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ПАДИШАҺЛАР 
иккинчи қисим

Елия Ахазяға тәнбиһ бериду

1 1 Ахаб өлгәндин кейин Моаб Исраилниң итаитидин чиқип кәтти.  2 Амма 
Ахазя Самарийәдә турғанда балиханиниң бир пәнҗирисидин йиқилип 

чүшүп кесәл болуп, хәвәрчиләр әвәтип уларға ейтти: «Берип, Әқронниң 
Тәңриси Баал-Зебубтин мән тоғрилиқ: ‹ Кесилидин сақиямду?› дәп сораңлар» 
деди.  
3 Лекин Худавәндиниң пәриштиси тишбәлик Елияға ейттики: «Қопуп, 
Самарийәниң падишаһиниң хәвәрчилиригә учрап, уларға ейтқинки: ‹ 
Исраилда бир Тәңри болмиғини үчүн Әқронниң Тәңриси Баал-Зебубтин 
сориғили барисиләрму?  4 Униң үчүн Худавәндә мундақ ейтидуки: «Сән 
ятқан орнуңдин чүшмәй, бәлки шәксиз өлисән»›». Елия шуни дәп кәтти.  
5 Хәвәрчиләр униңға йенип кәлгәндә падишаһ улардин: «Немишкә йенип 
кәлдиңлар?» дәп сориди.  6 Улар униңға ейтти: «Бир адәм бизгә учрап ейттики: 
‹ Силәрни әвәткән падишаһқа йенип берип, униңға: ‹ Худавәндә мундақ 
ейтидуки: «Исраилда бир Тәңри болмиғини үчүн Әқронниң Тәңриси Баал-
Зебубтин сориғили барисиләрму? Униң үчүн сән ятқан орнуңдин чүшмәй, 
бәлки шәксиз өлисән дәңлар»› дәп ейтти» деди.  7 У улардин соридики: 
«Силәргә учрап бу сөзләрни ейтқан адәм қандақ көрүнди?»  8 Улар униңға: «У 
чачлиқ болуп, белигә бир яғақ кәмирини бағлиған еди» дәп ейтти. Падишаһ: 
«У болса тишбәлик Елия екән» деди.  
9 Андин бир әллик беши билән униң тегидики әллик адәмни униң қешиға 
әвәтти. Бу киши униң қешиға барса, мана у өзи тағниң чоққисида олтариду, 
у униңға: «Әй Худаниң адими, падишаһ сени чүшүп кәлсун дәйду» дәп 
ейтти.  10 Лекин Елия әллик бешиға: «Мән Худаниң адими болсам, асмандин 
от чүшүп сән билән әллик адимиңни көйдүрсун» дәп җавап бәрди. У һаман 
асмандин от чүшүп, униң өзи билән әллик адимини көйдүрүвәтти.  
11 Йәнә бир әллик беши билән униң тегидики әллик адәмни униң қешиға 
әвәтти. У сөз башлап униңға: «Әй Худаниң адими, падишаһ сени чүшүп кәлсун 
дәйду» дәп ейтти.  12 Лекин у уларға: «Мән Худаниң адими болсам, асмандин 
от чүшүп, сән билән әллик адимиңни көйдүрсун» дәп җавап бәрди. У һаман 
асмандин Худаниң оти чүшүп, униң өзи билән әллик адимини көйдүрүвәтти.  
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13 Үчинчи мәртивә йәнә бир әллик беши билән униң тегидики әллик адәмни 
әвәтти. Бу үчинчи кәлгән әллик беши чиқип йетип кәлгәндә, Елияниң алдида 
тиз пүкүп униңға ялвуруп ейттики: «Әй Худаниң адими, мениң җеним билән 
сениң бу әллик қулуңниң җанлири сениң көзлириңдә әзиз болсун.  14 Мана 
асмандин от чүшүп, илгәрки икки әллик беши билән уларниң тегидики әллик 
әллик адәмлирини көйдүрүвәтти. Лекин мениң җеним сениң көзлириңдә 
әзиз болсун» деди.  
15 Худавәндиниң пәриштиси Елияға: «Сән қорқмай униң билән чүшүп 
барғин» деди. У қопуп, униң билән чүшүп, падишаһниң қешиға берип,  
16 униңға ейтти: «Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Сөз сориғили Исраилда 
Худа болмиғандәк Әқронниң Тәңриси Баал-Зебубтин сориғили хәвәрчиләр 
әвәткиниң үчүн сән ятқан орнуңдин чүшмәй, бәлки шәксиз өлисән деди›» 
дәп ейтти.  17 У өзи Елия дәп бәргән Худаниң сөзигә мувапиқ өлүп кәтти. 
Униң оғли болмиғач Йәһорамниң өзи Йәһуда падишаһи Йәһошафатниң оғли 
Йәһорамниң иккинчи йилида униң орнида падишаһ болди.  
18 Ахазяниң башқа ишлири билән қилған әмәллири тоғрисида Исраил 
падишаһлириниң тарих китаплирида пүтүлгәндур.  

Елия асманға көтирилиду

2 1 Худавәндә Елияни бир қуюнда асманға алидиған вақитта Елия билән 
Елиша Гилгалдин чиқип баривататти.  2 Елия Елишаға ейтти: «Мунда 

қалғин, чүнки Худавәндә мени Бәйтәлгә әвәтти». Лекин Елиша сөзләп: 
«Тирик Худавәндә билән ант ичип, өз җениңниң үстидә қәсәм қилимәнки, 
сени қоймаймән» дегәндә улар Бәйтәлгичә чүшүп беришти.  3 У вақит 
Бәйтәлдики пәйғәмбәр шагиртлири Елишаниң қешиға келип, униңға 
ейттики: «Биләмсәнки, Худавәндә бүгүн хоҗаңни бешиңниң үстидин 
көтирип, сәндин елип кетиду». У ейтти: «Билимән, лекин шүк туруңлар» 
деди.  
4 Елия униңға: «Әй Елиша, мунда қалғин, чүнки Худавәндә мени Йерихоға 
әвәтти» деди. Лекин у өзи: «Тирик Худавәндә билән ант ичип, өз җениңниң 
үстидә қәсәм қилимәнки, сени қоймаймән» дәп ейтса, улар Йерихоға 
беришип йәтти.  5 У вақит Йериходики пәйғәмбәр шагиртлири Елишаниң 
қешиға келип униңға ейтти: «Биләмсәнки, Худавәндә бүгүн хоҗаңни 
бешиңниң үстидин көтирип елип кетиду» деди. У өзи: «Билимән, лекин шүк 
туруңлар» деди.  
6 Елия униңға ейтти: «Мунда қалғин, чүнки Худавәндә мени Иорданға 
әвәтти». Лекин у сөзләп: «Тәңриң Худавәндә билән ант ичип, өз җениңниң 
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үстидә қәсәм қилимәнки, сени қоймаймән» дегәндә у иккәйлән кетип 
беришти.  7 Әмди пәйғәмбәр шагиртлиридин әллик киши берип, йирақтин 
қарап туратти. Амма у иккәйлән Иорданниң бойида тохтап турди.  8 Елия 
өз йепинчисини елип қатлап суни урса, су у тәрәпкә бу тәрәпкә иккигә 
бөлүнүп туруп, иккилиси қуруқ йәрдикидәк өтүп кәтти.  9 Өтүп кәткәндә 
Елия Елишаға: «Мән сәндин елинмаста саңа қилидиғинимни тәләп қилғин» 
дәп ейтти. «Сениң роһуңниң икки һәссиси маңа тәгсун» деди.  10 У ейтти: «Бу 
сориғиниң тәстур. Лекин мениң сәндин елинишимни көрүп турсаң, саңа 
берилиду. Болмиса берилмәйду» деди.  
11 Улар сөзлишип йүргәндә, мана от ялқун һарвуси билән от ялқун атлири 
келип, уларни айриди. Шу тәриқидә Елия бир қуюнда асманға чиқип кәтти.  
12 Елиша буни көрүп: «Әй атам, Исраилға һәм һарву һәм атлиқлар болдуң» 
дәп қичқарди. Андин кейин уни йәнә көрмиди. У өз кийимини житип икки 
парә қилди.  13 Андин кейин Елияниң чүшкән йепинчисини йәрдин елип, 
йенип кетип Иорданниң левидә туруп,  14 Елияниң чүшкән йепинчисини 
елип, суни уруп: «Елияниң Тәңриси Худавәндә нә йәрдидур?» деди. 
Елишаму суни урғанда су у тәрәпкә бу тәрәпкә иккигә бөлүнүп туруп, у өзи 
өтүп кәтти.  
15 Йериходики пәйғәмбәр шагиртлири нерирақ туруп, шуни көрүп: «Елияниң 
роһи Елишаниң үстидидур» дәп униң алдиға берип, қешида йәргә тәккидәк 
тазим қилип,  16 униңға ейттики: «Мана сениң хизмәткарлириң арисида 
әллик күчлүк адәм бар. Булар хоҗаңни издигили барсун. Худавәндиниң 
Роһи уни көтирип, тағларниң биридә яки бир вадида қойғанмикин» деди. 
Лекин у: «Һеч киши әвәтмәңлар» деди.  17 Амма улар уни тола қистиғандин 
кейин, у хиҗаләт болуп: «Әвәтиңлар» дегәндә улар әллик кишини әвәтти. 
Булар үч күнгичә уни издәп берип тапмиди.  18 У өзи Йерихода техи турған 
вақит улар униң қешиға йенип кәлгинидә: «‹ Бармаңлар› дәп силәргә 
ейтмидимму?» деди.  

Елиша Йерихо шәһиридики суни оңлайду

19 Шәһәрдики адәмләр Елишаға ейтти: «Хоҗам көргәндәк шәһәр өзи убдан 
җайдидур, лекин су хараб болуп, жутта туғмаслиқ пәйда қилиду».  20 У 
өзи: «Маңа йеңи қачини елип келип, шуниңға туз селиңлар» дегәндә улар 
ундақ бирини униңға елип кәлди.  21 У су булиқиға берип, шуниңға тузни 
селип, ейтти: «‹ Бу суни оңлидим өлүм билән туғмаслиқ униңдин йәнә 
пәйда болмайду› дәп Худавәндә ейтиду» дегәндә,  22 су Елиша ейтқан сөзигә 
мувапиқ оңлинип, бу күнгичә шундақ болуп қалди.  
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Бәйтәлдә балилар Елишани заңлиқ қилиду
23 У андин кетип Бәйтәлгә чиқти. Йолда кетип барғинида шәһәрдин балилар 

чиқип, уни заңлиқ қилип: «Чиқиб кәт, әй тақир баш! Чиқип кәт, әй тақир 
баш!» дәп униңға қичқирип турди.  24 У бурулуп, уларға қарап Худавәндиниң 
намида уларни қарғиғанда икки чиши ейиқ чиқип, балилардин қириқ 
иккини житивәтти.  25 У андин кетип, Кармәл теғиға берип, у йәрдин 
Самарийәгә йенип барди.  

Исраилниң падишаһи Йорам Моаб билән җәң қилиду

3 1 Ахабниң оғли Йорам Йәһуда падишаһиниң сәлтәнитиниң он 
сәккизинчи йилида Самарийәдә Исраилниң үстигә падишаһ болуп, он 

икки йил сәлтәнәт қилди.  2 У өзи Худавәндиниң көзлиридә яман болғинини 
қилди, лекин атиси билән анисидәк яманлиқ қилмай, бәлки атиси яситип 
қойған Баал сүритини чиқиривәтти.  3 Амма Нәбатниң оғли Йәробиам 
Исраилни аздуруп қилған гуналириға майил болуп, шуниңдин янмайтти.  
4 Моабниң падишаһи Меша тола малдар болуп, Исраилниң падишаһиға йүз 
миң қозини вә йүз миң қочқарниң жуңини баҗ-хираҗ берәтти.  5 Лекин 
Ахаб өлүп кәткәндин кейин Моабниң падишаһи Исраилниң падишаһиға 
асийлиқ қилди.  
6 У вақит Йорам падишаһ Самарийәдин чиқип, һәммә Исраилни көрәктин 
өткүзди.  7 Андин чиқип, Йәһуданиң падишаһиға хәвәр әвәтип ейтқуздики: 
«Моабниң падишаһи маңа асийлиқ қилди. Моаб билән соқушқили 
чиқамсән?» У җавап бәрдики: «Чиқимән. Өзәм сениң өзәңдәк, мениң 
хәлқим болса сениң хәлқиңдәк болуп, мениң атлирим сениң атлириңдәқ 
чиқсун» деди.  8 У сорап: «Қайси йол билән чиқайли?» деди. У өзи: «Биз 
Едом чөлиниң йоли билән чиқайли» дәп җавап бәрди.  
9 Андин Исраилниң падишаһи билән Йәһуданиң падишаһи Едомниң 
падишаһиға қошулуп меңип чиқти. Лекин йәттә күнлүк йол маңғандин 
кейин қошун билән елип кәлгән һайванлар үчүн су тапалмиди.  10 Исраилниң 
падишаһи сөз қилип: «Вай, немишкә Худавәндә бу үч падишаһни, Моабниң 
қолиға чүшсун дәп, җәмләштүрди?» деди.  11 Лекин Йәһошафат ейтти: 
«Худавәндидин соримиқимиз үчүн бу йәрдә Худавәндиниң пәйғәмбири 
йоқму?» деди. Исраил падишаһиниң хизмәткарлиридин бири ейтти: 
«Елияниң қоллириға су қуюп бәргән Елиша бән-Шафат бу йәрдә бар» деди.  
12 Йәһошафат: «Худавәндиниң сөзи униңда бар» деди. Исраилниң падишаһи 
билән Йәһошафат вә Едомниң падишаһи униң қешиға барди.  13 Лекин 
Елиша Исраилниң падишаһиға ейтти: «Мән билән сениң немә кариң бар? 
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Өз атаңниң пәйғәмбәрлири билән анаңниң пәйғәмбәрлириниң қешиға 
барғин». Исраилниң падишаһи ейтти: «Ундақ демигин. Мана Худавәндә бу 
үч падишаһни Моабниң қолиға тапшурмақ үчүн җәм қилғанға охшайду» 
деди.  14 Елиша ейтти: «Мән һузурида турған самави қошунларниң 
сәрдари болған тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, әгәр Йәһуданиң 
падишаһи Йәһошафатни йүз-хатирә қилмисам, хаһи сени көзгә илмай, 
хаһи саңа қаримайттим.  15 Лекин әмди берип, бир чаң чалғучини маңа 
елип келиңлар» деди. Чүнки һәр қачанки чаң чалғучи чалса, Худавәндиниң 
қоли униң үстигә келәтти.  
16 У ейттики: «‹ Бу вадида ора үстигә ора колаңлар› дәп Худавәндә ейтиду.  
17 Чүнки Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Хаһи шамални мәлум қилмай, 
хаһи ямғур көрмисәңларму, бу вади судин толуп, өзәңлар билән мал вә 
улиғиңлар ичисиләр›.  18 Лекин Худавәндә бу ишқа сәл қарап, Моабни һәм 
силәрниң қолуңларға бериду.  19 Силәр һәм мәһкәм шәһәрләр билән чоңрақ 
шәһәрләрни бесип, һәммә яхши дәрәқләрни кесип, һәммә су булақлирини 
тиндуруп, һәммә һосуллуқ етиз йәрлирини ташлар билән хараб қилисиләр» 
деди.  
20 Вә мана, әтигәндә һәдийә қурбанлиқиниң вақтида су Едомниң тәрипидин 
кәлгини билән жут судин толди.  21 Моабийларниң һәммиси: «Падишаһлар 
биз билән җәң қилғили чиқти» дәп аңлиғанда ярағ көтирәлигидәк чоң 
болғанларниң һәммиси билән улардин чоңрақ болғанларниң һәммиси 
көрәктин өтүп чегрида тизилип туратти.  22 Лекин моабийлар әтигәндә 
сәһәр қопуп қариса, уларниң алдидики суниң өзи чиққан күнниң шолисида 
уларға қандәк көрүнди.  23 Улар: «Бу қан екән. Падишаһлар урушуп, бир-
бирини уруп өлтүргәнгә охшайду. Әй Моаб әмди қопуп талиғин» дейишти.  
24 Лекин улар Исраилниң ләшкәргаһиға йәткәндә исраилийлар қопуп, 
моабийларни уруп, өз алдидин қачуруп, жутиға кирип техи моабийларни 
уруп,  25 шәһәрлирини хараб қилип, һәммә яхши етиз йәрлиригә толғичилик 
һәр бир әскәр бирдин таш ташлап, һәммә су булақлирини тиндуруп, һәммә 
яхши дәрәқләрни кесип, Қир-Харәсәттики ташлардин башқа һечнемини 
қалдурмиди. Амма салға атқучилар шәһәрни айлинип салға етип турғанда,  
26 Моабниң падишаһи җәңниң өзигә зиядә қаттиқ кәлгинини көрүп, өзи 
билән йәнә йүз қилич көтәргәнләрни елип, Едомниң падишаһиға барғили 
тиришти. Лекин улар баралмиди.  27 Баралмаста өз орнида падишаһ 
болидиған тунҗи оғлини елип, сепилниң үстидә уни көйдүридиған 
қурбанлиқ қилип өткүзди. У вақит қаттиқ қәһр-ғәзәп Исраилниң үстигә 
кәлди. Шундақки, улар уни қоюп, өз жутиға йенип кәтти.  
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Тул хотунниң яғи

4 1 Пәйғәмбәр шагиртлириниң хотунлиридин бири Елишаға пәряд қилип 
ейтти: «Сениң қулуң болған мениң ерим өлди. Билисәнки, сениң қулуң 

Худавәндидин қорқидиған бир киши еди. Әмди униңға қәриз бәргән киши 
мениң икки оғлумни қуллуққа алғили кәлди».  2 Елиша униңға ейтти: 
«Сән үчүн немә қилай? Өйүңдә немә бар екәнликини маңа дәп бәргин» 
деди.  3 У ейтти: «Дедикиңниң өйидә бир коза яғдин башқа нәрсә йоқтур». 
У ейтти: «Берип, һәммә хошнилириңдин қуруқ коза өтнә алғин, лекин аз 
тиливалмиғин.  4 Андин өйгә кирип өзәң билән оғуллириңниң кәйнидин 
ишикни йепип, һәммә бу козиларға яғ қуюп қойғин. Бир коза толғанда уни 
бир тәрәпкә йөткәп қойғин» деди.  5 У униңдин кетип, өзи билән оғуллириниң 
кәйнидин ишикни япти. Оғуллири козиларни униңға елип кәлгәндә у яғ 
қуюп бәрди.  6 Козилар толғанда оғлиға: «Йәнә бир козини елип кәлгин» 
деди. Амма у өзи: «Йәнә коза йоқтур» дәп ейтти. У вақит яғ тохтап қалди.  
7 Андин берип, Худаниң адимигә хәвәр бәрди. У ейтти: «Берип яғни сетип 
қәризиңни түгитип қалғинини өзәң билән оғуллириңниң тирикчиликигә 
ишләткин» деди.  

