксын. 20 Ял
гышл ык белән яис ә белм ичә гөн аһ кыл уч ыл ар өчен айн ың җиденче көнендә
шун ы ук кабатлаг ыз; Изг е йортн ы шуш ылай итеп чист арт ыг ыз.
21 Бер енче айн ың унд үрт енче көнендә, җиде көн буен а төче күмәч ашап, сКот ы
лу бәйр әмен билг еләп үтег ез. 22 Бу көнне хак им үзе һәм илнең бөт ен халк ы өчен,
гөнаһ йол у корбан ы итеп, үгез боз ау кит ерс ен. 23 Шуш ы җиде көнлек бәйр әмдә
ул, тулаем янд ыру корбан ы итеп, Раббыг а һәр көнне кимчелекс ез җидешәр үгез
боз ау вә кимчелекс ез җидешәр сарык һәм, гөнаһ йол у корбан ы итеп, кәҗә көт ү
еннән бер әр кәҗә тәкәс е кит ер ерг ә тиеш. 24 Һәр үгез, һәр сарык тәкәс е белән ул
бер әр эфа икмәк бүләг е һәм бер әр һин зәйт үн мае кит ер ерг ә тиеш.
25 Җиденче айн ың унбишенче көненнән башл ап, бәйр әм* барг ан җиде көн
буена хак им кеше гөнаһ йол у корбан ы, тулаем янд ыру корбан ы вә икмәк бүләг е
өчен шул ук күләмдә зәйт үн мае кит ер ерг ә тиеш».

* 45:10 Эфа

– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 22 л.
– сыекл ык үлчәү берәмлег е, 22 л.
45:11 Хом ер – ашлык-ярма, он үлчәү бер әмлег е, 220 л.
45:12 Гера – 0,5 гр.
45:12 Мин а – 500 гр.
45:14 Кор – сыекл ык үлчәү бер әмлег е, 220 л.
45:25 ...бәйрәм... – «Чат ырл ар бәйр әме» турынд а сүз бара (караг ыз: «Левиләр», 23:33).

* 45:10 Бат
*
*
*
*
*
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1 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Эчке ишег алд ындаг ы, көнч ыг ышк а караг ан
капк а алт ы эш көне буена бикле, ә шимбә көнне һәм Яңа ай бәйрәмендә
ачык бул ырга тиеш. 2 Хак им, капк ан ың болд ыры аша кереп, капк а баганасы янын
да басып торыр; рух ан илар аның тулаем янд ыру корбан ын вә тат ул ык корбан ын
тәкъд им итәрләр; хак им, капк а бусагасыннан Раббыга сәҗдә кыл ып, капк адан
чыгар, капк а үзе исә кичкә кадәр бикләнмәс. 3 Хал ык шул капк а янында шимбә
көннәрендә, Яңа ай бәйрәмендә Раббы алд ында сәҗдә кыл ыр. 4 Шимбә көнне ха
ким, Раббыга тулаем янд ыру корбан ы итеп, кимчелексез алт ы тәкә бәрән белән
сарык тәкәсен китерергә тиеш. 5 Әлег е тәкә белән бергә ул – бер эфа, ә бәрәннәр
белән бергә үзе теләгән күләмдә икмәк бүләг е китерсен; һәр эфа икмәк бүләг енә
берәр һин зәйт үн мае куш ыл ырга тиеш. 6 Яңа ай бәйрәмендә үгез көт үеннән бер
бозау, алт ы бәрән вә бер сарык тәкәсе китерсен, аларн ың барысы да кимчелек
сез бул ырга тиеш. 7 Бозау һәм тәкә белән бергә ул – берәр эфа, ә бәрәннәр белән
бергә үзе теләгән күләмдә икмәк бүләг е китерсен; һәр эфа икмәк бүләг енә берәр
һин зәйт үн мае куш ыл ырга тиеш. 8 Килгән чакта, хак им кеше капк а болд ыры аша
керер һәм шуннан ук чыгар да.
9 Илнең халк ы бәйр әм көннәр ендә Раббы алд ында сәҗдә кыл ыр өчен килг ән
дә, төнья к капк адан керүчеләр – көнья к капк адан, ә көнья к капк адан керүчеләр
төнья к капк адан чыгарга тиеш; кергән капк аларыннан түг ел, ә бәлк и карш ы як
капк адан чыксыннар. 10 Хак им алар арасында бул ырга тиеш; алар кергәндә, ул да
керсен, алар чыкк анда, ул да чыксын.
11 Тант анал ы көннәрдә һәм билг еләнг ән бәйр әмнәрдә бер үгез вә бер тәкә белән
бергә – берәр эфа, ә бәрәннәр белән бергә теләгән кадәр икмәк бүләге китерсеннәр;
һәр эфа икмәк бүләг енә бер һин зәйт үн мае куш ыл ырга тиеш. 12 Әгәр дә хак им үз
ихт ыя ры белән Раббыга тулаем янд ыру корбан ы яки тат ул ык корбан ы китерергә
теләсә, аңа көнч ыг ыш капк ан ы ачарга тиешләр, һәм ул үзенең тулаем янд ыру кор
бан ын яки тат ул ык корбан ын шимбә көнендәг е кебек тәкъд им итәр, шуннан соң
ул чыг ып китәр һәм, ул чыкк ач, капк ан ы бикләрләр.
13 Раббыг а тулаем янд ыру корбан ы итеп, һәр көнне ирт ән бер яшьлек кимчелек
сез бәрән тәкъд им итег ез. 14 Бәрән белән бергә һәр көн иртән эфан ың алт ыдан бер
өлеше кадәр икмәк бүләг е һәм, сыйфатл ы бодай онына куш у өчен, һиннең өчтән
бер өлеше кадәр зәйт үн мае китерег ез. Раббыга биреләсе икмәк бүләг е турындаг ы
каг ыйдә мәңг елек булсын. 15 Бәрән белән икмәк бүләг е вә зәйт үн мае, тулаем ян
дыру корбан ы итеп, даи м и рәвештә һәр иртәдә китерелсен».
16 Хуҗа-Раббы болай дип әйт ә: «Әгәр дә бер әр хак им үз милкеннән угылларын ың
берсенә биләмәгә җир бүләк итсә, әлег е җир угл ын ың угылларына да мирас бул ып
кал ырга тиеш. Бу – аларн ың мирасы. 17 Ә инде хак им үз милкеннән колларын ың
берәрсенә биләмәгә җир бүләк итсә, ул вак ытта кол әлег е җирдән азат итү елына*
кадәр генә файдалана алачак, соң ыннан бу җир хак имгә кире кайтарылачак. Аның

* 46:17 Азат итү елы –

колл ыкк а сат ылг ан кеше һәр илленче елда, азат ителеп, үз гаи ләсенең
биләмәсенә кайта алг ан, сат ылг ан җир кабат сат уч ысына кайтарылг ан (караг ыз: «Левиләр»,
25:10-16).

1282

Яхәзк ыл 46, 47

мирасы угылларына гына күчәргә тиеш. 18 Хак им кеше хал ыкн ы үз биләмәләреннән
кысып чыгарып, аларн ың җирләрен үзенә ала алм ый; балаларына ул үз биләмә
сен генә мирас итеп калд ыра ала; Минем халк ымнан беркем дә үз биләмәсеннән
куы л ырга тиеш түг ел».
19 Аннары тег е ир мине капк а янындаг ы юлдан рух ан иларн ың төнья кк а кара
ган изг е бүлмәләренә алып килде, шунда, көнбат ыш якта, бер урынн ы күрсәтте.
20 Ул миңа:
– Рух ан илар гаеп йол у корбан ын ың, гөнаһ йол у корбан ын ың итен һәм икмәк
бүләг е пешерергә тиешле урын бу. Кешеләр әлег е изг е ризыкк а орынмасын өчен*,
бу ризык тышк ы ишегалд ына чыгарыл ырга тиеш түг ел, – диде.
21 Шуннан соң ул мине, тышк ы ишег алд ына алып чыг ып, бер-бер артл ы аның
һәр дүрт почмаг ына алып килде; ишегалд ын ың һәр почмаг ында мин таг ын берәр
ишегалд ы күрдем. 22 Тышк ы ишегалд ын ың һәр дүрт почмаг ында кырык терсәк
озынлыкта вә утыз терсәк киңлектә өсте ябулы ишегалды булып, аларның һәркайсы
бер зурл ыкта иде. 23 Әлег е дүрт ишегалд ы һәммәсе дә таш койма белән әйләндереп
алынган, ә коймада буеннан-буена мичләр ясалган иде. 24 Һәм ул миңа:
– Биредә Изге йорт хезмәтчеләре хал ык китергән корбан итен пешерәчәк, – диде.

47

Изге йорттан агып чыккан елга

Аннары тег е ир мине яңадан Изг е йортк а керә торган урынга алып килде –
менә, аның бусагасы аст ыннан көнч ыг ышк а таба, Изг е йорт караган якк а
таба су ага. Су Изг е йортн ың уң ягыннан, астан агып чыг ып, мәзбәхнең көнья к
тарафыннан үтә иде. 2 Ир кеше, мине төнья к капк адан алып чыг ып, тышк ы яктан
көнч ыг ышк а караган капк ага китерде; су капк ан ың көнья к тарафыннан ага иде.
3 Аннары тег е ир, үлчәү бавын тот ып, көнч ыг ышк а таба юнәлде һәм, мең терс әк
үлчәп алып, мине су аша алып чыкт ы – биредә су аяк йөзеннән иде. 4 Шул урыннан
таг ын мең терсәк үлчәп китеп, мине су аша алып чыкт ы – биредә су тездән иде.
Яңадан да мең терсәк үлчәп алып, мине су аша алып чыкт ы – биредә су билдән
иде. 5 Аннары ул таг ын мең терсәк үлчәп алд ы – бу инде мин кичеп чыга алмасл ык
елга иде: биредә су шунд ый тирән бул ып, аның аша йөзеп кенә чыгарга мөмк ин
иде; чыннан да, аръя г ына чыга алмасл ык елга иде бу. 6 Ир миннән:
– Син мон ы күрәсеңме, адәм угл ы? – диде һәм мине кабат елга ярына алып
килде. 7 Кире әйләнеп килгәч, мин елган ың һәр ике ярында бик күп агачлар үсеп
утырган ын күрдем. 8 Ул миңа:
– Бу елга көнч ыг ыш тарафтаг ы җирләргә таба ага, Араба тиг езлег енә җиткәч,
Үле диңг езгә куш ыл ыр, шунл ыктан диңг ез суы төчеләнер, – диде. – 9 Елга агып
төшкән урында төрле җан ияләре мыжг ып торыр, бал ык бик күп бул ыр, чөнк и
елг а суы тозл ы суларн ы төчеләндерер: елг а тамаг ында торм ыш кайнап торыр.
10 Эн-Гедидән алып Эн-Әглаимгә кадәр яр буенда бал ыкч ылар ятьмә сал ыр. Анда,
1

* 46:20 Кеш ел әр

әлеге изге ризыкка орынмасын өчен... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз:
кешеләрне изг еләндерү өчен. Яһүд телендә әлег е гыйбар ә «үтерелерг ә тиеш» диг әнне дә
аңлат ырг а мөмк ин.
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Бөек диңг ездәг е* кебек, төрледән-төрле бал ык бул ыр. 11 Әмма сазл ыклар вә бат
какл ыклар төчеләнмәс, алар тоз чыгару өчен кал ыр. 12 Елган ың һәр ике ярында
күп төрле җимеш агачлары үсеп утырыр, аларн ың яфраклары шиңмәс, җимешләре
бетмәс, һәр айн ы яңалары өлг ереп торыр, чөнк и аларн ы Изг е йорттан агып чык
кан су туенд ырыр. Аларн ың җимешләрен ашарлар, яфракларын төрле авырулардан
дәвалау өчен куллан ырлар.
Илнең яңа чикләре
Хуҗа-Раббы болай дип әйтә:
– Менә шуш ы чикләр буенча сез җирне Исраи лнең уни ке ыруг ы арасында бү
ләрсез. Йосыфк а ике өлеш тиеш. 14 Җирне һәр ыругк а тиг ез итеп бүләрсез, чөнк и
Мин, кул ымн ы күтәреп, җирне сезнең ата-бабаларыгызга бирергә ант иттем, һәм
бу җир сезнең биләмәг ез бул ыр.
15 Илнең чиг е түб әндәг ечә: төнья г ында чик сызыг ы Бөек диңг ездән алып Се
дад юлы буйлап Хетлон аша 16 Хаматк а, Беротага, Дәмәшкъ белән Хамат арасында
урнашк ан Сибраимгә, Хауран чиг ендәг е Хасер-Һаттихонга кадәр сузыл ыр. 17 Ан
нары ул, Хаматн ы төнья ктарак калд ырып, диңг ездән Дәмәшкъ чиг ендәг е ХатсарЭнанга җитәр. Төнья к чикләр әнә шунд ый. 18 Көнч ыг ышта илнең чиг е Хауран
белән Дәмәшкъ арасыннан, Гил ыгад белән Исраи л җире арасындаг ы Үрд үн елгасы
буйлап көнч ыг ыш диңг езгә кадәр узар. Шул чикне үлчәп ал. Көнч ыг ыш чикләр
шунд ыйд ыр. 19 Көнья ктаг ы чик Тамардан алып Мериба-Кадыш суларына кадәр
сузыл ыр, аннары үзәнлек буйлап Бөек диңг езгә кадәр барыр. Көнья к чикләр әнә
шунд ый. 20 Көнбат ышта, Лебо-Хамат* карш ында, илнең чиг е Бөек диңг ез буйлап
үтәр. Көнбат ыш чикләр әнә шунд ый.
21 – Шуш ы җирне сез Исраи л ыруглары арасында бүлешег ез. 22 Сез аны билә
мәләргә жирәбә буенча, үзег езгә һәм сезнең арада яшәп балалар туд ырган килме
шәкләргә бүлег ез; Исраи л ыруглары белән беррәттән аларга да мирас җире буларак
биләмәләр бүлеп бирег ез – Исраи лдә туган кешеләр кебек үк алар да тул ы хок укл ы
булсыннар. 23 Килмешәкләр кайсы ыруг арасында яшәсәләр, аларга шунда билә
мәгә җир бирег ез, – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
13
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– Исраи л ыругларын ың исемнәре түбәндәг ечә. Илнең төнья г ында Дан
биләмәсе бул ыр: аның чиг е Хетлон юлы буйлап Лебо-Хаматка кадәр сузы
лыр, көнч ыг ыштан көнбат ышк а, Хаматн ы төнья ктарак калд ырып, Дәмәшкъ чи
гендәг е Хатсар-Энаннан барыр. 2 Ашер җирләре, көнч ыг ыштан көнбат ышк а таба
сузыл ып, Дан биләмәсе белән чиктәш бул ыр. 3 Нәптал и җирләре, көнч ыг ыштан
көнбат ышк а таба сузыл ып, Ашер биләмәсе белән чиктәш бул ыр. 4 Менашше җир
ләре, көнч ыг ыштан көнбат ышк а таба сузыл ып, Нәптал и биләмәсе белән чиктәш
бул ыр. 5 Эфраи м җирләре, көнч ыг ыштан көнбат ышк а таба сузыл ып, Менашше
1

* 47:10 Бөе к

диңгез – ягън и Урта диңг ез.
– яһүд телендә әлег е гыйбарә «Хамат җиренә бара торг ан юл» диг әнне
дә аңлат ырг а мөмк ин.

* 47:20 Лебо-Хамат
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биләмәсе белән чиктәш бул ыр. 6 Рубин җирләре, көнч ыг ыштан көнбат ышк а таба
сузыл ып, Эфраи м биләмәсе белән чиктәш бул ыр. 7 Яһүдә җирләре, көнч ыг ыштан
көнбат ышк а таба сузыл ып, Рубин биләмәсе белән чиктәш бул ыр, – дип белдерә
Хуҗа-Раббы.
8 – Яһүдә биләмәс е белән чикт әш, көнч ыг ышт ан көнбат ышк а таба сузылг ан
махсус җир бул ыр, аның киңлег е – егерме биш мең терсәк, ә озынл ыг ы көнч ыг ыш
тан көнбат ышк а таба һәр ыругн ың биләмә озынл ыг ына тәңгәлдер. Шуш ы җирнең
уртасында Изг е йорт урнаш ыр. 9 Раббыга тәгаенләнгән җирнең озынл ыг ы – егерме
биш мең, ә киңлег е ун мең терсәк бул ыр. 10 Бу изг е җир – рух ан иларн ык ы; аның
озынл ыг ы төнья кта һәм көнья кта – егерме бишәр мең терсәк, ә киңлег е көнба
тышта һәм көнч ыг ышта – унар мең терсәк; шуш ы җирнең уртасында Раббы йорт ы
урнаш ыр. 11 Бу җир исраи л иләр белән бергә башк а левиләр Миннән читләшкән
чаг ында Миңа тугры хезмәт иткән, Миңа баг ышланган рух ан иларн ык ы – Сад ыйк
угылларын ык ы. 12 Изг е җирнең бер өлеше булган әлег е махсус биләмә – аларн ык ы;
иң изг е саналган бу биләмә левиләр җире белән чиктәш.
13 Рух ан илар янәшәс еннән егерме биш мең терс әк озынл ыкт аг ы вә ун мең тер
сәк киңлектәг е җирне левиләр алыр. Аның бөтен озынл ыг ы – егерме биш мең, ә
киңлег е – ун мең терсәк. 14 Алар бу җирне сата да, алмашт ыра да алмас. Иң яхш ы
саналган әлег е биләмә башк а кулларга күчәргә тиеш түг ел, чөнк и ул – Раббын ың
изг е урын ы, – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
15 – Биш мең терс әк киңлект әг е вә егерме биш мең терс әк озынл ыкт аг ы калг ан
җир шәһәр кирәг е, йортлар һәм көт үлекләр өчен тәгаенләнә. Шуш ы җирнең урта
сында шәһәр урнаш ып, 16 аның төнья к, көнья к, көнч ыг ыш вә көнбат ыш чикләре
дүрт мең биш йөзәр терсәк бул ыр. 17 Шәһәр янындаг ы көт үлек җирләре төнья к
ка да, көнья кк а да, көнч ыг ышк а һәм көнбат ышк а да ике йөз иллешәр терсәккә
сузыл ыр. 18 Шәһәр вә көт үлекләрдән калган өлеш озын ягы белән изг е биләмәгә
чиктәш бул ып, аның көнбат ыш һәм көнч ыг ыш чикләре унар мең терсәккә тиг ез.
Шуш ы җирдән алынган уңыш шәһәрдә эшләүчеләр өчен ризык бул ыр, 19 һәм Ис
раи лнең һәр ыруг ы әлег е җирдә эшл и алыр. 20 Һәр ягы егерме бишәр мең терсәккә
тәңгәл әлег е биләмә, дүртпочмакл ы бул ып, шәһәр җирләре белән бергә изг е урын
буларак аерып алын ыр.
21 Изг е җир белән шәһәр биләмәс енең һәр ике ягынд аг ы төб әк хак им кеше
гә тәгаенләнә. Аның җире егерме биш мең терсәк озынл ыктаг ы изг е биләмәдән
көнч ыг ышк а таба, илнең көнч ыг ыш чикләренә кадәр, һәм егерме биш мең терсәк
озынл ыктаг ы изг е биләмәдән көнбат ышк а таба, илнең көнбат ыш чикләренә кадәр
сузыл ыр. Ыругларн ың биләмәләре буйлап урнашк ан әлег е ике төбәк хак имнеке
санал ыр. Изг е биләмә белән Изг е йорт шуш ы ике төбәкнең уртасында урнаш ыр.
22 Шул рәв ешле, левиләрнең биләмәләр е һәм шәһәрнең биләмәләр е хак им җирләр е
уртасында кал ыр. Хак имнең биләмәсе Яһүдә һәм Бенья м ин ыруг ын ың биләмәләре
арасында бул ыр, – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
23 – Башк а ыругларн ың өлешләренә килг әндә, Бенья м ин биләмәсе көнч ыг ыштан
көнбат ышк а сузыл ыр. 24 Шим ун җире, көнч ыг ыштан көнбат ышк а таба сузыл ып,
Беньямин биләмәсе белән чиктәш булыр. 25 Исәсхәр җире, көнчыгыштан көнбатышка
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таба сузыл ып, Шим ун биләмәсе белән чиктәш бул ыр. 26 Зәбул ун җире, көнч ыг ыш
тан көнбат ышк а таба сузыл ып, Исәсхәр биләмәсе белән чиктәш бул ыр. 27 Гәд җире,
көнч ыг ыштан көнбат ышк а таба сузыл ып, Зәбул ун биләмәсе белән чиктәш бул ыр.
28 Гәд биләмәс енең көнья к чиг е Тамардан алып Мериба-Кадыш суларына кадәр,
ә аннан Мисыр ташк ын ы буйлап Бөек диңг езгә кадәр үтәр. 29 Жирәбә буенча Ис
раи л ыругларына сез бүлеп бирәсе биләмә җирләре әнә шунд ый; һәр ыругн ың үз
өлеше бул ыр, – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
Иерусалимнең яңа исеме
– Шәһәрдән чыг у урыннары әнә шунд ый: озынл ыг ы дүрт мең биш йөз тер
сәккә тәңгәл төнья к диварда 31 Рубин, Яһүдә һәм Леви капк алары бул ыр. Шәһәр
капк алары Исраи л ыруглары исемнәре белән атал ыр. 32 Озынл ыг ы дүрт мең биш
йөз терсәккә тәңгәл көнч ыг ыш диварда өч капк а – Йосыф, Бенья м ин һәм Дан
капк алары бул ыр. 33 Озынл ыг ы дүрт мең биш йөз терсәккә тәңгәл көнья к диварда
өч капк а – Шим ун, Исәсхәр һәм Зәбул ун капк алары бул ыр. 34 Озынл ыг ы дүрт мең
биш йөз терсәккә тәңгәл көнбат ыш диварда өч капк а – Гәд, Ашер һәм Нәптал и
капк алары бул ыр. 35 Шәһәрне әйләндереп алган диварн ың озынл ыг ы җәмг ысы
унсиг ез мең терсәккә тиг ез. Шуш ы көннән башлап, шәһәр «Раббы биредә» дип
атал ыр, – дип белдерә Хуҗа-Раббы.
30
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Дан ии л һәм аның өч дусты патша сарае нда
1 с Яһүдә патшасы Яһоя к ыйм хак имлег енең өченче елында сБабил патшасы Нәбу

хаднессар*, Иерусал имгә карш ы яуга күтәрелеп, шәһәрне камап алд ы. 2 с ХуҗаХаким Яһүдә патшасы Яһоя к ыймн ы, шулай ук с Аллаһ ы йорт ындаг ы савытларн ың
бер өлешен Нәбух аднессар кул ына тапш ырд ы. Нәбух аднессар шул савытларн ы
Шинар җиренә озат ып, үз илаһ ы йорт ындаг ы хәзинә саклаг ыч ына урнашт ырд ы.
3-4 Үзенең хезмәтчеләр башл ыг ы Ашпеназг а ул:
– Кыяфәтләре күркәм, гәүдә-сыннары төгәл, патша сараенда хезмәт итә алырдай,
зирәк акылл ы, белемле, төрле фәннәргә тиз төшенә торган, патша һәм аксөя кләр
нәселеннән булган сИсраи л егетләрен китер, аларн ы килдан и язмасына вә теленә
өйрәт, – диде. 5 Үсмер егетләргә патша үз табын ыннан көндәлек ризык һәм шәраб
бирергә боерд ы. Аларн ы шул рәвешле өч ел дәвам ында тәрбия кылганнан соң,
патша хозурына китерергә тиешләр иде.
6 Алар арасында Дан ии л, Ханан ия, Мишаи л вә Азария атл ы яһүд и егетләр бар
иде. 7 Хезмәтчеләр башл ыг ы аларга яңа исемнәр бирде: Дан ии л – Бәлтешассарга,
Ханан ия – Шадрахк а, Мишаи л – Мешахк а, Азария Әбеднәг үгә әйләнде.
8 Егетләрнең Дан ии л исемлес е патша өст әлендәг е ризыклар, шәраблар белән
үзен нәҗесләмәскә дип йөрәг енә беркетеп куйган иде, шул сәбәпле хезмәтчеләр
башл ыг ыннан әлег е ризыклар белән тукланмаск а рөхсәт сорад ы. 9 Хезмәтчеләр
башл ыг ы күңелендә Дан ии лга карата с Аллаһ ы мәрхәмәт вә шәфк ать уятк ан булса
да, 10 Ашпеназ:
– Патша әфәндемнән курк ам: ашар ризыкн ы да, эчәр шәрабн ы да сезгә ул үзе
билг еләде; яшьтәшләрег езнекенә караганда йөзег езнең ябыграк бул уы н күрсә, пат
ша карш ында баш ымн ы бәлагә салачаксыз бит, – диде Дан ии лга.
11 Дан ии л, Ханан ия, Мишаи л һәм Азария г ә күз-колак бул ыр өчен, хезмәтчеләр
башл ыг ы билг еләгән сакч ыга Дан ии л болай диде:
12 – Үзеңнең колларыңн ы сынап кара әле: безг ә ун көн дәв ам ында ашарг а – яшел
чә, эчәргә су гына биреп торсыннар. 13 Шуннан безнең һәм патша ниг ъмәтләре
белән туклан ып торуч ы үсмерләрнең кыяфәтен чаг ышт ырып карарсың. Аннары
үзең ничек кирәк тапсаң, колларың белән шун ы эшләрсең.

* 1:1 Нәбух аднессар – б. э. к. 605–562 нче елларда Бабил империясендә хак имлек иткән мәшһүр

патша; русчасы: Навуходоносор.
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14 Сакч ы, аның бу тәк ъд име белән риз алаш ып, ун көн дәв ам ында егетләрне сы
над ы; 15 ун көннән соң боларн ың кыяфәте патша ниг ъмәтләре белән туен ып торуч ы
үсмерләрнекенә караганда күркәмрәк, гәүдәләре дә тазарак бул уы н күрде. 16 Шуңа
күрә сакч ы, егетләргә тәгаенләнгән ризык һәм шәрабларн ы бирм ичә, аларга бары
яшелчә генә ашата башлад ы.
17 Аллаһ ы әлег е дүрт үсмер егеткә зиһен, һәрт өрле язмаг а, укуг а сәләт һәм зи
рәклек иңдергән бул ып, Дан ии лн ы исә шуш ылардан кала барл ык илаһ и күренеш
ләрне вә төшләрне юрау остал ыг ы белән дә сыйфатланд ырган иде. 18 Егетләрне
укыту-өйрәтү өчен патша билг еләгән вак ыт үтүгә, хезмәтчеләр башл ыг ы аларн ы
Нәбухаднессар игът ибарына тәкъд им итте. 19 Патша аларн ы әңгәмә корырга чак ыр
ды, һәм янәшәсендәг е барча үсмерләр арасында Дан ии л, Ханан ия, Мишаи л һәм
Азария гә тиң бул ырдае табылмад ы. Шунл ыктан егетләр патша хозурында хезмәт
итә башлад ы. 20 Нәбух аднессар патша алардан нәрсә хак ында гына сораса да, акыл
зирәклег е кирәк булган һәр эштә әлег е егетләрнең патшал ыктаг ы барча тәгъбирче
вә тылсымч ылардан ун тапк ыр өстенрәк бул уы күренде.
21 Тәхеткә Кир патша килг әнчег ә кадәр, Дан ии л шулай патша хезмәт ендә кала
бирде.

2

Нәбух аднессарның беренче төше

Патшал ык итүенең икенче елында Нәбух аднессарга бер төш керде, һәм ул,
күңел тын ычл ыг ын югалт ып, тәмам йок ыдан язд ы. 2 Шуннан патша, әлег е
төшне аңа сөйләп бирсеннәр өчен, үзенең тәгъбирчеләрен вә тылсымч ыларын,
сихерчеләрен вә күрәзәчеләрен чак ырт ырга боерд ы. Тег еләр патша хозурына кереп
баск ач, 3 Нәбух аднессар болай дип сүз башлад ы:
– Бер төш кереп, җан ымн ың тын ычл ыг ын алд ы, шун ың нәрсә аңлатк ан ын бе
ләсем килә.
4 Күр әз әчеләр с арамей телендә патшаг а болай диделәр*:
– Мәңг е яшә, патшабыз! Колларыңа төшеңне сөйләп бирсәң, без сиңа аның
мәгънәсен аңлат ыр идек.
5 Патша исә, күр әз әчеләр енең сүз енә җав ап итеп:
– Мин ныкл ы фикергә килдем: әгәр мин күргән төшне үзег ез сөйләп, аның
мәгънәсен аңлат ып бирә алмасаг ыз, сезне кисәкләргә тураклап, йортларыг ызн ы
хәрабә хәленә китерәчәкмен. 6 Инде дә төшемне сөйләп, аны юрап та бирсәг ез,
миннән сезгә бүләк-һәдияләр вә кадер-хөрмәт бул ыр. Димәк ки, төшемне сөйләп,
аның мәгънәсен аңлат ып бирег ез! – диде.
7 Күр әз әчеләр янә:
– Патшабыз үзенең колларына төшен сөйләп бирсә, без аның мәгънәсен аңлата
алыр идек, – дип әйттеләр.
8 Шуннан патша аларг а болай диде:
– Вак ытн ы сузарга тырышк ан ыг ызн ы күреп торам, чөнк и минем ныкл ы ка
рарымн ы беләсез: 9 төшнең нәрсә аңлатк ан ын сөйләп бирмәсәг ез, һәммәг езне
1
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бер язм ыш көтә. Сез алдарга, ялган сүз сөйләргә җыенасыз, фикерем үзгәрер дип
өметләнәсез. Ә менә төшемне сөйләп бирсәг ез, аның мәгънәсен аңлата алуы г ызга
да ышан ыр идем.
10 Күр әз әчеләр, җав ап итеп, патшаг а болай диделәр:
– Патша өчен монд ый эшне башк арырдай кеше җир йөзендә юкт ыр. Берәр бө
ек вә кодрәтле патшан ың үз тәгъбирчеләре, тылсымч ылары вә күрәзәчеләреннән
монд ый эшне таләп иткәне бар микән?! 11 Патша кушк ан бу эш шунд ый авыр ки,
мон ы әйтеп бирердәй кеше юкт ыр, мон ы бары тик илаһ и затлар гына башк арып
чыга алыр, ләк ин алар кеше арасында яшәм и бит.
12 Бу сүзләрг ә патш ан ың бик нык ачуы килде, һәм ул Бабилнең бөт ен акыл
ияләрен кырып бетерергә боерд ы. 13 Патшан ың әлег е фәрман ы игълан ителгәч,
акыл ияләренең җаннарын кыя р өчен, Дан ии л белән аның иптәшләрен дә эзләргә
тот ынд ылар.
14 Шунда Дан ии л, зир әклек күрс әт еп, Бабилнең акыл ияләр ен үтер ерг ә тиешле
патша җансакч ыларын ың башл ыг ы Ариохк а җайлап кына мөрәҗәгать итте. 15 Пат
ша түрәсе Ариохтан ул:
– Ни сәбәпле патша монд ый рәх имсез боерык бирде? – дип сорагач, тег е аңа
эшнең асыл ын сөйләп бирде. 16 Дан ии л, патша янына кереп, төшнең мәгънәсен
аңлат ыр өчен, күпмедер вак ыт бирүен үтенде. 17 Шуннан, өенә кайт ып, дуслары
Ханан ия, Мишаи л вә Азария гә әлег е вак ыйга хак ында сөйләп бирде. 18 Бабилнең
башк а акыл ияләре белән бергә үзебез дә һәлак булмас өчен, Күкләр Алласына
ялварыг ыз: мәрхәмәт ен күрсәт еп, әлег е сергә төшендерсен, диде ул дусларына.
19 Төнлә Аллаһ ыдан күр енеш иңеп, бу төшнең сер е Дан ии лг а ачылд ы, һәм ул Күк
ләр Алласына мактау-шөкерләр яуд ырып 20 әйтте:
«Аллаһ ын ың исеменә мәңге-мәңгегә мактау-шөкерләр яусын!
Чөнк и Ул хикмәт ияседер,
көч-кодрәт тә Аның кул ындад ыр!
21
Дәвер-чорларны, ел фасылларын алышт ыруч ы,
патшаларн ы тәхеттән төшерүче һәм тәхеткә утырт уч ы,
зирәкләргә – зирәклек, аңл ыларга белем бирүче,
22
тирәндә ятк ан яшерен серләрне ачуч ы,
караңг ыл ык эчендә ни барын бел үче – Улд ыр;
якт ыл ык – Аның хозурындад ыр.
23
И ата-бабаларымның Алласы,
Сиңа рәхмәтләремне, мактау сүзләремне белдерәм! –
Син миңа зирәклек һәм көч бирдең,
ялварып сораган ыбызн ы миңа ачт ың,
безгә патша төшенең асыл ын аңлатт ың».
Шуннан Дан ии л, патша әмере нигезендә Бабилнең акыл ияләрен үтерергә
тиеш булган Ариох янына килеп:
– Бабил акыл ияләренең җаннарын кыйма, патша хозурына алып кер мине, мин
аңа төшнең мәгънәсен аңлат ырга тел им, – дип әйтте.
24
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Ариох шунд ук Дан ии лн ы патша янына алып керде һәм патшага болай диде:
– Яһүд сөрг енчеләре арасыннан патшага төшнең асыл ын ачып бирердәй кеше
тапт ым.
26 Бәлт ешассар исемен йөрт кән Дан ии лг а патша:
– Син, чыннан да, мин күргән төшне сөйләп, мәгънәсен дә аңлат ып бирә ала
сыңм ы? – диде.
27 Патшаг а җав ап итеп, Дан ии л әйтт е:
– Патша сораган сернең асыл ын ни акыл ияләре вә тылсымч ылар, ни тәгъбирче
вә фалч ылар ачып бирә алмас иде. 28 Әмма күкләрдә нинд и серне дә ача бел үче
Аллаһ ы бар. Соңг ы көннәрдә буласы вак ыйгаларга Ул Нәбух аднессар патшан ың
күзләрен ачмакч ы. Түшәг еңдә ятк ан чакта, сиңа кергән төш вә күренешләр менә
монд ый иде. 29 Син, патша, урын ыңда ятк анда, моннан ары нәрсәләр бул ыр икән,
дип, уйлар уйлад ың. Аллаһ ы яшерен серләр хак ында кешеләргә сөйл и ала, һәм
яшерен серләрне ачуч ы Аллаһ ы сиңа киләчәктә ниләр буласын күрсәтте. 30 Мин
башк алардан зирәгрәк булган өчен түг ел, ә бәлк и патша төшнең асыл ын һәм үз
йөрәг ендәг е уйларын аңласын өчен ачылд ы бу сер миңа. 31 Сиңа, патшам, монд ый
күренеш иңде: синең карш ыңда, имеш, ялтырап-җемелдәп нинд идер бик зур, дәһ
шәт тул ы бер сын тора. 32 Сынн ың баш ы саф алт ыннан, күкрәк-куллары көмештән,
корсаг ы һәм ботлары бак ырдан, 33 балт ырлары тимердән, аяк табаннарын ың бер
өлеше тимердән, бер өлеше балч ыктанд ыр. 34 Син шулай тамаша кыл ып торганда,
таш кыя дан үзеннән-үзе, кеше кул ы орынм ыйча бер таш кителде дә әлег е сынн ың
тимер вә балч ыктан эшләнгән аякларына китереп бәрде һәм сынн ы чәлпәрәмә
китерде. 35 Шулвак ыт тимер, кызыл балч ык, бак ыр, көмеш вә алт ын – һәммәсе
таралып-уалып бетте, җәйг е ынд ыр табаг ындаг ы кибәк сыман булд ы; җил аларн ың
һәммәсен очырт ып алып китте, эзләрен дә калд ырмад ы; сынн ы ватк ан таш исә,
зур бер тауга әйләнеп, бөтен дөнья н ы каплап алд ы.
36 Төш әнә шунд ый иде! Хәз ер инде патш абызг а аның мәгънәс ен дә сөйл ик.
37 И патш а, син – патш ал арн ың патш асыд ыр, Күкләр Алл асы сиңа патшалыкхакимлек тә, көч-куәт һәм дан-шөһрәт тә бирде. 38 Җирдә яшәүче барча адәм ба
лаларын ың, тереклек ияләренең вә күктәг е кошларн ың язм ыш ын Аллаһ ы синең
кул ыңа тапш ырд ы һәм шуларн ың һәммәсе өстеннән сине хак им итеп билг еләде.
Димәк ки, әлег е алт ын баш – син ул!
39 Синнән соң икенче бер – синекеннән кайт ышрак булг ан патш ал ык аякк а
басар; аннан ары бөтен җир йөзендә идарә итәчәк өченче – бак ыр патшал ык мәй
данга чыгар. 40 Ә дүртенче патшал ык исә, бар нәрсәне ват уч ы тимер кебек нык
бул ып, һәммә нәрсәне чәлпәрәмә китерәчәк һәм ватып-җимерәчәк. 41 Син шулай
ук бер өлеше тимердән, бер өлеше чүлмәк балч ыг ыннан ясалган аяк һәм аяк бар
маклары күрдең, анысы бүленгән патшал ыкн ы аңлата. Аңарда әле күпмедер тимер
ныкл ыг ы калачак, шунл ыктан син чүлмәк балч ыг ы кат ыш тимер күрдең дә. 42 Аяк
бармакларын ың бер өлеше тимердән, бер өлеше балч ыктан булган кебек, әлег е
патшал ыкн ың да бер өлеше көчлерәк, икенче өлеше зәг ыйфьрәк бул ыр. 43 Ә инде
чүлмәк балч ыг ы кат ыш тимер күрүең исә әлег е патшал ыкларн ың ник ахлар аша
25
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үзара куш ыл уы н аңлата, әмма алар, тимер белән балч ык бербөтен була алмаган
кебек, бер-берсе белән бөтенләй куш ыл ып бетә алмая чак.
44 Әлег е патшал ыклар хөкем сөрг ән көннәрдә Күкләр Алласы мәңг е җимер елмәс
патшал ык төзеячәк! Ул патшал ык бер генә хал ыкн ың да кул ына тапш ырылмая
чак; башк а бөтен патшал ыкларн ы тар-мар китереп, ул үзе мәңг егә торып калачак!
45 Таш кыя дан үзеннән-үзе, кеше кул ы орынм ыйча кит елг ән бер ташн ың тимер,
бак ыр, балч ык, көмеш вә алт ынн ы чәлпәрәмә китерүен син үзең күреп торд ың.
Кодрәтле Аллаһ ы моннан ары ниләр буласын патшага әнә шулай белдереп куй
ды. Бу төш хак дөрестер һәм аның мәгънәсе дә төп-төгәлдер.
Шунда Нәбух аднессар патша, Дан ии л карш ында йөзт үбән җиргә каплан ып,
хөрмәтен күрсәтте һәм аңа бүләкләр китерергә, хуш исле бәлзәмнәр көйрәтергә
боерд ы. 47 Аннары Дан ии лга болай диде:
– Дөрестән дә, синең Аллаң – серләрне ача алуч ы, барча аллаларн ың Алласы
һәм барча патшаларн ың Хуҗ асыд ыр, чөнк и син шунд ый серне ача алд ың!
48 Патша шуш ы вак ыйг адан соң Дан ии лн ың дәр әҗәс ен нык күт әрде: аңа күп
итеп зур бүләкләр бирде, аны бөтен Бабил өлкәсенә башл ык һәм Бабилнең барл ык
акыл ияләре өстеннән түрә итеп билг еләде. 49 Дан ии лн ың гозере буенча, патша
Бабил илендәг е эшләр белән идарә итәргә Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг үне куйд ы,
Дан ии л үзе исә патша сараенда торып калд ы.
46

Алтын сын һәм уттай кызган мич
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1 Нәбух аднессар патша, биеклег е – алтм ыш, киңлег е алт ы терс әк* булг ан ал
тын сын ясат ып, аны Бабил өлкәсендәг е Дүрә тиг езлег енә куйд ырд ы 2 һәм үзе
куйд ырган шул сынн ы изг еләштерү тантанасына түрәләрне, җитәкчеләрне, өлкә
идарәчеләрен, киңәшчеләрне, хәзинәчеләрне, хөкемчеләрне, мәхкәмә күзәтчеләрен
һәм барча төбәкләрнең башл ыкларын җыя рга әмер бирде. 3 Әлег е түрәләр, Нәбу
хаднессар патша төзеткән сынн ы изг еләштерү тантанасына җыел ып, сын карш ына
килеп баск ач, 4 сөрәнче көчле тавыш белән болай дип белдерде:
– Барл ык хал ыклар, кавемнәр һәм кабиләләр! Сезгә шунд ый фәрман бирелә:
5 мөг ез бырг ы, курай, гөслә, лира, саз, сорнай һәм башк а уен коралларын ың тавы
шын ишет үгә, Нәбух аднессар куйган алт ын сын алд ында җиргә каплан ып сәҗдә
кыл ыг ыз! 6 Кем дә булса җиргә каплан ып сынга сәҗдә кылм ый икән, аны шунд ук
ут бөркеп торган мичкә атачаклар!
7 Уен коралларын ың тавыш ы ишет ел үг ә, барл ык хал ыклар, кавемнәр һәм кабилә
ләр җиргә каплан ып Нәбух аднессар патша төзеткән алт ын сынга сәҗдә кылд ылар.
8-9 Шунда скилдан иләрдән берн ичә кеше, килеп, Нәбух аднессар патшаг а яһүд и
ләр өстеннән әләкләде:
– Мәңг е яшә, патшабыз! 10-11 Син, патша, «Бырг ы, курай, гөслә, лира, саз, сорнай
һәм башк а төр уен коралларын ың тавыш ын ишет ү белән, һәр кеше җиргә каплан ып
алт ын сынга сәҗдә кыл ырга тиеш, инде кем дә булса җиргә каплан ып сынга сәҗдә

* 3:1 Терсәк

– 45 см.
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кылм ый икән, аны ут бөркеп торган мичкә атарга» дигән фәрман биргән идең. 12 Ба
бил илендәг е эшләр белән идарә итәргә синең тарафтан билг еләнгән яһүд и ирләр
Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг ү синең әмереңә буйсынм ыйлар, патша, алар синең
илаһларыңн ы кадерләм иләр һәм син куйган алт ын сынга да сәҗдә кылм ыйлар.
13 Ачуы ннан ярсыг ан Нәбух аднессар шунд ук Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг үне
китерергә боерд ы. Әлег е ирләрне патша карш ына китереп баст ыргач, 14 Нәбух ад
нессар аларга:
– Сез, Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг ү, минем илаһларымн ы кадерләм исез һәм
мин куйд ырган алт ын сынга сәҗдә кылм ыйсыз, шул дөресме? 15 Алайса хәзер сез,
бырг ы, курай, гөслә, лира, саз, сорнай һәм башк а уен коралларын ың тавыш ын
ишет үгә, мин ясаган сынга сәҗдә кыл ырга әзер торыг ыз, инде сәҗдә кылм ыйсыз
икән, сезне шунд ук ут бөркеп торган мичкә атачаклар; ул вак ытта инде бер генә
илаһ та минем кулдан сезне котк ара алмас, – диде.
16 Нәбух аднессар патшаг а җав ап итеп, Шадрах, Мешах, Әбеднәг ү болай диделәр:
– Синең бу сүзләреңә җавап биреп торун ың хаҗәте юкт ыр. 17 Кадерләгән Алла
быз котк ара алса, Ул безне ут бул ып кызган мичтән һәм синең кулдан да котк ара
алачак, патша. 18 Инде Аллаһ ы безне котк армаган очракта да, сиңа шул мәгъл үм
бул ырга тиеш, патша: без синең илаһларыңн ы кадерләмәя чәкбез һәм син куйган
алт ын сын алд ында баш ормая чакбыз.
19 Шуш ы сүзләрне ишет үг ә, Нәбух аднессарн ың, Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг үг ә
бик нык ачуы чыг ып, чырайлары караңг ыланд ы, һәм ул, мичне гадәттәг егә кара
ганда җиде тапк ыр кат ырак ягарга куш ып, 20 гаскәрендәг е иң көчле суг ышч ыларга
Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг үне бәйләргә һәм ут бөркеп торган мичкә атарга әмер
бирде. 21 Ирләрне бәйләделәр дә эчке-тышкы киемнәре, баш киемнәре белән бер
гә ут бөркеп торган мичкә ырг ытт ылар. 22 Патшан ың катг ый әмерен үтәп, мичне
чамадан тыш нык якк аннар иде, шуңа күрә Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг үне алып
килгән суг ышч ыларн ы ялк ын шунд ук көйдереп үтерде. 23 Әлег е өч ир исә бәйлән
гән килеш ут бөркеп торган мич эченә барып төштеләр.
24 Нәбух аднессар патша шунда гаҗәпләнеп урын ыннан сикер еп торд ы да ки
ңәшчеләреннән:
– Без ут эченә өч кенә кешене бәйләп атт ык түг елме?! – дип сорад ы.
Тег еләр патшага:
– Нәкъ шулай, патша! – дип җавап кайтард ы.
25 Бу сүзләрг ә карш ы патша:
– Ләк ин мин ут эчендә бәйләнмәгән дүрт кешенең йөрүен күрәм, һәм аларга
һичн инд и зыя н килмәгән, дүртенчесе исә илаһ и затн ы хәтерләтә, – диде.
26 Нәбух аднессар, ут бул ып кызг ан мич авызына килеп:
– Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг ү, Аллаһ ы Тәгаләнең коллары! Чыг ыг ыз аннан
һәм бире килег ез! – дип дәште.
Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг ү ут эченнән чыкт ылар. 27 Түрәләр, җитәкчеләр,
өлкә идарәчеләре вә патша киңәшчеләре әлег е өч ир янына җыелд ылар һәм алар
га утн ың зыя н салмавын күрделәр: чәчләре дә көймәгән, киемнәре дә әүвәлг ечә
калган, аларга хәтта ут-төтен исе дә сеңмәгән! 28 Нәбух аднессар әйтте:
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– Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг үнең Алласына мактау-шөкерләр яусын! Ул, Үзе
нең сфәрештәсен җибәреп, Үзенә ышан ыч баглаган колларын бәладән йол ып алд ы!
Патша әмеренә буйсынм ыйча, алар, гомерләре белән хушлаш ырга әзер бул ып, үз
Аллаларыннан башк а илаһларн ы кадерләмәделәр һәм аларга сәҗдә кылмад ылар!
29 Инде әмер итәмен: әгәр нинд и дә булса хал ыкт ан яис ә кав емнән яки кабиләдән
бер-бер кеше Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг ү иман иткән Аллаһ ыга карш ы көфер
сүз сөйл и калса, ул үзе кисәкләргә тураклан ып, йорт ы хәрабә хәленә китереләчәк,
чөнк и аларн ың Алласы кебек котк ара алуч ы башк а илаһ юкт ыр.
30 Патша шуш ы вак ыйг адан соң Шадрах, Мешах һәм Әбеднәг үне Бабил җир ендә
бөек дәрәҗәләргә күтәрде.
Нәбух аднессарның икенче төше
Җир йөзендә яшәүче һәммә хал ыкк а, кавемгә һәм кабиләгә Нәбух аднессар
патша шунд ый хәбәр юллад ы:
Иминлектә, бәрәкәттә яшәг ез! 32 Аллаһ ы Тәгалә миңа күрсәткән могҗ иза
лар вә галәмәтләр хак ында сезгә җиткерергә тел им:
33
Аның галәмәтләре иск иткеч,
кылган могҗ изалары кодрәтледер!
Аның патшал ыг ы мәңг елек,
Аның хак имлег е буыннан-буынга дәвам итәчәк!
31

4

Мин, Нәбух аднессар, үз йорт ымда тыныч-имин, үз сараемда рәхәт торм ыш
кичерә идем, 2 әмма беркөн түшәг емдә ятк анда, кот ымн ы алып, миңа бер төш
керде һәм күңелемә шом салд ы. 3 Төшне юрасыннар өчен, мин Бабилнең бө
тен акыл ияләрен чак ырт ырга боерык бирдем. 4 Тәгъбирче вә тылсымч ылар,
күрәзәче вә фалч ылар җыелгач, мин аларга күргән төшемне сөйләдем, әмма
алар аның мәгънәсен аңлата алмад ылар. 5-6 Ниһая ть, минем яныма илаһ ым
Бәлтешассар исемен йөрт кән, изг е аллалар* рух ы белән сугарылган Дан ии л
керде; мин аңа төшемне сөйләп бирдем:
– И-и Бәлтешассар, тәгъбирчеләр башл ыг ы! – дидем аңа. – Изг е аллалар
рух ы белән сугарыл уы ң мәгъл үм миңа, шул сәбәпле һичн инд и сер синең өчен
кыенл ык туд ыра алм ыйд ыр – төшемә кергән күренешләрнең асыл ын аңлат ып
бирче. 7 Түшәг емдә ятк анда миңа монд ый күренешләр иңде: менә, җирнең кыл
уртасында хәйран биек агач үсеп утыра имеш. 8 Әлег е агач иск иткеч зур һәм
нык, аның очлары күкләргә ашкан, җир читенең һәр ноктасыннан күренеп тора
икән. 9 Аның яфраклары мат ур, җимешләре дә күп, аңардаг ы ризык һәркемгә
җитәрлек; кыр җәнлекләре аның күләгәсенә җыела, очар кошлар ябалдашла
ры арасында оя кора, барча тереклек иясе шунда үзенә ашарына ризык таба.
10 Түшәктә ятканда мин төшемдә тагын шуны да күрдем, – дидем аңа. – Ме
нә, күкләрдән күзәтүче изге бер фәрештә иңде дә 11 көчле тавыш белән болай
дип кычкырды: «Бу агачны кисеп аударыгыз да ботакларын чабып ташлагыз,

1

* 4:5-6 ...алл ал ар...

