
муқәддәс китап

Тарих-
тәзкирә 

иккинчи
 қисим

14



ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ 
иккинчи қисим

Муқәддәс Китап - Кона ӘҺдә
(Тәврат, Зәбур вә Пәйғәмбәрләр)

14-қисим 

1950-жилидики «Муқәддәс Китап»ниң 
уйғурчә тәрҗимиси 

һазирқи заман уйғур тилиға 
өзгәртилди

2013 
Дәсләпки нусха

www.dunyaningnuri.com



ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ 
иккинчи қисим

Муқәддәс Китап - Кона ӘҺдә
(Тәврат, Зәбур вә Пәйғәмбәрләр)

14-қисим 

1950-жилидики «Муқәддәс Китап»ниң 
уйғурчә тәрҗимиси 

һазирқи заман уйғур тилиға 
өзгәртилди

2013 
Дәсләпки нусха

www.dunyaningnuri.com

ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ 
иккинчи қисим

Сулайман Худадин даналиқ сорайду

1 1 Давутниң оғли Сулайман өз падишаһлиқида қувәтлинәтти, чүнки 
Тәңриси Худавәндә униң билән болуп, уни наһайити улуқ қилди.  

2 Сулайман һәммә Исраилни миңбеши билән йүзбешиларни, һакимлар 
билән барчә Исраилдики ханиданларниң башлири болған һәммә хоҗиларни 
қичқирип,  3 өзи билән һәммә җамаәт Гибийонниң қурбанлиқ егизликигә 
барди, чүнки Худавәндиниң бәндиси Муса баяванда әткән җамаәт чедири, 
йәни Худаниң чедири анда бар еди.  4 Амма Худаниң әһдә сандуқи болса Давут 
уни Қирят-Йеаримдин елип чиқип, өзи шуниңға тәйяр қилған җайда қойған 
еди, чүнки Давут у сандуққа Йерусалимда чедир тиккән еди.  5 Лекин Безаләл 
бән-Ури бән-Хур әткән мис қурбангаһи Худавәндиниң чедириниң алдида 
қоюлған еди. Униң үчүн Сулайман билән җамаәт Худавәндидин сориғили 
у йәргә барди.  6 Анда Сулайман чиқип, җамаәт чедириниң уттурида турған 
мис қурбангаһида бир миң көйдүридиған қурбанлиқни Худавәндиниң 
алдида өткүзди.  
7 Шу кечидә Худа Сулайманға көрүнүп, униңға: «Саңа беридиғинимни 
мәндин сориғин» деди.  8 Сулайман Худаға ейттики:

 «Сән атам Давутқа чоң мәрһәмәт көрситип, мени униң орниға падишаһ 
қилдиң.  9 Әмди, әй Рәб Худа, атам Давутқа қилған сөзүңдә турғин, чүнки 
сән мени толилиқи йәрдики топидәк нурғун болған бир хәлиққә падишаһ 
қилдиң.  10 Униң үчүн бу хәлиқни башлап, уларниң арисида чиқиш-киришкә 
маңа һекмәт вә пәм бәргин. Болмиса шунчә чоң хәлқиңгә ким һакимлиқ 
қилалайду» деди.  

11 Худа Сулайманға ейтти:

 «Сән өз көңлүңдә мундақ нийәт қилип, хаһи өзәң үчүн дөләт я мал я иззәт 
тилимәй, хаһи дүшмәнлириңниң җанлирини йоқитишни я өмрүңниң 
узун болушини соримай, бәлки мән сени үстигә падишаһ қилған хәлқимгә 
тоғра һөкүм қилғили һекмәт вә пәм тилигиниң үчүн,  12 һекмәт вә пәм саңа 
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берилди. Дөләт, мал, иззәт саңа һәм беримән. Шундақки, сәндин илгири 
өткән падишаһларниң һеч бири шунчилик тапмиғандур, һәм сәндин кейин 
һеч ким шунчилик тапмайду» деди.  

Сулайманниң байлиқлири

13 Сулайман Гибийонниң қурбанлиқ егизликидин кетип, җамаәт чедиридин 
йенип Йерусалимға келип, Исраилға сәлтәнәт қилғили башлиди.  14 Сулайман 
һарву билән атлиқлар тәйяр қилип йиғдурди. Униң бир миң төрт йүз һарвуси 
болуп, он икки миң атлиқ бар еди. Буларни һәм һарвулар үчүн тәйинләнгән 
шәһәрләрдә, һәм Йерусалимда падишаһниң қешида қойди.  15 Падишаһ ундақ 
қилдики, күмүч билән алтун Йерусалимда таш билән баравәр санилип, 
кедир яғичи пәс түзләңликләрдә нурғун болған үҗмә яғичи билән баравәр 
саналди.  16 Сулайман алған атлар Мисирдин кәлтүрүлгән еди. Падишаһниң 
содигәрлири бир тайин миқдарни тохтитилған баһаға алатти.  17 Мисирдин 
елип кәлгән һәр һарвуниң баһаси алтә йүз шеқәл күмүч болуп, һәр бир атниң 
баһаси бир йүз әллик шеқәл күмүч еди. Шундақ һәм хиттийларниң һәммә 
падишаһлириға вә Аррам падишаһлириға у содигәрләрниң қоли билән ат 
һарвулар кәлтүрүлди.  18 Сулайман Худавәндиниң исмиға бир бәйт вә өзигә 
падишаһлиқ ордисини ясиғили ойлап тохтатти.  

Худавәндиниң бәйтини ясашқа тәйярлиқ қилиниду

2 1 Униң үчүн Сулайман йүк көтәргили йәтмиш миң адәм, тағларда таш 
кәскили сәксән миң адәм вә уларниң үстидә турғили үч миң алтә йүз 

адәмни санап тәйинлиди.  2 Андин Сулайман Тирниң падишаһи Хурамға сөз 
әвәтип ейтқуздики: «Атам Давут олтарғили бир өй ясиғинида сән униңға 
кедир яғичини әвәттиң әмәсму? Униңға қилғандәк маңа һәм қилғин.  3 Әмди 
мениң Тәңрим Худавәндиниң исмиға бир бәйт ясап, униңға муқәддәс қилай. 
Анда униң алдида хушбуй исриқ көйдүрүлүп, тәқдим нанлири һемишә 
қоюқлуқ туруп, һәр әтә ахшамда, шабат күнлиридә, йеңи айларда вә Тәңримиз 
Худавәндиниң һейтлирида көйдүридиған қурбанлиқ кәлтүрүлсун, чүнки 
Исраилға әбәдкичә шундақ буйрулғандур.  
4 Мән ясайдиған бәйт чоң болсун, чүнки Худайимиз башқа мәбудлардин 
чоңдур.  5 Ким униңға бир бәйт ясиялайду? Асманлар билән асманларниң 
асмани уни сиғдуралмайду. Мән кимдурмәнки, униңға бир бәйт ясиялаймән, 
бәлки униң алдида хушбуй исриқ яндурмақ үчүн уни ясай.  6 Әмди алтун, 
күмүч, мис, төмүрниң һүнирини билип, сөсүн, тоқ қизил вә көк рәңлик 
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бәйтниң ишиға қабил болуп, нәқиш қилишқа уста болған бир кишини маңа 
әвәткин. У өзи Йәһуда билән Йерусалимда болуп мениң қешимда туруп, 
атам Давут турғузған һүнәрвәнләр билән иш қилишип бәрсун.  7 Ливандин 
кедир, қариғай вә сәндәл яғичи маңа әвәткин, чүнки сениң хизмәткарлириң 
Ливанда яғач кәскили уста болғинини билимән. Мана мениң хизмәткарлирим 
сениң хизмәткарлириңға һәмдәм болгили тәйярдур.  8 Наһайити тола 
яғач әвәткәйсән, чүнки мән ясайдиған өй чоң зиннәтлик болиду.  9 Яғачни 
кесидиған хизмәткарлириңға йигирмә миң кор сорулған буғдай, йигирмә 
миң кор арпа, йигирмә миң чарәк яғ вә йигирмә миң чарәк шараб беримән» 
деди.  10 Тирниң падишаһи Хурам Сулайманға хәт әвәтип: «Худавәндә өз 
хәлқини дост тутқини үчүн сени уларниң үстигә падишаһ қилди» дәп җавап 
бәрди.  
11 Хурам һәм ейттики: «Худавәндигә бир бәйт ясап, өзигә бир падишаһлиқ 
ордисини бена қилғили һекмәт вә пәми бар дана оғулни Давут падишаһқа 
берип, асман билән йәрниң яратқучиси болған Исраилниң Тәңриси 
Худавәндигә һәмдусана болсун.  12 Әмди мән Хурам-Аби дегән бир һошияр вә 
пәмлик һүнәрвән кишини әвәтимән.  
13 У Данниң қизлиридин болған бир хотунниң оғли болуп, униң атиси бир 
тирлиқ киши еди. У өзи алтун, күмүч, мис төмүр, таш вә яғачниң һүнирини 
билип, сөсүн, көк, ақ вә тоқ қизил рәңлик йипниң ишиға қабил болуп, 
һәр хил нәқиш қилип, һәр хил тоқушниң һүниридә устидур. Униңға шу 
ишни тапшурғайсәнки, у сениң һүнәрвәнлириң вә хоҗам атаң Давутниң 
һүнәрвәнлири билән иш қилишип бәрсун.  14 Әмди хоҗам өзи ейтқинидәк 
өз хизмәткарлириға буғдай, арпа, яғ вә шарабни әвәтсун.  15 Биз болсақ қанчә 
лазим қилсаң, Ливанда яғач кесип, деңизда сал бағлап Җаффаға кәлтүрүп, 
саңа тапшуримиз. У йәрдин өзәң Йерусалимға елип чиққайсән» деди.  
16 Сулайман Исраилниң жутидики һәммә биганә адәмләрни өз атиси Давут 
илгири қилғандәк санақтин өткүзүп саниди. Уларниң сани бир йүз әллик үч 
миң чиқти.  
17 Улардин йәтмиш миңни йүк көтәргүчи қилип, сәксән миңни тағларда таш 
кәскили тәйинләп, үч миң алтә йүзни хәлиқни ишқа селип, уларниң үстидә 
турғили қойди.  

Худавәндиниң бәйтиниң қурулуши

3 1 Сулайман Худавәндиниң бәйтини Йерусалимдики Мория теғида ясап, 
атиси Давут роһий көрүнүш көргән йәрдә бена қилғили башлиди. Анда 

Давут өзи йәбусий болған Орнанниң хамининиң җайини тәйинлигән еди.  
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2 Сулайман өз сәлтәнитиниң төртиничи йили иккинчи айниң иккинчи 
күнидә ясашқа қопти.  3 Сулайман Худаниң бәйтини ясап, кона гәз миқдариға 
мувапиқ улиниң узунлуқини атмиш гәз вә тоғрисини йигирмә гәз қилди.  
4 Бәйтниң алдидики айванниң узунлуқи бәйтниң тоғриси билән баравәр 
қилинип, йигирмә гәз болуп, егизлики бир йүз йигирмә гәз еди. Униң ичини 
сап алтун билән қаплиди.  5 Чоң имарәтниң ич тәрипини қариғай яғичи билән 
йепип, сап алтун билән қаплап, хорма дәрәқ сүрәтлирини нәқиш қилип 
зәнҗирләр билән зиннәтләп, андин имарәтни қиймәт баһа ташлар билән 
пәрдаз қилди.  6 Амма алтун өзи Парвайимдин кәлтүрүлгән еди.  7 Бәйтни, 
җәгә билән кешәкләрни, там билән ишиклирини алтундин қаплап, тамларға 
керуб сүрәтлирини нәқиш қилди.  
8 Һәммидин муқәддәс дегән ханини һәм ясап тәйяр қилди. У хана бәйтниң 
тоғриси билән баравәр болуп, узунлуқи йигирмә гәз вә тоғриси йигирмә 
гәз еди. Алтә йүз талант алтун ишлитип, уни сап алтун билән қаплиди.  
9 Миқларниң вәзни әллик шеқәл алтун еди. Иккинчи қәвәтниң ханилирини 
һәм алтун билән қаплиди.  10 Һәммидин муқәддәс-ханида икки керубниң 
сүритини нәқиш қилип ясап алтун билән қаплиди.  11 Керубларниң 
қанатлириниң узунлуқи җәмий йигирмә гәз еди. Бириниң бир қанити 
бәш гәз узун болуп, ханиниң бу темиға йетип, йәнә бир қанити һәм бәш гәз 
узун болуп, башқа бир керубниң қанитиға йетәтти.  12 Иккинчи керубниң 
бир қанити бәш гәз узун болуп, ханиниң башқа бир темиға йетип, йәнә 
бир қанити бәш гәз узун болуп, авалқи керубниң қанитиға йетәтти.  13 Бу 
керубларниң қанатлири йигирмә гәзгичә йейилип, керублар өрә туруп, 
йүзлири ич тәрипигә қарайтти.  14 Пәрдини көк, сөсүн, тоқ қизил вә ақ канап 
йиптин тоқуп, керуб сүрәтлири билән зиннәтлиди.  

Худавәндиниң бәйти үчүн мистин ясалған буюмлар

15 Икки түврүкни һәм ясап, бәйтниң алдида турғузуп қойди. Уларниң 
егизлики оттуз бәш гәз болуп, һәр бириниң үстигә қоюлған таҗ бәш гәз еди.  
16 Илһамгаһқа қилғандәк зәнҗирләр ясап, түврүкләрниң таҗлириға қойди. 
Йүз анар сүритини һәм етип, зәнҗирләргә қойди.  17 Түврүкләрни бәйтниң 
алдида қоюп, бирини оң тәрипидә йәнә бирини чәп тәрипидә турғузуп, оң 
тәрипидикини Якин вә чәп тәрипидикини Боаз дәп атиди.  

4 1 Андин мистин бир қурбангаһни етип, узунлуқини йигирмә гәз тоғрисини 
йигирмә гәз вә егизликини он гәз қилди.  2 Мистин бир көл һәм қуйди. 

Униң бир четидин йәнә бир четигичә он гәз миқдари еди. Униң чөриси 
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тамам жуймилақ болуп, егизлики бәш гәз еди. Чөрисини чағлиғили оттуз 
гәзлик бир шойна кәтти.  3 Униң чөрисидә левиниң тегидә кала сүрәтлири 
болуп, мис көлиниң чөрисини йөгәп, һәр бир гәз миқдарида ондин сүрәт 
нәқиш қилинған еди. Бу кала сүрәтлири икки қатар болуп, көлниң өзи билән 
бир қуюлған еди.  4 Мис көли болса он икки данә кала сүритиниң үстидә 
қоюлған еди. Буларниң үчи шимал тәрипигә, үчи ғәрб тәрипигә, үчи җәнуб 
тәрипигә вә үчи шәриқ тәрипигә йүзләнгән еди. Мис көли уларниң үстидә 
селинған еди вә һәммисиниң аяқлири ич тәрипигә еди.  5 Мисниң қелинлиқи 
қол тоғрисиниң миқдаричә еди. Униң леви пиялиниң левидәк қилинип, 
шәкли ечилған нилупәрдәк еди вә униңда үч миң бат су кәмлинәтти.  6 У 
һәм он дас тәгликини етип, жуюш үчүн бәшни оң тәрипидә вә бәшни чәп 
тәрипидә қойди. Буларда көйдүридиған қурбанлиқларни жуюлатти, амма 
мис көлидә каһинлар өзини жуятти.  7 У һәм сани он болған алтун шамданни 
буйрулғандәк етип, бәйттә бәшни оң тәрипидә, бәшни чәп тәрипидә қойди.  
8 Андин он җоза етип, бәйттә бәшни оң тәрипидә, бәшни чәп тәрипидә қойди. 
У һәм алтундин йүз қача етип қойди.  9 Андин каһинларниң һойлиси билән 
чоң ташқириқи һойлини ясап, у һойлиға ишикләр етип, ишикләрни мис 
билән қаплиди.  10 Мис көлини бәйтниң оң йенида, шәриқий җәнуб тәрипидә 
қойди.  11 Хурам һәм қазанларни гүрҗәк билән қачиларни етип тәйяр қилди. 
Хурам һәммисини шундақ қилип, Сулайман падишаһ униңға Худаниң бәйти 
үчүн буйруған ишни пүткүзди.  
12 У өзи икки түврүкни ясап, у икки түврүкниң төписидики жуймилақ 
таҗларни етип, түврүкләрниң төписидики икки жуймилақ таҗларни 
япидиған тор зиннәтлирини қилди.  13 У икки тор зиннәтлири үчүн төрт йүз 
анар сүритини қилип, түврүкләрниң төписидики икки жуймилақ таҗни 
япқили һәр бир тор зиннити үчүн икки қатар анар сүрәтлирини қойди.  14 У 
өзи дас тәгликлирини етип, дас тәгликлириниң төписидики дасларни һәм 
тәйяр қилди.  15 У һәм мис көли билән тегидики он икки кала сүритини 
қуюп,  16 қазан билән гүрҗәкләрни, чаңгак билән һәммә әсвабларни етип 
қойди. Хурам-Аби бу нәрсиләрни Сулайманға Худавәндиниң бәйти үчүн 
пақирайдиған мистин әткән еди.  17 Падишаһ Иорданниң түзләңликидә 
Суккот билән Зәрәданиң оттурисида лайдин әткән қелипларда буни 
қуйдурди.  

Худавәндиниң бәйти үчүн алтундин ясалған буюмлар

18 Сулайман бу нәрсиләрдин ундақ тола қилдики, мисниң вәзни мәлум 
болмайтти.  19 Сулайман Худаниң бәйтигә лазим болидиған нәрсиләрни 
қилдурди, йәни алтун қурбангаһини, тәқдим нанлирини қойидиған 
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алтун җозилирини,  20 сап алтундин болған шамданлар билән уларниң 
чирағлирини нусхилириға мувапиқ әткүзүп, илһамгаһниң алдида қоюп,  
21 Гүл сүрәтлирини, чирағлар билән чирағ қисқачлирини әвзәл алтундин 
соқтуруп,  22 пичақ билән қачиларни, сап алтундин болған исриқданларни 
қилдурди. Бәйтниң киридиған йәрлири болса һәм бәйтниң ичкирки 
ишиклири, йәни һәммидин муқәддәс-ханиниң ишиклири вә һәм бәйтниң 
ташқириқи ишиклири сап алтундин етилгән еди.  

Сулайман Худавәндиниң бәйтини Худаға атайду

5 1 Сулайман Худавәндиниң бәйти үчүн қилдурған һәммә ишлар тәйяр болғанда 
Сулайман атиси Давут Худавәндигә муқәддәс қилған күмүчни, алтунни вә 

һәммә қачиларни кәлтүрүп, Худаниң бәйтиниң хәзинисигә салди.  2 Андин кейин 
Сулайман Исраилниң һәммә ақсақаллирини вә қәбилиләрниң сәрдарлирини, 
йәни бәни-Исраилниң ханиданлириниң чоңлирини Худавәндиниң әһдә 
сандуқини Давутниң шәһири дәп аталған Си'ондин елип чиқмақ үчүн 
Йерусалимға қичқирип йиғдурди.  3 Қичқирилип, Исраилниң һәммә адәмлири 
йәттиничи айда тутидиған һейтта падишаһниң қешиға йиғилди.  
4 Исраилниң һәммә ақсақаллири кәлгәндә лавийлар әһдә сандуқини көтәрди.  
5 Улар әһдә сандуқини, җамаәтниң чедири билән чедирдики һәммә муқәддәс 
қачиларни елип чиқти. Каһинлар билән лавийлар у нәрсиләрни елип чиқти.  
6 Сулайман падишаһ өзи билән униң қешиға йиғилған Исраилниң һәммә 
җамаити әһдә сандуқиниң алдида туруп, ундақ тола қой билән калини 
қурбанлиқ қилдики, толилиқи үчүн һеч саниғили болмайтти.  7 Каһинлар 
Худавәндиниң әһдә сандуқини бәйтниң илһамгаһиға, йәни һәммидин 
муқәддәс-ханиға елип кирип, керубларниң қанатлириниң тегидики 
җайиға қойди.  8 Чүнки керублар әһдә сандуқи турған җайниң үстидә 
қанатлирини йейип турди. Шундақки, әһдә сандуқи билән балдақлириниң 
үсти керублардин йепилған еди.  9 Балдақлири ундақ узун едики, учлири 
илһамгаһниң алдидин көрүнәтти, лекин ташқирирақ йәрдин көрүнмәйтти. 
Булар бу вақитқичә шу йәрдә турмақта.  10 Әһдә сандуқиниң ичидә икки таш 
тахтисидин башқа нәрсә йоқ еди. Бәни-Исраил Мисирдин чиққандин кейин 
Худавәндә улар билән әһдә қилғинида Муса Хоребта туруп, уларни анда 
салған еди.  
11 У йәрдә болған һәммә каһинлар пирқиниң нөвитигә қаримай өзини 
муқәддәс қилди.  12 Каһинлар муқәддәс ханидин чиққинида лавийлар билән 
һәммә шеир оқуғучилар, йәни Асаф, Һеман вә Йәдутун билән уларниң 
оғуллири вә бурадәрлири ақ канап кийип, җаңҗаң, сатар билән чаңлар 
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тутуп қурбангаһниң шәриқ тәрипидә турди. Улар билән бир йүз йигирмә 
каһин канай челип турди.  13 Канайчилар билән шеир оқуғучилар бир болуп, 
тәңшигән аваз билән Худавәндигә мәдһийә оқуп туруп, өз авазлирини 
көтирип, канай, җаңҗаң вә хилмухил нәғмиләр челип: «Худавәндә кәрәмлик 
болуп, униң рәһимдиллики әбәдкичә туриду» дәп Худавәндигә шүкүр 
ейтқинида бир булут келип, Худавәндиниң бәйтини толтарди.  14 Шундақки, 
каһин булутниң сәвәбидин туруп қелип, хизмәт қилалмиди, чүнки Худаниң 
бәйти Худавәндиниң шан-шәрипидин толған еди.  

Сулайман Исраил үчүн дуа қилиду

6 1 Сулайман ейтти:
 «Худавәндә: ‹ Мән қараңғулуқта мақан тутай› дәп ейтти.  2 Әмди мән саңа 

олтаридиған бир өй ясидим. Сән анда әбәдкичә олтарғайсән» деди.  3 Андин 
падишаһ бурулуп, Исраилниң һәммә җамаитини мубарәклиди вә Исраилниң 
һәммә җамаити анда өрә туруп турди.  4 У ейттики: «Исраилниң Тәңриси 
Худавәндигә һәмдусана болсун. Өз ағзи билән атам Давутқа вәдә қилған 
ишни өз қоли билән пүткүзди. У өзи сөзләп:  5 ‹ Мән өз хәлқим Исраилни 
Мисир жутидин чиқарған күндин тартип исмим үчүн анда бир өй ясай дәп, 
Исраилниң һәммә қәбилилириниң арисида бир шәһәрни илғимидим вә я 
хәлқим Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилғили һеч кишини илғап қоймидим.  
6 Лекин мениң исмим анда болсун дәп, Йерусалимни тәйинләп, өз хәлқим 
Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилғили Давутни илғидим› деди.  7 Амма 
атам Давут: ‹ Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң исмиға бир өй ясай› дәп 
өз көңлидә нийәт қилған еди.  8 Лекин Худавәндә атам Давутқа ейттики: ‹ 
Мениң исмимға бир өй ясиғили нийәт қилғиниңда көңлүңниң нийити 
яхшидур.  9 Амма сән шу өзини ясимайсән, бәлки сениң пуштуңдин чиққан 
өз оғлуң мениң исмимға өйни ясайду› деди.  10 Әмди Худавәндә өз вәдисини 
беҗа кәлтүрди. Мән атам Давутниң орнида қопуп, Худавәндә вәдә қилғандәк 
Исраилниң тәхтидә олтирип, Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң исмиға 
өйни ясидим.  11 Анда әһдә сандуқиниму қойдум. У сандуқта Худавәндә бәни-
Исраил билән бағлиған әһдиниң тахтилири сақлиниду».  