Шунәмий хотун вә униң оғли

8 Бир күн Елиша Шунәмгә барди. Анда бир бай хотун бар еди. У уни өз өйидә 
нан йегили зорлиди вә һәр қачан у йәргә кәлсә, анда чүшүп нан йәйтти.  9 Бир 
вақит у өз еригә ейтти: «Бу йәргә пат-пат келип турған киши Худаниң бир 
муқәддәс адими екәнлики маңа мәлум болди.  10 Өгүздә униңға бир кичик 
өй ясап, анда бирдин орун-көрпә, җоза, курси вә шамдан қояйли. Һәр қачан 
бизгә кәлсә, анда чүшсун» деди.  11 Пәйғәмбәр бир күн анда у өйгә чүшүп 
қонуп,  12 өз хизмәткари Гехазиға: «Шунәмлик хотунни қичқарғин» дәп ейтти. 
У уни қичқарғанда хотун униң қешиға кәлди.  13 Пәйғәмбәр хизмәткариға 
ейтти: «Униңға дәп қойғинки: ‹ Мана биз үчүн әндишә қилип, бу һәммә 
ишни қилдиң. Сән үчүн немә қилай? Падишаһқа яки қошун сәрдариға бир 
әрзиң барму?» Хотун ейтти: «Йоқсу, мән өз хәлқимниң арисида олтаримән 
әмәсму?» деди.  
14 У соридики: «Униң һәққидә немә қилай?» Гехази ейтти: «Мана балиси йоқ, 
ери болса қери екән» деди.  15 У: «Уни қичқарғин» дәп ейтти. Уни қичқарғанда 
у келип ишиктә турди.  16 Пәйғәмбәр униңға ейтти: «Келидиған йил мушу 
вақитта қучиқиңда бир оғлуң болиду». У өзи: «Яқ әй хоҗам, әй Худаниң 
адими дедикиңгә бемәнә сөз ейтмиғин» деди.  17 Лекин хотун һамилдар 
болуп, Елиша ейтқандәк йәнә бир йилда вақит тамам болғанда бир оғул 
туғди.  
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18 Бала өсүп, чоңрақ болғанда бир күн атиси бар йәргә ормичиларниң қешиға 
чиқип,  19 атисиға: «Вай бешим, вай бешим» дәп қичқарди. У өз хизмәткариға: 
«Уни анисиға елип барғин» деди.  20 У уни елип, анисиниң қешиға елип 
барғандин кейин у анисиниң тизида чүш вақтиғичә олтирип, өлди.  21 Андин 
аниси қопуп, уни Худаниң адиминиң орниға қоюп, ишикни йепип, чиқип 
кетип,  22 ерини қичқирип ейтти: «Йигитләрниң бири билән бир ешәкни 
маңа әвәткин. Худаниң адиминиң қешиға алдирап бир берип келәй».  23 У 
сөзләп: «Немишкә бүгүн униң қешиға барисән? Хаһи йеңи ай, хаһи шабат 
күни әмәс» десә, у өзи: «Хатирҗәм болғин» деди.  24 Андин ешәкни тоқутуп, 
хизмәткариға: «Шитик һайдап мән демигичә тохтимиғин» деди.  
25 Андин кетип берип, Кармәл теғиға йетип, Худаниң адиминиң қешиға 
кәлди. Худаниң адими уни йирақтин көрүп, өз хизмәткари Гехазиға: «Мана 
у шунәмлик хотун кәлди.  26 Йүгүрүп, униң алдиға берип: ‹ Өзәң течлиқму? 
Ериң течлиқму? Балаң течлиқму?› дәп сориғин» деди. У өзи: «Течлиқ» дәп 
ейтти.  27 Лекин у таққа чиқип, Худаниң адимигә кәлгәндә униң путлирини 
қучағлиди. Амма Гехази алдиға берип, уни һайдивәткили турғанда Худаниң 
адими ейтти: «Уни қойғин, чүнки униң җени пәришандур. Лекин Худавәндә 
бу ишни маңа демәй йошурупту» деди.  28 Хотун ейтти: «Мән хоҗамдин бир 
оғулни тилидимму? ‹ Маңа бемәнә сөз ейтмиғин› дәп илгири демидимму?»  
29 Пәйғәмбәр Гехазиға ейтти: «Белиңни бағлап, мениң һасамни қолуңда елип 
кетип, биркимгә учрисаң, униңға салам демигин. Бирким саңа салам қилса, 
салимиға җавап яндуруп бәрмигин. Барғанда һасамни балиниң йүзигә 
қойғин» деди.  30 Лекин балиниң аниси: «Тирик Худавәндә билән ант ичип, 
сениң җениңниң үстидә қәсәм қилимәнки, сени қоймаймән» деди. У вақит у 
қопуп, униң билән барди.  
31 Лекин Гехази улардин илгири берип, һасини балиниң йүзигә қойған еди. 
Амма һеч аваз чиқмай, һеч тиңшилишму мәлум болмиди. Униң үчүн у 
йенип, пәйғәмбәрниң алдиға берип, униңға хәвәр берип: «Бала ойғанмиди» 
дәп ейтти.  32 Елиша өйгә келип көрсә, бала униң орнида өлүк ятиду.  33 У 
вақит у кирип, иккәйләнниң кәйнидин ишикни йепип, Худавәндигә дуа 
қилди.  34 Андин қопуп, униң үстигә созулуп йетип, өз ағзини униң ағзиға, өз 
көзлирини униң көзлиригә, өз қоллирини униң қоллириға қойди. Балиниң 
үстигә шундақ ятқини билән балиниң бәдини иссиди.  35 Андин өйдә у 
тәрәпкә бу тәрәпкә меңип йүрүп, йәнә чиқип униң үстигә созулуп ятти. У 
вақит бала үч мәртивә чүшкүрди. Андин бала көзлирини ачти.  36 Пәйғәмбәр 
Гехазини қичқирип: «Шунәмлик хотунни қичқарғин» деди. У уни қичқирип 
қойди. Кәлгинидә у униңға: «Оғлуңни алғин» деди.  37 У вақит хотун кирип, 
униң путлириға чүшүп йәргә тәккидәк тазим қилип, өз оғлини елип чиқип 
кәтти.  
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Елиша вә қазандики таам

38 Жутта ачарчилиқ болған вақитта Елиша Гилгалға йенип барди. 
Пәйғәмбәр шагиртлири униң йенида олтарғинида у өз хизмәткариға: «Сән 
чоң қазанни есип, пәйғәмбәр шагиртлириға бир таамни пишуруп бәргин» дәп 
ейтти.  39 Улардин бири отяш тәргили сәһраға чиқип, бир хил явайи пиләкни 
тепип, униңдин явайи хаңга үзүп, етикини толтирип йенип келип, тоғрап 
қазанға салди, чүнки улар немә екәнликини билмиди.  40 Андин йесун дәп, 
адәмләргә усуп бәрди. Лекин улар таамни йегили башлиғанда: «Әй Худаниң 
адими, қазанда өлүм бар» дәп қичқиришип, таамни йейәлмиди.  41 Лекин 
у: «Кичиккина ун елип келиңлар» дәп шуни қазанға селип: «Хәлиққә усуп 
қойғин йесун» деди вә мана қазанда һеч зәһәрлик бир нәрсә қалмиған еди.  

Йүз адәм тойдурулиду

42 Баал-Шалишадин бир адәм келип, Худаниң адимигә тунҗи хосулниң 
нени, йәни йигирмә арпа нени билән бир халта көк бешини елип кәлсә, 
у өзи: «Хәлиққә йегили бәргин» деди.  43 Лекин униң хизмәткари ейтти: 
«Шуни йүз адәмниң алдида қандақ қоялаймән?» У ейтти: «Хәлиққә йегили 
бәргин, чүнки Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Улар йәп, ешип қалиду›» деди.  
44 У вақит шуни уларниң алдида қойғанда улар йәп, Худавәндиниң сөзигә 
мувапиқ ешип қалди.  

Аррамдин кәлгән қошун сәрдари Нааманниң сақайтилиши

5 1 Аррам падишаһиниң қошун сәрдари Нааман өз хоҗисиниң алдида тола 
иззәтлик еди, чүнки униң қоли билән Худавәндә Аррамға нусрәт бәргән 

еди. У җәң қилишта батур еди, лекин песә болуп қалған еди.  2 Аррамийлар 
бир вақит талиғили чиққанда Исраилниң жутидин бир яш қиз балини әсир 
қилип елип кәлгән еди. Бу өзи Нааманниң хотуниниң хизмитидә туратти.  
3 У өз ханимиға: «Кашки мениң хоҗам Самарийәдики пәйғәмбәрниң қешида 
болса еди. У уни песәликтин сақайтатти» деди.  
4 Бирким берип хоҗисиға буни дәп берип: «Исраилниң жутидин болған 
қиз ундақ-мундақ ейтти» деди.  5 Аррам падишаһи: «Сән барғин. Мән өзәм 
Исраилниң падишаһиға бир хәт әвәтимән» дәп ейтти. У кетип, он талант 
күмүч билән алтә миң шеқәл алтун вә һәм он кишилик кийимни алғач 
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берип,  6 хәтни Исраилниң падишаһиға тапшуруп бәрди. Анда пүтүлгән 
едики: «Бу хәт саңа йәткәндә билгәйсәнки, сән уни песәликтин сақайтқайсән 
дәп мән өз хизмәткарим Нааманни өз қешиңға әвәттим».  7 Исраилниң 
падишаһи өз кийимлирини житип ейтти: «Мән Худамуки, кишини өлтүрүп 
тирилдүргәймән. Мана у киши маңа: ‹ Бу адәмни песәликтин сақайтқин› дәп 
хәт бәрди әмәсму? Көрүңларки, у мән билән җедәл қилғили баһанә издәйду» 
деди.  
8 Лекин Худаниң адими Елиша Исраил падишаһиниң өз кийимлирини 
житқинини аңлиғанда падишаһқа хәвәр әвәтип ейтқуздики: «Немишкә өз 
кийимлириңни житиң? У маңа кәлсун. Исраилда бир пәйғәмбәр бар дәп, 
униңға мәлум болсун» деди.  9 Нааман өз атлири вә һарвулири билән келип, 
Елишаниң ишики алдида тохтап турди.  10 Елиша бир хәвәрчи әвәтип, униңға: 
«Берип, Иордан дәриясида йәттә мәртивә суға чүшкин. Ундақ қилсаң, етиң 
оңлинип, пакиз болисән» деди.  11 Лекин Нааман аччиқлинип, йенип кетип 
ейтти: «Мана у мениң қешимға чиқип, Тәңриси Худавәндиниң исмини 
қичқирип, өз қоли билән кесәл җайни силап, песәликни сақайтиду дәп хиял 
қилдим.  12 Дәмәшиқниң дәриялири Абана билән Парпар Исраилниң һәммә 
сулиридин әвзәл әмәсму? Пакиз болмақ үчүн уларға чүшсәм болмамти?» 
дәп аччиқлап йолға кәтти.  
13 Лекин униң хизмәткарлири униң қешиға берип, униңға сөз қилип ейтти: 
«Әй атимиз, әгәр пәйғәмбәр саңа тәс бир иш буйруған болса, қилмамтиң? 
Амма у саңа: ‹ Суға чөмүлүп пакиз болғин› дегәндин кейин қанчә ошуқрақ 
унимақ керәк еди әмәсму?» деди.  14 Шуни дегәндә у чүшүп берип, Худаниң 
адиминиң сөзигә мувапиқ Иорданға йәттә мәртивә чөмүп, пакиз болди. 
Шундақки, униң ети оңлинип, яш балиниң етидәк болди.  
15 Андин кейин у өзи һәммә дәбдәбиси билән Худаниң адимигә йенип берип, 
өйигә кирип, униң қешида туруп ейттики: «Мана әмди билдимки, пүтүн йәр 
йүзидә Исраилдикидин башқа Худа йоқтур. Әмди өз қулуңдин бир һәдийә 
қобул қилғин».  16 Лекин у өзи: «Мән бәндиси болған тирик Худавәндә билән 
қәсәм қилимәнки, һечнемини қобул қилмаймән» деди. У тола ялвурсиму, 
һеч қобул қилмиди.  17 Нааман ейтти: «Болмиса қулуңға топидин икки 
қечирниң йүки берилсун, чүнки қулуң мундин кейин Худавәндидин 
башқа тәңриләргә, хаһи көйдүридиған қурбанлиқ хаһи союм қурбанлиқни 
кәлтүрмәйду.  18 Лекин Худавәндә қулуңға бир ишни кәчүрсун: Хоҗамниң 
өзи мениң қолумға йөлинип баш әгмәк үчүн Риммонниң бутханисиға 
кирсә, мән Риммонниң бутханисида тиз пүксәм, Худавәндә мән қулуңға тиз 
пүкүшүмни кәчүрсун» деди.  19 У униңға: «Аман-есән барғин» десә, у униңдин 
кетип, азғина йол маңди.  
20 Худаниң адими Елишаниң хизмәткари Гехази: «Мана хоҗам у аррамлиқ 
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Нааманни униң елип кәлгән нәрсилиридин һечнемини алмай кәткили 
қойди. Тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, униң кәйнидин жүгүрүп, 
бир нәрсә тапай» дәп өз көңлидә ейтти.  21 Шуни дәп, Гехази Нааманниң 
кәйнидин жүгүрди. Нааман биркимниң кәйнидин жүгүргинини көрүп 
һарвудин чүшүп, униң алдиға берип: «Һәммә иш течлиқму?» дәп сориди.  22 У 
ейтти: «Течлиқ. Амма өз хоҗам мени әвәтип ейтидуки: ‹ Мана әмди Әфраим 
тағлиридин пәйғәмбәр шагиртлиридин икки йигит мениң қешимға кәлди. 
Буларға бир талант күмүч билән икки кишилик кийимни бәрсун› дәп ейтти» 
деди.  23 Нааман: «Икки талант күмүчни қобул қилғин» дәп уни зорлап, икки 
талант күмүчни икки халтиға боғип қоюп, икки кишилик кийимни чиқирип, 
икки хизмәткариға көтәргили бәрсә, улар буни Гехазиниң алдида көтирип 
маңди.  24 Лекин дөңлүккә йәткәндә у өзи уларниң қоллиридин нәрсиләрни 
елип, өйигә тиқип қоюп, адәмләрни кәткүзди.  
25 Андин у кирип, өз хоҗисиниң қешида турди. Елиша униңдин: «Әй Гехази, 
нә йәргә берип кәлдиң?» дәп сориди. У җавап бәрдики: «Қулуң һеч йәргә 
бармиди».  26 У униңға ейтти: «Бир киши һарвусидин чүшүп йенип, сениң 
алдиңға чиққанда мениң роһум сән билән әмәсмиди? Әмди өзәңгә күмүч 
билән кийим, зәйтун билән үзүмзарлиқлар, қой билән кала, хизмәткар билән 
дедәкләр алидиған вақитму?  27 Мана Нааманниң песәлики сән билән нәслиңгә 
әбәдкичә чаплишип қалиду» деди. Шуниң билән у өзи песәликтин қардәк ақ 
болуп қелип, униң қешидин чиқип кәтти.  

Палтиниң төмүри ләйләп чиқиши

6 1 Пәйғәмбәр шагиртлири Елишаға сөзләп: «Мана сениң алдиңда олтаридиған 
йеримиз бизгә тар кәлди.  2 Иорданға берип, андин һәр биримиз бирдин 

яғач елип келип, олтаридиған бир өй ясайли» десә, у: «Бериңлар» дәп җавап 
бәрди.  3 Лекин уларниң бири: «Илтипат қилип, қуллириң билән барғин» 
дәп ейтти, «У биллә барай» дәп,  4 улар билән кәтти. Улар Иорданға йәткәндә 
дәрәқ кәскили башлиди.  5 Лекин уларниң бири дәрәқ кәскили турғанда 
палтиниң төмүри суға чүшүп кәтти. У бир қичқирип: «Вай хоҗам, бу палта 
өтнә елинған еди» десә,  6 Худаниң адими: «Нә йәргә чүшти?» дәп сориди. У 
чүшкән йәрни көрситип бәрди. У вақит у өзи бир яғач кесип у йәргә ташлап 
қойди. Ташлиғанда төмүр ләйләп чиқти.  7 У: «Уни қолуңға алғин» дегәндә у 
киши қоли узитип уни алди.  
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Елиша Аррамниң қошунни падишаһниң алдиға апирип қойиду
8 Аррамниң падишаһи Исраил билән җәң қилатти. Өз адәмлири билән 

палан йәрдә чедир тиктүрәй дәп, мәслиһәт қилишқанда,  9 Худаниң адими 
Исраилниң падишаһиға хәвәр әвәтип: «Палан йәргә бериштин еһтият 
қилғин, чүнки аррамийлар у йәргә тошумақчидур» дәп ейтқузди.  10 У вақит 
Исраилниң падишаһи Худаниң адими: «Еһтият қилғин» дәп ишарәт қилған 
йәргә киши әвәтип, анда еһтият қилатти. Бу иш бир-икки болмай, толирақ 
мәртивә вәқә болди.  11 Бу сәвәбтин Аррамниң падишаһи көңлидә тола беарам 
болуп, өз адәмлирини қичқирип, уларға ейтти: «Бизниңкиләрниң қайсиси 
Исраил падишаһиниң тәрипидә екән дәп, маңа ейтип берәлмәмсиләр?» деди.  
12 Лекин хизмәткарлириниң бири ейттики: «Әй хоҗам, падишаһ ундақ әмәс. 
Бәлки Исраилдики Елиша дегән пәйғәмбәр сән ятмақ өйүңдә қилған сөзүңни 
падишаһиға ейтип бериду».  13 У ейтти: «Берип, бар йерини тепип келиңлар. 
Мән киши әвәтип, уни туттурай» деди. Улар: «У Дотанда бар екән» дәп униңға 
хәвәр бәрди.  14 У вақит анда ат билән һарвулар маңдуруп, бир чоң қошунни 
әвәтти. Улар кечиси анда келип, шәһәрни қоршивалди.  
15 Худаниң адиминиң хизмәткари әтигәндә сәһәр қопуп чиқса, мана бир 
қошун атлар вә һарвулар билән шәһәрни қоршап туриду. Хизмәткар униңға: 
«Вай хоҗам, қандақ қилайли?» дәп ейтти.  16 Лекин у ейтти: «Қорқмиғин, мана 
биз билән болғанлар улар билән болғанлардин толидур» деди.  17 Елиша дуа 
қилип: «Әй Худавәндә, униң көзлирини көрәлигидәк қилип ачқин» деди. У 
вақит Худавәндә йигитниң көзлирини ачти, шундақки, Елишаниң чөрисидә 
пүтүн тағниң от ялқунидин болған ат билән һарвулардин толғинини көрди.  
18 Аррамийлар чүшүп, униң тәрипигә кәлгәндә Елиша Худавәндигә дуа қилип: 
«Бу хәлиқни корлуқ билән урғин» деди. У вақит Елиша дуа қилғандәк уларни 
корлуқ билән урди.  
19 Елиша уларға ейтти: «Бу раст йол әмәс, раст шәһәр һәм әмәс. Мениң 
кәйнимдин келиңлар. Силәрни издигән адәмниң қешиға башлап барай» дәп, 
уларни Самарийәгә башлап барди.  20 Лекин Самарийәгә кәлгәндә Елиша: «Әй 
Худавәндә, буларниң көзлирини көргидәк қилип ачқин» деди. Худавәндә 
уларниң көзлирини ачқанда өзиниң Самарийәниң оттурисида болғинини 
көрди.  21 Исраилниң падишаһи уларни көргәндә: «Ай атам, уларни урайму, 
урайму?» дәп Елишадин сориди.  22 У ейтти: «Уларни урмайсән. Қилич вә яйиң 
билән әсир қилғанлириңни урмайсән әмәсму? Уларниң алдида йегүлүк билән 
ичкүлүк қойғин. Улар йәп-ичип, өз хоҗисиға йенип барсун» деди.  23 У вақит 
уларға чоң бир аш тәйяр қилдуруп, улар таам йәп-ичкәндин кейин кәткили 
қойди вә улар өз хоҗисиға йенип барди. Андин кейин аррамий әскәр топлири 
Исраилниң жутиға кирмәйтти.  
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Аррамниң падишаһи Бәнһадад Самарийәни қоршивелиду
24 Андин кейин Аррамниң падишаһи Бәнһадад һәммә қошунини йиғип 

чиқип, Самарийәни қоршиди.  25 Самарийәни қоршиғанда анда ундақ чоң 
ачарчилиқ болдики, бир ешәк каллисиға сәксән шеқәл күмүч вә кәптәр 
майиқиниң бир қачисиниң төрттин бири бәш шеқәл күмүчкә келәтти.  
26 Исраилниң падишаһи сепилниң үстидә чиқип йүргәндә бир хотун униңға 
хитаб қилип ейтти: «Әй хоҗам падишаһ, ярдәм бәргин».  27 У ейттики: «Әгәр 
Худавәндә саңа ярдәм бәрмисә, мән саңа нә йәрдин ярдәм таптуралай, әҗәба 
хамандинму яки өзәм сиққучидинму?»  28 Падишаһ йәнә униңдин: «Немә 
дәрдниң бар?» дәп сориди. У ейтти: «Мана бу хотун маңа: ‹ Оғлуңни бәргин. 
Бүгүн уни йәйли. Әтә мениң оғлумни йәйли› дәп ейтти.  29 У вақит мениң 
оғлумни пишуруп йедуқ. Әтиси мән униңға: ‹ Әмди сән оғлуңни бәргин, уни 
йәйли› дедим лекин у өз оғлини йошуруп қойди» деди.  
30 Падишаһ хотунниң сөзини аңлап, өз кийимлирини житип, өзи сепилдә 
йүргинидә хәлиқ көрдики униң кийиминиң ичидә бәдинигә палас кийгән 
еди.  31 У ейтти: «Әгәр Шафатниң оғли Елишаниң беши бүгүн өз җайида қалса, 
Худа маңа ундақ қилсун, мундақ қилсун, бәлки шуниңдин зиядә қилсун» 
деди.  
32 Амма Елиша өз өйидә ақсақаллар билән биллә олтиришқинида падишаһ 
униң қешиға бир киши әвәтти. Лекин у хәвәрчи униңға йетип бармаста Елиша 
ақсақалларға ейтти: «Мана бу хунхорниң оғли мениң бешимни кәстүргили 
адәм әвәтти. Лекин хәвәрчи кәлгәндә еһтият қилип ишикни тақап, уни 
ишиктә тутуңлар. Мана униң кәйнидин кәлгән хоҗисиниң қедиминиң авази 
аңланмамду?» дәп,  33 улар билән сөзләшкинидә хәвәрчи униң қешиға йетип 
келип: «Мана бу бала өзи Худавәндә тәрипидин кәлди. Худавәндигә йәнә 
қандақ үмүт бағлиялаймән?» дәп ейтти.  