– Арамей телендә «Аллаһ ы» дип тә аңларг а мөмк ин.
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яфракларын коеп төшереп, җимешләрен өзеп ыргытыгыз; агач төбендәге киекҗанварны да, ботаклар арасындагы кош-кортны да төрле якка куып таратыгыз.
12 Ләкин агачның төп тамырын җирдә калдырыгыз, һәм ул, тимер вә бакыр зын
җырлар белән уралган килеш, басу үләне арасында күк чыгы белән сугарылсын
һәм хайваннар белән бергә үлән арасында кала бирсен. 13 Аңардан адәм акылы
алынып, хайваннар кебек фикер итсен ул һәм шул хәлендә җиде ел* гомер ки
черсен. 14 Күзәтүче фәрештәләр, изге мәләкләр игълан иткән карарны җирдә
яшәүчеләр белеп торсыннар: инсаннар патшалыклары өстеннән Аллаһы Тәгалә
хакимлек итә һәм патшалыкларны Ул Үзе теләгән кешеләр кулына тапшыра;
патшалык белән идарә итәр өчен, Ул хәтта иң күренексез бәндәне дә сайлап
куярга мөмкин!»
15 Мин, Нәбух аднессар патша, әнә шунд ый төш күрдем, ә син, Бәлт ешассар,
миңа аны юрап бир, чөнк и патшал ыг ымдаг ы акыл ияләре арасыннан берәү дә
аны юрый алмад ы, ә син юрый аласың – синдә изг е аллалар рух ы бар, – дидем.
16 Шунда Бәлт ешассар дип исем куш ылг ан Дан ии л, төшнең мәгънәс ен аң
лап, тәмам хафага калд ы һәм берара исен җыя алм ый торд ы.
– Бәлтешассар! Әлег е төш һәм аның мәгънәсе хафага салмасын сине! – ди
дем мин аңа.
Бәлтешассар болай дип җаваплад ы:
– Әфәндем минем! Сине өнәмәүчеләргә керсен иде бу төш, аның мәгънәсе
синең дошманнарыңа мөнәсәбәтле булса иде! 17-18 Төшеңдә күргән мат ур яф
ракл ы, җимешләре күп булган һәм барча җан иясен ризыкланд ыруч ы, төбендә
кыр җәнлекләре үзенә урын тапк ан, ябалдашлары арасында очар кошлар оя
корган, зур, таза-нык һәм очлары күккә ашк ан, җирнең бөтен ноктасыннан
күренеп торган агач – 19 син ул, патшам. Син югары күтәрелдең, ныг ыд ың,
синең бөеклег ең күкләргәчә ашт ы, хак имлег ең җирнең иң ерак читләренә
кадәр җәелде. 20-21 Ә инде төшеңдә күкләрдән иңгән күзәт үче изг е фәрештә:
«Агачн ы кисеп аударыг ыз да юк итег ез, бары төп там ырын гына җирдә кал
дырыг ыз һәм ул, тимер вә бак ыр зынҗ ырлар белән богауланган килеш, басу
үләне арасында күк чыг ы белән сугарылсын һәм хайваннар белән бергә үлән
арасында кала бирсен. Шул хәлендә ул җиде ел гомер кичерсен», – дип әйткән
сүзләрнең мәгънәсе һәм Аллаһ ы Тәгаләнең әфәндем патша турындаг ы карары
әнә шундыйдыр: 22 сине кешеләр арасыннан китәргә мәҗбүр итәрләр, яшәешең
кыр хайваннары белән бул ыр, син, үгез сыман, үлән ашап торырсың, күк чы
гында коенырсың; инсаннар патшалыклары өстеннән Аллаһ ы Тәгалә хак имлек
иткәнне һәм тәхеткә Ул Үзе теләгән бәндәне утыртк анн ы син тан ыганч ыга
кадәр, гомереңнең җиде елы әнә шулай үтәр. 23 Фәрештәнең «Агачн ың төп
там ырын җирдә калд ырыг ыз» дигән фәрман ы исә – бар нәрсә белән Күкләр
иясе идарә иткәнне син тан ыгач, патшал ык үзеңә кайтачак дигән сүз. 24 Шулай
булгач, патша, миннән сиңа киңәш шул: сгөнаһларыңнан, яман эшләреңнән
* 4:13 ...ел...

– Яһүд телендәге төп нөсхәдә сүзгә-сүз: вак ыт (4:20-21, 22, 29; 7:25; 12:7 дә шул
ук мәгънә).
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ваз кичеп, тәкъва гамәлләр кыл, мазл умнарга* рәхим-шәфкать күрсәт, шул
очракта, бәлк и, имин-рәхәт торм ыш ың дәвам итәр, – диде Бәлтешассар.
25 Миңа, Нәбух аднессар патшаг а, каг ыл ышл ы бу сүзләрнең һәммәсе дөрескә
чыкт ы. 26-28 Шуш ы вак ыйгадан соң уни ке ай узып, Бабилдәг е патша сараен ың
түбәсендә йөргәндә, мин үзалд ыма: «Дан-шанымны күрсәтер өчен кодрәтем
белән төзелгән пайтәхетем Бабил нинд и мәһабәт!» – дип әйтеп бетерүгә, күк
ләрдән бер тавыш килде:
– Нәбухаднессар патша, синең хакта әнә шундый әмер булды: патшалыгың
алынды синнән! 29 Кешеләр арасыннан сөрелеп, яшәгән урының – кыр җән
лекләре арасында, ашаган ризыгың, үгезнеке сыман, үлән булыр; инсаннар
патшалыклары өстеннән Аллаһы Тәгалә хакимлек иткәнне һәм тәхеткә Ул Үзе
теләгән бәндәне утыртканны син таныганчыга кадәр гомереңнең җиде елы әнә
шулай үтәр.
30 Миң а әйт елг ән әлег е сүзләр шунд ук гамәлг ә дә ашт ы: мине кешеләр
арасыннан сөрделәр; мин, үгез сыман, үлән белән тукланд ым, бәдәнем күк
чыг ында коенд ы, тора-бара чәчләрем бөркет каурыйлары сыман озын бул ып
үсте, кошларн ык ы сыман бул ып, тырнакларым җитте. 31 Алдан әйтеп куелган
вак ыт үтүгә, мин, Нәбухаднессар, күзләремне күккә төбәдем, һәм акыл ым ми
ңа кабат кайтт ы. Шуннан мин Аллаһ ы Тәгаләгә мактау-шөкерләр яуд ырд ым,
Мәңг е яшәүчене данлад ым һәм мактад ым:
Аның хак имлег е мәңг елек,
Аның патшал ыг ы буыннан-буынга дәвам итәчәк!
32
Җир йөзендә яшәүче барл ык җан ияләре
Аның алд ында берн игә торм ый;
күк гаскәре һәм тереклек дөньясы белән
Ул Үзенчә ихт ыя р кыла,
Аның кул ын туктат ырл ык һәм Аңа:
«Ни-нәрсә кылд ың син?» – дип әйтерлек һичкем юкт ыр!
Миңа кабат зиһенем иңгәннән соң, патшаларг а хас шөһрәт ем, абруймәртәбәм вә мәһ аб әтлег ем дә, киңәшчеләрем вә түр әләрем дә миңа кире
кайтт ы, мин янәдән тәхеткә утырд ым, дәрәҗәм әүвәлг едән дә ныграк арт
ты. 34 Инде мин, Нәбух аднессар, Күкләр Патшасын макт ыйм, олугл ыйм һәм
данл ыйм, чөнк и Аның гамәлләре вә юллары хакт ыр. Ә тәкәббер йөрәкләрне
буйсынд ырырга Ул кодрәтледер.
33

5

Дан ии лның дивардагы язуны аңлатуы

Белшассар патша үзенең меңләгән түрәсе өчен зур мәҗлес җыйд ы, алар бе
лән бергә шәраб эчте 2 һәм, кәефләнеп киткәч, Иерусал имнең изг е йорт ыннан
кайчанд ыр атасы Нәбух аднессар талап алып кайт к ан алт ын вә көмеш савытларн ы
китерергә боерд ы. Белшассар патша үзенең түрәләрен, хат ыннарын вә кән изәк
1

* 4:24 Мазл ум

– рәнҗет елг ән, түб әнсет елг ән зат.
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ләрен шул савытлардан шәраб белән сыйларга уйлад ы. 3 Иерусал имнең Аллаһ ы
йорт ыннан алынган алт ын савытлар китерелгәч, патша, аның түрәләре, хат ыннары
вә кән изәкләре шулардан эчтеләр, 4 шәраб эчкән чакта, үзләренең алт ын, көмеш,
бак ыр, тимер, агач һәм таштан ясалган илаһларына мәдх ия ләр яуд ырд ылар.
5 Нәкъ шул мәлне патша сараен ың акшарланг ан див арында, шәмдәл карш ысын
да, бармаг ы белән нәрсәдер язуч ы адәм кул ы пәйда булд ы, һәм әлег е кулн ы патша
үз күзләре белән күреп торд ы. 6 Шунда патшан ың йөзе үзгәрде, кот ы алын ып, аяк
буы ннары йомшард ы, тезләре калт ырана башлад ы. 7 Патша, хезмәтчеләренә кыч
кырып, тылсымч ы, күрәзәче вә фалч ыларн ы чак ырырга боерд ы. Бабилнең акыл
ияләренә мөрәҗәгать итеп, ул болай диде:
– Биредә язылган сүзләрне укып, мәгънәсен аңлатк ан кешегә бүләккә җете кы
зыл өс киеме белән алт ын муенса биреләчәк, ә үзе ул дәрәҗәсе буенча патшал ыкта
өченче кеше итеп билг еләнәчәк.
8 Патшан ың барча акыл ияләр е җые л ып килс ә дә, берсе-бер язылг анн ы укый
һәм патшага мәгънәсен аңлата алмад ы. 9 Белшассар патша бик нык борч уга калд ы,
аның чырае караңг ыланд ы, түрәләре дә каушап төште.
10 Патша белән аның түр әләр е арасында барг ан әңг әмәне ишет еп, мәҗлес бүл
мәсенә патшабикә килеп керде һәм:
– Мең яшә, патша! Күңелеңә борчу кермәсен, йөзең дә караңгыланмасын, – ди
де. – 11 Синең патшалыгыңда изге аллалар рухы белән сугарылган бер ир заты бар.
Әле синең атаң патшалык иткән көннәрдә үк илаһларга хас зур гыйлеме, акылы вә
зирәклеге белән дан алды ул. Синең атаң Нәбухаднессар патша аны тәгъбирчеләр,
тылсымчылар, күрәзәчеләр вә фалчылар башлыгы итеп куйды, 12 чөнки аңарга, атаң
тарафыннан Бәлтешассар дип исемләнгән Даниилга, төшләрне юрау, төрле серләрне
аңлату, төен булып төйнәлгән мәсьәләләрне чишү осталыгы, зур зиһен, белем һәм акыл
бирелгәндер. Шулай булгач, Даниилны чакырырга боер – ул аңлатыр сиңа мәгънәсен.
13 Дан ии лн ы патша карш ына кит ерделәр; һәм патша, сүзен башлап, аңа болай диде:
– Атам Нәбух аднессар патша Яһүдәдән алып кайт к ан әсир Дан ии л син буласың
мы? 14 Синдә аллалар рух ы һәм зур гыйлем, гак ыл һәм зирәклек бар дип ишеттем.
15 Шуш ында язылг аннарн ы укып һәм мәгънәсен аңлат ып бирер өчен, акыл ияләрен
вә тылсымч ыларн ы китерттем, әмма алар аңлат ып бирә алмад ы. 16 Синең хакта
исә серләрнең мәгънәсен аңлата һәм төен бул ып төйнәлгән мәсьәләләрне чишә
ала дип ишеттем; димәк ки, әгәр син әлег е сүзләрне укып һәм мәгънәсен аңлат ып
бирә алсаң, сиңа бүләккә җете кызыл өс киеме һәм алт ын муен чылбыры бирелер,
үзең исә дәрәҗәң буенча патшал ыкта өченче кеше итеп билг еләнерсең.
17 Патшаг а җав ап итеп, Дан ии л әйтт е:
– Бүләкләрең үзеңә калсын, хөрмәтеңне дә башк аларга күрсәт, ә биредә языл
ганнарн ы патшама мин болай да укып бир ермен, мәгънәс ен дә аңлат ырм ын.
18 Патшам! Аллаһ ы Тәг алә синең атаң Нәбух аднессарг а хөкемдарл ык, бөеклек, дан
вә мәһабәтлек бирде. 19 Аллаһ ы аңа иңдергән бөеклек алд ында барл ык хал ыклар,
кавемнәр һәм кабиләләр тетрәп, котлары алын ып торыр иде, чөнк и ул үтерергә те
ләгән кешене үтерде, исән калд ырырга теләгәнен исән калд ырд ы, югары күтәрергә
теләгәнен күтәрде, түбәнсетергә теләгәнен исә түбәнсетте. 20 Әмма аның йөрәг е
1296

Дан ии л 5, 6

чамадан тыш тәкәбберләнеп тупаслана башлагач, ул, патша тәхетеннән сөрелеп,
дан-хөрмәттән мәхрүм ителде, 21 адәм балалары арасыннан куы лд ы; аның акыл ы
хайванн ык ына тиңләште, ул кырг ый ишәкләр арасында яшәде, үгез сыман, үлән
белән туенд ы, күк чыг ында коенд ы. Инсаннар патшал ыклары өстеннән Аллаһ ы
Тәгалә хак имлек иткәнне һәм тәхеткә Ул Үзе теләгән бәндәне утыртк анн ы Нәбу
хаднессар патша тан ыганч ыга кадәр, бу шулай дәвам итте.
22 Ә син, аның угл ы Белшассар, шуш ыларн ың һәммәс ен белә торып, йөр әг еңне
тыйнак-күндәм итәргә теләмәдең; 23 киресенчә, Күкләр Хуҗ асына карш ы чыг ып,
үзеңне күтәрдең: Аллаһ ы йорт ыннан алып кайт к ан савытларн ы кит ерерг ә бо
ерд ың, түрәләрең, хат ыннарың һәм кән изәкләрең белән бергә шул савытлардан
шәраб эчтең, берн и күрмәүче, ишетмәүче, бернәрсә аңламауч ы, көмеш вә алт ын,
бак ыр вә тимер, агач вә таштан ясалган пот-сыннарга – үз илаһларыңа мәдх ия ләр
яуд ырд ың, мәгәр синең сул ыш ыңн ы, торм ыш юлларыңн ы Үзенең кул ында тотк ан
Аллаһ ын ы зурлап телгә дә алмад ың. 24 Әнә шун ың өчен Ул, сиңа әлег е кулн ы җи
бәреп, шуш ы сүзләрне язд ырд ы да.
25 Бир едә исә менә нәрс ә язылг ан: «Мене, мене, текел» һәм «парсин». 26 Әлег е
сүзләрнең мәгънәсе монд ыйд ыр: «мене» – Аллаһ ы, синең патшал ык итү көннә
реңне исәпләп чыгарып, аңа чик куя рга булд ы; 27 «текел» – син, үлчәүдә үлчәнеп,
арт ык җиңел дип табылд ың; 28 «перес*» – синең патшал ыг ың мадайл ыларга һәм
с
фарсыларга бүлеп биреләчәк.
29 Шуннан Белшассарн ың әмер е ниг ез ендә Дан ии лн ың өст енә җет е кызыл кием
кидерделәр, алт ын муенса такт ылар, үзен исә дәрәҗәсе буенча патшал ыкта өченче
кеше дип игълан иттеләр. 30 Шул ук төнне килдан иләр патшасы Белшассарн ың
гомере киселде, 31 һәм патшал ыкн ы алтм ыш ике яшен тут ырган мадайл ы Дәрәвеш
кабул итеп алд ы.

6

Дан ии л арысланнар чокырында

Ил белән идарә итәр өчен, Дәрәвеш патшал ыкн ың бөтен төбәкләренә йөз
егерме идарәче билгеләргә кирәк дип тапт ы. 2 Алар өстеннән күз-колак бул ырга
ул үзенең өч күзәтчесен куйд ы. Патшага берн инд и зыян-югалту килмәсен өчен,
идарәчеләр күзәтчеләргә исәп-хисап бирергә тиеш иделәр. Әлег е күзәтчеләрнең
берсе Дан ии л булд ы. 3 Зур зиһенгә ия булганга, Дан ии л башк а күзәтче вә идарә
челәрдән шакт ый өстен иде, шунл ыктан патша аңа бөтен патшал ык белән идарә
итүне йөкләргә ния тләде. 4 Тик башк а күзәтче вә идарәчеләр, Дан ии лга гаеп ташлар
өчен, аның патшал ык белән идарә итүендә нинд и дә булса кимчелек эзләргә то
тынд ылар, әмма нам усл ы Дан ии лн ың эшеннән берн инд и хилафл ык яки скан унга
сыймаган гамәл таба алмад ылар.
5-6 Шунда күз әтчеләр һәм идар әчеләр, үзара сүз берләшеп:
– Әгәр без, Дан ии лн ы гаепләр өчен, аның үз Алласы кан ун ына мөнәсәбәтле
бер-бер нәрсә уйлап тапмасак, башк ача һичн ичек тә гаепл и алмая чакбыз, – ди
деләр һәм, патша янына килеп, болай сүз башлад ылар:
1
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– «парсин» сүзенең берлек сан ы.
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– Мәңг е яшә, Дәрәвеш патша! 7 Без – патшал ыктаг ы барча күзәтчеләр, җитәк
челәр, түрәләр, киңәшчеләр һәм өлкә идарәчеләре, үзара киңәшләшеп, синең,
патшабыз, шунд ый фәрман чыгаруы ңн ы хуп күрәбез: утыз көн дәвам ында кем дә
булса гозер белән сиңа түг ел, ә башк а бер илаһк а яисә кешегә мөрәҗәгать итсә,
аны арысланнар янына чок ырга ташласыннар! 8 Шулай итеп, патша, фәрманга ку
лыңн ы куй. Әлег е карар, мадайл ылар вә фарсыларн ың үзгәрмәс кан уннары сыман,
гамәлдән чыкмасл ык булсын.
9 Дәр әв еш патша, карарн ы кабул итеп, фәрманн ы раслад ы. 10 Шунд ый карарг а
кул куелган ын белгәннән соң, Дан ии л өенә кайт ып китте. Аның өске каттаг ы тә
рәзәләре Иерусал им тарафына караган бул ып, Дан ии л, тез чүг еп, электәг ечә көн
дә өч тапк ыр Алласына дога кыла, мактау-рәхмәтләрен яуд ыра торган иде.
11 Сүз беркеткән тег е бәндәләр Дан ии лн ың үз Алласына гыйбадәт кылг ан ын,
Аңардан рәхим-шәфкать сораган ын күреп торд ылар 12 һәм, патша янына барып,
аның фәрман ы турында:
– Син, патша, «Утыз көн дәвам ында гозер белән сиңа түг ел, ә башк а бер илаһк а
яисә кешегә мөрәҗәгать иткән бәндәне арысланнар янына чок ырга ырг ыт ырга!»
дигән карар раслаган идең түг елме?! – дип сорад ылар.
Патша:
– Әлег е сүзем мадайл ылар һәм фарсылар кан ун ы кебек үк нык вә үзгәрмәс! –
дип җавап кайтард ы.
13 Шуннан тег еләр патшаг а:
– Яһүдә әсирләренең берсе, Дан ии л, синең үзеңә дә, патша, син раслаган фәр
манга да игът ибар итм и, көн дә өч тапк ыр үз Алласына дога кыла бирә.
14 Патша, мон ы ишет еп, бик нык борч уг а төшт е һәм Дан ии лн ы котк арырг а дип
күңеленә беркетте, коя ш баеганч ыга кадәр бөтен көчен куеп аны бәладән йол ып
алырга тырышт ы. 15 Әмма тег е бәндәләр бергәләшеп патша янына килделәр һәм:
– Сиңа мәгъл үм булсын: мадайл ылар һәм фарсылар кан ун ы кушк анча, патша
тарафыннан игълан ителгән бер генә карар да, бер генә фәрман да үзгәртелергә
тиеш түг ел! – дип әйттеләр.
16 Патша әмер бирде, һәм Дан ии лн ы, тот ып алып, арысланнар янына чок ырг а
ташлад ылар. Чок ырга ташлар алд ыннан Дан ии лга патша:
– Бөтен күңелең белән хезмәт иткән Аллаң котк арсын сине, – диде.
17 Аннары, таш алып килеп, чок ырн ың авызын томалад ылар. Дан ии л хак ындаг ы
карарн ың үзгәрмәс бул уы н белдереп, патша үзенең һәм түрәләренең мөһерле йө
зекләре белән ташк а тамга салд ы. 18 Сараена кайт к ач, патша кич буе сураза тотт ы
һәм гадәттәг е күңел ачулардан баш тартт ы; ул төнне аның күзенә йок ы кермәде.
19 Таң атуг а патша торып баст ы һәм ашыг ып арысланнар чок ыры янына килде,
20 кызг ан ыч тавыш белән Дан ии лг а дәшт е:
– Дан ии л, терек зат булган Аллаһ ын ың кол ы, бөтен күңелең белән хезмәт иткән
Аллаң сине арысланнардан котк ара алд ым ы?
21 Патшаг а Дан ии л:
– Мәңг е яшә, патшам! 22 Аллам, минем янга Үзенең фәрештәсен җибәреп, арыс
ланнарн ың авызын томалад ы, һәм алар миңа зыя н салмад ы, чөнк и Аллам алд ында
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минем гөнаһ ым юк, шулай ук сиңа карата да, патшам, мин һичн инд и с җиная ть эш
кылмад ым, – дип җавап бирде.
23 Патша, Дан ии л өчен бик нык сөенеп, аны чок ырдан чыг арырг а боерд ы. Чо
кырдан чыкк ан Дан ии лга һичн инд и зыя н килмәве ачыкланд ы, чөнк и аның бө
тен өмет-ышанычы үз Алласында булд ы. 24 Шуннан патша Дан ии лга гаеп ягуч ы
бәндәләрне китерергә һәм хат ыннары, балалары белән бергә арысланнар янына
чок ырга ташларга кушт ы. Тег еләр чок ыр төбенә җитә дә алмад ы – арысланнар,
ташлан ып, аларн ы өзгәләп бетерде.
25 Әлег е вак ыйг адан соң Дәр әв еш патша җир йөз ендә яшәүче барл ык хал ыкларг а,
кавемнәргә һәм кабиләләргә шунд ый хат юллад ы:
Иминлектә, бәрәкәттә яшәг ез! 26 Минем тарафтан шунд ый фәрман игълан
ителә: патшал ыг ымн ың бөт ен төбәкләрендә бар кеше Дан ии лн ың Алласы
алд ында калт ырап торсын, Аңа зур ихт ирам күрсәтсен!
Ул – мәңг елек булган терек Аллаһ ы!
Аның патшал ыг ы – җимерелмәс,
Аның хак имлег е һичк айчан тәмамланмас!
27
Ул – бәладән Йол ып алуч ы, Котк аруч ы,
җирдә һәм күктә могҗиза-галәмәтләр Күрсәт үче!
Дан ии лн ы арысланнардан йол ып алд ы Ул!
28 Дәр әв еш патшал ык иткән чорда да, фарсы Кир патшал ык иткән чорда да, Да
нии лн ың эшләре гел уңышл ы бард ы.

7

Дан ии лның дүрт җанвар турындагы төше

Бабил патшасы Белшассар тәхеткә утырганн ың беренче елында Дан ии лга
вәх и* иңде. Күргән төшен ул язып куйд ы. 2 Һәм Дан ии л болай диде:
– Төнлә төшемдә мин, Дан ии л, шун ы күрдем: һәр дүрт тарафтан күкләрдән иң
гән җилдән бөек диңг ез кот ырын ырга тот ынд ы; 3 аннары диңг ездән бер-берсенә
охшамаган дүрт зур җанвар килеп чыкт ы. 4 Аның берсе арыслан кебек, ә канатла
ры – бөркетнеке; мин әлег е затн ың канатлары йолк ын уы н, аннары аның, җирдән
күтәрелеп, кеше сыман ике аяг ына торып басуы н һәм аңа адәм йөрәг е бирел үен
күзәтеп торд ым.
5 Икенче җанв ар аюг а охшаг ан. Бер читт ә басып торг ан әлег е җанв арн ың авы
зында өч кабырга сөя г е күренә; аңа: «Тор, күп итеп ит аша!» – дип әйтелгән иде.
6 Аннары капланн ы хәт ерләткән таг ын бер җанв ар пәйда булд ы. Дүрт башл ы
бу җанварн ың сырт ында дүрт данә кош канат ы күренә; бу җанварга хак имлек итү
хок ук ы бирелгән иде.
7 Шуннан соң мин төнлә иңг ән әлег е күр енешт ә җанв арн ың дүрт енчес ен күр
дем. Иск иткеч көчле бу җанварн ың кыяфәте курк ын ыч вә дәһшәтле бул ып, зур
тимер тешләре белән ул бар нәрсәне ботарлап һәм йот ып, калд ыкларын аяклары
белән сытып-изеп бара иде. Әүвәлг еләреннән аерыл ып торган бу җанварн ың ун
1

* 7:1 Вәх и

– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәбәр.
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мөг езе дә бар иде. 8 Мин әлег е мөг езләргә текәлеп торган чакта, шулар арасыннан
таг ын бер кечерәк мөг ез кал ыкт ы да, элекке мөг езләрнең өчесе төбе-тамыры бе
лән йолк ын ып чыкт ы; әлег е соңг ы мөг езнең кешенеке сыман күзләре дә, эреләнеп
сөйләш үче авызы да бар иде.
9 Шуннан соң тәхетләр кит ер еп куе лд ы, һәм әзәл и* Зат Үз урын ына килеп утыр
ды; Аның киемнәре кардай ап-ак, баш ындаг ы чәчләре чиста-саф йон сыман; тә
хете Аның – дөрләп торган уттай, тәхетенең тәгәрмәчләре ялк ындай иде. 10 Аның
карш ыннан утл ы елг а агып чыг а. Аңа хезмәт итүчеләрнең сан ы меңнәрчә һәм
меңнәрчә – хозурында басып торуч ылар исәпсез-хисапсыз иде. Шунда хөкемчеләр
мәхкәмә башлад ы, һәм китаплар ачылд ы.
11 Мин тег е соңг ы мөг езг ә кар ап, аның тәк әбб ер сүзл әр ен ишет еп торд ым.
Мин күрдем ки, дүрт енче җанв арн ың җан ын кыеп, гәүдәс ен туракл ап утк а сал
дыл ар. 12 Башк а җанв арл ард ан исә хак имлек алынд ы, гомер сөр ешләр енең чиг е
билг еләнде.
13 Ошбу төнг е төшемдә мин шун ы да күрдем: менә, күкт әг е бол ытлар белән бер
гә адәм угл ына охшаган берәү килә. Әзәл и Зат янына җиткәч, ул Аның хозурына
китерелде. 14 Барл ык хал ыклар, кавемнәр һәм кабиләләр әлег е адәмгә табынсын
өчен, аңа хак имлек, дан-хөрмәт вә патшал ык бирелде. Аның хак имлег е мәңг е тә
мамланмас, һәм патшал ыг ы Аның җимерелмәс.
15 Мин, Дан ии л, хафаг а төшт ем, күрг әннәр ем мине борч уг а салд ы. 16 Шунда
басып торган берәүнең янына килдем дә әлег е хәлләрнең асыл ына төшендерүен
үтендем, шуннан ул, минем белән сөйләшә башлап, боларн ың мәгънәсен аңлат
ты: 17 «Әлег е дүрт зур җанвар – җирдә дүрт патшал ык күтәрелеп чыгачак дигәнне
аңлата. 18 Соң ыннан патшал ыкн ы Аллаһ ы Тәгаләнең изг еләре кабул итеп алачак,
һәм аларн ың патшал ыг ы мәңгедән-мәңгегә дәвам итәчәк».
19 Шуннан мин һәммә нәрс әне бот арлап һәм йот ып, калд ыкларын аяклары бе
лән изә-сыта баруч ы, тимер тешле, бак ыр тырнакл ы, башк алардан нык аерыл ып
торган тег е коточк ыч дүртенче җанварн ың нәрсә аңлат уы н белергә теләдем; 20 шу
лай ук җанварн ың баш ындаг ы ун мөг ез турында һәм төбе-тамыры белән өч мөг ез
йолк ынганнан соң үсеп чыкк ан, күзләре, тәкәббер сүзләр сөйләүче авызы булган,
башк алардан зуррак күренгән соңг ы мөг ез хак ында кызыксынд ым. 21-22 Чөнк и мин
әлег е соңг ы мөг езнең изг еләргә карш ы суг ыш башлап җибәрүен һәм аларн ы җиңә
баруы н күреп торд ым. Бу хәл әзәл и Зат килгәнчегә кадәр дәвам итте; Ул килгәч,
Аллаһ ы Тәгалә изг еләре файдасына хөкем чыгарылд ы, һәм аларга, шулай итеп,
патшал ыкн ы биләп алыр вак ыт җитте.
23 Мин мөр әҗәг ать иткән тег е зат бу хакт а болай диде: «Җанв арн ың дүрт енче
се – җир йөзендә башк а патшал ыклардан үзгә булган, бар дөнья н ы ботарларга,
йотарга, таптарга-изәргә әзер торган дүртенче патшал ыкн ы аңлата. 24 Ә тег е ун
мөг ез түбәндәг ене белдерә: әлег е патшал ыкта ун патша күтәрелеп чыгачак, алардан
соң исә бөтенләй башк а, әүвәлг еләреннән аерыл ып торган патша аякк а басачак та
тег е алдаг ыларн ың өчесен үзенә буйсынд ырачак; 25 тора-бара ул Аллаһ ы Тәгаләгә
* 7:9 Әзәл – баш ы булмаг ан үткән заман; мәңг елек. (Әзәл и – «әзәл» сүз еннән ясалг ан сыйфат.)
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карш ы сүзләр сөйләя чәк, Аның изг еләрен җәберләя чәк; ул хәтта изг е бәйрәмнәрне,
Кан унн ы үзгәртергә ния т итәчәк. Өч ел ярым дәвам ында изг еләр язм ыш ы аның
кул ында булачак. 26 Әмма хөкемчеләр мәхкәмә башлап, хак имлек аңардан алына
чак, һәм ул тәмам юк ителәчәк. 27 Күк гөмбәзе аст ындаг ы бөтен патшал ыкларн ың
көч-кодрәте, хак имлек хок ук ы һәм бөеклек-мәһабәте исә Аллаһ ы Тәгаләнең изг е
халк ына биреләчәк. Аның патшал ык итүе мәңг елек булачак, башк а бөтен хак им
нәр Аңа табыначак һәм буйсыначак».
28 Шуш ын ың белән сүз ем тәмам. Мин, Дан ии л, бик нык хафаг а төшт ем, хәтт а
йөзем караңг ыланд ы. Алай да боларн ың һәммәсен күңелемә сал ып куйд ым.

8

Дан ии лның сарык тәкәсе вә кәҗә тәкәсе турындагы төше

Белшассар патша хак имлег енең өченче елында миңа, Дан ии лг а, әүв әлг ечә
таг ын бер күр енеш иңде. 2 Күз алд ыма килг ән әлег е күр енешт ә мин үземне
Элам өлкәсендәг е Шушан ныг ытмасында, Улай елг асы буенда күрдем. 3 Баш ымн ы
күт әр еп карасам, ике озын мөг езле сарык тәкәс е елг а буенда басып тора, имеш;
мөг езләрнең берсе озынрак бул ып, шул озынрак диг әне соңрак үсеп чыкк ан икән.
4 Мин әлег е тәкәнең көнбат ыш, төнья к һәм көнья к тарафл арг а борыл ып сөз енг әнен
күр еп торд ым. Ул тәкәг ә бер җанв ар да карш ы тора алм ый, һәм беркем аңардан
котк ара да алм ый иде. Тәкә ни теләс ә, шун ы эшләде һәм зур бөеклек яулад ы.
5 Мин шуш ыл ар турынд а уйл аг ан арад а, көнб ат ышт ан, бөт ен җир йөз ен иң
ләп, тоя клары белән җирг ә дә орынм ыйча, бер кәҗә тәкәс енең килг әне күр енде.
Аның ике күз арасында бик зур мөг ез е бар иде. 6 Әлег е кәҗә тәкәс е бая мин елг а
буенда күрг ән ике мөг езле сарык тәкәс енә таба юнәлде һәм гайр әтләнеп аңа таба
ырг ылд ы. 7 Кәҗә тәкәс енең сарык тәкәс енә якын килг әнен дә, җан ачуы белән
аңа ташлан ып, сарыкн ың ике мөг ез ен сынд ырг ан ын да мин күр еп торд ым. Сарык
тәкәс енең аңа карш ы торырг а көче җитмәде, кәҗә тәкәс е аны җирг ә егып салд ы
да тоя клары белән тапт ап бет ерде; сарык тәкәсен котк арырдай беркем табылмад ы.
8 Шунн ан соң кәҗә тәкәс е зур бөеклекләрг ә ирешт е, куә тләнеп китт е; әмм а
көчәеп киткәч кенә, зур мөг езе сын ып төшт е дә аның урын ына җиһ анн ың дүрт
тарафына карап торг ан дүрт олы мөг ез үсеп чыкт ы. 9 Аннары шуларн ың берсеннән
таг ын бер – кечер әк мөг ез күренде; әлег е мөг ез көнья к вә көнч ыг ыш һәм гүз әл
җир* тарафына юнәлеп куә тләнеп китт е. 10 Ул, үсә торг ач, күк гаскәренә кадәр
күтәрелеп җитт е һәм гаскәрнең бер өлешен, шулай ук җисем-йолдызларның бер
өлешен җирг ә аударып ташлап, аларн ы таптап-изеп бет ерде; 11 тора-бара, тәкәб
берләнеп, хәтта күк гаскәренең Хуҗ асына карш ы чыкт ы: Аңа көндәлек корбан
кит ерүне туктатт ы, Аның Изг е йорт ы булг ан урынн ы җимерде. 12 Мөг езнең явыз
лыг ы арк асында күк гаскәре аның кул ына бирелде, һәм көндәлек корбан кит ерүләр
тукталд ы. Әлег е мөг ез хак ыйк атьне җирг ә сал ып таптад ы һәм, нәрсәг ә тот ынса
да, теләг енә ирешт е.
13 Шунда мин ике изг енең* сөйләшеп торуы н ишетт ем. Берс е икенчес еннән:
1

* 8:9 ...гүз әл
* 8:13 ...ике

җир... – Биредә Исраи л күздә тот ыла (11:16, 41 дә шул ук мәгънә).
изгенең... – Биредә фәрештәләр турында сүз баруы ихт имал.
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– Күренештәг е бу хәлләр: көндәлек корбаннар, бөлдерг еч фетнә, Изг е йортн ың
вәйран* бул уы һәм күк гаскәренең мәсхәрә ител үе кайчанга кадәр дәвам итәр? –
дип сорад ы.
14 Мин монд ый җав ап ишетт ем:
– Ике мең дә өч йөз тапк ыр таң атып, кич җиткәнчегә кадәр. Шуннан соң Изг е
йортта элекке тәрт ипләр урнашт ырыл ыр.
15 Менә мин, Дан ии л, шуш ы күр енешләрне тамаша кыл ып, аларг а аңлатма эзлә
гән вак ытта, минем карш ымда ир-ат кыяфәтендә бер зат пәйда булд ы, 16 һәм шул
чакн ы Улай елгасын ың уртасыннан кемдер тавыш бирде:
– Җәбраи л! Әлег е күренешнең асыл ын аңлат шуңа!
17 Шуннан Җәбраи л минем яныма килде, мин исә, кот ым алын ып, йөз ем белән
җиргә капланд ым; ул миңа болай диде:
– И адәм угл ы, белеп тор: бу күренеш ахыр заманн ы аңлата.
18 Җәбраи л сөйләг ән чакт а, мин аңымн ы җуйг ан хәлдә йөзт үб ән җирдә ята бир
дем; шуннан ул, орын ып, мине аяг үрә баст ырд ы һәм әйтте:
19 – Мин сиңа соңг ы көннәрдә – Аллаһ ын ың ачул ы чаг ында – ни-нәрсәләр
буласын ачып бирмәкчемен; әлег е күренеш алдан билг еләнгән заман ахырына мө
нәсәбәтледер. 20 Син күргән ике мөг езле сарык тәкәсе ул – Мадай һәм Фарсы пат
шаларыд ыр. 21 Йонлач кәҗә тәкәсе исә – Яван* патшасы, аның ике күз арасындаг ы
зур мөг ез – Яванн ың беренче патшасыд ыр. 22 Шуш ы мөг ез сынгач, аның урын ына
үсеп чыкк ан дүрт яңасы – әлег е илдә күтәрелеп чыгачак дүрт патшал ыкт ыр; әм
ма болары беренче патшал ык кадәр көчле булмая чак. 23 Патшал ыкларн ың соңг ы
көннәрендә, кыл ынган гөнаһлар чамадан ашк ач, тәхеткә оятсыз вә мәкерле бер
патша утырачак. 24 Әлег е патша, үз көче белән булмаса да, ныклап аяг ына басачак
һәм коточк ыч вәйранл ыкк а сәбәпче булачак; нинд и эшкә тот ынса да, теләг енә
ирешәчәк; көчлеләрне дә, изг е хал ыкн ы да һәлакәткә дучар итәчәк. 25 Хәйләкәр
бу патша, мәкер-ялганны эшкә җиг еп, уңышк а ирешәчәк һәм үзен бөекләрг ә
тиңләячәк. Кисәтеп торм ыйча, бик күпләрнең гомерен кыя чак, тора-бара хәтта
түрәләрнең Түрәсенә карш ы күтәреләчәк, ләк ин орып сал ыначак, тик бу гамәл
кеше кул ы белән эшләнмәя чәк.
26 Таңнар атуы, кичләр җит үе хак ында сиңа иңг ән күр енеш хак дөр ест ер. Әмма
күргәннәрең турында әлегә дәшм и тор, чөнк и ул тиз генә торм ышк а ашмас.
27 Шуннан мин, Дан ии л, тәмам хәлем кит еп, берн ичә көн авырып ятт ым. Терелеп
торгач, патшан ың йом ышларын үтәргә керештем. Күргәннәрем мине соң дәрәҗәдә
гаҗәпкә калд ырд ы, минем өчен алар аңлаешсыз иде.