12 Андин у өзи Исраилниң һәммә җамаитиниң һузурида Худавәндиниң 
қурбангаһиниң алдида туруп, қоллирини көтәрди.  13 Чүнки Сулайман 
мистин узунлуқи бәш гәз, тоғриси бәш гәз, егизлики үч гәзлик бир мунбәрни 
ясап, һойлиниң оттурисида қойған еди. Анда у туруп, Исраилниң һәммә 
җамаитиниң алдида тиз пүкүп, асман тәрипигә қол көтирип ейттики:  
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14 «Әй Исраилниң Тәңриси Худавәндә, хаһи асманда, хаһи йәрдә сәндәк Тәңри 
йоқтур. Өз бәндилириң пүтүн көңүллири билән алдиңда йүрсә, әһдә билән 
мәрһәмәтни сақлайсән.  15 Чүнки сән бәндәң атам Давутқа қилған вәдини 
беҗа кәлтүрүп, өз ағзиң билән вәдә қилғиниңни бу күндикидәк өз қолуң 
билән пүткүздүң.  16 Әй Исраилниң Тәңриси Худавәндә, әмди өз бәндәң атам 
Давутқа қилған вәдәңдә турғин. Сән униңға: ‹ Әгәр балилириң өз йолини 
сақлап, сән алдимда йүргәндәк өз алдимда йүрсә, Исраилниң тәхтидә мениң 
алдимда олтарғили сениң әвлатиңдин киши кам қалмайду› дәп ейттиң.  17 Әй 
Исраилниң Тәңриси Худавәндә, сән өз бәндәң Давутқа ейтқан сөзүң раст 
чиқсун.  
18 Лекин Худа өзи бу аләмдә адәмләрниң арисида олтарамду? Мана асманлар 
билән асманларниң асмани сени сиғдуралмайду. Ундақ болса, мән ясиған өй 
сени қандақ сиғдуралайду?  19 Амма әй Тәңрим Худавәндә, өз бәндәңниң дуаси 
билән илтиҗасиға қулақ селип, бәндәңниң сениң алдиңда қилған ялвуруши 
билән тиликини аңлап,  20 өз көзлириңни бу өй билән җайниң тәрипигә кечә-
күндүз очуқ тутқайсән. Сән униң тоғрисида: ‹ Мениң исмим анда турсун› 
дәп ейттиң. Шундақки, бәндәң бу җайда қилидиған дуани аңлиғайсән.  
21 Дәрвәқә бәндәң билән хәлқиң Исраил бу җайда қилидиған дуаға қулақ 
селип, сән асманда макан тутқан җайиңдин аңлиғин. Аңлиғиниңда уларни 
кәчүргәйсән.  
22 Бирким өз хошнисиға гуна қилип, униңға: ‹ Ант ичсун› дәп қәсәм қилиш 
буйрулуп, бу өйдә қурбангаһиңниң алдида қәсәм қилса,  23 сән асманда аңлап, 
әмәл қилип, өз бәндилириңгә адаләт қилип, гунакарни һөкүм қилип, униң 
ишлирини өз бешиға яндуруп, адил кишигә өз адалитигә мувапиқ һәққини 
бәргәйсән.  
24 Хәлқиң Исраил саңа гуна қилғини үчүн дүшмәндин урулса, лекин сениң 
тәрипиңгә йенип, исмиңға иззәт берип, бу өйдә саңа дуа билән илтиҗа 
қилса,  25 сән асманда аңлап, өз хәлқиң Исраилниң гунайини кәчүрүп, уларни 
сән ата-бовилириға бәргән жутиға яндурғайсән.  
26 Улар саңа гуна қилғини үчүн асман бағлинип, ямғур яғмиса, лекин улар 
бу йәрдә саңа дуа қилип, исмиңға иззәт берип, уларни тәңликкә салғиниңда 
өз гунайидин янса,  27 сән асманда аңлап, бәндилириңни әпу қилип, хәлқиң 
Исраилниң гунайини кәчүрүп, уларға маңидиған яхши йолни үгитип, өз 
хәлқиңгә мирас қилип бәргән жутуңниң үстигә ямғур яғдурғайсән.  
28 Әгәр жутта ачарчилиқ я ваба болса, зираәттә чавириш апити болса я униңға 
һал чүшсә, чекәткә я көк қурт чүшсә я дүшмәнлири уларниң жутиниң 
шәһәрлиридә уларни қистиса, һәрнемә бала я дәрд болса,  29 бирким я пүтүн 
хәлқиң Исраил һәрнемә дуа я илтиҗа қилса, уларниң һәр бири өз көңүл 
дәрдини билип, қоллирини бу өйниң тәрипигә сунса,  30 сән асмандики 
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маканиңда аңлап, уларни кәчүрүп, әмәл қилип, көңлини билгәч һәр биригә 
өз йоллириға мувапиқ яндурғайсән, чүнки ялғуз сән һәммә бәни-Адәмниң 
көңүллирини билисән.  31 Улар сән ата-бовилириға бәргән жутта олтирип, 
өмриниң һәммә күнлиридә сәндин қорқсун дәп, шундақ қилғайсән.  
32 Сениң хәлқиң Исраилдин болмай, биганә болған киши сениң исмиң 
үчүн йирақ жуттин кәлсә, сениң улуқ исмиң тоғрисида ишитип, қудрәт 
қолуң билән узитилған биликиң тоғрисида аңлиғанларниң бири келип, бу 
өйдә дуа қилса,  33 сән асманда өз маканиңдин уни аңлап, у биганә сәндин 
тилигининиң һәммисигә мувапиқ қилғайсән,. Шуниң билән йәр йүзидики 
һәммә хәлиқ өз хәлқиң Исраилдәк сениң исмиңни тонуп, сәндин қорқуп, 
мән ясиған бу өйниң сениң исмиң билән аталғинини билгәй.  
34 Әгәр өз хәлқиң сән уларни әвәткән йолда өз дүшмән билән соқушқили 
берип, сән илғиған шәһәр билән мән сениң исмиң үчүн ясиған өй тәрипигә 
йүз қаритип саңа дуа қилса,  35 сән асманда уларниң дуаси билән илтиҗасини 
аңлап, уларни һимайә қилғайсән.  
36 Әгәр улар саңа гуна қилса, — гуна қилмайдиған киши йоқ әмәсму — вә сән 
уларға ғәзәплинип, уларни дүшмәнниң қолиға тапшурсаң вә булар уларни 
әсир қилип, йирақ яки йеқиндики жутқа елип барса,  37 лекин улар әсир 
болған жутта әқлигә келип, товва қилип, өзи әсир қилинған жутта саңа 
ялвуруп: ‹ Биз гуна қилип, натоғра болуп, яманлиқ қилдуқ› дәп  38 уларни 
әсир қилған дүшмәнлириниң жутида пүтүн көңлидин вә пүтүн җенидин 
сән уларниң ата-бовилириға бәргән жутиниң тәрипигә нәзәр селип, сән 
илғиған шәһәрниң тәрипигә тикилип, мән сениң исмиңға ясиған өйниң 
тәрипигә қарап дуа қилса,  39 сән асманда өз маканиңдин уларниң дуаси 
билән илтиҗасини аңлап, уларни һимайә қилип, саңа қилған гунайини өз 
хәлқиңгә кәчүргәйсән.  
40 Әй Худайим, саңа ялвуримәнки, қачанки бу йәрдә дуа қилинса, сениң 
көзлириң очуқ туруп, қулақлириң селиқлиқ болғай.  41 Әй Рәб Худа, әмди 
қопуп, қудритиңниң әһдә сандуқи билән арамгаһиңға өзәң кәлгин.
 Ай Рәб Худа, сениң каһинлириң ниҗатни кийгәй.
 Тәқвадарлириң болса сениң яхшилиқиң үчүн шатлиқ қилғай.  42 Әй Рәб Худа, 
өз мәсиһләнгиниңни яндуруп кәткүзмигин. Өз бәндәң Давутқа вәдә қилған 
мәрһәмәтни яд қилғин».  

Худавәндиниң шан-шәрипи бәйтни толтариду

7 1 Сулайман дуа қилип болғанда асмандин от чүшүп, көйдүридиған 
қурбанлиқ билән башқа қурбанлиқлирини көйдүрүп Худавәндиниң 
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шан-шәрипи бәйтни толтарди.  2 Рәбниң шан-шәрипи Худавәндиниң 
бәйтини толтарғини үчүн каһинлар Худавәндиниң бәйтигә кирәлмиди.  
3 Бәни-Исраилниң һәммиси отниң чүшкини билән Худавәндиниң шан-
шәрипи бәйтниң үстигә кәлгинини көргәндә таш қоюлған һойлиға чүшүп, 
башлирини йәргә қоюп сәҗдә қилип: «Худавәндә кәрәмлик болуп, униң 
мәрһәмити әбәдкичә туриду» дәп Худавәндигә һәмд шүкүр ейтишти.  
4 Андин падишаһ билән һәммә хәлиқ Худавәндиниң алдида қурбанлиқларни 
өткүзди.  5 Сулайман падишаһ союм қурбанлиқни кәлтүргинидә йигирмә 
икки миң кала вә бир йүз йигирмә миң қой қурбанлиқ қилди. Падишаһ 
билән һәммә хәлиқ шундақ қилип, Худаниң бәйтини муқәддәс қилди.  
6 Каһинлар болса өз хизмитини қилғили тәйяр турди. Лавийлар Давут 
падишаһ Худавәндә үчүн тәйярлитип: «Униң мәрһәмити әбәдкичә туриду» 
дәп Худавәндиниң һәмдини оқушқа қилдуруп қойған нәғмиләрни тутуп, 
Давут тәйинлигән тәриқидә мәдһийә оқуп, челип туруп, каһинлар уларниң 
уттурида туруп канай чалса, Исраилниң һәммиси өрә турған еди.  7 Сулайман 
Худавәндиниң бәйтиниң алдидики һойлиниң оттура йерини муқәддәс 
қилип, анда көйдүргән қурбанлиқлар билән шүкүр қурбанлиқлириниң яғ 
парчилирини қурбанлиқ қилди. Чүнки Сулайман әткән мис қурбангаһи 
болса көйдүридиған қурбанлиқ билән һәдийә қурбанлиқи вә яғ парчилирини 
сиғдуралмайтти.  
8 У вақит Сулайман вә униң билән пүтүн Исраил, йәни Хаматқа киридиған 
йолдин тартип Мисирниң җилғисиғичә бар йәрләрдин кәлгән чоң бир 
җамаәт йәттә күнгичә һейт қилди.  9 Сәккизинчи күндә муқәддәс йиғилиш 
үчүн җәм болди. Улар йәттә күнгичә қурбангаһни Худаға атап, йәттә күн 
һейт қилди.  10 Лекин йәттиничи айниң йигирмә үчинчи күнидә хәлиқни 
өз өйлиригә барғили қойди. Улар Худавәндиниң Давутқа, Сулайманға вә өз 
хәлқи Исраилға қилған яхшилиқи үчүн хуш дил болуп, шатлиқ қилип янди.  

Худавәндә иккинчи мәртивә Сулайманға көрүниду

11 Шундақ қилип, Сулайман Худавәндиниң бәйти билән падишаһниң 
ордисини ясап тәйяр қилди. Сулайман Худавәндиниң бәйти билән өз өйи 
тоғрисида хаһиш қилғининиң һәммисини пүткүзүп, бу ишта раваҗ тапти.  
12 Худавәндә кечидә Сулайманға көрүнүп, униңға ейтти:

 «Мән дуайиңни аңлап бу йәрни өзәмниң қурбанлиқ җайи болсун дәп 
илғидим.  13 Әгәр асманни ямғур яғмиғидәк етивәтсәм я чекәткиләргә 
жутни йәңлар дәп буйрусам я өз хәлқимниң арисиға ваба әвәтсәм,  14 лекин 
өз исмим билән аталған хәлқим өзини төвән тутуп, дуа қилип йүзүмни 
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издәп, яман йоллиридин янса, мән асмандин аңлап, гуналирини әпу қилип, 
жутини тиничитимән.  15 Мениң көзлирим очуқ болуп, қулақлирим бу йәрдә 
қилинидиған дуаларға селиқлиқ болиду.  16 Мениң исмим анда әбәдкичә 
болсун дәп, бу бәйтни илғап муқәддәс қилдим. Көзлирим билән көңлүм анда 
һемишә болғай.  
17 Әгәр сән атаң Давут мениң алдимда йүргәндәк йүрүп, саңа буйруғинимниң 
һәммисигә әмәл қилип, қанун билән әһкамлиримни тутсаң,  18 мән атаң 
Давутқа вәдә қилип: ‹ Исраилниң үстидә сениң әвлатиңдин сәлтәнәт 
қилидиған киши кам қалмайду› дәп ейтқинимдәк сениң падишаһлиқ 
тәхтиңни муқим қилимән.  

19 Лекин мәндин йенип, мән силәргә буйруған әмир билән қанунлиримни 
тутмай, бәлки берип, башқа тәңриләргә тевинип, уларға сәҗдә қилсаңлар,  
20 мән уларни өзигә бәргән жутумдин йилтизлири билән қомуруп, өз исмимға 
муқәддәс қилған бу бәйтни йүзүмдин ташлап, уни һәммә таипиләрниң 
арисида бир тәмсил вә бир мәсқирә қилимән.  21 Дәрвәқә бу улуқ бәйт һәр 
өтидиған кишигә бир ибрәт болиду. У өзи: ‹ Немишкә Худавәндә бу жут билән 
бу бәйткә мундақ қилди?› дәп сориса,  22 җавап берилип: ‹ Уларни Мисир 
жутидин чиқирип ата-бовилириниң Тәңриси болған Худавәндини ташлап, 
өзигә башқа тәңриләр тутуп, уларға баш егип ибадәт қилғини үчүн у өзи бу 
һәммә яманлиқни уларға кәлтүрди› дәп ейтилиду» деди.  

Сулайманниң қурулуш ишлири

8 1 Йигирмә йил өтүп болуп, Сулайман Худавәндиниң бәйти билән өз өйини 
ясап болғандин кейин,  2 Хурам Сулайманға бәргән шәһәрләрни ясап, бәни-

Исраилни анда олтарғузуп қойди.  3 Андин Сулайман Хамат-Зобаға берип, 
уни мәғлуп қилди.  4 У һәм чөлдики Тадмор билән Хаматтики һәммә амбар 
шәһәрлирини бена қилип ясиди.  5 Андин үстүн Бәйт-Хорон билән астин Бәйт-
Хоронни ясап, уларни мәһкәм қилип, сепил, дәрвазилар вә балдақлар билән 
чөрисини бағлиди.  6 Шундақ һәм Сулайман Баалат билән өзиниң һәммә амбар 
шәһәрлирини ясап, атлиқларниң шәһәрлирини бена қилип, Йерусалимда 
Ливанда вә мәмликәтниң һәр йеридә халиғинини ясиди.  
7 Хиттийлардин, аморийлардин, пәриззийләрдин, хиввийлардин вә 
йәбусийлардин қалғанлар, йәни бәни-Исраилдин болмиған һәммиси 
һашарға тутулди.  8 Сулайман буларни, йәни бәни-Исраил тамамән 
йоқатмиған таипиләрниң жутта қалған әвлатлирини һашарға тутуп, ишқа 
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салди вә булар шу күнгичә шундақ болуп қалди.  9 Лекин бәни-Исраилдин 
Сулайман һеч кишини өз ишиға селип, қул қилмиди, бәлки улар җәң 
қилғучи, палванлириниң сәрдарлири қилинип, һарву билән атлиқлириниң 
сәрдарлири болди.  
10 Сулайман падишаһниң чоң мәнсәпдарлири икки йүз әллик еди. Булар 
хәлиқниң үстидә туратти.  
11 Сулайман Фирәвнниң қизни Давутниң шәһиридин көчүрүп, өзи униңға 
ясиған өйдә олтарғузди, чүнки у ейттики: «Бир хотунниң Исраилниң 
падишаһи Давутниң өйидә олтиришини халимаймән. Худавәндиниң әһдә 
сандуқи анда кәлгәндин кейин бу җай муқәддәстур» деди.  
12 Сулайман Худавәндә үчүн айванниң алдида ясиған қурбангаһта 
Худавәндигә көйдүридиған қурбанлиқ өткүзәтти.

  Сулайман қурбанлиқлар кәлтүриду 

вә лавийлар хизмәткә тәйинләйду

13 Шундақки, Мусаниң буйруғиниға мувапиқ һәр күн шу күн үчүн 
тайин қилинған қурбанлиқни өткүзди. Шабат күнлиридә, йеңи айларда 
вә йилдики үч һейтта, йәни Петир нан һейтида, Һәптә һейтида вә Сайивән 
һейтида қурбанлиқ өткүзәтти.  14 У өз атиси Давут буйруғандәк каһинларниң 
пирқилирини тәйинләп, нөвәтлирини тохтитип: «Лавийлар өз пәрзигә 
мувапиқ мәдһийә оқуп, һәр күн шу күн үчүн тәйинләнгән ишларни қилип, 
каһинларниң алдида хизмәт қилип, дәрвазивәнләр өз пирқилиригә мувапиқ 
һәммә дәрвазиларда пасибанлиқ қилсун» дәп буйруди. Чүнки Худаниң 
адими Давут шундақ әмир қилған еди.  15 Улар падишаһ ғәзинә билән 
башқа ишлар тоғрисида каһинлар билән лавийларға буйруғандин янмиди.  
16 Сулайманниң ишлири Худавәндиниң бәйтиниң ули селинған күндин 
тартип тәйяр болғичилик пүткүзүлди. Шуниң билән Худавәндиниң бәйти 
тәйяр болди.  

Сулайманниң кемилири алтун елип келиду

17 У вақитта Сулайман чиқип, Едомниң жутида болуп, деңизниң бойида 
бар Әсйон-Гебәр билән Елатқа барди.  18 Хурам болса өз адәмлириниң қоли 
билән униңға кемиләр кәлтүрүп, өз хизмитидә болуп кемичиликни билгән 
кишиләрниму әвәтти. Булар Сулайманниң адәмлири билән һәмраһ болуп 
Офирға берип, у йәрдин төрт йүз әллик талант алтунни елип келип, Сулайман 
падишаһқа кәлтүрди.  
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Шебаниң мәликиси Сулайманниң қешиға келиду

9 1 Шебаниң мәликиси Сулайманниң шөһритини аңлиғанда уни мүшкүл 
соаллар билән синиғили чиқип, хушбуй дора-дәрмәк, наһайити тола 

алтун, қиймәт баһа ташлар артиқлиқ төгиләрни елип, чоң-чоң дәбдәбә 
билән Йерусалимға кәлди. Сулайманниң қешиға кәлгәндә өз көңлидә болған 
һәр қандақ нәрсә тоғрисидин сөзләшти.  2 Лекин Сулайман униңға һәммә 
соалларниң учурини бәрди. Һечнемә Сулайманға йошурунған әмәс еди, 
бәлки һәммисини униңға дәп бәрди.  
3 Шебаниң мәликиси Сулайманниң һекмитигә, ясиған өйигә  4 вә 
дастихинидики таамға беқип, қуллириниң һазир болуп олтирип 
хизмәткарлири униң қешида турғиниға қарап, кийгән кийимлиригә нәзәр 
селип, униң сақийлирини көрүп, униң Худавәндиниң бәйтигә кәлтүргән 
қурбанлиқлириға қариғанда гаңгирап қелип,  5 падишаһқа ейттики: 
«Мән өз жутумда сениң ишлириң билән һекмитиң тоғрисида аңлиған хәвәр 
раст чиқти.  6 Мән келип, өз көзлирим билән көрмигичә хәвәргә ишәнмидим. 
Амма мана йеримиму маңа ейтилмиған екән. Сениң һекмитиңниң улуқлуқи 
тамам маңа ейтилмапту, чүнки мән аңлиған шөһритиңдин ешип улуқдурсән.  
7 Сениң адәмлириң хуш-бәхитлик болуп, һемишә сениң алдиңда туруп, 
һекмитиңни аңлайдиған хизмәткарлириң өзи хуш-бәхитликтур.  8 Сени хуш 
көрүп, сени өз алдида падишаһ болғили Исраилниң тәхтигә олтарғузған 
Тәңриң Худавәндигә һәмдусана болсун. Дәрвәқә Худайиң Исраилни дост 
тутуп, уларни әбәдкичә муқим қилмақ үчүн сени уларға һөкүм вә адаләт 
қилғили падишаһ қилип қоюпту» деди.  