Елиша Самарийәниң қутқузулушини алдин ейтиду

7 1 Лекин Елиша ейтти: «Худавәндиниң сөзини аңлаңлар. Худавәндә мундақ 
ейтидуки: ‹ Әтә мушу вақит билән Самарийәниң дәрвазисида бир күрә ақ 

ун бир шеқәлгә вә икки күрә арпа бир шеқәлгә келиду» деди.  2 Амма падишаһ 
қолиға йөләнгән сәрдар Худаниң адимигә: «Худавәндә асманда пәнҗириләр 
қойсиму, бу иш болаламду?» дәп җавап бәрди. У ейтти: «Сән өз көзлириң 
билән көрисән, лекин шуниңдин йемәйсән» деди.  
3 Дәрвазиниң сиртида төрт песә адәм бар еди. Булар дейишип ейттики: 
«Немишкә мунда өлгичилик олтирип қалғаймиз?  4 Шәһәргә кирәйли 
десәк, шәһәрдә ачарчилиқ болғач андаму өлимиз. Бу йәрдә олтарсақму 
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өлимиз. Қопуп, аррамийларниң қошуниға өтүп кетәйли. Бизни тирик қойса, 
тирик қалимиз. Бизни өлтүрсә, өләйли.  5 Шуни дейишип, улар кәчқурунда 
аррамийларниң ләшкәргаһиға барғили қопти. Ләшкәргаһниң четигә йәтсә, 
мана һеч киши йоқ екән.  6 Чүнки Худавәндә аррамийларниң ләшкәргаһида 
һарву билән атларниң вә бир чоң қошунниң шавқунини аңлатқан еди. 
Шуни аңлап, улар бир-биригә ейтқан едики: «Исраилниң падишаһи шәксиз 
хиттийларниң падишаһлирини вә мисирлиқларниң падишаһлирини бизниң 
үстимизгә чүшкили иҗаригә апту» дәп,  7 кәчқурунда қопуп, чедирлирини, 
ат билән ешәклирини ташлап, ләшкәргаһни шу һалда қоюп, өз җанлирини 
қутқузмақ үчүн қачқан еди.  
8 Писәләр ләшкәргаһниң четигә кәлгәндә бир чедирға кирип, йәп-ичип, 
андаки күмүч билән алтунни вә кийимләрни елип кетип йошурди. Андин 
йенип келип, йәнә бир чедирға кирип, андаки нәрсиләрни һәм елип кетип 
йошурди.  9 Лекин андин бир-биригә ейттики: «Биз қилған иш яхши әмәс. 
Бу күн бир хуш хәвәрниң күнидур. Шүк туруп, әтигичә сақлап турсақ, бизгә 
яман болиду. Униң үчүн әмди берип, падишаһниң ордисида бу хәвәрни 
аңлитайли» дәп,  
10 берип, шәһәрниң дәрвазисидики пасибанларни қичқирип, уларға: «Биз 
аррамийларниң ләшкәргаһиға чиқсақ, мана һеч адәм йоқ вә һеч бир адәмниң 
авази аңланмай, бәлки ат билән ешәкләр бағлақлиқ болуп, чедирлар 
балдурқидәк туриду» деди.  11 Дәрвазидики пасибанлар шуни елан қилип, 
падишаһниң ордисиға хәвәрни йәткүзди.  
12 Падишаһ кечиси қопуп, өз адәмлиригә ейтти: «Аррамийлар бизниң 
тоғримизда немә мәслиһәт қилғинини силәргә дәп берәй. Бизниң ачлиқ 
тартқинимизни билип, ләшкәргаһтин чиқип, сәһрада йошурувелип: ‹ 
Исраилийлар шәһәрдин чиқса, биз уларни тирик тутуп, шәһәргә кирәйли› 
дәп ойлайду» деди.  13 Лекин адәмлириниң бири җавап берип ейтти: «Бу 
йәрдә қалған атларниң бәшини елип, көрүп бақмақ үчүн кишиләр әвәтәйли. 
Чүнки уларниң әһвали мунда қалған Исраилниң һәммә халайиқидин вә 
Исраилниң һәммә өлүп кәткән халайиқидин яманрақ болмайду» деди.  
14 У вақит икки һарву билән тартидиған атлирини тәйяр қилди вә падишаһ 
уларни аррамийларниң қошуниниң кәйнидин әвәтип: «Чиқип көрүп 
беқиңлар» дәп буйруди.  15 Булар уларниң кәйнидин Иорданғичә барди вә 
мана йол һәр йәрдә аррамийлар алдирап қачқинида ташливәткән кийим 
билән башқа нәрсиләрдин толған еди. Әвәтилгәнләр йенип келип, падишаһқа 
шуни хәвәр бәрди .  16 У вақит хәлиқ чиқип, аррамийларниң ләшкәргаһини 
талиди. Худавәндә ейтқандәк бир күрә ақ ун бир шеқәлгә вә икки күрә арпини 
бир шеқәлгә кәлди.  17 Амма падишаһ қолиға йөләнгән сәрдар падишаһниң 
буйруқи билән дәрвазидин хәвәр алғили қоюлған еди. Лекин хәлиқ уни 
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дәрвазида путлириниң астида бесип қойди вә у өзи Худаниң адими падишаһ 
униңға кәлгән вақитта ейтқинидәк дәссилип өлди.  18 Чүнки Худаниң адими 
падишаһқа: «Әтиму шу вақит билән икки күрә арпа бир шеқәлгә вә бир күрә 
ақ ун бир шеқәлгә келиду» дегән еди.  19 Амма сәрдар Худаниң адимигә: «Әгәр 
Худавәндә асманда пәнҗириләр қойсиму, бу иш болаламду?» дәп ейтса, у 
өзи: «Сән өз көзлириң билән көрисән, лекин шуниңдин йемәйсән» дәп 
ейтқан еди.  20 Униңға һәм ундақ болди, чүнки хәлиқ уни дәрвазида дәпсәндә 
қилип өлтүрди.  

Елишаниң шунәмий хотунға бәргән мәслиһәт 

вә падишаһниң ярдими

8 1 Елиша өзи оғлини тирилдүргән хотунға сөз қилип: «Сән қопуп, өз өй 
хәлқиң билән берип, қәйәрдә олтаридиған җай тапсаң, анда олтарғин, 

чүнки Худавәндә ачарчилиқ болсун дәп буйруду. Ачарчилиқ бу жутқа һәм 
келип, йәттә йилғичә түгимәй болиду» деди.  2 У вақит хотун қопуп, Худаниң 
адими ейтқандәк қилип, өз өй хәлқи билән берип, филистинийләрниң 
жутида йәттә йилғичә турди.  
3 Лекин йәттә йил өткәндә хотун филистинийләрниң жутидин йенип 
келип, өз өй билән зимини тоғрисидин падишаһқа әрз қилғили барди.  
4 Падишаһ Худаниң адиминиң хизмәткари Гехази билән сөзлишип, униңға: 
«Елиша қилған һәммә чоң ишларни маңа дәп бәргин» деди.  5 У униң бир 
өлүкни тирилдүргинини падишаһқа дәп берип турғинида, Елиша оғлини 
тирилдүргән хотун өзи өй зимини тоғрисида падишаһқа әрз қилғили кәлди. 
Гехази ейтти: «Әй хоҗам падишаһ, Елиша оғлини тирилдүргән хотун өзи 
шу болуп, униң оғли будур» деди.  6 Падишаһ хотундин сориғанда у һәммә 
вәқәни униңға дәп бәрди. Андин кейин падишаһ униң билән бир мәһрәмни 
әвәтип, ейтти: «Униң һәммә тәәллуқини яндуруп, өзи жуттин кәткән 
күнидин тартип бу вақитқичә йеридин чиққан һәммә һосулни һәм униңға 
бәргүзгин» деди.  

7 Әмди Елиша Аррам падишаһи Бәнһадад кесәл ятқинида Дәмәшиққә 
кәлди. «Худаниң адими бу йәргә кәлди» дәп падишаһқа хәвәр берилгәндә,  
8 у өзи Хазаәлгә: «Өзәң билән һәдийәләр алғач Худаниң адиминиң алдиға 
берип, униң васитиси билән Худавәндидин мән тоғрилиқ: ‹ У бу кесәлдин 
сақийидуму әмәсму?› дәп сориғин» деди.  9 Хазаәл болса өзи билән 
Дәмәшиқниң һәммидин яхши мелидин қириқ төгә йүк алғач униң алдиға 
берип, қешида туруп ейтти: «Оғлуң Аррамниң падишаһи Бәнһадад мени 
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әвәтип, бу кесәлдин сақийимәнму әмәсму?» дәп сорайду.  10 Елиша униңға: 
«Берип: ‹ Сақийисән› дәп ейтқин. Лекин Худавәндә маңа билдүргәнки, һәр 
қандақ болса, өлиду» деди.  
11 Худаниң адими хиҗил болғичилик униңға тикилип қарап, йиғлиғили 
башлиди.  12 Хазаәл: «Хоҗам немишкә йиғлайду?» дәп сориди. У ейтти: 
«Мән сениң бәни-Исраилға қилидиған яман ишиңни билимән. Сән уларниң 
қорғанлирини көйдүрүп, йигитлирини қилич билән өлтүрүп, ушшақ 
балилирини әздүрүп, һамилдар хотунларниң қеринлирини йериветисән. 
Шуни билип йиғлаймән» деди.  13 Хазаәл ейтти: «Мән иттәк болған қолуң 
кимдурмәнки, ундақ чоң ишларни қилғаймән». Елиша сөзләп: «Худавәндә 
маңа мәлум қилғанки, сән Аррамниң падишаһи болисән» деди.  14 У өзи 
Елишаниң қешидин чиқип, хоҗисиниңкигә барди. У униңдин: «Елиша саңа 
немә ейтти?» дәп сориди. «У сән тоғрилиқ: ‹ Сақийиду› дәп ейтти» деди.  
15 Лекин әтиси у униң йотқанни елип, суға чилап, йүзигә япти. Буниң билән 
у өлди вә Хазаәл униң орнида падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһорам

16 Исраилниң падишаһи Ахабниң оғли Йорамниң сәлтәнитиниң бәшинчи 
йилида Йәһошафат техи Йәһуданиң үстидә падишаһ болған вақтида 
Йәһошафатниң оғли Йәһорам Йәһуданиң падишаһи болди.  17 Падишаһ 
болғанда у оттуз икки яшқа кирип, Йерусалимда сәккиз йил сәлтәнәт қилди.  
18 Амма Ахабниң ханидани қилғандәк у Исраил падишаһлириниң йолида 
йүрүп, Худавәндиниң көзлиридә яман болғанни қилди, чүнки Ахабниң 
қизи униң хотуни еди.  19 Лекин Худавәндә Давутқа: «Сән билән оғуллириңға 
әбәдкичә өчмәйдиған бир чирағ берәй» дегән вәдисигә мувапиқ бәндиси 
Давутни хатирә қилип, Йәһудани хараб қилғили халимиди.  
20 Униң күнлиридә Едом Йәһуданиң падишаһлиқиға асийлиқ қилип, өзигә 
бир падишаһ тиклиди.  21 У вақит Йорам һәммә җәң һарвулири билән Заирға 
чиқип, өзини қоршап турған едомийларға кечиси һуҗум қилип, уларни 
мәғлуп қилип һарвуларниң сәрдарлирини урди. Амма хәлиқ өз өйлиригә 
қечип кәтти.  22 Лекин Едом Йәһуданиң итаитидин чиқип, бу вақитқичә 
айрилғандур. У вақит Либна һәм асий болуп кәтти.  
23 Йорамниң башқа ишлири вә қилғининиң һәммиси болса Йәһуда 
падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  24 Йорам өз ата-бовилириниң 
арисида раһәт тепип, Давутниң шәһиридә ата-бовилири җайида дәпнә 
қилинди.  
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Йәһуданиң падишаһи Ахазя

25 Исраилниң падишаһи Ахабниң оғли Йорамниң сәлтәнитиниң он иккинчи 
йилида Йәһуда падишаһи Йәһорамниң оғли Ахазя Йәһудаға падишаһ болди.  
26 Ахазя падишаһ болғанда йигирмә икки яшқа кирип, Йерусалимда бир йил 
сәлтәнәт қилди. Аниси Аталя дәп атилип, Исраилниң падишаһи Омриниң 
қизи еди.  27 Ахазя Ахабниң ханиданиниң йолида йүрүп, Ахабниң ханидани 
қилғандәк Худавәндиниң көзлиридә яман болғанни қилди. У һәм Ахабниң 
күйоғли еди.  
28 У өзи Ахабниң оғли Йорам билән һәмраһ болуп, Гилиядтики Рамотқа 
чиқип, Аррамниң падишаһи Хазаәл билән соқушти. Лекин аррамийлар 
Йорамни зәхимләндүрди.  29 У вақит Йорам падишаһ Рамада аррамийларниң 
падишаһи Хазаәл билән соқуп, қенида аррамийлардин йегән зәхимлиридин 
сақайғили Йизрәәлгә йенип кәтти. Йәһуданиң падишаһи Йәһорамниң оғли 
Ахазя Ахабниң оғли Йорам кесәл болғач уни йоқлиғили Йизрәәлгә барди.  

Җеһу Исраилниң падишаһи болиду

9 1 Елиша пәйғәмбәр өзи пәйғәмбәр шагиртлириниң бирини қичқирип, 
униңға ейтти: «Белиңни бағлап, бу яғ шешисини қолуңға елип, Гилиядтики 

Рамотқа барғин.  2 У йәргә йәткәндә Йеһу бән-Яһошафат бән-Нимшини тепип, 
өйгә кирип, уни биллә олтиришқан бурадәрлиридин елип, ичкирки өйгә 
башлап киргүзгин.  3 Андин яғ шешисини елип, бешиға төкүп: ‹ Худавәндә 
мундақ ейтидуки: «Мән сени Исраилға падишаһ болушқа мәсиһлидим»› 
дегин. Шуни дәп тохтимай ишикни ечип, қечип кәткин» деди.  
4 У вақит пәйғәмбәрниң шагирти болған йигит кетип, Гилиядтики Рамотқа 
барди.  5 У йәргә кәлгәндә мана қошунниң сәрдарлири анда олтариду. У 
ейтти: «Әй сәрдар, саңа бир сөзүм бар». Йеһу: «Қайсимизға?» дәп сориди. У: 
«Сән өзәңгә, әй сәрдар» деди.  6 У қопуп, өйгә кирди. Йигит униң бешиға яғни 
төкүп, ейтти: «Исраилниң Тәңрисини Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Мән 
сени Худавәндиниң хәлқигә, йәни Исраилға падишаһ болушқа мәсиһлидим.  
7 Сән өз хоҗаң Ахабниң ханиданини йоқитисән, чүнки өз бәндилирим 
пәйғәмбәрләр үчүн, шундақла Худавәндиниң һәммә бәндилириниң қени 
үчүн Изабәлдин интиқам алай.  8 Ахабниң һәммә ханидани йоқилиду. 
Ахабниң Исраилдики ханиданидин һәммә әркәкни, хаһи кичик, хаһи чоң 
болса һәммисини һалак қилимән.  9 Нәбатниң оғли Йәробиамниң ханиданиға 
вә Ахияниң оғли Башаниң өйигә қилғандәк Ахабниң ханиданиға қилимән.  
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10 Иштлар Изабәлни Йизрәәлниң етиз йеридә йәп кетиду. Һеч ким уни дәпнә 
қилмайду›». Шуни дәп ишикни ечип, қечип кәтти.  11 Йеһу өз хоҗисиниң 
адәмлиригә йенип кәлгәндә улар униңдин соридики: «Һәммә иш течлиқму? 
Бу сараң киши саңа немишкә кәлди?» У уларға ейтти: «Шу адәм билән бәргән 
хәвәрни билисиләр әмәсму?» деди.  12 Лекин улар: «Ялған ейтмай бизгә дәп 
бәргин» десә, у ейтти: «Маңа ундақ-мундақ сөз қилип: ‹ «Сени Исраилниң 
үстидә падишаһ болушқа мәсиһлидим» дәп Худавәндә ейтиду› дәп ейтти» 
деди.  13 У вақит уларниң һәр бири либаслирини селип пәләмпәйдә йейип 
униңға паяндаз қилип, канай челип: «Йеһу падишаһ болди» дәп қичқиришти.  
14 Андин кейин Йеһу бән-Яһошафат бән-Нимши Йорамға хиянәт қилди. 
У вақит Йорам билән һәммә Исраил Гилиядтики Рамотта туруп, у җайни 
Аррамниң падишаһи Хазаәлниң һуҗумидин сақлайтти.  15 Лекин Йорам 
падишаһ Аррамниң падишаһи Хазаәл билән соқушқанда аррамийлардин 
йегән зәхимлиридин сақаймақ үчүн Йизрәәлгә йенип барған еди. Йеһу 
ейтти: «Силәргә яхши көрүнсә, киши Йизрәәлгә берип хәвәр бәрмисун дәп, 
һеч ким шәһәрдин қачмисун.  

Падишаһ Йорам вә падишаһ Ахазяниң өлүми

16 Шуни дәп, Йеһу һарвусиға минип, Йизрәәлгә барди. Йорам анда 
кесәл ятқач Йәһуданиң падишаһи Ахазя уни йоқлиғили чүшүп барған 
еди.  17 Йизрәәлниң мунарида турған пасибан Йеһуниң адәмләр топини 
көргәндә: «Бир топ адәмни көримән» дәп ейтти. Йорам ейтти: «Бир атлиқ 
киши уларниң алдиға әвәтип: ‹ Һәммә иш течлиқму?› дәп соратқин» десә,  
18 бир киши атқа минип, униң алдиға берип: «‹ Һәммә иш течлиқму?› дәп 
падишаһ сорайду» деди. Йеһу сөзләп: «Течлиқму әмәсму буниң билән немә 
кариң бар? Йенип, мениң кәйнимдин кәлгин» деди. Пасибан хәвәр берип 
ейтти: «Хәвәрчи уларға йетип барди, лекин йенип кәлмәйду».  19 У вақит 
у йәнә бир атлиқ кишини әвәтти. У йетип берип: «‹ Һәммә иш течлиқму?› 
дәп падишаһ сорайду» деди. Йеһу сөзләп: «Течлиқму әмәсму буниң билән 
немә кариң бар? Йенип, мениң кәйнимдин кәлгин» деди.  20 Пасибан йәнә 
хәвәр берип: «Бу һәм уларға йетип барди, лекин йетип кәлмәйду. Уларниң 
һарву һайдиши Нимшиниң оғли Йеһуниң һайдишидәк екән, чүнки сараңдәк 
һайдайду» деди.  
21 Йорам өзи: «Һарвуни қетиңлар» дәп буйруғанда униң һарвусини қатти. 
Андин Исраилниң падишаһи Йорам билән Йәһуданиң падишаһи Ахазя һәр 
бири өз һарвусиға чиқип, Йеһуниң алдиға берип, йизрәәллик Наботниң 
етизлиқида униң билән учрашти.  22 Йорам Йеһуни көргәндә: «Әй Йеһу, 
һәммә иш течлиқму?» дәп сориди. У ейтти: «Анаң Изабәл бузуқчилиқ қилип, 
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шунчә тола җадугәрлик қилип турғичилик қандақ течлиқ болиду?» деди.  
23 У вақит Йорам һарвуни яндуруп: «Әй Ахазя асийлиқ қопти» дәп Ахазяға 
қичқирип қачти.  24 Лекин Йеһу өз ясини қолиға елип, оқ селип Йорамниң 
кәйни тәрипидин униң икки қолиниң арилиқиға қаритип атса, оқяси униң 
йүрикидин баш тартип чиқип, у өз һарвусида йиқилип чүшти.  25 Йеһу 
өз йенидики палван Бидқарға ейтти: «Уни елип, йизрәәллик Наботниң 
етизлиқида ташлиғин. Ядиңға кәлтүргинки, мән билән сән униң атиси 
Ахабниң кәйнидин улақлинип маңғанда Худавәндә униң тоғрисида бу 
вәһийни кәлтүрдики:  26 ‹ Түнүгүн Наботниң қени билән униң оғуллириниң 
қенини көрмидимму?› дәп Худавәндә ейтиду. ‹ Мана бу етизлиқида саңа 
яндуримән› дәп Худавәндә ейтиду. Әмди Худавәндиниң шу сөзигә мувапиқ 
уни елип бу йәргә ташлиғин».  
27 Йәһуданиң падишаһи Ахазя буни көргәндә бағдики имарәтниң тәрипигә 
қачти. Лекин Йеһу кәйнидин қоғлап: «Уни һәм уруңлар» дәп буйруғанда уни 
Йиблеамдики Гур егизликидә урди. Лекин у Мәгиддоғичә қечип анда өлди.  
28 У вақит униң адәмлири уни һарвуда Йерусалимға елип берип, Давутниң 
шәһиридә ата-бовилириниң җайида өз қәбридә дәпнә қилди.  29 Ахабниң 
оғли Йорамниң сәлтәнитиниң он биринчи йилида Ахазя Йәһуданиң үстидә 
падишаһ болған еди.  