9

Дан ии лның халык өчен дога кылуы

Мадайл ы Ахашверош угл ы Дәрәвеш килдан иләр патшасы итеп куелган елн ы
мин, Дан ии л, язмалар укып, сРаббын ың Ирем ия пәйгамбәргә әйт кән сүзләре
буенча, Иерусал имнең җитмеш ел хәрабә хәлендә ятасын аңлад ым. 3 Шуннан мин,
1-2

* 8:13 Вәйран
* 8:21 Яван

– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
– Грец ия нең борынг ы атамасы.
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ураза тот ып, ступас тук ымага төренеп, баш ыма көл сибеп, догаларымн ы кыла-кыла,
ялынып-ялварып, йөземне Хуҗа-Хакимгә, Аллаһ ыга юнәлттем. 4 Раббы Аллама
гыйбадәт кыл ып һәм гөнаһларыбызн ы тан ып, болай дидем:
– И Хуҗа-Хакимем, бөек вә дәһшәтле Аллаһ ы! Сине ярат уч ы вә боерыкларыңн ы
үтәүчеләр белән сКилеш ү саклауч ы, аларга мәрхәмәт күрсәт үче – Синдер! 5 Си
нең алда гөнаһл ы без. Бозык вә яман эшләр кылд ык, Сиңа карш ы баш күтәрдек,
боерыкларыңнан вә карарларыңнан читкә тайп ылд ык, 6 Синең колларың булган
с
пәйгамбәрләрнең безнең патшаларга, түрәләргә, ата-бабаларга, ил халк ына Синең
исемнән сөйләгән сүзләренә колак салмад ык.
7 И Хуҗа-Хакимем, дөр еслек Синең якт а, ә безнең – Сиңа карш ы чыг ып хыя нәт
иткән өчен, төрле илләргә сөрелгән, якында яисә еракта яшәгән Яһүдә вә Иеру
сал им кешеләренең, барча исраи л иләрнең йөзенә кара ягылган бүг ен. 8 И Раббым!
Патшаларыбыз да, түрәләребез дә, аталарыбыз да – барыбыз рисвай булд ык, чөнк и
Сиңа карата гөнаһ эш кылд ык. 9 Хуҗа-Хаким, Аллабыз шәфк атьле вә кичерүчән,
без исә Аңа карш ы баш күтәрдек, 10 Раббы Аллабызн ың сүзләренә колак салмад ык,
Үзенең коллары – пәйгамбәрләр аша юллаган кан уннары буенча гамәл кылма
дык. 11 Бөтен Исраи л халк ы Синең Кан ун ыңн ы бозд ы һәм, тавыш ыңн ы ишетмәс
өчен, Синнән читкә борылд ы. Сиңа карш ы гөнаһ кылган өчен, Аллаһ ы кол ы Му
са кан ун ында язылган ләгънәт-каргышлар безгә төште. 12 Син безгә һәм безнең
хак имнәргә төбәп әйт кән сүзләреңне үтәдең – Иерусал имне күк гөмбәзе аст ында
моңарч ы күрелмәгән зур бәла-казаларга дучар иттең. 13 Муса кан ун ында язылган
бөтен бәла-казалар безнең өскә ишелеп төште; әмма без, гөнаһ кыл удан туктамыйча,
Раббы Аллабызн ың йөз нурын эзләмәдек, Аның хак ыйк атен тан ымад ык. 14 Раббы,
һич икеләнм ичә, безгә әлег е бәла-казаларны җибәрде. Раббы Аллабызн ың барл ык
эш-гамәлләре хакт ыр; тик без Аның тавыш ына колак салмад ык.
15 И Хуҗа-Хаким, и Аллабыз! Син, кодр әтле кул ың белән Үз халк ыңн ы Мисыр
иленнән алып чыг ып, исемеңне бүг енг е көнгә кадәр данл ыкл ы иттең. Без исә гө
наһ вә яман эшләр кылд ык. 16 И Хуҗа-Хакимем, Синең хакл ыл ыг ыңа өметләнеп
ялварып сорыйм: Үз шәһәрең Иерусал имнән, Синең изг е тавыңнан ачуы ң вә яр
суы ң китсә иде. Гөнаһларыбыз, аталарыбызн ың хилаф эшләре арк асында Иеру
сал им вә Синең Үз халк ың әйләнә-тирәдә яшәүчеләрнең мәсхәрәсенә калд ы. 17 И
Аллабыз, кол ыңн ың догалары һәм ялварулары колаг ыңа барып ирешсә иде! Үзең
хак ына, Хуҗа-Хакимем, харап ителгән Изг е йорт ыңа якт ы караш ыңн ы юнәлтсәң
иде! 18 Колаг ыңн ы сал ып ишетсәң иде, и Аллам! Күзләреңне ачып, Синең исемне
йөрт кән шәһәрнең ташланд ык хәлгә кил үен күрсәң иде! Үзебез тәкъва булганга
түг ел, бәлк и Син иск иткеч рәх имле булганга ялварабыз. 19 И Хуҗа-Хакимем, колак
салч ы! И Хуҗа-Хакимем, кичер безне! И Хуҗа-Хакимем, күз сал ып сораган ыбыз
ны бир безгә! Үзең хак ына, и Аллам, соңгарма! Чөнк и шәһәр дә, халк ың да Синең
исемеңне йөртә.
Җитмеш тапкыр җид ешәр ел
20 Үзем, халк ым Исраи л кылг ан гөнаһларн ы тан ып, мин һаман сөйл и, дог а кы
ла бирдем. Алламн ың изг е тавы хак ына Раббы Аллама ялваруы мн ы дәвам иттем.
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Шулчак, мин дога кылган вак ытта, әүвәлрәк миңа күренгән Җәбраи л җитез ге
нә яныма очып килде. Бу хәл кичке корбан китерү вак ыт ында булд ы. 22 Ул, мине
өйрәтеп:
– Дан ии л! Мин сиңа иңгән вәх ине төшендерер өчен килдем. 23 Син дога кыла
башлауга – сиңа җавап бирелде, һәм менә мин аны сиңа җиткерергә килдем, чөнк и
син Аллаһ ын ың кадерлеседер! Син бу хәбәрне аңлап, әлег е күренешнең асыл ына
төшен, – диде. – 24 Җиная тьләрне туктат у, гөнаһ һәм гаеп эшләрдән арын у өчен,
мәңг елек хаклык-дөреслек урнашт ыру, иңгән вәх инең дә, пәйгамбәрнең хакл ыг ын
да раслау, Иң изг е бүлмәне май сөртеп изг еләштерү өчен, синең халк ыңа һәм синең
изг е шәһәреңә җитмеш тапк ыр җидешәр ел* вак ыт билг еләнде. 25 Димәк ки, син
шуш ыларн ы белеп тор һәм асыл ына төшен: Иерусал имне яңадан торг ызырга әмер
бирелгәннән алып май сөртелгән хак им килгәнчегә кадәр җиде тапк ыр җидешәр
ел һәм алтм ыш ике тапк ыр җидешәр ел үтәр; шуш ы вак ыт эчендә, шәһәр тирәл и
озын чок ыр казыл ып, урамнар өр-яңадан төзекләнер, әмма заманалар авыр бул ыр.
26 Алтм ыш ике тапк ыр җидешәр ел үтүг ә, май сөрт елг ән затн ың гомер е кис елер
һәм аның бернәрсәсе дә калмас. Шуннан соң илгә ябырылган бер хак имнең хал
кы шәһәрне һәм Изг е йортн ы җимерер. Мон ың азаг ы су таш у кебек башланачак;
алдан билг еләп куелган шуш ы вәйранл ык суг ыш беткәнче дәвам итәчәк. 27 Әлег е
хак им, бик күп хал ыклар белән җиде елга килеш ү төзеп, килешенгән вак ытн ың
ярт ысы җиткәнче үк, корбан-бүләкләр китерүне туктат ыр һәм Изг е йортк а нәҗес
бер нәрсә* кертеп урнашт ырыр. Бу хәл Изг е йортн ы вәйран итүче хак имнең алдан
билг еләп куелган һәлакәтенә кадәр дәвам итәр.
21

10

Диҗлә елгасы буе нда Дан ии лга иңгән күренеш

Фарсы патшасы Кир тәхеткә утырг анн ың өченче елында Бәлт ешассар
исемен йөрт кән Дан ии лга вәх и – зур суг ыш турындаг ы хак хәбәр иреште;
аның асыл ына Дан ии л үзенә иңгән күренештән төшенде.
1

Ул көннәрдә мин, Дан ии л, инде өч атна зур кайг ыда идем. 3 Өч атна дәвам ын
да мин тәмле икмәк капмад ым, авызыма ит вә шәраб алмад ым, хуш исле майлар
да сөртенмәдем.
4 Бер енче айн ың егерме дүрт енче көнендә, мул сул ы Диҗлә елг асы буенда басып
торганда, 5 мин, күземне күтәреп, югары карад ым һәм карш ымда җитен киемнә
ре өстеннән Уфаз алт ын ыннан ясалган пута буган бер ир кешене күрдем. 6 Аның
гәүдә-сыннары хризол ит таштан коелган диярсең, йөзе яшен якт ысы сыман, күзлә
ре уттай балкып-җемелдәп тора, аяк-куллары шомарт ылган бак ыр кебек ялт ырый,
тавыш ы исә бик күп кешеләрнең шау-гөр килеп сөйләш үен хәтерләтә иде.
2

* 9:24 ...җид еш әр ел... –

Төп нөсхәдә «атна» дип язылг ан; мон ы «җиде ел» дип тә аңларг а мөм
кин (9:25, 26, 27 дә шул ук мәгънә).
* 9:27 ...Изг е йортка нәҗ ес бер нәрсә... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Изг е йорт ны
ташланд ык хәлг ә кит ерүче нәҗес бер нәрсә. Биредә мәҗ үсиләрнең пот-сыннары турыда
сүз бара.
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7 Әлег е күр енеш бары тик миңа – Дан ии лг а гына иңде, янәшәмдәг е кешеләр
исә аны күрмәде, әмма аларн ы бик кат ы курк у биләп алып, кайсы кая яшеренергә
ашыкт ы. 8 Мин, әлег е гаҗәеп күренешкә текәлеп, берүзем торып калд ым. Шуннан
мин хәлсезләнеп киттем, йөзләрем мәетнеке сыман агард ы, көчем бетте. 9 Анна
ры мин аның тавыш ын ишеттем, ишеттем дә, аңымн ы җуеп, йөзем белән җиргә
капланд ым. 10 Әмма шунда миңа бер кул орынд ы һәм мине, дер калт ырап торган
хәлемдә тезләремә тезләндереп, кулларыма тая нд ырд ы.
11 Аннары миңа орынг ан кеше болай диде:
– Дан ии л, Аллаһ ын ың кадерлесе! Әйтергә җыенган сүзләремнең асыл ына тө
шенсәң иде; аяг ыңа торып бас, чөнк и мин синең яныңа җибәрелдем.
Шуш ы сүзләрдән соң мин, нык дулк ынлан ып, аяг ыма торып баст ым. 12 Әлег е
кеше үзенең сүзен дәвам итте:
– Курыкма, Дании л! Һәммә нәрсәне дөрес аңлар өчен, Аллаң алдында түбәнчелек
күрсәтергә дип йөрәг еңне беркеткән беренче көннән үк синең сүзләрең кабул бул
ды; һәм менә мин синең сүзләрең буенча килеп җиттем. 13 Фарсы патшал ыг ын ың
түрәсе* егерме бер көн буена миңа карш ыл ык күрсәткән иде; Фарсы патшалары
янында чакта миңа ярдәмгә олуг түрәләрнең берсе Микәи л килде. 14 Ә хәзер мин
халк ыңн ы киләчәктә нәрсә көткәнен аңлат ырга дип килдем, чөнк и сиңа иңгән
күренеш алдаг ы көннәргә мөнәсәбәтле.
15 Ул шуш ы сүзләрне сөйләг ән чакт а, мин, йөз ем белән җирг ә капланг ан ки
леш, өнсез-тынсыз булд ым. 16 Шуннан килеш-килбәте белән кешегә охшаган берәү
иренемә каг ылд ы, һәм мин, авызымн ы ачып, карш ымда басып торуч ыга дәштем:
– Әфәндем! Әлег е күренештән күңелемне авыр хәсрәт баст ы, һәм буы ннарым
ның хәле китте. 17 Ничек итеп мин, синең кол ың, син әфәндем белән сөйләшә
алыйм – һич көчем калмад ы, сул ыш ым кысылад ыр.
18 Шулчакн ы кеше кыяф әт ендәг е тег е зат янә миңа каг ылд ы, һәм буы ннарыма
кабат көч кайтк андай булд ы.
19 – Курыкма, Аллаһ ын ың кадерлес е! Иминлек сиңа! Бат ыр бул, нык тор! – ди
де ул миңа.
Ул минем белән сөйләшкәндә, миңа хәл кереп:
– Сөйлә, әфәндем, чөнк и син миңа кабат көч бирдең, – дидем.
20-21 Шуннан ул әйтт е:
– Синең яныңа ни өчен килгәнемне беләсеңме? Мин сиңа Хак ыйк ать китабын
да нәрсә язылганн ы әйтмәкчемен. Шуннан соң мин, Фарсы түрәсе белән көрәшер
өчен, кире китәм; ул җиңелгәннән соң, Яван түрәсе килер. Аларга карш ы көрәштә
түрәг ез Микәи лдән башк а теләктәшлек күрсәт үче һичкемем юкт ыр.

11

Мадайл ы Дәрәвеш хак имлег енең беренче елында исә Микәи лнең төп та
ян ыч ы вә яклауч ысы мин булд ым.
2 Хәз ер мин сиң а хак дөр еслекне ачам: Фарсы иле белән таг ын өч патш а идар ә
итәчәк, аннары дүрт енче патша килер; ул үзенә кадәр хак имлек иткән патша
1

* 10:13 Түрә

– биредә «фәрештә» мәгънәсендә.
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ларн ың һәммәсенә караг анда баерак бул ыр. Байл ыг ы ярдәмендә ныг ыг ач, бар
хал ыкларн ы да Яван патшасына карш ы чыг арг а күтәрер. 3 Шуннан соң гаҗәеп
көчле патша килер. Аның хак имлег е чиксез бул ыр, һәм ул ни теләсә – шун ы эш
ләр. 4 Әмма ныг ып кына килг ән чакта, аның патшал ыг ы җимерелер һәм, нәсел
варислары арасында бүленм ичә, дүртесе дүрт тарафк а караган кисәкләргә аерыл ыр,
һәм алар инде әүв әлг е патшал ык сыман куә тле булмас; шулай итеп, патшал ык
чит кешеләр кул ына күчәр. 5 Көнья к патшасы көчәеп-ныгып китәр, әмма аның
гаскәр башл ыкларыннан берсе, патшасын узд ырып, үзе хак имлек итә башлар. Ул
бик зур көч-куәткә ия бул ыр. 6 Берн ичә елдан патшалар уртак тел табар: көнья к
патшан ың кызы, ике арадаг ы мөнәсәбәтләрне яхш ырт у максат ыннан, төнья к пат
шаг а кия үг ә чыг ар, әмма хак имлекне кыз үз кул ында тот ып кала алмас, төнья к
патшан ың хак имлег е дә дәв ам итмәс: кыз, аның иярченнәре, баласы вә арк адаш ы
хыя нәт корбан ы булачак. 7 Соңрак әлег е кызн ың кардәшләреннән бер әү аның
урын ын биләр һәм, төнья к патшан ың гаскәрләренә һөҗ үм итеп, аның скальг а
сына бәреп кереп, җиң ү яулар. 8 Шундаг ы потларн ы, коеп эшләнг ән сыннарн ы,
шулай ук алтын-көмештән ясалг ан зиннәтле савытларн ы үзе белән Мисырг а алып
китәр; шуннан соң төнья к патшан ы берн ичә ел дәв ам ында тын ычл ыкта калд ы
рыр. 9 Төнья к патша исә, көнья к патша җирләренә һөҗ үм итеп караса да, үз иленә
әйләнеп кайт ырг а мәҗбүр бул ыр. 10 Шуннан аның угыллары, суг ышк а әзерләнеп,
күп санл ы гаскәр туплар; әлег е гаскәр ташк ын су сыман дошман ына таба ург ы
лыр һәм көнья к патшан ың кальг асына кадәр барып җитәр. 11 Көнья к патша, бик
кат ы ачуы чыг ып, төнья к патша белән алышк а чыг ар; төнья к патша, зур гаскәр
җыйса да, тар-мар ителер. 12 Дошман ы җиңелг әннән соң, көнья к патша меңләг ән
кешене кырып сал ып масаеп китәр; тик аның уңышлары озын гомерле булмас,
13 чөнк и берн ичә елд ан төнья к патш а әүв әлг едән дә зурр ак гаскәр тупл ар – нык
коралланг ан күп санл ы суг ышч ылары белән кабат яуг а кузг ал ыр. 14 Ул көннәрдә
бик күпләр көнья к патшаг а карш ы күтәрелер; синең халк ың арасыннан байтак
тынг ысыз кешеләр, үзләренә иңг ән күренешне гамәлг ә ашырыр өчен, шулай ук
аңа карш ы чыг ар, ләк ин уңышк а ирешмәс. 15 Төнья к патша килер дә, ныг ыт ылг ан
шәһәрләрнең берсе тир әл и туфрак өемнәре күтәрт еп, аны басып алыр – көнья к
гаскәрләренең карш ы торырг а көче җитмәс, хәтта иң гая рь суг ышч ылар да җиңе
лер. 16 Төнья к патша алар белән үз ихт ыя рынча гамәл кыл ыр, бер әү дә аңа карш ы
тора алмас; һәм гүз әл җирдә ул үз хак им ия т ен урнашт ырып, бөт ен ил аның кул
аст ында кал ыр. 17 Ул, патшал ыг ын ың бөт ен көчен туплап, көнья к патшан ы тә
мам юк итәрг ә карар кыл ыр һәм шул максаттан, көнья к патша белән бәйләнешкә
кереп, кызларын ың берсен аңа кия үг ә бирер. Әмма аның ния т е уңышк а иреш
мәс, моннан аңа берн инд и файда булмас. 18 Шуннан ул үзенең караш ын диңг ез
буендаг ы төб әкләрг ә таба юнәлт ер, аларн ың күбесен яулап та алыр, тик андаг ы
яубашларыннан бер әү баск ынч ын ың тәкәбберлег енә чик куя р – аны хур итәр.
19 Шунн ан соң төнья к патш а, чиг енеп, үз җир ендәг е хисар-кальгаларына юнәлер,
әмма юлда һәлакәткә очрап гомере киселер.
20 Аның урын ына тәхеткә яңа бер хак им килер һәм, данл ыкл ы патшал ыг ын асрау
өчен, үз кешесен сал ым җыярга җибәрер. Ләк ин озакламый әлеге хак им үзенең әҗә
1306

Дан ии л 11

лен табар, тик аның үлеме кемнеңдер ярсуыннан яисә яу кырында булмас. 21 Аңардан
соң тәхеткә күрексез, патшал ыкк а хок ук ы булмаган бер кеше утырыр – ул, көтмә
гәндә килеп, патшал ыкн ы төрле хәйлә-мәкер корып алыр. 22 Әлег е патша иск иткеч
зур һәм көчле гаскәрләрне тар-мар китерер, хәтта Килеш үнең түрәсен* дә юк итәр.
23 Ул, илләр белән килеш үләр төз ес ә дә, ялг ан илә эш итәр; тарафдарлары аз санл ы
бул уга да карамастан, тора-бара көчәеп китәр. 24 Әлег е патша, һич көтмәгәндә бай
өлкәләргә һөҗ үм итеп, ата-бабалары эшләмәгәнне эшләр, ган имәтләрне*, таланган
малны һәм байлыкны үзенең иярченнәренә таратып бетерер, ныгытма-кирмәннәрне
басып алырга ния т корыр, әмма болар барысы да озакк а бармас.
25 Шунн ан ул, үзенең көч-куәтен вә бат ырл ыг ын җиг еп, күп санл ы гаск әр е
белән көнья к патшаг а яу сал ыр. Көнья к патша үзенең зур вә иск иткеч көчле гас
кәр е белән аңа карш ы торыр, әмма уңышк а ирешмәс, чөнк и аңа карш ы хәйлә
корыл ыр – 26 патшан ың табындашлары булг ан иң якын кешеләр аны юк итәрг ә
тырыш ыр; аның гаскәр е тар-мар ителер, күп суг ышч ылары һәлак бул ыр. 27 Әле
ге патшаларн ың һәр икес е, күңелләр ендә ачу-мәкер саклаг ан килеш, бер өст әл
янына утырырлар һәм бер-берсенә ялг ан сөйләрләр, тик максатларына ирешмәс
ләр, чөнк и алдан билг еләп куелг ан соңг ы көннәр әле җитмәг ән бул ыр. 28 Төнья к
патша, исәпсез-хисапсыз мал-мөлкәт төя п, үз иленә юл алыр. Ул, Изг е килеш үг ә*
карш ы чыг арг а күңеленнән карар кыл ып, үз ния т ен торм ышк а ашырырг а кер е
шер, аннары иленә кайт ыр.
29 Билг еләнг ән вак ыт ы җиткәч, төнья к патша кабат көнья кк а һөҗ үм итәр, әмма
бу соңг ы орыш әүвәлг есе сыман уңышл ы булмас. 30 Чөнк и китт иләрнең кораблары
аңа карш ы чыгар һәм ул, рух ы сүнеп, кире борыл ыр һәм үзенең бөтен ачуы н Изг е
килеш үгә юнәлт ер. Үз иленә әйләнеп кайт к ач, Изг е килеш үдән читкә тайп ыл
ганнарга ул илт ифат ын күрсәтер. 31 Аның гаскәре, Изг е йорт ныг ытмасын яулап
алып, аны нәҗесләр: көндәлек корбан кит ерүләрне туктат ыр һәм Изг е йортн ы
вәйран хәлгә китерүче нәҗес бер нәрсә кертеп урнашт ырыр. 32 Төнья к патша, ял
ган сүзләр сөйләп, ялагайлан ып, Изг е килеш үдән йөзләрен чөергән бәндәләрне
үз ягына аударыр, ләк ин үз Алласына тугры калган адәмнәр аңа карш ы торыр,
33 гакыл-зирәклеккә ия булг аннары хал ыкк а үгет-нәсыйхәтләр бир ер, гәрчә үзлә
рен күпмедер вак ытлар дәвам ында кыл ычтан узд ырсалар, учакларда янд ырсалар,
зинданга ташлап, мал-мөлкәтләрен талап алсалар да. 34 Афәтле чакларында аларга
бераз ярдәм күрсәтелер, тик аларга куш ылган адәмнәрнең байтаг ы икейөзле бу
лып чыгар. 35 Гакыл-зирәклеккә ия булганнарн ың кайберләре газапларга дучар
ителер: алдан билг еләп куелган вак ыт әле җитмәгәнгә күрә, әлег е сынаулар аларга
пакьләнү-чистарыну, сафлан у өчен җибәрелер.
36 Төнья к патша ни теләс ә – шун ы эшләр, тәмам масаеп кит еп, үзен илаһлар
дан өстен куя р, аллаларн ың Алласы хак ында яман сүз сөйләр, һәм афәтле көннәр
* 11:22

...Килеш үнең түрәсен... – Изг е йортта хезмәт итүче баш рух ан и яки Мисырн ың баш
каһ ине (рух ан ие) дип фаразлана.
* 11:24 Ганим әт – суг ышт а кулг а төшкән байл ык; русч асы: троф ей.
* 11:28 Изг е кил еш ү – бир едә «яһүд иле, яһүд дине» мәгънәс ендә.
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беткәнчегә кадәр аның эшләре, тәкъд ирдә язылганча, уңышл ы гына барыр. 37 Ул
ата-бабалары табынган илаһларн ы да, хатын-кызлар яратк ан илаһн ы да санга сук
мас, бер генә аллан ы да кирәксенмәс, чөнк и ул боларн ың һәммәсеннән үзен өстен
куя р. 38 Болар урын ына хисар-кальгаларны химая кыл уч ы илаһк а гына табын ыр;
ата-бабаларына мәгъл үм булмаган шуш ы илаһк а ул алтын-көмеш, асылташлар,
кыйммәтле бүләкләр белән хөрмәтен күрсәтер; 39 чит илаһ ярдәме белән ул яхш ы
лап ныг ыт ылган кирмәннәргә һөҗ үм итәр. Үзен олуг патша дип тан ыганнарга зур
хөрмәт күрсәтер, аларн ы күп хал ыклар өстеннән идарәче итеп билг еләр, аларга
бүләккә җир бүлеп бирер.
40 Ахыр заман җиткәндә, аңа карш ы көнья к патша яу чыг ар; төнья к патша исә
суг ыш арбалары, атл ы җайдаклары, күп санл ы кораблары белән өермәдәй аңа кар
шы күтәрелер. Ул, байтак илләргә һөҗ үм итеп, ташк ын судай аларн ы иңләп узар;
41 шулай ук гүз әл җирне дә басып алыр – бик күп кешеләрнең гомер е кис елер; аның
кул ыннан бары тик сЭдом вә сМәаб халк ы һәм Аммон башл ыклары гына кот ыл ып
кал ыр. 42 Ул таг ын берн ичә илгә кул озайт ыр, хәтта Мисыр да аңардан кот ыла ал
мас. 43 Мисырн ың хәзинәдәг е бөтен байл ыг ы, алтын-көмеше аңа күчәр, аннары
лубиләр* белән хәбәш иләргә дә чират җитәр. 44 Әмма көнч ыг ыш һәм төнья ктан
килгән хәбәрләр аны курк уга сал ыр, һәм ул котырынып-ярсып бик күпләрне ха
рап итәргә, кырырга тот ын ыр. 45 Шуннан ул гүзәл изг е тау белән диңг ез арасында
үзенең мәһабәт чат ырларын корып җибәрер; тик шул җирдә әҗәлен табар, һәм
азакк ы сәгатендә аңа ярдәм кул ы сузуч ы булмас.

12

1

2

3

Шул вак ытн ы синең халк ыңн ың химая чесе булган
бөек түрә Микәи л килер.
Милләт-кавемнәр барл ыкк а килгән заманнардан бирле
күрелмәгән коточк ыч авыр чор башлан ыр.
Бу афәтле дәвердә синең халк ың арасыннан
исемнәре китапк а* теркәлгән адәмнәр кот ыл ып кал ыр;
җирнең туфраг ында ятк ан
үлеләрнең байтаг ы йок ысыннан уян ыр:
берәүләр – мәңг елек торм ыш,
икенчеләр – рисвай бул у, мәңг елек хурл ыкк а кал у өчен;
зирәклеккә ия булганнар якт ы күк гөмбәзе кеби,
бик күпләрне туры юлга күндергән адәмнәр
йолд ызлар кеби гомер бак ый нурланып-балкып торыр.

Ә син, Дан ии л, китапн ың мөһерләнгән бу сүзләрен ахыр заман җиткәнчегә ка
дәр сер итеп сакла. Байтак адәмнәр шул авыр чорн ың асыл ына төшенмәкче бул ып
эзләнеп-бәргәләнеп йөрер.

4

* 11:43 Лубил әр

– ягън и ливия леләр.

* 12:1 Китап – Аллаһ ыг а тугры булг ан тәкъв а кешеләрнең исемнәр е теркәлг ән кит ап турында

сүз бара (караг ыз: «Зәбур», 68:29).
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Дан ии л 12
5 Шулчак мин, Дан ии л, әйләнә-тирәмә күз сал ып, ике затн ы күр еп алд ым; алар
ның берсе елган ың бирг е ярында, икенчесе арг ы ярында иде. 6 Шунда берсе елга
өстендә басып торган җитен киемле ир кешедән:
– Әлег е гаҗәеп-хәйран хәлләр кайчанга кадәр дәвам итәр? – дип сорад ы.
7 Аннары мин елг а өст ендә басып торг ан җит ен киемле ир кешенең, кулларын
күккә күтәреп, мәңг е Яшәүче белән ант итүен ишеттем:
– Өч ел ярымг а. Изг е хал ыкн ың көче сынг ач, болар һәммәсе торм ышк а ашыр, –
диде.
8 Әлег е сүзләрне мин ишет еп торд ым, ләк ин мәгънәс ен аңламад ым, шуңа күр ә:
– Әфәндем! Бу хәлләр нәрсә белән тәмамлан ыр? – дип сорад ым.
9 Ул исә:
– Бар, Дан ии л, чөнк и әлег е сүзләрнең мәгънәсе ахыр заман җиткәнчегә кадәр
мөһерләнгән сер бул ып кал ыр. 10 Бик күпләр пакьләнеп чистарыныр, сафлан ыр,
яман бәндәләр исә яман гамәлләр кыл уда кала бирер; яман бәндәләрдән берәү дә
берн и аңламас, ә акыллы-зирәкләр һәммәсенә төшенер.
11 Көндәлек корбан кит ерүләр тукт ат ыл ып, Изг е йортн ы вәйран хәлг ә кит ерүче
нәҗес бер нәрсә кертеп урнашт ырылганнан соң, бер мең дә ике йөз туксан көн
үтәр. 12 Бер мең дә өч йөз утыз биш көннең үткәнен көтеп алалган кеше бик бәхет
ле бул ыр. 13 Син исә, Дан ии л, гомер юлыңн ы дәвам ит. Бу дөнья дан китеп ахыр
көннәрдә кабат терелгәч, өлешеңә тигәнне алырсың.
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Һошея пәйгамбәр
1 с Яһүдә

җирендә берсе арт ыннан берсе Уззия, Иотам, Әхәз вә Хизәк ыйя исемле
патшалар, сИсраи лдә исә Яһоаш угл ы Яробам патша хак имлек иткән заманда
Беэри угл ы Һошея гә сРаббыдан вәх и* иреште.
Һошея нең хатыны һәм балалары

Һошея гә сүзен башлап, Раббы аңа:
– Бар, үзеңә бер уйнашч ы хат ын һәм аның зинадан туган балаларын да ал, – ди
де. 3 Шулай итеп, Һошея үзенә хат ынл ыкк а Диблаи м кызы Гамәрне алд ы, һәм ул,
авырга кал ып, аңа бер ир бала тапт ы.
4 Аннары Раббы Һошея г ә:
– Балага Изрег ыл дип исем куш, чөнк и тиздән Мин Изрег ылда* түг елгән кан
өчен Еһү йорт ын җәзага тартачакм ын һәм Исраи л йорт ын ың патшал ык итүенә
чик куя чакм ын. 5 Ул көнне Мин Изрег ыл үзәнендә Исраи лнең җәясен сынд ыра
чакм ын, – диде.
2

Раббы мәрх әмәтеннән аерылу
6 Гамәр, таг ын авырг а кал ып, кыз бала тапт ы. Раббы Һошея г ә:
– Балага Ло-Рухама* дип исем куш; чөнк и Мин, Исраи лне рәхим-шәфкатемнән
аерып, аны инде кичермәя чәкмен. 7 Яһүдә йорт ын исә рәхмәтемнән ташламам: аны
җәя-кылыч, суг ыш яисә ат-җайдаклар илә түг ел, бәлк и Раббы с Алла кул ы белән
котк арырм ын, – диде.
8 Ло-Рухаманы күкр әкт ән аерг аннан соң, хат ын, янә авырг а кал ып, ир бала тап
ты. 9 Раббы Һошея гә:
– Аңа Ло-Амми* дип исем куш, – диде, – чөнк и сез Минем халк ым түг ел, Мин
дә сезнең Аллаг ыз түг елмен.
10 Әмма шулай да исраи л иләрнең сан ы диңг ез ком ыдай үлчәп тә, исәпләп тә бе
терг есез булачак. Һәм аларга: «Сез Минем халк ым түг ел», – дип әйтелгән урында:
«Сез – тере Аллаһ ын ың балалары», – дия чәкләр. 11 Яһүдә вә Исраи л угыллары,
* 1:1 Вәх и

– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәбәр.
патшасын ың һәм аның туг аннарын ың җан ын кыеп, Еһүнең Изрег ылда үзен
патша дип игълан итүе турында сүз бара (караг ыз: «IV Патшалар», 9–10).
* 1:6 Ло-Рухама – яһүдчә «шәфк ать күрс әт елмәг ән» мәгънәс ендә.
* 1:9 Ло-Амми – яһүдчә «минем халк ым түг ел» мәгънәс ендә.
* 1:4 Исраи л
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берләшеп, үзләренә бер юлбашч ы сайлап куя рлар һәм бу җирдән чыг ып китәрләр.
Әйе, Изрег ылн ың* алдаг ы көне бөектер!

2

1

Үзег езнең ир туганнарыг ызга «Амм и»*,
ә кыз туганнарыг ызга «Рух ама»* дип дәшег ез.
Хыя нәтче Гамәр – хыя нәтче Исраи л халкы ул

2

3

4
5

6

7

8

9

«Әнкәг езне* шелтәләг ез,
чөнк и ул Минем хат ын ым түг ел, һәм Мин дә аның ире түг елмен.
Йөзеннән үзенең азг ынл ыг ын,
күкрәг еннән фәхешлег ен алып ташласын.
Югыйсә Мин аны шәрә калганч ы чишендерермен,
дөнья га туган көнендәг е сыман ялангач итәрмен,
Мин аны чүл сыман,
коргаксыган җир сыман итәрмен;
сусыз интектереп үтерермен.
Мин аның балаларын да кызганмам,
чөнк и алар зинадан туган балалард ыр.
Аларн ың анасы фәхешлек кылд ы,
аларн ы тапк ан ана үзен рисвай итте,
ул: „Сөя ркәләрем арт ыннан барам,
алар миңа икмәк тә, су да, йон белән киндер дә,
зәйт үн мае белән эчемлек тә бирәләр“, – диде.
Менә шун ың өчен Мин аның барыр юлын
чәнечкеле куаклар белән томал ыйм,
карш ысына киртә тотам,
ул, шулай итеп, юл таба алмас;
үзенең сөя ркәләре арт ыннан китәр,
тик куы п җитә алмас.
Аларн ы эзләп тапмагач:
„Үз ирем янына кире кайт ыйм әле,
аның янында миңа әйбәтрәк иде“, – дия р.
Ул шун ы белмәде ки,
иген белән шәрабн ы, зәйт үн маен аңа Мин биргән идем,
с
Багал сын ы ясар өчен, ул тот ып бетергән
бих исап алтын-көмешне дә Мин биргән идем.
Әнә шун ың өчен өлг ерәчәк игенемне, шәрабымн ы,
аның шәрә тәнен капларга тәгаенләнгән йон-киндеремне

* 1:11 Изр ег ыл

– яһүдчә «Аллаһ ы чәчә» мәгънәсендә.
– яһүдчә «минем халк ым» мәгънәсендә.
2:1 Рух ам а – яһүдчә «шәфк ать күрс әт елг ән» мәгънәс ендә.
2:2 Әнк әг езн е... – Бир едә Исраи л халк ы күздә тот ыл а.

* 2:1 Амми
*
*
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* 2:15 Ахор

аңардан тарт ып алырм ын.
Хәзер Мин аны сөя ркәләре күз алд ында
шәрә калганч ы чишендерермен,
беркем дә аны Минем кулдан йол ып ала алмас.
Мин аның күңел ачуларын, барл ык тантаналарын,
яңа ай һәм сшимбә көннәрен –
барча бәйрәмнәрен юкк а чыгарырм ын.
Мин аның: „Боларн ы миңа сөя ркәләрем бүләк итте“, –
дип сөйләгән йөзем бакчаларын, инҗ ир агачларын,
ташланд ык хәлгә китереп, чыт ырманл ыкк а әйләндерермен,
һәм аларн ы кырг ый җәнлекләр ашап бетерер.
Багал сыннарына баг ышлап,
хуш исле сумала-майлар көйрәткән көннәре өчен
Мин аны җәзага тарт ырм ын.
Колаг ына алк алар, муен ына муенсалар таг ып,
сөя ркәләре арт ыннан йөрде ул,
Мине исә бөтенләй онытт ы, – дип белдерә Раббы. –
Инде дә Мин аны, кызыкт ырып, чүлгә алып китәрмен,
шунда йөрәг енә ягымл ы сүзләр сөйләрмен.
Йөзем бакчаларын үзенә кайтарып бирермен
һәм Ахор* үзәнен аның өчен өмет капк асы итәрмен.
Ул анда, Мисырдан чыкк ан көнендәг е кебек,
яшь чаг ындаг ы кебек, ягымл ы сүзләремә җавап бирер.
Ул көнне, – дип белдерә Раббы, – син Миңа „ирем“ дип дәшәрсең,
бүтән инде „багал ым“* дип әйтмәссең.
Мин дә Багал сыннарын ың исемнәрен аңардан әйттермәм,
аларн ың исемнәрен ул һичк айчан телгә алмас бүтән.
Ул көнне Мин халк ым хак ына
кырг ый җәнлекләр, күктәг е кошлар,
җирдән сөйрәл үче хайваннар белән килеш ү төзермен.
Халк ым иминлектә яшәсен дип,
ук-җәяне, кыл ычн ы, барл ык суг ыш коралларын
бу җирдә бетерермен, юк итәрмен.
Мин сине мәңг елеккә Үземә ярәшермен,
сине хаклык-гаделлек,
рәхим-шәфкать вә смәрхәмәт илә Үземә ярәшермен.
Мин сине Үземә тугрыл ыкта ярәшермен,
һәм син үзеңнең Раббыңн ы тан ып белерсең.
Ул көнне Мин җавап бирермен, – дип белдерә Раббы, –
– яһүдчә «хәвеф-хәтәр» мәгънәсендә (караг ыз: «Ешуа», 7:24-26).
– Яһүдчә «хуҗ ам» мәгънәсендә.

* 2:16 ...баг алым...
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Мин күкләргә җавап биреп дәшәрмен,
һәм күк тә җир йөзенә җавап бирер;
җир исә иген, шәраб, зәйт үн мае белән җавап кайтарыр;
болар һәммәсе Изрег ылга җавап бул ып ирешер.
Мин хал ыкн ы Үзем өчен җиргә чәчәрмен,
„шәфк ать күрсәтелмәгән“гә шәфк ать күрсәтермен
һәм „Минем халк ым түг ел“ дип аталганнарга:
„Минем халк ым“, – дип дәшәрмен,
ә ул Миңа: „Син – минем Аллам!“ – дия р».
Һошея һәм аның хыя нәтчел хатыны

Раббы миңа әйтте:
– Бар, ире сөйгән хәлдә башк алар белән зина кыл уч ы хат ын ыңа мәхәббәтеңне
таг ын да белдер. Бүтән илаһларга табын ып, шуларн ың йөземле көлчәләрен* ярат
кан Исраи л халк ын Раббы ничек сөйсә, син дә үзеңнең хат ын ыңн ы шулай сөй.
2 Шулай итеп, унбиш шәк ыл* көмеш вә бер ярым хомер* арпа түләп, мин аны
үземә алд ым. 3 Мин аңарга әйттем:
– Минем янда озак вак ытлар яшә, зина кылма һәм башк алар белән уйнашл ык
итмә, мин дә сиңа карата шунд ый мөнәсәбәттә бул ырм ын, – дидем.
4 Әнә шулай итеп, Исраи л угыллары да байт ак вак ытлар дәв ам ында патшасыз,
җитәкчесез, корбансыз, таш баганасыз һәм йорт илаһларысыз яшәя чәк. 5 Шуннан
соң Исраи л угыллары үзләренең Раббы Алласын вә патшалары Давытн ы эзләя чәк
һәм Раббы кылган игелекләр хак ына киләчәктә курку-хөрмәт белән Аңа кайтачак.

4

1

Исраи лне гае пләү
1

2

3

4

Әй Исраи л угыллары, Раббы сүзенә колак сал ыг ыз;
бу җирдә яшәүчеләрне Раббы хөкемгә тарта,
чөнк и биредә тугрыл ык та, мәрхәмәт тә,
Аллаһ ын ы тан ып бел ү дә юк.
Антлар биреп тә, алдау, үтереш, угрыл ык,
зинач ыл ык хәтт ин ашт ы,
берт уктаусыз адәм кан ы түг елә.
Шуңа күрә җир күз яше коя,
биредә яшәүчеләр җәфа чигә,
кырг ый җәнлекләр, күктәг е кошлар,
хәтта диңг ездәг е бал ыклар да һәлак була.
«Беркем дә икенче берәүне хөкем итмәсен,
гаеп ташламасын;

* 3:1 Илаһл арг а

баг ышлап кит ерелг ән йөземле көлчәләр турында сүз бара.
– 10 гр.
3:2 Хом ер – ашлык-ярма, он үлчәү бер әмлег е, 200 л.

* 3:2 Шәкыл
*
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ә Минем дәгъвам исә сезгә, срух ан илар:
сез көндезен абынасыз,
төнлә спәйгамбәрләр дә сезнең сыман сөрлегә.
Әнкәг ез Исраи лне юк итәчәкмен –
Мине тан ып белмәгәнгә, халк ым юк ителер!
Мине тан удан баш тартк анга,
Мин дә сездән баш тартам, рух ан иларым,
Аллаг ызн ың скан ун ын онытк анга,
Мин дә сезнең балаларыг ызн ы оныт ырм ын.
Рух ан илар сан ы ишәйгән саен,
Миңа карш ы кылган сгөнаһлары арта гына бард ы.
Шуңа күрә Мин аларн ың яхшатларын
яманатк а әйләндерермен.
Алар Минем халк ымн ың гөнаһлары белән туена,
аларн ың җан ы бозык гамәлләр кыл ырга ашк ын ып тора.
Рух ан и белән ни булса, хал ык белән дә шул бул ыр,
кылган гамәлләренә карап, әҗерен бирермен.
Алар ашарлар, әмма тамаклары туймас,
зина кыл ырлар, ләк ин балалары булмас.
Чөнк и алар Мине, Раббын ы, кире каг ып фәхешлек итәләр.
Минем халк ымн ың йөрәг ен
шәраб вә эчемлекләр әсир итте.
Минем халк ым агач поттан киңәш сорый,
һәм агач тая к аларга җавап бирә;
фәхешлек рух ы аларн ы юлдан язд ырд ы,
алар, уйнашл ык итеп, үз Алласыннан ерагайд ы.
Алар түбәҗ ирдә корбан китерәләр,
калк у урындаг ы имән, туп ыл вә теребинт агачлары төбендә
хуш исле сумала-майлар көйрәтәләр,
чөнк и ул агачларн ың күләгәсендә рәхәттер.
Әнә шуңа да сезнең кызларыг ыз уйнашл ык итә,
ә киленнәрег ез зина кыла.
Уйнашл ык иткән кызларыг ызн ы,
зина кылган киленнәрег езне җәзага тартмам,
чөнк и ирләрег ез дә фах ишәләр белән аулакк а баралар
һәм смәҗ үсиләр сгыйбадәтх анәсендә фах ишәләр белән
бергә корбан китерәләр.
Аңын-акылын җуйган хал ык һәлак бул ыр!
И Исраи л, инде үзең зина кылсаң да,
Яһүдә гөнаһк а батмасын иде.
Гилгәлгә бармаг ыз,
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Бәйт-Авен* шәһәренә юнәлмәг ез
һәм „Раббы Үзе шаһ итт ыр!“ дип ант итмәг ез.
Исраи л, тискәре бозау кебек,
киребеткән бул ып чыкт ы;
хәзер инде Раббы Исраи лне
иркен утлауларда бәрән көткәндәй көтә алыр микән?!
Эфраи м* үз потларына ябыш ып ята –
шулай үз юлыннан бара бирсен ул!
Алар эчеп исерәләр дә фәхешлеккә биреләләр,
аларн ың түрәләре оят эшләргә һәвәс.
Җил аларн ы үз канатларында бөтереп алып китәр,
һәм үзләре китергән корбаннар өчен алар хур бул ырлар.
Исраи лне хөкем итү

1

2
3

4

5

6

7

Әй рух ан илар, тыңлаг ыз!
Әй Исраи л йорт ы, игът ибар ит!
Әй патша йорт ы, бу сүзләргә колак сал!
Сезгә хөкем оешт ырылачак,
чөнк и сез Миспа каласында – тозак,
Тавор тавында – ятьмә,
Шитт имдә тирән чок ыр булд ыг ыз.
Шуңа күрә Мин сезгә тиешле җәзан ы бирермен.
Мин Эфраимне яхш ы беләм,
Исраи л Минем өчен сер түг ел:
Эфраи м фәхешлек итә,
Исраи л нәҗесләнде.
Кылган эшләре аларга үз Алласына кире кайт ырга бирм и,
чөнк и фәхешлек аларн ың күңелләренә кереп оялаган,
алар Раббын ы тан ып белм иләр.
Исраи лнең горурл ыг ы аның үзенә карш ы шаһ итл ык итә;
Исраи лне, Эфраимне гөнаһлары абынд ыра,
алар белән бергә Яһүдә дә абына.
Үзләренең сарык вә үгезләрен ияртеп,
алар Раббын ы эзләрләр, ләк ин тапмаслар,
чөнк и Ул аларн ы ташлап китте.
Уйнаштан бала табып,
алар Раббыларына хыя нәт итәләр.

* 4:15 Бәйт-Авен

– яһүдчә «явызл ык йорт ы» мәгънәсендә. Бәйт-Элгә («Раббы йорт ы») капма-каршы мәгънәдә кит ерелә. Яробам патша заман ында исраи л иләр шунда алт ын бозауг а
табынг аннар (караг ыз: «III Патшалар», 12:25-33; «Амос», 5:5).
* 4:17 Эфраи м – Исраи лдәг е уни ке ыругбашының берс е. Әлег е кит апт а бу исем күп очракт а
Исраи л халк ын аңлата.
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Яңа айга кергәнче үк, алар
мал-мөлкәтләре белән бергә һәлакәткә дучар бул ыр.
8
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6

Гибгада мөг ез бырг ы,
Рамаһта бырг ы кычк ырт ыг ыз,
Бәйт-Авенда оран сал ыг ыз:
„Әй Бенья м ин, арт ыңнан дошман килә!“
Җәза көнендә Эфраи м чүлгә әйләнәчәк –
Исраи л ыруглары арасында Мин игълан иткән анык хөкем бу!
Яһүдә башл ыклары
ызан ташларын күчереп куюч ылар кебек булд ы,
алар өстенә Мин, ташк ын сулар яуд ыргандай,
ярсуы мн ы яуд ырырм ын.
Буш-яраксыз потларга иярергә ния т кылган Эфраи м,
хөкемгә тарт ыл ып, җәзасын алд ы.
Эфраи м өчен Мин – көя, Яһүдә йорт ы өчен корт сыман.
Эфраи м үзенең чирен,
Яһүдә үзенең җәрәхәтен күреп алгач,
Эфраи м с Ашш ур янына китте –
хәбәрчеләрен бөек патша янына юллад ы,
тик Ашш ур сезне терелтә дә,
җәрәхәтләрег езне дәвал ый да алмас.
Эфраи м өчен – арыслан,
Яһүдә йорт ы өчен яшь арыслан бул ып,
Мин аларн ы ботарлап ташларм ын һәм китеп барырм ын;
аларн ы өстерәп алып киткән чаг ымда,
һичкем котк ара алмас үзләрен.
Шуннан Мин Үз урын ыма кайт ырм ын,
һәм алар үз гаепләрен тан ыганч ы,
кайгы-хәсрәткә чум ып,
ихлас күңелдән йөз нурымн ы эзл и башлаганч ы,
шунда кала бирермен».
Үкенмәгән Исраи л

1

2

3

«Әйдәг ез, Раббыга кире кайт ыйк!
Ул безне яралад ы һәм савыкт ырыр да,
Ул безне җәрәхәтләде һәм яраларыбызн ы бәйләр дә, –
дип әйтер алар. –
Ике көннән безне терелтеп,
өченче көнгә аякк а баст ырыр Ул,
шуннан без Аның күз уңында яшәрбез.
Шулай итеп, әйдәг ез, Раббын ы тан ып бел ик,
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Аны белергә-танырга омт ыл ыйк;
Аның безгә кил үе көн дә таң атк андай ышан ычл ыд ыр.
Ул безгә яңг ыр кебек,
җирне сугарган язг ы ләйсән кебек киләчәк».
Раббы исә болай ди:
«Нәрсәләр кыл ыйм инде сиңа, Эфраи м?!
Нәрсәләр кыл ыйм сиңа, Яһүдә?!
Сезнең тугрыл ык бик тиз юкк а чыга торган
иртәнг е томан яисә чык кебек кенә бит.
Әнә шуңа күрә Мин сезне
пәйгамбәрләремнең сүзләре белән чапк алад ым,
авызымнан чыкк ан сүзләрем белән үтерә бард ым;
сезгә чыгарган хөкемем яшен утыдай кабынд ы.
Мин бит сездән корбаннар түг ел,
тугрыл ыкл ы бул уы г ызн ы көтәм,
янд ыру корбаннары түг ел, Аллаһ ын ы тан ып бел үег езне тел им.
Адәм каласы янында* Килеш үне бозд ыг ыз сез,
Миңа хыя нәт иттег ез!
Гил ыгад канга батк ан,
ул – явызл ык кыл уч ылар шәһәре.
Кешеләрне сагалап торуч ы юлбасар сыман,
рух ан илар өере Шәкем юлында
кешеләрне үтерә һәм төрле кабахәтлекләр эшл и.
Исраи л йорт ында Мин коточк ыч хәлләр күрдем:
Эфраи м фәхешлек итә, Исраи л нәҗесләнде.
Синең дә, Яһүдә, җәза көнең билг еләнгән.
Халк ыма Мин рәхәт-имин торм ыш кайтарганда,

7
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4

Исраи лне дәвалаганда,
Эфраимнең гаделсезлег е һәм сСамарея нең явызл ыг ы ачыкланд ы:
алар хәйлә-мәкер илә эш итәләр,
караклары йортларн ы баса,
юлбасарлары урам буйлап талап йөри.
Аларн ың явыз эшләрен истә тотк ан ымн ы алар белми-сизенми дә;
алар гөнаһк а батк ан – гөнаһлары Минем күз алд ымдад ыр.
Явыз эшләре, ялганнары белән
алар патша вә түрәләрнең күңелен сөендерәләр.
Алар һәммәсе дә зинач ылар;
кам ыр кабарганч ы, икмәкченең

* 6:7 Вәгъдә

ителг ән җирг ә исраи л иләр Адәм шәһәре янында керде (караг ыз: «Ешуа», 3:16).
Яһүдчә «Адәм шәһәре янында» диг әнне «Адәм сыман» дип тә аңларг а мөмк ин.
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утын өстәм и дә янып торган миче сыман һаман дөрләп торалар.
Патша бәйрәмендә алар патшага һәм түрәләренә
хәмер эчертәләр һәм көлкегә калд ыралар*.
Аларн ың йөрәг ендә, янып торган мичтәг е сыман,
мәкер-хәйлә кайн ый;
явыз ния тләре төн буе пыск ый да иртән кабын ып китә.
Алар барысы, мичтәй кызып,
үз хак имнәренең гомерләрен кисәләр;
аларн ың патшалары бер-бер артл ы бәреп төшерелә,
тик, ярдәм сорап, һичкем Миңа ялварып дәшм и.
Исраи лнең башка халыкларга буш өметләр баглавы
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Эфраи м чит хал ыклар белән кушыла-кавыша,
чиле-пешле икмәккә әйләнеп бара ул.
Чит-ятлар аны егәреннән язд ыралар – үзе мон ы сизм и дә,
баш ына чал төште – үзе мон ы абайлам ый да.
Исраи лнең горурл ыг ы Исраи лнең үзенә карш ы шаһ итл ык итә.
Шуңа да карамастан үзләренең Раббы Алласына
әйләнеп кайт м ый алар, Аның йөз нурын эзләм и дә.
Эфраи м аңгыра-мәнсез бер күгәрчен сыман булд ы:
әле Мисырга мөрәҗәгать итә, әле Ашш урга юнәлә.
Очк ан чаг ында, Мин аңа ятьмәмне ырг ыт ырм ын,
күк кошлары тотк андай ауларм ын.
Эфраи м җәмг ыя тенә алдан әйт кәнчә,
мин аны җәзага тарт ырм ын*.
Миннән читләшкән өчен кайг ы аңа!
Миңа карш ы күтәрелгән өчен, һәлакәткә дучар булсын!
Мин аны йол ып алырга омт ылам,
ул исә Миңа яла яга.
Ихлас йөрәктән Миңа сыг ынм ыйча,
түшәг ендә зарланып-ахылдап кына ята.
Икмәк вә яңа шәраб сораганда, үзенә җәрәхәт сала*,
Миңа карш ы хәйлә-мәкер кора.
Мин аңа акыл бирергә тырышт ым, көчен ныг ытт ым,
ул исә Миңа карш ы явызл ык кыла бирде.
Аллаһ ы Тәгаләгә мөрәҗәгать итм и,
ышан ычсыз җәя кебек ул.