9 У өзи падишаһқа бир йүз йигирмә талант алтунни, наһайити тола хушбуй 
дора-дәрмәкләрни вә қиймәт баһа ташларни бәрди. Шебаниң мәликиси 
Сулайман падишаһқа бәргән дора-дәрмәкләр болса ундақ әвзәл едики, шунчә 
яхши дора-дәрмәкләр һеч тепилмайтти.  
10 Хурамниң адәмлири билән Сулайманниң адәмлири Офирдин алтун 
кәлтүрүп, андин сәндәл яғичи билән қиймәт баһа ташлар һәм елип кәлди.  
11 Сәндәл яғичидин падишаһ Худавәндиниң бәйти билән падишаһниң ордиси 
үчүн пәләмпәй ясап, шеир оқуғучилар үчүн чаң билән сатарлар әткүзди. 
Ундақ нәрсиләр Йәһуданиң жутида илгири көрүнгән әмәс еди.  
12 Сулайман падишаһ Шебаниң мәликисигә бу өзи униңға елип кәлгининиң 
бараверигә яндуруп бәргининиң үстидә униң халап сориғинини һәм бәрди. 
Андин у өзи хизмәткарлири билән өз жутиға йенип кәтти.  
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Сулайманниң байлиқлири
13 Сулайманға һәр йил кәлтүрүлгән алтунниң вәзни алтә йүз атмиш алтә 

талант еди.  14 Шуниңдин башқа тиҗарәт қилғучи билән содигәрләр, һәммә 
әрәб падишаһлири билән жутниң валийлири Сулайманға алтун күмүч 
кәлтүрәтти.  
15 Сулайман падишаһ алтундин икки йүз чоң сипар соқтурди. Һәр бир сипарға 
алтә йүз атмиш алтә соқтурулған алтун кәтти.  16 Үч йүз кичикрәк алтун 
сипарни һәм соқтуруп, һәр мундақ сипарға үч йүз шеқәл алтун ишләтти. 
Падишаһ сипарларни Ливан җаңгилиниң яғичидин ясалған өйдә есип қойди.  
17 Андин падишаһ пил чишидин бир чоң тәхтни етип, сап алтун билән 
қаплиди.  18 Тәхтниң алтә пәллилик бир пәләмпәй билән бир алтун 
қәдәмгаһи болуп, булар тәхткә бекитиклик еди. Олтаридиған җайиниң 
икки йенида қол қойғуси болуп, һәр бир қол қойғусиниң йенида бирдин 
ширниң оюлған сүрити бар еди.  19 Алтә пәллиниң һәр бириниң икки 
тәрипидә бирдин он икки ширниң оюлған сүрити бар еди. Ундақ нәрсә 
башқа бир мәмликәттә ясалған әмәс еди.  
20 Сулайман падишаһниң ишлитидиған пиялилириниң һәммиси алтундин 
еди. Ливан җаңгилиниң яғичидин ясалған өйниң қачилири сап алтундин 
болуп, һеч бири күмүчтин әмәс еди. Күмүч Сулайманниң вақтида 
һечнемидәк саналмайтти.  21 Чүнки падишаһниң кемилири Хурамниң 
адәмлириниң қоли билән маңдурулуп, Таршишқа берип, һәр үчинчи йили 
бу Таршиш кемилири йенип келип, алтун, күмүч, пил чиши, маймун билән 
тозлар кәлтүрәтти.  22 Сулайман падишаһ дөләт билән һекмәттә йәр йүзидики 
һәммә падишаһлардин ашатти.  23 Йәрниң һәммә падишаһлири Худа өзи 
Сулайманниң көңлигә салған һекмитини аңлимақ үчүн униң қешиға 
келәтти.  24 Уларниң һәр бири өз тартуқини, йәни күмүч қачилири, алтун 
қачилири, кийимләр, ярағлар, хушбуй дора-дәрмәкләр, атлар вә қечирлар 
елип келип, йилдин йилға шундақ қилатти.  
25 Сулайманниң төрт миң қошма һарву атлириниң еғиллири билән 
он икки миң атлиқ бар еди. Буларни һәм һарвулар үчүн тәйинләнгән 
шәһәрләрдә, һәм Йерусалимда падишаһниң қешида қойди.  26 У өзи дәриядин 
тартип филистинийләрниң жути билән Мисирниң чегрисиғичә һәммә 
падишаһларниң үстидә сәлтәнәт қилатти.  27 Падишаһ ундақ қилдики, 
күмүч Йерусалимда таш билән баравәр санилип, кедир яғичи болса, пәс 
түзләңликләрдики нурғун болған үҗмә яғичи билән баравәр санилайтти.  
28 Сулайманға Мисирдин вә һәммә башқа жутлардин атлар кәлтүрүләтти.  
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Сулайманниң вапати
29 Сулайманниң башқа ишлириниң авалқи вә ахирқи вәқәлири Натан 

пәйғәмбәрниң китапида, шилоһлиқ Ахияниң пәйғәмбәрлик китапида 
вә роһий көрүнүш көргүчи Йиддониң өзи Нәбатниң оғли Йәробиам 
тоғрисида көргән роһий көрүнүшләрниң баянида пүтүлгәндур.  30 Сулайман 
Йерусалимда қириқ йил пүтүн Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилди.  31 Андин 
Сулайман ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, атиси Давутниң шәһиридә 
дәпнә қилинди. Униң оғли Реһабеам орнида падишаһ болди.  

Исраил иккигә бөлүниду

10 1 Реһабеам Шәкәмгә барди, чүнки Исраилниң һәммиси уни падишаһ 
қилғили Шәкәмгә кәлгән еди.  2 Нәбатниң оғли Йәробиам Сулайман 

падишаһниң қешидин қечип, Мисирда болуп туруп, буни аңлиғанда у өзи 
Мисирдин йенип кәлди.  3 Улар киши әвәтип, уни қичқарди. Йәробиам билән 
пүтүн Исраил Реһабеамниң қешиға келип, униңға ейттики:  4 «Сениң атаң 
йүкимизни еғир қилди. Сән әмди атаң бизгә қойған қаттиқ иш билән еғир 
боюнтуруқни йеникрәк қилсаң, саңа хизмәт қилайли».  5 У уларға: «Берип, үч 
күнгичә тохтап туруп, андин қешимға йенип келиңлар» деди. Шуни дегәндә 
хәлиқ терилип кәтти.  
6 Реһабеам падишаһ өз атиси Сулайман тирик екәндә униң қешидә турған 
қери адәмләрдин мәслиһәт сорап: «Бу хәлиққә беридиған җавапим тоғрисида 
немә мәслиһәт көрситисиләр?» деди.  7 Улар униңға сөз қилип ейтти: «Әгәр 
сән бу хәлиққә яхшилиқ көрситип, уларни рази қилип уларға яхши сөз 
ейтсаң, улар һемишә сениң қуллириң болиду» деди.  8 Лекин у өзи қери 
кишиләр униңға көрсәткән мәслиһәтни ташлап, өзи билән чоң болуп қешида 
турған яш кишиләрдин мәслиһәт сорап,  9 уларға ейтти: «Маңа: ‹ Сениң атаң 
бизгә салған боюнтуруқни йеникрәк қилғин› дегән бу хәлиққә беридиған 
җавапим тоғрисида немә мәслиһәт берисиләр?» деди.  10 Униң билән чоң 
болған яш адәмләр униңға сөз қилип ейтти: «Сениң атаң боюнтуруқимизни 
еғир қилди, лекин сән: ‹ Уни бизгә йеникрәк қилғин› дәп саңа сөз қилип 
ейтқан бу хәлиққә сөз қилип, мундақ ейтқинки: ‹ Мениң кичик бармиқим 
атамниң белидин йоғанрақ болиду.  11 Атам силәргә еғир бир боюнтуруқни 
қойған болса, мән боюнтуруқуңларни техи еғир қилай. Атам силәрни қамча 
билән оңлиған болса, мән силәрни чаян билән оңлай› дегин» деди.  
12 Үчинчи күндә Йәробиам билән һәммә хәлиқ Реһабеамниң қешиға кәлди, 
чүнки падишаһ: «Үчинчи күндә маңа йенип келиңлар» дәп буйруған еди.  
13 Падишаһ қери адәмләр униңға бәргән мәслиһәтни ташлап хәлиққә бир 
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қаттиқ җавап берип,  14 яш адәмләрниң мәслиһәтигә мувапиқ уларға: «Атам 
боюнтуруқуңларни еғир қилди, лекин мән уни техи еғир қилай. Атам силәрни 
қамча билән оңлайтти, лекин мән силәрни чаян билән оңлай» дәп  15 падишаһ 
хәлиқниң сөзини аңлимиди. Худавәндә шилоһлиқ Ахияниң васитиси билән 
Нәбатниң оғли Йәробиамға ейтқан сөзниң беҗа кәлтүрүлмики үчүн Худа 
тәрипидин шундақ тәғдир қилинған еди.  
16 Исраилниң һәммиси падишаһ уларниң сөзигә қулақ салмиғинини 
көргәндә хәлиқ падишаһқа җавап берип ейттики: «Давут билән немә 
несипимиз бар? Йишайниң оғли билән немә мирасимиз бар? Әй Исраил, 
өз чедирлириңға кәткин! Әй Давут, өз өйүңдин хәвәр алғин» деди. Андин 
Исраил өз маканлириға йенип кәтти.  17 Амма Йәһуда шәһәрлиридә олтарған 
исраилийлар болса уларниң үстидә Реһабеам падишаһ болди.  18 Реһабеам 
падишаһ баҗ-алванниң назарәтчиси Һадорамни әвәткәндә бәни-Исраил 
уни чалма-кесәк қилип өлтүрди. Амма Реһабеам падишаһ өзи алдирап 
һарвусиға чиқип, Йерусалимға қечип кәтти.  19 Шу тәриқидә Исраил Давутниң 
ханиданидин бу күнгичилик айрилип кәтти.  

11 1 Реһабеам Йерусалимға кәлгәндә Исраил билән җәң қилип, 
падишаһлиқни Реһабеамға яндурсун дәп, һәммә Йәһуда ханиданидин 

вә Бәнямин қәбилисидин бир йүз сәксән миң хилланған әскәрни йиғдурди.  
2 Лекин Худавәндиниң сөзи Худаниң адими Шәмаяға келип ейттики:  
3 «Йәһуданиң падишаһи болған Сулайманниң оғли Реһабеамға вә Йәһуда 
билән Бәняминниң жутидики һәммә исраилийларға ейтқинки:  4 ‹ 
Бурадәрлириңлар билән җәң қилғили чиқмаңлар. Һәр бириңлар өз өйигә 
йенип кәтсун, чүнки бу иш мәндиндур› дәп Худавәндә ейтиду» деди. Улар 
Худавәндиниң сөзигә қулақ селип, Йәробиамға қарши чиқмай йенип кәтти.  

Реһабеамниң авалқи ишлири

5 Лекин Реһабеам Йерусалимда олтирип, Йәһуда жутини сақлимақ үчүн 
бәзи шәһәрлирини мәһкәм қилип ясиди.  6 У өзи Бәйтләһәм, Етам вә Тәқоани 
мәһкәм қилди.  7 У һәм Бәйт-Зур, Соко вә Адулламни,  8 Гат, Марәша вә Зифни,  
9 Адорайим, Лакиш вә Азеқани,  10 Зора, Аялон вә Хебронни мәһкәм қилди. Бу 
мәһкәм қилинған шәһәрләрниң һәммиси Йәһуда билән Бәняминниң жутида 
еди.  11 У бу қорғанларни мәһкәм қилип, уларда сәрдарлар тикләп, ашлиқ, 
яғ билән шараб йиғип қойди.  12 Бу шәһәрләрниң һәр бирини сипар вә нәйзә 
билән қуралландуруп, наһайити мәһкәм қилди. Йәһуда билән Бәнямин 
Реһабеамниң тәрипидә туратти.  
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13 Амма Исраилниң пүтүн жутидики каһинлар билән лавийларниң һәр бири 
өз җайидин чиқип, униңға өтүвалди.  14 Чүнки лавийлар өзи Йәробиам билән 
оғуллири уларни өз хизмити билән Худавәндигә қилған каһинлиқидин 
һайдивәткини үчүн өз яйлақ билән мүлүклирини ташлап, Йәһуда билән 
Йерусалимға барди.  15 Йәробиам өзигә башқа каһинлар тикләп, қурбанлиқ 
егизликлири үчүн тәйинләп, дивиләрниң өзигә вә у өзи ясиған мозай 
сүрәтлиригә ибадәт қилмақ үчүн уларни тохтитип қойди.  16 Амма 
лавийларниң кәйнидин Исраилниң һәммә қәбилилиридин Исраилниң 
Тәңриси Худавәндиниң тәрипигә өз көңүллирини майил қилған кишиләр 
ата-бовилириниң Тәңриси Худавәндигә қурбанлиқ қилғили Йерусалимға 
берип,  17 үч йилғичә туруп, Сулайманниң оғли Реһабеамниң падишаһлиқини 
қувәтләндүрди. Чүнки улар үч йилғичә Давут билән Сулайманниң йолида 
йүрүп турди.  
18 Реһабеам Давутниң оғли Йәримотниң қизи Маһалатни хотунлуққа алди. Бу 
өзи Йишайниң оғли Елиябниң қизи Абихайилниң қизи еди.  19 У униңға Йәуш, 
Шәмаря вә Заһам дегән оғулларни туғди.  20 Униң үстигә у Абшаломниң қизи 
Маакани алди. У униңға Абия, Аттай, Зиза вә Шеломитни туғди.  21 Реһабеам 
Абшаломниң қизи Маакани һәммә башқа хотунлири билән кенизәклиридин 
ошуқрақ дост тутатти. У он сәккиз хотун вә атмиш кенизәкни алған еди. 
Униңдин йигирмә сәккиз оғул вә атмиш қиз төрәлди.  22 Реһабеам Мааканиң 
оғли Абияни бурадәрлириниң арисида баш вә әмир қилип қойди, чүнки уни 
падишаһ қилмақчи еди.  23 У пәмлик болуп, өз оғуллирини Йәһуда билән 
Бәняминниң һәммә жутлирида тарқитип, уларға кәңри ашлиқ берип, уларға 
тола хотунлар таптуруп бәрди.  

Мисрниң падишаһи Шишақ Йәһудаға һуҗум қилиду

12 1 Реһабеамниң падишаһлиқи мустәһкәм болуп, өзи қудрәт тапқанда у 
өзи пүтүн Исраил билән биллә Худавәндиниң қанунини тәрк қилди.  

2 Лекин Реһабеамниң сәлтәнитиниң бәшинчи йилида Мисирниң падишаһи 
Шишақ Йерусалимға қарши чиқти, чүнки улар Худавәндигә асийлиқ қилған 
еди.  3 У бир миң икки йүз һарву билән атмиш миң атлиқни өзигә һәмраһ 
қилип Мисирдин чиқип, ливийәлик, суккилик вә һәбәшликләрдин һесабсиз 
хәлиқ елип келип,  4 Йәһуданиң жутидики мәһкәм шәһәрләрни елип, 
Йерусалимғичә чиқти.  
5 У вақит Реһабеам билән Йәһуда әмирлири Шишақтин қорққач Йерусалимда 
җәм болса, Шәмая пәйғәмбәр чиқип, буларниң қешиға келип, буларға: «‹ Мени 
ташлиғандин кейин мән һәм силәрни ташлап, Шишақниң қолиға тапшурдум› 
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дәп Худавәндә ейтиду» деди.  6 Шуни дегән Исраилниң әмирлири билән 
падишаһ өзини төвән тутуп: «Худавәндә адилдур» дәп ейтти.  7 Худавәндә 
уларниң өзини төвән тутқинини көргәндә Худавәндиниң сөзи Шәмаяға келип 
ейттики: «Улар өзини төвән тутқини үчүн мән уларни һалак қилмай, бәлки 
аран қутулғили қоюп, Шишақниң қоли билән өз ғәзипимни Йерусалимниң 
үстигә төкмәймән.  8 Лекин улар мениң хизмитимни ят падишаһлиқларниң 
хизмитидин пәриқ әтсун дәп, улар униң қуллири болсун» деди.  
9 Мисирниң падишаһи Шишақ Йерусалимға чиқип, Худавәндиниң бәйтиниң 
хәзиниси билән падишаһниң ордисидики хәзинилириниң һәммисини 
талап, Сулайман әткән алтун сипарлирини елип кәтти.  

Реһабеамниң сәлтәнити

10 Буларниң орнида Реһабеам падишаһ мистин сипарлар әткүзүп, 
падишаһниң ордисиниң дәрвазисида пасибанлиқ қилған сипаһларниң 
сәрдариниң қолиға тапшурди.  11 Падишаһ Худавәндиниң бәйтигә барғанда 
сипаһлар уларни елип көтирип, кейин пасибанханиға йәнә кәлтүрүп қоятти.  
12 Реһабеам өзини төвән тутқини үчүн Худавәндә өз ғәзипини униңдин 
көтирип, уни тамамән хараб қилмиди, чүнки Йәһудада техи аз-маз яхшилиқ 
тепилатти.  13 Реһабеам Йерусалимда өз падишаһлиқини қувәтләндүрүп 
сәлтәнәт қилатти. Реһабеам өзи падишаһ болғанда қириқ бир яшқа кирип, 
Худавәндә өз исми үчүн Исраилниң һәммә қәбилилири арисидин илғиған 
Йерусалим шәһиридә он йәттә йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси аммоний 
хотун болуп, Наәма дәп аталди.  14 Амма Реһабеам Худавәндини издигили өз 
көңлини майил қилмай, яманлиқ қилатти.  
15 Реһабеамниң башқа ишлириниң авалқи вә ахирқи вәқәлири болса Шәмая 
пәйғәмбәрниң китапида вә роһий көрүнүш көргүчи Иддониң нәсәбнамиләр 
тоғрисидики тарих китапида пүтүлгәндур. Реһабеам вә Йәробиам пүтүн 
өмридә бир-бири билән җәң қилишип туратти.  16 Реһабеам өз ата-
бовилириниң арисида раһәт тепип, Давутниң шәһиридә дәпнә қилинди. 
Андин оғли Абия униң орнида падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Абия Йәробиамни мәғлуп қилиду

13 1 Йәробиам падишаһниң сәлтәнитиниң он сәккизинчи йилида Абия 
Йәһуданиң үстигә падишаһ болуп,  2 Йерусалимда үч йил сәлтәнәт 

қилди. Униң аниси гибиялиқ Урийәлниң қизи болуп, Микая дәп аталди. 
Лекин Абия вә Йәробиам болса бир-бири билән җәң қилишип туратти.  
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3 Абия батур җәң қилғучилардин төрт йүз миң санлиқ бир қошунни хиллап, 
җәңгә чиқти. Лекин Йәробиам униң билән соқушқили сәккиз йүз миң 
хилланған батур адәмләрдин сәп бағлиди.  4 Абия Әфраимниң тағлиридики 
Земарайим теғида туруп ейттики: «Әй Йәробиам билән һәммә Исраил маңа 
қулақ селиңлар.  5 Билмәйсиләрмуки, Исраилниң Тәңриси Худавәндә туз 
әһдиси билән вәдә қилип, Давутниң өзигә вә униң оғуллириға Исраилниң 
падишаһлиқини әбәдкичә тохтатқан.  6 Лекин Давутниң оғли Сулайманниң 
хизмәткари болған Нәбатниң оғли Йәробиам өз хоҗисиға асийлиқ қилип 
қопти.  7 Пәс хәлиқ билән яман адәмләр униңға йиғилип, Сулайманниң оғли 
Реһабеамға күчлүк кәлди, чүнки Реһабеам техи яш вә назук болуп, уларға 
зит туралмиған еди.  8 Әмди силәр чоң гуруһ болуп, Йәробиам силәргә мәбуд 
қилип әткән алтун мозайлири араңларда болғач Давутниң оғуллириниң 
һәққи болуп Худавәндиниңки болған падишаһлиққа зит туримиз дәп хиял 
қилисиләр.  9 Худавәндиниң каһинлирини, йәни Һарунниң оғуллири билән 
лавийларни һайдиветип, ят таипиләрниң тәриқисидә өзәңларға каһинлар 
қилдиңлар әмәсму? Һәр ким бир яш буқа билән йәттә қочқарни алғач келип, 
қурбанлиқ қилса, Тәңри болмиған бутларға каһин болалайду.  10 Лекин 
биз болсақ Худавәндини Тәңри билип, уни ташлимидуқ. Худавәндиниң 
хизмитини қилидиған каһинлар Һарунниң оғуллири болуп, лавийлар 
бәйтниң ишлирини қилип,  11 һәр әтә-ахшам Худавәндиниң алдида 
көйдүридиған қурбанлиқни көйдүрүп, хушбуй исриқ яндуруп, алтун 
җозисида тәқдим нанлирини қоюп, һәр ахшамда алтун шамданиниң 
чирағлирини яндуриду. Чүнки биз Тәңримиз Худавәндиниң буйруқлирини 
тутимиз, лекин силәр уни ташлидиңлар.  12 Мана Худа өзи биз билән туруп, 
сәрдаримиз болуп, каһинлири силәр билән соқушидиғинимизда канай 
чалиду. Әй бәни-Исраил, ата-бовилириңларниң Тәңриси Худавәндә билән 
җәң қилмаңлар. Мундақ қилсаңлар, раваҗлиқ болмайсиләр» деди.  

13 Лекин Йәробиам уларниң арқисидин һуҗум қилмақ үчүн уларни йөгәп 
бөктүрмә қилди. Буниң билән улар Йәһуданиң адәмлириниң уттурида 
туруп, арқисида бөктүрмиси бар еди.  14 Йәһуданиң адәмлири кәйнигә бақса, 
мана һәм алдида һәм кәйнидә соқуш бар еди. Амма улар Худавәндигә пәряд 
қилип, каһинлар канай чалғили турди.  15 У вақит Йәһуданиң адәмлири бир 
нәрә тартти. Йәһуданиң адәмлири нәрә тартқанда Худа Йәробиам билән 
һәммә Исраилни Абия билән Йәһуданиң алдидин қачуруп, мәғлуп қилди.  
16 Бәни-Исраил Йәһудадин қачти вә Худа уларни буларниң қолиға бәрди.  
17 Абия билән адәмлири уларни наһайити қирип ташлиди. Шундақки, 
Исраилдин бәш йүз миң хилланған адәмләр һалак болди.  18 Буниң билән 
бәни-Исраил у вақит мәғлуп болди. Лекин бәни-Йәһуда ата-бовилириниң 
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Тәңриси Худавәндигә таянғини үчүн күчлүк болди.  19 Абия Йәробиамни 
қоғлап, униңдин бир нәччә шәһәрлирини, йәни Бәйтәл билән өзигә тәвә 
йәрлирини, Йәшана билән өзигә тәвә йәрлирини вә Әфрон билән өзигә тәвә 
йәрлирини тартивалди.  20 Абияниң вақтида Йәробиам һечнемә қилалмай, 
Худавәндә уни урғач өлди.  
21 Лекин Абия күч тепип, улуқ болди. У өзигә он төрт хотун елип, униңдин 
йигирмә икки оғул билән он алтә қиз төрәлди.  22 Абияниң башқа ишлири 
билән тутқан йоллири вә вәқәлири тоғрисида Иддо пәйғәмбәрниң тәпсир 
китапида пүтүлгәндур.  23 Абия өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, 
Давутниң шәһиридә дәпнә қилинди. Андин оғли Аса униң орнида падишаһ 
болди. Униң вақтида он йилғичә жутта течлиқ еди.  