Изәбәлниң өлүми

30 Амма Йеһу Йизрәәлгә кәлди. Изабәл шуни аңлап, көзлиригә сүрмә 
тартип, бешини зиннәтләп пәнҗиридин қарап,  31 Йеһу дәрвазидин киргәндә: 
«Әй Зимри, әй өз хоҗаңни өлтүргүчи, һәммә иш течлиқму?» дәп қичқарди.  
32 Йеһу йүзини пәнҗириниң тәрипигә қаритип: «Мениң тәрипимдә 
туридиған ким, ким бар?» дәп сориса, икки-үч мәһрәм пәнҗиридин униңға 
қариди.  33 У: «Уни төвәнгә ташлаңлар» дәп буйруғанда, улар уни төвәнгә 
ташлиди. Шундақки, һәм тамға, һәм атлириға қени чечилди. У уни паймал 
қилип, үстидин өтүп кәтти.  34 Андин өйгә кирип, йәп-ичкәндин кейин 
ейтти: «У мәлун хотундин хәвәр елип, уни дәпнә қилиңлар. Һәр қандақ 
болса, у шаһзадихан еди» деди.  35 Лекин улар уни дәпнә қилғили барса, 
мана униңдин баш сөңики билән пут қоллиридин башқа һечнемә қалмапту.  
36 Улар йенип келип, бу хәвәрни униңға бәргәндә у ейтти: «Бу иш Худавәндә 
өз бәндиси тишбәлик Елияниң васитиси билән ейтқан сөзигә мувапиқ болуп: 
‹ Йизрәәлниң етизлиқида иштлар Изабәлниң гөшини йәйду.  37 Дәрвәқә 
Изабәлниң өлүки Йизрәәлниң етизлиқида йәргә қиғдәк болуп қелип, һеч 
ким: «Бу Изабәл екән» дейәлмәйду› дегән беҗа кәлтүрүлди» деди.  
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Йеһу Ахабниң ханиданидин қалғанларниң һәммисини өлтүриду 

10 1 Лекин Самарийәдә Ахабниң йәтмиш оғли бар еди. Йеһу Самарийәгә хәт 
пүтүп әвәтип, Самарийәниң улуқлири болған ақсақалларға вә Ахабниң 

оғуллириниң баққучилириға яздики:  2 «Әй өз хоҗаңларниң оғуллирини 
беқип һарву билән атлар сақлап мәһкәм шәһәрдә олтирип ярағ тутқучилар, 
бу хәт силәргә тәккәндә,  3 өз хоҗаңларниң оғуллиридин һәммидин яхши 
болуп яришидиғини илғап, өз атисиниң тәхтигә олтарғузуп, хоҗаңларниң 
ханидани үчүн соқушуңлар.  4 Лекин улар наһайити тола қорқуп: «Мана 
икки падишаһ униңға зит туралмай, биз қандақ зит туралаймиз?» дәп ейтти.  
5 Амма ординиң үстидә турған киши билән шәһәрниң сәрдари вә ақсақаллар 
билән шаһзадиләрни баққучиларниң өзи Йеһуға хәвәр әвәтип: «Биз сениң 
қуллириң болуп, һеч кимни падишаһ қилмай, сән буйруғандәк қилайли. 
Саңа немә яхши көрүнсә, қилғин» дәп ейтқузди.  
6 У вақит у уларға йәнә бир хәт әвәтип: «Әгәр маңа майил болуп, мениң 
сөзлиримни аңлиғили халисаңлар, өз хоҗаңларниң оғуллириниң башлирини 
кәстүрүп, әтә мушу вақит билән Йизрәәлгә мениң қешимға келиңлар» дәп 
пүтти, чүнки шаһзадиләр болса уларни баққан шәһәр улуқлириниң қешида 
туратти.  7 Хәт уларға тәккәндә һәммә йәтмиш шаһзадиләрни өлтүрүп, 
уларниң башлирини севәтләргә селип, Йизрәәлгә униңға әвәтти.  8 Бир 
хәвәрчи келип униңға: «Улар шаһзадиләрниң башлирини кәлтүрди» дәп 
хәвәр бәргәндә у өзи: «Уларни икки дөвә қилип, дәрвазиниң алдида әтигичә 
қоюңлар» дәп,  9 әтигәндә чиқип, анда туруп, һәммә хәлиққә ейтти: «Силәр 
бегунадурсиләр. Мана мән өзәм хоҗамға асийлиқ қилип, уни өлтүрдүм. Лекин 
буларниң һәммисини ким өлтүрди?  10 Әмди билиңларки, Худавәндиниң һеч 
сөзи, йәни Худавәндә Ахабниң ханидани тоғрисидин ейтқан һеч сөз йәргә 
чүшмиди. Чүнки Худавәндә өз бәндиси Елияниң васитиси билән ейтқан 
сөзигә мувапиқ қилди» деди.  11 Андин кейин Йеһу Йизрәәлдә Ахабниң 
ханиданидин қалғанларниң һәммиси билән униң улуқлирини, йеқин 
достлири билән каһинлирини һеч кимни айимай өлтүрди.  
12 Андин қопуп, Самарийәгә барди. Йолда кетип берип, падичиларға тәвә 
Бәйт-Әкәдкә йәткәндә,  13 Йеһу Йәһуда падишаһи Ахазяниң бурадәрлиригә 
учрап, улардин: «Кимдурсиләр?» дәп сориди. Улар ейтти: «Биз Ахазяниң 
бурадәрлири болуп, падишаһниң оғуллири вә мәликиниң оғуллири билән 
көрүшкили баримиз» деди.  14 У: «Уларни тирик тутуңлар» дәп ейтқанда 
уларни тирик тутуп, һәммә қириқ иккилисини өлтүрүп, Бәйт-Әкәдниң 
қудуқиға ташлап, уларниң һеч бирини қоймиди.  15 У өзи у йәрдин кетип 
барғанда униң алдиға чиққан Йәһонадаб бән-Рекабқа салам қилип: «Мениң 
көңлүм сениң тәрипиңгә түз болғандәк сениң көңлүң түзмү?» деди. 
Йәһонадаб: «Дәрвәқә түз» десә, у «Ундақ болса, қолуңни маңа бәргин» деди. 
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У өзи қолини бәргәндә уни һарвусиға елип, өз йенида җай берип,  16 униңға: 
«Мән билән келип, Худавәндә үчүн қилған ғәйритимни көргин» дәп уни өз 
һарвусида олтарғузуп һайдап кәтти.  17 Самарийәгә кәлгәндә Самарийәдә 
Ахабниң ханиданидин қалғанларниң һәммисини уруп өлтүрди. Бу иш 
Худавәндә Елияға ейтқан сөзгә мувапиқ болди.  

Йеһу Баал дегән бутқа ибадәт қилишни тохтитиду

18 Андин Йеһу һәммә хәлиқни йиғдуруп, уларға ейтти: «Ахаб Баалға аз 
ибадәт қилди, лекин Йеһу униңға тола ибадәт қилиду.  19 Униң үчүн Баалниң 
һәммә пәйғәмбәрлирини, униң һәммә қуллири билән һәммә каһинлирини 
маңа қичқириңлар, һеч ким кам қалмисун, чүнки Баалға чоң қурбанлиқ 
қилғум бар. Һәр ким һазир болмиса, өлсун» деди. Лекин Йеһу Баал-
пәрәсләрни йоқатқили қәстләп һейлә қилди.  20 Андин Йеһу: «Баалға хас бир 
һейтни қилиңлар» дәп буйруса, улар буни җакалиди.  21 Йеһу пүтүн Исраилға 
хәвәр бәргәндә һәммә Баал-пәрәслири һеч бири кам қалмай келип, Баалниң 
бәйтигә кирип бир бешидин йәнә бир бешиғичә Баалниң бәйтини толтарди.  
22 У өзи кийимләрдин хәвәр алғучиға: «Һәммә Баал-пәрәсләргә ибадәт 
кийимлирини чиқирип бәргин» десә, у кийимләрни уларға чиқирип бәрди.  
23 Андин кейин Йеһу билән Рекабниң оғли Йәһонадаб Баалниң бәйтигә 
кирди. У өзи Баал-пәрәсләргә: «Көрүп беқиңларки, мунда Худавәндиниң 
бәндилиридин һеч бири болмай, бәлки ялғуз Баал-пәрәсләр болсун» деди.  
24 Улар көйдүридиған қурбанлиқ билән башқа қурбанлиқларни өткүзгили 
киргәндин кейин, Йеһу сәксән адәмни сиртида қоюп, уларға: «Мән силәргә 
тапшуруп бәргән адәмләрдин бири қолуңлардин қутулса, җениниң орнида 
җан берисиләр» деди.  
25 Улар көйдүридиған қурбанлиқни өткүзүп болғанда Йеһу ғулам билән 
палванларға: «Кирип, уларни уруп, һеч кимни чиққили қоймаңлар» дәп 
буйруди. Гулам билән палванлар уларни қилич биси билән уруп, өлүклирини 
ташқири ташливетип, Баалниң бәйтиниң ичкиригә кирип,  26 бутсүрәтлирини 
Баалниң бәйтидин елип чиқип көйдүрди.  27 Андин Баалниң түврүкини чеқип, 
Баалниң бәйтини йиқитип, уни бу күнгичилик әврәзләргә айландуруп қойди.  
28 Йеһу шундақ қилип, Баални Исраилдин чиқарди.  29 Лекин Йеһу Нәбатниң 
оғли Йәробиам өзи Исраилни аздурған гуналиридин өзини йиғмай, Бәйтәл 
билән Дандики алтун мозай сүрәтлиридин нери турмиди.  
30 Худавәндә Йеһуға ейтти: «Сән мениң көзлиримдә һәқ болғинини раст 
қилип, Ахабниң ханиданиға көңлүмдики һәммә нийәтни беҗа қилип 
пүткүзгиниң үчүн сениң оғуллириң төртиничи нәслигичә Исраилниң 
тәхтидә олтариду» деди.  31 Лекин Йеһу пүтүн көңлидин Исраилниң Тәңриси 
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Худавәндиниң қануниға мувапиқ йүргили иҗтиһат қилмиди. Чүнки у өзи 
Йәробиамниң Исраилни аздурған гуналиридин нери турмиди.  
32 У күнләрдә Худавәндә Исраилниң жутидин бәзи парчиларни кәскили 
башлиди. Чүнки Хазаәл уларни Исраилниң һәммә зиминида уруп,  
33 Иорданниң шәриқ тәрипидики пүтүн Гилиядниң жутини, йәни Гад, Рубән 
вә Манассәниң жутиға һучум қилип, Арнон җилғисиниң йенидики Ароәрдин 
тартип Гилияд билән Башанни мәғлуп қиливалди.  34 Йеһуниң башқа ишлири 
билән қилғининиң һәммиси вә сәлтәнитиниң қудрити тоғрисида Исраил 
падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  35 Йеһу өз ата-бовилириниң 
арисида раһәт тепип, Самарийәдә дәпнә қилинди, андин оғли Йәһоахаз униң 
орнида падишаһ болди.  36 Йеһу Исраилниң үстидә Самарийәдә сәлтәнәт 
қилған вақти йигирмә сәккиз йил еди.  

Ахазяниң аниси Аталяниң өлтүрүлүши

11 1 Ахазяниң аниси Аталя өзи оғлиниң өлгинини билгәндә қопуп, һәммә 
шаһзадиләрни өлтүрди.  2 Падишаһниң оғуллири өлтүрүлгинидә 

Йорам падишаһниң қизи, йәни Ахазяниң һәмшириси Йәһошеба уларниң 
арисидин Ахазяниң оғли Йәһоаш билән униң иниканисини тартивелип, 
өлтүрүлмисун дәп, уни ятмақ өйидә йошуруп қойди.  3 Андин кейин 
Худавәндиниң бәйтидә униң қешида туруп, анда алтә йилғичә сақланди. 
Амма Аталя жутта сәлтәнәт қилатти.  
4 Лекин йәттиничи йилда Йәһоядаһ киши әвәтип, сипаһ билән ғуламларниң 
сәрдарлирини елип келип, Худавәндиниң бәйтигә киргүзүп улар билән әһдә-
пәйман қилишип, Худавәндиниң бәйтидә уларға ант ичүрүп, падишаһниң 
оғлини көрсәтти.  5 Андин уларға буйруп ейтти: «Мундақ қилиңларки, шабат 
күнидә пасибанлиқ қилғанлириңларниң үчтин бири падишаһниң ордисида 
пасибанлиқ қилсун.  6 Үч һәссәңларниң бири Сур дегән дәрвазида вә үч 
һәссәңларниң бири ғуламларниң кәйнидики дәрвазида пасибанлиқ қилсун. 
Бу тәриқидә ордини сақлаңлар.  7 Лекин шабат күнидә пасибанлиқ нөвитини 
қилип болған икки һәссәңлар Худавәндиниң бәйтидә падишаһниң қешида 
пасибанлиқ қилсун.  8 Силәр падишаһниң чөрисидә туруп, һәр бириңлар 
яриғини қолида тутуп, бирким сәптин өткили қәстлисә, уни өлтүрүңлар. 
Падишаһ чиқип кирсә, униң билән болуп биллә йүрүңлар» деди.  
9 Сәрдарлар Йәһоядаһ каһин уларға буйруғанниң һәммисини қилип, һәр 
бири өз адәмлирини елип, һәм шабат күнидә пасибанлиқ қилидиғанларни, 
һәм шабат күнидә пасибанлиқтин азат болидиғанларни алғач Йәһоядаһ 
каһинниң қешиға кәлди.  10 Каһин өзи Давут падишаһниңки болуп 
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Худавәндиниң бәйтидә сақланған нәйзә билән сипарларни сәрдарларға 
бәрди.  11 Гуламлар тизилип, һәр бири өз қолида яриғини тутуп, бәйтниң 
оң йенидин тартип бәйтниң чәп йениғичә қурбангаһ билән бәйтни йүзләп, 
падишаһниң чөрисидә турди.  12 Андин кейин падишаһниң оғлини оттуриға 
турғузуп, униң бешиға таҗни қоюп, униңға гуванамини берип, падишаһ 
болушқа мәсиһләп чавак челип: «Падишаһ яшисун» дәп қичқиришти.  
13 Аталя ғулам билән хәлиқләрниң қичқиришини аңлиғанда Худавәндиниң 
бәйтигә хәлиқниң қешиға кирип,  14 қариса, мана падишаһ рәсимгә мувапиқ 
түврүкниң йенида туруп, падишаһниң йенида сәрдарлар билән канайчилар 
тизилип, жутниң һәммә хәлқи хушлуқ қилип канай чалиду. Шуни көрүп, 
Аталя өз кийимлирини житип: «Хиянәт болди, хиянәт болди» дәп қичқарди.  
15 Амма Йәһоядаһ каһинниң өзи ләшкәрләрни башлиған сәрдарларға: 
«Уни сәпләрниң оттурисидин чиқириңлар. Бирким униңға әгәшсә, қилич 
билән өлтүрүлсун» дәп буйруди, чүнки каһин: «У Худавәндиниң бәйтидә 
өлтүрүлмисун» дәп ейтқан еди.  16 Улар уни тутуп, атлар падишаһниң 
ордисиға киридиған йолға кәлгәндә, анда уни өлтүрди.  
17 Йәһоядаһ: «Худавәндиниң хәлқи болайли» дәп, Худавәндиниң вә падишаһ 
билән хәлиқниң оттурисида бир әһдә түзүп, падишаһ билән хәлиқниң 
оттурисида һәм бир әһдә бағлиди.  18 Хәлиқниң һәммиси Баалниң бәйтигә 
берип, уни йиқитип, қурбангаһлири билән бутсүрәтлирини чеқип парә-парә 
қилип, Баалниң каһини Матанни қурбангаһларниң алдида өлтүрди. Андин 
кейин каһин Худавәндиниң бәйтигә пасибанлар тәйинләп қойди.  19 Андин 
сәрдарлар билән сипаһларни, ғуламлар билән жутниң һәммә хәлқини 
өзи билән елип, падишаһни Худавәндиниң бәйтидин башлап пасибан 
дәрвазисидин падишаһниң ордисиға киргүзүп, уни падишаһлиқ тәхтигә 
олтарғузди.  20 Жутниң һәммә хәлқи хуш болуп, шәһәр тинич болуп қалди. 
Улар Аталяни падишаһниң ордисида қилич билән өлтүргән еди.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһоаш

12 1 Йәһоаш йәттә яшқа киргәндә падишаһ болди.  2 Йеһуниң 
сәлтәнитиниң йәттиничи йилида Йәһоаш падишаһ болуп, қириқ йил 

Йерусалимда сәлтәнәт қилди. Униң аниси Зибя дәп атилип, Бәршебадин 
еди.  3 Йәһоаш Йәһоядаһ каһин униң муәллими болған һәммә күнлирида 
Худавәндиниң көзлиридә яхши болғинини қилди .  4 Лекин қурбанлиқ 
егизликлирини йоқатмиди, бәлки хәлиқ қурбанлиқ егизликлиридә хушбуй 
исриқ яндуратти.  5 Йәһоаш хәлиққә ейтти: «Худавәндиниң бәйтигә берилип 
муқәддәс қилған һәммә пул, хаһи һәр киши үчүн тохтитилғанға мувапиқ 
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берилидиған нәқ пул болса, хаһи бирким көңүл хушидин Худавәндиниң 
бәйтигә кәлтүридиған һәммә пул болса,  
6 каһинларниң һәр бири шуни хәзиничиләрдин тапшурувелип, буниң 
билән Худавәндиниң бәйтиниң сунған йәрлирини растлап, қәйәрдә сунған 
йери болса оңлатсун» деди.  7 Лекин Йәһоаш падишаһниң сәлтәнитиниң 
йигирмә үчинчи йилида каһинлар бәйтниң сунған йәрлирини техи 
оңлимиған еди.  8 У вақит Йәһоаш падишаһ Йәһоядаһ каһин билән қалған 
каһинларни қичқирип, уларға ейтти: «Немишкә бәйтниң сунған йәрлирини 
оңлимайсиләр. Мундин кейин хәзиничиләрдин пул тапшурувалмай, бәлки 
бәйтниң сунған йәрлирини оңлимақ үчүн бериңлар».  
9 Каһинлар: «Биз, хаһи хәлиқтин пул тапшурувалмай, хаһи бәйтниң сунған 
йәрлирини оңлайдиған ишқа арилашмаймиз» дәп мақуллашти.  10 Амма 
Йәһоядаһ каһин бир сандуқни елип келип, ағзиға бир төшүк тешип, уни 
қурбангаһниң йенида Худавәндиниң бәйтиниң киридиған йәрниң оң 
тәрипидә қойди. Дәрвазини сақлайдиған каһинлар Худавәндиниң бәйтигә 
кәлтүрүлгән пулниң һәммисини анда қойди.  11 Улар сандуқта тола пул 
болғинини көргәндә падишаһниң катипи билән улуқ каһин бәйткә чиқип, 
Худавәндиниң бәйтидики пулни халтиға чигип санап қойди.  12 Андин кейин 
улар саналған пулни Худавәндиниң бәйтини оңлайдиған ишларниң үстидә 
турғучиларға бәрди. Булар болса пулни Худавәндиниң бәйтини оңлайдиған 
яғаччи билән тамчиларға,  13 ташчи билән таштирашлар вә һәм Худавәндиниң 
бәйтиниң сунған йәрлирини оңлитишқа лазим болидиған яғач билән 
йонулған ташлар сетивелишқа ишлитип, бәйтниң оңлитишиниң һәммә 
чиқимиға бәрди.  14 Лекин Худавәндиниң бәйтигә берилгән пулға күмүч 
җавурлар, пичақлар, қачилар, канайлар яки башқа алтун билән күмүчниң 
нәрсилирини Худавәндиниң бәйти үчүн әтмәй,  15 бәлки пулни ишлигүчиләргә 
берип, Худавәндиниң бәйтини оңлитип қойди.  16 Ишлигүчиләргә бәрмәк 
үчүн пулни тапшурувалған кишиләрдин һесаб соримиди, чүнки булар инсап 
билән иш қилатти.  17 Лекин гуна қурбанлиқи билән хата қурбанлиқиниң 
пули Худавәндиниң бәйтигә берилмәй, каһинларға тәгди.  

18 У вақит Аррамниң падишаһи Хазаәл Гатқа чиқип соқушуп, уни алди. Андин 
Хазаәл чиқип, Йерусалимға йүзләнди.  19 У вақит Йәһуданиң падишаһи Йәһоаш 
өз ата-бовилири болған Йәһуда падишаһлири Йәһошафат, Йорам вә Ахазя 
Худавәндигә муқәддәс қилған һәммә нәрсә билән өзи муқәддәс қилғинини 
Худавәндиниң бәйти билән падишаһниң ордисиниң хәзинилиридики 
һәммә алтунға қошуп, һәммисини елип, Аррамниң падишаһи Хазаәлгә 
әвәтти. Әвәтсә, шу өзи Йерусалимдин чиқип кәтти.  20 Йәһоашниң башқа 
ишлири билән қилған һәммә әмәллири болса Йәһуда падишаһлириниң 
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тарих китапида пүтүлгәндур.  21 Униң хизмәткарлири униңға хиянәт қилип, 
Силланиң тәрипидики Милло қәләсидә Йәһоашни өлтүрди.  22 Уни өлтүргән 
кишиләр өз хизмәткарлири болған Йозакар бән-Шимат билән Йәһозабад 
бән-Шомәр еди. У өлүп, өз ата-бовилириниң арисида Давутниң шәһиридә 
дәпнә қилинди. Униң оғли Амазя орнида падишаһ болди.  

Исраилниң падишаһи Йәһоахаз

13 1 Йәһуданиң падишаһи Ахазяниң оғли Йәһоашниң сәлтәнитиниң 
йигирмә үчинчи йилида Йеһуниң оғли Йәһоахаз Самарийәдә Исраилға 

падишаһ болуп, он йәттә йил сәлтәнәт қилди.  2 У өзи Худавәндиниң 
көзлиридә яман болғинини қилип, Нәбатниң оғли Йәробиам Исраилни 
аздурған гуналирида йүрүп, улардин чиқмиди.  3 Униң үчүн Худавәндиниң 
ғәзипи Исраилға тутишип, уларни Аррамниң падишаһи Хазаәлниң қолиға 
тапшуруп, Хазаәлниң оғли Бәнһададниң қолиға бәрди.  
4 Лекин Йәһоахаз Худавәндигә ялвурғанда Худавәндә Исраилниң тәңликини 
көргәч униңға қулақ салди, чүнки Аррамниң падишаһи уларға зулум 
қилатти.  5 Худавәндә Исраилға бир қутқузғучи бәргәч, улар аррамийларниң 
қолидин қутулди. Андин кейин Исраил балдурқидәк өз өйлиридә олтарди.  
6 Лекин улар Йәробиам Исраилни аздурған гуналиричин чиқмай, уларда 
йүрәтти. Аширә бутини һәм Самарийәдә турғили қойди.  
7 Аррамниң падишаһи Йәһудаға ләшкәрдин әллик атлиқ киши, он җәң 
һарвуси билән он миң пиядә әскәрдин зиядини қоймай, башқиларни 
йоқитип, хамандики топидәк қилип басқан еди.  
8 Йәһоахазниң башқа ишлири билән қилғининиң һәммиси вә униң сәлтәнәт 
қудрити тоғрисида Исраил падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  
9 Йәһоахаз өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, Самарийәдә дәпнә 
қилинди. Андин униң оғли Йоаш орнида падишаһ болди.  

Исраилниң падишаһи Йоаш

10 Йәһуда падишаһи Йәһоашниң сәлтәнитиниң оттуз йәттиничи йилида 
Йәһоахазниң оғли Йоаш Самарийәдә Исраилға падишаһ болуп, он алтә 
йил сәлтәнәт қилди.  11 У өзи Худавәндиниң көзлиридә яман болғинини 
қилип, Нәбатниң оғли Йәробиам Исраилни аздурған гуналириниң һеч 
биридин чиқмай, уларда йүрәтти.  12 Йоашниң башқа ишлири билән қилған 
һәммә әмәллири, сәлтәнитиниң қудрити вә Йәһуданиң падишаһи Амазя 
билән қилған җеңи тоғрисида Исраил падишаһлириниң тарих китапида 
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пүтүлгәндур.  13 Йоаш ата-бовилириниң арисида раһәт тапқанда Йәробиам 
униң тәхтидә олтарди. Йоаш Самарийәдә Исраилниң падишаһлириниң 
арисида дәпнә қилинди.  