* 7:5 Яһүд

телендәг е төп нөсхәнең шуш ы урын ы бик үк анык түг ел.
телендәг е төп нөсхәнең шуш ы урын ы бик үк анык түг ел.
7:14 ...җәрәх әт сал а... – Мәҗ үси хал ыкл ард а Баг ал исемле илаһ белән бәйле дин и йол а.

* 7:12 Яһүд
*
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Хәк арәтле* сүзләре өчен Эфраи м түрәләре кыл ычтан һәлак бул ыр –
мисырл ылар мәсхәрәсенә кал ыр.
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Пот-сыннарга табынган өчен, Раббының Исраи лне хөкемгә тартуы
1

2
3

4

5

6

7

8
9
10

11
12
13

Бырг ы кычк ырт!
Минем белән төзегән килеш үне һәм кан ун ымн ы бозган өчен,
с
Раббы йорт ы өстенә, бөркет кебек, дошман очып килә.
„Йа Аллам, без Сиңа багл ыд ыр!“ – ди Исраи л, Миңа ялварып,
әмма яхш ыл ыктан ул баш тартт ы,
һәм аны дошман эзәрлекләя чәк.
Патшаларын ул Минем ризал ыктан башк а үзе куйд ы,
җитәкчеләрен Миңа белдерм ичә сайлад ы;
алтын-көмешеннән потлар ясап, һәлакәтен якынайтт ы.
Әй Самарея, син табынган бозау сын ын инк яр иттем Мин!
Халк ыңа ачуы м көчледер!
Шулай берк айчан да чистарынып пакьләнмәс микәнн и ул?!
Әлег е сын – Исраи л эшедер,
аны һөнәрче ясаган,
Аллаһ ы түг ел ул;
Самарея бозавы парә-парә киләчәк!
Җил чәчкәнгә күрә, исраи л иләр өермә урачак;
үсеп утырган иген башакланмаса, он булмас,
инде башаклана калса да, аны читләр ашар-йотар.
Исраи лне әнә шулай чит хал ыклар йотт ы:
ул хәзер шулар арасында берн игә яраксыз савыт кебек.
Исраи л, ялг ыз кырг ый ишәк сыман, Ашш урга таба юл алд ы,
Эфраи м, бүләкләр өләшеп, чит-ятлардан мәхәббәт эзләде.
Чит кавемнәргә бүләкләр юлласа да,
тиздән Мин Үз халк ымн ы җыеп алырм ын,
һәм алар бөек патша җәбереннән җәфа чигәчәк.
Гөнаһ ын йол у өчен, Эфраи м күп смәзбәхләр корд ы,
тик бу мәзбәхләр гөнаһ кыл у урын ына әйләнде.
Мин аңа байтак канун-кагыйдәләр язд ым,
тик ул аларн ы чит итте.
Алар Миңа корбаннар тәкъд им итә, корбан ите ашый,
тик ул корбаннар Раббы күңеленә хуш килм и;
хәзер Мин, аларн ың бозык эшләрен исләренә төшереп,
гөнаһлары өчен җәза бирәчәкмен,
һәм алар Мисырга әйләнеп кайтачак.

* 7:16 Хәк арәтл е

– кимсет үле, мыск ылл ы.
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Һошея 8, 9
14

9

Исраи л, үзенең Бар итүчесен оныт ып, сарай-пулатлар корд ы,
Яһүдә дә күп санл ы шәһәрләрен ныг ыт уда булд ы,
тик Мин ул калаларга ут сал ырм ын,
һәм аларн ың ныг ытмалары, янып, көлгә әйләнер».
Исраи лнең җәз ага тартылуы

1

2
3

4

5
6

7

8

9

* 9:6 Мемф ис

Әй Исраи л, бүтән хал ыклар кебек сөенмә, шатланма,
чөнк и син, үз Раббыңнан ваз кичеп, зина кылд ың.
Һәрбер ынд ырда фәхешлек кыл ып, бүләк алырга яратасың син.
Икмәк белән шәраб хал ык тамаг ын туйд ырмас,
яшь шәрабк а өметлән үе дә юкк а аның.
Раббы җирендә алар яшәмәс:
Эфраи м Мисырга әйләнеп кайт ыр,
Ашш урда хәрәм ризык ашар.
Алар Раббыга шәраб корбан ы тәкъд им итмәс,
китергән корбаннары Раббы күңеленә хуш килмәс;
ул корбаннар алар өчен матәм көнендә ашалган икмәк кебек бул ыр:
аңардан авыз иткән кеше нәҗесләнер,
әлег е икмәк – тамак туйд ырыр өчен генә,
Раббы йорт ына ул кермәс.
Билг еләнгән бәйрәмнәрдә,
Раббы хөрмәтенә узд ырылган бәйрәмнәрдә ни кыл ырсыз икән?
Һәлакәттән кач ып кот ылсаг ыз да,
Мисыр сезне үзенә җыя чак,
Мемфис* җир куен ына тапш ырачак;
көмеш-зиннәтләрегезне кыч ытк ан басып китәр,
чат ырларыг ызда чәнечкеле күгән үсәр.
Эшег езгә күрә әҗерен бирү көннәре –
җәза көннәре килә.
Исраи л, шун ы бел:
гөнаһларың арт ык күп,
дошманл ыг ың көчле булганга, син,
пәйгамбәрләр – ахмак,
илаһ и рух белән илһамланганнар – акылсыз, дип сан ыйсың.
Аллаһ ы пәйгамбәре – Эфраимнең сакч ысыд ыр;
шулай булса да, пәйгамбәрнең барл ык юлларына тозак корылган,
Аллаһ ы йорт ында да дошманл ык көтә аны.
Гибга көннәрендәг е сыман, эфраи мнәр тәмам гөнаһк а батт ы.
Раббы аларн ың бозыкл ыг ын искә төшерер
һәм гөнаһлары өчен җәзасын бирер.
– Мисырдаг ы бу шәһәр яһүд телендәг е текстта «Моф» дип бирелг ән.
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Бир аларга, Раббы,
Үзең бирә алганн ы бир:
бала яралм ый торган кысыр карын,
сөте кипкән күкрәк бир!

15

«Үзләренең бөтен явызл ыг ын алар Гилгәлдә күрсәтте,
һәм Мин аларн ы күрәлмас булд ым.
Кылган явызл ыклары өчен
Мин аларн ы йорт ымнан куы п чыгарырм ын,
моннан ары үз итеп яратмам;
аларн ың барл ык түрәләре – Раббыдан йөз чөерүчеләрдер.
Эфраи мнәр тар-мар ителде:
там ырлары корыд ы, җимешсез калд ы алар.
Инде бала туд ырсалар да,
көтеп алган газизләрен юк итәрмен».

16

10

«Исраи лне тәүг е кат очратк анда,
чүлдә үскән йөзем куаг ы кебек иде ул;
аталарыг ызн ы беренче кат күргәндә,
яңа өлг ергән инҗ ир җимеше кебек иде алар.
Ләк ин Багал-Пигурга килеп,
алар күңелләрен әшәке потк а багладылар
һәм, үзләренең яратк ан потлары кебек,
җирәнгеч-чирканычка әйләнделәр.
Эфраимнең дан ы кош кебек очып китәр:
бала туулар да, көмәнле бул улар да,
авырга узулар да булмас.
Балаларын тәрбия ләп үстерә калсалар да,
Мин аларн ы тарт ып алырм ын.
Эфраимнән Мин йөз чөергән көн аларга кайг ы китерер!
Эфраи м Миңа көт үлек җирендә үсеп утырган
яшь хөрмә агач ы кебек күренгән иде,
ә хәзер Эфраи м үз балаларын кат ыйль янына алып килә».

17

Аллаһ ы сүзенә буйсын у күрсәтмәгән өчен,
Ул аларн ы читкә тибәрәчәк,
һәм алар чит хал ыклар арасында каңг ырып йөрия чәк.

1

Исраи л мул җимешле, күп тармакл ы йөзем куаг ы кебек:
җимешләре күбрәк булган саен,
корбан китерү урыннарын да ишәйтә ул,
җире уңд ырышл ырак булган саен,
табын у өчен баганаларн ы да ныграк бизи.
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* 10:5 Каһин

Исраи л иләрнең йөрәкләре икегә аерылд ы,
менә шун ың өчен алар җәзасын алачак;
Раббы аларн ың корбан китерү урыннарын җимерәчәк,
баганаларын тар-мар итәчәк.
Хәзер инде алар: «Безнең патшабыз юк,
без Раббыдан курыкм ыйбыз.
Патша булса да, безгә нәрсә эшл и алыр иде?!» – дия ләр.
Алар буш сүз сөйл иләр,
ялган антлар биреп, килеш үләр төзиләр;
гаделсезлеккә ниг езләнгән хөкем, шулай итеп,
сөрелгән басуда үскән агул ы үләнгә охшап калд ы.
Самарея дә яшәүчеләр Бәйт-Авендагы бозау сын ы өчен
калт ырап, курк ып торырлар,
хал ык та, каһ иннәре* дә
яратк ан бозаулары өчен күз яшьләре түгәчәк,
чөнк и сынн ың дан ы сүнәчәк.
Ул бозау Ашш урга китерелер
һәм бөек патшага бүләк итеп бирелер;
Эфраи м оятк а кал ыр,
Исраи л үзенең явыз ния те арк асында рисвай ителер.
Самарея патшасы, агач ботаг ы сыман,
агымсулар белән агып китәр, югал ыр.
Исраи лнең гөнаһ ы – Бәйт-Авенның скалк у җирләре юк ителер;
корбан китерү урыннарында
күгән агач ы белән чәнечкеле үлән генә үсәр.
Шул чаг ында хал ык, тауларга карап: «Безне каплап китег ез!»,
калк ул ыкларга: «Безнең өскә авыг ыз!» – дип әйтер.
«Әй Исраи л, Гибга көннәреннән соң
һаман гөнаһ кыл уда булд ың син
һәм шунд ый бул ып калд ың да;
Гибгадаг ы суг ыш
явыз бәндәләрне артларыннан куы п җитмәдеме әллә?!
Фетнәчел кешеләрне Мин Үзем теләгәнчә җәзага тарт ырм ын,
хал ыклар аларга карш ы җыел ыр,
һәм с җиная тьләренең икесе өчен дә алар тиешле җәзасын алыр.
Эфраи м – ашл ык сугарга өйрәтелгән бозау,
ул шуңа ияләнгән.
Мин аның симез муен ына кам ыт кидерермен,
авыр эшкә җигәрмен;
Яһүдә җир сөрәчәк, Ягък уб тырма тартачак.
– рух ан и (гадәттә, мәҗ үси хал ыкларда).
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Үзег ез өчен стәкъвал ык чәчег ез – мәрхәмәт җыеп алырсыз,
эшкәртелмәгән җирләрне сук алаг ыз.
Хәзер Раббын ы эзләр вак ыт җитә;
Раббы килсен, өстег езгә тәкъвал ык яуд ырсын.
Ләк ин сез яманл ык чәчтег ез – бозыкл ык урып алд ыг ыз,
ялганн ың җимешләрен ашад ыг ыз.
Үзег езнең җиг үле атларыг ызга,
күп санл ы суг ышч ыларыг ызга ышанганга күрә,
хал ык өстенә суг ыш гөрелтесе ябырыл ыр;
Шалман, аналары белән бергә балаларн ы үтереп,
Бәйт-Арбелне җимергән сыман,
сезнең барл ык ныг ытмаларыг ыз шулай җимерелер.
Явызл ыг ың хәтт ин ашк анга күрә, Бәйт-Эл,
сине әнә шунд ый бәлаләр көтә.
Таң атк анда, Исраи л патшасы һәлак бул ыр!»
Раббының Исраи лгә мәх әббәте

1
2

3

4

5

6
7

8

«Исраи лне Мин яшь чаг ыннан ук үз итеп яратк ан,
угл ым Исраи лне Мин Мисырдан чак ырт ып алган идем.
Аны Үземә күбрәк чак ырган саен, ул Миннән читләшә генә бард ы;
Багал сыннарына корбан чал ып,
потлар хөрмәтенә хуш исле сумала-майлар көйрәтә бирде.
Эфраимне Мин тәп и йөрергә өйрәткән,
аны кулларымда күтәреп йөрт кән идем,
ә ул Минем савыкт ыруч ы икәнемне аңламад ы.
Мин аны күңелем җепләре,
мәхәббәт җепләре белән Үземә тартт ым,
муен ындаг ы кам ыт ын салд ырд ым,
ризык бирер өчен, алд ына иелдем.
Миннән баш тартк анга күрә,
Исраи л халк ы Мисырга кире әйләнеп кайтмасм ы,
Ашш ур аларн ың патшасы булмасм ы?!
Аларн ың шәһәрләренә кыл ыч килеп төшәчәк һәм
капк а бикләрен ватачак – явыз ния тләренә чик куя чак.
Минем халк ым гел Миннән читләш ү ягында;
алар Миңа Аллаһ ы Тәгаләм дип дәшсә дә,
Мин аларга ярдәм итмәм.
Әй Эфраи м, ничек итеп ташл ый алыйм сине?!
Әй Исраи л, ничек итеп синнән йөз чөерим?!
Адмага карш ы кылган эшне сиңа ничек кыл ыйм?!
Сәбоимгә карш ы эшләгәнне сиңа ничек эшл им?!
Минем йөрәг ем сиңа омт ыла,
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Миндә сине кызган у тойг ысы уяна.
Сиңа булган ярсуы мн ы Мин тыя рм ын,
Эфраимне тар-мар итмәм,
чөнк и Мин – Аллаһ ы, кеше түг елмен,
Исраи л халк ы арасында яшәгән изг е Аллам ын,
Мин сезгә ачу белән килмәм.
Алар арысландай үкерүче Раббы эзеннән барырлар;
Раббы үкергәч,
угыллары көнбат ыштан Аның янына ашк ын ып кайт ыр,
кошлар кебек талп ын ып – Мисырдан,
күгәрченнәр кебек очып, Ашш ур җиреннән кайт ыр,
һәм Мин аларн ы үз йортларына урнашт ырырм ын.
Мон ы Мин әйтәм – Раббы.
Исраи л һәм аның нәселбашы Ягък уб

12

12

Эфраи м Мине ялган белән,
Исраи л йорт ы алдау белән урат ып алган;
бары Яһүдә генә Аллаһ ыга йөз тота
һәм Исраи лнең изг е Алласына тугрыл ык сакл ый».

1

Ялган вә явызл ык артт ырып,
Эфраи м көнозын көнч ыг ыш җиле арт ыннан куа,
җил куы п, үзен шулай туенд ыра:
Ашш ур белән килеш ү төзи,
Мисырга зәйт үн мае озата.

2

Раббын ың Яһүдәгә дәгъвасы бар;
йөргән юлларына карап, Ягък убн ы Ул җәзага тарт ыр,
эшенә күрә әҗерен бирер.
Әнкәсенең карын ында чакта ук
Ягък уб үз карендәшен үкчәсеннән эләктерде,
үсеп җиткәч исә, Аллаһ ыга карш ы көрәште,
с
фәрештә белән көрәшеп җиңеп чыкт ы,
ә соң ыннан егълап-ялварып Аның илт ифат ын сорад ы;
Бәйт-Элдә ул Аллаһ ы белән очрашт ы,
Аның белән сөйләште.
Раббы ул – Аллаһ ы, Күкләр Хуҗ асы;
исеме Аның – Раббы!
Шулай булгач, Ягък уб нәселе, үз Аллаңа кайт;
игелек вә гаделлек синең юлдаш ың булсын,
өметеңне һәрчак Аллаңа багла!
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«Кул ындаг ы ялган үлчәү белән сәүдәгәр алдарга ярата;
Эфраи м дә: „Мин баед ым, мал-мөлкәт туплад ым,
әмма минем эшләремдә гөнаһ бул ырл ык,
кан унга карш ы килерлек нәрсә юк“, – дип мактана.
Мисыр җиреннән алып чыкк ан Раббы Аллаң – Миндер.
Чүлдә очрашк ан көннәребездәг е сыман Мин
сине кабат чат ырларга урнашт ырырм ын.
Пәйгамбәрләргә сүз кат ып,
аларга Мин байтак күренешләр ирештердем,
алар аша хал ыкк а гыйбрәтле хикәя ләр җиткердем.
Гил ыгад – явызл ык оясыд ыр,
анда яшәүчеләр берн игә яраксыз;
алар Гилгәлдә үгезләрне корбанга китерәләр,
әмма аларн ың мәзбәхләре
басу читендәг е таш өеме кебек бул ыр».
с

Арам җиренә кач ып киткән Ягък уб,
үзенә хат ын алыр өчен, шунда хезмәт иткән – сарык көткән иде.
Пәйгамбәре аша Раббы Исраи лне Мисырдан алып чыкт ы,
пәйгамбәре ярдәмендә аны саклад ы.
Әмма Эфраи м Раббын ың бик нык ачуы н китерде,
шун ың өчен с Хуҗа-Хаким Эфраимне кан коюда гаепләр,
Үзен санламаган өчен җәзага тарт ыр.
Исраи лгә килгән соңгы җәз а

1

2
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4

5
6

Эфраи м сөйләгән вак ытта, һәммәсе дер калт ырап торд ы:
Исраи лдә ул мәһабәт-дәрәҗәле иде,
ләк ин Багалга табын ып гаепле булд ы һәм һәлакәткә тарыд ы.
Хәзер эфраи мнәр гөнаһ өстенә гөнаһ эшл и:
кулларыннан килгәнчә, һөнәрчеләре көмештән потлар коя.
Эфраи мнәр: «Корбан китерүчеләр бозау сын ын үбәргә тиеш», – ди.
Шуңа күрә алар – иртәнг е томан,
бик тиз кибә торган чык,
ынд ырдан җил очырган кибәк,
морҗ адан чыкк ан төтен кебек булачак.
«Мин – сезне Мисыр җиреннән алып чыкк ан Раббы Аллаг ыз,
Миннән башк а аллан ы тан ырга тиеш түг елсез,
чөнк и Миннән башк а котк аруч ы юкт ыр!
Корыл ыктан кибеп беткән чүлдә каңг ырып йөргәндә,
сезне Мин кайг ыртт ым.
Мин ризыкланд ырганга, сез тук идег ез,
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тамакларыг ыз туйгач,
сез тәкәбберләнеп китә һәм Мине оныта идег ез.
Сезнең өчен Мин арыслан кебек бул ырм ын,
каплан кебек юл чат ында сагалап торырм ын;
балаларын җуйган ана аю кебек өстег езгә ташлан ырм ын,
күкрәг ег езне ерт ырм ын,
сезне ана арыслан кебек ашарм ын,
ертк ыч җанвар кебек ботарлап ташларм ын.
Әй Исраи л, үз-үзеңне һәлак иттең син,
синең бердәнбер тая н ыч ың Мин идем.
Кайда соң синең патшаң?! –
Барл ык шәһәрләреңдә хәзер сине ул котк арсын!
„Безгә патша белән түрәләр бир!“
дип сораган хак имнәрең кайда?!
Ачуы м чыкк ан чакта, Мин сиңа патша бирдем,
ачуы м таш ыганда, аны кире алд ым.
Эфраимнең язык эшләре бер төенгә төйнәлгән,
гөнаһ ыоныт ылмаган аның.
Бала табуч ы хат ын газаплары көтә аны;
ул – акылсыз бала кебек:
туар вак ыт ы җитсә дә, ана карын ыннан чыгарга теләм и.
Эфраимнәрне Мин сүлеләр дөньясыннан йол ып кал ырм ынм ы?!
Үлемнән котк арырм ынм ы?!
И әҗәл! Кайда синең үләт зәхмәтләрең?
И үлеләр дөньясы! Кайда синең чага торган угың?
Мин инде кызган у күрсәтмәм!
Эфраи м үз туганнары арасында мул җимешле булса да,
чүлдән күтәрелеп, көнч ыг ыштан Раббын ың җиле килер
һәм Эфраимнең чишмәләрен киптереп,
коеларын корыт ып бетерер,
хәзинәдәг е барл ык зиннәтләрен очырт ып алып китәр».
Самарея үзенә тиешле җәзан ы алырга тиеш,
чөнк и үз Алласына карш ы баш күтәрде ул.
Аның халк ы кыл ычтан һәлак бул ыр,
балалары кырыл ып бетәр,
авырл ы хат ыннарын ың карыннары икегә ярыл ыр.
Тәүбәгә чакыру һәм фат их алау

2

Әй Исраи л, Раббыга, үз Аллаңа кире кайт,
чөнк и син гөнаһларың арк асында түбән тәгәрәдең.
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Үзег ез белән дога сүзләрен алыг ыз да
Раббыга кайт ыг ыз, әйтег ез Аңа:
«Бар гөнаһларыбызн ы кичер,
игелек белән кабул ит безне;
үгез урын ына корбанга
Сиңа мактау сүзләребезне китерәбез, – диег ез. –
Ашш ур безне котк ара алмас,
суг ыш атларына да атлан ып тормабыз бүтән,
үзебезнең кул белән ясалган нәрсәләргә:
„Сез – безнең илаһларыбыз“, – дип әйтмәбез.
Син бит ятимнәргә мәрхәмәтлесең!»
«Хыя нәтләрен кичерермен,
үзләрен йөрәг емә якын күреп ярат ырм ын,
чөнк и аларга булган ачуы м басылд ы инде, – ди Раббы. –
Исраи л өчен Мин таң чыг ы кебек бул ырм ын:
лалә кебек чәчәк атар ул,
там ырларын Ливан эрбетедәй ныг ыт ыр,
ботак-тармаклары җәелеп китәр,
зәйт үн агач ы сыман гүзәл,
Ливан эрбете сыман хуш исле бул ыр.
Кайчанд ыр аның күләгәсендә утырган кешеләр
шунда кабат әйләнеп кайт ыр,
мул итеп иген үстерер,
үзләре йөзем куаг ыдай чәчәк атар
һәм Ливан шәрабы сыман данл ы бул ыр.
Әй Эфраи м, потларың белән Минем баглан ыш ым юк!
Эфраимнең ялваруларына Мин җавап бирермен,
аңа йөзем белән борыл ырм ын.
Аның өчен Мин ямь-яшел кипарист ыр,
аның җимеше-байлыгы да Миннәндер».
Зирәкләр мон ы аңл ыйд ыр,
зиһенлеләр төшенә.
Раббын ың юллары хак, туры,
ул юллардан тәкъва-гадел кешеләр йөри,
гөнаһл ылар исә шунда егыл ып кала.
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Пит уи л угл ы Йои лгә әйт кән сүзе.

И сөлкәннәр, тыңлаг ыз!
Шуш ы җирдә көн күрүче һәрк айсыг ыз,
әйткәннәремә колак сал ыг ыз!
Сез үзег ез яисә ата-бабаларыгыз яшәгән заманда
монд ый һәлакәт булд ым ы икән?!
Бу хакта балаларыг ызга сөйләг ез,
ә алар үз балаларына җиткерсен,
балаларыг ызн ың балалары да үзләреннән соң килгән
буы нга бәя н итсен.
Өер-өер бул ып, саранча чирүе очып килде:
беренче өер ашап бетерә алмаганн ы икенчесе, өченчесе ашад ы,
ә алардан калганн ы дүртенчесе кырып бетерде.
Әй сәрх ушләр, йок ыг ыздан айн ыг ыз
һәм күз яшьләре түг ег ез.
Әй шәраб сөючеләр, йөзем суы н саг ын ып, үкереп елаг ыз,
чөнк и ул сезнең авыздан тарт ып алынд ы.
Минем җиремә, чирү бул ып, куә тле бер яу килде,
аның тешләре – арыслан теше,
казналары – ана арыслан казнасыд ыр.
Йөзем бакчаларымн ы харап иттеләр,
инҗ ир агачларымн ы сынд ырып,
кайрыларын каезлап бетерделәр –
ботаклары ап-ак бул ып калд ы.
Яшьл и ирен җуйган,
кайг ы киемнәре кигән яшь хат ын кебек, күз яшьләре түг ег ез.
с
Раббы йорт ына бүләккә икмәк вә шәраб килм и башлад ы,
Раббы хезмәтчеләре, срух ан илар, зур кайг ыда.
Кырлар харап булд ы,
туфрак зар елый,
чөнк и игеннәр дә, зәйт үн агачлары да корыд ы,
татл ы йөзем суы да акм ый башлад ы.
Әй игенчеләр, сызлан ыг ыз!
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Әй бакчач ылар, күз яшьләре түг ег ез!
Кырдаг ы игеннәр – арпа вә бодай харап булд ы,
йөзем вә инҗ ир агачлары корыд ы,
анар, хөрмә вә алма агачлары корып кипте.
Шуңа күрә адәм угыллары шатлык-сөенечнең нәрсә икәнен онытт ы.
Әй рух ан илар, кайг ы киемнәре киеп яшь түг ег ез!
Әй смәзбәх хезмәтчеләре, үкереп елаг ыз!
Әй с Алламн ың хезмәтчеләре, Аллаһ ы йорт ына килег ез,
с
тупас тук ымага төренеп, шунда төн узд ырыг ыз,
чөнк и Аллаһ ы йорт ында икмәк вә шәраб бүләге китерү тукталд ы!
Изг е ураза көннәре билг еләг ез,
эштән тыел ып торыг ыз,
өлкәннәрне вә бу илдә яшәүчеләрнең барысын
Раббы Аллаг ыз йорт ына чак ырыг ыз
һәм Раббыга ялварып гыйбадәт кыл ыг ыз.
Нинд и дәһшәтле көн!
Раббы көне җитеп килә,
ул инде бик якын!
Кодрәт иясе бу көнне һәлакәт яуд ырачак!
Безнең күз алд ында ризыг ыбыз юкк а чыкт ы түг елме?!
Аллаһ ы йорт ыннан сөенеч вә шатл ык китте түг елме?!
Чәчкән орл ык, тишелеп чыга алм ыйча,
кантарл ы җирдә кал ып кипте,
келәтләр җимерелде,
амбарлар бушап калд ы –
уңыш өлг ермәде.
Мал-туар ничек ыңг ыраша!
Сыерлар әлсерәп йөри,
чөнк и утлаулар кипте.
Көтү-көтү сарыклар да тәмам хәлсезләнде.
Йа Раббым, Сиңа ялварам ын,
чөнк и сахрадаг ы көт үлекләр көеп бетте,
барл ык агачлар куы рылд ы.
Хәтта кырг ый җанварлар да ялвара Сиңа,
чөнк и агымсулар кибеп-корыды,
көт үлекләр эсселектән көйде.
Сионда бырг ы кычк ырт ыг ыз,
хал ык өстенә афәт ябырыл уы н
Минем изг е тавымда игълан итег ез.
Бу җирдә яшәгән һәркем курк удан тетрәнеп торсын –
Раббы көне җитеп килә,
ул инде бик якын!
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Зольмәтле* бер көн бул ыр ул,
бол ытл ы, караңг ы көн бул ыр.
Иртәнг е нурлар тауларга ятк ан кебек,
исәпсез-сансыз куә тле чирү ябырыл ып килә.
Әлегәчә монд ый яун ың булган ы юк иде
һәм киләчәктә дә булмас!
Алар алд ыннан – көйдерг еч ут,
артларыннан ялк ын дөрл идер.
Моңарч ы Гадән бакчасы булган җирләр,
алар узганнан соң, вәйран* бул ып кала.
Алардан һичкем кот ылмас!
Аларн ың кыяфәте атк а охшаган,
атл ы гаскәр кебек чабалар;
суг ыш арбалары кебек дөбердәп,
ут капк ан салам кебек чыт ырдап
тау түбәләреннән узалар;
орышк а әзерләнгән көчле хал ык кебек алар.
Кешеләр алардан дер калт ырап торыр,
һәркемнең йөзе агарын ып кал ыр.
Гаскәриләр кебек йөг ереп киләләр дә алар
җитез генә диварларга үрмәләп менәләр,
һәрк айсы үз юлы белән бара,
берк айчан юлыннан тайп ылм ый.
Ук яңг ырына карам ыйча,
этешми-төртешми алга омт ыла –
һөҗ үмнәрен туктат у мөмк ин түг ел.
Алар шәһәргә бәреп керәләр,
дивар буйлап чабалар,
йортларга үрмәләп менәләр,
угрылар сыман, тәрәзәдән эчкә керәләр.
Алар алд ында җир вә күкләр тетрәп торыр,
коя ш белән айн ың йөзе карал ыр,
йолд ызларн ың нуры сүнәр.
Шуш ы гаскәрен Раббы Үзе әйдәп барыр,
кычк ырып әмерен бирер.
Аның фәрман ына буйсынган гаскәр
исәпсез-сансыз вә бик гайрәтледер.
Раббы көне бөек вә дәһшәтле!
Бу көнне кем исән кала алыр?!
Раббы болай дип әйтә:

* 2:2 Зольм әтл е
* 2:3 Вәйран

– караңг ы.
– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
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«Хәтта бүг ен дә, чын йөрәктән тәүбәгә килеп,
с
ураза тот ып, елап һәм кайг ырып,
Миңа әйләнеп кайта аласыз!
Киемнәрег езне түг ел – йөрәкләрег езне теткәләг ез,
Раббы Аллаг ызга кайт ыг ыз,
чөнк и Ул кызган учан вә рәх имле,
сабыр-түзем вә ифрат смәрхәмәтле
һәм билг еләнгән казан ы булд ырмаск а шат.
Кем белә, бәлк и әле Ул сезне кызган ыр,
Үзенең хәер-фатихасын бирер.
Шул чаг ында сез Аңа таг ын
икмәк вә шәраб бүләкләре китерә башларсыз.
Сионда бырг ы кычк ырт ыг ыз,
изг е ураза көннәре билг еләг ез,
эштән тыел ып торыг ыз.
Хал ыкн ы җыег ыз,
аларн ы изг е җыенга чак ырыг ыз –
өлкәннәр, кечеләр, имчәк балалары да шунда булсын,
кия үләр белән кәләшләр дә бүлмәсеннән чыксын.
Раббы хезмәтчеләре, рух ан илар,
Аллаһ ы йорт ы белән мәзбәх арасында күз яшьләре түг еп:
„Йа Раббы, кызган Үз халк ыңн ы, – дисеннәр, –
газизләреңне мыск ыл иттермә,
чит хал ыклар көлкесенә калд ырма;
башк алар: ‘Кайда соң аларн ың Алласы?!’ –
дип әйтерлек булмасын“».
Шуннан Раббы,
Үз җирен фидак арьләрчә яклап, халк ын ярл ык ая чак,
Үзенең халк ына җавап итеп:
«Менә, Мин сезгә икмәк, шәраб вә май бирермен,
шулар белән тамак туйд ырырсыз.
Бүтәнчә сезне чит-ят хал ыклардан мәсхәрә иттермәм, –
дия чәк. –
Төнья ктан килгән гаскәрне илег ездән
чыг ып китәргә мәҗбүр итәрмен,
сусыз чүлгә куы п җибәрермен.
Алдаг ы сафларн ы – көнч ыг ыш диңг езгә,
арттаг ыларын көнбат ыш диңг езгә олакт ырырм ын –
аларн ың мәетләреннән коточк ыч сасы ис тарал ыр», –
дия чәк. –
Бөек эшләр башк ара Ул!
Курыкма, җир,
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* 2:28 Гаи пт ән

сөен вә күңел ач,
чөнк и Раббы бөек эшләр башк ара!
Әй кырг ый хайваннар, курыкмаг ыз,
чөнк и чүлдәг е көт үлекләрдә үлән шыт ып чыгар,
агачлар җимеш бирер,
инҗ ир белән йөзем агач ы да мул уңыш китерер.
Сез дә, Сион балалары, сөенег ез,
Раббы Аллаг ыз шатл ык чыганаг ы булсын,
чөнк и яңг ырларын Ул сезгә вак ыт ында җибәрер,
әүвәлг ечә язын да, көзен дә яңг ырларын яуд ырыр.
Ынд ырлар ашл ык белән тул ыр,
чаннар йөзем суы вә зәйт үн мае белән мөлдерәмә бул ыр.
Раббы болай ди:
«Тег е саранча чирүе рәвешендә
сезгә җибәргән гаскәр зыя н ын
Мин арт ыг ы белән капларм ын.
Туйганч ы ашап-эчәрсез
һәм Раббы Аллаг ызн ың исемен данларсыз:
Ул сезгә гаҗәеп могҗ изалар эшләде.
Моннан ары Минем халк ым берк айчан да
хурл ыкк а калмас.
Сез Минем сИсраи л халк ы арасында бул уы мн ы,
Раббы Аллаг ыз икәнемне,
Миннән башк а алла юкл ыг ын белерсез.
Моннан ары Минем халк ым берк айчан да
хурл ыкк а калмас.
Аннары Мин һәр кешегә Үземнең Рух ымн ы яуд ырырм ын:
угылларыг ыз вә кызларыг ыз пәйгамбәрлек кыл ыр,
өлкәннәрег ез гаи птән хәбәр* бирүче төшләр күрер,
егетләрег езгә Аллаһ ыдан күренешләр иңәр.
Ул көннәрдә хәтта кол ирләр белән кол хат ыннарга да
Үз Рух ымн ы яуд ырырм ын.
Раббын ың бөек вә дәһшәтле көне җитәр алд ыннан
күктә дә, җирдә дә галәмәтле билг еләр –
кан, ут вә төтен баганалары күренер,
коя ш карал ыр, ай исә кан төсенә керер.
Раббы исемен телгә алып,
Аңа мөрәҗәгать иткән һәркем кот ыл ып кал ыр,
чөнк и, Раббы әйт кәнчә, Сион тавына вә Иерусал имгә
кач ып киткәннәр кот ыл у табар.
хәбәр – Аллаһ ыдан иңг ән хәб әр, вәх и.
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Менә шул көннәрдә, шул вак ытта,
Яһүдә белән Иерусал имне әсирлектән котк аргач,
Мин, бар хал ыкларн ы җыеп, Хөкем үзәненә китерермен
һәм аларн ы Үземнең милкем Исраи лгә карш ы
кылган гамәлләре өчен хөкемгә тарт ырм ын,
чөнк и алар Минем халк ымн ы
төрле кавемнәр арасына таратт ылар,
җиремне үзара бүлгәләп бетерделәр,
халк ымн ы жирәбә сал ып бүлгәләделәр,
фах ишәләргә түләр өчен – ир балаларн ы,
шәраб алып эчәр өчен, кыз балаларн ы колл ыкк а сатт ылар.
с

2

3

Әй Сур вә Сид ун каласы, әй сПелешет җирендәг е барл ык өлкәләр, ни кылмак
чы буласыз сез Миңа? Үч кайтармакч ым ы, Миннән үч алмакч ым ы сез? Кылган
гамәлләрег езне Мин кичекмәстән үз баш ыг ызга кайтарырм ын! 5 Чөнк и сез Минем
алтын-көмешемне, бар хәзинәмне тарт ып алып сгыйбадәтх анәләрег езгә куйд ыг ыз.
6 Яһүдә вә Иерусал им угылларын сез, үз җирләр еннән сөр еп, яванл ыларг а сатт ы
гыз. 7 Әмма Мин аларн ы сез сат ып җибәргән урыннан кайтарырм ын һәм сез аларга
кылганн ы үзег езгә кыл ырм ын: 8 угыл-кызларыгызны яһүд иләргә сатарм ын, алар
исә еракта яшәүче шебал ыларга сат ып җибәрер, – дип әйтте Раббы. –
4

9

10

11

Бар хал ыкларга игълан итег ез:
„Суг ышк а әзерләнег ез,
яуг ирләрег езне* орышк а чак ырыг ыз –
бөтен суг ышч ылар күтәрелеп чыксын.
Сук адан – кыл ыч,
урактан сөңг е очл ыклары коег ыз.
Иң көчсезе дә: ‘Мин көчле!’ – дип әйтсен.
Әй тирә-яктагы хал ыклар, ашыг ыг ыз,
бергә туплан ыг ыз!“»
Йа Раббым, бат ыр угылларыңн ы шунда алып бар!

12

13

* 3:9 Яуг ир

«Хал ыклар, күтәрелеп, Хөкем үзәненә җыелсыннар,
чөнк и Мин,
тирә-яктан җыелган барл ык хал ыкларн ы хөкем итәр өчен,
шунда килеп утырачакм ын», – ди Раббы.
Уракларыг ызн ы эшкә җиг ег ез,
чөнк и игеннәр өлг ерде;
йөзем таптарга барыг ыз,
чөнк и сйөзем изг ечләр җимеш белән мөлдерәмә;
– суг ышч ы.
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15
16

17

18

19

20
21

йөзем суы тул ып акк ан кебек,
хал ыкларн ың явызл ыг ы баштан ашк ан.
Хөкем үзәне хал ык белән тул ы! –
Хөкем үзәненә Раббы көне якынлаша!
Коя ш вә ай тон ыклан ыр,
йолд ызларн ың нуры сүнәр.
Раббы, Сионнан торып, Үз сүзен белдерер,
Иерусал имнән Үз тавыш ын җиткерер –
күк тә, җир дә калт ырап торыр.
Әмма Раббы Үз халк ын сыенд ырыр,
исраи л иләрне яклап кал ыр.
«Шул чаг ында сез Раббы икәнемне,
Үземнең изг е тавым Сионда яшәвемне белерсез, – ди Раббы. –
Иерусал им изг е урын бул ыр,
чит кавемнәр инде аның аша үтә алмас.
Шунд ый көн килер:
таулардан шәраб сарк ып,
калк ул ыклардан сөт елгалары агып торыр,
Яһүдә иленең бөтен елгалары су белән тул ыр;
Раббы йорт ыннан чишмә агып чыг ып
Шитт им үзәненә* су биреп торыр.
Яһүдә угылларын кыерсытк ан,
аның җирендә гаепсезгә кан түккән өчен,
Мисыр – чүлгә,
с
Эдом буш далага әйләнер.
Яһүдә вә Иерусал им исә мәңг е,
буыннан-буыннаргача яшәр.
Мин аларн ың каннары өчен
гаеплеләрдән үч алырм ын, кичермәм!
Мин, Раббы, һәрвак ыт Сионда яшәрмен».

* 3:18 ...Шиттим

үзәненә... – Коры туфракл ы әлег е үзәндә сәрви куа клары гына үскән.

1334

1

Амос пәйгамбәр

Тык уа терлекчеләренең берсе булган Амос сүзләре. Җир тетрәвенә ике ел кала,
Яһүдәдә – Уззия, сИсраи лдә Йогаш угл ы Яробам патшал ык иткән көннәрдә,
Амоск а Исраи л хак ында вәх и* иңде.
2 Амос болай дип сөйләде:
«сРаббы Сионнан торып күкрәр,
гөрелтесен Иерусал имнән яңг ырат ыр –
шиңәр шулчак көт үлек җирләре,
корып кибәр Кәрм ил тау башлары».
1
с

Раббының Исраи л күршеләрен хөкемгә тартуы
3

Раббы болай ди:
«с Җиная ть өстенә җиная ть эшләгән,
Гил ыгадн ы* тимер чабагачлар белән сукт ырган
Дәмәшкъне җәзасыз калд ырмам:
4
Хазаи лнең* сараен утк а чорнарм ын,
Бен-Һададның* скальгаларын ялк ын ялмап алыр.
5
Дәмәшкънең капк а бикләрен ватарм ын,
Авен үзәнендә* яшәүчеләрне
һәм Бәйт-Эдендагы* схөкемдарл ык тая г ын ың иясен юк итәрмен;
с
арам иләр Кыйрга* сөрелер», – ди Раббы.

6

Раббы болай ди:
«Җиная ть өстенә җиная ть эшләгән,
халк ымн ы авылы-авылы белән

* 1:1 Вәх и

– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәб әр. Яһүд телендәг е төп
нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ыдан күренеш иңде.
* 1:3 Гилыг ад – Үрд үннән көнч ыг ышт а урн ашк ан өлкә.
* 1:4 Хаз аи л – Дәмәшкъ патш асы.
* 1:4 Бен-Һадад – Дәмәшкъ патш асы, Хаз аи лнең угл ы дип фаразл ан а.
* 1:5 Авен үзән е – яһүдчә «явызл ык үзәне» мәгънәс ендә; Арам җир ендә урн ашк ан үзән.
* 1:5 Бәйт-Эден – яһүдчә «ләзз әт йорт ы» мәгънәс ендә; Арам иленең Фырат елг асы буенд а
урнашк ан бер төбәг е бул ырг а мөмк ин.
* 1:5 Кыйр – арам иләрнең туг ан иле.
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7
8

9

Эдомга* әсирлеккә сат ып җибәргән Газан ы җәзасыз калд ырмам:
Газа диварларын утк а чорнарм ын,
аның кальгаларын ялк ын ялмап алыр.
Ашдодта яшәүчеләрне
һәм Ашк ыл ундаг ы хөкемдарл ык тая г ын ың иясен юк итәрмен;
кул ымн ы Экронга* карш ы сузарм ын,
һәм спелешт иләр соңг ы кешесенә кадәр һәлак бул ыр!» –
ди Хуҗа-Раббы.

Раббы болай ди:
«Җиная ть өстенә җиная ть эшләгән,
кардәшлек килеш үен онытып, халк ымн ы авылы-авылы белән
Эдомга сат ып җибәргән Сурн ы* җәзасыз калд ырмам:
10
Сур диварларын утк а чорнарм ын,
аның кальгаларын ялк ын ялмап алыр».

11

Раббы болай ди:
«Җиная ть өстенә җиная ть эшләгән,
рәхим-шәфкать белм ичә,
кыл ыч ын күтәреп, кардәшен эзәрлекләгән,
ачуы һаман дөрләп,
ярсуы һаман янып торган Эдомн ы җәзасыз калд ырмам:
12
Теманн ы* утк а чорнарм ын,
Босра* кальгаларын ялк ын ялмап алыр».
13

14

Раббы болай ди:
«Җиная ть өстенә җиная ть эшләгән,
үз илләренең чикләрен киңәйткән чакта,
Гил ыгадта йөкле хат ыннарн ың карыннарын ярган
аммон иләрне җәзасыз калд ырмам:
Рабаһн ың* диварларына ут сал ырм ын,
ялк ын ялмап алыр аның кальгаларын –
ул көн суг ыш гөрелтесе аст ында,

* 1:6

Эдом – Сәг ыйрь тауларында, Үле диңг ездән көнья ктарак урнашк ан ил. Эдом иләр –
Эсаун ың (аның икенче исеме – Эдом) нәсел варислары. Эсау үзе – Исраи л халк ын ың нә
селбаш ы булг ан Ягък убн ың берт уг ан кардәше.
* 1:6-8 Газ а, Ашд од, Ашкыл ун, Экр он – пелешт иләрнең иң зур биш шәһәр енең дүрт ес е (би
шенчесе – Гәт).
* 1:9 Сур – Фойн икә (русч асы: Фин ик ия) иленең башк ал асы; русч асы: Тир.
* 1:12 Тем ан – Эдом илендәг е төб әк.
* 1:12 Босра – Эдом иленең төнья г ынд а урн ашк ан шәһәр.
* 1:14 Рабаһ – аммон иләрнең башк ал асы.
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2

1

давылл ы көндә купк ан өермә эчендә узар.
Патшалары сөрг ен китәр,
аның түрә-идарәчеләре дә китәр», – ди Раббы.

Раббы болай ди:
«Җиная ть өстенә җиная ть эшләгән,
Эдом патшасын ың сөя кләрен янд ырып,
көл-тузанга әйләндергән сМәабн ы* җәзасыз калд ырмам:
2
Мин аны утк а чорнарм ын,
Кыръют* кальгаларын ялк ын ялмап алыр –
чуа л ыш эчендә, суг ыш гөрелтесе,
бырг ы тавышлары аст ында Мәаб һәлак бул ыр.
3
Аның хөкемдарын да,
түрә-идарәчеләрен дә юк итәрмен», – ди Раббы.
Раббының Яһүдәне хөкемгә тартуы

4

Раббы болай ди:
«Җиная ть өстенә җиная ть эшләгән,
Раббы скан ун ыннан ваз кичеп,
Аның каг ыйдәләрен тотмаган,
ата-бабалары табынган ялган потларга ияреп,
туры юлдан язган Яһүдәне җәзасыз калд ырмам:
5
Мин аны утк а чорнарм ын,
Иерусал им кальгаларын ялк ын ялмап алыр».
Раббының Исраи лне хөкемгә тартуы

6

Раббы болай ди:
«Җиная ть өстенә җиная ть эшләгән Исраи лне җәзасыз калд ырмам,
чөнк и тәкъван ы алар – бер көмеш,
фәк ыйрьне бер пар башмак бәрабәренә саталар;
7
туфрак таптагандай, юксыл-мескеннең баш ыннан йөриләр,
мазл ум-бичараны* юлыннан этеп чыгаралар;
Минем изг е исемемне хурлап,
бер үк хат ын янына ата да, угыл да йөри;
8
рәһенгә* алынган киемне җәеп,
с
мәзбәхләр янында ятып йокл ыйлар;
үз с Аллалары йорт ында гаепле кешедән түләткән шәрабн ы эчәләр.
9
Мин бит сезнең хакк а эрбет агач ыдай биек,

* 2:1 Мәа б

– Үле диңг ездән көнч ыг ышта урнашк ан ил.
– Мәаб илендәг е төп шәһәрләрнең берсе.
2:7 Мазл ум – рәнҗет елг ән, түб әнс ет елг ән зат.
2:8 Рәһен – закл адк а калд ырылг ан әйб ер.