Йәһуданиң падишаһи Аса Зераһни мәғлуп қилиду

14 1 Аса өз Тәңриси Худавәндиниң нәзиридә тоғра болғинини қилип,  
2 ят қурбангаһлар билән қурбанлиқ егизликлирини чиқирип, бут 

түврүклирини чеқип, Аширә бутлирини йиқитип,  3 «ата-бовилириңларниң 
Тәңриси Худавәндини издәп, Тәврат билән әмирләрни тутуңлар» дәп 
Йәһудаға буйруп,  4 Йәһуданиң һәммә шәһәрлиридин қурбанлиқ егизликлири 
билән шәмс сүрәтлирини еливәтти. Жут болса униң қолида течлиқ еди.  
5 Худавәндә униңға арам берип, жут течлиқ туруп, униң җеңи болмиғач 
Аса Йәһуда жутида сепиллик шәһәрләр ясиғили турди.  6 У өзи Йәһудаға 
ейттики: «Бу шәһәрләрни ясап, чөрисини сепил билән мунарлардин, дәрваза 
билән балдақлардин бағлайли, чүнки Тәңримиз Худавәндини издиғинимиз 
үчүн жут техи қолимизда туриду. Дәрвәқә уни издигинимиз үчүн у бизгә 
һәр тәрипидин арам бәрди. Шуни дегәндә улар ясап, раваҗ тапқили турди.  
7 Асаниң қошуни бар еди. Шуниңда Йәһуда қәбилисидин сипар билән нәйзә 
көтәргән үч йүз миң әскәр болуп, Бәнямин қәбилисидин кичик сипар 
көтирип, я тартқан икки йүз сәксән миң әскәр бар еди. Буларниң һәммиси 
батур җәң қилғучилар еди.  
8 Лекин һәбәшлик Зераһ өзи он ләк әскәр билән үч йүз һарву елип келип, 
уларға һуҗум қилғили чиқип, Марәшаға кәлди.  9 Аса униңға қарши чиқип, 
Марәшаниң тәрипидики Зәфата җилғисида җәңгә сәп бағлиди.  10 Амма Аса 
Тәңриси Худавәндигә дуа қилип ейттики: «Әй Худавәндә, күчлүк билән 
аҗизларниң соқушқинида сәндин бөләк ярдәм бәргүчи йоқтур. Әй Тәңримиз 
Худавәндә, бизгә ярдәм бәргин, чүнки саңа тайинип, сениң исмиң билән 
бу чоң гуруһқа қарши чиқтуқ. Әй Худавәндә, Тәңримиз сәндурсән. Мана 
инсан дегән саңа қарши һечнемә қилалмайду» деди.  11 У вақит Худавәндә 
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һәбәшликләрни Аса билән Йәһуда адәмлириниң алдида тармар қилди. 
Шундақки, һәбәшликләр мәғлуп болуп қачти.  12 Аса вә униң билән болған 
хәлиқ уларни Гәрарғичә қоғлиди. Һәбәшликләр ундақ урулдики, уларниң 
җени қалмиди. Чүнки улар Худавәндиниң алдида урулуп, униң қошунидин 
мәғлуп қилинди. Асаниң адәмлири улардин тола олҗа елип,  13 һәм Гәрарниң 
чөрисидики һәммә шәһәрләрни мәғлуп қилди, чүнки Худавәндиниң 
тәрипидин буларниң үстигә қорқунучи чүшкән еди. Буларда тола мал 
болғач улар һәммә шәһәрләрни талап,  14 малниң қотанлирини бузуп, тола 
қой билән төгиләр елип кетип, Йерусалимға янди.  

Аса бутпәрәрсликкә қарши чиқиду

15 1 Амма Худавәндиниң Роһи Обәдниң оғли Азаряниң үстигә кәлди.  
2 У өзи Асаниң алдиға чиқип униңға ейтти: «Әй Аса, әй Йәһуда билән 

Бәняминниң һәммиси, маңа қулақ селиңлар. Силәр Худавәндә билән 
болсаңлар, у силәр билән болиду. Уни издисәңлар, у силәргә тепилиду. 
Лекин уни ташлисаңлар, у силәрни ташлайду.  3 Әмди Исраил узун вақиттин 
бери һәқ Худадин мәһрум қелип, уларниң тәлим беридиған каһинлири 
болмиғач қанунсиз қалғандур.  4 Лекин улар өз тәңликидә Исраилниң 
Тәңриси Худавәндиниң тәрипигә йенип, уни издигинидә у уларға тепилди.  
5 У вақитларда чиқип киргәнләргә һеч арам тепилмай, бәлки бу жутларда 
олтарғанларниң һәммисигә чоң паракәндичилик бар еди.  6 Милләт 
милләтни йоқитип, шәһәр шәһәрни хараб қилатти. Чүнки Худа уларни һәр 
хил тәңлик билән пәришан қилатти.  7 Лекин силәр болсаңлар чиң туруп, 
қоллириңлар аҗиз болмисун, чүнки әҗриңлар яндурулиду» деди.  8 Аса 
бу сөз билән Обәд пәйғәмбәрниң вәһийсини аңлиғанда җүрәтлик болуп, 
Йәһуда билән Бәняминниң һәммә жутлиридин вә Әфраимниң тағлирида 
алған шәһәрләрдин йирчинчлик бутлирини чиқирип, Худавәндиниң 
бәйт айваниниң алдидики қурбангаһни йеңидин ясиди.  9 Андин Йәһуда 
билән Бәняминниң һәммисини йиғдуруп, Әфраим, Манассә вә Шимонниң 
қәбилисидин келип уларниң арисида олтарған биганиләрниму җәм қилди, 
чүнки Исраилдин тола хәлиқ униң тәрипигә өтүвалған еди. Улар униң 
Тәңриси Худавәндә униң билән болғинини көрүп,  10 Асаниң сәлтәнитиниң 
он бәшинчи йили үчинчи айида Йерусалимға келип, җәм болуп,  11 шу күндә 
елип кәлгән олҗидин йәттә йүз буқа билән йәттә миң қойни қурбанлиқ қилип:  
12 «Ата-бовилиримизниң Тәңриси Худавәндини һәммә көңлимиз вә һәммә 
җенимиз билән издәйли» дәп әһдә қилишти.  13 Шундақ тохтитилидуки, 
бирким Исраилниң Тәңриси Худавәндини издимисә, хаһи кичик, хаһи чоң, 
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хаһи әр, хаһи хотун болсун өлтүрүлсун дәп,  14 үнлүк аваз билән Худавәндигә 
қәсәм қилип, хушлуқ билән сүнай вә канай чалатти.  15 Йәһуданиң һәммиси 
қәсәм үчүн хуш еди, чүнки пүтүн көңли билән қәсәм қилишти. Улар һәммә 
хаһиши билән Худавәндини издигини үчүн у уларға тепилип, һәр тәрипидин 
уларға арам бәрди.  16 Аса падишаһ өз аниси Маакани униң Ашәра бутиға бир 
сүрәт ясиғини үчүн мәликә мәртивисидин чүшүрди. Аса у бутсүритини 
чеқип, Қидрон җилғисида көйдүрди.  17 Лекин қурбанлиқ егизликләр 
Исраилдин чиқирилмиди. Амма Асаниң көңли пүтүн өмридә Худавәндигә 
майил еди.  18 Униң атиси вә у өзи Худавәндигә муқәддәс қилған нәрсиләрни, 
йәни күмүч билән алтунни вә қачиларни Худаниң бәйтигә кәлтүрүп қойди.  
19 Амма Асаниң сәлтәнитиниң оттуз бәшинчи йилиғичә һеч җәң болмиди.  

Аса Аррам билән әһдә түзүйду

16 1 Асаниң сәлтәнитиниң оттуз алтиничи йилида Исраилниң падишаһи 
Баша Йәһудаға қарши чиқип, Йәһуданиң падишаһи Асаниңкигә 

һеч ким кирип чиқмисун дәп, Рамани мәһкәм қилип ясиди.  2 У вақит Аса 
Худавәндиниң бәйтиниң хәзиниси билән падишаһниң ордисидин күмүч 
билән алтун елип, Дәмәшиқтә олтарақлиқ Аррам падишаһи Бәнһададқа 
әвәтип, ейтқуздики:  3 «Мениң атам билән сениң атаң арисида болғандәк 
мән билән сениң оттураңда бир әһдә бардур. Мана саңа алтун билән күмүч 
әвәттим. Әмди Исраилниң падишаһи Баша билән бар әһдәңни сундурғин. 
Шуниң билән у мени қоюп кәтсун.  4 Бәнһадад Асаниң сөзигә унап, өз 
қошуниниң сәрдарлирини Исраилниң шәһәрлиригә қарши әвәтип, Ийон, 
Дан, Абәл-Майим вә Нафтали шәһәрлириниң һәммә хәзинилирини хараб 
қилип бузди.  5 Баша буни аңлап, Рамани мәһкәм қилип ясаштин қол йиғип 
ишни тохтатти.  6 Лекин Аса падишаһ Йәһуданиң һәммә адәмлирини өзи 
билән елип берип, Баша ясашқа ишлитип турған таш билән яғачларни 
Рамадин елип кетип, буниң билән Геба вә Миспаһни мәһкәм қилип ясиди.  
7 У вақитта роһий көрүнүш көргүчи Ханани Йәһуданиң падишаһи Асаға 
келип, униңға ейттики: «Сән өз Тәңриң Худавәндигә таянмай, Аррамниң 
падишаһиға таянғиниң үчүн Аррам падишаһиниң қошуни өз қолуңдин 
қутулди.  8 Һәбәш билән ливийәликләр чоң бир қошун болуп, уларниң 
наһайити тола һарву билән атлиқлири болған әмәсму? Сән Худавәндигә 
таянғиниң үчүн у өзи уларни сениң қолуңға бәрди.  9 Чүнки Худавәндиниң 
көзлири пүтүн йәр йүзини көрүп туруп, өз көңүллирини униңға майил 
қилғанларға өзини қудрәтлик көрситиду. Сән бу ишта ахмақлиқ қилдиң. 
Униң үчүн мундин кейин һемишә җәң қилисән» деди.  10 Лекин Аса роһий 
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көрүнүш көргүчигә аччиқлап, униң ейтқан бу сөзи үчүн ғәзәплинип, уни 
зинданға ташлиди. Шу вақитта һәм башқа адәмләргә зулум қилатти.  
11 Асаниң башқа ишлири, хаһи униң авалқиси, хаһи униң ахирқиси болса 
Йәһуда билән Исраилниң падишаһлириниң китапида йезилғандур.  12 Лекин 
Асаниң сәлтәнитиниң оттуз тоққузинчи йилида униң путлирида кесәллик 
пәйда болуп, барғансери наһайити еғир болди. Амма у кесәллики үчүн 
Худавәндидин ярдәм издимәй, тевипларға барди.  13 Аса өз ата-бовилириниң 
арисида раһәт тепип, сәлтәнитиниң қириқ биринчи йилида вапат болди.  
14 Улар уни Давутниң шәһиридә өзигә ойдурған қәбирдә дәпнә қилип, 
доракаш һүнири билән тәйяр қилинған хилмухил әтир вә хушбуй дора-
дәрмәкләр билән толуқлуқ бир орунда қоюп, униңға чоң от яқти.  

Йәһошафатниң муқим сәлтәнити

17 1 Амма оғли Йәһошафат униң орнида падишаһ болуп, өз мәмликитини 
Исраилға қарши мәһкәм қилип,  2 Йәһуданиң һәммә мәһкәм 

шәһәрлиридә әскәр қоюп, Йәһуданиң жутида вә атиси Аса тартивалған 
Әфраим шәһәрлиридә қаравуллар тохтитип қойди.  3 Амма Худавәндә 
Йәһошафат билән еди. Чүнки у өз атиси Давут илгири йүргәндәк йүрүп, 
Баал бутлириға майил болмай,  4 бәлки атисиниң Худайиға майил болуп, 
Исраилдәк қилмай, Худаниң буйруқлириға мувапиқ йүрәтти.  5 Униң үчүн 
Худавәндә падишаһлиқни униң қолида муқим қилди. Пүтүн Йәһуда өзи 
Йәһошафатқа тартуқ берәтти. Шундақки, униң дөләт билән иззити тола 
болди.  6 Униң ғәйрити Худавәндиниң йоллирида чоң болғанда Йәһудадин 
қурбанлиқ егизликләр билән Аширә бутлирини чиқиривәтти.  
7 Өз сәлтәнитиниң үчинчи йилида Бәнхайил, Обадя, Зәкаря, Нәтанәл вә Микая 
дегән мәнсәпдарларни Йәһуданиң шәһәрлиридә тәлим бәргили әвәтип,  
8 бир нәччә лавийларни, йәни Шәмая, Нәтаня, Зебадя, Асаәл, Шемирамот, 
Йәһонатан, Адония, Тобия вә Тоб-Адония дегән лавийларни уларға қошуп 
һәмраһ қилди. Улар билән Әлишама вә Йәһорам дегән каһинлар бар еди.  
9 Булар Худавәндиниң қанун китапини алғач берип, Йәһуданиң жутида 
тәлим берип, Йәһуданиң һәммә шәһәрлирини кезип, хәлиққә тәлим берәтти.  
10 Амма Худавәндә тәрипидин бир қорқунучи Йәһуда жутиниң чөрисидики 
падишаһлиқларға чүшти. Шундақки, улар Йәһошафат билән җәң қилмайтти.  
11 Филистинийләрниң бәзиси һәм Йәһошафатқа баҗ-хираҗ кәлтүрүп, алван 
күмүч берәтти. Шуниң үстидә әрәбләр һәм униңға падилар кәлтүрүп, йәттә 
миң йәттә йүз қочқар билән йәттә миң йәттә йүз текини бәрди.  12 Буниң 
билән Йәһошафат барғансери наһайити қудрәтлик болуп, ордилар бена 



ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ  2-қисим 26

қилип, Йәһуда жутида ғәзинә шәһәрлири ясайтти.  13 Йәһуда шәһәрлиридә 
униң чоң амбарлири болуп, Йерусалимда батур җәң қилғучиллири бар еди.  
14 Буларниң тәртипи өз ата-бовилириниң ханиданлириға мувапиқ бу едики, 
Йәһуда қәбилисидин бу чоң сәрдарлар, йәни баш сәрдар болған Адна билән 
униң тегидики үч йүз миң батур адәм,  15 униңдин кейин сәрдар Йәһоханан 
билән униң тегидики икки йүз сәксән миң адәм  16 вә униңдин кейин өз 
хаһиши билән Худавәндиниң хизмитигә киргән Зикриниң оғли Амася билән 
униң тегидики икки йүз миң батур җәң қилғучи бар еди.  17 Лекин Бәнямин 
қәбилисидин батур җәң қилғучи болған Әляда билән униң тегидики икки 
йүз миң болуп, я вә сипар билән қуралланған адәмләр,  18 униңдин кейин 
Йәһозабад билән униң тегидики бир йүз сәксән миң болуп җәңгә тәйяр 
турған адәмләр бар еди.  19 Булар падишаһниң хизмитигә тәйяр туратти. 
Улардин башқа падишаһ өзи пүтүн Йәһуданиң мәһкәм шәһәрлиридә қойған 
әскәрлири бар еди.  

Йәһошафат Ахаб билән биргә җәңгә чиқиду

18 1 Йәһошафат чоң дөләт билән иззәт тапқандин кейин Ахаб билән қуда 
болди.  2 Биринчи йил өткәндә Самарийәгә Ахабниң қешиға барди. Ахаб 

униң өзи вә униң билән болған хәлиқ үчүн тола қой билән кала сойдуруп, 
Гилиядтики Рамотқа беришқа унатқили тиришти.  3 Исраилниң падишаһи 
Ахаб Йәһуданиң падишаһи Йәһошафатқа ейттики: «Мән билән Гилиядтики 
Рамотқа барамсән? У җавап бәрдики: «Мениң өзәм сениң өзәңдәк, мениң 
хәлқим сениң хәлқиңдәк болиду. Сән билән җәңгә чиқайли» деди.  
4 Амма Йәһошафат Исраилниң падишаһиға: «Лекин авал Худавәндиниң 
ирадисини сориғин» дәп ейтти.  5 У вақит Исраилниң падишаһи төрт йүзчә 
пәйғәмбәрләрни йиғдуруп, улардин соридики: «Гилиядтики Рамотқа 
чиқимәнму яки әмәсму?» Улар ейтти: «Чиққин, Худа уни падишаһниң қолиға 
бериду» деди.  6 Лекин Йәһошафат: «Худавәндиниң биз униңдин сорайдиған 
башқа пәйғәмбири йоқму?» дәп сориди.  7 Исраилниң падишаһи өзи 
Йәһошафатқа җавап берип: «Худавәндиниң ирадисини сориғили йәнә бир 
адәм, йәни Йимланиң оғли Мика бардур. Лекин маңа яхши бир нәрсә әмәс, 
бәлки яман нәрсини пәйғәмбәрлик қилғини үчүн уни яман көримән» деди. 
Йәһошафат өзи: «Падишаһ ундақ демисун» дәп ейтти.  8 Исраилниң падишаһи 
бир мәһрәмни қичқирип, униңға: «Алдирап Йимланиң оғли Микани елип 
кәлгин» дәп буйруди.  9 Исраилниң падишаһи билән Йәһуданиң падишаһи 
Йәһошафатниң һәр бири шаһанә кийимлирини кийип, Самарийәниң 
дәрвазисиниң алдида бир очуқ йәрдә өз тәхтлиридә олтарди. Буларниң 
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алдида һәммә пәйғәмбәрләр пәйғәмбәрлик қилип турди.  10 Кенаананиң 
оғли Зидқия төмүрдин мүңгүзләр етип: «‹ Булар билән аррамийларни үсүп 
йоқатқичә урисән› дәп Худавәндә ейтиду» деди.  11 Һәммә пәйғәмбәрләр 
шуниңға охшаш пәйғәмбәрлик қилип: «Гилиядтики Рамотқа чиқип, 
раваҗлиқ болғин. Худавәндә уни падишаһниң қолиға бериду» дәп ейтишти.  
12 Микани қичқарғили барған хәвәрчи униңға сөз қилип ейтти: «Мана һәммә 
пәйғәмбәрләр бир еғиз билән падишаһқа яхши хәвәр бәрди. Әмди сениң 
сөзүңни уларниңки билән бир қилип, яхши хәвәр бәргин» деди.  13 Амма 
Мика: «Тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, Худайим маңа немә ейтса, 
шуни ейтай» деди.  14 У падишаһниң алдиға кәлгәндә, падишаһ униңға ейтти: 
«Әй Мика, җәң қилғили Гилиядтики Рамотқа чиқимизму яки әмәсму?» У 
җавап берип: «Сән чиқип, раваҗлиқ болғин. Улар силәрниң қолуңларға 
тапшурулиду» деди.  15 Амма падишаһ униңға ейтти: «Қанчә мәртивә саңа: 
‹ Худавәндиниң намида растлиқтин башқа бир немини маңа ейтмиғин› 
дәп ялвурмидимму?»  16 У ейтти: «Мән һәммә Исраилни тағларда падичиси 
болмиған қойлардәк паракәндә көрдүм. Худавәндә ейтти: ‹ Буларниң егиси 
йоқтур. Уларниң һәр бири аман-есән өз өйигә янсун› деди» дәп ейтти.  
17 Исраилниң падишаһи Йәһошафатқа ейтти: «Буниң маңа яхшилиқни әмәс, 
бәлки яманлиқни пәйғәмбәрлик қилғинини саңа ейтмидимму?»  
18 Мика йәнә ейтти: «Лекин Худавәндиниң сөзини аңлиғин. Көрсәм, Худавәндә 
өз тәхтидә олтирип, асманниң пүтүн қошуни униң алдида оң билән чәп 
йенида туриду.  19 Худавәндә ейтти: ‹ Анда йиқилсун дәп, Ахабни Гилиядтики 
Рамотқа чиққили ким голлиғай› дәп ейтқанда, бири ундақ, йәнә бири мундақ 
ейтқили турди.  20 У вақит бир роһ келип, Худавәндиниң алдида туруп: ‹ Мән 
уни голлай› дәп ейтти. Худавәндә соридики: ‹ Қандақ қилип голлайсән?›  21 У 
ейтти: ‹ Мән чиқип, һәммә пәйғәмбириниң ағзида бир ялғанчи роһ болимән›. 
У ейтти: ‹ Уни голлай десәң, голлиялайсән. Берип, ундақ қилғин› деди.  22 Мана 
әмди Худавәндә сениң һәммә пәйғәмбәрлириңниң ағзиға бир ялғанчи роһни 
салди. Худавәндә өзи сениң үстүңгә бала кәлтүрүшни тохтатти» деди.  
23 Амма Кенаананиң оғли Зидқия қопуп, Микани бир качат уруп, ейтти: 
«Худавәндиниң Роһи саңа сөз қилғили қайси йол билән мәндин кәтти?»  
24 Мика җавап бәрдики: «Өзәңни йошурмақ үчүн ханидин ханиға 
жүгүридиған күнүңдә шуни көрисән» деди.  25 Лекин Исраилниң падишаһи 
ейтти: «Микани елип, шәһәрниң сәрдари Амон вә шаһзадә Йоашниң қешиға 
яндуруп елип берип,  26 ейтқинки: ‹ «Уни зинданға солап, мән теч-аман 
йенип кәлгичә тәңлик нени билән тәңлик суйини униңға берип туруңлар» 
дәп падишаһ ейтиду› дегин» деди.  27 Мика ейтти: «Әгәр сән теч-аман йенип 
кәлсәң, Худавәндә мениң васитәм билән сөз қилмиған болиду» дәп ейтип: 
«Әй хәлиқ, силәрниң һәр бириңлар аңлиғин» дәп ейтти.  
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28 Исраилниң падишаһи билән Йәһуданиң падишаһи Йәһошафат Гилиядтики 
Рамотқа чиқти.  29 Исраилниң падишаһи өзи Йәһошафатқа ейтти: «Мән 
сүритимни йәңгүшләп, җәңгә чиқай. Лекин сән өз кийимлириңни кийип 
чиққин» деди. Исраилниң падишаһи сүритини йәңгүшлигәндин кейин улар 
җәңгә чиқти.  30 Лекин Аррамниң падишаһи җәң һарвулириниң үстидики 
сәрдарлириға: «Исраилниң падишаһидин башқа, хаһи кичик, хаһи чоң билән 
соқуш қилмаңлар» дәп буйруған еди.  31 Җәң һарвулириниң сәрдарлири 
Йәһошафатни көргәндә: «Исраилниң падишаһи» дәп униңға һуҗум қилғили 
қоршап турди. Лекин Йәһошафат бир пәряд урғанда Худавәндә униңға ярдәм 
бәрди. Худа уларни униңдин һайдивәтти.  32 Җәң һарвулириниң сәрдарлири 
униң Исраилниң падишаһи болмиғинини көргәндә уни қоғлимай йенип 
кәтти.  
33 Амма бир адәм қариға бир оқясини етип, Исраил падишаһиниң савутиниң 
улиқиға тәгди. Падишаһ өз һарву һайдиғучисиға: «Һарвуни яндуруп, 
мени әскәр арисидин чиқарғин. Мән яридар болдум» деди.  34 У күн соқуш 
барғансери қаттиқрақ болуп турди. Исраилниң падишаһи өз һарвусида өрә 
туруп, аррамийларға йүзлинип, күн патқан вақитта өлүп кәтти.  