Елишаниң вапати вә гөридики мөҗизә

14 Елиша өлидиған кесәлликидә кесәл болғанда Исраилниң падишаһи 
Йоаш униң қешиға келип, униң үстидә йиғлап: «Әй атам, әй атам, Исраилға 
һәм һарву һәм атлиқлар болдуң» дәп ейтти.  15 Елиша униңға: «Бир я билән 
оқялири елип кәлгин» деди. У униңға бир я билән оқялирини елип кәлгәндә,  
16 у Исраилниң падишаһиға: «Қолуңни яға салғин» дәп ейтти. У өз қолини 
қойғанда Елиша өз қоллирини падишаһниң қоллириға қойди.  17 Андин 
у ейтти: «Шәриқ тәрипидики пәнҗирини ачқин». У уни ачқанда Елиша: 
«Атқин» деди. Атқанда Елиша ейтти: «Худавәндиниң нусрәт оқяси, дәрвәқә 
Аррамниң үстидә нусрәт тапидиған оқясидур. Аррамийларни йоқатқичә 
Афеқта уларни урисән».  18 Андин у өзи: «Оқяларни қолуңға алғин» дегәндә 
у уларни алди. Андин у Исраилниң падишаһиға: «Йәргә урғин» деди. У үч 
мәртивә уруп тохтиди.  19 Худаниң адими униңға аччиқлинип ейтти: «Әгәр 
бәш-алтә мәртивә урған болсаң, аррамийларни йоқатқичә ураттиң. Лекин 
әмди аррамийларни ялғуз үч мәртивә урисән» деди.  
20 Елиша өлүп, дәпнә қилинди. Әмди һәр йил бешида моабийларниң 
талайдиған гуруһлири жутқа кирәтти.  21 Бир күн хәлиқ бир өлүк адәмни 
дәпнә қилип турғанда, бир талайдиған гуруһни көрүп, өлүкни Елишаниң 
гөригә ташлиди. Өлүк Елишаниң устихиниға тәккәндә тирилип қопуп, 
путлирида турди.  

22 Амма Аррамниң падишаһи болса Йәһоахазниң һәммә күнлиридә Исраилға 
зулум қилатти.  23 Лекин Худавәндә уларға меһриванлиқ болуп мәрһәмәт 
қилип, Ибраһим, Исһақ вә Яқубқа бағлиған әһдиси үчүн уларға илтипат 
қилип, уларни техи һалак қилип өз йүзидин ташлиғили халимиди.  24 Амма 
Аррамниң падишаһи Хазаәл өлди вә оғли Бәнһадад униң орнида падишаһ 
болди.  25 Андин кейин Йәһоахазниң оғли Йоаш Хазаәлниң оғли Бәнһададтин 
шу өзи униң атиси Йәһоахаздин җәңдә алған шәһәрләрни яндурувалди. Үч 
мәртивә Йоаш уни уруп, Исраилниң шәһәрлирини яндурувалди.  
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Йәһуданиң падишаһи Амазя

14 1 Исраилниң падишаһи Йәһоахазниң оғли Йоашниң сәлтәнитиниң 
иккинчи йилида Йәһоашниң оғли Амазя Йәһудаға падишаһ болди.  2 У 

падишаһ болғанда йигирмә бәш яшқа кирип, Йерусалимда йигирмә тоққуз 
йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Йеһоваддан дәп атилип, Йерусалимдин еди.  
3 Амазя Худавәндиниң көзлиридә яхши болғинини қилатти, лекин атиси 
Давуттәк қилмай, бәлки һәр ишта атиси Йоаш қилғандәк қилатти.  4 Чүнки 
қурбанлиқ егизликлири йоқитилмиди, бәлки хәлиқ егизликләрдә қурбанлиқ 
қилип, хушбуй исриқ яндуратти.  5 Сәлтәнәт униң қолида муқим болғанда 
атиси падишаһни өлтүргән хизмәткарлирини тутуп өлтүрди.  6 Лекин ата 
оғли үчүн өлтүрүлмисун яки оғул атиси үчүн өлтүрүлмисун, бәлки һәр бири 
өз гунайи үчүн өлсун дәп, Мусаниң қанун китапида Худавәндиниң пүтүлгән 
әмригә мувапиқ қатиллиқ қилғучиларниң балилирини өлтүрмиди.  
7 У өзи шор вадисида едомийлардин он миңни уруп, җәң қилип Селани елип, 
бу күнгичә аталғандәк уни Йоқтәәл дәп атиди.  
8 Андин кейин Амазя Исраилниң падишаһи Йоаш бән-Йәһоахаз бән-Йеһуниң 
қешиға әлчи әвәтип, ейтқуздики: «Келип соқушайли».  9 Лекин Исраилниң 
падишаһи Йоаш Йәһуданиң падишаһи Амазяға киши әвәтип ейтқуздики: 
«Ливандики тикән болса Ливандики кедир дәриғигә хәвәр әвәтип: ‹ Өз 
қизиңни оғлумға хотунлуққа бәргин› дәп ейтқузди. Лекин Ливанниң бир 
явайи һайвани өтүп кетип, тикәнни дәссивәтти.  10 Сән Едомни уруп, көңлүңдә 
мутәкәббур болдуң. Әмди пәхирлинип, өйдә қалғин. Немишкә өзәңгә нуқсан 
кәлтүрүп, өзәңни вә өзәң билән Йәһудани балаға кәлтүрисән?» деди.  
11 Амма Амазя қулақ салмиғанда Исраилниң падишаһи Йоаш чиқип, у өзи билән 
Йәһуданиң падишаһи Амазя Йәһудаға тәвә зимини болған Бәйт-Шәмәштә 
учришип соқушти.  12 Лекин Йәһуданиң адәмлири Исраилниң адәмлиридин 
шикәстә йәп, һәр бири өз өйигә қечип кәтти.  13 Исраилниң падишаһи Йоаш Бәйт-
Шәмәштә Йәһуданиң падишаһи Амазя бән-Йәһоаш бән-åхазяни әсир қилип, 
Йерусалимға берип, Йерусалимниң сепилидин Әфраим дәрвазисидин тартип 
бурҗәк дәрвазисиғичә төрт йүз гәзлик миқдарини йиқитип,  14 Худавәндиниң 
бәйти билән падишаһниң ордисидики һәммә алтун билән күмүчни вә һәммә 
қачиларни талап, кепилләр елип, Самарийәгә йенип кәтти.  
15 Йоашниң башқа ишлири билән қилған әмәллири, сәлтәнитиниң 
қудрити вә Йәһуданиң падишаһи билән қилған җәң тоғрисида Исраилниң 
падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  16 Йоаш өз ата-бовилириниң 
арисида раһәт тепип, Самарийәдә Исраилниң падишаһлириниң җайида 
дәпнә қилинди. Андин оғли Йәробиам униң орнида падишаһ болди.  
17 Йәһуданиң падишаһи Йәһоашниң оғли Амазя болса Исраилниң падишаһи 
Йәһоахазниң оғли Йоаш өлгәндин кейин он бәш йил тирик турди.  
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18 Амазяниң башқа ишлири тоғрисида Йәһуда падишаһлириниң тарих 
китапида пүтүлгәндур.  19 Йерусалимда униңға сүйқәст қилинғач у өзи 
Лакишқа қечип кәтти. Лекин улар униң кәйнидин Лакишқа киши әвәтип, 
анда уни өлтүрди.  20 Андин уни атларға артип, Йерусалимға елип барди. У 
өзи Йерусалимда өз ата-бовилириниң арисида Давутниң шәһиридә дәпнә 
қилинди.  21 Йәһуданиң һәммә хәлқи он алтә яшта болған Азаряни елип, уни 
атиси Амазяниң орнида падишаһ қилди.  22 Униң атиси өз ата-бовилириниң 
арисида раһәт тапқандин кейин, у Елатни ясап Йәһудаға йәнә тәвә қилди.  

Исраилниң падишаһи Йәробиам

23 Йәһуда падишаһи Амазяниң оғли Йәһоашниң сәлтәнитиниң он бәшинчи 
йилида Исраилниң падишаһи Йоашниң оғли Йәробиам падишаһлиқ қилғили 
башлап Самарийәдә қириқ бир йил сәлтәнәт қилди.  24 У өзи Худавәндиниң 
көзлиридә яман болғинини қилип, Нәбатниң оғли Йәробиам Исраилни 
аздурған гуналириниң һеч биридин чиқмиди.  25 У өзи Исраилниң Тәңриси 
Худавәндә өз бәндиси гат-хәфәрлик Юнус бән-Амиттай пәйғәмбәрниң 
васитиси билән ейтқан сөзигә мувапиқ Хаматқа баридиған йолдин тартип 
түзләңлик деңизиғичә Исраилниң балдурқи йәрлирини тартивалди.  26 Чүнки 
Худавәндә Исраилниң наһайити қаттиқ болған тәңликини, хаһи кичикниң, 
хаһи чоңниң әһвали қалмай, Исраилда халас қилғучи тепилмиғинини 
көрди.  27 Худавәндә: «Исраилниң исмини асманниң тегидә йоқатмаймән» 
дәп, Йоашниң оғли Йәробиамниң қоли билән уларни қутқузди.  
28 Йәробиамниң башқа ишлири билән қилғининиң һәммиси, сәлтәнитиниң 
қудрити билән униң җәңлири вә балдур Йәһудаға тәвә болған Дәмәшиқ билән 
Хаматни яндурувалғини тоғрисида Исраил падишаһлириниң тарих китапида 
пүтүлгәндур.  29 Йәробиам өз ата-бовилири Исраил падишаһлириниң арисида 
раһәт тапқанда оғли Зәкаря униң орнида падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Азаря

15 1 Исраилниң падишаһи Йәробиамниң сәлтәнәтниң йигирмә 
йәттиничи йилида Амазяниң оғли Азаря Йәһудаға падишаһ болди.  

2 Он алтә яшқа киргәндә падишаһ болуп, Йерусалимда әллик икки йил 
сәлтәнәт қилди. Униң аниси Йәколя дәп атилип, Йерусалимдин еди.  3 Азаря 
өз атиси Амазя қилғандәк Худавәндиниң көзлиридә яхши болғанни қилатти.  
4 Лекин қурбанлиқ егизликлири йоқитилмиди, бәлки хәлиқ егизликләрдә 
қурбанлиқ қилип, хушбуй исриқ яндуратти.  5 Амма Худавәндә падишаһни 
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униң вапат күнигичә песәликкә муптила қилғач, у хас бир өйдә олтаратти 
вә падишаһниң оғли Йотам униң өйидин хәвәр елип, жутниң хәлқигә һөкүм 
қилатти.  6 Азаряниң башқа ишлири билән қилған әмәллири тоғрисида 
Йәһуда падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  7 Азаря өз ата-
бовилириниң арисида раһәт тепип, ата-бовилириниң арисида Давутниң 
шәһиридә дәпнә қилинди. Андин оғли Йотам униң орнида падишаһ болди.  

Исраилниң падишаһи Зәкаря

8 Йәһуда падишаһи Азаряниң сәлтәнитиниң оттуз сәккизинчи йилида 
Йәробиамниң оғли Зәкаря Самарийәдә Исраилға падишаһ болуп, алтә ай 
сәлтәнәт қилди.  9 У өзи ата-бовилири қилғандәк Худавәндиниң көзлиридә 
яман болғинини қилип, Нәбатниң оғли Йәробиам Исраилни аздурған 
гуналиридин чиқмиди.  10 Амма Ябәшниң оғли Шаллум униңға хиянәт қилип, 
уни хәлиқниң алдида уруп өлтүрүп, униң орнида падишаһ болди.  
11 Зәкаряниң башқа ишлири Исраил падишаһлириниң тарих китапида 
пүтүлгәндур.  12 Худавәндә Йеһуға: «Сениң оғуллириң төртиничи нәсилгичә 
Исраилниң тәхтидә олтариду» дәп ейтқан сөз буниң билән беҗа кәлтүрүлди.  

Исраилниң падишаһи Шаллум

13 Ябәшниң оғли Шаллум Йәһуда падишаһи Азаряниң сәлтәнитиниң оттуз 
тоққузинчи йилида падишаһ болуп, Самарийәдә бир айғичә сәлтәнәт қилди.  
14 Чүнки гадийниң оғли Мәнахем Тирзадин чиқип, Самарийәгә келип, 
Ябәшниң оғли Шаллумни Самарийәдә уруп өлтүрүп, униң орнида падишаһ 
болди.  
15 Шаллумниң башқа ишлири билән қилған хиянәт тоғрисида Исраил 
падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  16 Андин кейин Мәнахем 
Типсаһ билән андаки һәммисини вәйран қилип, Тирзадин тартип униңға 
тәвә зиминини урди. Улар дәрвазини ачмиғини үчүн шәһәрни уруп, андаки 
һамилдар хотунларниң қеринлирини йеривәтти.  

Исраилниң падишаһи Мәнахем

17 Йәһуда падишаһи Азаряниң сәлтәнитиниң оттуз тоққузинчи йилида 
гадийниң оғли Мәнахем Исраилға падишаһ болуп, Самарийәдә он йил 
сәлтәнәт қилди.  18 У өзи Худавәндиниң көзлиридә яман болғинини қилип, 
пүтүн өмридә Нәбатниң оғли Йәробиам Исраилни аздурған гуналиридин 
чиқмиди.  19 Амма Ассурниң падишаһи Пул жутқа киривалди. У вақит 
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Мәнахем, у маңа ярдәм берип падишаһлиқни қолумда муқим қилсун дәп, 
Пулға миң талант күмүч бәрди.  20 Мәнахем Ассурниң падишаһиға беридиған 
пулни Исраилниң һәммә бай кишилиригә чечип һәр биригә әллик шеқәл 
күмүчни қойди. Андин Ассурниң падишаһи жутта қалмай, йенип кәтти.  
21 Мәнахемниң башқа ишлири билән қилғининиң һәммиси Исраил 
падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  .

Исраилниң падишаһи Пеқаһя

22 Мәнахем өз ата-бовилириниң арисида раһәт тапқанда оғли Пеқаһя 
униң орнида падишаһ болди.  23 Йәһуда падишаһи Азаряниң сәлтәнитиниң 
әлликинчи йилида Мәнахемниң оғли Пеқаһя Самарийәдә Исраилға падишаһ 
болуп, икки йил сәлтәнәт қилди.  24 У өзи Худавәндиниң көзлиридә яман 
болғинини қилип, Нәбатниң оғли Йәробиам Исраилни аздурған гуналиридин 
чиқмиди.  25 Амма униң сәрдари Пеқаһ бән-Ремаляһу хиянәт қилип, Аргоб 
билән Арйә вә гилиядлиқ әллик кишини өзигә һәмраһ қилип, Самарийәдики 
падишаһ ордисида уни уруп өлтүрүп, орнида падишаһ болди.  
26 Пеқаһяниң башқа ишлири билән қилғининиң һәммиси Исраил 
падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  

Исраилниң падишаһи Пеқаһ

27 Йәһуда падишаһи Азаряниң сәлтәнитиниң әллик иккинчи йилида 
Ремаляһуниң оғли Пеқаһ Самарийәдә Исраилға падишаһ болуп, йигирмә 
йил сәлтәнәт қилди.  28 У өзи Худавәндиниң көзлиридә яман болғинини 
қилип, Нәбатниң оғли Йәробиам Исраилни аздурған гуналиридин чиқмиди.  
29 Исраил падишаһи Пеқаһниң заманида Ассурниң падишаһи Тиглат-Пиләсәр 
келип, Ийон, Абәл-Бәйт-Маака, Яноаһ, Қадеш, Хазор, Гилияд вә Галилийәни, 
йәни Нафталиниң пүтүн жутини елип, хәлиқни әсир қилип Ассурға елип 
барди.  30 Еланиң оғли Һошия Ремаляһуниң оғли Пеқаһқа хиянәт қилип, 
Азаряниң оғли Йотамниң йигирминчи йилида уни уруп өлтүрүп, орнида 
падишаһ болди.  
31 Пеқаһниң башқа ишлири билән қилғининиң һәммиси Исраил 
падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  

Йәһуданиң падишаһи Йотам

32 Исраил падишаһи Ремаляһуниң оғли Пеқаһниң сәлтәнитиниң иккинчи 
йилида Уззияниң оғли Йотам Йәһудаға падишаһ болди.  33 У падишаһ 
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болғанда йигирмә бәш яшқа кирип, Йерусалимда он алтә йил сәлтәнәт 
қилди. Униң аниси Йеруша дәп атилип, Садоқниң қизи еди.  34 Йотам өз 
атиси Уззия қилғандәк Худавәндиниң көзлиридә яхши болғинини қилатти.  
35 Лекин қурбанлиқ егизликлири йоқитилмиди, бәлки егизликләрдә 
қурбанлиқ қилип, хушбуй исриқ яндуратти. У өзи Худавәндиниң бәйтидики 
егиз дәрвазини ясап қойди.  
36 Йотамниң башқа ишлири билән қилған әмәллири Йәһуда падишаһлириниң 
тарих китапида пүтүлгәндур.  37 У вақит Худавәндә Аррамниң падишаһи 
Резин билән Ремаляһуниң оғли Пеқаһни Йәһудаға қарши әвәткили башлиди.  
38 Йотам өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, ата-бовилириниң җайида 
атиси Давутниң шәһиридә дәпнә қилинди. Андин оғли Аһаз униң орнида 
падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Аһаз

16 1 Ремаляһуниң оғли Пеқаһниң сәлтәнитиниң он йәттиничи йилида 
Йотамниң оғли Аһаз Йәһудаға падишаһ болди.  2 Аһаз падишаһ 

болғанда йигирмә яшқа кирип, Йерусалимда он алтә йил сәлтәнәт қилди. 
У өз атиси Давуттәк қилмай, бәлки Тәңриси Худавәндиниң көзлиридә 
яман болғинини қилип,  3 Исраилниң падишаһлириниң йолида йүрәтти. 
Һәтта Худавәндә бәни-Исраилниң алдидин һайдап чиқарған таипиләрниң 
йиргинчлик ишлириға мувапиқ өз оғлини оттин өткүзүп көйдүрүп,  4 егиз 
йәрләрдә, дөңлүкләрдә вә һәммә көк дәрәқләрниң тегидә қурбанлиқ қилип, 
хушбуй исриқ яндуратти.  5 У вақит Аррамниң падишаһи Резин билән 
Исраилниң падишаһи Ремаляһуниң оғли Пеқаһ җәң қилғили Йерусалимға 
чиқип, Аһазни қоршиди. Лекин улар уни мәғлуп қилалмиди.  
6 Шу вақит Аррамниң падишаһи Резин Елатни йәнә тартивелип, 
йәһудийларни Елаттин һайдивәтти. Андин аррамийлар Елатқа келип, анда 
бу күнгичә олтармақта.  7 Лекин Аһаз Ассурниң падишаһи Тиглат-Пиләсәргә 
әлчиләр әвәтип, ейтқуздики: «Мән сениң қулуң билән оғлуң болимән. Маңа 
һуҗум қилған Аррамниң падишаһи билән Исраилниң падишаһидин мени 
қутқузғин».  8 Шуни ейтқузуп, Аһаз Худавәндиниң бәйтидики вә падишаһниң 
ордисидиниң хәзинисидики күмүч билән алтунни елип, һәдийә қилип 
Ассурниң падишаһиға әвәтти.  9 Ассурниң падишаһи униң сөзигә униди. 
Унап, Ассурниң падишаһи Дәмәшиққә чиқип, уни мәғлуп қилип, хәлиқни 
әсир тутуп Киргә елип берип, Резинни өлтүрди.  
10 Амма Аһаз падишаһ Ассурниң падишаһи Тиглат-Пиләсәр билән 
көрүшкили Дәмәшиққә барди. Аһаз падишаһ Дәмәшиқниң қурбангаһини 
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көргәндә қурбангаһниң тәсвирини сиздуруп, униң ясилишиниң тамам 
охшашлиқида бир нәмунә әткүзүп, Урия каһинға әвәтти.  11 Андин кейин 
Урия каһин Аһаз падишаһ Дәмәшиқтин униңға әвәткән һәммә нусхилириға 
мувапиқ бир қурбангаһни ясиди. Аһаз падишаһ Дәмәшиқтин йенип 
кәлмәстә Урия каһин уни тәйяр қилған еди.  12 Падишаһ Дәмәшиқтин йенип 
келип, қурбангаһни көргәндә падишаһ қурбангаһқа берип үстигә чиқип,  
13 көйдүридиған қурбанлиқини көйдүрүп, һәдийә қурбанлиқини өткүзүп, 
ичкүлүк қурбанлиқини өткүзүп, шүкүр қурбанлиқиниң қенини қурбангаһқа 
чечип қойди.  14 Лекин Худавәндиниң һузуридики мис қурбангаһини бәйтниң 
алдидин елип, йеңи қурбангаһ билән Худавәндиниң бәйтиниң оттурисидики 
җайдин йөткәп, йеңи қурбангаһниң шимал тәрипидә қойдурди.  15 Аһаз 
падишаһ Урия каһинға буйруп ейтти: «Чоң қурбангаһта әтигәнниң 
көйдүридиған қурбанлиқи билән ахшамниң һәдийә қурбанлиқини, 
падишаһниң көйдүридиған қурбанлиқи билән униң һәдийә қурбанлиқини, 
һәммә жут хәлқиниң көйдүридиған қурбанлиқи билән уларниң һәдийә 
қурбанлиқини вә һәм ичкүлүк қурбанлиқини көйдүрүп, көйдүридиған 
қурбанлиқи билән союм қурбанлиқларниң һәммә қенини қурбангаһқа 
чачқин. Лекин мис қурбангаһи соал қилмиқим үчүн болсун» деди.  16 Урия 
каһин Аһаз падишаһ буйруғанниң һәммисини қилди.  17 Аһаз падишаһ дас 
тәгликлириниң гирвәклирини аҗритип, дас тәгликлиридин дасларни елип, 
мис көлини униң тегидики мис кала сүрәтлиридин көтирип, таш тахтайлик 
бир мәйданға қойдурди.  18 Бәйтниң йенида ясалған шабат йоли дегән 
ләқмә йоли билән падишаһ киридиған ташқириқи йолини Ассур падишаһи 
җәһитидин Худавәндиниң бәйтиниң ичигә алдурди.  19 Аһазниң қилған башқа 
ишлири болса Йәһуда падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  20 Аһаз 
өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, ата-бовилириниң җайида Давутниң 
шәһиридә дәпнә қилинди. Андин оғли Хизқия униң орнида падишаһ болди.  