* 2:2 Кыръют
*
*
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имәндәй көчле-нык амориләрне юк иттем,
югарыда үскән җимешләрен,
түбәндәг е там ырларын корытт ым.
Амориләр җирен сезгә биләмәгә бирер өчен,
Мин бит сезне, Мисыр җиреннән алып чыг ып,
кырык ел буена чүлдә әйдәп йөрттем;
угылларыг ызн ы – пәйгамбәр,
егетләрег езне нәзир* иттем.
Шулай түг елме әллә, әй исраи л иләр?! – ди Раббы. –
Сез исә нәзирләргә шәраб эчердег ез,
ә спәйгамбәрләргә пәйгамбәрлек кылмаск а боерд ыг ыз.
Әнә шун ың өчен
Мин сезне көлтә төя гән арба белән изгәндәй изәрмен.
Җитезнең – качарл ык хәле,
көчленең егәре булмас,
гайрәтле үзенең җан ын саклап кала алмас;
укч ы аяг ында басып тора алмас,
җитез аякл ы йөг ереп кача алмас,
ат менгән җайдак үзенең җан ын саклап кала алмас;
бат ыр егетләрнең иң йөрәкле дигәне дә
ул көнне корал ын ташлап качар!» – ди Раббы.
Исраи лгә каршы шаһ итлык бирү

Әй исраи л иләр! Раббын ың сүзенә колак сал ыг ыз. Мисыр җиреннән алып
чыкк ан бар хал ыкк а төбәп, Ул шун ы әйтә:
2
«Җир йөзендәг е барча хал ыклар арасыннан
Мин фәк ать сезне сайлап алд ым,
шуңа күрә кылган барл ык сгөнаһларыг ыз өчен
сезне җавапк а тартачакм ын!»
1

3
4

5

6

* 2:11 Нәз ир

Ике кеше, үзара килешм ичә, бергә сәфәр чыгарм ы?!
Корбан ына тап булмаса,
урман ешл ыг ында арыслан үкерерме?!
Берн и тота алмаган яшь арыслан
үзенең өнендә ырылдарм ы?!
Алдавыч җим куелмаса,
җирдә ятк ан тозакк а кош эләг ерме?!
Тозакк а берн и эләкмәсә,
элмәк җебе тарт ыл ырм ы?!
Шәһәрдә бырг ы кычк ыртсалар,
хал ыкн ы курк у алмасм ы?!
– яһүд иләрдә үзен Аллаһ ыг а баг ышлаг ан адәм (карагыз: «Саннар», 6).
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Шәһәргә бәла килсә,
Раббы кул ы белән эшләнмиме бу?
Хакт ыр: Үзенең колларына – пәйгамбәрләргә –
сер-ниятен алдан белдерм ичә,
Хуҗа-Раббы һичбер эш кылмас.
Арыслан үкереп җибәрсә,
кем тетрәнмәс?!
Хуҗа-Раббы сөйл и башласа,
пәйгамбәрлек итм и кем булд ырыр?!

Ашдод һәм Мисыр кальгаларында шун ы белдерег ез:
«сСамарея тауларына җыел ып,
Исраи лдәг е коточк ыч тәрт ипсезлеккә,
андаг ы җәбер-золымга күз сал ыг ыз!»
10
Раббы әйтә:
«Көчләп-талап, кальгаларына хәрәм мал туплаган бу хал ык
гаделлек белән эш итүне белм и».
11
Шул сәбәпле Хуҗа-Раббы болай ди:
«Дошман, бөтен илег езне камап алып,
ныг ытмаларыг ызн ы вәйран итәчәк,
кальгаларыг ызн ы талап бетерәчәк».

12

Раббы болай ди:
«Көт үче, арыслан авызыннан мал ын котк арырга тырыш ып та,
хайванн ың ике бәкәленнән яки колаг ыннан башк а
һичн и тарт ып алалмагандай,
Самарея дәг е исраи л иләр дә кәнәфи аяг ыннан
яки ятакн ың бер почмаг ыннан башк а
һичн и эләктереп кача алмас».
13
14

15

«Тыңлаг ыз һәм Ягък уб* нәселенә карш ы шаһ итл ык бирег ез! –
дип белдерә Хуҗа-Раббы, Күкләр Хуҗ асы с Алла. –
Кылган җиная т ьләре өчен
Исраи лне җавапк а тарт к ан көнне Мин
Бәйт-Эл каласындаг ы мәзбәхләрне җимерермен –
киселеп, җиргә төшәр мәзбәх мөг езләре!
Тузд ырырм ын кышк ы һәм җәйг е өйләрне,
вәйран* бул ыр фил сөя г е белән бизәлгән йортлар,
харап бул ыр пулат-сарайлар!» – ди Раббы.

* 3:13 Ягък уб –

Исраи л халк ын ың ерак бабасы Ягък убк а Аллаһ ы «Исраи л» дип исем кушк ан
(караг ыз: «Ярат ыл ыш», 32:28).
* 3:15 Вәйран – ват ык, җимер ек, хәраб ә хәленә килг ән.
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Исраи лнең Раббыга йөз е белән борылмавы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Әй сез, байбикәләр,
Самарея тавындаг ы симез Башан* сыерлары,
юксыл-мескеннәрне рәнҗет үчеләр, фәкыйрь-фөкраны изүчеләр,
ирләренә: «Кая, эчәргә китер!» – диючеләр,
тыңлаг ыз бу сүзләрне!
Хуҗа-Раббы Үзенең изг елег е белән ант итеп әйтте:
«Шунд ый бер көн килер, сезне ыргаклар белән,
соңг ы кешег езгә кадәр кармаклар белән эләктереп алып китәрләр.
Һәммәг езне дивардаг ы җимерекләр аша алып чыгарлар да
Һармонга олакт ырырлар».
Бу – Раббы сүзе.
«Бәйт-Элгә килеп, гөнаһларыг ызн ы кыла бирег ез,
Гилгәлгә* барып, җиная тьләрег езне ишәйтег ез,
иртәнг е якта – корбан,
өч көн үтүгә, гошерег езне* китерег ез!
Рәхмәт бүләг е итеп, әйдә,
әче кам ырдан икмәк китерег ез,
ихт ыя ри бүләкләрег ез хак ында гел сөйләп йөрег ез –
сезгә шулай ошый бит, әй исраи л иләр!»
Бу – Хуҗа-Раббы сүзе.
«Барча калаларыг ызн ы
теш арасына кыстырырдай ризыксыз калд ырсам да,
барча сала-авылларыгызны икмәк кытл ыг ына дучар итсәм дә,
сез Миңа килеп сыенмад ыг ыз! – ди Раббы. –
Уракк а төшәргә өч ай калганда, яңг ыр бирмәдем сезгә;
бер шәһәрдә яуд ырсам, икенчесендә яуд ырм ый идем;
бер урында басулар суга туенса,
икенче урында сусызл ыктан корып кибәр иде.
Су эчәр өчен, кешеләр, каңг ырып, бер шәһәрдән икенчесенә йөрер,
әмма анда да сусыннары басылмас иде.
Тик шунда да сез Миңа килеп сыенмад ыг ыз! – ди Раббы. –
Иген кырларыг ызга Мин көйдерг еч җилләр
һәм тут ык авыруы җибәреп зыя н салд ым;

* 4:1 Баш ан

– Үрд үннән көнч ыг ышта урнашк ан әлег е таул ы, уңд ырышл ы туфракл ы төб әк
үзенең сыерлары белән дан тотк ан.
* 4:4 Бәйт-Эл, Гилг әл – Яһүдә патш ал ыг ынн ан аерм ал ы бул арак, Исраи л патш ал ыг ын ың
гыйбадәт кыл у урын ы шуш ы шәһәрләрдә урнашк ан булг ан.
* 4:4 Гош ер – кер емнең унн ан бер өлеше, Алл аһ ыг а баг ышл ан а торг ан җыем.
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бакчаларыг ызн ы, йөзем куакларыг ызн ы корытт ым;
инҗ ир вә зәйт үн агачларыг ызн ы саранчадан ашатт ым.
Тик шунда да сез Миңа килеп сыенмад ыг ыз! – ди Раббы. –
Мисырдаг ы сыман, Мин сезгә үләт зәхмәте җибәрдем;
егетләрег езне кыл ычтан узд ырд ым,
атларыг ызн ы дошманга ган имәт* мал ы иттем,
хәрби сстаннарыг ызда мәетләрег езнең сасы исен иснәттем.
Тик шунда да сез Миңа килеп сыенмад ыг ыз! – ди Раббы. –
Сәд үм белән Гам уран ы һәлак иткән кебек,
күбег езне һәлакәткә дучар иттем;
ә исән калганнар ут эченнән тарт ып алган кисәү агач ыдай иде.
Тик шунда да сез Миңа килеп сыенмад ыг ыз! – ди Раббы. –
Әнә шун ың өчен Мин сине җәзага тартам, и Исраи л!
Сиңа шун ы эшләргә җыенганга,
Аллаңн ы карш ыларга әзерлән, и Исраи л!»
Менә Ул – тауларн ы хасил иткән,
җилләрне бар кылган Зат!
Кешегә Ул Үзенең уй-ниятен белдерә,
таң якт ысын караңг ыга әйләндерә,
тау башларыннан гизеп йөри.
Аның исеме – Раббы, Күкләр Хуҗ асы Алла!
Исраи лне тәүбәгә өндәү

1
2

3

4
5

И Исраи л халк ы, сүзләремне тыңла! –
Синең хакта матәм егълавы бу.
Гыйффәтле кыз Исраи л егылд ы, аякк а басасы юк аның.
Үз җирендә ташланд ык бул ып ята,
күтәреп торг ызуч ы юк аны.
Хуҗа-Раббы болай ди:
«Исраи л шәһәреннән яуга мең кеше чыкса,
йөзе генә сау калачак;
йөз кеше чыкса,
унысы гына исән калачак!»
Исраи л халк ына Раббы:
«Миңа сыен ыг ыз – шул чаг ында яшәрсез! – ди. –
Бәйт-Элгә йөрмәг ез,
Гилгәлгә дә юл тотмаг ыз,
Беер-Шебага* сәфәр кылмаг ыз,

* 4:10 Ганим әт

– суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.
– ул заманда әлег е шәһәр гыйбадәт кыл у үзәкләренең берсе булг ан.

* 5:5 Беер-Шеба
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чөнк и Гилгәл бөтенләе белән сөрг ен китәчәк,
Бәйт-Элдән исә һичнәрсә* калмая чак».
6

7

8

9

10
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Раббыга сыен ыг ыз – шул чаг ында яшәрсез!
Юкса Йосыф* йорт ына Ул
ут кебек ябырыл ыр һәм аны ялмап алыр –
Бәйт-Элдә янг ын сүндерердәй кеше табылмас.
Әй сез, гаделлекне әче әремгә әйләндерүчеләр,
хакл ыкн ы җиргә сал ып таптауч ылар – кайг ы сезгә!
Җидегән йолд ыз белән Орионн ы бар иткән,
тоташ караңг ыл ыкн ы – аяз таңга,
якт ы көнне төнгә әверелдерүче,
диңг ез суларын чак ырт ып китереп,
бөтен җир йөзенә койган Затн ың исеме – Раббы!
Гайрәт ияләрен кинәттән тар-мар итәр Ул,
кальгаларн ы җир белән тиг езләр!
с

Шәһәр капк асы янында, мәхкәмәдә, фаш итүне яратм ыйсыз сез,
хак сүз әйт үчедән чирк анасыз.
Фәк ыйрьне аяк аст ына сал ып тапт ыйсыз,
ирексезләп, аның ашл ыг ын аласыз.
Әнә шун ың өчен сез, шома ташлардан йорт салсаг ыз да,
анда яшәмәссез,
гүзәл йөзем бакчалары үстерсәг ез дә,
җимешеннән шәраб тат ымассыз!
Җиная тьләрег езнең күплег ен,
гөнаһларыг ызн ың авырл ыг ын беләмен:
сез тәкъваларн ы җәберл исез, ришвәт аласыз,
мәхкәмәдә фәкыйрь-юксылларны читкә тибәрәсез.
Шуңа күрә акылл ы кеше дәшм и монд ый заманда,
чөнк и вак ыт ы яманд ыр.
Исән кал ыйм дисәг ез, яманл ыкк а түг ел,
яхш ыл ыкк а омт ыл ыг ыз;
шул чакта «Раббы, Күкләр Хуҗ асы Алла, – безнең белән!»

* 5:5 Һичн әрсә

– яһүд телендә: «авен»; аның икенче мәгънәсе: явызл ык. Кайбер пәйг амбәр
ләр Бәйт-Элне (Аллаһ ы йорт ы) Бәйт-Авен (Явызл ык йорт ы) дип атый (мәсәлән, «Һошея»,
4:15 не караг ыз).
* 5:6 Йосыф – бир едә бөт ен Исраи л күздә тот ыл а. Йосыф угылл ары булг ан Эфраи м һәм Ме
нашше ыруглары Исраи лдә, ягън и Төнья к патшал ыкта, иң дәрәҗәле ыруглардан саналг ан.
5:15 тә һәм 6:6 да шуш ы ук мәгънәдә.
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дигән сүзләрег ез чынга ашар.
Яманл ыкк а нәфрәт белән карап, яхш ыл ыкн ы ярат ыг ыз,
мәхкәмәдә гадел хөкем урнашт ырыг ыз!
Шул чакта, бәлк и, Раббы, Күкләр Хуҗ асы Алла,
Йосыф ток ым ыннан исән калганнарга
рәхим-шәфкатен насыйп итәр.
Шулай итеп, Раббы, Күкләр Хуҗ асы Алла,
Хуҗа-Хакимебез, болай ди:
«Барл ык мәйданнарда – егълаш у,
барл ык урамнарда аһ-зар ишетелеп торыр;
игенчене – матәм тотарга,
матәм җыры осталарын ахылдап егъларга чак ырырлар.
Йөзем бакчалары егълаш уга күмелер,
чөнк и араг ыздан Мин узарм ын!» – ди Раббы.
с

17

Раббы көне – караңгылык көне
18

19

20

21

22

23
24

25

Раббы көнен көткәннәргә – кайг ы!
Нигә дип Раббы көнен көтәсез?!
Ул якт ы түг ел, караңг ы булачак.
Арысланнан кач ып кот ылган берәүнең карш ысына
аю килеп чыкк ан,
яки, өенә чабып кереп диварга тая нгач,
кул ын елан чакк ан кебек нәрсәдер бу!
Раббы көне якт ыл ык түг ел, караңг ыл ык булмасм ы?!
Дөм караңг ыл ыкт ыр ул,
һәм анда якт ыл ыкн ың чатк ысы да юк!
«Нәфрәт белән карыйм бәйрәмнәрег езгә,
аларн ы Мин кире кагам;
тантанал ы җыел ышларыг ызн ы хуш күрм им.
Миңа баг ышлап, тулаем янд ыру корбаннары
һәм сикмәк бүләг е китерсәг ез дә,
Мин аларн ы кабул итмәм;
с
тат ул ык корбан ы дип тәкъд им иткән симез хайваннарыг ызн ы
игът ибарга алмам!
Ерак торсын Миннән сез җырлаган көйләр,
лираг ызн ың тавыш ын Мин тыңламам!
Мон ың урын ына гадел хөкем – агым су,
хакл ык кипмәс ташк ын бул ып аксын!
Әй Исраи л халк ы!
Чүлдә кырык ел йөргән чаг ыг ызда сез
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26

27

6

Миңа корбан вә бүләкләр китердег езме?!
Сез үзег езнең илаһ-патшагыз Сакк утн ың
һәм илаһ-йолдыз Кайванн ың* сыннарын –
үз кулларыг ыз белән үзег езгә ясаган потларн ы
күтәреп йөрерсез,
һәм Мин сезне Дәмәшкъ аръя г ына сөрәчәкмен!» – ди Раббы.
Аның исеме – Күкләр Хуҗ асы Алла.
Вае мсыз һәм тәкәббер исраи лиләргә – кайгы

1

2

3
4

5
6

7

8

Сионда ваемсыз яшәүчеләр – кайг ы сезгә!
Самарея тавында үзег езне имин санауч ылар – кайг ы сезгә!
Сез – беренчеләрдән саналган хал ыкн ың каймаг ы,
исраи л иләр, ярдәм сорап, яныг ызга килгән түрәләр.
Кәлне шәһәрен барып караг ыз,
аннан бөек Хаматк а юл тот ыг ыз,
пелешт иләрнең Гәт шәһәренә төшег ез –
алар сезнең патшал ыклардан яхш ыракм ы,
җирләре сезнекеннән киңрәкме?!
Әй сез, бәла көне ерак дип санауч ылар,
сез бит аны – җәбер-золым көнен якынайтасыз!
Сез фил сөя г е белән бизәлгән ятакларда ятасыз,
түшәкләрег ездә назланасыз,
көт үдәг е иң яхш ы бәрән ите,
утлаудаг ы иң симез бозау ите белән тукланасыз.
Үзег езне Давыт сыман оста уйнауч ы күреп,
лира чиртеп, төрле көй чыгарып утырасыз.
Сез касә-касә шәраб эчәсез,
хушбуйн ың иң гүзәлен ягынасыз,
әмма Йосыф ток ым ы өстенә төшәсе бәлагә көенм исез.
Менә шуларн ың барысы өчен
сез беренчеләрдән бул ып әсир китәрсез –
назл ыларн ың хушлан ып утыруы шулай тәмам бул ыр.
Хуҗа-Раббы Үз зат ыннан ант итә,
Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
«Ягък уб ток ым ын ың тәкәбберлег ен күреп җирәнәм,
кальгаларына нәфрәтләнеп карыйм;
аларн ың шәһәрен Мин бар мал-мөлкәте белән бергә
дошманнары кул ына тапш ырачакм ын!»

* 5:26 Сакк ут, Кайван –

мәҗ үси хал ыклар табынг ан һәм күк җисеме Сат урнн ы гәүдәләндер
гән илаһлар. Биредә сүз уйнат у: «сакк ут» сүзе яһүд телендәг е «шикк утс» (җирәнг еч) сүзе
белән аваздаш.
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9 Бер әр йортт а унлап кеше исән калса, алары да үләр! 10 Кардәше, янд ырмакч ы
бул ып, мәрх үмнең җәсәден* алырга килгәч, өйнең аулак почмаг ына кереп поск ан
берәүне күреп: «Яныңда таг ын берәрсе барм ы?» – дип сораса, тег енең: «Беркем
дә юк!» – дигән җавабына карш ы: «Дәшмә! Раббы исемен без телгә алырга тиеш
түг елбез!*» – дия р.
11
12

13
14

7

Менә, Раббы боерыр да, зур йортлар җимерелеп төшәр,
кечеләре тәмам хәрабәгә әйләнер.
Атлар кыяташ өстендә чабыш ырм ы,
үгез җиг еп, кыяташны сөрерләрме?!
Хәлбук и сез гадел хөкемне – зәһәр агуга,
хакл ык җимешен әче әремгә әйләндерәсез.
Сез Ло-Дебар шәһәренең җиңел үенә куанасыз,
«Карнаи м шәһәрен* үз көчебез белән яулап алд ык!» – дисез.
Әмма Күкләр Хуҗ асы Раббы:
«Әй исраи л иләр! Сезгә карш ы бер хал ыкн ы кот ыртачакм ын, – ди, –
һәм сез Лебо-Хаматтан башлап
Араба үзәненә кадәр сузылган җирләрдә
җәбер-золым эчендә яшәрсез!»
Саранча көтүе, ут һәм кургаш асма

Хуҗа-Раббы миңа вәх и иңдерде, һәм минем күз алд ымда шунд ый күренеш
пәйда булд ы: патшага дигән иген урыл ып бетеп, бол ыннарн ы кабат яшеллек
капл ый башлаган вак ытта, Раббы саранча өерен китертте; 2 әлег е чирү җирдәг е
үләнне ашап бетергәч, мин әйттем:
– Йа Хуҗа-Раббы! Ялын ып сорыйм Синнән: гафу кыл! Ягък уб нәселе ничек исән
калсын? Ул бит кечкенә хал ык! – дидем.
3 Шуннан Раббы, йомшарып:
– Анд ый хәлгә юл куймам! – диде.
4 Хуҗа-Раббы миңа таг ын шун ы күрс әтт е: менә, Хуҗа-Раббы, хөкем башк арыр
өчен, ут чак ырып китертте. Ялк ын телләре җир аст ындаг ы бөек дәрья ларн ың су
ларын йотт ы, басуларн ы янд ыра башлад ы. 5 Мин әйттем:
– Йа Хуҗа-Раббы! Ялын ып сорыйм Синнән: тукта, зинһар! Ягък уб нәселе ничек
исән калсын? Ул бит кечкенә хал ык! – дидем.
6 Шуннан Хуҗа-Раббы, йомшарып:
– Анд ый хәлгә юл куймам! – диде.
1

* 6:10 Җәсәд

– гәүдә.
исемен без телгә алырга тиеш түгелбез! – Биредә, күрәсең, исраи л иләрне җәзаг а
тарт к ан Аллаһ ын ың исемен телг ә алудан курк у турында сүз бара.
* 6:13 Ло-Дебар һәм Карн аи м шәһәрләр е Үрд үннән көнч ыг ышт а урн ашк ан бул ып, «ЛоДебар» – «һичбернәрсә түг ел», «Карнаи м» исә «ике мөг езле» (мөг ез – көч-куәт билг есе)
диг әнне аңлата.
* 6:10 Раббы
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Амос 7, 8
7 Ул миңа таг ын шун ы да күрс әтт е: Хуҗа-Хаким кург аш асма ярдәмендә корылг ан
дивар янында басып тора имеш, Аның кул ында – кургаш асма. 8 Раббы миннән:
– Нәрсә күрәсең, Амос? – дип сорад ы.
Мин:
– Кургаш асма! – дип җавап бирдем.
Шуннан Хуҗа-Хаким әйтте:
«Инде менә халк ым Исраи лне асма ярдәмендә тикшерәмен;
моннан ары Мин аны кызганмая чакм ын!
9
Юк бул ыр Исх акн ың скалк ул ыктаг ы гыйбадәт кыл у урыннары,
вәйран ителер Исраи лнең мөк атдәс ханәләре;
кыл ыч ымн ы күтәрермен Яробам патшан ың гаилә-йортына!»

Амос һәм рух ан и Амасия
с

Бәйт-Эл рух ан ие Амасия Исраи л патшасы Яробамга монд ый хәбәр күндерде:
«Исраи л халк ы арасында Амос сиңа карш ы котк ы тарата, сөйләгән сүзләре – җир
күтәрмәслек! 11 Ул:
„Яробам кыл ычтан үләр,
ә Исраи л халк ы үз иленнән тәгаен сөрелер!“ – дип әйтә».
10

Шуннан соң Амасия Амоск а:
– Әй гаи птән хәбәр* бирүче! Кит биредән, Яһүдәгә кайт, пәйгамбәрлек кыл ып,
икмәг еңне шунда эшләп аша! – диде. – 13 Ә Бәйт-Элдә моннан ары пәйгамбәрлек
итмә! Чөнк и Бәйт-Эл – патшан ың изг е урын ы, мәмләкәтебезнең төп йорт ы.
14 Амасияг ә җав ап бир еп, Амос:
– Мин пәйгамбәр дә, пәйгамбәр шәкерте дә түг ел идем, – диде. – Көт ү көтеп,
с
сикомор агачларын тәрбия кыл ып көн күргән бер кеше идем. 15 Әмма Раббы, мине
көт үчелектән аерып алып: «Бар, Минем Исраи л халк ыма пәйгамбәрлек ит!» – диде.
16 Инде хәз ер Раббы сүз ен тыңла. Син: «Исраи лг ә карш ы пәйг амб әрлек итмә, Исх ак
нәселенә карш ы сөйләмә!» – дисең. 17 Бу уңайдан Раббы менә нәрсә ди:
«Хат ын ың шәһәрдә фах ишә бул ып йөрер,
угыл-кызларың кыл ычтан узар;
илең, үлчәү бавы ярдәмендә бүленеп, чит-ятларга бирелер,
үзең исә үлемеңне хәрәм җирдә табарсың!
Ә Исраи л халк ы үз иленнән тәгаен сөрелер!»
12

8

Өлгергән җимешләр салынган кәрз ин

Хуҗа-Раббы миңа шун ы күрсәтте: менә, өлг ергән җимешләр сал ынган бер
кәрзин тора имеш.
2 – Син нәрс ә күр әс ең, Амос? – дип сорад ы миннән Раббы.
Мин:
– Кәрзин тул ы өлг ергән җимеш күрәм, – дидем.
1

* 7:12 Гаи пт ән

хәбәр – Аллаһ ыдан иңг ән хәб әр, вәх и.
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Шунда Раббы:
«Халк ым Исраи лнең дә соңг ы көне* килеп җитте,
моннан ары Мин аны кызганмая чакм ын! – диде. –
3
Ул көнне сарай җырларын үксеп егълаган тавышлар алышт ырыр,
һәр җирдә, өем-өем бул ып, мәет ятар,
һәм тирән тынл ык хөкем сөрер! – диде Хуҗа-Раббы».
4
5

6

7

Әй сезләр, фәк ыйрьләрне рәнҗет үчеләр,
илдәг е мазл умнарн ы һәлак итүчеләр, колак сал ып тыңлаг ыз!
Сез бит болай дип әйтәсез:
«Яңа ай бәйрәме үтеп китсә – ашл ык сата башлар идек,
с
шимбә көн узса – амбарларн ы ачар идек,
герләрне җиңеләйтер, әйбер хак ын артт ырыр,
ялган үлчәүләр куллан ыр идек.
Шулай итеп, бер көмеш тәңкәгә – юксыл-мескенне,
бер пар аяк киеме бәрабәренә фәк ыйрьне сат ып алыр идек.
Хәтта ашл ыкн ың чүбен дә сатар идек», – дисез.

Ягък уб ток ым ын ың горурл ыг ы булган Раббы, ант эчеп:
«Кылган эшег езнең берсен дә мәңг е онытмая чакм ын! – ди. –
8
Шуш ы хәлгә җир ничек тетрәнмәсен дә,
җирдә яшәгән һәркем хәсрәткә батмасын?!
Бөтен җир йөзе Мисыр елгасыдай кубарыл ып менәр,
бер күтәрелеп, бер түбән иңәр!»
9

10

11

12

«Ул көнне, – дип белдерә Хуҗа-Раббы, –
өйләдә коя шн ы бат ырырм ын,
көпә-көндез җир йөзен караңг ыга чумд ырырм ын!
Бәйрәмнәрег езне – олы хәсрәткә,
җырларыг ызн ы аһ-зарга әверелдерермен,
с
тупас тук ымага төренергә,
һәммәг езне чәчен кырырга мәҗбүр итәрмен.
Бердәнбер угл ын югалт к ан ата-ана сыман күз яшьләре түгәрсез;
һәм бу көн ахыргача кайг ы көне бул ыр».
«Әнә шунд ый көннәр килер ки, – дип белдерә Хуҗа-Раббы, –
җир йөзенә Мин кытл ык җибәрермен:
икмәккә вә суга түг ел,
Раббы сүзен ишетергә кытл ык бул ыр ул!
Раббы сүзенә сусап,
кешеләр бер диңг ез белән икенче диңг ез арасында,

* 8:2 Соңг ы көн –

биредә сүз уйнат у: өлг ерг ән җимеш – яһүдчә «кай итс», соңг ы көн – «кетс».
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13
14

9

төнья к белән көнч ыг ыш арасында бәргәләнеп йөрерләр,
ләк ин ишетә алмаслар аны!
Ул көнне гүзәл кызлар һәм көчле егетләр
шул сусаудан тәмам хәлсезләнеп кал ырлар.
„И Дан*, синең илаһ ың яшәсен!“ һәм
„Беер-Шебаның зия рәтчеләр* юлы яшәсен!“ дип,
Самарея нең пот-сыннары белән ант иткәннәр
егыл ып кал ырлар һәм бүтән инде тора алмаслар!»
Раббы җәз асыннан котылу мөмк ин түгел

Мин Аллаһ ы йорт ындаг ы мәзбәх карш ында басып торг ан Хуҗа-Хакимне
күрдем. Ул әйтте:
«Аллаһ ы йорт ын ың терәк баганалары баш ына суг ып бәр,
бусагасына кадәр тетрәрлек булсын!
Хәрабәләре бәндәләрнең баш ына ишелсен,
ә исән калганнарын Үзем кыл ычтан узд ырырм ын,
кач ып кот ыл ырга берсе-бер өлг ермәс,
һичкем кач ып кот ыла алмас!
с
2
Үлеләр аймаг ына төшеп яшеренсәләр,
анда да кул ым барып җитәр;
күкләргә менеп качсалар,
аннан да сөйрәп төшерермен.
3
Кәрм ил тау баш ына менеп качсалар,
анда да эзләп табып эләктереп алырм ын,
диңг ез төбенә төшеп, күз алд ымнан гаи п булсалар*,
анда да диңг ез аждаһасына аларн ы чагарга боерырм ын.
4
Дошманга әсирлеккә китеп барсалар,
аларн ың җан ын кыя рга анда да кыл ычк а әмер бирермен.
Яхш ыл ыкк а түг ел,
ә бәлк и аларн ың бәхетсезлег енә күземнән югалт мам аларн ы!»
1

5

6

Хак им, Күкләр Хуҗ асы Раббы,
җиргә орынса – җир эри,
җирдә яшәүче һәркемне кайг ы бил и,
бөтен җир йөзе Мисыр елгасыдай
әле кубарыл ып менә, әле түбән иңә.
Үз сараен Ул күкләрдә корд ы,
гөмбәзен җирнең өстендә урнашт ырд ы,
диңг ез суларын чак ырт ып китереп, бөтен җир йөзенә койд ы;

* 8:14 Дан

– караг ыз: «III Патшалар», 12:28-30.
– изг е җирләрг ә сәф әр кыл уч ы.
9:3 Гаи п бул у – югал у, юк бул у.

* 8:14 Зиярәтч е
*
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Амос 9

Аның исеме – Раббы!
«Әй Исраи л халк ы!
Минем өчен хәбәш иләрдән сезнең ни аермаг ыз бар?!
Исраи л иләрне Мисыр җиреннән алып чыкк ан кебек,
пелешт иләрне – Кәфт урдан,
арам иләрне Кыйрдан Мин алып чыкмад ымм ы?!» – ди Раббы.
8 Инде менә Хуҗа-Раббының күзләр е бу гөнаһл ы патшал ыкк а төб әлг ән:
«Мин аны җир йөзеннән юк итәрмен,
тик шулай да ошбу Ягък уб нәселен бөтенләй үк кырып бетермәм, –
ди Раббы. –
9
Әмерем менә шулд ыр:
иләк белән комн ы иләгән сыман,
Исраи лне дә бүтән хал ыклар арасына тарат ырм ын –
бер генә таш та җиргә төшеп җитмәс, иләктә кал ыр.
10
Халк ым арасындаг ы барл ык гөнаһл ылар,
„Без бәла-казадан ерак, без аңа дучар булмабыз“ диючеләр
кыл ычтан узачак».
7

Исраи лнең яңарышы
11

12

13

14

15

«Ул көнне Давыт патшан ың ишелгән йорт ын төзекләндерермен,
тишек-ярыкларын ямап, җимерек урыннарын төзәтеп,
аны әүвәлг е хәленә кайтарырм ын.
Шулай итеп, исраи л иләр Эдомн ың исән калган халк ы
һәм Минеке дип игълан ителгән барча хал ыклар белән
идарә итәр», –
ди бу эшләрне гамәлгә ашыруч ы Раббы.
«Менә шунд ый көннәр җитәр, – ди Раббы, –
урак уруч ын ың эзенә басып, җир сөрүче килер,
йөзем куаг ы утырт уч ын ың эзенә басып, йөзем сыг уч ы килер;
яңа җимеш шәрабы, тау-ташлар арасыннан сарк ып,
барча калк ул ыклар өстеннән агып торыр.
Үземнең Исраи л халк ын әүвәлг е хәленә кайтарырм ын:
алар, вәйран булган шәһәрләрен янәдән корып, шунда яшәрләр,
йөзем куаклары утырт ып, шәрабларын эчеп сыйлан ырлар,
җимеш бакчалары үстереп, җимешләрен ашарлар.
Мин Үз халк ымн ы үз җирендә төпләндерермен,
һәм Мин биргән җирдән ул һичк айчан йолк ып алынмас!» –
дип әйтә Раббы Аллаң.
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1

Убадия пәйгамбәр
1

Убад ия гә иңгән вәх и*.
Эдомның һәлак булуы
Хуҗа-Раббы юллаган хәбәрне ишеттек без:
«Кузгал ыг ыз, сЭдомга карш ы яуга чыг ыйк!»
Мон ы игълан итәр өчен,
барча хал ыкларга Ул Үзенең илчесен җибәргән.
2
3

4

5

6
7

Эдом хак ында сРаббы с Алла менә ниләр әйтә:
«Хал ыклар арасында Мин сине иң мескене итәрмен,
һәм син адәм мыск ыл ына кал ырсың.
Йөрәг еңнең тәкәбберлег е алдад ы сине.
Син кыя ташлар арасында яшисең,
йорт ың – түбәҗ ирдә.
Күңелеңнән син: „Кем җиргә егып сала алыр мине?!“ – дисең.
Әмма бөркет сыман югары күтәрелсәң дә,
ояңн ы йолд ызлар арасында корсаң да,
Мин сине аннан бәреп төшерермен! – ди Раббы. –
Синең янга караклар, төнг е талауч ылар килгән булса,
үзләренә кирәк кадәр генә урлар иде –
йөзем җыюч ылардан да куакларда җимеш кала бит*.
Ә син тәмам бөлг енлеккә төшкәнсең!
Синең, Эсау*, бар җиреңне актарып,
яшерен хәзинәләреңне талап чыкк аннар!
Синең якл ы булганнар сине яшәгән җиреңнән куы п җибәрерләр,
дусларың, хыя нәт итеп, сиңа көн күрсәтмәс;
икмәг еңне ашауч ылар сиңа тозак куя р,

* 1:1 Вәх и

– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәб әр. Яһүд телендәг е төп
нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ыдан иңг ән күренеш.
* 1:5 Уңыш җыйг анд а, каг ыйдә бул арак, ярлы-ябага өчен хуҗ а кеше куа кл ард а җимеш кал
дырырг а тиеш булг ан (караг ыз: «Левиләр», 19:10; «Кан ун», 24:21).
* 1:6 Эсау – Эдомн ың икенче исеме (караг ыз: «Ярат ыл ыш», 25:25, 30). Бир едә Эдом иле күз
дә тот ыла.

1350

Убад ия 1

8
9
10
11

12

13

14

ә син мон ы белм и дә кал ырсың.
Ул көнне Мин Эдомн ың зирәкләрен,
Эсау тавындаг ы акыл ияләрен юк итәрмен, – ди Раббы. –
Синең бат ыр ирләрең курк ып калачак, и Теман*,
Эсау тавында яшәүче хал ык кырыл ып бетәр.
Туган ың Ягък убк а кылган зол ым өчен син,
хурл ыкк а кал ып, тәмам юкк а чыгарсың.
Чит хал ыклар Ягък убн ы талаган чакта,
Иерусал им капк асыннан кереп шәһәрне жирәбәгә салганда,
син читтән карап торд ың, шул дошманнар кебек булд ың.
Туган ың бәхетсезлег еннән көлергә,
с
Яһүдә халк ы һәлак булган көнне сөенергә,
аларга каза килгәндә, авыз ерып шатланмаск а иде сиңа.
Бәла килгән көнне халк ымн ың шәһәр капк асыннан кермәскә,
бәхетсезлег ен тамаша кыл ып тормаск а,
мал-мөлкәтенә кул сузмаск а иде сиңа.
Бәла килгән көнне, чат баш ында торып,
кач ып баруч ыларн ы тотмаск а,
исән калганнарн ы дошман кул ына тапш ырмаск а иде сиңа».
Барча халыкларны көткән хөкем. Исраи лнең котылуы

15

16

17

18

19

«Менә, Раббы көне –
барча хал ыклар хөкем ителәсе көн якынлаша!
Әй Эдом, кылган гамәлләрең үзеңә әйләнеп кайтачак,
җәзасы үз баш ыңа төшәчәк!
Минем изг е тавымда ничек итеп кеше кан ы койган булсаң,
бүтәннәр дә кан ыңн ы шулай коя р,
һәм син бөтенләй дә булмаган кебек юкк а чыгарсың.
Ә Сион тавына кот ыл у килер,
һәм ул изг е тауга әйләнер,
Ягък уб йорт ы үз биләмәсенә янә хуҗ а бул ыр.
Ягък уб йорт ы – ут,
Йосыф йорт ы – ялк ын,
ә Эсау йорт ы салам кебек бул ыр:
Эсауга ут төртеп, аны юк итәрләр, – дип әйтә Раббы. –
Нәг еб халк ы – Эсау тауларын,
тау итәг е сШефелада яшәүчеләр – пелешт иләрне,
Эфраи м вә сСамарея кырларын,
Бенья м ин исә Гил ыгадн ы басып алыр.

* 1:9

Теман – Эдом (Эсау) оныг ын ың исеме белән аталг ан төбәк. Биредә бөт ен Эдом иле
күздә тот ыла.
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Убад ия 1
20

21

Әсирлектән кайт к ан исраи л иләр
Сарепатк а кадәр барл ык сКәнган җирләрен,
ә Иерусал имне ташлап китеп,
Сефарадта яшәргә мәҗбүр булган яһүд иләр исә
Нәг еб шәһәрләрен яулап алыр.
Кот ылганнар, Сион тавына килеп,
Эсау тауларында яшәүчеләрне хөкем итәр,
һәм патшал ык Раббын ык ы бул ыр».
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Юныс пәйгамбәр

1

Юнысның Раббыдан качуы

Амиттай угл ы Юныск а сРаббы шуш ы сүзләрне ирештерде:
– Ниневәгә* юл ал, шул бөек шәһәргә барып, халк ын кисәт! Чөнк и Миңа
андаг ы явызл ыклар турында хәбәр килеп иреште.
3 Әмма Юныс, Раббыдан качмакч ы бул ып, капма-каршы якк а кит еп бард ы. Яфу
шәһәренә килеп төшкәч, Тарш ишк а* баруч ы бер корабк а юлыкт ы. Юл бәһасен тү
ләп корабк а утырд ы да, Раббыдан ераграк кит ү өчен, Тарш ишк а юл тотт ы.
4 Ләк ин Раббы диңг ез өст ендә шунд ый көчле җил кузг атт ы ки, кот очк ыч давыл
кубып, кораб җимерелер хәлгә килде. 5 Диңг езчеләрнең котлары алын ып, һәммәсе
үз илаһ ына ялвард ы. Корабн ы җиңеләйт ү өчен, алар йөкне диңг езгә ырг ыт ырга
тот ынд ылар. Юныс исә кораб төбенә төшеп ятт ы да тирән йок ыга талд ы.
6 Кораб башл ыг ы, Юныс янына төшеп:
– Нишләп йоклап ятасың? Тор! Илаһ ыңа ялвар! Бәлк и, хәлебезгә керер дә, һә
лак булмабыз, – диде.
7 Диңг езчеләр:
– Әйдәг ез, жирәбә сал ып бел ик: бу бәлагә кем арк асында тарыд ык икән? – ди
ешә башлад ылар.
Жирәбә салд ылар, һәм ул Юныск а чыкт ы.
8 Шуннан соң Юныск а:
– Сөйләп бир: бу бәла кем арк асында баш ыбызга төште? – диделәр. – Шөг ылең
нинд и? Кайдан киләсең? Ватан ың кайда? Кайсы хал ыктан буласың?
9 – Мин гыйбриләрдән, – дип җав ап бирде Юныс. – Диңг езне һәм җирне ярат
кан Күк с Алласына, Раббыга табынам ын.
10 Диңг езчеләрг ә ул Раббыдан кач уы н да әйтт е. Диңг езчеләр бик нык курк уг а
төштеләр һәм Юныстан:
– Ни өчен шулай эшләдең? – дип сорад ылар.
11 Диңг ез таг ы да кат ырак ярсыг анг а күр ә, Юныст ан алар:
– Диңг ез тынсын өчен, сине нәрсә эшләт ик? – дип сорад ылар.
12 Юныс:
1
2

* 1:2 Нин евә

– Ашш ур илендәг е шәһәр. Ашш урл ылар исраи л иләрнең дошман ы булг ан.
– Испан ия дә урнашк ан Фойн икә (Фин ик ия) колон иясе дип фаразлана.

* 1:3 Таршиш
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Юныс 1, 2

– Тот ыг ыз да диңг езгә атыг ыз мине, – дип җавап бирде. – Шулвак ыт диңг ез
тынар. Мин беләмен: бу коточк ыч давылга сез минем арк ада эләктег ез.
13 Диңг езчеләр, аның сүзләр енә карам ыйча, коры җирг ә җит ү өчен, ишкәкләр е
белән кат ырак ишәргә керештеләр, әмма файдасы тимәде, чөнк и диңг ез ярсыйярсый дулавын дәвам итте.
14 Раббыг а мөр әҗәг ать итеп:
– Йа Раббы, ялварып сорыйбыз, – диде алар. – Шуш ы адәмнең җан ы өчен һә
лак булмасак иде. Безне гаепсез адәмнең үлеме өчен сгөнаһл ы итмә. Син, Раббы,
инде теләгәнеңне эшләдең!
15 Шулай дип, алар Юнысн ы диңг езг ә тот ып атт ылар – ярсыг ан диңг ез шунд ук
тын ычланд ы. 16 Бу хәлдән соң диңг езчеләр, Раббыдан курк ып, Аңа корбан китер
деләр һәм нәзерләрен әйттеләр.

2

Шуннан соң Раббы бер зур бал ыкк а Юнысн ы йотарга кушт ы. Юныс өч көн
вә өч төн шул бал ыкн ың карын ында булд ы.

1

Юнысның догасы
2

Юныс бал ыкн ың карын ыннан Раббы Алласына шунд ый дога кылд ы:
3
«Бәлагә юлыкк ан вак ыт ымда Раббыга ялвард ым,
һәм Ул миңа җавап бирде;
с
үлеләр аймаг ын ың төпкеленнән мин ярдәм сорад ым,
һәм Син тавыш ымн ы ишеттең.
4
Син мине тирәнгә, диңг ез төбенә төшердең,
ташк ын суларың мине чолгап алд ы;
өркәч-өркәч суларың һәм дулк ыннарың
бөтенесе минем өстән узд ы.
5
„Хозурыңнан сөрелдем,
тик шулай да Синең сизг е йорт ыңн ы яңадан күрермен!“ – дидем.
6
Сулар мине тәмам чорнап алд ы,
төпсез упк ын кочаг ына эләктем,
баш ыма диңг ез үләннәре уралд ы.
7
Тауларн ың ниг езенә кадәр иңдем,
җир карын ында мәңг елеккә бикләндем,
әмма Син, Раббы Аллам, мине үлем упк ын ыннан чыгард ың!
8
Җан ым хәлдән таеп, мин Раббын ы искә төшердем,
һәм Минем догам Сиңа, Синең изг е йорт ыңа барып иреште.
9
Яраксыз потларга табын уч ылар
үзләренә кыл ынасы смәрхәмәттән баш тартт ы,
10
ә мин Сиңа шөкер итеп корбан китерермен,
әйт кән нәзерләремне үтәрмен.
Кот ыл у – Раббыданд ыр!»

11

Шуннан Раббы бал ыкк а Юнысн ы коры җиргә косып чыгарырга кушт ы.
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3

Юнысның Раббыга буйсынуы

Раббы Юныск а икенче мәртәбә сүзен ирештерде:
– Ниневәгә юл ал! Шул бөек шәһәргә барып, Мин кушк анча, халк ын кисәт!
3 Юныс, Раббын ың сүз ен үтәп, Нинев әг ә китт е. Нинев ә шунд ый бөек бер шә
һәр иде ки, аны карап чыг у өчен өч көн вак ыт кирәк иде. 4 Беренче көнне Юныс,
шәһәр буйлап йөреп, хал ыкн ы үгетләде:
– Кырык көннән соң Ниневә җимереләчәк! – диде.
5 Нинев әлеләр Аллаһ ы сүзенә ышанд ылар һәм олысыннан кечесенә кадәр ураз аг а
керделәр, тәүбәгә килгәннәрен күрсәтеп, ступас тук ымага төренделәр.
6 Нинев ә патшасына бу хәб әр килеп ирешкәч, ул, тәхет еннән торып, өст еннән
патша киемнәрен салд ы да, тупас тук ымага төренеп, көл өстенә утырд ы. 7 Шуннан
соң патша Ниневәдә түбәндәг е фәрманн ы игълан итте: «Патша һәм аның түрәлә
ренең боерыг ы ниг езендә кешеләргә дә, хайваннарга да – сыерм ы ул, сарыкм ы –
ашарга-эчәргә рөхсәт ителм и! 8 Бөтен кеше һәм хайван тупас тук ыма ябынсын.
Һәрк айсы чын күңелдән Аллаһ ыг а ялварсын, явызл ык һәм җәбер кыл удан ваз
кичсен. 9 Кем белә, бәлк и әле, Аллаһ ы, күңеле йомшарып, уеннан кайт ыр, ачула
нудан туктар һәм безне һәлак итмәс».
10 Аллаһ ы, аларн ың гамәлләрен – явызл ык кыл удан туктауларын күргәч, хал ыкн ы
кызганд ы һәм алар өстенә җибәрергә вәгъдә иткән бәла-казасын җибәрм и калд ы.
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1
2

Юнысның Раббы кызгануы н кабул итмәве

1 Мон ы күр еп, Юныс бик гарьләнде, аның ачуы чыкт ы. 2 Раббыг а ул шунд ый
дога кылд ы:
– И-и Раббы, шуш ылай буласын өйдә чакта ук әйтмәдеммен и?! Шуңа күрә Тар
шишк а качмакч ы булд ым да инде, чөнк и белә идем: Син кызган учан вә рәх имле,
түзем-сабыр вә үтә мәрхәмәтле, бәла-каза җибәрергә дигән уеңнан кире кайт учан
Алласың. 3 И-и Раббы, инде хәзер җан ымн ы ал, чөнк и минем өчен үлем яшәүдән
яхш ыракт ыр.
4 Раббы әйтт е:
– Синең шулай ачулан ырга ни хак ың бар?!
5 Юныс шәһәрдән чыкт ы да, көнч ыг ышк а таб а юл алып, бер урынг а килеп
утырд ы. Шунда ул үзенә куы ш ясад ы һәм, күләгәгә утырып, шәһәр белән ниләр
буласын көтә башлад ы.
6 Раббы Алла, Юнысн ың баш өст енә күләг ә төшер еп, уңайсыз хәлен җиңеләйт ер
өчен, бер үсемлек үстерде. Юныс моңа бик сөенде. 7 Әмма икенче көнне таң атк анда
Аллаһ ы бер кортн ы җибәрде, һәм шул корт үсемлекне кимереп корытт ы. 8 Коя ш
чыкк ач, Аллаһ ы көйдерг еч көнч ыг ыш җиле истерде. Юнысн ың баш ын коя ш шун
дый кызд ырд ы ки, эссе суг удан ул һуштан язар хәлгә җитте.
– Болай яшәгәнче, үлүең яхш ырак, – диде ул, үзенә үлем теләп.
9 Ләк ин Аллаһ ы Юныск а әйтт е:
– Үсемлек корганга, шулай ачуы ң чыкт ым ы?
– Әйе, – диде Юныс, – бик кат ы ачуы м чыкт ы. Шуңа күрә үләргә тел им дә.
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Юныс 4
10 Шунда Раббы Юныск а әйтт е:
– Син үзең карап үстермәгән үсемлекне кызганасың. Ул бер төндә тишелеп үсте,
икенче төндә юкк а да чыкт ы. 11 Ә Мин ничек итеп Ниневәне, шул бөек шәһәрне
кызганм ыйм ди?! Бу шәһәрдә, күп санл ы хайваннарн ы санамаганда, йөз егерме
меңнән арт ык бәхетсез кеше* яши.