Йәһошафатниң әйиплиниши вә униң садақәтлики

19 1 Лекин Йәһуданиң падишаһи Йәһошафат Йерусалимдики өйигә 
теч-аман йенип кәтти.  2 У вақит роһий көрүнүш көргүчи Йеһу бән-

Ханани Йәһошафат падишаһниң алдиға чиқип, униңға ейтти: «Яман адәмгә 
ярдәм берип, Худавәндини яман көргүчиләрни яхши көрәмсән? Бу иш үчүн 
Худавәндиниң тәрипидин сениң үстүңгә ғәзәп чүшти.  3 Лекин сәндә яхши 
иш һәм тепилди, чүнки Аширә бутлирини жуттин чиқирип, өз көңлүңни 
Худани издигили майил қилдиң» деди.  
4 Йәһошафат Йерусалимда олтаратти. Кейин хәлиқниң арисиға йәнә 
чиқип, Бәршебадин тартип Әфраим тағлириғичә сәпәр қилип, уларни ата-
бовилириниң Тәңриси Худавәндиниң тәрипигә яндуруп,  5 жутта һакимлар 
тохтитип қоюп, Йәһуданиң мәһкәм шәһәрлириниң һәр биридә тиклиди.  
6 У бу һакимларға ейтти: «Агаһ болуп ишиңларға қараңлар, чүнки адәм 
үчүн әмәс, бәлки һөкүм қилғиниңларда һазир назир Худавәндә үчүн һөкүм 
қилисиләр.  7 Худавәндиниң қорқунучиси үстүңларда болсун. Хәвәрдар 
болуп иш қилиңлар. Чүнки Тәңримиз Худавәндидә я наһәқлиқ, я йүз-хатирә, 
я пара йейиш йоқтур» деди.  
8 Йәһошафат Йерусалимда һәм лавийлардин бәзилири билән каһинларни 
вә Исраилниң ханиданлириниң бир нәччә башлирини Худавәндиниң 
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һөкүмини сүрүп адаләт қилғили тәйинлиди. Улар Йерусалимға янғанда,  9 у 
уларға буйруп ейтти: «Худавәндидин қорқуп, тоғра вә дурус көңүл билән шу 
ишни қилиңлар.  10 Һәр қачан өз шәһәрлиридә олтарған бурадәрлириңлардин 
бир дәва силәргә кәлтүрүлсә, хаһи хун тәлипиниң дәваси болса, хаһи 
қанун билән әмир тоғрисида, хаһи бәлгүлимә билән әһкам тоғрисида 
болса, улар Худавәндиниң алдида гунакар болмисун вә нәтиҗидә силәр 
билән бурадәрлириңларниң үстигә ғәзәп чүшмисун дәп, уларға несиһәт 
бәргәйсиләр. Шундақ қилсаңлар, гунакар болмайсиләр.  11 Мана баш каһин 
болған Амаря Худавәндиниң һәр ишида үстүңларда туруп, Йәһуданиң 
әмри Зебадя бән-Йисмаәл падишаһниң һәр ишида мәнсәпдариңлар болуп, 
лавийлар силәрниң қешиңларда хизмәткә тәйяр турсун. Гәйрәтлик болуп 
ишиңларни қилиңлар. Мана Худавәндә яхшилар билән болиду» деди.  

Йәһошафат Моаб вә Аммон мәғлуб қилиду

20 1 Андин кейин бәни-Моаб билән бәни-Аммон қопуп, өзи билән биллә 
башқа аммонийларни елип, Йәһошафат билән җәң қилғили чиқти.  

2 Кишиләр келип, Йәһошафатқа хәвәр берип ейтти: «Деңизниң у тәрипи билән 
Аррамдин чоң бир қошун саңа қарши келип, әмди Хазазон-Тамарға, йәни 
Әнгидигә йәткәндур» деди.  
3 Йәһошафат қорқуп, Худавәндини издигили қопуп, пүтүн Йәһуда хәлқигә 
бир роза буйруди.  4 У вақит Йәһуданиң хәлқи Худавәндидин ярдәм тилигили 
йиғилди. Дәрвәқә Йәһуданиң һәммә шәһәрлиридин улар Худавәндини 
издигили кәлди.  5 Йәһошафат Йәһуда билән Йерусалимниң җамаитиниң 
оттурисиға чиқип, Худавәндиниң бәйтидә йеңи һойлиниң алдида туруп,  

6 ейтти: «Әй ата-бовилиримизниң Тәңриси Худавәндә, сән асманниң Худайи 
болуп, һәммә таипиләрниң мәмликәтлириниң үстидә сәлтәнәт қилғучи 
әмәсмусән? Сениң қолуңда қувәт билән қудрәт бардур. Һеч ким саңа зит 
туралмайду.  7 Әй Худайимиз, сән бу жутта олтарғанларни өз хәлқиң 
Исраилниң алдидин чиқирип, өз достуң Ибраһимниң нәслигә бу жутни 
әбәдкичә бәрдиң әмәсму?  8 Улар анда олтирип, шуниңда сениң исмиңға бир 
муқәддәс ханини ясап, ейттики:  
9 ‹ Бир яманлиқ үстимизгә келип, қилич, бала, ваба яки ачарчилиқ болса, 
биз бу бәйтниң алдида туруп, сениң һузуруңда һазир болимиз. Сениң исмиң 
бу бәйттә бар әмәсму? Биз тәңликимиздә сени қичқарсақ, сән аңлап ярдәм 
берисән› деди.  10 Мана, әмди бәни-Аммон билән Моаб вә Сеир тағлиридики 
хәлиқ кәлди. Исраил Мисир жутидин кәлгәндә сән уларни буларниң 
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жутлиридин өткили қоймидиң. Униң үчүн уларни һалак қилмай қоюп 
кәтти.  11 Мана, әмди булар бизгә қандақ яндуруп, сениң мүлкүң болуп өзәң 
бизгә мирас қилип бәргән жуттин бизни һайдиғили кәлди.  12 Әй Худайимиз, 
уларни һөкүм қилмайсәнму? Бизгә қарши кәлгән бу чоң қошунға күчимиз 
һеч йәтмәйду. Немә қилишимизни һәм билмәймиз, лекин көзлиримиз саңа 
тәлмүрүп туриду» деди.  

13 Йәһуданиң һәммиси өз ушшақ балилири, хотунлири вә оғуллири билән 
Худавәндиниң алдида турди.  
14 У вақит Худавәндиниң Роһи җамаитиниң оттурисида Асафниң оғуллиридин 
болған бир ибн-Лавийға, йәни Яхазийәл бән-Зәкаря бән-Бәная бән-Йәийәл 
бән-Маттаняға кәлди.  15 У ейттики: «Әй Йәһуданиң һәммиси билән 
Йерусалимниң олтарғучилири вә сән әй падишаһ Йәһошафат, аңлаңлар. 
Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Бу чоң қошундин һеч қорқуп титримәңлар, 
чүнки җәң силәрниңки әмәс, бәлки Худаниңкидур.  16 Әтә уларға қарши 
чиқиңлар. Мана улар Зиз егизликигә чиқиду. Силәр уларни Йәруәл чөлиниң 
алдидики вадиниң ағзида таписиләр.  17 Лекин силәргә соқушқили лазим 
кәлмәйду. Орунда пут тирәп туруп, Худавәндә силәргә беридиған ниҗатқа 
қараңлар. Әй Йәһуда билән Йерусалим, һеч қорқуп титримәңлар. Әтә уларға 
қарши чиқиңлар. Мана Худавәндә силәр билән болиду» деди.  18 У вақит 
Йәһошафат пешаниси йәргә тәккидәк еңишип, Йәһуданиң һәммиси билән 
Йерусалимниң олтарғучилири Худавәндиниң алдида чүшүп, Худавәндигә 
сәҗдә қилди.  19 Бәни-Қеһат билән бәни-Қораһтин болған лавийлар қопуп, 
тола үнлүк аваз билән Исраилниң Тәңриси Худавәндигә һәмдусана ейтти.  

20 Әтиси сәһәр улар Тәқоа чөлигә чиқти. Чиққинида Йәһошафат қопуп 
ейтти: «Әй Йәһуда билән Йерусалимниң олтарғучилири, маңа қулақ 
селиңлар. Тәңриңлар Худавәндигә иман кәлтүрсәңлар, теч-аман болисиләр. 
пәйғәмбәрлиригә ишәнсәңлар, раваҗлиқ болисиләр.»  21 Шуни ейтип, 
хәлиқ билән мәслиһәт қилишип, Худавәндиниң һәмдигә шеир оқуғучилар 
тохтитип қойди. Булар муқәддәс тонни кийип, қошунниң алдида меңип: 
«Худавәндигә шүкүр ейтиңлар, чүнки униң мәрһәмити әбәдкичә қалиду» 
дәп һәмдусана ейтиш керәк еди.  22 Улар шеир оқуп, мәдһийә ейтқили 
башлиғинида Худавәндә Йәһудаға қарши кәлгән бәни-Аммон билән Моаб вә 
Сеир тағлириниң хәлқиниң кәйнигә бир һуҗум қозғатти. Шундақки, улар 
мәғлуп қилинди.  
23 Бәни-Аммон билән Моаб болса Сеир тағлириниң хәлқигә һуҗум қилип, 
уларни һалак қилип йоқатти. Сеирниң хәлқини йоқатқандин кейин бир-
бирини һалак қилишқили турди.  24 Йәһуданиң адәмлири чөлдики қаравулчи 



 31 ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ  2-қисим

егизликигә чиқип, дүшмән қошуниға қариса, мана булар йәрдә өлүк ятиду! 
Һеч бири қутулған әмәс.  25 Йәһошафат өз хәлқи билән биллә уларниң 
маллирини талиғили кәлгәндә анда тола дөләт, өлүк бәдән вә қиймәт баһа 
нәрсиләр тепип, буниңдин көтирәлмигидәк тола нәрсиләр йиғивалди. Мал 
ундақ нурғун едики, үч күнгичә талап турди.  

26 Лекин төртиничи күндә улар Бәрака җилғисида йиғилип: «Худавәндигә 
һәмдусана болсун» дәп шүкүр ейтти. Униң үчүн у җилғи бу күнгичә Бәрака 
җилғиси дәп атилиду.  27 Андин кейин Йәһуда билән Йерусалимниң адәмлири 
Йәһошафатқа әгишип, Йерусалимға хушлуқ билән янди, чүнки Худавәндә 
уларни дүшмәнлириниң үстидә хуш қилған еди.  28 Улар Йерусалимға кирип, 
сатар чаң вә канай челип Худавәндиниң бәйтигә барди.  29 Амма һәммә 
жутларниң падишаһлири Худавәндә өзи Исраилниң дүшмәнлири билән җәң 
қилғинини аңлиғанда Худа тәрипидин уларниң үстигә бир қорқунучи чүшти.  
30 Худа Йәһошафатқа һәр тәрипидин течлиқ бәргини үчүн униң мәмликити 
арам тапти.  

Йәһошафатниң ахирқи ишлири

31 Йәһошафат болса бу тәриқидә Йәһуданиң үстидә сәлтәнәт қилип 
турди. Падишаһ болғанда оттуз бәш яшқа кирип, Йерусалимда йигирмә 
бәш йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Шилхиниң қизи болуп, Азуба дәп 
аталди.  32 Йәһошафат өз атиси Асаниң йоллирида йүрүп, улардин чиқмай, 
Худавәндиниң нәзиридә тоғра болғинини қилатти.  33 Лекин қурбанлиқ 
егизликлири йоқитилмиди, чүнки хәлиқ техи өз көңүллирини өз ата-
бовилириниң Тәңрисиниң тәрипигә майил қилмиған еди.  34 Йәһошафатниң 
башқа ишлири, хаһи униң авалқиси, хаһи униң ахирқиси болса Исраил 
падишаһлириниң китапида зикир қилинған Хананиниң оғли Йеһуниң 
китапида йезилғандур.  
35 Андин кейин Йәһуданиң падишаһи Йәһошафат әмәллири яман болуп, 
Исраилниң падишаһи болған Ахазя билән иттипақлишип,  36 Таршишқа 
баридиған кемиләр ясимақ үчүн униң билән шерикчилик қилди. Бу 
кемиләрни Әсйон-Гебәрдә ясайтти.  37 У вақит марәшалиқ Додаваһуниң 
оғли Елийәзәр Йәһошафатқа қарши пәйғәмбәрлик қилип: «Сән Ахазя 
билән иттипақлашқиниң үчүн Худавәндә ишиңни сундуриду» дәп ейтти. 
Ейтқинидәк кемиләр өзи парә қилинип, Таршишқа баралмиди. 
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 Йәһуданиң падишаһи Йәһорамниң бутпәрәслики

21 1 Йәһошафат өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, Давутниң 
шәһиридә ата-бовилириниң қәбирлиридә дәпнә қилинди. Андин оғли 

Йәһорам униң орнида падишаһ болди.  2 Униң бурадәрлири Азаря, Йәхийәл, 
Зәкаря, Азаряһу, Микаәл вә Шефатя дәп атилип, Йәһошафатниң оғуллири 
еди. Буларниң һәммиси Исраилниң падишаһи Йәһошафатниң оғуллири еди.  
3 Уларниң атиси уларға тола совғат, йәни күмүч, алтун, қиймәт нәрсиләр вә 
Йәһуда жутида мәһкәм шәһәрләр бәрди. Лекин Йәһорам тунҗиси болғини 
үчүн у падишаһлиқни униңға бәрди.  
4 Йәһорам атисиниң падишаһлиқини тапшурувелип қудрәт тапқанда һәммә 
бурадәрлирини қилич билән уруп, Исраилниң бир нәччә әмирлирини һәм 
өлтүрди.  5 Йәһорам падишаһ болғанда оттуз икки яшқа кирип, Йерусалимда 
сәккиз йил сәлтәнәт қилди.  6 Ахабниң ханидани қилғинидәк у Исраил 
падишаһлириниң йолида йүрүп, Худавәндиниң көзлиридә яман болғинини 
қилатти, чүнки Ахабниң қизи униң хотуни еди.  7 Лекин Худавәндә Давутқа: 
«Сән билән оғуллириңға әбәдкичә өчмәйдиған бир чирағ берәй» дегән вәдисигә 
мувапиқ бәндиси Давутни хатирә қилип, Йәһудани хараб қилғили халимиди.  
8 Униң күнлиридә Едом Йәһуданиң падишаһлиқиға асийлиқ қилип, өзигә 
бир падишаһ тиклиди.  9 У вақит Йәһорам өз әмирлирини вә һәммә җәң 
һарвулирини өзи билән елип чиқип, кечидә қопуп, өзини қоршап турған 
едомийларға һуҗум қилип, һарвуларниң сәрдарлирини уруп мәғлуп қилди.  
10 Лекин Едом Йәһуданиң итаитидин чиқип, бу күнгичә айрилғандур. У 
вақит Либна һәм асий болуп өз итаитидин чиқти, чүнки Йәһорам өз ата-
бовилириниң Тәңриси Худавәндини ташлиған еди.  
11 У һәм Йәһуда тағлирида қурбанлиқ егизликләр ясап, Йерусалимниң 
хәлқини бутпәрәсликкә башлап, Йәһудани аздурди.  12 Лекин Елия 
пәйғәмбәрдин униңға бир хәт кәлди. Шуниңда ундақ пүтүлгән едики: «Атаң 
Давутниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Мана сән атаң Йәһошафат 
билән Йәһуданиң падишаһи Асаниң йоллирида йүрмәй,  13 бәлки Исраил 
падишаһлириниң йолида йүрүп, Ахабниң ханидани хәлиқни зинаға 
башлиғандәк сән Йәһуда билән Йерусалимниң олтарғучилирини зинаға 
башлап, сәндин яхширақ болуп атаңниң өйидә турған бурадәрлириңни 
өлтүрдүң.  14 Мана Худавәндә өз хәлқиңни, балилириңни хотунлириң 
вә һәммә мелиңни чоң бала билән уриду.  15 Сән өзәң қаттиқ кесәл болуп, 
үчәйлириң кесәлликтин тутулуп, барғансери үчәйлириң кесәлликтин 
чүшүп кетиду›» деди.  
16 Амма Худавәндә филистинийләрниң вә һәбәшликләргә йеқин болған 
әрәбләрниң роһини Йәһорамға қарши қозғатти.  17 Улар Йәһудаға чиқип, 
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жутқа кирип, падишаһниң өйидики пүтүн барлиқини елип, оғуллири 
билән хотунлирини әсир қилип, кичик оғли Йәһоахаздин башқа һеч бирини 
қоймай, һәммисини елип кәтти.  18 Шу һәммә вәқәләрдин кейин Худавәндә 
униң үчәйлирини сақиялмайдиған кесәллик билән урди.  19 Барғансери 
икки йил өткәндә үчәйлири кесәлликтин чүшүп, өзи тола дәрд тартип 
өлүп кәтти. Амма хәлқи униң ата-бовилириға қилғандәк униң иззити үчүн 
һеч хушбуй исриқ яндурмиди.  20 У падишаһ болғанда оттуз икки яшқа 
кирип, Йерусалимда сәккиз йил сәлтәнәт қилди. У өлүп кетип, һеч киши ич 
ағритмай падишаһларниң қәбирлиридиму җай тапмай, Давутниң шәһиридә 
дәпнә қилинди.  

Йәһуданиң падишаһи Аһазя Йеһу тәрипидин өлтүрүлиду

22 1 Йерусалимниң олтарғучилири униң орнида кичик оғли Ахазяни 
падишаһ қилди. Чүнки чоң оғуллири болса уларни әрәбләр билән 

биллә чедиргаһқа кәлгән булаңчи гуруһи өлтүргән еди. Униң үчүн 
Йәһорамниң оғли Ахазя Йәһуданиң падишаһи болди.  2 Ахазя падишаһ 
болғанда қириқ икки яшқа кирип, Йерусалимда бир йил сәлтәнәт қилди. 
Униң аниси Омриниң қизи болуп, Аталя дәп аталди.  3 Ахазя болса Ахабниң 
ханиданиниң йоллирида йүрәтти. Чүнки униң аниси яманлиқ қилишида 
униң мәслиһәтчиси еди.  4 У өзи Ахабниң ханидани қилғандәк Худавәндиниң 
көзлиридә яман болғинини қилатти. Чүнки униң атиси өлгәндин кейин 
булар униң мәслиһәтчилири болуп, өзи хараб қилинишиға сәвәб болди.  
5 У буларниң мәслиһәтигә унап, Исраилниң падишаһи Ахабниң оғли 
Йәһорамға һәмраһ болуп, Гилиядтики Рамотқа чиқип, Аррамниң падишаһи 
Хазаәл билән соқушти. Лекин аррамийлар Йәһорамни зәхимләндүрди.  6 Бу 
сәвәбтин у йенип, Рамада Аррамниң падишаһи Хазаәл билән соқушқинида 
йегән зәхимлиридин сақаймақ үчүн Йизрәәлгә барди. Ахабниң оғли Йәһорам 
кесәл болғач Йәһуданиң падишаһи болған Йәһорамниң оғли Азаря уни 
йоқлиғили Йизрәәлгә барди.  7 Лекин Ахазяниң һалак қилиниши үчүн униң 
Йәһорамниң қешиға баридиғини Худа тәрипидин тәғдир қилинған еди. 
Чүнки у йәргә кәлгәндә у Йәһорам билән һәмраһ болуп, Худавәндә Ахабниң 
өйини йоқатмақ үчүн мәсиһләп Нимшиниң оғли болған Йеһуниң алдиға 
барғинида,  8 Йеһу Ахабниң ханиданиниң үстидә һөкүмни беҗа кәлтүргили 
келип, Ахазяға хизмәт қилған Йәһуданиң әмирлири билән Ахазяниң 
бурадириниң оғуллирини тепип өлтүрди.  9 Андин кейин у Ахазяни издиди. 
Улар уни Самарийәдә йошурулған йеридә тепип, уни Йеһуниң қешиға 
кәлтүрүп өлтүрди. Лекин улар уни дәпнә қилип: «Худавәндини пүтүн көңли 
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билән издигән Йәһошафатниң оғли әмәсму?» дәп ейтти. Андин Ахазяниң 
ханиданидин падишаһлиқни муһапизәт қилидиған һеч ким йоқ еди.  

Ахазяниң оғли Йоаш Аталя уни өлтүрмисун 

дәп йошуруп қоюлиду
10 Ахазяниң аниси Аталя өз оғлиниң өлгинини билгәндә қопуп, Йәһуда 

ханиданидики һәммә шаһзадиләрни өлтүрди.  11 Падишаһниң оғуллири 
өлтүрүлгинидә Йәһорам падишаһниң қизи Йәһошабат Ахазяниң оғли Йоаш 
билән униң анисини тартивелип, өлтүрүлмисун дәп, уни ятмақ өйидә 
мөктүрүп қойди. Йәһорам падишаһниң қизи, йәни Ахазяниң һәмшириси 
болуп, Йәһоядаһ каһинниң хотуни болған Йәһошабат, Аталя Йоашни 
өлтүрмисун дәп, уни анда йошуруп қойди.  12 Андин кейин у Худаниң 
бәйтидә уларниң қешида туруп, анда алтә йилғичә сақланди. Амма Аталя 
жутта сәлтәнәт қилатти.  

Йоаш Йәһуданиң падишаһи болиду

23 1 Лекин йәттиничи йилда Йәһоядаһ җүрәт қилип, Йәрохамниң оғли 
Азаря, Йәһохананниң оғли Йисмаәл, Обәдниң оғли Азаря, Адаяниң 

оғли Маасея вә Зикриниң оғли Әлишафат дегән сәрдарлар билән әһдә 
қилишти.  2 Булар Йәһуданиң жутини кезип йүрүп, Йәһуда шәһәрлиридин 
лавийлар билән Исраилниң ханиданлириниң чоңлирини йиғди. Улар 
Йерусалимға кәлгәндә,  3 Худаниң бәйтиниң һәммә җамаити падишаһ билән 
әһдә қилишти. Йәһоядаһ уларға ейтти: «Мана Худавәндә Давутниң оғуллири 
тоғрисида сөз қилғандәк падишаһниң оғли падишаһ болсун.  4 Мундақ 
қилиңларки, үч һәссәңларниң бири, йәни шабат күнидә пасибанлиқ 
қилидиған каһинлар билән лавийлар дәрвазиларда пасибанлиқ қилсун.  
5 Үч һәссиниң бири падишаһниң ордисида турсун вә йәнә үч һәссиниң бири 
Йәсод дәрвазисида пасибанлиқ қилсун. Амма һәммә хәлиқ Худавәндиниң 
бәйтиниң һойлисида турсун.  6 Лекин каһинлар билән хизмәт қилидиған 
лавийлардин башқа һеч киши Худавәндиниң бәйтигә кирмисун. Булар 
муқәддәс болғач кирсун, лекин һәммә хәлиқ Худавәндиниң буйруқини 
сақлисун.  7 Лавийлар падишаһниң чөрисидә туруп, һәр бири яриғи қолида 
тутуп, бирким бәйткә киргили қәстлисә, өлтүрүлсун. Падишаһ кирип чиқса, 
униң билән биллә йүрүңлар» деди.  
8 Лавийлар билән Йәһуданиң һәммиси Йәһоядаһ каһин уларға буйруғанниң 
барчисини қилип, һәр бири өз адәмлирини елип, һәм шабат күнидә 