Исраилниң падишаһи Һошия — Исраилниң әсир болуп 

Ассурға елип кетилиши

17 1 Йәһуда падишаһи Аһазниң сәлтәнитиниң он иккинчи йилида Еланиң 
оғли Һошия Самарийәдә Исраилға падишаһ болуп тоққуз йил сәлтәнәт 

қилди.  2 У өзи Худавәндиниң көзлиридә яман болғинини қилатти. Лекин 
униңдин илгири өткән Исраилниң падишаһлиридәк яманлиқ қилмайтти.  
3 Ассурниң падишаһи Шалманәсәр униңға қарши чиққанда Һошия униңға 
боюн сунуп, униңға баҗ-хираҗ беридиған болди.  4 Амма Ассурниң 
падишаһи Һошияниң хиянәт қилғинини көрди. Чүнки у өзи Ассурниң 
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падишаһиға йилдики баҗ-хираҗни бәрмәй, Мисирниң падишаһи Соға 
әлчиләр әвәтти. Униң үчүн Ассурниң падишаһи уни солап қоюп, зинданда 
бағлақлиқ сақлиди.  5 Андин Ассурниң падишаһи чиқип, пүтүн жутни 
кезип, Самарийәни үч йилғичә қоршап турди.  6 Һошияниң сәлтәнитиниң 
тоққузинчи йилида Ассурниң падишаһи Самарийәни елип, Исраилни 
Ассурға елип кетип, Гозандики Хабор дәриясиниң йенида болған Халаһта вә 
Медияниң шәһәрлиридә олтарғузуп қойди.  

Исраилниң гуналири вә җазалиниши

7 Бәни-Исраил уларниң өзини Мисирниң падишаһи Фирәвнниң қолидин 
қутқузуп, Мисир жутидин чиқарған Тәңриси Худавәндигә гуна қилип, башқа 
тәңриләрдин қорқуп,  8 Худавәндә бәни-Исраилниң алдидин һайдивәткән 
таипиләрниң қанунлирида йүрүп, Исраилниң падишаһлири буйруған 
қанунларға әмәл қилған еди.  9 Бәни-Исраил Тәңриси Худавәндигә қарши 
йошурун налайиқ ишлар қилип, хаһи пасибанлиқ мунарларда болса, хаһи 
мәһкәм шәһәрләрдә болса, өз һәммә шәһәрлиридә қурбанлиқ егизликләр ясап,  
10 һәммә егиз дөңлүкләрдә вә һәммә көк дәрәқләрниң тегидә Аширә сүрәтлири 
турғузуп,  11 Худавәндә уларниң алдидин чиқарған таипиләр қилғандәк 
һәммә қурбанлиқ егизликләрдә хушбуй исриқ яндуруп, яман ишлар қилип, 
Худавәндиниң ғәзипини кәлтүрүп,  12 Худавәндә бу ишлар тоғрисидин уларға: 
«Ундақ қилмаңлар» дегән болсиму, бутларға ибадәт қилған еди.  13 Худавәндә өз 
һәммә пәйғәмбәрлири билән һәммә роһий көрүнүш көргүчилириниң васитиси 
билән, һәм Исраилни, һәм Йәһудани қорқутуп: «Яман йоллириңлардин йенип, 
әмир билән қанунлиримни тутуп, мән бәндилирим пәйғәмбәрләрниң васитиси 
билән ата-бовилириңларға буйруп силәргә әвәткән пүтүн қанунға мувапиқ 
йүрүңлар» дәп ейтқан еди.  14 Лекин улар аңлиғили унимай, өз Тәңриси 
Худавәндигә ишәнмигән ата-бовилири қилғандәк өз боюнлирини қаттиқ қилип,  
15 униң қанунлирини ташлап, өзи уларниң ата-бовилири билән бағлиған әһдә 
билән уларға бәргән шаһадәтни тәрк қилип, Худавәндә: «Улардәк қилмаңлар» 
дәп буйруған болсиму, өзиниң чөрисидики таипиләргә әгишип, беһудә ишларни 
қилип, инавәтсизликкә бурулди.  16 Улар өз Тәңриси Худавәндиниң һәммә 
буйруқлирини қоюп, қойма сүрәтләрни, йәни икки мозайни қойдуруп, Аширә 
бутлар қилдуруп, асманниң һәммә қошуниға баш егип Баалға ибадәт қилип,  
17 өз оғул билән қизлирини оттин өткүзүп, җадугәрлик ишлитип, палчилиқ 
қилип, Худавәндиниң нәзиридә яман болған ишни қилғили өзини сетип, униң 
ғәзипини кәлтүрди.  18 Униң үчүн Худавәндә Исраилға тола аччиқлап, уларни 
өз нәзиридин ташлиди. Шундақки, ялғуз Йәһуданиң қәбилисидин башқа 
һечқайсиси қалмиди.  
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19 Лекин Йәһуда һәм өз Тәңриси Худавәндиниң әмрини тутмай, Исраил 
тохтатқан қанунларда йүрди.  
20 Униң үчүн Худавәндә Исраилниң һәммә уруқ-әвлатини рәт қилип, 
тәңликкә селип, талиғучиларниң қолиға тапшуруп, уларни өз нәзиридин 
ташлап,  21 Исраилни Давутниң ханиданидин аҗритивалди. Улар Нәбатниң 
оғли Йәробиамни падишаһ қилғанда Йәробиам Исраилни Худавәндиниң 
йолидин яндуруп, уларни еғир гуна қилғили аздурди.  22 Чүнки бәни-Исраил 
Йәробиамниң қилған һәммә гуналирида йүрүп, улардин янмайтти.  23 Униң 
үчүн Худавәндә өз бәндилири пәйғәмбәрләрниң васитиси билән ейтқандәк 
Исраилни өз нәзиридин нери қилди. Бу сәвәбтин Исраил өз жутидин Ассурға 
йөткилип, анда бу күнгичә туруп қалди. 
 

Самарийәгә елип келингән вә макан тутқан таипиләр

24 Амма Ассур өзи Бабил, Кут, Ивва, Хамат вә Сәфарвайимдин хәлиқни 
йөткәп, Исраилниң орнида Самарийәниң шәһәрлиридә олтарғузди. Улар 
Самарийәгә егидарчилиқ қилип шәһәрлиридә олтарди.  25 Улар анда олтарғанда 
Худавәндидин қорқмиғини үчүн Худавәндә уларни житидиған ширларни 
уларниң арисиға әвәтти.  26 Униң үчүн улар Ассурниң падишаһиға хәвәр берип 
ейттики: «Сән йөткәп, Самарийәниң шәһәрлиридә олтарғузған таипиләр 
жутниң Тәңрисиниң ибадитини билмәйду. Бу сәвәбтин у өзи уларниң арисиға 
ширлар әвәтти. Мана булар уларни өлтүриду».  
27 У вақит Ассурниң падишаһи буйруп: «Силәр у йәрдин кәлтүргән каһинларниң 
бирини йәнә у йәргә әвәтиңлар. У анда берип олтирип, жутниң Тәңрисиниң 
ибадитини уларға үгәтсун» деди.  28 Бу буйруқ билән улар Самарийәдин 
йөткигән каһинларниң бири келип, Бәйтәлдә олтирип, Худавәндиниң 
қорқунучисини уларға үгитип турди.  29 Лекин һәр таипә өз Тәңрисиниң 
сүритини һәм қилип, самарийәликләр ясиған қурбанлиқ егизликлириниң 
бәйтлиридә турғузди. Һәр таипә өзи олтарған шәһәрдә шундақ қилди.  
30 Бабилдин кәлгәнләр Суккот-Бәнот бутини ясиди. Куттин кәлгәнләр Нәргал 
бутини, Хаматтин кәлгәнләр Ашима бутини,  31 аввийлар Нибхаз билән 
Тартақ бутлирини ясиди. Сәфарвайимийлар Сәфарвайимниң бутлири болған 
Адраммеләк билән Анаммеләкниң иззитигә өз балилирини отта көйдүрәтти.  
32 Лекин улар Худавәндидин һәм қорқуп, өз арисидин өзигә қурбанлиқ 
егизликлири үчүн каһинлар тикләп қойди. Булар қурбанлиқ егизликлириниң 
бәйтлиридә улар үчүн қурбанлиқ қилатти.  33 Улар Худавәндидин қорқти, 
лекин өзи йөткәлгән таипиләрниң йолида өз тәңрилиригә һәм ибадәт қилатти.  
34 Бу күнгичә илгәрки адәтлиригә мувапиқ әмәл қилип, хаһи Худавәндидин 
қорқмай, хаһи уларға берилгән пәрз билән қанунлирини тутмай, хаһи 
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Худавәндә Исраил дәп атиған Яқубниң балилириға буйруған қанун билән 
әмирләргә мувапиқ әмәл қилмайду.  35 Худавәндә улар билән бир әһдә 
қилишип, уларға буйруп ейтти: «Башқа тәңриләрдин қорқмай, хаһи уларға 
сәҗдә қилмай, хаһи уларға тевинмай, хаһи уларға қурбанлиқ қилмаңлар.  
36 Лекин чоң қудрәт вә узитилған биләк билән силәрни Мисир жутидин 
чиқарған Худавәндигә сәҗдә қилип, хас униңға қурбанлиқ кәлтүрүңлар.  37 У 
силәргә буйруған пәрз билән пәрманларни, қанун билән әмирләрни тутуп 
һемишә сақлаңлар, лекин башқа тәңриләрдин қорқмаңлар.  38 Мән силәр 
билән қилған әһдини унтумаңлар яки башқа тәңриләрдин қорқмаңлар.  
39 Лекин Тәңриңлар Худавәндидин қорқуңлар. У силәрни һәммә 
дүшмәнлириңларниң қолидин қутқузиду» дегән еди.  
40 Лекин улар қулақ салмай, илгәрки қаидә-йосунлири бойичә маңатти.  
41 Шу тәриқидә бу таипиләр һәм Худавәндидин қорқуп, һәм бутсүрәтлиригә 
ибадәт қилатти. Уларниң балилири билән балилириниң балилири өз ата-
бовилири қилғандәк бу күнгичә қилип турмақта.  

Йәһуданиң падишаһи Хизқия

18 1 Исраилниң падишаһи Еланиң оғли Һошияниң сәлтәнитиниң үчинчи 
йилида Йәһуданиң падишаһи Аһазниң оғли Хизқия Йәһудаға падишаһ 

болди.  2 У падишаһ болғанда йигирмә бәш яшқа кирип, Йерусалимда йигирмә 
тоққуз йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Аби дәп атилип, Зәкаряниң қизи 
еди.  3 Хизқия өз атиси Давут қилғанниң һәммисигә мувапиқ Худавәндиниң 
көзлиридә раст болғинини қилип,  4 қурбанлиқ егизликлирини бузуветип, 
бутсүрәтлирини чеқип, Аширә сүрәтлирини йиқитип, Муса әткән мис 
иланни езип сундурди. Чүнки у күнгичә бәни-Исраил униңға хушбуй 
исриқ яндуруп, униңға Нәхуштан дәп ат қойған еди.  5 Хизқия Исраилниң 
Тәңриси Худавәндигә таянди. Шундақки, хаһи униңдин кейин кәлгән, хаһи 
униңдин илгири өткән Йәһуда падишаһлириниң һеч бири униңға тәң әмәс 
еди.  6 Чүнки у Худавәндигә чаплишип, униң йолидин чиқмай, Худавәндә 
Мусаға бәргән әмирләрни тутатти.  7 Худавәндә униң билән болғач у һәрнемә 
қилса раваҗлиқ болатти. У өзи Ассурға қарши қопуп, униңға итаәт қилмай,  
8 филистинийләрни уруп, уларниң жутини Газағичә бесип, һәм қаравул 
мунарлирини, һәм мәһкәм шәһәрләрни алди.  
9 Хизқия падишаһниң сәлтәнитиниң төртиничи йилида, йәни Исраил 
падишаһи Еланиң оғли Һошияниң сәлтәнитиниң йәттиничи йилида Ассур 
падишаһи Шалманәсәр Самарийәгә чиқип уни қоршап,  10 үч йилдин кейин, 
йәни Хизқияниң сәлтәнитиниң алтиничи йилида уни алди. У йилда, йәни 
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Исраил падишаһи Һошияниң сәлтәнитиниң тоққузинчи йилида Самарийә 
елинди.  11 Андин Ассурниң падишаһи Исраилни Ассурға елип кетип, 
Гозандики Хабор дәриясиниң йенида болған Халаһта вә һәм Медияниң 
шәһәрлиридә олтарғузуп қойди.  12 Чүнки улар өз Тәңриси Худавәндиниң 
авазиға қулақ салмай, бәлки униң әһдисидин чиқип, Худавәндә өз бәндиси 
Мусаға буйруғанниң һәммисини рәт қилип, хаһи аңлимиған еди, хаһи әмәл 
қилмиған еди.  

Санхериб Йәһудаға һуҗум қилиду

13 Хизқия падишаһниң сәлтәнитиниң он төртиничи йилида Ассурниң 
падишаһи Санхериб чиқип, Йәһуданиң һәммә мәһкәм шәһәрлириниң 
үстигә һуҗум қилип, уларни алди.  14 У вақит Йәһуданиң падишаһи Хизқия 
Лакишқа киши әвәтип: «Хата қилдим! Мәндин кәткин. Маңа һәрнемә қойсаң 
көтирәй» дәп Ассурниң падишаһиға ейтқузди. Ассурниң падишаһи Хизқияға 
үч йүз талант күмүч билән оттуз талант алтун тохтитип қойди.  15 Хизқия 
Худавәндиниң бәйтидики билән падишаһниң ордисиниң хәзинисидики 
һәммә күмүчни бәрди.  16 У вақит Хизқия Худавәндиниң бәйтиниң ишик 
билән түврүклиридин алтунни аҗритивелип, Ассурниң падишаһиға бәрди. 
Шу алтунни Йәһуданиң падишаһи Хизқия өзи қаплатқан еди.  
17 Лекин Ассурниң падишаһиниң өзи Тартан билән Раб-Сарис вә Рабшақәгә 
чоң бир қошун қошуп, уларни Лакиштин Йерусалимға әвәтти. Булар чиқип, 
Йерусалимға келип, ақартқучи йериниң йолидики жукириқи көлниң су 
йолиниң йенида чүшти.  18 Улар падишаһни қичқарғанда орда үстидики 
Еляқим бән-Хилқия билән катип Шәбна вә вәзир Йоаһ бән-Асаф уларниң 
алдиға чиқти.  19 Рабшақә уларға ейттики: «Әмди Хизқияға ейтиңларки: 
‹ Ассурниң падишаһи болған шаһиншаһ мундақ ейтидуки: «Сән ишәш 
бағлиған таянчиң немидур?  20 ‹ Җәң қилғили мәслиһәт билән қуввитим 
бар› десәң, пәқәт ләвләрниң сөзлири болиду. Әмди кимгә тайинип зитимға 
қоптуң?  21 Мана әмди бу езилгән қомуш һасисидәк болған Мисирға 
тайинисән. Униң үстигә бирким йөләнсә, қолиға кирип, уни тешиду. Мисир 
падишаһи Фирәвн болса униң өзигә таянғанларниң һәммисигә мундақ 
болиду.  22 Әгәр маңа: ‹ Рәб Худайимизға тайинимиз› десәңлар, шу Худаниң 
қурбанлиқ егизликлири билән қурбангаһлирини Хизқия өзи еливетип, 
Йәһуда билән Йерусалимниң хәлқигә: ‹ Мана Йерусалимниң өзидә бу 
қурбангаһниң алдида сәҗдә қилиңлар› дәп ейтмидиму?  23 Лекин әмди 
хоҗам Ассур падишаһи билән қарар тохтатқин. Әгәр уларға мингүчиләр 
тапалсаң, саңа икки миң ат берәй.  24 Сән қандақ қилип хоҗамниң 
һәммидин кичик қуллиридин болған бир валийниң йүзини яндуруп, һарву 
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билән атлар тапмақ үчүн Мисирға тайинисән.  25 Әҗәба әмди Худавәндиниң 
ирадисигә қаршилиқ қилип, бу җайниң үстигә уни вәйран қилғили 
чиқтимму? Худавәндә өзи маңа: ‹ Бу жутниң үстигә чиқип уни вәйран 
қилғин› дәп ейтти»›» деди.  
26 У вақит Хилқияниң оғли Еляқим билән Шәбна вә Йоаһ өзи Рабшақәгә 
ейтти: «Саңа ялвуримизки, қуллириңға Аррам тилида сөзлигәйсән, чүнки 
биз шуни оқуймиз. Сепилдики хәлиқниң аңлишида бизгә йәһудийчә 
сөзлимигин» деди.  27 Лекин Рабшақә ейтти: «Мениң хоҗам бу сөзләрни 
ялғуз сениң хоҗаң билән өзәңгә ейтқили мени әвәттиму? Әҗәба мени 
өзи силәр билән биллә туруп, өзиниң поқ-сүйдүкини йәп-ичип, сепилниң 
үстидә олтаридиған адәмләрниң қешиға һәм әвәтмидиму?» деди.  28 У вақит 
Рабшақә туруп, үнлүк аваз билән йәһудийчә қичқирип ейттики: «Ассур 
падишаһи болған шаһиншаһниң сөзлирини аңлаңлар!  29 Падишаһ мундақ 
ейтиду: ‹ Хизқия силәрни алдимисун, чүнки у силәрни мениң қолумдин 
қутқузғили қадир әмәс›.  30 Хизқия болса силәрни Худавәндигә таяндуруп: 
‹ Худавәндә шәксиз бизни қутқузиду. Бу шәһәр болса Ассур падишаһиниң 
қолиға тошулмайду› дәп ейтмисун.  31 Хизқияға қулақ салмаңлар, чүнки 
Ассур падишаһи мундақ ейтидуки: ‹ Мән билән сүлһи түзүп тәрипимгә 
өтсәңлар, һәр бири өз үзүм телидин һәм өз әнҗир дәриғидин йәп, һәр 
бири өз қудуқидин ичсун.  32 Дәрвәқә өзәм келип, силәрни өз жутуңлардәк 
бир жутқа, дан билән шарабниң жутиға, нан билән үзүмзарлиқларниң 
жутиға, зәйтун билән һәсәлниң жутиға елип баридиған вақтиғичә ундақ 
қилсаңлар, өлмәй тирик қалисиләр. Хизқия силәрни алдитип: «Худавәндә 
бизләрни қутқузиду» дегәндә униңға қулақ салмаңлар.  33 Таипиләрниң 
тәңрилириниң бири өз жутини Ассур падишаһиниң қолидин қутқуздиму?  
34 Хамат билән Арпадниң тәңрилири нә йәрдидур? Сәфарвайим, Һенаһ вә 
Ивваниң тәңрилири нә йәрдидур? Улар Самарийәни қолумдин қутқуздиму?  
35 Бу жутларниң һәммә тәңрилириниң қайсиси өз жутини қолумдин 
қутқузди? Ундақ болса, Худавәндә Йерусалимни қолумдин қутқузаламду?› 
дәп ейтиду» деди.  
36 Амма хәлиқ шүк туруп, униңға бир сөз җавап бәрмиди, чүнки падишаһ: 
«Униңға җавап бәрмәңлар» дәп буйруған еди.  37 У вақит ординиң үстидики 
Еляқим бән-Хилқия билән катип Шәбна вә вәзир Йоаһ бән-Асаф либаслири 
житиқлиқ келип Рабшақәниң сөзлирини Хизқияға ейтип бәрди.  
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Йәшая пәйғәмбәр Йерусалимниң қутқузулушини алдин ейтиду

19 1 Хизқия падишаһ шуни аңлиғанда либаслирини житип, өзигә палас 
йепип, Худавәндиниң бәйтигә кирди.  2 Андин у өзи ординиң үстидики 

Еляқим билән катип Шәбнани каһинларниң ақсақаллириға қошуп, Амозниң 
оғли Йәшая пәйғәмбәрниң қешиға палас кийиклик әвәтти.  3 Улар униңға 
сөзләп: «Хизқия мундақ ейтидуки: ‹ Бу күн өзи тәңлик билән әдәп вә дәшнәмниң 
бир күнидур, чүнки балилар туғулушқа йәтти, лекин туғидиған қувәт 
йоқтур.  4 Шайәтки Рәб Худайиң буни ишитип, өз хоҗиси Ассур падишаһиниң 
тәрипидин тирик Худаға дәшнәм қилғили әвәтилгән Рабшақәниң сөзлирини 
аңлиса керәк. Шундақки, Рәб Худайиң аңлиған сөзлири үчүн униңға дәккә 
бәрәрмикин? Бу сәвәбтин сән қалған қалдуқ үчүн дуа қилғин›» деди.  
5 Хизқияниң хизмәткарлири Йәшаяниң алдиға кәлгәндә,  6 Йәшая уларға 
җавап берип: «Хоҗаңларға мундақ ейтиңларки: ‹ Худавәндә мундақ ейтар: 
«Ассур падишаһиниң ғуламлири маңа күпүрлүк қилмақ үчүн ейтқан 
сөзләрдин қорқмай туруп, сән аңлиған бу сөзләрдин дәһшәт йемигин.  7 Мана 
мән униңға бир роһ әвәтимән. У бир хәвәр ишитип, өз жутиға йенип кетиду. 
Андин уни өз жутида қилич билән һалак қилимән» дәп ейтар›» деди.  