* 4:11 ...бәх етсез кеше... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: уңн ы сулдан аера алмаг ан кеше.
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1

Михә пәйгамбәр
1 с Яһүдә

патшалары Иотам, Әхәз һәм Хизәк ыйя идарә иткән заманнарда мо
решетл ы Михә пәйгамбәргә сРаббы Үз сүзен җиткерә торд ы. сСамарея белән
Иерусал им хак ында аңа Раббыдан менә нинд и вәх и* булд ы:
2

3
4

5

6

7

8

Әй хал ыклар, һәммәг ез тыңлаг ыз,
җир дә, җирдәг е һәрбер җан иясе дә тыңласын:
Хуҗа-Раббы Үзенең изг е йорт ыннан
сезгә карш ы шаһ итл ык бирә.
Күрег ез: Раббы, Үзенең яшәгән урын ыннан чыг ып,
тау башларына басып, түбән төшә.
Аның аяк аст ында таулар
утк а төшкән балавыз сыман эри,
таудан агып төшкән ташк ыннан ерылган сыман,
үзән җирләр икегә аерыла.
Бу – Ягък уб нәселе кылган с җиная т ьләр,
с
Исраи л халк ы кылган сгөнаһлар өчендер.
Ягък уб нәселен гөнаһ юлына кем этәрде соң?
Самарея түг елмен и?!
Яһүдә җирендәг е потх анәләр төзүдә кем гаепле соң?
Иерусал им түг елмен и?!
«Шуңа күрә Самарея не хәрабәләр өеменә,
йөзем үрчетә торган урынга әйләндерермен, – ди Раббы, –
шәһәр ташларын үзәнлеккә аударып,
ниг езенә кадәр җимерермен!
Аның барча потларын ват ып бетерермен,
уйнашч ыл ык итеп алган бүләкләрен утк а сал ырм ын,
бөтен пот-санәмнәрен җимерермен!
Уйнашч ыл ык итеп алган бүләкләре
яңадан да фах ишәләргә бүләккә китәр».
Шуңа күрә мин үкереп еларм ын,

* 1:1 Вәх и

– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәб әр. Яһүд телендәг е төп
нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ыдан иңг ән күренеш.
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яланөс, ялана як йөрермен;
чүл бүресе кебек уларм ын,
ябалак кебек ухылдарм ын.
Чөнк и Самарея нең ярасы төзәлерлек түг ел,
аның авыруы Яһүдәгә кадәр таралд ы –
халк ымн ың капк а төбенә,
Иерусал имнең үзенә кадәр барып җитте.
Бу хакта Гәттә* сөйләмәг ез,
кычк ырып еламаг ыз анда.
Бәйт-Лыгапрада* көлдә аунаг ыз.
Ә сез, Шап ирдә* яшәүчеләр,
шәрә калган, хурл ыкк а төшкән хәлдә әсир китәрсез.
Саананда* яшәүчеләр шәһәрдән чыгарга җөрьә т итмәс.
Бәйт-Әсәлдә яшәүчеләр кайг ыга батк ан:
сезгә һичн инд и ярдәм булмас!
Маротта* яшәүчеләр, борч ыл ып, яхш ы хәбәр көтәләр,
әмма Раббы Иерусал им капк асына һәлакәт җибәрде.
Әй Лах ишта* яшәүчеләр, атларыг ызн ы арбаларга җиг ег ез!
Сион-кызның гөнаһ юлына аяк басуы на
сез сәбәпче булд ыг ыз,
чөнк и Исраи лнең җиная т ьләре сездән башланд ы.
Ә хәзер, яһүд иләр, хушлаш у бүләкләрен*
Морешет-Гәткә*озат ыг ыз.
Әкзиб* шәһәренә өметләнеп, Исраи л патшалары алдана гына.
Әй Марешада* яшәүчеләр,
Раббы сезгә карш ы баск ынч ылар җибәрер,
һәм Исраи л түрәләре Адулламга кач ып китәр.
И-и яһүд иләр, сөекле балаларыг ыз өчен кайг ырып,
чәчләрег езне кырыг ыз.
Баш ыг ыз бөркетнеке сыман шәрәләнеп калсын,
чөнк и балаларыг ыз сөрг ен китәр.

* 1:10 Гәт

– биредә сүз уйнат у: яһүд телендә «сөйләү» сүзе белән аваздаш.
– биредә сүз уйнат у: яһүд телендә «көл йорт ы» сүзе белән аваздаш.
* 1:11 Шапир – бир едә сүз уйн ат у: яһүд телендә «гүз әл» сүз е белән авазд аш.
* 1:11 Саа н ан – бир едә сүз уйн ат у: яһүд телендә «чыг у» сүз е белән авазд аш.
* 1:12 Марот – бир едә сүз уйн ат у: яһүд телендә «кайг ыл ы» сүз е белән авазд аш.
* 1:13 Лах иш – бир едә сүз уйн ат у: яһүд телендә «ат» сүз е белән авазд аш.
* 1:14 Хушл аш у бүл әг е – кия үг ә чыкк ан кыз төп йортт ан киткәндә, әти кеше бир ә торг ан
бүләк күздә тот ыла.
* 1:14 Әкз иб – бир едә сүз уйн ат у: яһүд телендә «ялг ан» сүз е белән авазд аш.
* 1:15 Мар еш а – бир едә сүз уйн ат у: яһүд телендә «баск ынч ы» сүз е белән авазд аш.
* 1:10 Бәйт-Лыгапра
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Җиная ть кыл ырга ния тләгән,
түшәг ендә явызл ык корып ятк ан
һәм, кулларында көч булганга,
таң атуга шун ы гамәлгә ашырган бәндәләргә – кайг ы!
Кеше басуы на күзләре төшсә – тарт ып алалар,
өе ошаса – басып алалар;
берәүне – үз йорт ыннан,
икенче берәүне мирас җиреннән мәхрүм итәләр.
Шуңа күрә Раббы болай ди:
«Мин сезгә афәт җибәрәм,
һәм сез аңардан кот ыл ып кала алмассыз.
Моннан ары баш ыг ызн ы текә тот ып йөрмәссез:
сезнең өчен авыр замана башлана.
Шул көннәр килгәч,
кешеләр сезнең турыда гыйбрәт итеп сөйләрләр
һәм, кайг ы җырындаг ы сүзләрне кабатлап:
„Без тәмам хәерчелеккә төштек!
с
Аллаһ ы, җиребезне алып, бүтәннәргә бирде,
кырларыбызн ы баск ынч ыларга тапш ырд ы!“ – дип үртәрләр».
Шуңа күрә Раббы ул җирләрне Үз халк ына кабат кайтарып биргәндә,
сезнең берег ез дә җир бүл үдә катнашмая чак.
с
Пәйгамбәрләргә алар:
«Вәгазь укымаг ыз, бу турыда сөйләмәг ез,
безгә хурл ык каг ылмая чак! – диләр. –
Ягък уб халк ы каргалганм ын и?!
Раббы түземлег ен җуйганм ын и?!
Шулай эшл и алам ын и Ул?!
Дөрес гамәл кыл уч ыларга игелекле түг елмен и Ул?!»
Раббы болай дип җавап бирә:
«Әүвәле Минеке булган хал ык хәзер иң явыз дошман ым кебек.
Яныг ыздан тын ыч кына үтеп барган,
дошманлаш у турында уйламаган кешенең киемен салд ырып аласыз.
Халк ымн ың хатын-кыз зат ын сез
үзләренең ямьле өйләреннән куы п чыгарасыз,
ә балаларыннан Минем хәер-фатихамны мәңг егә тарт ып аласыз.
Барыг ыз, китег ез бу җирдән!
Монда тын ычл ык булмая чак,
чөнк и сез бу урынн ы пычратт ыг ыз,
һәм ул ташланд ык хәлгә киләчәк.
Берәр бушбугаз, ялганч ы адәм килеп:
„Шәраб вә сыра сездә мулдан булачак“, – дип өметләндерсә,
бу хал ык аны пәйгамбәр дип кабул кыла!
Әй Ягък уб нәселе,
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Мин, һичш иксез, сезнең барыг ызн ы бергә җыя чакм ын,
Исраи лнең исән калган халк ын, һичш иксез, бергә туплая чакм ын;
сарыкларн ы – абзарга, көт үне көт үлеккә туплагандай,
Мин аларн ы бергә җыя чакм ын,
һәм бу урын кешеләр белән тулачак».
Шул чаг ында диварлар җимерүче, юл сал ып,
Үз халк ы алд ыннан барыр,
һәм алар, капк аларн ы бәреп ачып, иреккә чыгар.
Алар алд ыннан патшалары – Аллаһ ы Үзе атлар.

Мин, Михә, шулай дидем:
«Ягък уб халк ын ың башл ыклары, Исраи л йорт ын ың хак имнәре!
Тыңлаг ыз мине:
гаделлек саклаун ы кайг ырт ырга тиеш түг елмен и сез?!
2
Әмма сез яхш ыл ыкн ы күрәлмыйсыз, яманл ыкн ы яратасыз,
халк ымн ың тиресен тунап, итен сөя кләреннән аерасыз.
3
Сез халк ымн ың итен ашыйсыз:
тиресен тунап, сөя кләрен сынд ырасыз,
казанга, табага сал ырга җыенгандай, итен кискәл исез».
4
Килер бер вак ыт, һәм алар Раббыга ялвара башлая чак,
ләк ин Ул аларга җавап бирмәя чәк,
кылган явызл ыклары өчен алардан йөз чөерәчәк.
5

6

7

8

9

* 3:6 Гаи пт ән

Ашарга биргән кешеләргә – тын ычл ык,
ә ризык бирмәгәннәргә суг ыш игълан итеп,
бу пәйгамбәрләр минем халк ымн ы алд ыйлар.
Раббы аларга болай ди:
«Менә шуңа күрә өстег езгә баст ырып караңг ыл ык, төн килә,
һәм сез гаи птән хәбәрләр* бирә, күрәзәлек итә алмассыз.
Пәйгамбәрләр өчен коя ш батар, көн караңг ыл ыкк а чумар».
Гаи птән хәбәр бирүчеләр оятк а кал ыр,
күрәзәчеләр хурл ыкк а төшәр.
Алар авызларын томалар,
чөнк и Аллаһ ыдан аларга җавап килмәс.
Мин исә Ягък уб нәселе кылган җиная тьне,
Исраи л халк ы кылган гөнаһн ы фаш итәр өчен,
Раббы Рух ы белән, гаделлек вә ныкл ык белән тулганм ын!
Гадел хөкемне санламаган,
барл ык хак нәрсәне бозып күрсәткән
Ягък уб йорт ы башл ыклары
һәм Исраи л хак имнәре, тыңлаг ыз!
хәбәр – Аллаһ ыдан иңг ән хәбәр, вәх и.
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* 3:11 Сәм ән

Сионн ы сез – кан өстендә,
Иерусал имне гаделсезлек өстендә төзисез.
Биредә җитәкчеләр ришвәт алып хөкем кылалар,
с
рух ан илар акча өчен гыйлем бирәләр,
пәйгамбәрләр сәмән* алып киләчәкне әйтәләр
һәм шул ук вак ытта, Раббыга арк аланмакч ы бул ып:
«Раббы безнең белән түг елме соң?!
Безгә бәла-каза килмәя чәк!» – диләр.
Сезнең арк ада Сионн ы басу кебек сөрәчәкләр,
Иерусал им хәрабәләр өеменә әйләнәчәк,
һәм с Аллаһ ы йорт ы урнашк ан тау урман белән капланачак.
Шунд ый көннәр килер:
Раббы йорт ы урнашк ан тау башк а барл ык таулардан биегрәк бул ыр,
калк ул ыклар өстеннән күтәрелеп торыр,
һәм бар хал ыклар шунда агыл ыр.
Күп кавемнәр килеп:
«Әйдәг ез, Раббы тавына,
Ягък уб Алласы йорт ына мен ик! – дип әйтер. –
Ул безгә Үзенең юлларын өйрәтер,
һәм без шулардан йөрербез».
Чөнк и сКан ун – Сионнан,
Раббы сүзе Иерусал имнән чыгачак.
Барл ык хал ыклар арасында Раббы хөкем оешт ырачак,
ерактаг ы көчле хал ыкларн ың дәгъваларын хәл итәчәк;
һәм алар кыл ычтан – сук а төрәне,
ә сөңг едән урак ясая чак;
бер хал ык икенчесенә кыл ыч күтәрмәя чәк,
һәм суг ыш һөнәренә алар бүтән өйрәнмәя чәк.
Һәркем үзенең йөзем вә инҗ ир бакчасында тын ыч кына,
беркемнән курыкм ыйча көн күрәчәк,
чөнк и Күкләр Хуҗ асы Раббы шулай дип вәгъдә итте.
Һәммә хал ыклар үз илаһларына табынсын,
без исә мәңг е үзебезнең Раббы Аллабызга табыначакбыз.
«Ул көнне Мин, – дип игълан итә Раббы, –
аксакларн ы җыеп алырм ын, сөрелгәннәрне,
Үзем бәла-казага дучар иткәннәрне бергә тупларм ын.
Әнә шул аксакларн ы һәм сөрг енчеләрне Мин
көчле бер хал ык кыл ырм ын
һәм, шуш ы көннән башлап, алар өстеннән
– акча.
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Сион тавында мәңг е хак имлек итәрмен.
Әй сарыкларн ы күзәтә торган манара,
Сион-кызның ныг ытмасы булган Иерусал им,
хак имлек сиңа кире кайтачак;
Иерусал им патшал ыкн ы үзенә алачак».
Инде ни өчен син хәзер шулай кычк ырып елыйсың?
Патшаң юкм ы әллә?! Киңәшчең юкк а чыкт ым ы?!
Тулгак тотк ан хат ын кебек газапланасың.
Бала тапк андаг ы кебек газап чик, Сион-кыз,
чөнк и хәзер син, шәһәрне ташлап китеп, ачык кырда көн күрерсең.
Син сБабилгә сөрелерсең,
әмма шунда кот ыл у да табарсың:
Раббы сине дошман кул ыннан йол ып алыр.
Ә хәзер, сиңа карш ы суг ыш ыр өчен, күп хал ыклар берләште.
Алар: «Сион-кыз хур булсын,
һәм без мон ы тамаша кыл ыйк!» – диләр.
Ләк ин алар Раббы уйларын белм иләр,
Аның ния тләрен аңлам ыйлар:
Ул бит аларн ы, көлтә сыман
суг у өчен, ынд ыр табаг ына җыеп китерде.

13

«Тор, Сион-кыз, ашл ык сугарга кереш! – ди Раббы. –
Мин сине тимер мөг езле вә бак ыр тоя кл ы үгез кебек итәм.
Син бик күп хал ыкларн ы тар-мар китерерсең,
аларн ың көчләп-талап җыйган байл ыг ын Раббыга тапш ырырсың,
мал-мөлкәтен бөтен җирнең Хуҗ асына баг ышларсың».

1

Әй син, кодрәтле шәһәр, гаскәреңне тупла,
чөнк и сине дошман камап алд ы!
Исраи л хөкемдарын ың яңаг ын тая к белән кыйнар алар.

2

«Ләк ин син, Эфратадаг ы Бәйт-Лехем, – ди Раббы, –
Яһүдә шәһәрләре арасында иң кечкенәсе булсаң да,
Минем исемнән Исраи л белән идарә итәсе зат синдә туачак.
Аның нәсел-нәсәбе ераклардан, бик борынг ыдан киләдер».

3

Хакт ыр: авырл ы хат ын бала тапк анч ыга
һәм исраи л иләр янына бөтен туганнары
әйләнеп кайт к анч ыга кадәр
Раббы Исраи л халк ын дошман кул ына тапш ырыр.
Әнә шул чакн ы Раббы кодрәте белән,
үз Раббы Алласын ың данл ы исеменә төренеп, көт үче киләчәк,

4

1362

Михә 5

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14

15

* 5:11 Вәйран

һәм Исраи л халк ы хәвеф-хәтәрсез яши башлая чак.
Ул затн ың дан ы дөнья читләренәчә таралачак,
һәм ул – тын ычл ык урнашт ыруч ы булачак.
Әгәр инде с Ашш ур гаскәрләре, безнең илебезгә басып кереп,
калаларыбызн ы тапт ый башласа,
без аларга карш ы җиде җитәкче,
хәтта сиг ез юлбашч ы җибәрербез.
Ашш ур җирендә – кыл ыч,
Нәмруд илендә алар хәнҗәр белән идарә итәрләр.
Әгәр Ашш ур гаскәрләре, безнең илгә килеп,
җиребезне таптарга уйласа,
хөкемдарыбыз безне котк арыр.
Ягък уб нәселеннән исән калганнар –
исәпсез-хисапсыз башк а хал ыклар арасында
Раббы иңдергән чык бөртег е,
һичкем көтмәгәндә, һичкем чак ырмаганда килеп,
басуларн ы сугарып киткән яңг ыр кебек бул ыр.
Ягък уб нәселеннән исән калганнар
башк а хал ыклар, күп санл ы кавемнәр арасында
урман җанварлары янына
яисә сарык көт үенә килеп кергән арыслан кебек бул ырлар:
сиздерм ичә генә ташлан ырлар да ботарлап ырг ыт ырлар,
һәм алардан һичкем котк ара алмас.
Исраи лнең кул ы дошманнарына карш ы күтәрелсен –
аларн ың һәммәсе кырыл ып бетсен!
«Ул көнне, – дип игълан итә Раббы, –
Мин сезнең атларыг ызн ы юк итәрмен,
арбаларыг ызн ы җимереп бетерермен.
Илег ездәг е калаларн ы вәйран* кыл ырм ын,
ныг ытмаларыг ызн ы җир белән тиг езләрмен.
Сихер-тылсымның там ырын корыт ырм ын –
күрәзәчеләр сездә бүтән булмас.
Пот-сыннарыгызны вә изг е ташларыг ызн ы юк кыл ырм ын,
һәм сез инде үз кулларыг ыз белән ясаган нәрсәләргә табынмассыз.
Алиһә с Аширә хөрмәтенә куелган изг е баганаларыг ызн ы
төбе-тамыры белән йолк ып ташларм ын,
шәһәрләрег езне җир белән тиг езләрмен.
Миңа буйсынмаган хал ыклардан
ачулан ып һәм ярсып үч алырм ын».

– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.

1363

Михә 6

6

Аллаһының зары
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* 6:5 Караг ыз:
* 6:5 Караг ыз:

Раббын ың ни сөйләгәнен тыңлаг ыз:
«Аяг үрә торып бас, таулар карш ында дәгъваңн ы белдер,
калк у җирләр тавыш ыңн ы ишетсен!» – ди Ул.
Әй таулар, Раббын ың гаепләү сүзен ишетег ез,
җирнең мәңг елек ниг езләре, сез дә тыңлаг ыз!
Раббы Үзенең халк ын гаепл и – Исраи лне хөкем итә.
Раббы болай ди:
«Әй халк ым, сиңа карш ы нәрсә эшләдем Мин?!
Нинд и авырл ык китердем?! Җавап бир!
Мин сине Мисырдан алып чыкт ым, колл ыктан йол ып алд ым.
Сине җитәкләп йөртсен өчен,
Мусан ы, Һарунн ы вә Мәрья мне җибәрдем.
Әй халк ым, сМәаб патшасы Бәлакн ың ни кыл ырга ниятләгәнен
һәм Биг ур угл ы Билгамн ың аңа нәрсә дип җавап биргәнен
исеңә төшер*.
Шитт имнән Гилгәлгә ясаган сәя хәтеңне хәтереңә ал*
һәм Раббын ың сиңа күпме яхш ыл ыклар кылган ын күрерсең».
Раббыга мин нәрсә алып барырм ын,
Сәҗдә кыл ырга барганда, Аллаһ ы Тәгаләгә нәрсә белән килермен?
Тулаем янд ыру корбаннары –
бер яшьлек бозаулар беләнме?
Аңа баг ышлап, меңләгән сарык тәкәсе суйсам,
зәйт үн маен елгалар итеп агызсам,
Раббы канәгать кал ырм ы икән?!
Әллә, җиная тьләремне йол ыр өчен, беренче баламн ы,
гөнаһларым өчен үземнең бәг ырь җимешемне корбан итәргәме?
Әй адәм баласы, нәрсәнең яхш ы бул уы н
һәм синнән нәрсә таләп ителгәнне Раббы сиңа әйтте:
гадел бул, шәфк ать кыл удан тәм тап,
Аллаң алд ында күндәмлек күрсәтеп яшә.
Раббыдан курк у һәм Аны хөрмәт итү – зирәклектер!
Раббы, шәһәргә мөрәҗәгать итеп:
«Әй кавемем халк ы, әй җәмәгать, тыңлаг ыз әле сүземне! – ди. –
Яманнарн ың өйләрендәг е хәрәм байл ыкн ы,
каһәр төшкән бозык үлчәүләрне күрәлмыйм Мин!
«Саннар», 22-24.
«Ешуа», 3-4.

1364

Михә 6, 7
11
12
13
14

15

16

7

1

2

3

4

5
6

Дөрес үлчәм и торган үлчәүләр
вә герләр белән эш итүчене акларгам ы Миңа?!
Бу шәһәрдә байлар җәбер-золым кыла,
халк ы ялганлаша, телләре дөрес сүз сөйл и белм и.
И шәһәр, әнә шун ың өчен Мин сине тар-мар китерермен,
гөнаһларың өчен вәйран итәрмен.
Син ашарсың, ләк ин тамаг ың туймас, ашк азан ың һаман буш бул ыр.
Байл ыг ыңн ы саклап кал ырга тырыш ырсың,
ләк ин сакл ый алмассың,
саклап калд ырган ыңн ы исә кыл ычк а тапш ырырм ын.
Игенне чәчәрсең, ләк ин җыеп ала алмассың,
зәйт үн җимешен сыгарсың, ләк ин маеннан файдалана алмассың,
йөзем җимешен сыгарсың, ләк ин шәрабыннан авыз итмәссең.
Син Омри патшан ың
һәм Ахаб йорт ын ың гадәт-йолаларын саклап калгансың*.
Шуңа күрә Мин сине тар-мар китерәм,
халк ыңн ы хур итәм,
һәм син барча кавемнәр алд ында мәсхәрәгә калачаксың».
Хәсрәтем зур минем: җәйг е уңыш җыеп алынгач,
йөзем куаг ында бер тәлгәш җимеш таба алмаган,
иртә өлг ерә торган бер инҗ ирдән дә
авыз итә алмаган кешедәй булд ым мин.
Бу илдә адәм рәтле һичберкем калмад ы,
кешеләр арасында саф күңеллесен таба алм ыйсың.
Һәркем икенче берәүнең кан ын коя рга әзер,
хәтта кардәшләр дә бер-беренә карш ы тозак кора.
Куллары явызл ык кыл ырга җайлаш ып беткән:
түрәләр – бүләк, хөкемчеләр ришвәт таләп итә,
көчлеләр үз мәнфәгатен алга сөрә,
һәм алар бергәләп шулай дөреслекне бозалар.
Аларн ың иң яхш ысы да тигәнәк кебек,
иң нам усл ысы да чәнечкеле куактан яманрак.
Әнә, пәйгамбәрләрег ез сезгә әйтеп куйган көн инде якынлашт ы,
җәза көне җитеп килә –
чарасыз кал ып, кая керергә белмәя чәксез.
Күршег езгә ышанмаг ыз, дуст ыг ызга тая нмаг ыз.
Хәтта кочаг ыңда ятк ан хат ын ыңа да серләреңне ачма.
Чөнк и угыл үз атасын хурл ый,
кыз бала – әнкәсенә,

* 6:16 Караг ыз:

«III Патшалар», 16:21-34.
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килен үзенең кайнанасына карш ы чыга.
Кешенең иң явыз дошманнары – үз өендәг еләр.
7

Мин исә өметемне Раббыга багл ыйм,
үземнең Котк аруч ымн ы көтәм,
һәм Аллам мине ишетм и калмая чак.

8

Әй дошманнарым! Мыск ыллап көлмәг ез миннән!
Егылсам да, аяг ыма торып басарм ын мин,
караңг ыл ык эчендә утырсам да, Раббы миңа нурын чәчәр.
Раббы алд ында гөнаһ эш кылд ым мин
һәм хәзер Аның ярсуы на түзәргә мәҗбүрмен.
Әмма соң ыннан, хөкемен чыгарып, Ул мине яклая чак,
якт ыл ыкк а алып чыгачак,
һәм мин Аның хак бул уы н күрәчәкмен.
«Кайда соң синең Раббы Аллаң?!» дип сораган дошманнарым
мон ы күреп мәсхәрәгә калачак.
Аларн ың, урам пычраг ы сыман, аяк аст ында ятуы на
мин шаһ ит булачакм ын.
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10

11
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16

Әй Иерусал им, диварларыңн ы төзеп,
чикләреңне киңәйтер көн килеп җитә.
Ул көнне Ашш урдан һәм Мисыр шәһәрләреннән
синең янга кешеләр киләчәк.
Алар Мисырдан Фырат елгасынача җәйрәп ятк ан төбәкләрдән,
ерак диңг ез буйларыннан,
тау белән тау арасындаг ы җирләрдән киләчәк.
Әмма җирдә яшәүчеләрнең явыз гамәлләре
арк асында
дөнья вәйран хәлгә төшәчәк.
И Раббы, Үз халк ыңн ы – Үзең сайлап алган көт үеңне –
кул ыңдаг ы тая г ың белән саклап йөрт.
Тирә-якта уңд ырышл ы җирләр булса да,
алар урман-чытырман арасында көн күрәләр.
Инде алар, элекке заманнардаг ы кебек,
Башан вә Гил ыгад көт үлекләрендә утлап йөрсеннәр иде.
Безне Мисырдан алып чыкк ан көннәрдәг е кебек,
Үзеңнең могҗ изаларыңн ы күрсәт.
Ул могҗ изаларн ы күреп, хал ыклар,
ничек кенә куә тле булсалар да, хурл ыкк а кал ырлар,
куллары белән авызларын капларлар,
аларн ың колаклары ишетмәс бул ыр.
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Алар елан кебек, сөйрәл үче хайван кебек тузан ялар,
дер калт ырап, Раббы Аллабыз карш ына өннәреннән шуы ш ып чыгар.
Синең хозурыңда аларн ы курк у биләп алыр.

18

Исән калган халкың-биләмәңнең гаеп эшләрен вә җиная т ьләрен
ярл ык ауч ы Синдәй берәр Аллаһ ы барм ы икән таг ын?!
Синең ачуы ң гомерлек түг ел,
с
мәрхәмәт күрсәтергә яратасың Син.
Син безгә таг ын рәхим-шәфкать кылачаксың;
гаеп эшләребезне аяк аст ына сал ып таптап,
барл ык гөнаһларыбызн ы диңг ез упк ын ына ырг ытачаксың.
Ерак заманнарда ата-бабаларыбызга ант иткәнчә,
Ягък убк а Син – тугры, Ибраһ имга мәрхәмәтле булачаксың.

19
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1

Нахум пәйгамбәр
Ниневә шәһәре хак ында әйтелгән пәйгамбәрлек сүзе; элкошл ы Нах умга с Ал
лаһ ыдан иңгән күренешләр турындаг ы китап.
1

Раббының Ниневәгә ярс уы кузгалу
2

3

4

5

6

7

8
9

10

с

Раббы бары тик Үзенә тугры бул ун ы таләп итә,
Ул – үч ала торган Аллаһ ы.
Раббы – үч алучан; ярсуы ннан кайнап,
Үзенең дошманнарыннан үч алыр,
Үзенә карш ы кил үчеләргә ачу саклар.
Раббы сабыр-түзем, кодрәте Аның чиксездер;
гаеплене Ул җәзасыз калд ырм ый.
Аның юлы – өермә вә давыл эчендә,
ә бол ытлар – аяг ыннан коелган тузан гына.
Ул әмер бирә – һәм диңг езләр кибә,
барл ык елгалар корый,
Башан белән Кәрм ил тавы шиңә,
Ливанн ың чәчәкләре сула.
Аның алд ында таулар тетрәп тора,
калк у урыннар дер-дер килә,
җир, бөтен җиһан, анда яшәүче бар җан иясе калт ырап тора.
Аның ярсуы на кем карш ы тора алсын?!
Кайнап торган ачуы на кем түзсен?! –
Ут ялк ын ыдай ябырылган ачуы ннан Аның кыя лар җимерелә!
Раббы игелекле,
кайг ы көнендә Ул – сыен у урын ы;
Үзенә өмет баглаганнарн ы хәтерендә тота.
Су баст ырып, Ниневәне Ул тәмам җимерәчәк,
дошманнарын Аның караңг ыл ык йотачак.
Раббыга карш ы нинд и гамәл кылмакч ы син, Ниневә?! –
Синең ния тләреңне Ул пыран-заран китерәчәк!
Кат-кат аңа карш ы чыг у мөмк ин түг ел!
Бер-берсенә үрелгән чәнечкеле үлән,
башларыннан шәрабк а коенган сәрх ушләр кебек алар –
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11
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2

коры саламдай янып бетәчәкләр.
Әй Ниневә, синнән чыкк ан бәндә
явыз ния т белән Раббыга карш ы күтәрелде,
зол ым кыл ырга өнд и ул.
Раббы болай ди:
«Гәрчә алар көчле вә күп санл ы булса да,
тар-мар ителеп юкк а чыгар;
ә сине, с Яһүдә, элек җәберләгән булсам да,
бүтәнчә җәбер-золым күрсәтмәм.
Менә, алар кидергән кам ытн ы Мин муен ыңнан салд ырам,
зынҗ ырларыңн ы өзәм!»

14

Әй Ниневә, синең хакта Раббы болай хәл кылд ы:
«Исемеңне йөртердәй нәселең калмас;
илаһларың йорт ындаг ы пот вә сыннарн ы
җимереп ташларм ын.
Синең өчен кабер әзерләрмен,
чөнк и син җирәнг еч бер нәрсәдер».

15

Менә, сөенечле хәбәр алып кил үче,
тын ычл ык игълан итүче берәү таулар буйлап ашыга!
Инде янә бәйрәмнәреңне узд ыр, Яһүдә,
биргән нәзерләреңне үтә.
Синең җиреңә зал им* бүтән аяк басмас:
ул инде тәмам юк ителгән!
Ниневәнең җимерелүе

1

Синең өскә җимерүче дошман килә, Ниневә:
ныг ытмаларыңа сакч ылар куй, юлларн ы күзәт,
билеңне ныг ыт ып бу да бар көчеңне бер йодрыкк а төйнә!

2

Чөнк и Раббы Ягък убн ың –
Исраи лнең бөеклег ен кире кайтарыр,
гәрчә бөлдерүчеләр инде илне вәйран* итеп,
йөзем куакларына кадәр бар нәрсәне кырып бетергән булса да.
с

3

* 1:15 Залим
* 2:2 Вәйран

Дошман баһад ирлары кызыл калк ан тотк ан,
суг ышч ылары куе кызыл кием кигән;
суг ышк а әзерләнгән көнне арбалары ялт-йолт итә,
– изүче, җәберләүче, явыз.
– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
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сөңг еләре чайк ала.
Ялк ындай ялт ырап,
яшендәй атыл ып,
урамнар буйлап арбалар чаба,
мәйданнардан ашк ын ып уза.
Дошман үзенең гаскәрбашларына фәрман биреп,
тег еләр абына-абына шәһәр диварына,
җимерүче җайланма янына омт ыла.
Елга капк алары инде ачылган,
сарай җимерелә.
Хәл ителгән: шәрә калган Ниневә әсирлеккә китәчәк.
Аның кол кызлары, күкрәкләрен төя-төя,
күгәрченнәр кебек ыңг ыраша.
Ниневә хәзер суы агып киткән буа кебек булд ы:
кач ып баруч ыларга: «Туктаг ыз, туктаг ыз!» – дип кычк ыралар,
тик һичкем әйләнеп кайт м ый.
«Урлаг ыз көмешләрен, алт ыннарын урлаг ыз!
Бих исап зур Ниневәнең байл ыг ы!» – дип кычк ыра баск ынч ылар.
Ниневә таланган, бушап калган, тәмам бөлгән!
Курк удан йөрәкләр туктап кала, тез буы ннары калт ырый;
гәүдәләр дер-дер килә, йөзләр ап-ак.
Арысланн ың өне, яшь арысланнар туена торган урын кайда хәзер?
Анда ата вә ана арыслан үзләренең балалары белән йөри,
һәм аларга курк ын ыч янам ый иде.
Балаларын туйд ырыр өчен, арыслан күпме киек өзгәләде,
ана арысланнары өчен күпме корбаннар буд ы,
табыш белән – мәгарәсен, ботарланган киек белән өнен тут ырд ы!

13

«Менә, Мин сиңа карш ы чыгам! – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. –
Мин синең арбаларыңн ы янд ырырм ын – алар төтенгә әйләнер;
кыл ыч синең яшь арысланнарыңн ы юк итәр;
син инде җир йөзендә үтереп-талап көн күрмәссең,
илчеләреңнең тавыш ы бүтән ишетелмәс».

1

Кан коюч ы шәһәргә – кайг ы!
Алдау вә талау белән тул ы ул;
юлбасарл ык туктап торм ый анда.
Камч ылар шартлавы,
ат тоя кларын ың дөпелдәве,
тәгәрмәчләр, суг ыш арбаларын ың дөбердәве
яңг ырап тора анда.
Том ырыл ып, атл ы гаскәр килә,

2

3
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Нах ум 3

кыл ычлар ялт ырый,
сөңг еләр ялык-йолык итә.
Күпме кеше үтерелгән!
Мәетләр өелеп ята,
бих исапт ыр алар – мәетләргә абын ып йөриләр.
4
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Үтә чибәр, сихри көчкә ия
шуш ы фах ишә Ниневәнең азг ынл ыг ы арк асында
килеп чыкт ы болар.
Азг ынл ыг ы белән – хал ыкларн ы,
тылсым ы белән кавемнәрне үзенә җәлеп итте ул.
«Менә, Мин сиңа карш ы чыгам! – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. –
Күлмәг еңнең итәг ен йөзеңә капл ыйм да
хал ыкларга шәрә тәнеңне,
патшал ыкларга оят җиреңне күрсәтәм!
Өстеңә пычрак ырг ытам,
сине хурл ыкк а калд ырам,
кешеләр алд ында оятл ы итәм!
Күргән һәркем синнән качар һәм:
„Ниневә тар-мар ителгән!
Кем аны кызган ыр?!
Юат уч ы аны табыл ырм ы?!“ – дия р».
Нил елгасы ярында торган,
су белән урат ып алынган Но-Амоннан* яхш ыракм ы син?!
Но-Амонны елга сакл ый,
һәм су аның өчен дивар сыман иде;
Хәбәшстан вә Мисыр аңа чик-чамасыз көч биреп тора,
Пут вә Луб* аның ярдәмчеләре иде.
Шуңа да карамастан, Но-Амон сөрелгән, әсир ителгән;
аның сабый балаларын урам чатларында бәреп үтергәннәр,
аксөя кләрен, жирәбә сал ып, кол иткәннәр,
түрәләренә богау салганнар.
Әй Ниневә, син дә шунд ый касәдән эчеп сәрх уш бул ырсың,
син дә дошман ыңнан кот ыл ып сыен ыр урын эзләрсең.
Синең барл ык ныг ытмаларың
җимеше өлг ергән инҗ ир агач ы кебек:

* 3:8 Но-Амон

– Амон-илаһ исеме белән аталг ан шәһәр. Греклар аны «Фива» дип йөрт кән
нәр. Мисырдаг ы Мемфистан соң зурл ыг ы һәм дәр әҗәсе буенча икенче шәһәр (караг ыз:
«Ирем ия», 46:25).
* 3:9 Луб – ягън и Ливия.
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агачн ы селкетсәң,
җимеше туп-туры авызга килеп төшәчәк.
Күрче: синең гаскәриләр хатын-кыздай курк ак! –
Илең капк алары дошман алд ында төбенә кадәр ачык,
аларн ың бикләре янып беткән.
Камал ышта кал ырга әзерлән!
Эчәр өчен су җый!
Ныг ытмаларыңн ы төзекләндер!
Пычракк а кереп, балч ык из,
кирпеч сугарга кал ыбыңн ы ал!
Тик шулай да сине ут йотар,
саранча йә чикерт кә кебек үрчесәң дә,
саранча уңышн ы юк иткәндәй,
кыл ыч тураклар үзеңне.
Сәүдәгәрләрең күктәг е йолд ызлардан күбрәк,
ләк ин алар, канат ын җәеп очып киткән саранча сыман,
бик тиз юкк а чыгар.
Синең сакч ыларың – чикерт кә,
гаскәр башл ыкларың саранча күче кебек:
салк ын көндә алар диварларга килеп куна,
коя ш чыкт ы исә – кайсы кая очып тарала.
Көт үчеләрең йокл ый синең, с Ашш ур патшасы,
түрәләрең ял итә,
халк ың тауларга сибелгән,
аларн ы бергә җыя рдай һичкем юк.
Синең җәрәхәтне дәвалап булмас,
синең яраң – үлем ярасыд ыр.
Синең хакта ишеткән һәркем кул чабар:
чик-чамасыз явызл ыг ың кемгә генә каг ылмад ы икән?!
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1

Хабаккук пәйгамбәр
1

Хабакк ук пәйгамбәргә иңгән вәх и*.
Хабакк укның Раббыга зарлануы
2

3

4

с

Йа Раббы, мин Сиңа ярдәм сорап ялварам,
ә Син ишетм исең,
Сиңа: «Җәбер-золым кылалар!» – дип кычк ырам,
ә Син котк арм ыйсың.
Кайчанга кадәр дәвам итәр бу?!
Нигә Син хаксызл ык күрүемә юл куясың?
Нигә Син, нах ак эшләр күрсәң дә, берн и кылм ыйсың?
Әйләнә-тирәмдә – талау вә көчләү,
гауга вә ызгыш-талаш.
Шуңа күрә сКан ун үз көчен җуйд ы,
гаделлек юк бүтән.
Яман кешеләр тәкъваларн ы җиңә,
мәхкәмәләр нах ак хөкем чыгара.
Раббыдан җавап

5

6

7
8

«Әйләнәдәг е хал ыкларга күз сал ып,
игът ибар белән карасаг ыз хәйран кал ырсыз! – ди Раббы. –
Сез яшәгән көннәрдә
Мин шунд ый эш эшләя чәкмен ки,
аны сезгә сөйләгән булсалар,
сез ышанмас та идег ез.
Менә, Мин рәх имсез вә явыз скилдан иләрне яуга күтәрәм.
Ил-йортларны басып алыр өчен,
алар бөтен дөнья буйлап чабып узарлар.
Дәһшәтле бу хал ык барысын да шомга сала,
ул тәкәббер һәм үзенә яракл ы кан уннарн ы үзе чыгара.
Аларн ың атлары капланнан җитезрәк,
ач бүредән өлг еррәк;

* 1:1 Вәх и

– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәб әр. Яһүд телендәг е төп
нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ыдан иңг ән күренеш.
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9
10

11

атл ы гаскәре җан-фәрманга чаба,
җайдаклары ерактан ук табыш ына ташланган бөркеттәй очып килә.
Талар өчен атл ыг ып чаба бу хал ык,
диңг ездәг е ком бөртег е сан ынча әсирләр җыя.
Патшалардан мәсхәрәләп көлә ул,
түрәләр дә аның өчен көлке генә,
һәртөрле ныг ытма да көлке –
карш ына туфрак өя дә аны яулап ала.
Шуннан соң, җил кебек кот ырын ып,
алга баруы н дәвам итә.
Әмма „Безнең илаһ ыбыз – беләктәг е көч“
дип уйлауч ы шуш ы хал ык гаепледер».
Хабакк укның Раббыга кабаттан зарлануы

12

13

14
15

16

17

2

1

Әй Раббы, Син әзәл и* Зат!
Әй изг е с Аллам, Син үлемсездер!*
Әй Раббы, хөкемеңне гамәлгә ашырыр өчен
тәгаенләдең Син ул хал ыкн ы!
Әй Кыяташым, җәза бирү өчен билг еләдең Син аны!
Синең саф күзләрең явызл ыкк а карарга теләм и,
нах ак эшне күрәлмыйсың Син.
Ник алайса мәкерле бәндәләргә чыдап торасың
һәм явызлар үзләреннән тәкъварак булганнарн ы
йот ып бетергәндә дәшм исең?
Адәм балаларын Син диңг ездәг е бал ыклар,
суда кайнашк ан җан ияләре кебек иттең, юлбашч ысыз калд ырд ың.
Килдан иләр аларн ы кармаг ына эләктереп тарта,
ятьмәсе белән тот ып сөйри, сөрәкәсенә җыеп ала;
шуңа куана һәм тантана итә.
Әнә шун ың өчен килдан иләр,
үзләренең ятьмәсенә атап, корбаннар китерә,
сөрәкәсенә баг ышлап, хуш исле сумала-майлар көйрәтә,
чөнк и шулар ярдәмендә аларн ың байл ыг ы да,
затлы-татлы ризыг ы да мулдан.
Алар һаман шулай үзләренең ятьмәсе белән байл ык аулар
һәм рәх имсез рәвештә хал ыкларн ы кырырм ы?
Күзәт ү урын ына – манарага менеп басыйм,
Раббын ың миңа нәрсә әйт үен,
зарлан уы ма карш ы ни дип җавап бирүен көт им.

* 1:12 Әзәл – баш ы булмаг ан үткән заман; мәңг елек. (Әзәл и – «әзәл» сүзеннән ясалг ан сыйфат.)
* 1:12 ...Син

үлемсездер! – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Без үлмәя чәкбез!
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Раббыдан җавап
2

3

4
5

Раббы миңа җавап биреп әйтте:
«Сиңа иңгән вәх ине язып куй,
аны такталарга аңлаешл ы итеп яз,
хәтта йөг ереп барган кеше дә бер карауда укырл ык булсын.
Чөнк и әлег е вәх и киләчәктәг е билг еле бер вак ытк а карый,
һәм бу вак ытн ың якынлаш ып кил үе турында сөйл и, алдам ый;
тиз генә гамәлгә ашмаса да көт син аны –
һичш иксез киләчәк ул, тотк арланмая чак».
Менә, күңеле саф булмаган кеше тәкәббердер!
Ә тәкъва кешене иман ы яшәтәчәк.
Дөрестән дә, тәкәббер кеше байл ыкк а* алдана.
Ул тын ычлана алм ый: авызын сүлеләр аймаг ы кебек зур итеп ача –
үлем кебек һич кенә дә туя белм и.
Ул* барл ык кавемнәрне буйсынд ыра,
барл ык хал ыкларн ы кул аст ына җыя.
Явыз халыкка килгән кайгы

6

7

8

9
10

Әмма әлег е әсирләр барысы да:
«Бүтәннәрне талап,
рәһен* итеп алган әйберләрне
кире бирм ичә баеган хал ыкк а – кайг ы!
Бер азаг ы бул ыр мон ың!» – дип,
синнән көлмәсләрме, мыск ыллап җырламасларм ы?!
Синнән бурычк а алганнар*, уян ып,
көтмәгәндә күтәрелер дә сине дәһшәткә сал ыр,
һәм син аларн ың табыш ына әйләнерсең.
Байтак хал ыкларн ы талаган, адәмнәрнең кан ын койган,
аларн ың илләрен, шәһәрләрен тузд ырып бетергән өчен,
синең үзеңне бөлг енлеккә төшерерләр.
Афәт тырнаг ына эләкмәс өчен, үз оясын югарыда корып,
хәрәм юл белән байл ык туплауч ыга – кайг ы!
Күпме хал ыкларн ы юк итеп, син үз йорт ыңн ың яманатын таратт ың,
үз баш ыңа бәла алд ың.

* 2:5 ...байлыкк а...

– Яһүд телендәг е кайбер кулъязмаларда: шәрабк а.
– Биредә килдан иләр патшасы турында сүз бара.
* 2:6 Рәһен – закл адк а калд ырылг ан әйб ер.
* 2:7 Синн ән бурычк а алг анн ар... – Яһүд телендә әлег е гыйбар ә «Сиңа бурычк а бирг әннәр»
диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
* 2:5 Ул...
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11

Хәтта йорт диварындаг ы ташлар да,
аларга куш ыл ып, агач өрлекләр дә сиңа карш ы шаһ итл ык итәрләр.

12

Кан өстендә шәһәр төзүчегә,
с
җиная ть кыл ып, ныг ытма коруч ыга – кайг ы!
Хакт ыр: хал ыклар үзләрен юкк а алҗ ыта –
аларн ың эшләгәне утк а азык булачак.
Мон ы шулай Күкләр Хуҗ асы Раббы хәл итеп куйган.
Диңг езләр су белән тулган кебек,
җир йөзе Раббы с дан ын тан ып бел ү белән тулачак.