 35 ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ  2-қисим

пасибанлиқ қилидиғанларни һәм шабат күнидә пасибанлиқтин азат 
болидиғанлирини алғач кәлди. Чүнки Йәһоядаһ каһин һеч кимни нөвәт 
хизмитидин азат қилмиған еди.  9 Йәһоядаһ каһин Давут падишаһниңки 
болуп Худаниң бәйтидә сақланған нәйзә билән башқа-башқа хил сипарларни 
сәрдарларға бәрди.  10 Һәммә хәлиқ тизилип, һәр бири өз қолида яриғини 
тутуп, бәйтниң оң йенидин тартип бәйтниң чәп йениғичә қурбангаһ билән 
бәйтни йүзләп падишаһниң чөрисидә турди.  11 Андин кейин падишаһниң 
оғлини чиқирип, униң бешиға таҗни қоюп, униңға гуванамини берип, 
падишаһ қилди. Йәһоядаһ билән оғуллири уни падишаһ болушқа мәсиһләп: 
«Падишаһ яшисун» дәп қичқарди.  
12 Аталя хәлиқниң жүгүрүп падишаһқа тәрип қилғининиң авазини аңлиғанда 
Худавәндиниң бәйтигә хәлиқниң қешиға кирип,  13 қариса, мана падишаһ 
киридиған җайға йеқин болған түврүкниң йенида туриду. Падишаһниң 
қешида сәрдар билән канайчилар тизилип, һәммә хәлиқ хушлуқ қилип, 
канай челип, шеир оқуғучилири чалидиған әсваблири билән тәрип шеирини 
башлиди. У вақит Аталя өз кийимлирини житип: «Хиянәт болди! Хиянәт 
болди» дәп қичқирди.  
14 Амма Йәһоядаһ каһин ләшкәрниң үстидә турған сәрдарларни өз алдиға 
қичқирип, уларға: «Уни сәпләрниң оттурисидин чиқириңлар. Бирким 
униңға әгәшсә, қилич билән өлтүрүлсун» дәп буйруди, чүнки каһин: «Уни 
Худавәндиниң бәйтидә өлтүрмәңлар» дәп ейтқан еди.  15 Улар уни тутуп, 
падишаһниң ордисиға киридиған ат дәрвазисиға кәлгәндә уни анда өлтүрди.  
16 Йәһоядаһ өзиниң вә падишаһ билән хәлиқниң оттурисида: «Худавәндиниң 
хәлқи болимиз» дәп бир әһдә бағлиди.  17 Андин хәлиқниң һәммиси Баалниң 
бәйтигә берип, уни йиқитип, қурбангаһ билән бутсүрәтлирини чеқип парә-
парә қилип, Баалниң каһини Матанни қурбангаһларниң алдида өлтүрди.  
18 Андин кейин Йәһоядаһ Худавәндиниң бәйтигә пасибанлар тәйинләп, бу 
ишни Лавийниң қәбилисидин болған каһинларға тапшуруп, Давут буларни 
Худавәндиниң бәйтиниң иши үчүн қисимларға бөлүп, Мусаниң қанунида 
пүтүлгәнгә мувапиқ Давут өзи буйруғинидәк Худавәндиниң көйдүридиған 
қурбанлиқлирини өткүзүп, шатлиқ қилип, шеир оқушқа тәйинләп қойди.  
19 Йәһоядаһ, һеч бир напак киши кирмисун дәп, Худавәндиниң бәйтиниң 
дәрвазилирида бу пасибанларни тохтитип қойди.  20 Андин сәрдарлар билән 
хоҗизадиләрни, хәлиқниң валийлири билән жут хәлқиниң һәммисини өзи 
билән елип, падишаһни Худавәндиниң бәйтидин башлап, егиз дәрвазидин 
падишаһниң ордисиға киргүзүп, падишаһлиқ тәхтигә олтарғузди.  21 Жутниң 
һәммә хәлқи хуш болуп, шәһәрниң өзи тинич болуп қалди. Лекин Аталяни 
қилич билән өлтүргән еди.  
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Йоашниң сәлтәнити

24 1 Йоаш йәттә яшқа киргәндә падишаһ болуп, Йерусалимда қириқ йил 
сәлтәнәт қилди. Униң аниси Зибя дәп атилип, Бәршебадин еди.  2 Йоаш 

Йәһоядаһ каһинниң пүтүн өмридә Худавәндиниң көзлиридә яхши болғинини 
қилатти.  3 Йәһоядаһ униңға икки хотун елип бәрди вә униңдин оғул билән 
қизлар төрәлди.  4 Андин кейин Йоаш, Худавәндиниң бәйтини оңлитай дәп, 
өз көңлидә мәслиһәт қилип,  5 каһинлар билән лавийларни йиғдуруп, уларға: 
«Силәр һәр йил Йәһуданиң шәһәрлиригә чиқип, Худайиңларниң бәйтини 
оңлатқили һәммә Исраилдин пул йиғип, шу ишни алдирап қилиңлар» деди. 
Лекин лавийлар һеч алдиримайтти.  
6 У вақит падишаһ баш каһин Йәһоядаһни қичқирип, униңға ейтти: «Немишкә 
Худавәндиниң бәндиси Муса шаһадәт чедири үчүн Исраилниң җамаитигә 
буйруған хираҗни Йәһуда билән Йерусалимдин йиғдурғили лавийларни 
алдиратмидиң?  7 Чүнки у яман хотун Аталяниң оғуллири Худаниң 
бәйтини хараб қилип, Худавәндиниң бәйти үчүн муқәддәс қилинған һәммә 
нәрсиләрни Баал бутлириға ишлитип кәтмидиму?» деди.  
8 У вақит улар падишаһниң буйруқи билән бир сандуқни етип, Худавәндиниң 
бәйтиниң дәрвазисиниң сиртида қоюп,  9 Худаниң бәндиси Муса баяванда 
Исраилға: «Худавәндигә берилсун дәп буйруған хираҗни бериңлар» дәп, 
Йәһуданиң жути билән Йерусалимда елан қилди.  10 Һәммә әмир билән 
һәммә хәлиқ хушлуқ билән пул кәлтүрүп, һәммисини йиғдуруп болғичә 
сандуққа ташлап қойди.  11 Сандуқ лавийларниң қолидин падишаһниң 
вәкиллиригә кәлтүрүлгәндә улар униңда тола пул болғинини көрди. У вақит 
падишаһниң катипи билән баш каһинниң вәкили келип, сандуқни бошитип, 
йәнә өз җайида қойди. Улар күндин-күнгә шундақ қилип тола пул йиғдурди.  
12 Андин кейин падишаһ билән Йәһоядаһ пулни Худавәндиниң бәйтидики 
хизмәтни баққучиға берип, Худавәндиниң бәйтини оңлатмақ үчүн 
тамчи билән яғаччилар иҗаригә елип, Худавәндиниң бәйтиниң ясишиға 
төмүрчи билән мисчилар һәм алди.  13 Ишлигүчиләр ишләп ишни пүткүзүп, 
Худаниң бәйтини илгири болғандәк оңлап мәһкәм қилди.  14 Улар ишни 
пүткүзгәндә ашқан пулни падишаһ билән Йәһоядаһқа кәлтүрди. Шуниңдин 
у Худавәндиниң бәйти үчүн пиялиләр, йәни ибадәт билән қурбанлиқ 
хизмити үчүн алтун билән күмүчтин қача вә башқа әсваблар әткүзди. 
Улар Йәһоядаһниң һәммә вақтида Худавәндиниң бәйтидә көйдүридиған 
қурбанлиқ өткүзәтти.  
15 Лекин Йәһоядаһ қерип һаяттин тоюп вапат болди. Өлгәндә бир йүз оттуз 
яшқа киргән еди.  16 Исраилда Худа билән бәйтиниң һәққидә яхшилиқ 
қилғини үчүн улар Давутниң шәһиридә падишаһларниң арисида уни дәпнә 
қилди.  
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17 Амма Йәһоядаһ өлгәндин кейин Йәһуданиң әмирлири келип, падишаһниң 
алдида тиз пүккәндә падишаһ уларниң гепигә униди.  18 Улар өз ата-
бовилириниң Тәңриси Худавәндиниң бәйтини қоюп, Аширә билән башқа 
бутларға ибадәт қилғанда, бу хатаси үчүн Йәһуда билән Йерусалимға ғәзәп 
чүшти.  19 Лекин улар Худавәндиниң тәрипигә янсун дәп, уларниң арисиға 
пәйғәмбәрләр әвәтилип уларға несиһәт бәрди. Лекин улар буларға қулақ 
салмиди.  20 Амма Йәһоядаһниң оғли Зәкаря Худаниң Роһидин толуп, 
хәлиқниң алдиға чиқип, уларға ейттики: «Худа мундақ ейтиду: ‹ Немишкә 
бекардин бекар Худавәндиниң буйруқлирини ташлидиңлар›. Силәр 
Худавәндини ташлиғандин кейин у һәм силәрни ташлиди».  21 Шуни дегәндә 
улар униңға сүйқәст қилип, уни падишаһниң буйруқи билән Худавәндиниң 
бәйтиниң һойлисида чалма-кесәк қилди.  22 Чүнки Йоаш падишаһ буниң 
атиси Йәһоядаһ өзигә көрсәткән муһәббитини яд қилмай, оғлини өлтүрди. 
Лекин бу өзи өлгинидә: «Худавәндә көрүп, интиқам алсун» дәп ейтти.  
23 У йил тамам болғанда аррамийларниң қошуни униңға қарши чиқип, 
Йәһуда билән Йерусалимға келип, хәлиқниң хәлиқ ичидики әмирлирини 
йоқитип, улардин алған ғәниймәтни Дәмәшиқниң падишаһиға әвәтти.  
24 Кәлгән аррамийларниң қошуни кичик бир қисим болсиму, Худавәндә 
уларниң қолиға наһайити чоң бир қошун бәрди. Чүнки хәлиқ өз ата-
бовилириниң Тәңриси Худавәндини ташлиған еди. Униң үчүн аррамийлар 
Йоашниң әмәллириниң җазасини бәрди.  25 Улар уни еғир кесәл қоюп 
кәткәндә, хизмәткарлири униң Йәһоядаһ каһинниң оғуллириниң қенини 
төккини үчүн униңға сүйқәст қилип, уни ятқан орнида қатиллиқ қилди. У 
өлүп, Давутниң шәһиридә дәпнә қилинди. Лекин улар уни падишаһларниң 
қәбирлиридә дәпнә қилмиди.  26 Униңға сүйқәст қилғанлар Шимат дегән 
аммоний хотунниң оғли Забад билән Шимрит дегән моабий хотунниң оғли 
Йәһозабад еди.  27 Униң оғуллири тоғрисида вә униңға қарши ейтилған 
пәйғәмбәрлик сөзләр тоғрисида вә Худаниң бәйтиниң оңлитиши тоғрисида 
падишаһларниң тәпсир китапида пүтүлгәндур. Униң оғли Амазя орнида 
падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Амазя Едомни мәғлуп қилиду

25 1 Амазя падишаһ болғанда йигирмә бәш яшқа кирип, Йерусалимда 
йигирмә тоққуз йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Йеһоваддан дәп 

атилип, Йерусалимдин еди.  2 Амазя Худавәндиниң көзлиридә яхши 
болғинини қилатти, лекин пүтүн көңүл билән қилмайтти.  3 Сәлтәнәт униң 
қолида мәзмут болғанда атиси падишаһни өлтүргән хизмәткарлирини 
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өлтүрди.  4 Лекин атилар оғуллири үчүн вә оғуллар атилири үчүн 
өлтүрүлмисун, бәлки һәр бири өз гунайи үчүн өлсун дәп, Худавәндиниң 
буйруқиға мувапиқ Мусаниң қанун китапида пүтүлгән әмиргә қарап 
қатиллиқ қилғучиларниң балилирини өлтүрмиди.  
5 Андин Амазя Йәһуданиң адәмлирини йиғдуруп, уларға уларниң ата-
бовилириниң ханиданлириға мувапиқ миңбеши билән йүзбешилар 
тохтитип қойди. Йәһуда билән Бәняминниң һәммә жутидики йигирмә яшқа 
кирип, униңдин чоңрақ болғанларни санақтин өткүзүп, нәйзә билән сипар 
көтирәлигидәк үч йүз миң җәң қилғучини тепип илғиди.  6 У һәм Исраилдин 
йүз миң батур җәң қилғучини йүз талант күмүчкә иҗаригә алди.  

7 Лекин Худаниң бир адими униңға келип ейтти: «Әй падишаһ, Исраилниң 
қошуни сән билән бармисун, чүнки Худавәндә Исраил билән, йәни бәни-
Әфраимниң һәммиси билән болмайду.  8 Өзәң берип ишиңни қилип, җәңдә 
ғәйрәтлик болғин. Болмиса Худа сени дүшмәнниң алдида мәғлуп қилиду, 
чүнки Худа егизлитип пәсләткили қадирдур» деди.  9 Амазя Худаниң 
адимигә ейтти: «Амма мән Исраилниң қошуниға бәргән йүз талант күмүчүм 
немә болиду?» деди. Худаниң адими ейтти: «Худавәндә саңа буниңдин зиядә 
бәргили қадирдур.»  10 Шуни ейтқанда Амазя униңға Әфраим жутидин кәлгән 
қошунни айрип, өйигә барғили қойди. Униң үчүн булар Йәһудаға тола 
аччиқлинип, чоң аччиқ билән өз өйлиригә янди.  
11 Амма Амазя җүрәтлинип, өз хәлқини башлап Ассурға берип, бәни-Сеирдин 
он миңни урди.  12 Бәни-Йәһуда йәнә он миңни тирик тутуп, уларни бир 
тағниң чоққисиға елип чиқип, қорам ташниң чоққисидин иттириватти. 
Шундақки, һәммиси парә-парә болди.  13 Лекин Амазя яндуруп җәңгә, барғили 
қоймиған қошунниң адәмлири Йәһуданиң шәһәрлиригә һуҗум қилип, 
Самарийәдин тартип Бәйт-Хоронғичә талап йүрүп, хәлиқтин үч миңни уруп 
тола олҗа алди.  
14 Амазя едомийларни мәғлуп қилип йенип, бәни-Сеирниң бутлирини елип 
келип, өзигә мәбуд қилип уларға баш егип, хушбуй исриқ яндурди.  15 Униң 
үчүн Худавәндиниң ғәзипи Амазяға тутишип, униңға бир пәйғәмбәрни 
әвәтти. У униңға ейтти: «Немишкә бу хәлиқниң тәңриләрни издәйсән? 
Улар өз хәлқини сениң қолуңдин қутқузалмиди әмәсму?»  16 У бу сөз қилип 
турғанда, падишаһ униңға ейттики: «Сени падишаһниң мәслиһәтчиси қилип 
қойдуқму? Ағзиңни йиққин. Немишкә өлгини халайсән?» деди. Пәйғәмбәр 
тохтап ейтти: «Мундақ қилип, мәслиһәтимгә қулақ салмиғиниңдин Худаниң 
сени һалак қилишини билимән» деди.  
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Амазя Исраилдин шикәстә йәп мәғлуп болиду
17 Амма Йәһуданиң падишаһи Амазя мәслиһәт қилишип, Исраилниң 

падишаһи Йоаш бән-Йәһоахаз бән-Йеһуниң қешиға әлчи әвәтип ейтқуздики: 
«Келип соқушайли».  18 Лекин Исраилниң падишаһи Йоаш Йәһуданиң 
падишаһи Амазяға киши әвәтип ейтқуздики: «Ливандики тикән Ливандики 
кедир дәриғигә хәвәр әвәтип: ‹ Өз қизиңни оғлумға хотунлуққа бәргин› дәп 
ейтқузди. Лекин Ливанниң явайи һайвани өтүп кетип, тикәнни дәссәп салди.  
19 Едомни урдум, йәнә тапай дәп, өз көңлүңдә мутәкәббур болдуң. Өйүңдә 
қалғин. Немишкә өзәңгә нуқсан кәлтүрүп, өзәңни вә өзәң билән Йәһудани 
балаға тиқисән?» деди.  20 Лекин Амазя қулақ салмиди, чүнки улар Едомниң 
бутлирини тәңридәк тутуп издигини үчүн дүшмәнниң қолиға тапшурулсун 
дәп, Худа тәрипидин тәғдир қилинған еди.  21 У вақит Исраилниң падишаһи 
Йоаш чиқип, Йәһуданиң падишаһи Амазя билән учришип, Йәһудаға тәвә 
зимини болған Бәйт-Шәмәштә униң билән соқушатти.  22 Лекин Йәһуданиң 
адәмлири Исраилниң адәмлиридин шикәстә йәп, һәр бири өз өйигә 
қечип кәтти.  23 Исраилниң падишаһи Йоаш Бәйт-Шәмәштә Йәһуданиң 
падишаһи Амазя бән-Йоаш бән-Йәһоахазни әсир қилип, Йерусалимға елип 
берип, Йерусалимниң сепилидин Әфраим дәрвазисидин тартип бурҗәк 
дәрвазисиғичә төрт йүз гәзлик бир бөликини йиқитип,  24 Обәд-Едомниң 
аманитидә болуп Худаниң бәйтидә сақланған һәммә алтун билән күмүчни 
вә һәммә қачиларни талап, падишаһниң ордисиниң хәзинилирини булап, 
кепилләр елип Самарийәгә йенип кәтти.  
25 Йәһуданиң падишаһи Йоашниң оғли Амазя Исраилниң падишаһи 
Йәһоахазниң оғли Йоаш өлгәндин кейин он бәш йил яшиған еди.  26 Амазяниң 
башқа ишлири, хаһи униң авалқиси болса, хаһи униң ахирқиси болса 
Йәһуда билән Исраилниң падишаһлириниң китапида пүтүлгәндур.  27 Амазя 
Худавәндиниң йолидин янғандин кейин Йерусалимда улар униңға хиянәт 
қилди. Шундақки, у Лакишқа қечип кәтти, лекин улар униң кәйнидин 
Лакишқа кишиләр әвәтип, уни анда өлтүрди.  28 Андин улар уни атларға селип 
елип кетип, ата-бовилириниң арисида Йәһуданиң шәһиридә дәпнә қилди.  

Йәһуданиң падишаһи Уззияниң раваҗлиқ сәлтәнити

26 1 Йәһуданиң һәммә хәлқи он алтә яшқа киргән Уззияни елип, атиси 
Амазяниң орнида падишаһ қилди.  2 У өзи атиси падишаһ өз ата-

бовилириниң арисида раһәт тапқандин кейин Елатни қайтидин ясап, 
Йәһудаға йәнә тәвә қилди.  3 Уззия падишаһ болғанда он алтә яшқа кирип, 
Йерусалимда әллик икки йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Йәколя дәп 



ТАРИХ-ТӘЗКИРӘ  2-қисим 40

атилип, Йерусалимдин еди.  4 У өз атиси Амазя қилғандәк Худавәндиниң 
көзлиридә яхши болғинини қилип,  5 Худа тәрипидин кәлгән вәһийләрдин 
агаһ болған Зәкаряниң күнлиридә Худани издәтти. Худавәндини издигән 
вақитта Худа уни раваҗлиқ қилатти.  
6 У чиқип, филистинийләр билән җәң қилип, Гатниң сепили, Ябнәниң 
сепили вә Ашдодниң сепилини йиқитип, Ашдодқа тәвә зиминида вә 
филистинийләрниң башқа йәрлиридә шәһәрләр ясайтти.  7 Худа униңға 
филистинийләргә қарши вә Гурбаалда олтарған әрәбләр вә маонлуқларға 
қарши ярдәм бәрди.  8 Аммонийлар болса Уззияға баҗ-хираҗ берәтти. У 
наһайити қудрәтлик болуп, шөһрити Мисирғичә тарқитилатти.  9 Уззия 
Йерусалимда бурҗәк дәрвазисида, вади дәрвазисида вә сепил қайрилған 
йәрдә мунарлар ясап, уларни мәһкәм қилди.  10 У һәм чөлдә мунарлар ясап, 
тола қудуқ колиди, чүнки пәс йәр билән егиз түзләңликтә униң тола мели 
бар еди. Деханчилиққа амрақ болғач тағларда вә һосуллуқ етизларда униң 
дехан билән бағвәнлири бар еди.  
11 Уззияниң бир җәңгивар қошуни бар еди. Ләшкәрләр болса падишаһниң 
сәрдарлириниң бири болған Хананяниң тегидә болған Йәийәл катип билән 
Маасея һаким тәрипидин көрәктин өткүзүлүп, қисимларға бөлүнүп җәңгә 
чиқатти.  12 Ханиданларниң башлири болуп, батур җәң қилғучи сәрдарларниң 
пүтүн сани икки миң алтә йүз еди.  13 Уларниң қол астида болуп күч вә ғәйрәт 
билән җәң қилип падишаһқа дүшмәнгә қарши мәдәт беридиған қошунниң 
сани үч йүз йәттә миң бәш йүз еди.  14 Уззия бу пүтүн қошунға сипар, нәйзә, 
қалқан, савут, я вә салға ташлири растлап берип,  15 Йерусалимда уста 
һүнәрвәнләрниң қоли билән җәң әсваблири әткүзүп, оқяси билән йоған 
ташларниң етилиши үчүн мунар билән сепилниң бурҗәклиридә қоюп 
қойди. Униң шөһрити йирақ йәрләргә йетәтти. У әҗайип тәриқидә мәдәт 
тепип қувәтлинәтти.  