Санхериб Йерусалимға тәһдит салиду

8 Амма Рабшақә: «Ассур падишаһи Лакиштин кәтти» дәп аңлап қалса, 
йенип кәтти. Йенип барса, униң Либна билән соқушуп турғинини тапти.  
9 Лекин Санхериб Һәбәшстанниң падишаһи Тирһақа тоғрисидин: «Мана у сән 
билән җәң қилғили чиқти» дәп аңлиғинида Хизқияға йәнә әлчиләр әвәтип 
ейтти:  10 «Хизқияға сөз қилип мундақ ейтиңларки: ‹ Сән таянған Худайиң сени 
алдап: «Йерусалим болса Ассур падишаһиниң қолиға тапшурулмайду» дәп 
ейтмисун.  11 Мана Ассур падишаһлириниң һәммә жутларға немә-немә қилип 
қандақ уларни тамамән хараб қилғинини аңлидиң. Әмди сән қутулисәнму?  
12 Таипиләрниң тәңрилири, йәни ата-бовилирим һалак қилған Гозан билән 
Һаран, Резәф билән Телассардики бәни-Едәнниң тәңрилири болса уларни 
қутқуздиму?  13 Хамат падишаһи билән Арпад падишаһи, Сәфарвайим шәһири 
билән Һенаһ вә Ивва болса уларниң падишаһи нә йәрдидур?›» дәп ейтқузди.  

Хизқия Худаға илтиҗа қилиду

14 Хизқия хәтни әлчиләрниң қолидин тапшурувелип, уни оқуди. Андин 
Хизқия Худавәндиниң бәйтигә чиқип, уни Худавәндиниң һузурида яйди.  
15 Хизқия Худавәндиниң алдида дуа қилип, ейттики: «Әй сән керубларниң 
үстидә олтирип Исраилниң Тәңриси болған Худавәндә, йәрниң һәммә 
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падишаһлиқлириниң Худайи ялғуз сәндурсән. Асманлар билән йәрни сән 
пәйда қилдиң.  16 Әй Худавәндә, қулиқиңни селип аңлиғин. Әй Худавәндә, 
көзлириңни ечип көргин. Санхерибниң тирик Худаға дәшнәм қилғили әвәткән 
һәммә сөзлирини аңлиғин.  17 Шәксиз, әй Худавәндә, Ассур падишаһлири 
таипиләрниң өзи билән уларниң жутлирини хараб қилип,  18 бутлирини отқа 
ташлиди. Чүнки булар Тәңри болмай, бәлки адәм қоллириниң иши болуп, 
яғач билән таш еди. Униң үчүн улар шуларни йоқиталади.  19 Әмди, әй Рәб 
Худайимиз, бизни униң қолидин қутқузғинки, йәрниң падишаһлиқлириниң 
һәммиси билгәйки, ялғуз сән Рәб Худадурсән».  

Йәшая пәйғәмбәр иккинчи қетим Йерусалимниң 

қутқузулушини билдүриду
20 У вақит Амозниң оғли Йәшая Хизқияға хәвәр берип ейтқуздики: 

«Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Сән Ассур падишаһи 
Санхериб тоғрисидин маңа қилған дуайиңни аңлидим›.  21 Худавәндә униң 
тоғрисидин ейтқан сөз шудурки: ‹ Пак қиз Си'он сени хар қилип, күлүп 
мәсқирә қилиду, Йерусалимниң қизи саңа бешини лиңшитиду.  22 Кимни 
сөкүп дәшнәм қилдиң? Кимгә қарши аваз көтәрдиң? Мана көзлириңни 
егизликкә көтирип, Исраилниң муқәддәсигә қарши һомайдиң.  23 Өз 
әлчилириңниң васитиси биллә Худавәндигә дәшнәм қилип ейттиңки: 
«Һарвулиримниң толилиқи биллә мән тағларниң егизликлиригә ямишип, 
Ливанниң даванлириға чиқип, егиз кедир дәрәқлири билән әвзәл қариғай 
дәрәқлирини кесип, қелин җаңгилиниң сайилиқ йәрлиригә киримән.  
24 Мән колап, ят суларни ичтим. Мисирниң һәммә дәриялирини путумниң 
тапини биллә қурутимән» дедиң.  25 Узундин бери буни тохтитип, қедим 
күнлиридин тартип тәйинлигинимни аңлимидиңму? Мән болсам, сән 
тоғрилиқ: «Мәһкәм шәһәрләрни вәйран дөвиләр болғичә хараб қилсун» 
дәп ейтип, әмди шуни беҗа кәлтүрдүм.  26 Уларниң аһалиси қувәтсиз 
болғач езилип шәрмәндә болуп, сәһраниң оти билән гияһларниң көкигә 
охшап, өгүзләрниң үстидики оттәк болуп үзүп болмастин илгири йоқалған 
дандәк болуп қалди.  27 Лекин олтиришуң билән чиқип киришиңни уқуп, 
зитимға аччиқлинишиңни билимән.  28 Зитимға аччиқлинишиң билән 
атикарчилиқиң қулақлиримға йәткәч чүлүкүмни бурнуңға өткүзүп, 
йүгинимни ағзиңға селип, сени кәлгән йолуңға яндуримән›.  
29 Саңа берилидиған аламәт будурки, бу йил өзи үнүп қалғанни йәп, келидиған 
йил андин чиққанни йәп, үчинчи йил терип оруп үзүмзарлиқлар селип 
мевисини йәйсиләр.  30 Йәһуда ханиданиниң қечип қутулған қалдуқи болса 
төвәндин йилтизлинип, жукиридин мевә бериду.  31 Чүнки қалған қалдуқ 
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Йерусалимдин чиқип, қутулуп қалған бир җамаәт Си'ондин келиду, самави 
қошунларниң сәрдари болған Худавәндиниң ғәйрити буни қилиду.  32 Униң 
үчүн Худавәндә Ассур падишаһи тоғрисидин мундақ ейтидуки: «Бу шәһәргә 
кирмәйду вә я анда бир оқ атмайду вә я алдиға сипар көтирип кәлмәйду вә 
я униңға қарши далда қилмайду,  33 бәлки бу шәһәргә кирмәй, кәлгән йоли 
билән йенип кетиду› дәп Худавәндә ейтиду.  34 Чүнки өзәм үчүн вә бәндәм 
Давут үчүн шу шәһәрни қутқузғили уни һимайә қилип сақлаймән›».  

Йерусалимниң қутқузулуши

35 У вақит Худавәндиниң пәриштиси чиқип, Ассур қошунидин бир йүз 
сәксән бәш миң кишини урди. Шундақки, улар әтиси сәһәр қопса, мана булар 
һәммиси өлүк ятқан еди.  36 У вақит Ассур падишаһи Санхериб чиқип йенип 
кетип, Нинәвәдә олтарди.  37 Амма у өзи өз Тәңриси Нисрокниң бәйтидә 
сәҗдә қилип турғинида оғуллири Адраммәләк билән Шаресәр уни қилич 
билән уруп өлтүрүп, өзлири Арарат жутиға қачти. Андин униң оғли Есар-
Хаддон орниға падишаһ болди.  

Хизқияниң кесәл болуши вә сақайтилип кетиши

20 1 У күнләрдә Хизқия өлгидәк кесәл болди. Амозниң оғли Йәшая 
пәйғәмбәр униң қешиға келип, униңға сөзләп: «Худавәндә мундақ 

ейтидуки: ‹ Өйүң тоғрисидин вәсийәт қилғин, чүнки сән тирик қалмай 
өлисән›» деди.  2 У вақит Хизқия йүзини там тәрипигә қаритип, Худавәндигә 
дуа қилип:  3 «Әй Худавәндә, саңа ялвуримәнки, мениң сениң алдиңда 
қандақ садақәтлик билән туруп, садиқ көңүл билән йүрүп нәзириңдә яхши 
болғанни қилғинимни яд қилғин» дәп Хизқия қаттиқ йиғлиди.  4 Йәшая 
чиқип, шәһәрниң оттурисиға йәтмәстә Худавәндиниң сөзи униңға келип 
ейтти:  5 «Йенип берип, хәлқимниң әмри болған Хизқияға ейтқинки‹  ‹ 
Атаң Давутниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: «Дуайиңни аңлап, 
яшлириңни көрдүм. Мана сени сақайтимән. Үчинчи күндә Худавәндиниң 
бәйтигә чиқисән.  6 Сениң өмрүңгә он бәш йил қошимән. Сени вә һәм бу 
шәһәрни Ассур падишаһиниң қолидин қутқузимән. Өзәм үчүн вә бәндәм 
Давут үчүн бу шәһәрни һимайә қилимән.  7 Йәшая сөзләп: «Бир парчә 
әнҗир елип келиңлар» деди. Улар уни елип келип, чақа үстигә қойғанда 
сақайди.  8 Хизқия Йәшаяға ейтти: «Худавәндә мени сақайтип, үчинчи күндә 
Худавәндиниң бәйтигә чиқидиғинимниң аламити немә болиду?»  9 Йәшая 
ейтти: «Худавәндә ейтқинидәк қилиду. Шуниң испатиға Худавәндиниң 
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тәрипидин саңа бу аламәт берилдики, сайә шәмс саитидә он дәриҗә алдиға 
барсунму яки он дәриҗә кәйнигә янсунму?»  10 Хизқия ейтти: «Сайиниң 
он дәриҗә алдиға меңиши асандур. Бәлки он дәриҗә кәйнигә янсун» деди.  
11 Йәшая пәйғәмбәр Худавәндигә ялвурғанда, у өзи Аһазниң шәмс саитидә он 
дәриҗә алдиға маңған сайини яндуруп, он дәриҗә кәйнигә маңдурди.  

Бабилдин кәлгән әлчиләр

12 У вақит Бабилниң падишаһи Бәродак-Баладан Хизқияға хәт билән 
һәдийә әвәтти, чүнки кесәл болғинини аңлиған еди.  13 Хизқия улардин 
сөз аңлап, уларға һәммә хәзинилирини, күмүч билән алтунни, хушбуй 
дора-дәрмәк билән әвзәл яғларни, ярағлириниң өйи билән хәзинисидики 
һәммә бар болғанни көрсәтти. Өз өйидә вә тамам тәәллуқида Хизқия уларға 
көрсәтмигән нәрсә қалмиди.  
14 Лекин Йәшая пәйғәмбәр Хизқия падишаһниң қешиға келип, униңға ейтти: 
«Бу адәмләр немә деди? Сениң қешиңға нә йәрдин кәлди?» Хизқия ейтти: 
«Улар болса Бабил дегән йирақ жуттин кәлди» деди.  15 У ейтти: «Сениң 
өйүңдә немә көрдиләр?» Хизқия җавап бәрдики: «Өйүмдики һәммә бар 
болғанни көрдиләр мениң хәзинилиримдә мән уларға көрсәтмигән нәрсә 
қалмиди».  16 Йәшая Хизқияға ейтти: «Худавәндиниң сөзини аңлиғин:  17 ‹ 
Мана сениң өйүңдә һәммә бар болғини елип кетилип, ата-бовилириң бу 
күнгичә хәзинигә йиққан нәрсиләрниң һәммиси һечнемә қалмай, Бабилға 
елип берилидиған күнләр келиду› дәп Худавәндә ейтиду.  18 Улар сәндин 
чиқип төрилидиған оғуллириңниң бәзисини елип кетиду. Улар болса 
Бабилдики падишаһниң ордисида ғулам болиду» деди.  19 Хизқия Йәшаяға 
ейтти: «Худавәндиниң сән ейтқан сөзи яхшидур. Мениң вақтимда теч-
аманлиқ болса яхши болиду» деди.  
20 Хизқияниң башқа ишлири билән сәлтәнитиниң һәммә қудрити тоғрисида 
вә растлиған көл билән шәһәргә киридиған су ләқмә тоғрисида Йәһуда 
падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  21 Хизқия өз ата-бовилириниң 
арисида раһәт тапқанда оғли Манассә униң орнида падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Манассә

21 1 Манассә падишаһ болғанда он икки яшқа кирип, Йерусалимда әллик 
бәш йил сәлтәнәт қилди. Униң анисиниң исми Хәфзиба еди.  2 Манассә 

Худавәндә бәни-Исраилниң алдидин чиқиривәткән таипиләрниң йиргинчлик 
адәтлиридә йүрүп, Худавәндиниң көзлиридә яман болғинини қилип,  3 Атиси 
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Хизқия бузған қурбанлиқ егизликлирини йәнә яситип, Баалға қурбангаһлар 
салдуруп, Исраилниң падишаһи Ахаб қилғандәк бир Аширәни қилдуруп, 
асманниң һәммә қошуниға баш егип ибадәт қилатти.  4 У Худавәндиниң 
бәйтидиму қурбангаһлар яситатти. У бәйт тоғрисида: «Йерусалимда мениң 
исмим болсун» дәп Худавәндә ейтқан еди.  5 Худавәндиниң бәйтиниң икки 
һойлисида асманниң һәммә қошуниға қурбангаһлар яситип,  6 өз оғлини оттин 
өткүзүп, палчилиқ билән җадугәрлик қилип, җинкәш билән әпсунчиларни 
бекитип, Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини тола қилип, униң ғәзипини 
кәлтүрди.  7 Өзи ясатқан Ашәра бутсүритини бәйттә қойди. У бәйт тоғрисида 
Худавәндә Давутқа вә униң оғли Сулайманға ейтқан едики: «Бу өйдә вә мән 
Исраилниң һәммә қәбилилириниң арисидин илғиған Йерусалимда әбәдкичә 
мениң исмимниң хатирисини қойимән.  8 Әгәр Исраил өз бәндәм Мусаға 
улар бәргән қанунниң һәммисигә мувапиқ йүрүп, мән уларға буйруғанниң 
һәммисигә мувапиқ әмәл қилип йүрсә, мән уларниң ата-бовилириға бәргән 
жуттин уларни палитип чиқармаймән» деди.  9 Лекин улар аңлимайтти, чүнки 
Манассә уларни шундақ аздурдики ,улар болса Худавәндә бәни-Исраилниң 
алдидин һалак қилған таипиләрдин ошуқрақ яманлиқ қилатти.  10 Амма 
Худавәндә өз бәндилири пәйғәмбәрләрниң васитиси билән сөз қилип ейттики:  
11 «Йәһуданиң падишаһи Манассә бу йиргинчлик ишларни қилип, униңдин 
илгири өткән аморийлардин зиядә яманлиқ қилип, өз бутлири билән Йәһудани 
гунаға азидиғини үчүн,  12 Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: 
‹ Мана Йерусалим билән Йәһуданиң үстигә ундақ бала кәлтүримәнки, 
аңлиғучиниң қулақлирида җириңлиғай.  13 Мән Самарийәгә ишләткән өлчәш 
таниси вә Ахабниң бәйтигә ишләткән тикликни өлчәш йипи Йерусалимға 
ишлитимән. Киши бир қачини чайқап, уни чайқиғандин кейин дүм қойғандәк, 
Йерусалимни халий қилип өрүветимән.  14 Мирасимниң пасаңлирини өз 
дүшмәнлириниң қолиға тапшуруп, һәммә дүшмәнлиригә шикар вә олҗа 
қилип беримән.  15 Чүнки мениң нәзиримдә яман болғинини қилип, уларниң 
ата-бовилири Мисирдин чиққан күндин тартип бу күнгичә мениң ғәзипимни 
кәлтүриду.  
16 Шуниңдин башқа Манассә пүтүн Йерусалим бир четидин йәнә бир четигичә 
хундин толғичилик тола наһәқ қан төкүп, өзи қилип турған гунайи билән 
Йәһудани аздуруп, Худавәндиниң нәзиридә яман болған ишни қилишқа сәвәб 
болди.  17 Манассәниң башқа ишлири, униң һәммә әмәллири вә қилған гунайи 
тоғрисидин Йәһуда падишаһлириниң тарих китапида пүтүлгәндур.  18 Манассә 
өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, өз өйиниң беғида, йәни Уззаниң 
беғида дәпнә қилинди. Андин оғли Амон униң орнида падишаһ болди.  
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Йәһуданиң падишаһи Амон
19 Амон падишаһ болғанда йигирмә икки яшқа кирип, Йерусалимда икки 

йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Мәшулләмәт дәп атилип, йотбалиқ Харузниң 
қизи еди.  20 Амон атиси Манассә қилғандәк Худавәндиниң нәзиридә яман 
болғинини қилатти.  21 У өз атиси маңған йолда меңип, атиси ибадәт қилған 
бутларға ибадәт қилип, уларға баш егип  22 Худавәндиниң йолида йүрмәй, 
өз ата-бовилириниң Тәңриси Худавәндини тәрк қилди.  23 Лекин Амонниң 
хизмәткарлири униңға сүйқәст қилип, падишаһни өз ордисида өлтүрди.  
24 Амма жутниң хәлқи Амон падишаһқа сүйқәст қилғанларниң һәммисини 
өлтүрди. Андин жут хәлқи униң орнида оғли Йошияни падишаһ қилди.  
25 Амонниң қилған башқа ишлири тоғрисидин Йәһуда падишаһлириниң 
тарих китапида пүтүлгәндур.  26 Улар уни Уззаниң беғида, униң өз қәбридә 
дәпнә қилди. Андин оғли Йошия униң орнида падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Йошия Тәврат китапини тапиду

22 1 Йошия падишаһ болғанда сәккиз яшқа кирип, Йерусалимда оттуз бир 
йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Йедида дәп атилип, бозқатлиқ Адаяниң 

қизи еди.  2 Йошияниң өзи Худавәндиниң нәзиридә яхши болғанни қилип, һәр 
ишта атиси Давутниң йолида йүрүп, хаһи оңға, хаһи чәпкә чиқмайтти.  
3 Өз сәлтәнитиниң он сәккизинчи йилида Йошия падишаһ катип Шафан бән 
Азаляһ бән-Мәшуллам Худавәндиниң бәйтигә әвәтип ейтти:  4 «Улуқ каһин 
Хилқияниң қешиға чиқип буйруғинки, у өзи Худавәндиниң бәйтигә кәлтүрүлүп 
дәрвазивәнләр хәлиқтин йиққан пулни санап,  5 Худавәндиниң бәйтидә 
ишлигүчиләрниң үстидә турғанларға тапшурсун. Улар пулни Худавәндиниң 
бәйтиниң сунған йәрлириниң оңлитиши үчүн бәйттә ишлигүчиләргә берип,  
6 яғаччиларниң өзи билән тамчилар вә ташчиларға ишлитип бәйтни оңлитиш 
үчүн яғач билән йонулған ташлар сетивелиш үчүн бәрсун» деди.  7 Лекин 
уларниң қолиға тапшурулған пулниң һесаби қилинмиди, чүнки улар инсап 
қилип иш қилатти.  
8 Улуқ каһин Хилқия өзи катип Шафанға: «Худавәндиниң бәйтидә Тәврат 
китапини таптим» деди. Шуни ейтип, Хилқия китапни Шафанға бәрди. Бәрсә, у 
уни оқуди.  9 Андин кейин катип Шафан падишаһниң қешиға берип, падишаһқа 
хәвәр берип ейтти: «Өз қуллириң бәйттики пулни йиғип, Худавәндиниң 
бәйтидә ишлигүчиләрниң үстидә турғанларға тапшуруп болди».  10 Шуни дәп, 
катип Шафан падишаһқа: «Хилқия каһин қолумға бир китапни бәрди» деди. 
Андин Шафан китаптин падишаһқа оқуп бәрди.  
11 Падишаһ Тәврат китапиниң сөзини аңлиғанда өз кийимлирини житивәтти.  
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12 Падишаһ өзи Хилқия каһин, Шафанниң оғли Ахиқам, Миканиң оғли Акбор, 
Шафан катип вә падишаһниң хизмәткари Асаяға буйруп ейтти:  13 «Берип, 
мениң һәққимдә, хәлиқниң һәққидә вә пүтүн Йәһуданиң һәққидә бу тепилған 
китапниң сөзи тоғрисидин Худавәндидин сораңлар, чүнки ата-бовилиримиз, 
хаһи бу китапниң сөзигә қулақ салмай, хаһи биз үчүн пүтүлгәнниң һәммисигә 
мувапиқ әмәл қилмиған сәвәбтин Худавәндиниң ғәзипи бизгә қарши тутишқан.  
14 У вақит Хилқия каһин, Ахиқам, Акбор, Шафан вә Асая дегәнләр кийим 
сақлайдиған өйниң хәвәр алғучиси Шаллум бән-Тиқва бән-Хархасниң 
хотуни Хулда аял пәйғәмбәрниң қешиға берип, униң билән сөзләшти. У өзи 
Йерусалимда шәһәрниң иккинчи мәһәллисидә олтаратти.  15 У уларға ейтти: 
«Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Силәрни әвәткән кишигә 
ейтиңларки:  16 «Худавәндә мундақ ейтиду: ‹ Мана мән бу җайға вә униң 
олтарғучилириға бала кәлтүрүп, Йәһуданиң падишаһи оқуған китапниң һәммә 
сөзигә мувапиқ қилимән.  17 Чүнки улар мени ташлап, башқа тәңриләргә хушбуй 
исриқ яндуруп, қоллириниң һәммә ишлири билән мениң аччиқимни кәлтүргән. 
Униң үчүн мениң ғәзипим өчүрүлмәй, бу йәргә тутишиду›».  18 Лекин силәрни 
Худавәндидин сориғили әвәткән Йәһуданиң падишаһиға мундақ ейтиңларки: 
«Сән аңлиған сөз тоғрисида болса, Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ 
ейтидуки:  19 ‹ Сениң көңлүң юмшап: «Улар дәһшәт билән ләнәткә сәвәб болиду» 
дәп бу җай билән анда олтарғучилар тоғрисида ейтқан сөзүмни аңлиғиниңда 
Худавәндиниң алдида йиғлиғиниң үчүн мән сени аңлидим› дәп Худавәндә 
ейтар.  20 Униң үчүн сени ата-бовилириңға қошимән. Сән өз қәбрәңгә аман-есән 
барғайсән. Сениң көзлириң мән бу җайға кәлтүридиған балани көрмигәй» дәп 
ейтар›» деди. Улар йенип бу хәвәрни падишаһқа бәрди.  