13

14

15
16

17

18

19

20

3

Ялангач бәдәннәрен тамаша кыл ыйм дип,
күршеләренә ачу кат ыш шәраб эчерт үчегә – кайг ы!
Син дан белән түг ел, хурл ык белән туклан ырсың.
Эч әйдә, шәрә тәнеңне күрсәт!
Раббын ың уң кул ындаг ы җәза касәсе сиңа да килеп җитәр –
дан ың хурл ык белән алыш ын ыр.
Шулай, Ливан җирендә кылган зал имлег ең* үз баш ыңа төшәр,
андаг ы җанварларн ы кырган өчен, син дер калт ырап яшәрсең.
Син адәм кан ы койд ың,
илгә, шәһәрләргә – анда яшәүчеләргә җәбер-золым кылд ың.
Кеше кул ы ясаган поттан ни файда?!
Пот-санәм – ялган остаз ул, нәрсәгә өйрәтә ала ул?!
Аны ясаган һөнәрче үзе аңа иман итсә дә,
аның илаһ ы – бары тик телсез сын гына.
Агачк а: «Уян!», телсез ташк а: «Торып бас!» – дип әйт үчегә – кайг ы!
Алтын-көмеш белән капланган анд ый җансыз илаһ
берәр нәрсәгә өйрәтә алам ы?!
Раббы исә Үзенең изг е йорт ындад ыр;
Аның алд ында бар дөнья тын калсын!
Хабакк укның җыры

1

Хабакк ук пәйгамбәрнең кайг ы җыры.
2

* 2:17 Залим

И-и Раббы! Синең эшләрең турында ишеттем,
кылган гамәлләрең мине тетрәндерә.
Безнең көннәрдә дә шул эшләреңне кабат кыл,
без яшәгән чорда да аларн ы башк ар,
ачул ы чаг ыңда да шәфк атьлелек турында онытма!
– изүче, җәберләүче, явыз.
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3

4
5
6

7

8

9
10
11

12
13

14

15

16

Аллаһ ы – Теманнан, изг е Зат Паран тавыннан* киләдер.
Аның шөһрәте күкләрне иңләп ала,
җир йөзе Аның дан ы белән тула.
Яшен якт ысы кебектер Ул,
Аның кул ыннан нур сирпелә – көче әнә шунда яшеренгән!
Аның алд ыннан – үләт зәхмәте, эзенә басып, афәт киләдер.
Ул туктаганда, җирләр селкенә,
караш ын салса – хал ыклар тетрәнеп китә.
Аның борын-борыннан йөргән юлларында
гасырлар буе торган таулар җимерелә, калк ул ыклар чүг еп куя.
Күшән илендәг е адәмнәрнең хәсрәт чиг үен,
Мидья н җирендәг е адәмнәрнең* дер-дер калт ыран уы н күрдем мин.
Йа Раббым, ачуы ң елгаларга карш ы дөрл имен и Синең?
Җиң үчән арбаларыңа утырып, атларыңн ы чапт ырганда,
ачуы ң елгаларга карш ы, ярсуы ң диңг езләргә карш ы кузгалам ын и?
Җәя ңне Син әзерләп куйгансың, садаг ыңн ы ук белән тут ыргансың.
Ташк ын сулар белән ерасың Син җир йөзен.
Сине күреп, таулар тетри, ишелеп яңг ыр коя,
диңг ез төпкелләре, үкереп, дулк ыннарн ы югары чөя.
Очып барган укларың якт ысыннан,
ялт ырап торган сөңг ең балк ыш ыннан
коя ш вә ай күк йөзендә туктап кала.
Җир буйлап ярсып атл ыйсың Син
һәм, ачулан ып, хал ыкларн ы тапт ыйсың.
Халк ыңн ы һәм Үзең смай сөрт кән затн ы котк арыр өчен
киләсең Син.
Явызларн ың башл ыг ын тар-мар итәсең,
аны баштаная к шәрә калд ырасың.
Безнең өскә өермәдәй ябырылган,
посып ятк ан мазл умн ы* йотк андай шатланган
шул башл ыкн ың суг ышч ыларына
сөңг еңне атып, Син башларын тиштең.
Зур дулк ыннар күтәреп, Син
Үзеңнең атларың белән диңг ез аша юл салд ың.
Боларн ы ишеткәч, йөрәг ем жу итте, иреннәрем дерелд и башлад ы.
Бөтен буы ннарым хәлсезләнде, тезләрем калт ырап китте.

* 3:3 Тем ан,

Паран – Аллаһ ы Исраи л халк ына Кан ун иңдерг ән һәм алар белән килеш ү тө
зег ән урыннар (караг ыз: «Чыг ыш», 19:18; «Кан ун», 33:2).
* 3:7 ...адәмн әрн ең... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: чат ырл арн ың.
* 3:14 Мазл ум – рәнҗет елг ән, түб әнс ет елг ән зат.
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Алай да шул баск ынч ыларга киләсе афәт көнен
мин сабыр гына көтәмен.
17

18
19

Инҗ ир агач ы чәчәк атмаса да,
йөзем сабаг ында – тәлгәш,
зәйт үн агач ында җимеш булмаса да,
кырда иген уңмаса да,
утарда барл ык сарыклар үлеп бетсә дә,
абзарда сыерлар калмаса да,
Раббыда мин сөенеч табарм ын,
Аллаһ ы минем Котк аруч ым булганга тантана итәрмен!
Хуҗа-Раббы – минем Көчемдер!
Минем аякларымн ы Ул боланн ык ы кебек көчле итә,
мине биеклекләргә алып менә.

Җырч ылар җитәкчесенә: кылл ы уен коралларында башк арыла.

1378

1

Сефания пәйгамбәр
1 с Яһүдә

җирендә Амон угл ы Йош ия патшал ык иткән көннәрдә Хизәк ыйя уг
лы Амария туд ырган Гедал ия угл ы Күш идән туган Сефан ия гә сРаббы Үз сүзен
җиткерде.
Раббы әзерләгән хөк ем
2

Раббы болай ди:
«Җир йөзендәг е бар нәрсәне юк итәчәкмен!
3
Кешеләрне вә хайваннарн ы,
күктәг е кошларн ы вә диңг ездәг е бал ыкларн ы кырып бетерәчәкмен;
явыз бәндәләрне дә,
кешене абынд ыра торган нәрсәләрне дә юкк а чыгарачакм ын,
адәм зат ын җир йөзеннән себереп түгәчәкмен!» –
дип белдерә Раббы.
Раббының Иерусалимне хөкемгә тартуы
4

5

6

«Яһүдә вә Иерусал им халк ына карш ы Мин кул күтәрәмен,
бу җирләрдә илаһ сБагалн ың эзен дә калд ырмам,
Раббыдан баш тарт к ан срух ан илар белән бергә
каһ иннәрнең* исемен юк итәрмен, – ди Раббы. –
Йорт түбәләрендә күк җисемнәренә табын уч ыларн ы,
Раббыга сәҗдә кыл ып, Аның исеме белән
һәм шулай ук Мол ых илаһ ын ың исеме белән да ант итүчеләрне,
Раббыдан ваз кичкән, Раббын ы эзләмәгән,
Аңа сыенмаганнарн ы юк итәрмен».

7

Хуҗа-Раббы алд ында һәммәг ез тын ып калсын,
чөнк и Раббы көне якынлашт ы!
Раббы корбан табын ын инде хәстәрләде,
һәм Аның кунаклары пакьлән ү йоласын узд ы.

8

«Корбан китергән көнне
Мин, Раббы, түрәләрне вә патша угылларын,

* 1:4 Каһин

– рух ан и (гадәттә, мәҗ үси хал ыкларда).
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9

10

11

12

13

чит хал ыкларга охшат ып киен үчеләрнең барысын җәзаларм ын.
Ул көнне бусага аша атлап чыг уч ыларн ы*,
көчләү, алдау юлы белән җыйган малн ы
хуҗ а* йорт ына китерүчеләрне җәзаларм ын.
Ул көнне, – дип игълан итә Раббы, –
Бал ык капк асы янында – ачын ып кычк ырган,
шәһәрнең яңа бистәсендә – үкереп елаган тавышлар,
барча калк ул ыкларда коточк ыч гөрелте ишетерсез.
Шәһәрнең түбәнг е өлешендә яшәүчеләр, үкереп елаг ыз!
Чөнк и барл ык сәүдәгәрләр һәлак бул ыр
һәм алыш-биреш итүчеләр һәммәсе кырыл ып бетәр.
Ул көнне Мин, бер чыраг алып,
Иерусал имнең бар җирен әйләнеп чыгарм ын,
„Раббы яхш ыл ык та, яманл ык та кыла алм ый“ дип,
үз-үзләреннән канәгать бул ып утырган адәмнәргә
җәзасын бирермен.
Анд ыйларн ың бар мөлкәте талан ып,
йортлары ташланд ык бер хәлгә килер.
Аларга үзләре салган йортларда яшәргә,
үзләре үстергән йөземнең шәрабын тат ырга насыйп булмас».
Раббының бөе к көне

14

15

16

17

Раббын ың бөек көне инде якын, бик якын!
Ул көн ашыг ып килә.
Раббы көнендә коточк ыч тавыш кубачак,
хәтта курк усыз суг ышч ылар да кычк ырып елая чак!
Раббын ың ярсуы кайнаган көндер бу.
Кайг ы вә газап, бөлг енлек вә җимерел ү,
караңг ыл ык вә зольмәт* көне,
бол ыт каплаган кара көн,
ныг ыт ылган шәһәрләргә вә биек манараларга карш ы
суг ышк а чак ырып, бырг ы кычк ырт к ан көн бу.
«Раббыга карш ы сгөнаһ кылган өчен,
кешеләргә Мин бәла-каза җибәрермен,
һәм алар, сук ырлар сыман, ары-бире килеп йөрерләр;
каннары җиргә түг елер,
җәсәдләре* тирес кебек аунап ятар аларн ың», – ди Раббы.

* 1:9 Караг ыз:

«I Патшалар», 5:1-5.
– Яһүд телендә әлег е сүз «илаһлары» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
1:15 Зольм әт – караңг ыл ык.
1:17 Җәсәд – гәүдә.

* 1:9 ...хуҗ а...
*
*
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Раббын ың ачуы кузгалган көнне көмешләре дә,
алт ыннары да котк ара алмас аларн ы.
Раббын ың көнчелек уты бар дөнья н ы көйдереп ташлар,
җирдә яшәүче барча тереклек иясен Ул
һич көтмәгәндә кырып бетерер.
Тәүбәгә килергә өндәү

1
2

3

Әй йөгәнсез хал ык, җыел ыг ыз,
тизрәк җыйнал ыг ыз!
Раббын ың әмере торм ышк а ашк анч ы,
көннәр җилгә очк ан кибәк сыман узып киткәнче,
Раббын ың ачы каһәре,
Аның ярсул ы көне өстег езгә ябырылганч ы,
Раббын ы эзләг ез!
И-и шуш ы илнең тыйнак-карусыз бәндәләре,
Раббы кан уннарын үтәүчеләр,
с
тәкъвал ыкк а омт ыл ыг ыз, күндәм бул ыг ыз!
Шул чаг ында, бәлк и,
Раббын ың ачуы кузгалган көнне кот ыл ып кала алырсыз.
Көнбатыш тарафтагы халыкларга Раббы хөкеме

4

5

6
7

Газа шәһәрен ташлап китәчәкләр,
Ашк ыл ун бушап калачак,
Ашдод халк ы көн уртасында куы п чыгарылачак,
Экрон төбе-тамыры белән йолк ып алыначак.
Диңг ез буенда урнашк ан илнең халк ына, керет иләргә – кайг ы!
Әй сКәнган, пелешт иләр җире,
Раббын ың сүзе сиңа төбәлгән:
«Мин сине юк итәм, халк ыңнан һичкем исән калмая чак!» – ди Ул.
Диңг ез буендаг ы төбәкләр көт үче чат ырлары,
сарык утарлары корылган көт үлек җирләргә әйләнер.
Бу төбәктә Яһүдә халк ын ың исән калганнары терлекләрен көтәр,
кичләрен Ашк ыл ун шәһәрендәг е йортларында йокларга ятар.
Чөнк и Раббы с Аллалары, аларн ы кайг ырт ып,
элеккег е рәхәт-имин торм ышларын насыйп итәр.
Мәа биләр вә аммон иләргә Раббы чыгарган хөкем

8

9

Күкләр Хуҗ асы Раббы, сИсраи л Алласы болай ди:
«сМәабиләрнең ни рәвешле Минем халк ымн ы мыск ыл итүен,
аммон иләрнең ни рәвешле хурлавын,
„Җирег езне тарт ып алабыз“ дип масаюларын ишеттем Мин.
Шуңа күрә Үз Зат ымнан ант итәм:
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10

11

мәабиләр иле Сәд үм шәһәре хәленә төшәр,
аммон иләр иле Гам ура шәһәре сыман бул ыр:
кыч ытк ан баск ан ташланд ык җиргә,
тоз чок ырына әйләнер!
Халк ымн ың исән калганнары, аларн ы талап,
җирләрен үзләренә милек итеп алыр».
Тәкәббер булган өчен,
Күкләр Хуҗ асы Раббы халк ын мәсхәрәләп көлгән,
аларн ы хурлаган өчен бирелгән җәза бу.
Раббы аларн ы курк уга сал ыр,
җир йөзендәг е барл ык илаһларн ы юк итәр.
Диңг ез буйларында яшәүче барл ык хал ыклар Раббыга сәҗдә кыл ыр,
һәрберсе үз йорт ында Аңа баш ияр.
Көнья ктагы вә төнья ктагы халыкларга Раббы хөкеме

12
13

14

15

3

Сез дә, хәбәш иләр, Раббы кыл ыч ыннан һәлак бул ырсыз!
Аннары Ул Үзенең кул ын төнья к тарафк а сузар –
с
Ашш урн ы юк итәр:
Ниневә шәһәрен хәрабәгә,
чүл кебек корып кипкән урынга әйләндерер.
Ул җирдә терлек көт үе һәм төрле җанварлар ял итәргә туктар.
Тирә-якта аунап ятк ан терәк баганалар арасында
кыр ябалаг ы вә керпе яшәр,
тәрәзәләрдән кош тавышлары ишетелеп торыр.
Эрбет такталар кубып, бусагалар кибеп җимерелер.
Хәвеф-хәтәрсез яшәгән, үза лд ына масаеп,
«Миңа тиң кала юкт ыр!» дигән бөек шәһәр әнә шул хәлгә төшәр,
хәрабәгә, кырг ый җәнлекләр оясына әверелер!
Аның яныннан узганда,
һәркем кул ын селтәп сызг ырып куя р.
Фетнәчел Иерусалим

1
2
3
4
5

Фетнәчел, нәҗесләнгән, бүтәннәрне изүче шәһәргә – кайг ы!
Әйт кәнне тыңлам ый, үгет-нәсыйхәткә колак салм ый,
Раббыга өмет баглам ый, Алласына якынайм ый ул.
Аның түрәләре – үкерүче арысланнар,
хак имнәре – ач бүреләр: табышларыннан иртәнгә сөя к тә калм ый.
с
Пәйгамбәрләре – тәкәббер, ышан ычсыз кешеләр,
рух ан илары с Аллаһ ы йорт ын нәҗесл иләр, сКан унн ы бозалар.
Әмма бу шәһәрдә Раббы яши,
Ул – гадел, һичк айчан нах ак эш кылмауч ы,
һәр иртәне һич кичекм и хөкем итүче Зат!
Тик яман кеше оят дигән нәрсәне белм и.
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«Мин хал ыкларн ы кырып бетердем, – ди Раббы, –
с
кальгаларын җимердем.
Урамнары бушап калд ы әнә,
беркем йөрм и хәзер анда.
Вәйран* хәлгә килгән шәһәрләрендә
һичбер адәм зат ы күренм и.
Халк ым, Миннән курк ып,
үгет-нәсыйхәтләремә колак сал ыр дип уйлаган идем,
шәһәрләрен җимермәм, үзләрен җәзага тартмам дигән идем.
Әмма алар киресен эшләделәр: явызл ык кыл удан туктамад ылар».

6

7

«Шулай, – ди Раббы, – Минем кил үемне көтег ез.
Ул көнне Мин ган имәт* җыя рга чыгарм ын,
чөнк и Мин карар кылд ым:
хал ыкларн ы вә барча патшал ыкларн ы бергә туплап,
алар өстенә ярсуы мн ы чәчәрмен, каһәремне яуд ырырм ын;
көнчелек утым бөтен дөнья н ы көйдереп бетерер».

8

Раббы дәһшәтеннән котылу
«Шул чаг ында Мин, – ди Раббы, –
һәрбарчасы Раббы исеменә мөрәҗәгать итсен,
бер җан бул ып, Аңа хезмәт күрсәтсен өчен,
хал ыкларн ың авызын пакь кыл ырм ын.
Мин куы п таратк ан, Миңа итагать кылган халк ым
хәбәш иләр илендәг е елгалар аръя гыннан Миңа бүләкләр китерер.
Ул көнне син, Иерусал им,
Миңа карш ы кылган гөнаһларың өчен оялмассың,
чөнк и Мин араг ыздаг ы тәкәббер, һавал ы адәмнәрне юк итәрмен.
Минем изг е тавымда син бүтән масаймассың.
Раббы исеменә өмет баглауч ы,
күндәм вә фәк ыйрь хал ыкн ы Мин синдә калд ырырм ын.
Исраи лнең исән калган халк ы бүтән яманл ык кылмас,
ялган сүз сөйләмәс, телләрендә мәкер булмас;
көт үлектә утлап йөргән сарыклар сыман,
тамаклары туйгач, алар ятып ял итәр,
һәм аларн ы һичкем борч ымас».

9

10
11

12
13

Иерусалимнең шатлыгы
Әй Сион-кыз, сөенечле җырлар җырла!
Шатлан, Исраи л!

14

* 3:6 Вәйран

– ват ык, җимерек, хәрабә хәленә килг ән.
– суг ышта кулг а төшкән байл ык; русчасы: трофей.

* 3:8 Ганим әт
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15

16
17

18

19

20

* 3:19 Залим

Ихлас йөрәктән куан һәм күңел ач, Иерусалим-кыз!
Раббы сиңа дигән хөкем карарын юкк а чыгард ы,
дошман ыңн ы куы п җибәрде.
Раббы – Исраи л патшасы – синең янда:
бәла-каза килер дип инде курыкмассың.
Ул көнне Иерусал имгә:
«Курыкма, әй Сион! Кулларың сал ын ып төшмәсен!
Раббы Аллаң,
сиңа кот ыл у алып киләчәк гая рь Суг ышч ы, синең белән!
Синең өчен сөенәчәк Ул,
мәхәббәте белән сине тын ычланд ырачак,
җырлар җырлап, синең өчен тантана итәчәк», – дип әйтерләр.
«Бәйрәмнәрне саг ын ып искә алган сөрг енче халк ыңн ы Мин
кире кайтарырм ын, – ди Раббы, –
чөнк и бу хурл ык – синең өчен авыр йөктер.
Менә шул чаг ында Мин зал имнәреңнең* барысын җәзаларм ын,
аксакларн ы котк арырм ын, сөрелгәннәрне җыеп алырм ын.
Әүвәле хурл ык кичергән барл ык илләрдә алар
мактаул ы вә данл ы бул ырлар.
Шул чаг ында Мин сезне, җыеп алып, өйләрег езгә кайтарырм ын,
элеккег е рәхәт-имин торм ыш ыг ызн ы насыйп итеп,
җир йөзендәг е барча хал ыклар арасында
сезне дан-хөрмәткә күмәрмен,
һәм сез мон ы үз күзег ез белән күрерсез», – ди Раббы.

– изүче, җәберләүче, явыз.
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Хәггәй пәйгамбәр

1

Изге йортны төзү турында Раббы бое рыгы

Дәрәвеш патша хак имлег енең икенче елында, алт ынч ы айн ың беренче кө
нендә с Яһүдә илендәг е өлкә башл ыг ы Шеһалт иел угл ы Зеруббабелга вә баш
с
рух ан и Яһосадак угл ы Ешуага Хәггәй пәйгамбәр аша сРаббы сүзе килеп иреште.
Хәггәй болай диде:
2-3 – Күкләр Хуҗ асы Раббы әйт ә: «Бу хал ык: „сРаббы йорт ын төз ерг ә әле вак ыт
җитмәде“, – дип сөйл и. – 4 Ә сезнең үзег езгә, Раббы йорт ы җимерек хәлдә ятк анда,
мат ур итеп бизәлгән йортларыг ызда яшәргә вак ыт җиткәнме?!» 5 Шуңа күрә Күкләр
Хуҗасы Раббы әйтә: «Йөргән юлларыг ыз турында уйлан ыг ыз: 6 сез мул итеп чәчәсез,
ә җыйган нәрсәг ез аз; ашыйсыз, әмма тамаг ыг ыз туйм ый; эчәсез, тик сусын ыг ыз
басылм ый; киенәсез, ләк ин җыл ына алм ыйсыз; акча эшләүче кеше тишек янч ык
өчен эшл и». 7 Күкләр Хуҗ асы Раббы әйтә: «Йөргән юлларыг ыз турында уйлан ы
гыз! 8 Тауга менеп, шуннан агач таш ыг ыз һәм изг е йортн ы төзег ез; бу эш Минем
күңелемә хуш килер һәм Миңа дан китерер, – ди Раббы. 9 – Менә, сез күпкә өмет
ләндег ез, ә ул аз бул ып чыкт ы. Өег езгә алып кайтк анн ы да Мин, Күкләр Хуҗ асы
Раббы, тарат ып бет ердем. Нәрсә өчен дисезме? Чөнк и Минем йорт ым җимерек
хәлдә ятк анда, сезнең һәрк айсыг ыз үз йорт ын гына кайг ырт ып мәш килә. 10 Әнә
шунд ый гамәлләрег ез өчен күк сезгә чык тамч ысын бирмәс булд ы; җир дә үзенең
уңыш ын бирм и сезгә. 11 Мин җиргә, тауларга, игенгә, йөзем шәрабына, зәйт үн
маена һәм җирдә үсә торган бар әйбергә корыл ык җибәреп, кешеләргә, терлеккә,
кул хезмәте кергән һәммә нәрсәгә зыя н салд ым».
1

Халыкның Раббы бое рыгына колак салуы
Шеһалт иел угл ы Зеруббабел, Яһосадак угл ы баш рух ан и Ешуа вә калган бар
хал ык үзләренең Раббы с Алласы боерыг ына – Раббы Алла җибәргән Хәггәй пәй
гамбәр сүзләренә колак салд ылар, чөнк и Раббыдан курк а калд ылар. 13 Раббыдан
алынган хәбәрне Раббы илчесе Хәггәй хал ыкк а җиткерде:
– Раббы: «Мин сезнең белән!» – дип белдерә.
14 Раббы, шулай итеп, Яһүдә идар әчес е Шеһ алт ие л угл ы Зеруббаб елн ың вә баш
рух ан и Яһосадак угл ы Ешуан ың һәм калган барл ык хал ыкн ың рух ын уятт ы. Шун
нан алар, килеп, үзләренең Алласы, Күкләр Хуҗ асы Раббы йорт ында төзү эшләре
башлад ылар. 15 Бу хәл Дәрәвеш патша хак имлег енең икенче елында, алт ынч ы ай
ның егерме дүртенче көнендә булд ы.
12
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2

Изге йортның даны

Җиденче айн ың егерме беренче көнендә Хәггәй пәйгамбәр аша Раббы сүзе
килеп иреште:
2 – Яһүдә идар әчес е Шеһ алт ие л угл ы Зеруббаб ел белән баш рух ан и Яһосадак
угл ы Ешуага һәм калган хал ыкк а болай дип әйт: 3 «Арада кайсыг ызн ың бу Изг е
йортн ы элеккеге данл ы хәлендә күргәне булд ы? Ә хәзер ул нинд и кыяфәттә? Сезнең
күз алд ыг ызда юк бер нәрсә бул ып калмаганм ы?! 4 Әмма син күңелеңне төшермә,
Зеруббабел! Баш рух ан и Яһосадак угл ы Ешуа, син дә күңелеңне төшермә! Шуш ы
җирнең бар халк ы, күңелеңне төшермә! Йорт төзүне дәвам итег ез, Мин сезне кал
дырмам, – дип белдерә Күкләр Хуҗ асы Раббы, – 5 Чөнк и сез Мисырдан чыкк анда,
Мин сезнең белән скилеш ү төзедем: Минем Рух ым сезнең арада – курыкмаг ыз!»
6 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
– Тиздән Мин таг ын бер тапк ыр күкне вә җирне, диңг езне вә коры җирне дер
селкетәчәкмен. 7 Мин барча хал ыкларн ы дер селкетәчәкмен, һәм аларн ың хәзи
нәләре бирегә агылачак, Мин бу йортн ы данга күмәчәкмен, – ди Күкләр Хуҗ асы
Раббы. – 8 Көмеш тә Минеке, алт ын да Минеке. 9 Әлег е изг е йортн ың дан ы элекке
сеннән зуррак булачак, һәм бу урында Мин тын ычл ык урнашт ырачакм ын, – дип
белдерә Күкләр Хуҗ асы Раббы.
1

Шелтә һәм вәгъдә
10 Дәр әв еш патша хак имлег енең икенче елында, туг ызынч ы айн ың егерме дүр
тенче көнендә Хәггәй пәйгамбәргә Раббы сүзе килеп иреште. Хәггәй болай диде:
11 – Күкләр Хуҗ асы Раббы әйт ә: «Рух ан илардан белеш: 12 кем дә булса Раббыг а
баг ышланган итне киеменең итәг енә сал ып киткәндә, итәг е белән икмәккә яки
берәр пешкән әйбергә, шәрабк а яки зәйт үн маена яисә бүтән берәр ризыкк а орын
са, ул әйбер изг е санал ырм ы, дигән сорауга каг ыйдә нинд и бул ыр?»
Бу сорауга җавап итеп, рух ан илар:
– Юк, саналмас, – диде.
13 Шуннан соң Хәгг әй:
– Әгәр дә мәеткә орын ып нәҗесләнгән кеше бу ризыкларн ың берәрсенә тиеп
китсә, ризык хәрәм санал ырм ы? – дип сорад ы.
Рух ан илар:
– Әйе, санал ыр, – дип җавап бирде.
14 Аннары Хәгг әй әйтт е:
– Раббы болай дип белдерә: «Бу хал ык, бу ток ым Минем алда нәкъ шулай нәҗес
ләнде, аларн ың кул ы белән эшләнгән бөтен эш шунд ый, һәм алар Миңа китергән
бар нәрсә хәрәм.
15 Ә хәз ер, үткәннәрг ә караш ташлап, бүг енг ә – Раббы йорт ына әле бер таш та
сал ынмаган көнгә кадәр ничек яшәгәнег езне искә төшерег ез: 16 егерме эфа* ашл ык
бирердәй кибәннән ун гына эфа уңыш ала идег ез; йөзем изә торган чаннан илле
* 2:16 Эфа

– ашлык-ярма, он үлчәү берәмлег е, 22 л.
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бат* алырга ния тләнеп торганда, анда егерме генә бат бул ып чыга иде. 17 Көнч ыг ыш
тан кызу җилләр истереп, күгәрек җибәреп, боз яуд ырып, Мин сезнең игенег езне
юкк а чыгара идем, тик шулай да сез Миңа мөрәҗәгать итм и идег ез, – дип белдерә
Раббы. – 18 Бүг еннән – Раббы йорт ын ың ниг езе сал ынган, ягън и туг ызынч ы ай
ның егерме дүртенче көненнән күңелег езне киләчәккә юнәлтег ез: 19 шуш ы көннән
Мин сезгә Үземнең хәер-фатихамны күндерәм, гәрчә келәттә орл ыг ыг ыз калмаса
да, йөзем, инҗ ир, анар, зәйт үн агачларыг ыз бүг енгә кадәр җимеш бирмәсә дә».
Зеруббабелга бирелгән вәгъдә
Айн ың егерме дүртенче көнендә Хәггәйгә Раббы сүзе икенче мәртәбә килеп
иреште:
21 – Яһүдә идар әчес е Зеруббабелга әйт: «Мин күкләрне вә җирне дер селкет ә
чәкмен. 22 Патшаларн ың тәхетләрен җимерәчәкмен һәм мәҗ үси патшал ыкларн ың
көчен юкка чыгарачакмын. Суг ыш арбаларын, йөрт үчеләре белән бергә, әйләндереп
атачакм ын. Атлар абын ып егылачак, җайдаклары исә бер-берсенең кыл ыч ыннан
һәлак булачак. 23 Ул көнне, – дип белдерә Күкләр Хуҗ асы Раббы, – Мин сине, Ше
һалт иел угл ы Зеруббабел кол ым, Үзем өчен сайлап алып, мөһер йөзег е* урын ына
тотачакм ын, – дип белдерә Күкләр Хуҗ асы Раббы».
20

* 2:16 Бат

– сыекл ык үлчәү берәмлег е, 22 л.
йөзеге – патшалар һәм түрәләр имза урын ына кулланг ан йөзек.

* 2:23 Мөһер
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1

Тәүбәгә чакыру

Идд у угл ы Бәрәх ия дән туган Зәкәрия пәйгамбәргә Дәрәвеш патша идарә
иткән икенче елн ың сиг езенче аенда сРаббы сүзе килеп иреште:
2 – Ата-бабаларыгызга Раббын ың бик нык ачуы чыкт ы. 3 Шуңа күр ә хал ыкк а син,
Күкләр Хуҗасы Раббы болай дип әйтә, диген: «Миңа кайт ыг ыз, һәм Мин сезгә йө
зем белән борылырмын. 4 Ата-бабаларыгыз кебек булмаг ыз. сПәйгамбәрләр аларга
әйтә килделәр: „Күкләр Хуҗасы Раббы: ‘сҖиная тьчел юлыг ыздан чыг ыг ыз, явыз
гамәлләр кыл удан туктаг ыз!’ – дип кисәтә сезне“. Ләк ин ата-бабаларыгыз тыңла
мадылар, сүзләремә колак салмадылар. – 5 Кайда хәзер сезнең ата-бабаларыгыз? Ул
пәйгамбәрләр кайда? Әллә алар мәңгелекме?! 6 Минем колларым булган пәйгамбәр
ләр аша биргән әмерләрем вә сүзләрем ата-бабаларыгыз башына төште түгелме?!
Әнә шуннан соң алар, тәүбәгә килеп: „Тоткан юлыбызга, гамәлләребезгә карап,
Күкләр Хуҗасы Раббы безгә ни кылырга ния тләсә, нәкъ шуны эшләде“, – диделәр».
1

Зәкәриягә иңгән беренче күренеш: җайдаклар
7 Дәр әв еш патша идар ә иткән икенче елн ың унб ер енче (Шебат) аенда, айн ың
егерме дүртенче көнендә Идд у угл ы Бәрәх ия дән туган Зәкәрия пәйгамбәргә Раббы
сүзе килеп иреште. Зәкәрия әйтте:
8 – Төнлә миңа бер күр енеш иңде: менә, җир ән атк а атланг ан бер ир үзәнлект ә
ге мәрсид* куаклары арасында тора, ә аның арт ында җирән, кызг ылт көрән вә ак
атларга атланган җайдаклар шәйләнә.
9 Мин: «Әй хуҗа-әфәндем, нәрс әне аңлат а инде бу?» – дип сорад ым. «Нәрс әне
аңлатк ан ын мин сиңа күрсәтермен», – диде миңа шунда бер сфәрештә. 10 Мәрсид
куаклары арасында торган тег е ир: «Җирне карап чыгар өчен, аларн ы Раббы җи
бәргән», – дип җавап бирде. 11 Шуннан тег е җайдаклар мәрсид куаклары арасында
басып торган Раббы фәрештәсенә: «Без җирне әйләнеп-карап чыкт ык, бөтен җирдә
иминлек вә тын ычл ык», – дип әйттеләр.
12 Раббы фәр ешт әс е: «И Күкләр Хуҗ асы Раббы! Кайчанг ача Син Иерусал имг ә
һәм с Яһүдә шәһәрләренә шулай мәрхәмәтсез бул ырсың икән? Син инде җитмеш
ел буена аларга ачу тотасың», – диде. 13 Моңа җавап итеп, минем белән сөйләшкән
фәрештәне Раббы ягымл ы сүзләр белән юатт ы.
* 1:8 Мәрсид

– мирт.

1388

Зәкәрия 1, 2
14 Шунн ан соң минем белән сөйләшк ән фәр ешт ә бол ай диде: «Әнә шун ы бел
дер, Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйт ә, диг ен: „Иерусал им белән Сион өчен
җан ым әрн и, 15 ә менә иминлект ә яшәүче чит хал ыкларг а ачуы м зур, чөнк и Үз
халк ыма җиңелчә генә сабак бирг әндә, тег е хал ыклар Минем халк ымн ың газ а
бын артт ыра гына төшт еләр“. 16 Шуңа күр ә Раббы болай ди: „Мин Иерусал им
гә рәхим-шәфкать белән кайт ам; анда Минем йорт ым сал ыначак, – ди Күкләр
Хуҗ асы Раббы, – Иерусал им буйлап җир үлч и торг ан бау сузылачак“. 17 Таг ын
шун ы белдер, Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйт ә, диг ен: „Минем шәһәрлә
ремә кабат бәр әкәт киләчәк, Сионн ы юат ып, Иерусал имне яңадан Үз шәһәр ем
дип игълан итәчәкмен“».

Зәкәриягә иңгән икенче күренеш: дүрт мөгез һәм дүрт тимерче
Шуннан соң мин күзләремне күтәреп карад ым һәм дүрт мөгез күрдем! 19 Минем
белән сөйләшкән фәрештәдән: «Нәрсә аңлата бу?» – дип сорад ым. Ул миңа: «Болар
Яһүдәне, сИсраи л вә Иерусал имне төрле тарафларга тузг ытк ан мөг езләр», – диде.
20 Аннары Раббы миңа дүрт тимерчене күрс әтт е. 21 «Алар бир едә нәрс ә эшләрг ә
җыена?» – дип сорад ым мин. Ул: «Һичкем баш ын күтәрмәслек итеп, Яһүдәне туз
гытк ан мөг езләрне курк ыт ырга килгән тимерчеләр бу. Яһүдәгә карш ы күтәрелгән
хал ыкларн ың мөг езләрен бәреп төшерергә җыена алар», – дип җавап бирде.
18

2

Зәкәриягә иңгән өченче күренеш: җир үлчи торган бау

Шуннан соң мин кабат күзләремне күтәреп карад ым һәм җир үлч и торган бау
тотк ан бер ирне күрдем! 2 Мин аңардан: «Кая барасың?» – дип сорад ым. Ул:
«Иңе-буе күпме икәнен белер өчен, Иерусалимне үлчәргә барам», – дип җавап бирде.
3 Минем белән сөйләшкән фәр ешт ә шунда алг а таба атлад ы, ә икенче бер фә
рештә, аның карш ысына чыг ып, 4-5 болай диде: «Бар, йөг ер, тег е егеткә Раббы сүзен
җиткер: „Халк ын ың вә мал-туарының күплег е арк асында Иерусал им диварсыз бу
лачак. Иерусал им тирәл и Мин Үзем утл ы дивар кебек торырм ын һәм сшөһрәтемнең
балк ыш ы шәһәрнең үзендә бул ыр“».
1

Раббының сөргенчеләргә мөрәҗәгате
– Мин сезне, җил кебек, дүрт тарафк а тузг ытк ан идем. Кач ыг ыз, китег ез төнья к
иленнән! – дип белдерә Раббы. 7 – Әй Сион-кыз*, сБабилдән качып котылырга ашык!
8 Сезне талаг ан хал ыклар янына шөһр әтле Күкләр Хуҗ асы Раббы мине җиб әрде,
чөнк и сезгә каг ылган зат Аның күз карасына каг ылган саналад ыр. 9 Күкләр Хуҗ а
сы Раббы болай дип әйтә:
– Менә, Мин аларг а кул ымн ы күтәрәм, һәм алар үз колларын ың табыш ына
әйләнәчәк.
Шул чаг ында сез Күкләр Хуҗ асы Раббы тарафыннан җибәрел үемне белерсез.
10 – Шатлан һәм күңел ач, Сион-кыз! Чөнк и Мин, синең янг а килеп, синең хал
кың арасында калачакм ын, – дип белдерә Раббы.
6

* 2:7 Сион-кыз

– ягън и Иерусал им.
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11 Ул көнне Раббыг а бик күп хал ык килеп куш ылачак, һәм алар Аның халк ына
әйләнәчәк. Раббы сезнең арада яшәп калачак, һәм сезнең янга мине Күкләр Хуҗ а
сы Раббы җибәргәнне белерсез.
12 Раббы Яһүдәне изг е җирдәг е Үз өлеше итеп биләмәг ә алыр һәм Иерусал имне
яңадан Үз шәһәре дип игълан итәр. 13 Раббы алд ында һәртөрле җан иясе дәшм и
торсын! Чөнк и Ул Үзенең изг е урын ыннан кузгала.

3

Зәкәриягә иңгән дүртенче күренеш: баш рух ан и Ешуа ның кие ме

Аннары ул миңа Раббы фәрештәсе карш ындаг ы баш срух ан и Ешуан ы һәм,
аны гаепләр өчен, аның уң ягында басып торган сшайтанн ы күрсәтте. 2 Раб
бы шайтанга әйтте: «Раббы гаепләүдән туктат ыр сине, шайтан! Әйе, Иерусал имне
сайлаган Раббы туктат ыр сине! Бу ир ут-ялкын эченнән тарт ып алынган кисәү
сыман булган бит!»
3 Фәрештә алд ындаг ы Ешуа пычрак киемнәрдән иде. 4 Әлег е фәрештә үз карш ын
да басып торганнарга: «Өстендәг е пычрак киемнәрен салд ырып алыг ыз», – диде.
Ешуага исә: «Күрәсеңме: Мин синең гаебеңне алып ташлад ым, хәзер сиңа бәйрәм
киемнәре кидерәм», – диде. 5 Мин: «Чиста баш киеме бирег ез аңа», – дидем. Аңа
чиста баш киеме һәм яңа өс киеме кидерделәр. Раббы фәрештәсе исә янәшәдә ба
сып торд ы.
6 Раббы фәр ешт әс е, Ешуа г а үгет-нәсыйхәт бир еп, болай диде: 7 «Күкләр Хуҗ асы
Раббы: „Әгәр син, Минем юллардан йөреп, каг ыйдәләремне үтәсәң, Минем йорт ым
белән идарә итәрсең, Минем ишега лларымн ы күзәтерсең, – ди. – Шул чаг ында,
биредә торганнар Миңа мөрәҗәгать иткән кебек, син дә Миңа мөрәҗәгать итә
алырсың. 8 Тыңлаг ыз, әй баш рухан и Ешуа һәм карш ыңда утырган фикердәшләрең,
сез – булачак вак ыйгаларн ың шаһитларыдыр*: Мин Үземнең кол ымн ы – Үсентем
не* алып киләм. 9 Менә, Ешуа алд ына Мин җиде күзле таш куя м, аны чок ып, язу
язам һәм бу җирнең бөтен сгөнаһ ын бер көндә юкк а чыгарам, – ди Күкләр Хуҗ асы
Раббы. 10 – Шул көнне сез бер-берегезне үзег езнең йөзем вә инҗ ир агач ы төбендә
ял итәргә чак ырырсыз“, – дип белдерә Күкләр Хуҗ асы Раббы».

4

1

Зәкәриягә иңгән бишенче күренеш: алтын шәмдәл һәм ике зәйтүн агачы

Шуннан Минем белән сөйләшкән фәр ешт ә, кир е әйләнеп килеп, йоклаг ан
кешене уятк ан кеб ек мине уятт ы да: 2 «Нәрс ә күрәсең син?» – дип сорад ы.
Мин, җав ап бир еп: «Өске өлешендә май сал у өчен кас әс е булг ан алт ын шәмдәл
күр әм. Шәмдәлдә җиде лампа, һәр лампаг а филт әле җиде көпшә килеп тот аша.
3 Кас әнең уң һәм сул ягынд а бер ешәр зәйт үн бот аг ы», – дип әйтт ем. 4 Минем
белән сөйләшкән фәр ешт әдән: «Нәрс ә соң бу, хуҗа-әфәндем?» – дип сорад ым.
5 Ул: «Син мон ың нәрс ә икәнен белм ис еңме?!» – диде. Мин: «Юк, белм им, хуҗаәфәндем», – дип җав ап кайт ард ым. 6 Шуннан ул миңа әйтт е: «Күкләр Хуҗ асы
Раббын ың Зеруббабелга әйт кән сүз е монд ыйд ыр: „Гаскәр белән дә, көч белән дә
1

* 3:8 ...бул ачак вакыйг ал арның шаһитларыдыр... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: билг е.
* 3:8 Үсент е

– караг ыз: «Ирем ия», 23:5.

1390

Зәкәрия 4, 5

түг ел, бәлк и Минем Рухк а тая н ып уңышк а ирешерс ең. 7 И биек тау, Зеруббаб ел
алд ында нәрс ә соң син?! Син гап-гади бер тиг езлек бул ып кал ырсың. ‘Иск иткеч,
иск иткеч!’ диг ән авазлар аст ында Зеруббаб ел сРаббы йорт ын ың ниг ез таш ын ки
тер еп куя р“».
8 Миң а таг ын Раббы сүз е килеп ирешт е: 9-10 «Зеруббаб елн ың кулл ары шуш ы
Раббы йорт ын ың ниг езен салд ы, шул ук куллар әлег е йортн ы төзеп тә бет ерер.
(Шул чаг ында сезнең янг а мине Күкләр Хуҗ асы Раббы җиб әрг әнне белерсез.) Бу
көнне башланг ан эшне кем әһәм ия тсез дип исәпләр?! Зеруббабел кул ындаг ы ти
гезләг ечне күреп, кешеләр шатланачак. Раббын ың җиде күзе җирдәг е бар нәрсәне
күреп торад ыр».
11 Шуннан мин фәр ешт әг ә: «Шәмдәлнең уң вә сул ягындаг ы зәйт үн бот аклары
нәрсәне белдерә?» – дип сорау бирдем. 12 Аннары янәдән: «Алт ын төсендәг е май
агып чыга торган көпшәләр янында урнашк ан ике зәйт үн ботаг ы нәрсәне белде
рә?» – дидем. 13 «Син мон ың нәрсә аңлат уы н белм исеңме?!» – диде ул. «Юк, бел
мим, хуҗа-әфәндем», – дип җавап кайтард ым. 14 Шуннан ул: «Болар – бар җирнең
Хуҗ асына хезмәт итәр өчен, смай сөртелгән ике зат*», – диде.

5

Зәкәриягә иңгән алтынчы күренеш: очып баручы кулъя зма төргәге

Шуннан соң мин таг ын, күзләремне күтәреп, югары карад ым һәм очып ба
руч ы скулъязма төргәг ен күрдем! 2 Фәрештә миннән: «Ни күрәсең?» – дип
сорад ы. «Очып баруч ы төргәк күрәм, аның озынл ыг ы – егерме, ә киңлег е – ун
терсәк*», – дидем. 3 Ул: «Бу – бөтен җир йөзенә җибәрелгән ләгънәт. Төргәкнең
бер ягында язылганча, урлашк ан һәр кеше юк ителәчәк; төргәкнең икенче ягында
язылганча, ялган ант бирүченең һәрберсе шулай ук юк ителәчәк. 4 Күкләр Хуҗ асы
Раббы әнә шун ы белдерә: „Әлег е ләгънәтне Мин җибәрдем; караклар вә, Минем
исемне телгә алып, ялган ант бирүчеләр йорт ына барып ирешәчәк ул. Шунда ка
лып, йортларын – агачм ы ул, ташм ы – җимереп бетерәчәк“», – диде.
1

Зәкәриягә иңгән җид енче күренеш: үлчәү кәрз инендәге хатын
Бая минем белән сөйләшкән фәрештә, алга атлап, миңа: «Күзләреңне күтәреп
кара әле, нәрсә чыг ып килә анда?» – диде. 6 «Ни-нәрсә ул?» – дип сорад ым мин.
«Үлчәү кәрзине, – дип җавап бирде ул, аннары, – җирдәг е бар хал ыкн ың гөнаһ ы
белән тул ы ул», – дип өстәде.
7 Шулв ак ыт үлчәү кәрзине өст ендәг е кург аш капк ач күт әр елде, һәм аның эчен
дә утыруч ы бер хат ын күренде! 8 Фәрештә: «Бу хат ын – бозыкл ыкн ың үзе», – дип,
аны яңадан үлчәү кәрзине эченә төртеп кертте дә кургаш капк ачн ы томалап куйд ы.
9 Шунн ан мин күзләр емне югары күт әрдем һәм ике хат ынн ы күр еп алд ым.
Аларн ың ләкләкнеке сыман канатларын җил уйната иде. Хат ыннар үлчәү кәрзинен
эләктереп алд ылар да күк белән җир арасыннан очырт ып алып киттеләр. 10 Ми
нем белән сөйләшкән фәрештәдән: «Кая алып киттеләр алар кәрзинне?» – дип
5

* 4:14 Бир едә
* 5:2 Терсәк

Зеруббабел белән баш рух ан и Ешуа турында сүз бара дип фаразлана.
– 45 см.
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сорад ым. 11 Ул миңа: «Шинар җирендә әлег е хат ынга баг ышлап йорт төзер өчен,
аны шунда алып киттеләр. Йорт әзер булгач, үлчәү кәрзинен шунда урнашт ыра
чаклар», – дип җавап бирде.