Уззия өлгичә песә болуп туриду

16 Лекин у қувәтләнгәндә өзи хараб болғидәк көңли мутәкәббур болуп 
қалди. Өз Тәңриси Худавәндигә итаәтсизлик қилип, хушбуй исриқ 
қурбангаһида хушбуй исриқ яндурғили Худавәндиниң бәйтигә кирди.  17 У 
вақит Азаря каһин билән Худавәндиниң каһинлири болған сәксән ғәйрәтлик 
киши униң кәйнидин кирип,  18 Уззия падишаһниң қешиға чиқип, униңға 
ейтти: «Әй Уззия, Худавәндигә хушбуй исриқ яндуруш сениң һәққиң болмай, 
бәлки хушбуй исриқ яндурғили муқәддәс қилинип Һарунниң оғуллири 
болған каһинларниң иши болиду. Муқәддәс ханидин чиқип кәткин. Сән 
гуна қилип, Рәб Худаниң тәрипидин иззәт тапмайсән» десә,  19 Уззия 
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хушбуй исриқ яндурғили қолида бир исриқданни тутуп туруп, бу сөздин 
аччиқлинип кәтти. Лекин каһинларға аччиқлинип турғинида пешанисида 
песә чиқип қалди. Бу бала каһинларниң алдида Худавәндиниң бәйтидә 
хушбуй исриқ қурбангаһиниң йенида униң үстигә кәлди.  20 Баш каһин Азаря 
билән каһинларниң һәммиси униңға қарап, пешанисида песәниң чиққинини 
көрүп, уни у йәрдин һайдивәтти. У өзи һәм алдирап чиқип, Худавәндә уни 
урғини үчүн кәтти.  21 Андин кейин Уззия падишаһ өлгән күнгичә песәликкә 
муптила болуп, песә болғач хас бир өйдә олтирип, Худавәндиниң бәйтидин 
мәһрум қалди. Униң оғли Йотам падишаһниң өйидин хәвәр елип, жутниң 
хәлқигә һөкүм қилатти.  
22 Уззияниң башқа ишлири, хаһи униң авалқиси, хаһи униң ахирқиси болса 
буларни Амозниң оғли Йәшая пәйғәмбәр йезип қойғандур.  23 Уззия өз 
ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, ата-бовилириниң арисида дәпнә 
қилинди. Лекин улар: «У песә еди» дәп уни падишаһларниң қәбирлиригә 
тәвә болған чәтрәк йәрдә көмүп қойди. Андин оғли Йотам униң орнида 
падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Йотам

27 1 Йотам падишаһ болғанда йигирмә бәш яшқа кирип, Йерусалимда он 
алтә йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Йәруша дәп атилип, Садоқниң 

қизи еди.  2 Йотам өз атиси Уззиядәк Худавәндиниң көзлиридә яхши 
болғинини қилатти. Амма у Худавәндиниң бәйтигә кирмиди. Лекин хәлиқ 
өзи бузуқ ишлар қилип турди.  3 У Худавәндиниң бәйтиниң егиз дәрвазисини 
ясап, Офәл сепилидә тола ишләп ишләп қуруп,  4 Йәһуданиң тағлирида 
шәһәрләр ясап, җаңгалларда қорған билән мунарлар бена қилатти.  5 У һәм 
бәни-Аммонниң падишаһи билән җәң қилип, уни мәғлуп қилди. Шундақки, 
бәни-Аммон у йилда униңға йүз талант күмүч, он миң кор буғдай билән он 
миң кор арпа бәрди. Бәни-Аммон иккинчи йил вә һәм үчинчи йил шунчилик 
беридиған болди.  6 Өз Тәңриси Худавәндиниң алдида мәзмут қәдәмликтә 
йүргини үчүн Йотам ундақ қудрәтлик болди.  
7 Йотамниң башқа ишлири, һәммә җәң вә тутқан йоллири тоғрисида 
Исраил билән Йәһуда падишаһлириниң китапида пүтүлгәндур.  8 У падишаһ 
болғанда йигирмә бәш яшқа кирип, Йерусалимда он алтә йил сәлтәнәт қилди.  
9 Йотам өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, Давутниң шәһиридә дәпнә 
қилинди. Униң оғли Аһаз орнида падишаһ болди.  
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Йәһуданиң падишаһи Аһазниң бутпәрәслики

28 1 Аһаз падишаһ болғанда йигирмә яшқа кирип, Йерусалимда он алтә 
йил сәлтәнәт қилди. У өз атиси Давуттәк қилмай, Худавәндиниң 

нәзиридә натоғра болғинини қилип,  2 Исраил падишаһлириниң йолида 
йүрәтти. У һәтта Баал бутлириниң қуйма сүрәтлирини әткүзүп,  3 Бән-
Һинномниң вадисида хушбуй исриқ яндуруп, Худавәндә бәни-Исраил 
алдидин һайдап чиқарған таипиләрниң йиргинчлик ишлириға мувапиқ 
өз балилирини отта көйдүрүп,  4 егиз йәрләрдә, дөңлүкләрдә вә һәммә көк 
дәрәқләрниң тегидә қурбанлиқ қилип хушбуй исриқ яндуратти.  5 Униң 
үчүн Тәңриси Худавәндә уни Аррам падишаһиниң қолиға тапшурди. Улар 
униңға ғалиб келип, тола хәлиқни әсир қилип, Дәмәшиққә елип кәтти. У 
һәм Исраил падишаһиниң қолиға тапшурулуп, униңдин тола шикәстә йеди.  
6 Ремаляһуниң оғли Пеқаһ бир күндә Йәһудадин һәммиси җәңгә лайиқ 
болған бир йүз йигирмә миң адәмни өлтүрди. Улар өз ата-бовилириниң 
Тәңриси Худавәндини ташлиғини үчүн бу бала уларға тәгди.  7 Зикри дегән 
бир батур әфраимий адәм падишаһниң оғли Маасеяни, ординиң сәрдари 
Азриқам билән падишаһниң вәзири Әлқанани өлтүрди.  8 Бәни-Исраил өз 
бурадәрлиридин икки йүз миң хотун билән оғул қизларни әсир қилип, 
улардин һәм тола олҗа елип, олҗини Самарийәгә елип кәтти.  
9 Амма анда Худавәндиниң Одәд дегән бир пәйғәмбәр бар еди. У өзи 
Самарийәгә кәлгән қошунниң алдиға чиқип, уларға ейтти: «Мана өз ата-
бовилириңларниң Тәңриси Худавәндә Йәһудаға ғәзәплинип, уларни 
қолуңларға тапшурди. Лекин силәр асманға йәткидәк бир ғәзәп билән 
уларни өлтүрдүңлар.  10 Әмди Йәһуда билән Йерусалимниң балилирини 
өзимизгә қул билән дедәк қилайли дәп, хиял қилисиләр. Буниң билән 
Тәңриңлар Худавәндиниң алдида гунакар болисиләр.  11 Әмди маңа қулақ 
селиңлар! Бурадәрлириңлардин алған әсирләрни қоюп бериңлар, чүнки 
Худавәндиниң шиддәтлик ғәзипи силәргә туташти» деди.  12 У вақит бәни-
Әфраимниң бәзи башлири, йәни Йәһохананниң оғли Азаря, Мәшиллемотниң 
оғли Бәрәкя, Шаллумниң оғли Йәхизқия, Хадлайниң оғли Амаса қопуп, 
җәңдин кәлгәнләрниң алдиға чиқип,  13 уларға ейтти: «Бу әсирләрни муниңға 
киргүзмәңлар. Қилғиниңлар билән бизни Худавәндиниң алдида гунакар 
қилип, әмди хата билән гуналиримизни ашурисиләр, чүнки гунайимиз чоң 
болған үчүн Исраилниң үстигә ғәзәп кәлди.»  
14 Шуни дегәндә җәң қилғанларниң өзи әсирләр билән олҗини әмирләр вә 
пүтүн җамаәтниң алдида қойди.  15 Мәзкур башлар қопуп, әсирләрдин хәвәр 
елип, һәммә ялаңғачлириға олҗидин елип, кийдүрүп уларға кийим аяқ 
билән йәп-ичкүлүк берип, уларни яғ билән яғлап, маңалмиғанлирини ешәккә 
миндүрүп, ‹ Хормилиқ шәһәр› дегән Йерихоға уларниң бурадәрлириниң 
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қешиға кәлтүрүп, андин Самарийәгә йенип кәтти.  
16 У вақитта Аһаз падишаһ Ассурниң падишаһлириға: «Маңа мәдәт бериңлар» 
дәп сориғили әлчиләр әвәтти.  17 Чүнки едомийлар һәм келип, Йәһудани 
уруп, әсир алған еди.  18 Филистинийләр пәс түзләңликниң шәһәрлиригә 
келип, Йәһуданиң җәнуб жутиға кирип, Бәйт-Шәмәш, Аялон, Гедерот, Соко 
билән өзигә тәвә кәнтлирини, Тимнаһ билән өзигә тәвә кәнтлирини вә Гимзо 
билән өзигә тәвә кәнтлирини елип, анда олтиривалған еди.  19 Худавәндә 
Йәһудани Исраилниң падишаһи Аһазниң сәвәбидин пәс қилған еди, чүнки 
Аһаз Йәһудани уятсиз қилип, Худавәндигә бевапалиқ қилған еди.  20 Лекин 
Ассурниң падишаһи Тилгат-Пилнәсәр униңға мәдәт бәрмәй, қарши чиқип 
һуҗум қилди.  21 Аһаз Худавәндиниң бәйтини, падишаһниң ордиси билән 
улуқларниң өйлирини талап, униңға бәрсиму, у униңға һеч мәдәт бәрмиди.  
22 Өз тәңликидә Аһаз падишаһ өзи Худавәндигә қилған вапасизлиқини техи 
зиядә қилип:  23 «Мени урди» дәп, Дәмәшиқниң тәңрилиригә қурбанлиқ 
қилип: «Аррам падишаһлириниң тәңрилири уларға ярдәм бәрди. Уларға 
қурбанлиқ қилсам, маңа һәм ярдәм берәрмикин» дәп хиял қилди. Лекин бу 
бутлар униң өзи билән һәммә Исраилниң хараблиқиға сәвәб болди.  24 Аһаз 
Худаниң бәйтидики қачиларни йиғдуруп, Худаниң бәйтиниң қачилирини 
чеқип, Худавәндиниң бәйтиниң ишиклирини тақап, Йерусалимниң һәр 
булуңида қурбангаһлар ясап қойди.  25 Йәһуданиң һәр бир шәһиридә 
қурбанлиқ егизликләр ясап, анда бутларға хушбуй исриқ яндуруп, ата-
бовилириниң Тәңриси Худавәндиниң ғәзипини кәлтүрди.  
26 Униң башқа ишлири вә тутқан йоллири тоғрисида, хаһи униң авалқи, хаһи 
униң ахирқи әмәллири болса Йәһуда билән Исраилниң падишаһлириниң 
китапида пүтүлгәндур.  27 Аһаз өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, 
падишаһларниң қәбирлиридә қоюлмай, Йерусалим шәһириниң өзидә дәпнә 
қилинди. Андин оғли Хизқия униң орнида падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Хизқия Худавәндиниң бәйтини пак қилиду

29 1 Хизқия падишаһ болғанда йигирмә бәш яшқа кирип, Йерусалимда 
йигирмә тоққуз йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Абия дәп атилип, 

Зәкаряниң қизи еди.  2 Хизқия өз атиси Давут қилғанниң һәммисигә мувапиқ 
Худавәндиниң көзлиридә раст болғанни қилатти.  3 Униң сәлтәнитиниң 
авалқи йилиниң авалқи айида Худавәндиниң бәйтиниң ишиклирини 
ечип, уларни оңлитип қойди.  4 Андин каһинлар билән лавийларни 
қичқирип, уларни шәриқ тәрипидики һойлида йиғдуруп,  5 уларға ейтти: 
«Әй лавийлар, маңа қулақ селиңлар. Өзәңларни вә ата-бовилириңларниң 
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Тәңриси Худавәндиниң бәйтини пак қилип, муқәддәс ханидин напаклиқни 
чиқириветиңлар.  6 Чүнки ата-бовилиримиз бевапа болуп, Тәңримиз 
Худавәндиниң нәзиридә яман болғанни қилип уни ташлап, Худавәндиниң 
маканидин йүз өрүп арқисиға янди.  7 Улар айванниң ишиклирини тақап, 
чирағлирини өчүрүп, хушбуй исриқ яндурмай туруп, муқәддәс ханида 
Исраилниң Худайиға һеч көйдүридиған қурбанлиқ өткүзмиди.  8 Униң 
үчүн Худавәндиниң ғәзипи Йәһуда билән Йерусалимниң үстигә кәлди. У 
уларни дәһшәткә селип, силәр өз көзлириңлар билән көргәндәк күлкә қилип 
қойди.  9 Мана униң үчүн ата-бовилиримиз қилич билән чүшүп, оғул, қиз вә 
хотунлиримиз әсир болуп қалди.  10 Әмди униң шиддәтлик ғәзипи биздин 
янғай дәп, Исраилниң Тәңриси Худавәндә билән бир әһдә бағлаш көңлүмдә 
бардур.  11 Әй оғуллирим, ғапил болмаңлар, чүнки Худавәндә силәрни өз 
йүзиниң алдида туруп, һузурида униңға ибадәт қилип, униң хизмәткарлири 
болуп униңға хушбуй исриқ яндурғили илғиди» деди.  
12 У вақит лавийлар қопти. Бәни-Қеһаттин Амасайниң оғли Махат 
билән Азаряниң оғли Йоел, бәни-Мәраридин Абдиниң оғли Қис билән 
Йәһалләләлниң оғли Азаря, гәршонийлардин Зимманиң оғли Йоаһ билән 
Йоаһниң оғли Едән қопти.  13 Бәни-Елизафандин Шимри билән Йәийәл, бәни-
Асафдин Зәкаря билән Маттаня,  14 бәни-Һемандин Йәхийәл билән Шимий 
вә бәни-Йәдутундин Шәмая билән Уззийәл дегәнләр һәм қопти.  15 Булар 
өз бурадәрлирини йиғип, өзини муқәддәс қилип, падишаһ Худавәндиниң 
сөзигә мувапиқ буйруғандәк Худавәндиниң бәйтини пак қилғили кирди.  
16 Каһинлар Худавәндиниң бәйтиниң ичкиригә уни пак қилмақ үчүн кирип, 
Худавәндиниң бәйтидә тапқан һәммә напаклиқни Худавәндиниң бәйтиниң 
һойлисиға чиқарди. Анда лавийлар уни елип, Қидрон вадисиға көтирип 
ташлиди.  17 Улар авалқи айниң биринчи күнидә пак қилинишни башлап, 
айниң сәккизинчи күнидә Худавәндиниң айваниға йетип, Худавәндиниң 
бәйтини сәккиз күндә пакиз қилип, авалқи айниң он алтиничи күнидә ишни 
пүткүзүп болди.  18 У вақит улар Хизқия падишаһниң қешиға берип, ейттики: 
«Биз Худавәндиниң пүтүн бәйтини пак қилип, көйдүрмә қурбангаһи билән 
шуниңға тәәллуқ һәммә нәрсиләрни, тәқдим нанниң җозиси билән шуниңға 
тәәллуқ һәммә нәрсиләрни тазилап,  19 Аһаз падишаһ өз сәлтәнитиниң 
вақтида бевапалиқ қилип ташлиған әсвабларни оңлап пак қилдуқ. Мана 
булар Худавәндиниң қурбангаһиниң алдида туриду».  
20 Әтиси сәһәр Хизқия падишаһ шәһәрниң улуқлирини йиғдуруп, 
Худавәндиниң бәйтигә чиқти.  21 Улар йәттә буқа, йәттә қочқар, йәттә қоза 
вә йәттә өчкини гуна қурбанлиқи болушқа мәмликәт билән муқәддәс хана 
вә Йәһуда үчүн кәлтүрди. Падишаһ Һарунниң оғуллири болған каһинларға 
бу һайванларни Худавәндиниң қурбангаһида қурбанлиқ қилғили буйруди.  
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22 У вақит улар буқиларни өлтүрүп, қенини елип қурбангаһқа чачти. Андин 
улар қочқарларни өлтүрүп, қенини қурбангаһқа чечип, қозиларни һәм 
өлтүрүп, қенини қурбангаһқа чачти.  23 Шуни қилип болуп, гуна қурбанлиқи 
болидиған текиләрни падишаһ билән җамаәтниң қешиға кәлтүрүп, 
уларниң үстигә қол қойди.  24 Каһинлар уларни өлтүрүп, гуна қурбанлиқи 
болсун дәп қенини пүтүн Исраилниң капарити үчүн қурбангаһқа чачти, 
чүнки падишаһ: «Пүтүн Исраил үчүн көйдүридиған қурбанлиқ билән гуна 
қурбанлиқи өткүзүлсун» дәп буйруған еди.  25 У өзи лавийларни Давут билән 
падишаһниң роһий көрүнүш көргүчиси Гад вә Натан пәйғәмбәр буйруғандәк 
Худавәндиниң бәйтидә турғузуп, улар Худавәндә өз пәйғәмбәрлириниң 
васитиси билән буйруғанға мувапиқ җаңҗаң вә сатар билән чаңларни тутуп 
турсун дәп тәйинлигән еди.  26 Лавийлар Давутниң чалидиған әсвабларни 
тутуп, каһинлар канайларни тутуп турди.  
27 Хизқия: «Қурбангаһниң үстидә көйдүридиған қурбанлиқни өткүзүңлар» 
дәп буйруди. Қурбанлиқ қилғинида Худавәндиниң шеири башлинип, канай 
билән Исраилниң падишаһи Давутниң нәғмилири челинип турди.  28 Шеир 
оқулуп, канай челинип, көйдүридиған қурбанлиқ кәлтүрүлүп болғичә пүтүн 
җамаәт сәҗдә қилип турди.  29 Улар көйдүридиған қурбанлиқ өткүзүп болғанда 
падишаһ вә униң билән һазир болғанларниң һәммиси тиз пүкүп сәҗдә қилди.  
30 Хизқия падишаһ билән әмирләр лавийларға: «Давут билән роһий көрүнүш 
көргүчи Асафниң сөзи билән Худавәндигә һәмдусана ейтиңлар» дәп буйруди. 
Улар хушлуқ билән мәдһийә оқуп, еңишип сәҗдә қилди.  
31 Хизқия сөз қилип: «Худавәндиниң хизмити үчүн һәдийә кәлтүрдүңлар. 
Әмди келип, Худавәндиниң бәйтигә союм қурбанлиқлар билән һәмд 
қурбанлиқлирини өткүзүңлар» деди. У вақит җамаәт союм қурбанлиқлар 
билән һәмд қурбанлиқлирини кәлтүрүп, һәр ким халиса көңлиниң мәйличә 
көйдүридиған қурбанлиқ өткүзәтти.  32 Җамаәт кәлтүргән қурбанлиқниң 
сани: йәтмиш буқа, йүз қочқар вә икки йүз қоза еди. Буларниң һәммиси 
Худавәндигә көйдүридиған қурбанлиқлар еди.  33 Шүкүр қурбанлиқлири 
алтә йүз буқа билән үч миң қой еди.  34 Лекин каһинлар көйдүридиған 
қурбанлиқ һайванлирини сойғили аз кәлди. Униң үчүн бурадәрлири болған 
лавийлар бу ишни тугитип болуп, һәммә каһинлар өзини муқәддәс қилип 
болғичә уларға ярдәм бәрди, чүнки өзини муқәддәс қилиништа лавийлар 
каһинлардин ихласлиқрақ болған еди.  35 Көйдүридиған қурбанлиқларниң 
сани чоң еди. Буларниң үстидә шүкүр қурбанлиқлириниң яғ парчилири вә 
көйдүридиған қурбанлиқларға тәәллуқ болған ичкүлүк қурбанлиқлири һәм 
тола еди. Бу тәриқидә Худавәндиниң бәйтиниң ибадити тайин қилинди.  
36 Хизқия билән хәлиқниң һәммиси Худа хәлиқ үчүн растлиған иш үчүн 
хошал еди, чүнки бу иш туюқсиз тәйяр болған еди.  
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Хизқияниң сәлтәнити мәзгилидә Өтүп кетиш һейти тутулиду

30 1 Андин кейин Хизқия пүтүн Исраил билән Йәһудаға киши әвәтип, 
һәм Әфраим билән Манассәгә хәт пүтүп: «Исраилниң Тәңриси 

Худавәндигә Өтүп кетиш һейтини тутмақ үчүн Йерусалимға келип, 
Худавәндиниң бәйтидә һазир болуңлар» дәп ейтқузди.  2 Чүнки падишаһ, 
униң әмирлири вә Йерусалимниң һәммә җамаити: «Иккинчи айда Өтүп 
кетиш һейтини тутимиз» дәп мәслиһәт қилишқан еди.  3 Хаһи өзини 
муқәддәс қилған каһинларниң сани купайә болмай, хаһи хәлиқ техи 
Йерусалимға йиғилмиғини үчүн улар һейтни дәрһал қилалмайтти.  4 Бу 
сәвәбтин падишаһ билән һәммә җамаәткә шундақ қилғили яхши көрүнди.  
5 Улар болса: «Силәр келип, Йерусалимда Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң 
Өтүп кетиш һейтини тутуңлар» дәп Бәршебадин тартип Данғичә Исраилниң 
пүтүн жутида елан қилғили тохтатти. Чүнки узун вақиттин тартип пүтүлгән 
буйруққа мувапиқ шунчә иттипақ билән һейт қилған әмәс еди.  
6 Әлчиләр падишаһ билән әмирлириниң хәтлирини елип йолға кетип, 
падишаһ буйруғандәк Исраил билән Йәһуданиң пүтүн жутини кезип, 
ейттики: «Әй бәни-Исраил, Ибраһим, Исһақ вә Исраилниң Тәңриси 
Худавәндиниң тәрипигә йениңлар вә у өзи силәр Ассур падишаһиниң қолидин 
қутулғанларниң тәрипигә янғай.  7 Ата-бова билән бурадәрлириңлардәк 
болмаңлар. Улар өз ата-бовилириниң Тәңриси Худавәндигә бевапалиқ 
қилғини үчүн силәр көргәндәк у уларни вәйранлиққа тапшурди.  8 Әмди өз 
ата-бовилириңлардәк бойнуңлар қаттиқ болмай, бәлки Худавәндигә боюн 
сунуп, өзи әбәдкичә муқәддәс қилған муқәддәс ханиға келип, униң ғәзипиниң 
шиддәтлики силәрдин көтирилмики үчүн Тәңриңлар Худавәндигә ибадәт 
қилиңлар.  9 Әгәр силәр Худавәндиниң тәрипигә янсаңлар, бурадәр билән 
балилириңлар уларни әсир қилғанларниң алдида илтипат тепип, бу жутқа 
қайтип келиду. Чүнки Тәңриңлар Худавәндә рәһим вә мәрһәмәтлик болғач 
униң тәрипигә янсаңлар, силәрдин йүз өрүмәйду».  
10 Шуни дәп, әлчиләр Әфраим билән Манассәниң жутини кезип, шәһәрдин 
шәһәргә Зәбулун жутиғичә барди. Лекин хәлиқ уларни заңлиқ қилип 
мәсқирә қилди.  11 Амма Ашәр, Манассә билән Зәбулунниң бәзи адәмлири 
өзини төвән тутуп Йерусалимға барди.  12 Йәһуданиң жутида һәм Худаниң 
қоли әмәл қилип уларни бир көңүллүк қилип, падишаһ билән әмирләрниң 
өзи Худавәндиниң сөзигә мувапиқ буйруғандәк қилғили майил қилди.  
13 Иккинчи айда тола хәлиқ җәм болуп, Петир нан һейтини тутмақ үчүн 
Йерусалимда чоң бир җамаәт йиғилди.  
14 Улар қопуп, Йерусалимдики қурбангаһларни чиқирип, һәммә хушбуй 
исриқ қурбангаһлирини елип, Қидрон җилғисиға ташлап,  15 иккинчи 
айниң он төртиничи күнидә Өтүп кетиш қозисини сойди. У вақит каһинлар 
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билән лавийлар хиҗаләт болуп, өзини муқәддәс қилип көйдүридиған 
қурбанлиқини Худавәндиниң бәйтигә кәлтүрүп,  16 Худаниң адими Мусаниң 
қануниниң буйруқиға мувапиқ өз хизмитини қилидиған җайда һазир болди. 
Каһинлар қанни лавийларниң қолидин елип, чечип қойди.  17 Җамаәттә 
өзини муқәддәс қилмиғанлар тола болғини үчүн лавийлар пак болмиғанлар 
үчүн Өтүп кетиш қозилирини союп, уларни Худавәндигә муқәддәс қилди.  
18 Чүнки Әфраим, Манассә, Иссакар билән Зәбулун қәбилилиридин болған 
тола хәлиқ өзини муқәддәс қилмай, бәлки китапида буйрулғандин башқа 
тәриқидә Өтүп кетиш қозисини йеди. Лекин Хизқия улар үчүн дуа қилип:  
19 «Кимки өз Тәңрисини, йәни ата-бовилириниң Тәңриси болған Худавәндини 
издигили өз көңлини майил қилса, бу өзи муқәддәс ханиниң қаидилиригә 
мувапиқ пак болмисиму, кәрәмлик Худа уни әпу қилсун» дәп ейтти.  20 Шуни 
ейтқанда, Худавәндә Хизқияни тиңшап, хәлиқни айиди.  
21 Бәни-Исраилдин Йерусалимда җәм болғанлар чоң хушлуқ билән йәттә 
күнгичә Петир нан һейтини тутти. Лавийлар билән каһинлар өзи һәр күни 
Худавәндиниң һәмдигә күчлүк үн беридиған нәғмиләр челип, мәдһийә 
оқуп, Худавәндигә иззәт берәтти.  22 Хизқия Худавәндиниң хизмитидә көнгән 
лавийларниң һәммисигә яхши сөз қилип турди. Улар йәттә күнгичә һейт 
қурбанлиқлиридин йәп, шүкүр қурбанлиқи кәлтүрүп, ата-бовилириниң 
Тәңриси Худавәндигә һәмдусана ейтти.  23 Андин кейин пүтүн җамаәт: «Техи 
йәттә күнгичә һейт тутайли» дәп мәслиһәт қилишип, йәнә йәттә күн хушлуқ 
билән һейт тутти.  24 Чүнки Йәһуданиң падишаһи Хизқия җамаәткә бир миң 
буқа билән йәттә миң қой бәрди. Әмирләр һәм җамаәткә бир миң буқа билән он 
миң қой бәрди. У вақит каһинларниң чоң бир сани өзини муқәддәс қилди.  
25 Йәһуданиң пүтүн җамаити, каһинлар билән лавийлар, Исраилдин кәлгән 
һәммә җамаәт вә Исраилниң жутидин чиқип Йәһуданиң жутида олтарған 
биганиләр шатлиқ қилатти.  26 У вақит Йерусалимда чоң хушлуқ болди. Чүнки 
Исраилниң падишаһи Давутниң оғли Сулайманниң вақтидин тартип ундақ иш 
болған әмәс еди.  27 Лавийлардин болған каһинлар қопуп, хәлиқни мубарәклиди. 
Уларниң авази асманда аңлинип, дуаси муқәддәс маканда қобул болди.  