Йошияниң ислаһатлири

23 1 Падишаһ қичқарғили киши әвәткәндә Йәһуда билән Йерусалимниң 
һәммә ақсақаллири униң қешиға йиғилди.  2 Падишаһ Худавәндиниң 

бәйтигә чиқса, һәммә Йәһуда адәмлири вә Йерусалимда олтарғанларниң 
һәммиси, каһинлар билән пәйғәмбәрләр вә барчә хәлиқ, кичиктин тартип 
чоңлириғичә һәммиси униң билән чиқти. Андин Худавәндиниң бәйтидә 
тепилған Тәврат китапиниң һәммә сөзини уларға оқуп бәрди.  3 Падишаһ 
түврүкниң йенида туруп: «Биз Худавәндигә әгишип, һәммә көңлимиз вә 
һәммә җенимиз билән униң әмирлирини, шаһадәтлирини вә қанунлирини 
тутуп, китапта пүтүлгән әһдә сөзини беҗа кәлтүрәйли» дәп Худавәндиниң 
һузурида әһдә бағлиса, хәлиқниң һәммиси әһдигә кирди.  
4 Андин кейин падишаһ улуқ каһин Хилқия билән униңға қарайдиған 
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каһинларға вә һәм дәрвазивәнләргә: «Баал билән Ашәра бутиға вә асманниң 
һәммә қошуниға етилгән һәммә әсвабларни Худавәндиниң бәйтидин 
чиқириңлар» дәп буйруп, Йерусалимниң ташқирида Қидрон етизлирида 
уларни көйдүрди, лекин күлни Бәйтәлгә елип барди.  5 У өзи Йәһуда 
падишаһлири: «Улар Йәһуда шәһәрлириниң қурбанлиқ егизликлиридә вә 
Йерусалимниң чөрисидики җайларда хушбуй исриқ яндурсун» дәп тиклигән 
бут каһинлирини вә һәм Баалға, шәмс билән айға вә юлтуз билән асманниң 
һәммә қошуниға хушбуй исриқ көйдүридиған кишиләрни иштин бекар қилип,  
6 Худавәндиниң бәйтидин Аширә бутини чиқирип, Йерусалимниң ташқириға 
елип берип, Қидрон җилғисиға кәлтүрүп, шу йәрдә Қидрон җилғисида 
көйдүрүп, топа болғидәк соқуп авам хәлиқниң гөристаниға чачтурди.  
7 Андин һәзиләклик үчүн Худавәндиниң бәйтидә ясалған ханиларни йиқитип 
чиқарди. Буларда хотунлар Ашәра бутиға чедир тоқуған еди.  8 У өзи һәммә 
каһинларни Йәһуда шәһәрлиридин чиқирип, Гебадин тартип Бәршебағичә 
каһинлар хушбуй исриқ яндурған қурбанлиқ егизликләрни ниҗис қилип, 
дәрвазилардики қурбанлиқ егизликләрни, йәни шәһәрниң дәрвазисиниң чәп 
тәрипидә болуп шәһәрниң сәрдари Йәшуаниң дәрвазисиниң киридиған йолниң 
йенида бар қурбанлиқ егизликләрни йиқитип бузди.  9 Лекин қурбанлиқ 
егизликлириниң каһинлири өз бурадәрлири билән петир ненидин йесиму, 
Йерусалимда Худавәндиниң қурбангаһиға чиққили иҗазәт тапмайтти.  
10 Һеч ким өз оғли яки қизини, Молохниң иззитигә анда оттин өткүзмисун 
дәп, у өзи Бән-Һинномниң вадисидики Тофәтни һәм ниҗис қилди.  11 Йәһуда 
падишаһлири шәмшкә муқәддәс қилип Худавәндиниң бәйтигә киридиған 
йолда қоюп мәһрәм Нетанмәләкниң бәйтниң четидики ханисиниң йенида 
сақлиған атларни чиқирип, шәмсниң һарвулирини отта көйдүрди.  12 Йәһуда 
падишаһлири Аһазниң балиханисиниң өгүзидә салдурған қурбангаһларни вә 
Манассә Худавәндиниң бәйтиниң икки һойлисида ясатқан қурбангаһларни 
чеқип, алдирап у йәрдин униң тописини Қидрон җилғисиға ташлатти.  
13 Исраилниң падишаһи Сулайман Йерусалимниң шәриқ тәрипи билән һалак 
теғида сидонийларниң йиргинчи Аштарот, моабийларниң йиргинчи Кемош 
вә бәни-Аммонниң йиргинчи Милкомға ясатқан қурбанлиқ егизликлирини 
падишаһ ниҗис қилдуруп,  14 бутсүрәтлирини парчилап, Аширә бутлирини 
йиқитип, турған йәрлирини адәм сүнәклири билән толтарди.  
15 Нәбатниң оғли Йәробиам Исраилни гуна қилдуруп, Бәйтәлдә салдурған 
қурбангаһ билән қурбанлиқ егизлики болса бу қурбангаһ билән қурбанлиқ 
егизликини һәм чақти. Андин қурбанлиқ егизликини парә-парә қилип 
көйдүрүп, Аширә бутини һәм көйдүрди.  16 Йошия бурулуп қарап, тағдики 
қәбирләрни көрүп, киши әвәтип қәбирләрдин сүнәкләрни чиқирип 
қурбангаһта көйдүрди. Ундақ вәқә болиду дәп, Худавәндиниң сөзини дәп 
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бәргән Худаниң адиминиң җакалиғиниға мувапиқ қурбангаһни ниҗис қилди.  
17 У соридики: «Мән анда көргән ядикар кимниңки болиду?» Шәһәрниң хәлқи 
униңға ейтти: «Худаниң бир адиминиң қәбри болиду. У өзи Йәһудадин келип, 
сән әмди Бәйтәлдики қурбангаһқа қилған иштин хәвәр берип, шуни җакалиған 
еди».  18 У ейтти: «Уни қоюңлар. Һеч ким униң сүнәклирини мидирлатмисун» 
дәп ейтқини билән униң сүнәклири билән Самарийәдин кәлгән пәйғәмбәрниң 
сүнәклиригә тәгмәй қойди.  
19 Андин Йошия Исраилниң падишаһлири Худавәндиниң ғәзипини кәлтүрүп 
Самарийәниң шәһәрлиридә ясатқан һәммә қурбанлиқ егизликлириниң 
өйлирини йиқитип, Бәйтәлдә қилғандәк уларни хараб қилип,  20 андаки 
қурбанлиқ егизликлириниң һәммә каһинлирини қурбангаһниң үстидә 
өлтүрүп, анда адәм сүнәклирини көйдүрүп, Йерусалимға йетип барди.  

Өтүп кетиш һейти тутулиду

21 Амма падишаһ хәлиқниң һәммисигә: «Бу әһдә китапида пүтүлгәндәк 
Тәңриңлар Худавәндиниң Өтүп кетиш һейтини тутуңлар» дәп 
буйруди.  22 Һакимлар Исраилни һөкүм қилғандин тартип, хаһи Исраил 
падишаһлириниң вақтида, хаһи Йәһуда падишаһлириниң вақтида ундақ 
Өтүп кетиш һейти тутулған әмәс еди.  23 Лекин Йошия падишаһниң 
сәлтәнитиниң он сәккизинчи йилида Худавәндиниң ундақ бир Өтүп кетиш 
һейти Йерусалимда тутулди.  
24 Андин Йошия Йәһуда жути билән Йерусалимда бар болған җинкәш билән 
әпсунчиларни чиқирип, тәрафим билән башқа бутсүрәтлирини хараб қилип, 
Йәһуда жути билән Йерусалимдики һәммә йиргинчни йоқитип, Хилқия 
каһин Худавәндиниң бәйтидә тапқан китапта пүтүлгән Тәвратниң сөзини 
беҗа қилатти.  25 Униңдәк Мусаниң қануниға мувапиқ пүтүн көңли, пүтүн 
җени, пүтүн күчи билән Худавәндигә майил болған бир падишаһ униңдин 
илгири қопмиған еди вә униңдин кейин униңға охшаш бирким қопмиди.  
26 Лекин Худавәндиниң аччиқи Манассәниң қилған яманлиқи үчүн келип, 
Йәһудаға туташқандин кейин, Худавәндә өз чоң ғәзипиниң шиддәтликидин 
янмиди.  27 Худавәндә ейтти: «Исраилни ташлиғандәк Йәһуданиму өз 
көзүмдин ташлап, өзәм илғиған бу шәһәр Йерусалимни тәрк қилип, анда 
«Мениң исмимниң хатириси болиду» дегән бәйтни ташлаймән» деди.  
28 Йошияниң башқа ишлири вә қилғининиң һәммиси Йәһуда падишаһлириниң 
тарих китапида пүтүлгәндур.  
29 Униң күнлиридә Мисирниң падишаһи Фирәвн Неко Ассурға қарши чиқип, 
Фират дәриясиғичә барди. У вақит Йошия падишаһ униңға қарши чиқти. 
Лекин Фирәвн уни көрүп Мәгиддода өлтүрди.  30 Адәмлири униң өлүкини 
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бир һарвуда селип, Мәгиддодин Йерусалимға елип берип, уни униң өз 
қәбридә дәпнә қилди. Амма жутниң хәлқи Йошияниң оғли Йәһоахазни елип 
мәсиһләп, атисиниң орнида падишаһ қилди.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһоахаз

31 Йәһоахаз падишаһ болғанда йигирмә үч яшқа кирип, үч ай Йерусалимда 
сәлтәнәт қилди. Униң аниси Хамутал дәп атилип, либналиқ Йәрәмияниң 
қизи еди.  32 Йәһоахаз ата-бовилири қилғандәк Худавәндиниң нәзиридә яман 
болғанни қилатти.  33 Амма Фирәвн Неко, у Йерусалимда сәлтәнәт қилмисун 
дәп, уни Хамат жутидики Риблада солап қоюп, йүз талант күмүч билән бир 
талант алтун жутқа хираҗ қойди.  34 Андин Фирәвн Неко Йошияниң оғли 
Еляқимни униң атисиниң орнида падишаһ қилип, уни Йәһояқим дәп атиди. 
Лекин Йәһоахазни өзи билән Мисирға елип кәтти. У Мисирға келип, анда өлди.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһояқим

35 Йәһояқим күмүч билән алтунни Фирәвнгә берәтти. Лекин Фирәвнниң 
буйруғиниға мувапиқи пулни йиғип бәрмәк үчүн жутқа баҗ-алван қоюп, һәр биригә 
тайин қилинғиниға мувапиқ жутниң хәлқигә күмүч билән алтунни чечип, Фирәвн 
Некоға хираҗ қилип берәтти.  36 Йәһояқим падишаһ болғанда йигирмә бәш яшқа 
кирип, он бир йил Йерусалимда сәлтәнәт қилди. Униң аниси Зәбида дәп атилип, 
румаһлиқ Пәдая қизи еди.  37 Йәһояқим өз ата-бовилири қилғининиң һәммисигә 
охшаш Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини қилатти.  

Йәһуданиң үч йил Бабилға тәвә болуши

24 1 Униң күнлиридә Бабилниң падишаһи Нәбукәднәсәр чиқти. 
Йәһояқим болса үч йилғичә униңға тәвә болуп, андин итаитидин 

чиқип кәтти.  2 У вақит Худавәндә калданийлар билән аррамийларниң 
қошунлирини вә һәм моабийлар билән бәни-Аммонниң қошунлирини 
униң үстигә әвәтти. Худавәндә өз бәндилири пәйғәмбәрләрниң васитиси 
билән ейтқандәк уларни Йәһуданиң үстигә уни һалак қилғили әвәтти.  
3 Шәксиз Худавәндиниң буйруқи билән бу бала Йәһуданиң үстигә кәлди, 
чүнки Манассәниң гунайи билән һәммә қилғини үчүн у Йәһудани өз 
йүзидин кәткүзди.  4 Худавәндә униң наһәқ қан төкүп, Йерусалимни 
қан билән толтарғинини әпу қилғили унимиди.  5 Йәһояқимниң башқа 
ишлири вә қилғининиң һәммиси Йәһуда падишаһлириниң тарих китапида 
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пүтүлгәндур.  6 Йәһояқим өз ата-бовилириниң арисида раһәт тапқанда 
оғли Йәһоякин униң орнида падишаһ болди.  7 Андин кейин Мисирниң 
падишаһи өз жутидин йәнә чиқмиди. Чүнки Бабилниң падишаһи Мисирниң 
җилғисидин тартип Фират дәриясиғичә Мисир падишаһиниң һәммә тәвә 
йәрлирини тартивалған еди.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһоякин —

8 Йәһоякин падишаһ болғанда он сәккиз яшқа кирип, үч ай Йерусалимда 
сәлтәнәт қилди. Униң аниси Нәхушта дәп атилип, Йерусалимлиқ Әлнатанниң 
қизи еди.  9 Йәһоякин өз атиси қилғандәк Худавәндиниң нәзиридә яман 
болғинини қилатти.  10 У вақит Бабилниң падишаһи Нәбукәднәсәрниң 
адәмлири Йерусалимға чиқип, шәһәрни қоршиди.  11 Униң адәмлири шәһәрни 
қоршап турғанда Нәбукәднәсәр өзи һәм шәһәргә қарши чиқти.  12 Амма 
Йәһуданиң падишаһи Йәһоякин билән аниси, хизмәткарлири, сәрдарлири вә 
мәһрәмлири Бабил падишаһиниң қешиға чиқти. Чиқса, Бабилниң падишаһи 
өз сәлтәнитиниң сәккизинчи йилида уни әсир қилип,  13 Худавәндиниң 
бәйтиниң һәммә хәзинилири билән падишаһниң ордисидики хәзинини 
елип, Исраилниң падишаһи Сулайман Худавәндиниң бәйти үчүн әткүзгән 
һәммә алтун әсваблирини Худавәндә ейтқиниға мувапиқ сундуруп,  14 һәммә 
Йерусалимниң хәлқини, йәни һәммә сәрдарларни, һәммә палванларни, он 
миң әсирни тутуп, һәммә һүнәрвән билән төмүрчиләрниму елип кәтти. 
Жут хәлқиниң һәммидин мискинлиридин башқа һеч ким қалмиди.  15 У өзи 
Йәһоякинни елип кетип, падишаһниң анисини, падишаһниң хотунлирини, 
униң мәһрәмлирини вә жутниң улуқлирини әсир қилип, Йерусалимдин 
Бабилға елип барди.  16 Бабилниң падишаһи йәттә миң күчлүк палванларниң 
һәммисини тутуп, сани миң болуп мустәһкәм вә җәңгә лайиқ болған һүнәрвән 
билән төмүрчиләрниң һәммисини әсир қилип, Бабилға елип кәтти.  17 Лекин 
Бабилниң падишаһи Йәһоякинниң тағиси Маттаняни униң орнида падишаһ 
қилип, исмини Зидқия дәп атиди.  

Йәһуданиң падишаһи Зидқия

18 Зидқия өзи падишаһ болғанда йигирмә бир яшқа кирип, он бир йил 
Йерусалимда сәлтәнәт қилди. Униң аниси Хамутал дәп атилип, либналиқ 
Йәрәмияниң қизи еди.  19 Зидқия Йәһояқим қилғандәк Худавәндиниң 
нәзиридә яман болғанни қилатти.  20 Чүнки Йерусалим билән Йәһудаға 
болған вәқә Худавәндиниң ғәзипи үчүн болди. Ахир у уларни өз йүзидин 
кәткүзди. Лекин Зидқия Бабилниң падишаһиға хиянәт қилди.  
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Йәһуданиң хәлқи әсир болуп Бабилға елип кетилиши

25 1 Униң сәлтәнитиниң тоққузинчи йилида онинчи айида айниң 
онинчи күнидә Бабилниң падишаһи Нәбукәднәсәр һәммә қошуни 

билән Йерусалимға келип, уни қоршиди. Улар болса шәһәрниң чөрисидә бир 
қоршав темини ясап қойди.  2 Бу тәриқидә шәһәр өзи Зидқия падишаһниң 
сәлтәнитиниң он биринчи йилиғичә қоршивелинди.  3 Лекин айниң тоққузинчи 
күнидә шәһәрдә ачарчилиқ ундақ қаттиқ болдики, шәһәр хәлқигә йегили нан 
тепилмиди.  4 Шәһәр шикәстә болуп елинип, калданийлар шәһәрниң чөрисини 
қоршап турғанда һәммә әскәрләр кечиси икки сепилниң оттурисида болуп 
падишаһниң беғиға баридиған дәрвазидин чиқип, чөл тәрипигә қечип кәтти.  
5 Амма калданийларниң қошуни падишаһни қоғлап, Йерихониң чөлидә 
униңға йетип, қошуни тарилип униңдин кәткәндә  6 падишаһни тутуп, Риблаға 
елип чиқип, Бабил падишаһиниң қешиға кәлтүрүп, анда сорақ қилип һөкүм 
қилди.  7 Андин Зидқияниң балилирини униң көзлириниң алдида өлтүрүп, 
Зидқияниң көзлирини оюп, униңға ишкәл селип Бабилға елип барди.  
8 Әмди бәшинчи айда айниң йәттиничи күнидә, йәни Бабилниң падишаһи 
Нәбукәднәсәрниң сәлтәнитиниң он тоққузинчи йилида Бабил падишаһиниң 
сәрдари Нәбузарадан Йерусалимға келип,  9 Худавәндиниң бәйти билән 
падишаһниң ордисини көйдүрүп, дәрвәқә Йерусалимдики һәммә өйләрни, 
хусусән улуқларниң маканлирини отта көйдүрди.  10 Гуламларниң сәрдари 
билән болған һәммә калданийларниң қошуни Йерусалимниң чөрисидики 
сепилни чеқип йиқитти.  11 Андин ғуламларниң сәрдари Нәбузарадан 
шәһәрдә қоюлған хәлиқниң қалғанлирини Бабил падишаһиниң тәрипигә 
өтүвалғанларға қошуп, қалғанларниң һәммисини әсир қилип елип кәтти.  
12 Лекин ғуламларниң сәрдари өзи жутниң кичиклиридин бәзисини қоюп, 
бағвән билән деханлар қилди.  
13 Худавәндиниң бәйтидики мис түврүклирини, дас тәгликлирини вә 
Худавәндиниң бәйтидики мис көлини калданийларниң өзи чеқип, Бабилға 
елип барди.  14 Улар қазан билән гүрҗәкләрни, пичақ билән қачиларни, йәни 
ибадәт қилишта ишләткән һәммә мис қачиларни елип кәтти.  15 Гуламларниң 
сәрдари болса исриқданларни вә қачиларни елип, сап алтун билән сап 
күмүчтин әткән һәммә нәрсиләрни һәм елип кәтти.  16 Сулайман Худавәндиниң 
бәйти үчүн әткүзгән икки түврүк, бир мис көли вә дас тәгликлири болса бу 
һәммә нәрсиләрниң миси толилиқидин тартилалмайтти.  17 Түврүкләрниң 
һәр бири он сәккиз гәз егиз болуп, униң төписидики таҗниң егизлики үч 
гәз еди вә торға охшаш зиннәтлик роҗәк билән анар сүрәтлири түврүктики 
таҗниң чөрисидә болуп, һәммиси мистин еди вә һәммә йәнә бир түврүктики 
тор зиннитиниң үстидә шуларға охшаш анар сүрәтлири бар еди.  
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18 Гуламларниң сәрдари өзи баш каһин Сәрая, иккинчи каһин Зәфаняни 
вә үч нәпәр дәрвазивәнни тутуп,  19 шәһәрдин әскәрләрниң үстидики бир 
мәһрәмни вә шәһәрдә қелип падишаһниң қешида турғанларниң бәшини, 
жут хәлқини көрәктин өткүзүп қошунниң чоң катипи болған кишини, 
хәлиқтин болуп шәһәрдә қалған атмиш адәмни һәм тутти.  20 Буларни 
ғуламларниң сәрдари Нәбузарадан тутуп, Риблаға Бабил падишаһиниң 
қешиға елип барди.  21 Бабилниң падишаһи уларни Хаматниң жутидики 
Риблада уруп өлтүрди. Шу тәриқидә Йәһуда әсир болуп, өз жутидин 
кәтти.  22 Лекин Йәһуда жутида қалған хәлиқ, йәни Бабилниң падишаһи 
Нәбукәднәсәр анда қойғанларниң үстидә Гедаля бән-Ахиқам бән-
Шафанни һаким қилип қойди.  23 Амма қошунниң һәммә сәрдарлири 
билән уларниң адәмлири: «Бабилниң падишаһи Гедаляни жутниң үстидә 
һаким қилип қойди» дәп аңлиғанда Нәтаняниң оғли Йисмаәл, Қареаһниң 
оғли Йоханан, Танхумәтниң оғли нәтофатлиқ Сәрая вә маакалиқниң оғли 
Яазаня дегәнләрниң өзи билән уларниң адәмлири Миспаһқа Гедаляниң 
қешиға кәлди.  24 Гедаля уларниң өзи билән адәмлиригә қәсәм берип ейтти: 
«Калданийларниң адәмлиридин қорқмаңлар жутта қелип, Бабилниң 
падишаһиға хизмәт қилсаңлар, силәргә яхши болиду» деди.  
25 Лекин йәттиничи айда шаһзадә болған Йисмаәл бән-Нәтаня бән-Әлишама 
өзигә он адәмни һәмраһ қилип келип, Гедаляни вә Миспаһта униң қешида 
турған йәһудий билән калданийларни өлтүрди.  26 Андин кичиктин тартип 
чоңлириғичә һәммә хәлиқниң өзи қошунларниң сәрдарлириға қошулуп 
қопуп, калданийлардин қорққач Мисирға барди.  

Йәһоякин Бабилниң падишаһи Йәһоякинға яхшилиқ қилиду

27 Амма Йәһуда падишаһи Йәһоякин әсирликкә кәткәндин оттуз йәттә 
йил кейин он иккинчи айда айниң йигирмә йәттиничи күнидә Бабилниң 
падишаһи Әвил-Меродак өзи падишаһ болған йилида Йәһуданиң падишаһи 
Йәһоякинниң бешини егиз көтирип, уни зиндандин чиқирип,  28 униңға яхши 
сөз қилип, Бабилда униң қешида турған падишаһларниң арисида биринчи 
җайни бәрди.  29 У мәһбус кийимини селиветип, пүтүн өмридә падишаһниң 
дастихинидин һемишә таам йәйтти.  30 Пүтүн өмридә падишаһниң тәрипидин 
һәр күн униңға тәйинлик рисқ бериләтти.  