6

Зәкәриягә иңгән сигез енче күренеш: дүрт сугыш арбасы

Мин кабат күзләремне күтәреп карад ым. Менә, ике бак ыр тау арасыннан дүрт
суг ыш арбасы чыг ып килә. 2 Беренче суг ыш арбасына – җирән, икенчесенә –
кара-туры, 3 өченчесенә – ак, ә дүртенчесенә алмач уар атлар җиг елгән бул ып, алар
бөтенесе көчле атлар иде. 4 Минем белән сөйләшкән фәрештәдән: «Бу атлар нәрсә
аңлата, хуҗа-әфәндем?» – дип сорад ым. 5 Фәрештә: «Болар – бар җирнең с ХуҗаХаким хозурыннан чыг ып кил үче күк җилләре, алар дүртәү. 6 Кара-туры атлар
җиг елгән арба – төнья к җиренә, аклары – көнбат ышк а, ә алмач уарлары көнья к
җиренә бара», – дип җавап бирде.
7 Әлег е көчле атлар, алг а чыг ып, җирне карап үтәрг ә әзерләнделәр. Фәрештә алар
га: «Барыг ыз, җирне карап чыг ыг ыз», – диде, һәм алар алга омт ылд ылар. 8 Шунда
фәрештә, кычк ырып, миңа дәште: «Кара! Төнья к җиренә киткәннәр шул җирләр
хак ында Минем Рух ымн ы тын ычланд ырд ы», – диде.
1
с

Ешуа өчен таҗ ясау
Миңа Раббы сүзе килеп иреште:
– Бабил җир еннән сөрг еннән кайт к ан Хелд ай, Тобия һәм Едаг ыйядән
көмеш вә алт ын ал да шул ук көнне Сефан ия угл ы Йош ия йорт ына бар. Әлег е
алтын-көмештән таҗ ясат ып, баш рух ан и Яһосадак угл ы Ешуа н ың баш ына кидер.
12 Һәм аңа, Күкләр Хуҗ асы Раббы бол ай дип әйт ә, диг ен: «Менә, Үсент е* исемле
ир, там ырдан үсеп чыг ып, Раббы йорт ын төзеячәк, 13 мәһ аб әтлелеккә төр енеп, үз
тәхет ендә хак имлек итәчәк. Тәхет е янында рух ан и да булачак, һәм аның белән
тәхет арасында килешү-бердәмлек хөкем сөр әчәк». 14 Ә тег е таҗ исә, Хелем*, То
бия, Едаг ыйя һәм Сефан ия угл ы Хен* карамаг ына тапш ырыл ып, ядкәр буларак
изг е йортт а саклан ыр.
15 Еракт ан килг ән кешеләр дә Раббы йорт ын төз үдә катнаш ыр. Раббы йорт ын тө
зегән вак ытта, сезнең янга мине Күкләр Хуҗ асы Раббы җибәргәнне белерсез. Раббы
с
Аллаг ыз әйт кәннәрне тырыш ып башк арсаг ыз, болар һәммәсе дә гамәлгә ашыр.
9

10-11

7

Монафикъларның ураз а тотуы

Дәрәвеш патша идарә иткән дүртенче елн ың туг ызынч ы (Кисләү) аенда, ай
ның дүртенче көнендә Зәкәриягә Раббы сүзе килеп иреште. 2-3 Бәйт-Эл-Сарисир
Раббын ың илт ифат ын казан ыр өчен һәм Күкләр Хуҗ асы Раббы йорт ындаг ы рух а
нилардан вә пәйгамбәрләрдән: «Мин инде күп еллар бишенче айда кайг ыга урал ып
1

* 6:12 Үсент е

– 3:8 гә бирелг ән искәрмәне караг ыз.
– Хелдайн ың икенче исеме (6:10 ны караг ыз).
6:14 Хен – Йош ия нең икенче исеме (6:10 ны караг ыз).

* 6:14 Хел ем
*
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ураза тотам. Алга таба да шулай дәвам итимме?» – дип сорар өчен, Регем-Мәлик
белән бергә аның кешеләрен җибәргән иде.
4 Шуннан Зәкәрия г ә Күкләр Хуҗ асы Раббы сүз е килеп ирешт е:
5 – Бу җирдә яшәүче бар хал ыкт ан вә рух ан ил ард ан: «Җитмеш ел дәв ам ын
да елн ың бишенче һәм җиденче айларында кайг ыга урал ып ураза тотк анда, сез
уразаны Минем өчен тоттыг ызмыни?! 6 Ашаганда һәм эчкәндә, сез үзегез өчен ашапэчмәдегезмени?! 7 Кешеләр әле тын ыч кына Иерусал имдә, аның тирә-ягындагы
шәһәрләрдә, Нәг ебтә вә тау итәг е сШефелада яшәгән заманнарда Раббы Үзенең
пәйгамбәрләре аша шуш ы ук сүзләрне әйт м и идемен и?!» – дип сора.
8 Зәкәрия г ә янә Раббы сүз е килеп ирешт е:
9 – Күкләр Хуҗ асы Раббы Үз халк ына: «Гаделлек белән хөкем итег ез, бер-берегезгә
мәрхәмәтле вә шәфк атьле бул ыг ыз! 10 Тол хат ынн ы вә ятим балан ы, читтән килгән
килмешәкне вә ярл ын ы рәнҗетмәг ез, күңелег ездә бер-берегезгә усалл ык тотма
гыз!» – дип әйтә килде. 11 Ләк ин алар тыңларга теләмәделәр, Раббыга арк алары
белән борылд ылар, ишетмәс өчен, колакларын томалад ылар, 12 Күкләр Хуҗ асы
Раббы пәйгамбәрләр аша Үзенең Рух ы белән ирештергән сКан унн ы вә Аның сүз
ләрен ишетмәс өчен, йөр әкләрен таш кебек кат ырд ылар. Шун ың өчен Күкләр
Хуҗ асы Раббын ың аларга бик нык ачуы чыкт ы. 13 «Күпме генә әйтеп карасам да,
алар Минем сүземә колак салмад ылар, шуңа күрә, алар дәшкәндә, Мин дә аларн ы
тыңламад ым, – диде Күкләр Хуҗ асы Раббы. – 14 Мин аларн ы, өермәдәй бөтереп,
чит хал ыклар арасына таратт ым, һәм бу җир алардан соң бушап калд ы – аның аша
беркем йөрмәс булд ы; шулай итеп, алар гүзәл илне чүлгә әйләндерделәр».

8

Иерусалимнең яңаруы турында

Миңа Күкләр Хуҗ асы Раббы сүзе килеп иреште:
– Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйтә: «Сион өчен җан ым әрн и, шуңа күрә
аның дошманнарына ачуы м үтә көчле».
3 Раббы болай ди:
– Мин, яңадан Сионга кайт ып, Иерусал имдә яшәя чәкмен; Иерусал им – тугры
лык шәһәре, һәм Күкләр Хуҗ асы Раббын ың тавы Изг е тау дип аталачак.
4 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйт ә:
– Картлар, карч ыклар, кулларына тая кларын тот ып, яңадан Иерусал им урамна
рына чыг ып утыра башлая чак. 5 Шәһәр урамнарын тут ырып, малайлар вә кызлар
уйнап йөрия чәк.
6 Күкләр Хуҗ асы Раббы:
– Исән калган хал ыкк а шуш ы хәл гаҗәп бул ып тоелса да, Минем өчен гаҗәп
түг ел бу, – дип белдерә.
7 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди:
– Менә, Мин Үземнең халк ымн ы көнч ыг ыш иленнән вә көнбат ыш иленнән
котк арам, 8 аларн ы Иерусал имгә кайтарам, алар анда Минем халк ым бул ып яшәр,
ә Мин аларга тугрыл ыкл ы вә хак Аллаһ ы бул ырм ын.
9 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйт ә:
1
2
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– Күкләр Хуҗ асы Раббы йорт ына ниг ез сал ынган бүг енг е көндә пәйгамбәрләр
нең сүзләрен тыңлап торуч ылар, Изг е йортн ы терг езү өчен, кулларыг ызн ы ныг ы
тыг ыз! 10 Бу көнгә кадәр эшчеләр ялларга, хайван ашат ырга беркемнең хәленнән
килмәде, килгән-киткән кешегә дә дошманнары тынг ыл ык бирмәде, чөнк и Мин
барл ык кешеләрне бер-берсенә карш ы кот ыртт ым. 11 Әмма исән калган хал ыкк а
Мин инде элеккечә карамам, – дип белдерә Күкләр Хуҗ асы Раббы. – 12 Кешеләр
тын ычлап ашл ык чәчәрләр, йөзем агач ында җимеш өлг ерер, җир исә уңыш ын би
рер, күкләр яңг ырын яуд ырыр – Мин боларн ың һәммәсен исән калган хал ыкк а
мирас итеп тапш ырырм ын. 13 Башк а хал ыкларда каргау сүзе бул ып телгә алынган
Исраи л вә Яһүдә! Мин сезне котк арырм ын, һәм сез хәер-фатиханың үзе бул ырсыз.
Курыкмаг ыз, кулларыг ыз нык булсын!
14 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйт ә:
– Ата-бабаларыгыз ачуымны чыгарган чакта, аларны һич кызганмый җәзага тарт
тым, – ди Күкләр Хуҗасы Раббы, – 15 әмма бу көннәрдә исә Иерусалимгә вә Яһүдә
йортына игелек күрсәтергә хәл иттем. Курыкмагыз! 16 Сез менә нәрсәләр эшләргә
тиеш: бер-берегезгә дөрес сүз генә сөйләгез, капка мәйданында хөкем чыгарганда, ха
кыйкатькә, иминлеккә омтылыгыз. 17 Берегез дә якынына явызлык сакламасын, ялган
антлар бирмәсен, чөнки Мин боларның һәммәсен күрәлмыйм, – дип белдерә Раббы.
18 Миңа Күкләр Хуҗ асы Раббы сүз е килеп ирешт е:
19 – Күкләр Хуҗ асы Раббы болай ди: «Дүрт енче ай ураз асы, бишенче, җиденче
вә унынч ы ай уразасы Яһүдә йорт ында шатл ык тул ы, күңелле, якт ы бәйрәмнәргә
әйләнәчәк. Шуңа күрә хак ыйк ать вә тын ычл ыкн ы ярат ыг ыз!»
20 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйт ә:
– Төрле хал ыклардан, төрле шәһәрләрдән бирегә таг ын күп кешеләр килер. 21 Бер
шәһәр кешеләре, икенче шәһәргә килеп: «Әйдәг ез, Раббын ың йөз нурын эзл ик,
Күкләр Хуҗ асы Раббын ы эзл ик!» – дия р; һәркем: «Мин дә барам!» – дип җавап
бирер. 22 Күкләр Хуҗ асы Раббын ың йөз нурын эзләп, төрле кавемнәр вә көчле ха
лыклар Иерусал имгә дога кыл ырга килер.
23 Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип әйт ә:
– Ул көннәрдә төрле телләрдә сөйләш үче хал ыклардан ун кеше, бер яһүд инең
итәг енә ябыш ып: «Без синең белән барабыз! Чөнк и Аллаһ ын ың синең якл ы бул у
ын ишеттек», – дия р.

9

Исраи л дошманнарын хөкем итү
1

2

* 9:1 Вәх и

Раббыдан иңгән вәх и*:
«Раббын ың сүзе Хәдрәк җирендә һәм Дәмәшкътә үтәлер.
Чыннан да, кешеләрнең һәм бөтен Исраи л ыругларын ың
күзе Раббыга төбәлгән.
Хәдрәккә чиктәш Хаматн ың күзе,
үзләрен зирәк санаган хал ыклар –
Сур белән Сид унн ың күзләре дә Раббыга төбәлгән.
– Аллаһ ы тарафыннан пәйг амб әр күңеленә сал ынг ан хәбәр.
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Сур үзен ныг ытма итеп төзеде,
җыйган көмеше – тузандай,
алт ын ы урам пычраг ыдай күп булд ы.
Менә, Хуҗа-Хаким аның мөлкәтен тарт ып алыр,
байл ыг ын диңг езгә ырг ыт ыр,
ә ул үзе утта янар.
Мон ы күреп, Ашкылун-каланың кот ы очар,
Газа шәһәре дә газаплардан әрнер,
алар белән бергә Экрон каласы да өметен өзәр.
Газа – патшасыз, Ашк ыл ун исә кешесез кал ыр.

3

4

5

Ашдодта катнаш ник ахтан туган балалар яшәр.
Пелешт иләрнең тәкәбберлег ен сынд ырырм ын Мин,
авызларыннан канл ы итне чыгарырм ын,
тешләреннән хәрәм ризыкн ы тарт ып алырм ын.
Исән калганнар, Яһүдә кабиләләренең берсе кебек, Минеке бул ыр.
Экрон исә явүсиләргә* охшап кал ыр.
Үземнең ил-йортымны Мин яклая чакм ын,
дошман чирүе аның аша уза алмас.
Инде аларга халк ымн ы изәргә ирек бирмәм.
Мин мон ы Үзем күзәтеп торачакм ын».

6
7

8

Иерусалимгә патша килү
«Шатлан, Сион-кыз,
тантана ит, Иерусалим-кыз!
Менә, яныңа тәкъва һәм җиң үче патшаң килә;
ул – тыйнак-күндәм,
ишәккә – ана ишәкнең баласына атлан ып килә.
Эфраимдәге суг ыш арбаларын,
Иерусал имдәг е атларн ы ул юк итәр;
суг ыш җәя ләре дә сынар.
Хал ыкларга ул иминлек игълан итәр,
аның хак имлег е бер диңг ездән икенче диңг езгә,
елгадан* җир читенә кадәр тарал ыр».

9

10

Раббы халкының яңадан тууы
«Сиңа килгәндә, Сион-кыз,
икебезнең арада корбанл ык кан ы белән беркетелгән килеш ү хак ына
тотк ыннарыңн ы сусыз чок ырдан чыгарырм ын.
Өметләрен югалт маган тотк ыннар,

11

12

* 9:7 Караг ыз:
* 9:10 Елг а

«II Патшалар», 5:6-9.
– биредә Фырат елг асы күздә тот ыла.
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13

14

15

16

17

10

инде үз ныг ытмаг ызга кайт ыг ыз;
бүг ен Мин сиңа, Сион-кыз,
күргән газапларың өчен икеләтә фат их а бирәчәкмен.
Яһүдәне җәя дәй тартачакм ын,
Эфраимне ук итәчәкмен;
синең угылларыңн ы, Сион,
Яван* угылларына карш ы күтәрәчәкмен,
суг ышч ын ың кыл ыч ы сыман итәчәкмен.
Югарыдан торып, Раббы Үз халк ын яклар –
яшен кебек очып чыгар угы Аның;
Хуҗа-Раббы бырг ысын кычк ырт ыр,
көнья к тарафтан өермә бул ып килер.
Күкләр Хуҗ асы Раббы, Үз халк ын яклап,
таш атуч ыларн ы тар-мар итәр, таптап китәр.
Менә, Аның халк ы шәраб эчеп исергәндәй шау-гөр килер,
корбанл ык малн ың кан ы белән тулган касә сыман бул ыр,
с
мәзбәхнең почмаклары сыман канга манч ыл ыр.
Ул көнне Раббы Алла Үз халк ын котк арыр,
сарык көткәндәй, аларн ы әйдәп йөрер –
таҗдаг ы асылташлар кебек ялт ырар алар Аның җирендә.
Нинд и гүзәл, күркәм бул ыр алар!
Икмәк егетләргә көч өстәр,
шәраб кызларн ың күңелен күтәрер».
Яһүдәнең дошманнан арынуы

1

«Язын, яңг ыр сорап, Раббыга ялварыг ыз:
яшенле бол ытларн ы Раббы куы п китерә,
мул итеп яңг ырн ы Ул яуд ыра,
һәркемнең басуы нда иген үстерә.

2

Йортларыг ыздаг ы пот-сыннар сезне алд ый,
күрәзәчеләр буш нәрсәләр күрә,
ялган төшләр сөйл и,
юк нәрсәләр белән кешеләрне юата.
Шунл ыктан кешеләр адашк ан сарыклар сыман каңг ырып йөри,
көт үчесез интегә.

3

Раббы әнә шун ы белдерә:
„Көт үчеләргә ачуы м чыкт ы Минем,
көт үне әйдәп баруч ыларга җәза бирәчәкмен,

* 9:13 Яван

– Грец ия нең борынг ы атамасы.
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4
5

6

7

8

9

10

11

12

11

1
2

* 10:7 Яуг ир

чөнк и Мин Үз көт үемне – Яһүдә йорт ын кайг ыртам.
Мин, Күкләр Хуҗ асы Раббы,
аны Үземнең горур суг ыш аты итәчәкмен.
Ниг ез таш ы да, чат ыр өчен казык та,
суг ыш у өчен җәя дә – хак имнәрнең һәммәсе Яһүдәдән бул ыр.
Бергә чакта алар суг ыштаг ы каһарманнар кебек;
дошманнарын урам пычраг ына сал ып таптар.
Көрәшләрдә алар дошман җайдакларын мәсхәрәгә калд ырыр,
чөнк и Мин, Раббы, алар якл ыд ыр.
Яһүдә ил-йортын Мин ныг ытачакм ын,
Йосыф йорт ын котк арачакм ын;
аларн ы илләренә кайтарачакм ын,
чөнк и Мин аларн ы бик тә кызганд ым.
Мин бу хал ыктан берк айчан да баш тартмаган кебек бул ыр,
Мин бит аларн ың Раббы Алласы – алар гозеренә колак сал уч ы.
Эфраи мнәр яуг ирләр* сыман бул ыр,
шәраб эчкәндәй, йөрәкләре дәрт белән тул ыр;
угыллары мон ы күреп шатлан ыр,
Раббыга багланган күңелләре сөенер.
Мин, ым каг ып, аларн ы бергә җыя рм ын,
чөнк и аларн ы Мин сйол ып алд ым,
һәм алар әүвәлг ечә күп санл ы хал ык бул ыр.
Хал ыклар арасына таратсам да,
алар Мине ерак илләрдә онытмаслар,
үзләре вә балалары исән кал ып,
ил-суларына әйләнеп кайт ырлар.
Мин аларн ы Мисыр җиреннән кире кайтарырм ын,
с
Ашш урдан җыеп алырм ын,
Гил ыгадта вә Ливанда тупларм ын – аларга анда хәтта урын җитмәс.
Алар хафа диңг езе аша үткәндә, ашк ын дулк ыннар тын ып кал ыр,
Нил елгасын ың тирән сулары кибеп бетәр.
Тәкәббер Ашш ур хурл ыкк а кал ыр,
Мисыр, көчен җуеп, хак имлек тая г ыннан мәхрүм бул ыр.
Мин Үз халк ымн ы ныг ыт ырм ын,
һәм алар Минем исемгә лаек гомер кичерерләр“, – ди Раббы».
«Ач капк аларыңн ы, Ливан,
эрбет агачларыңн ы ут ашасын!
Әй кипарис, үкереп ела,
чөнк и эрбет агач ы ауд ы,
мәгърур агачлар харап булд ы;
– суг ышч ы.
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3

үкереп елаг ыз, Башан имәннәре,
чөнк и үтеп йөрмәслек урманнар киселде.
Көт үчеләрнең үкереп елавы ишетелә,
чөнк и аларн ың мул көт үлекләре үләнсез калд ы.
Яшь арысланнар үкерүе ишетелә,
чөнк и Үрд үннең куе урманнары бүтән юк инде».
Ике көтүче

Раббы Аллам болай дип әйтә:
– Чал ын ырга тиешле сарыкларга көт үче бул. 5 Сат ып алуч ылар аларн ы үтерәләр,
ләк ин җәзасыз калалар; сат уч ылар исә, Раббыга шөкер, мин баед ым, диләр; хәтта
көт үчеләр дә үз сарыкларын кызганм ый. 6 Мин дә моннан ары бу җирдә яшәүчеләр
не кызганмая чакм ын, – дип белдерә Раббы. – Менә, Мин һәркемне үз якын ын ың
вә үз патшасын ың кул ына тапш ырам, һәм алар бу җирне вәйран итәчәк, Мин исә
беркемне дә котк армая чакм ын.
7 Мине сарык сат уч ы сәүдәг әрләр яллад ы – аларн ың чал ырг а тәг аенләнг ән са
рыкларын көттем мин. Үземә ике тая к алып, берсен – «мәрхәмәт», ә икенчесен
«бердәмлек» дип атад ым һәм сарыкларн ы көтә башлад ым. 8 Бер айда мин өч кө
түчене куы п җибәрдем. Көт ү мине күрәлмас булд ы, мин дә алардан арыд ым һәм:
9 – Моннан ары мин сезнең көт үчег ез түг ел, үләс еләр е – үлс ен, һәлак бул уч ы
лары – һәлак булсын, калганнары исә бер-берсен ашасын, – дидем.
10 Шуннан соң мин «мәрхәмәт» тая г ын алд ым һәм аны урт алай сынд ырд ым, бар
лык хал ыклар белән Раббы төзегән килеш ү, шулай итеп, юкк а чыкт ы. 11 Килеш ү
шул көнне үк юк ителде; мине күзәтеп торган сарык сат уч ы сәүдәгәрләр мон ың
Раббы ихт ыя ры белән эшлән үен аңлад ылар.
12 Мин аларг а:
– Тел исез икән, эш хак ын түләг ез, теләм исез икән – кирәкм и, – дидем. Һәм
алар миңа нибары утыз данә көмеш бирделәр.
13 Раббы миңа:
– Бу көмешне Раббы йорт ын ың хәзинә саклаг ыч ына сал, – диде. Мин, алар
биргән югары бәя не – утыз данә көмешне алып, Раббы йорт ын ың хәзинә сакла
гыч ына салд ым.
14 Шуннан соң мин, Яһүдә белән Исраи л арасындаг ы кардәшлекне бет ерү өчен,
икенче тая кн ы – «бердәмлек» дигәнен сынд ырд ым.
15 Раббы миңа:
– Хәзер инде алама бер көт үче хезмәтен башк ар, – диде. – 16 Шулай итеп, Мин
бу җиргә адашк анн ы эзләмәгән, яраланганн ы дәваламаган, сәламәтен карамаган,
ә бәлк и симез сарык ите ашап өйрәнгән, сөя кләреннән башк а бернәрсәсен кал
дырмаган көт үчене куя м.
17
Көт үен ташлап киткән алама көт үчегә – кайг ы!
Аның кул ын вә уң күзен кыл ыч харап итсен!
Кул ы бөтенләй корып төшсен,
уң күзе һичн и күрмәс булсын!
4
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Иерусалимнең тантана итүе

12

1 Раббыдан иңг ән вәх и.
Күкләрне бар иткән, җирне яратк ан, кешегә рух салган Раббы Исраи л ту
рында болай дип белдерә:
2 – Менә, Мин Иерусал имне тирә-юньдәге барл ык хал ыклар өчен исерт кеч кас ә
итәчәкмен. Иерусал им дә, Яһүдә дә камал ышта калгач, 3 Иерусал имгә карш ы җы
ел ып килгән барча дөнья халк ы өчен бу шәһәрне Мин авыр таш итәчәкмен: аны
күтәрергә тырыш уч ыларн ың эче өзелер. 4 Ул көнне дошман атларын курк удан ти
лертәчәкмен, җайдакларын акылдан язд ырачакм ын, – дип белдерә Раббы. – Яһүдә
йорт ына күзләрем ачык булачак, ә хал ыкларн ың атларын сук ырайтачакм ын. 5 Шул
чаг ында Яһүдә түрәләре: «Иерусал им халк ы хак ына көчле без, чөнк и аларга Алла
лары – Күкләр Хуҗ асы Раббы көч бирә», – дия чәк.
6 Ул көнне Мин Яһүдә түр әләр ен урман эчендәг е ялк ын, иген көлт әләр е ара
сындаг ы чыраг кебек итәчәкмен. Ут уң яктан да, сул яктан да тирә-юньдәге бар
хал ыкларн ы ялмап алачак, ә Иерусал им үз урын ында торып калачак.
7 Давыт йорт ы һәм Иерусал имдә яшәүчеләр Яһүдә иленнән өст енр әк булмасын
өчен, Мин башта Яһүдә халк ын ың торакларын котк арачакм ын. 8 Ул көнне Мин,
Раббы, Иерусал имдә яшәүчеләрне яклая чакм ын, һәм аларн ың иң көчсезе дә ул
көнне Давыт кебек гайрәтле булачак, ә Давыт йорт ы алар алд ыннан баруч ы Аллаһ ы
яки Раббы фәрештәсе сыман булачак. 9 Ул көнне Мин Иерусал имгә һөҗ үм итүче
барча хал ыкларн ы юк итәчәкмен.

Кадап үтерелгән зат өчен кайгыру
10 Ә Давыт йортына вә Иерусалимдә яшәүчеләргә миһербанлык вә гыйбадәт рухы
яудырырмын, һәм алар, үзләре чәнчегән затка – миңа карап, бердәнбер балалары
үлгәндәге сыман кайгырырлар, беренче угыллары үлгәндәге сыман үкереп еларлар.
11 Ул көнне, Мег иддо үзәнендәг е Һадад-Риммунда елаг ан сыман, Иерусал имдә
бик нык елая чаклар. 12-13 Һәр гаилә зур кайг ыда булачак: Давыт, Натан, Леви, Шим
гый йорт ы ирләре һәрк айсы үза лд ына, хат ыннары да һәрк айсы үза лд ына ачы күз
яшьләре түгәчәк. 14 Калган барл ык гаилә-йортлар – ирләре үза лд ына, хат ыннары
үза лд ына ачыргалан ып елая чак.

13

Потларга табынуны гамәлдән чыгару

Күкләр Хуҗ асы Раббы болай дип белдерә:
– Ул көнне Давыт йорт ын һәм Иерусал имдә яшәүчеләрне гөнаһ вә нә
җестән чистарт ыр өчен, чишмә бәреп чыгачак. 2 Ул көнне потларн ың исемнәрен бу
җирдән юк итәчәкмен, инде аларн ы бүтән искә алмая чаклар; ялган пәйгамбәрләрне
вә әшәке рухн ы да җир өстеннән юкк а чыгарачакм ын. 3 Шул вак ытта кем дә булса
яңадан пәйгамбәрлек итә башласа, туд ырган ата-анасы аңа: «Син яшәргә тиеш тү
гелсең, чөнк и син, Раббы исемен телгә алып, ялган сөйл исең», – дип, пәйгамбәрлек
иткән чаг ында аны чәнчеп үтерәчәк. 4 Ул көнне ялган пәйгамбәрләр үзләре игълан
1
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иткән ялган сүзләрдән* оял ырлар; аларн ың берсе дә инде пәйгамбәрләрнең кыл
япанчасын кимәс, берсе дә алдамас. 5 Аларн ың һәрк айсы: «Мин пәйгамбәр түг ел,
мин игенче, яшь чаг ымнан ук язм ыш ым җир белән бәйләнгән», – дия р. 6 Әгәр дә
инде берәрсе аңардан: «Түшеңдә нинд и җөйләр ул?» – дип сораса, ул: «Дусларым
йорт ында җәрәхәтләнгән идем», – дип җавап бирер.
7
«И кыл ыч, якын күргән көт үчем өстенә күтәрел! –
дип белдерә Күкләр Хуҗ асы Раббы. –
Көт үчене үтер,
һәм сарыклар тарал ыш ыр,
шунда Мин саклауч ысыз калган бәрәннәргә карш ы
кул ымн ы күтәрермен.
8
Бөтен илдә, – дип белдерә Раббы, –
хал ыкн ың өчтән ике өлеше юк ителәчәк,
өчтән бере исән калачак.
9
Шул өченче өлешне Мин утк а салачакм ын,
көмешне чистартк ан сыман чистартачакм ын,
алт ынн ы сынаган кебек сыная чакм ын.
Алар Миңа табын ырлар,
һәм Мин аларга җавап бирермен:
„Бу – Минем халк ым!“ – дия рмен,
ә алар: „Раббы – безнең Аллабыз!“ – дип әйтер».

14

Раббының хак имлек итүе

Менә, Раббы көне якынлаша; ул көнне сездән талап алган байл ыкн ы күз
алд ыг ызда бүлешерләр. 2 Раббы барча хал ыкларн ы Иерусал имгә карш ы су
гышк а туплар – шәһәр алын ыр, йортлар талан ыр, хат ыннар мәсхәрә ителер, шәһәр
халк ын ың ярт ысы сөрг ен китәр, әмма икенче ярт ысы шәһәрдә кал ыр.
3 Шуннан Раббы, яу көнендәге көрәшче сыман, бу халыкларга каршы сугыш ачар.
4 Ул көнне Раббы Иерусалимнән көнчыгыштагы Зәйтүн тавына аяк басар; һәм Зәй
түн тавы көнчыгыштан көнбатышка урталай ярылып, анда зур үзән барлыкка килер,
тауның бер ягы – төньякта, икенче ягы көньякта калыр. 5 Һәм сез Раббы тауларының
үзәне буйлап йөгерерсез, чөнки таулар арасындагы үзән Әселгә кадәр җитәр; сез Яһүдә
патшасы Уззия заманында җир тетрәүдән качкан ата-бабаларыгыз кебек йөгерерсез.
Шул чагында минем Раббы Аллам һәм Аның белән бергә бөтен изге фәрештәләр килер.
6 Ул көнне якт ыл ык та, салк ынл ык та булмас. 7 Бу үзенчәлекле көн бул ыр, аның
кайчан киләсен Раббы гына белер: әллә көн, әллә төн шунда, хәтта кичен дә япякты бул ыр.
8 Ул көнне Иерусал имнән тер еклек сулары агып чыг ар: агымн ың ярт ысы – көн
чыг ыш диңг езгә, икенче ярт ысы көнбат ыш диңг езгә таба агар; җәен дә, кыш ын
да шулай дәвам итәр.
1

* 13:4 ...ялг ан

сүзләрдән... – Яһүд телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: иңг ән күренешләрдән.
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9 Раббы бөт ен җирнең патшасы бул ыр; ул көнне кешеләр бары Раббыг а гына та
бын ыр, Аның исеме бердәнбер исем бул ып кал ыр.
10 Иерусал имнән төнья кт а урнашк ан Гебадан алып Иерусал имнән көнья кт аг ы
Римм унга кадәр җәелгән бөтен җирләр Үрд үн тиг езлег е кебек иңк ү бул ыр. Иеруса
лим исә Бенья м
 ин капк асыннан алып почмак капк ага (беренче капк ага) һәм Хана
нел манарасыннан алып патшан ың сйөзем изг еченә кадәр, манара сыман күкләргә
ашып, үз урын ында торыр. 11 Анда кешеләр көн күрер, аны бүтән җимермәсләр,
һәм Иерусал им хәвеф-хәтәрсез яшәр.
12 Иерусал имг ә карш ы суг ышк ан хал ыкларн ы Раббы үләт зәхмәт е белән җәз а
лар: үз аяг ында басып торган кешеләрнең тәне корыр, күз чок ырларында – күзләре,
авызларында телләре черер. 13 Ул көнне аларн ың Раббыдан котлары алын ыр, берсе
икенчесенең кул ына ябыш ыр, бер-берсенә ташлан ыр. 14 Хәтта Яһүдә халк ы да Ие
русал имдәг е суг ышк а куш ыл ыр, һәм күршедәг е илләрнең бар байл ыг ы – бих исап
күп алт ын ы, көмеше вә кием-салымы шәһәр халк ын ың кул ына төшәр. 15 Ат, кач ыр,
дөя, ишәк вә башк а терлекне дә шул ук үләт зәхмәте аяктан егар.
16 Иерусал имг ә карш ы суг ышк ан хал ыкларн ың исән калг аннары елның-елында
Патшага – Күкләр Хуҗ асы Раббыга баш ияр өчен, сЧат ырлар бәйрәменә килер.
17 Җирдәг е хал ыкларн ың бер әрсе, Патшаг а – Күкләр Хуҗ асы Раббыг а сәҗдә кыл ыр
өчен, Иерусал имгә килмәсә, аларн ың илендә яңг ыр яумас. 18 Әгәр мисырл ылар
бирегә килер өчен юлга чыкмаса, Раббы, Чат ырлар бәйрәменә килмәгән хал ыклар
ны җәзалаган сыман, аларн ы да үләт зәхмәтенә дучар итәр. 19 Чат ырлар бәйрәменә
килмәгән очракта, Мисыр вә барл ык хал ыклар әнә шунд ый җәзага тарт ыл ыр.
20 Ул зам анд а ат дирбияс ендәг е кыңг ыр аул арг а «Раббыг а баг ышл анг ан» дип
языл ыр, һәм Раббы йорт ындаг ы казаннар мәзбәх алд ындаг ы касәләр кебек изг е
бул ыр. 21 Иерусал имдәг е вә Яһүдәдәг е барл ык казаннар Күкләр Хуҗ асы Раббыга
баг ышлан ыр, һәм корбан китерүчеләр аларда ит пешерер. Ул көнне Күкләр Хуҗ асы
Раббы йорт ында бер генә сәүдәгәр* дә булмас.

* 14:21 ...сәүд әг әр... –

Яһүд телендә әлег е сүз «Кәнг ан кешесе» диг әнне дә аңлат ырг а мөмк ин.
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Малахи пәйгамбәр
1 сРаббын ың

Малах и аша сИсраи л халк ына җиткергән пәйгамбәрлек сүзләре.
– Мин сезне үз итеп яратт ым, – ди Раббы. – Ә сез: «Безне ярат уы ң нәрсәдә
күренде соң?» – дип сорыйсыз. Эсау Ягък убн ың берт уган ы түг елме?! Ләк ин Мин
Ягък убн ы яратт ым, 3 Эсауга исә нәфрәтләндем: аның тауларын чүлгә әйләндердем,
биләмәләрен чүл бүреләренә бирдем.
4 сЭдом иләр: «Безне җимерделәр, әмма без җимерелг әнне яңадан төзербез», – дисә
дә, Күкләр Хуҗ асы Раббы: «Алар төзерләр, ә Мин җимерермен, һәм аларн ы явызлар
йорт ы, Раббын ың мәңг егә ачуы н чыгарган хал ык дип атарлар, – дип әйтер. – 5 Сез
мон ы үз күзләрег ез белән күрерсез һәм: „Раббы хәтта Исраи л чикләреннән читтә
дә шөһрәтледер!“ – дип әйтерсез».
6 – Угыл – атасын, ә кол үзенең хуҗ асын ихт ир ам итә. Әгәр дә Мин ата икән
мен, Миңа булг ан хөрмәт кайда? Әгәр дә Мин хуҗ а икәнмен, кайда Миңа булг ан
ихт ирам? – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. – Сез, срух ан илар, Минем исемне кимс е
тәс ез һәм үзег ез: «Ничек итеп Синең исемне кимс ет әб ез?» – дип сорыйсыз. 7 Сез
Минем смәзб әхемә хәр әм ризык алып киләс ез, ә үзег ез: «Ничек итеп без Сине
кимс ет әб ез?» – дип сорыйсыз. Сез бит: «Раббы табын ы ихт ирамг а лаек түг ел», –
дип сан ыйсыз.
8 Корбанг а сук ыр мал кит ерү начар эш түг елме?! Аксак яис ә чирле мал кит е
рү начар гамәл түг елме?! Шунд ый терлекне үзег езнең идарәчег езгә бүләккә алып
килсәг ез, ул сездән канәгать кал ыр, сезгә игелекле бул ыр иде микән?! – ди Күкләр
Хуҗ асы Раббы. 9 – Шуңа күрә: «Безгә миһербанл ы бул!» – дип, с Аллаһ ыдан ялва
рып сораг ыз! Тик сезнең кул белән шунд ый эшләр кыл ынганда, Ул сезгә игелекле
була алыр микән?! – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы.
10 Минем мәзб әхемдә кир әксезг ә ут янд ырмас өчен, бер әрег ез йорт ымн ың капк а
ларын бикләп куйса, әйбәтрәк бул ыр иде. Мин сездән канәгать түг ел, алып килгән
әйберләрег езне кабул итм им! – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. 11 – Коя ш чыг ыш ыннан
коя ш бат ыш ына кадәр Минем исем хал ыклар арасында бөек бул ыр! Бөтен җир
йөзендә, Минем исемгә баг ышлап, хуш исле сумала-майлар көйрәтерләр, тиешле
корбаннар китерерләр, чөнк и Минем исем хал ыклар арасында олуглан ыр! – ди
Күкләр Хуҗ асы Раббы.
12 Ә сез, Минем исемне хурлап: « с Хуҗа-Хаким табын ын ың да, ризыг ын ың да ис
китәрлек нәрсәсе юк», – дисез. 13 Урланган, аксак вә чирле малн ы корбанга ки
терәсез, ә үзег ез: «Күпме мәшәк ать!» – дисез. Ни өчен Мин сезнең кулдан анд ый
корбанн ы кабул итәргә тиеш?! – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. – 14 Көт үендә әйбәт
2
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тәкәне корбан итәргә нәзер әйтеп тә, Хуҗа-Хакимгә кимчелекле терлек китергән
кеше – ләгънәт ияседер! – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. – Чөнк и Мин – бөек патша
мын! Хал ыклар Минем исем алд ында тетрәп торалар.

2

– Сезнең өчен боерыг ым шулд ыр, рух ан илар: 2 әгәр Мине тыңламасаг ыз,
исемемне хөрмәтләмәс әг ез, – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы, – сезг ә ләгънәт яу
дырырм ын, хәер-фатихагызны карг арм ын. Менә, инде карг ад ым да, чөнк и сез
боерыг ымн ы ихлас күңелдән үтәм ис ез. 3 Мин сезнең нәс ел варисларыг ызн ы җә
заларм ын; бәйр әмнәрдә сез кит ерг ән корбаннарн ың тиз әг ен бит ег езг ә сыларм ын,
һәм сезне шул кыяф әтт ә тир ес өеменә чыг арып ырг ыт ырлар. 4 Шулчакн ы сез
ерак бабаг ыз Леви белән төз ег ән килеш үне саклау йөз еннән шунд ый боерык би
рүемне аңларсыз, – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. – 5 Аның белән төз ег ән килеш үем
торм ыш вә иминлек бирүче килеш ү иде. Левиләр күңеленә Мин курк у салд ым,
һәм алар Миннән курк ып торд ылар, исемемә хөрмәт күрс әтт еләр. 6 Хак ыйк ать
кан ун ы булд ы алар авызында, телләр е ялг ан сөйләмәде; Минем карш ыда алар,
нам ус саклап, тын ычл ыкт а яшәделәр, күпләрне сгөнаһ кыл удан саклап калд ы
лар. 7 Рух ан илар Аллаһ ы турында белем бир ерг ә, кешеләр исә алардан Кан ун
өйр әнерг ә тиеш, чөнк и рух ан ил ар – Күкләр Хуҗ асы Раббын ың илчеләр едер.
8 Тик сез, рух ан ил ар, бу юлд ан читк ә тайп ылд ыг ыз, күпләрнең Кан ун боз уы н а
сәб әпче булд ыг ыз, Леви белән төз ег ән килеш үемне үтәмәдег ез, – ди Күкләр Ху
җасы Раббы. – 9 Шун ың өчен Мин дә сезне бөт ен хал ык алд ында хур итәм һәм
кимс ет әм, чөнк и сез Минем юлдан барм ыйсыз, Кан ун эшләр ендә икейөзлелек
белән гамәл кыласыз.
10 Безнең барыбызн ың да Атасы бер түг елме?! Безне бер үк Алл аһ ы бар кылм а
дым ы?! Ниг ә соң без, ата-бабаларыбыз белән Раббы төз ег ән килеш үне бозып, берберебезгә хаи ннәрчә* гамәл кылабыз? 11 с Яһүдә тугрыл ыг ын сакламад ы, Исраи л
белән Иерусал имдә кабахәтлек кыл ынд ы; Яһүдәнең ир-егетләре, чит илаһларг а
табын уч ы хатын-кызларга өйләнеп, Раббын ың кадерле изг е урын ын мәсхәр ә
ләде. 12 Гәрчә алар Күкләр Хуҗ асы Раббыг а корбаннар кит ерс ә дә, монд ый эш
кыл уч ыларн ы – кем бул уы на карамаст ан – Ягък уб арасыннан Раббы юк итс ен!
13 Сез әле менә таг ын нәрс ә эшл ис ез: «Раббы безнең корбаннарыбызг а күз дә
салм ый, аларн ы безнең кулдан канәгатьлек белән кабул итм и», – дип зар елап,
Раббы мәзбәхен күз яшьләренә күмәсез 14 һәм: «Ни өчен?» – дип сорыйсыз. Менә
ни өчен: сез торм ыш иптәшег езгә, үзег езнең хәләл җефетег езгә хыя нәт иттег ез,
гәрчә сезнең һәм яшьлектә өйләнгән хат ын ыг ыз арасында Раббы Үзе шаһ ит булса
да. 15 Аң бул ыг ыз: яшьлектә өйләнгән хат ын ыг ызга хыя нәт итмәг ез! Раббы сезне
бер тән вә бер җан итеп кылмад ым ы?! Туачак балаларыг ызн ың Раббы халк ыннан
бул уы н тел и Ул. 16 Исраи лнең Раббы Алласы аерыл ыш уга нәфрәт белән карый:
«Аерылган ир мәрхәмәтсезлек күрсәтә, үзен нәҗесл и», – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы.
Шуңа күрә аң бул ыг ыз: хыя нәттән ерак торыг ыз.
1
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– хыянәтчеләргә хас булг анча.
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17 Сез үзег езнең сүзләр ег ез белән Аллаһ ын ы алҗ ыт асыз. «Ничек алҗ ыт абыз соң
без Аны?» – дип сорыйсыз сез. «Явызл ык кыл уч ылар Раббы күңеленә хуш килә,
Ул аларн ы хупл ый!» һәм «Гадел хөкем итүче Аллаһ ы кайда соң?!» дигән сүзләрег ез
белән алҗ ытасыз сез Аны!

3

– Менә, Минем алдан юл әзерл и торсын өчен, Үземнең хәбәрчемне җибәрәм.
Сез эзләгән Хуҗа-Хаким Үзенең йорт ына көтмәгәндә килер. Менә, сез күрергә
теләгән Килеш ү хәбәрчесе килә, – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы.
2 Бу көнне кем кичер ә алыр?! Ул килг әч, кем аяг ында басып кал ыр икән?! Ул бар
нәрсәне яндырып-эретүче ялк ын һәм чистарт уч ы селте кебек бул ыр. 3 Корбаннар
ны Раббыга стәкъвал ыкта китерсеннәр өчен, Леви угылларын Ул алтын-көмешне
эреткәндәй эретер-чистартыр. 4 Шул чаг ында Яһүдә белән Иерусал им китергән
корбаннар элекке вак ыттаг ы сыман Раббы күңеленә хуш килер.
5 – Сезнең янг а Мин хөкем итәр өчен киләчәкмен һәм сихерчеләрг ә, зина кы
луч ыларга, ялган ант бирүчеләргә, ялланган эшчегә хезмәт хак ы түләмәүчеләргә,
тол хат ын вә ятим балан ы җәберләүчеләргә, читтән килгән кешеләрне рәнҗет ү
челәргә һәм Миннән курыкмауч ыларга карш ы шаһ итл ык итәчәкмен, – ди Күкләр
Хуҗ асы Раббы.
6 – Мин – Раббы, һәм Мин үзг әрүчән түг елмен! Әнә шуң а күр ә сез, Ягък уб
угыллары, юк ителмәдег ез дә. 7 Ата-бабаларыгыз яшәг ән заманнардан башлап,
сез Минем каг ыйдәләр емнән читкә борылд ыг ыз, аларн ы үтәмәдег ез. Миңа кай
тыг ыз, шуннан соң Мин дә сезг ә кайт ырм ын. Әмма сез: «Ничек кайт а алабыз
соң без?» – дип сорыйсыз, – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. – 8 Кеше Аллаһ ын ык ын
урларм ы?! Ә сез менә Минекен урл ыйсыз! «Нәрс әңне урл ыйбыз соң без?» – дип
сорарсыз. Гошер* вә бүләкләр кит ерм ис ез! 9 Сез – карг ыш аст ындад ыр, чөнк и,
бөт енег ез бер бул ып, Минекен урл ыйсыз. 10 Гошер ег езне – уңыш ыг ызн ың уннан
бер өлешен – саклау урыннарына кит ер ег ез, Минем йорт ымда ризык өзелмәс ен.
Әнә шулай сынап караг ыз әле Мине, – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. – Күк кап усы
ачыл ып, мөбар әк фат их ам өст ег езг ә арт ыг ы белән яумас микән?! 11 Бөҗәкләрне
Мин сезнең уңышн ы ашаудан тыя рм ын, йөз ем агачларыг ыз җимешләр ен югалт
мас. 12 Бар хал ыклар сезне бәхетле дип атар, чөнк и сезнең илег ез иск иткеч гүз әл
бул ыр, – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы.
13 – Сез Миңа карш ы яман телләндег ез, – ди Раббы. – Әмма үзег ез: «Сиңа карш ы
без нәрсә сөйл ибез соң?» – дип сорыйсыз. 14 Сез: «Аллаһ ыга хезмәт итү – мәгъ
нәсез нәрсәдер, Аның кушк аннарын үтәүдән, Күкләр Хуҗ асы Раббы карш ында
с
кайг ы киеменнән йөрүдән ни файда?! 15 Менә тәкәбберләрне бәхетле дип санарга
мөмк ин, яманл ык кыл уч ылар да рәхәттә яши. Алар, Аллаһ ын ы сынап торсалар
да, җәзасыз калалар», – дисез.
16 Раббы исемен курк у вә хөрмәт белән телг ә алуч ыл арн ың үзара сөйләш үен Раб
бы ишетт е, һәм әлег е адәмнәрнең исемнәр е Аның хозурындаг ы кит апк а язылд ы.
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– керемнең уннан бер өлеше, Аллаһ ыг а баг ышлана торг ан җыем.
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17 – Алар Минеке булачак, – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы. – Мин билг еләг ән көн
не алар Минем хәзинәмә әйләнәчәк. Үзенә хезмәт итүче угл ын аяган ата сыман,
Мин дә аларн ы аярм ын. 18 Һәм сез шунда тәкъва белән яман кеше арасындаг ы һәм
Аллаһ ыга хезмәт итүче белән Аңа хезмәт күрсәтмәүче кеше арасындаг ы аерман ы
күрерсез.

4

– Мич кебек кызган көн якынлашад ыр; ул көнне барча тәкәбберләр вә яман
нар саламдай дөрләп кабыначак, – ди Күкләр Хуҗ асы Раббы, – там ырлары да,
ботаклары да калмая чак. 2 Әмма Минем исемне курк у вә хөрмәт белән телгә алу
чылар өчен дөреслек коя ш ы чыгачак, аның нурлары сезгә шифа булачак, һәм сез
абзардан чыкк ан бозаулар кебек чабып-уйнап йөрия чәксез. 3 Мин билг еләгән ул
көнне сез яманнарн ы таптап, алар аяк табан ыг ыз аст ында көл-туфрак булачак, –
ди Күкләр Хуҗ асы Раббы.
4 Кол ым Муса кан ун ын, Хореб тавында барл ык Исраи л өчен Мин бирг ән каг ыйдә
вә карарларымн ы исег ездә тот ыг ыз. 5 Раббын ың бөек вә дәһшәтле көне алд ыннан
Мин сезгә Ильяс пәйгамбәрне җибәрәм. 6 Мин, килеп, җиргә ләгънәт яуд ырмас
өчен, аталар белән балалар арасында тат ул ык урнашт ырыр ул.
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