Бутпәрәсликни рәт қилиш вә Худавәндиниң 

бәйтиниң ишлирини тәртипкә селиш

31 1 Бу һәммә иш түгәп болғанда җәм болған һәммә исраилийлар 
Йәһуданиң шәһәрлиригә берип, бутсүрәтлирини чеқип, Аширә 

бутлирини йиқитип, Йәһуда, Бәнямин, Әфраим билән Манассәниң һәммә 
жутлирида қурбанлиқ егизликлири билән қурбангаһларни бузуп, тамамән 
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йоқитип қойди. Андин бәни-Исраил өз шәһәрлиригә йенип, һәр бири өз 
мүлкигә кәтти.  
2 Хизқия болса каһинлар билән лавийларниң пирқилирини тохтитип, һәр 
бирини өз пирқисидә қоюп, һәм каһинларға, һәм лавийларға өз тайин ишини 
берип, көйдүридиған қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқи қилинишида 
Худавәндиниң маканиниң дәрвазилирида хизмәт қилип, шүкүр вә мәдһийә 
ейтқили тәйинләп қойди.  
3 Падишаһ өз тәәллуқиниң бир һәссисини көйдүридиған қурбанлиқларға, 
йәни әтә ахшам, йеңи ай билән һейтларда өткүзүлсун дәп, Худавәндиниң 
қанунида буйрулған көйдүридиған қурбанлиқларға атап қоюп,  4 Йерусалимда 
олтарған хәлиққә: «Каһинлар билән лавийлар Худавәндиниң қанунини чиң 
тутмақ үчүн уларға өз тайин һәссисини бериңлар» дәп буйруди.  5 Бу буйруқ 
чиққанда бәни-Исраил ашлиқ, шараб, яғ, һәсәл вә һәммә йәр һосулиниң 
тунҗисини кәңричилик билән берип, һәр нәрсиниң ондин бир үлүшини 
һәм кәңри-кәңри бәрди.  6 Йәһуданиң шәһәрлиридә олтарақлиқ бәни-Исраил 
билән бәни-Йәһуда кала билән қойниң ондин бир үлүшини кәлтүрүп, өз 
Тәңриси Худавәндигә муқәддәс қилған муқәддәс һәдийәләрни берип, дөвә-
дөвә қилип қойди.  7 Үчинчи айда дөвилигили башлап, йәттиничи айда бу 
ишни қилип болди.  8 Хизқия билән әмирләр келип, дөвиләрни көргәндә 
Худавәндини улуқландуруп хәлқи Исраилни даңлиди.  9 Хизқия өзи каһинлар 
билән лавийлардин дөвиләр тоғрисидин сориди.  10 Садоқниң ханиданидин 
болған баш каһин Азаря униңға җавап берип ейтти: «Хәлиқ Худавәндиниң 
бәйтигә һәдийә кәлтүргили башлиғандин тартип биз тойғидәк йесәкму тола 
ешип қалди, чүнки Худавәндә өз хәлқини бәрикәтлиди. Мана бу чоң ғәзинә 
ешип қалди» деди.  
11 Хизқия: «Худавәндиниң бәйтидә хәзиниләр растлаңлар» дәп буйруғанда 
улар шундақ қилип,  12 һәдийәләр, ондин бир үлүш билән муқәддәс қилинған 
нәрсиләрни вапалиқ билән киргүзүп қойди. Бу ишниң үстидә турғучи 
лавийлардин болған Конаня еди. Өз бурадири Шимий униң астида туратти.  
13 Хизқия падишаһ билән Худаниң бәйтиниң әмри Азаря буйруғандәк 
Йәхийәл, Азаря, Наһат, Асаәл, Йәримот, Йозабад, Елийәл, Йисмакя, Махат вә 
Бәная дегәнләр Конаня билән бурадири Шимийниң қол астида назарәтчи 
болуп ишлайтти.  14 Шәриқ тәрипиниң дәрвазисида дәрвазивән болуп 
лавийлардин болған Қорә бән-Йимна болса хәлиқ өзичә Худаға бәргән 
һәдийәләрниң үстидә туруп, Худавәндигә аталған һәдийәләрни үләштүрүп, 
һәммидин муқәддәс қурбанлиқларни тәқдим қилишқа қоюлған еди.  15 Униң 
астида Едән, Минямин, Йәшуа, Шәмая, Амаря вә Шәканя болуп, каһинларниң 
шәһәрлиридә туруп, өз бурадәрлиригә уларниң пирқилиригә қарап 
һәм чоң, һәм кичикләргә буларниң тегишликини беришкә тәйинләнди.  
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16 Булардин башқа өз нәсәбнамилиридә пүтүлүп, үч яш вә униңдин чоңрақ 
болуп, Худавәндиниң бәйтигә кирип һәр күн үчүн тайин қилинған 
ишни қилип, пирқилириниң нөвитидә өз гәдинигә қоюлған хизмәтни 
өткүзидиған әр кишиләргә һәммә өз тегишлики берилди.  17 Шундақ һәм 
өз ата-бовилириниң ханиданлириға мувапиқ хәтлинип нәсәбнамилиридә 
пүтүлгән каһинларға һәссә тегип, лавийларниң ичидин йигирмә яш билән 
униңдин чоңрақ болуп тайин-тайин хизмәт үчүн хәтлинип өз пирқилиригә 
мувапиқ йезилғанларғиму несип тәгди.  18 Булар болса өз балилири билән 
хотунлириға, оғул билән қизлириға қошулуп нәсәбнамиләрдә йезилип, 
муқәддәс ишни қилишқа өз-өзини муқәддәс қилған еди.  19 Лекин өз 
шәһәрлиригә тәвә йәрлиридә олтирип Һарунниң әвлати болған каһинлар 
үчүн һәр шәһәрдә тайин кишиләр тохтитилған еди. Булар каһинларниң 
әр кишилиригә вә лавийларниң нәсәбнамилиридә йезилған һәр биригә өз 
тегишликини бериш керәк еди.  
20 Хизқия шундақ қилип, пүтүн Йәһудада өз Тәңриси Худавәндиниң алдида 
яхши, тоғра вә раст болғинини қилатти.  21 Худани издәп, һәр нә қилса, хаһи 
Худаниң бәйтиниң хизмити тоғрисида болса, хаһи қанун билән әмирләр 
тоғрисида болса, һәммисини пүтүн көңүл билән қилип раваҗ тапатти.  

Санхерибниң һуҗум қилиши вә өз жутиға йенип кетиши

32 1 У бу ишларни қилип, садақәтлик билән пүткүзгәндин кейин Ассурниң 
падишаһи Санхериб Йәһуда жутиға кирип, мәһкәм шәһәрлирини 

қоршап, уларни өзигә тартивалғили қәстлиди.  2 Хизқия Санхерибниң 
Йерусалимни һуҗум қилишни қәстлигинини көргәндә,  3 «Шәһәрниң 
сиртидики булақларниң суйини тосайли» дәп өз әмир вә палванлири билән 
мәслиһәт қилишти. Улар униңға бу ишта ярдәм бәргили турди.  4 Тола хәлиқ 
йиғилип, һәммә булақлирини йепип, жутниң оттурисидин еқип өтидиған 
еқинни тосап: «Ассурниң падишаһлири кәлгәндә шунчә тола су тапмисун» 
дәп ейтишти.  5 Хизқия җүрәт қилип, сепилниң һәммә чүшкән йәрлирини 
оңлитип, мунарларни егизрәк қилип, сиртида йәнә бир сепил ясап, 
Давутниң шәһиридики Милло қәләсини мәһкәмләп, тола атидиған әсваб 
билән сипарлар әткүзүп қойди.  6 Андин хәлиқниң үстидә қошун сәрдарлири 
қоюп, уларни өзигә қичқирип, шәһәр дәрвазисиниң йенидики һойлида 
йиғдуруп, уларға тәсәлли сөз қилип ейтти:  7 «Җүрәтлинип қорқунучсиз 
болуңлар! Әндишисиз болуп, хаһи Ассурниң падишаһидин, хаһи униң 
билән болған чоң қошундин қорқмаңлар, чүнки биз билән болғанлар униң 
билән болғанлардин толидур.  8 Униң билән тирик җанларниң билики бар, 
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лекин биз билән Тәңримиз Худавәндә бар. У бизгә ярдәм берип, җеңимизни 
қилиду» деди. Шуни дегәндә хәлиқ Йәһуда падишаһи Хизқияниң сөзидин 
тәскин тапти.  

9 Андин кейин Ассурниң падишаһи Санхериб өз һәммә қошуни билән 
Лакишниң йенида тохтап турғинида хизмәткарлирини Йерусалимға 
Йәһуданиң падишаһи Хизқия билән Йерусалимда олтарақлиқ һәммә 
Йәһуда хәлқиниң қешиға әвәтип, ейтқуздики:  10 «Ассурниң падишаһи 
Санхериб мундақ ейтиду: Силәр қоршивелинған Йерусалимда қелип, 
немигә тайинисиләр?  11 Мана Хизқия: ‹ Тәңримиз Худавәндә бизни Ассур 
падишаһиниң қолидин қутқузиду› дәп силәрни қозғитип, ачлиқ билән 
уссузлиқтин өлмикиңларға сәвәб болмамду?  12 Шу Хизқия болса у егиз 
йәрлири билән қурбангаһлирини еливетип, Йәһуда билән Йерусалимға: 
‹ Ялғуз бир қурбангаһниң алдида сәҗдә қилип, шуниңда хушбуй исриқ 
яндуруңлар› дәп буйруған әмәсму?  13 Мән билән ата-бовилирим башқа 
мәмликәтләрниң һәммә хәлқигә немә қилғинимизни билмәмсиләр? Бу 
мәмликәтләрниң таипилири ибадәт қилған тәңриләр өз жутлирини мениң 
қолумдин қутқузалидиму?  14 Ата-бовилирим йоқатқан һәммә таипиләрниң 
тәңрилириниң арисида ким өз хәлқини мениң қолумдин қутқузалиди? Әмди 
силәрниң Тәңриңлар силәрни мениң қолумдин қутқузаламду?  15 Хизқия 
силәрни алдап қозғатмисун. Униңға ишәнмәңлар, чүнки һеч бир таипиниң 
я мәмликәтниң тәңриси өз хәлқини мениң қолумдин я ата-бовилиримниң 
қолидин қутқузалмиди. Ундақ болса, силәрниң Тәңриңлар силәрни мениң 
қолумдин қандақ қутқузалайду?» деди.  
16 Униң хизмәткарлири Рәб Худаға қарши вә униң бәндиси Хизқияға қарши 
техи тола сөзлиди.  17 У һәм хәт йезип, Исраилниң Тәңриси Худавәндигә 
һақарәт қилип: «Башқа жутларниң таипилири ибадәт қилған тәңрилири 
өз хәлиқлирини мениң қолумдин қутқузалмиғандәк Хизқияниң Тәңриси 
һәм өз хәлқини мениң қолумдин қутқузалмайду» дәп униңға қарши сөз 
қилди.  18 Улар сепилдә турған Йерусалимлиқ хәлиққә уларни қорқутуп, 
җүрәтсиз қилмақ үчүн йәһудий зуванда үнлүк аваз билән қичқирип турди. 
Шәһәрни алмақниң әрзидә шундақ қилди.  19 Адәмниң қоли билән ясилип 
башқа таипиләрниң тәңрилири болған бутлар тоғрисидин сөзлигәндәк 
Йерусалимниң Худайи тоғрисидин сөз қилди.  

20 Амма Хизқия падишаһ билән Амозниң оғли Йәшая дуа қилип, асман 
тәрипигә пәряд қилди.  21 У вақит Худавәндә тәрипидин бир пәриштә 
әвәтилип, Ассур падишаһиниң ләшкәргаһида һәммә батур җәң қилғучи 
билән әмир вә сәрдарларни өлтүрди. Шундақки, падишаһ шәрмәндә болуп, өз 
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жутиға йенип кәтти. Амма бир вақит у өз тәңрисиниң бәйтигә киргәндә, өз 
оғуллири уни қилич билән өлтүрди.  22 Шу тәриқидә Худавәндә Хизқия билән 
Йерусалимниң олтарғучилирини Ассур падишаһиниң қолидин вә һәммә 
башқиларниң қолидин қутқузуп, һәр тәрәптин уларни муһапизәт қилип 
сақлиди.  23 Тола хәлиқ Йерусалимға һәдийә кәлтүрүп, Худавәндигә берип, 
Йәһуданиң падишаһи Хизқияға қиймәт тартуқ һәм кәлтүрәтти. Шундақки, у 
һәммә таипиләрниң арисида даңлинатти.  

Хизқияниң кесәл болуп шипа тепиши вә униң вапати

24 Шу күнләрдә Хизқия өлгидәк кесәл болди. Худавәндигә дуа қилғанда 
у униңға сөз қилип, униңға бир аламәт көрсәтти.  25 Лекин Хизқия тапқан 
илтипатқа лайиқ әмәл қилмай, бәлки өз көңлидә мутәкәббур болди. 
Бу сәвәбтин униң үстигә вә Йәһуда билән Йерусалимниң үстигә ғәзәп 
кәлди.  26 Лекин Хизқия билән Йерусалимниң олтарғучилири өз көңлиниң 
тәкәббурлуқидин йенип, өзини төвән тутқанда Худавәндиниң ғәзипи 
көтирилип, Хизқияниң күнлиридә уларниң үстигә кәлмиди.  27 Хизқияниң 
дөлити билән иззити наһайити чоң болди. У өзи үчүн күмүч билән алтунға, 
қиймәт баһа таш билән хушбуй дора-дәрмәкләргә, сипар билән һәр хил 
қиймәт нәрсиләргә хәзиниләр ясап,  28 ашлиқ, шараб вә яққа амбар бена 
қилип, һәр хил мал үчүн еғиллар вә падилири үчүн қотанлар ясап қойди.  
29 У өзигә шәһәрләр ясап, наһайити тола қой билән калиға егә болди, чүнки 
Худа униңға тола дөләт бәргән еди.  30 Хизқия өзи үстүн Гихон суйини тосап, 
уни төвәнгә башлап, Давутниң шәһириниң ғәрб тәрипигә ақтурди. Хизқия 
һәрнемә қилса раваҗ тапатти.  31 Бабилниң әмирлириниң тәрипидин 
әвәтилгән әлчиләр келип, жутта болған мөҗизә тоғрисидин сориғанда, 
«Униң көңлидә немә бар болғинини мәлум қилмақ үчүн уни синап бақай» 
дәп Худа уни ташлиғандәк болди.  
32 Хизқияниң башқа ишлири билән яхши әмәллири тоғрисида Амозниң 
оғли Йәшая пәйғәмбәрниң вәһий китапида вә Йәһуда билән Исраил 
падишаһлириниң китапида пүтүлгәндур.  33 Хизқия өз ата-бовилириниң 
арисида раһәт тепип, бәни-Давутниң қәбирлиригә чиқидиған йәрдә дәпнә 
қилинди. У өлгәндә пүтүн Йәһуда билән Йерусалимниң олтарғучилири 
униңға иззәт бәрди. Униң орнида оғли Манассә падишаһ болди.
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Йәһуданиң падишаһи Манассәниң бутпәрәслики

33 1 Манассә падишаһ болғанда он икки яшқа кирип, әллик бәш йил 
Йерусалимда сәлтәнәт қилди.  2 У өзи Худавәндиниң нәзиридә яман 

болғинини қилип, Худавәндә бәни-Исраилниң алдидин һайдап чиқарған 
таипиләрниң йиргинчлик рәсимлиригә мувапиқ қилип,  3 атиси Хизқия 
бузған қурбанлиқ егизликләрни йәнә ясап, Баал бутлириға қурбангаһлар 
селип, Аширә бутсүрәтлирини қилип, асманниң һәммә қошуниға дуа қилип 
ибадәт қилатти.  4 У һәм Худавәндиниң бәйтидә қурбангаһлар ясиди. Бу 
бәйт тоғрисида Худавәндә: «Йерусалимда мениң исмим әбәдкичә болсун» 
дәп ейтқан еди.  5 Худавәндиниң бәйтиниң икки һойлисида асманниң 
пүтүн қошуниға қурбангаһлар яситип,  6 Бән-Һинномниң вадисида өз 
балилирини оттин өткүзүп, палчилиқ билән җадугәрлик қилип, җинкәш 
билән әпсунчиларни бекитип, Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини 
тола қилип униң ғәзипини кәлтүрәтти.  7 Өзи ясатқан бутсүрәтни Худаниң 
бәйтидә қойди. У бәйт тоғрисида Худа Давутқа вә униң оғли Сулайманға 
ейтқан едики: «Бу өйдә вә һәм мән Исраилниң һәммә қәбилилириниң 
арисидин илғиған Йерусалимниң өзидә әбәдкичә мениң исмимниң 
хатирисини қойимән.  8 Әгәр Исраил мән Мусаниң қоли билән уларға бәргән 
қанун, бәлгүлимиләр билән әмирләрдә йүрүп, буйруғинимниң һәммисигә 
мувапиқ қилса, мән ата-бовилириға тәйинлигән жуттин уларниң путлирини 
йәнә маңдурмаймән».  9 Лекин Манассә болса Йәһуда билән Йерусалимниң 
олтарғучилирини аздуруп, Худавәндә бәни-Исраилниң алдидин йоқатқан 
таипиләрниң қилғандин зиядә яманлиқ қилғили алдиди.  
10 Худавәндә өзи Манассә билән хәлқигә сөз қилди, лекин улар қулақ 
салмиди.  11 У вақит Худавәндә Ассур падишаһиниң сәрдарлирини уларниң 
үстигә әвәтти. Булар Манассәни зәнҗир билән бағлап, мис ишкәлидә қоюп, 
Бабилға елип барди.  12 Лекин өз тәңликидә өз Тәңриси Худавәндигә ялвуруп, 
ата-бовилириниң Худайиниң алдида өзини тола төвән тутуп,  13 униңға 
дуа қилғинида у унап униң дуасини аңлап, уни Йерусалимға яндуруп, 
сәлтәнитидә турғузуп қойди. У вақит Манассә: «Худавәндә өзи Худадур» 
дәп билди.  14 Андин кейин у өзи ғәрб тәрипидә болуп Гихон вадисиға 
йүзлинип Офәл дөңлүкини чөридәп белиқ дәрвазисиғичә йетип, Давут 
шәһирини иһатә қилидиған бир тосима сепилни ясап, уни тола егиз қилип, 
Йәһуданиң һәммә мәһкәм шәһәрлиридә қошун сәрдарлирини тикләп қойди.  
15 У һәм Худавәндиниң бәйтидә қоюлған ят мәбудлар билән бутсүритини 
чиқирип, Худавәндиниң бәйти турған тағ билән Йерусалимда өзи ясиған 
қурбангаһларни еливетип, шәһәрниң ташқириға ташлап,  16 Худавәндиниң 
қурбангаһини йәнә ясап, үстидә шүкүр қурбанлиқи билән һәмд қурбанлиқи 
өткүзүп: «Исраилниң Тәңриси Худавәндигә ибадәт қилиңлар» дәп Йәһудаға 
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буйруди.  17 Хәлиқ өзи техи қурбанлиқ егизликләрдә қурбанлиқ өткүзсиму, 
ялғуз өз Тәңриси Худавәндигә өткүзәтти.  
18 Манассәниң башқа ишлири униң өз Тәңриси Худавәндигә қилған дуаси вә 
роһий көрүнүш көргүчиләр униң өзигә Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң 
намида қилған сөз тоғрисида болса, Исраил падишаһлириниң тарих 
китапида пүтүлгәндур.  19 Амма униң дуаси билән униң қобул қилинғини 
тоғрисида, товва қилмастин илгири қилған һәммә гуна билән вапасизлиқи 
тоғрисида вә қәйәрдә қурбанлиқ егизликләр қилип, Аширә билән ойма 
бутсүрәтлирини турғузғини тоғрисида болса, Хозайниң тарих китапида 
пүтүлгәндур.  20 Манассә өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, олтарған 
йеридә дәпнә қилинди. Униң орнида оғли Амон падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Амон

21 Амон падишаһ болғанда йигирмә икки яшқа кирип, Йерусалимда икки 
йил сәлтәнәт қилди.  22 Амон өз атиси Манассә қилғандәк Худавәндиниң 
нәзиридә яман болғинини қилип, атиси Манассә қилдурған бутсүрәтлиригә 
қурбанлиқ кәлтүрүп ибадәт қилатти  23 Лекин атиси Манассә өзини төвән 
тутқандәк у Худавәндиниң алдида өзини төвән тутмай, бәлки Амон өзи гуна 
үстидә гуна ашуратти.  24 Униң хизмәткарлири униңға сүйқәст қилип, уни 
өйидә өлтүрди.  25 Лекин жут хәлқи Амон падишаһқа сүйқәст қилғанларниң 
һәммисини өлтүрүп, униң орнида униң оғли Йошияни падишаһ қилди.  

Йәһуданиң падишаһи Йошияниң һәққаний сәлтәнәт қилиши

34 1 Йошия падишаһ болғанда сәккиз яшқа кирип, Йерусалимда оттуз бир 
йил сәлтәнәт қилди.  2 У өзи Худавәндиниң нәзиридә тоғра болғинини 

қилип, хаһи оңға, хаһи чәпкә чиқмай, атиси Давутниң йолида йүрәтти.  3 Өз 
сәлтәнитиниң сәккизинчи йилида у техи яш екәнликидә өз атиси Давутниң 
Худайини издигили башлиди. Өз сәлтәнитиниң он иккинчи йилида Йәһуда 
билән Йерусалимни қурбанлиқ егизликләрдин, Аширә бутсүрәтлиридин вә 
ойма билән қуйма бутсүрәтлиридин пакиз қилғили башлиди.  4 Улар униң 
көзлириниң алдида Баалниң қурбангаһлирини йиқитип, буларда қоюлған 
шәмс сүрәтлирини чеқип, Аширә билән ойма вә қуйма бутсүрәтлирини 
парә-парә қилип, тописини буларға қурбанлиқ қилған кишиләрниң 
гөрлиригә чечип,  5 бут каһинлириниң сүнәклирини қурбангаһлириниң 
үстидә көйдүрди. У шундақ қилип, Йәһуда билән Йерусалимни пакиз қилип,  
6 Манассә, Әфраим вә Шимонниң шәһәрлиридә вә әтрапидики харабиләрдә, 
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һәтта Нафталиниң жутидә шундақ қилди.  7 Қурбангаһларни йиқитип, 
Аширә бутсүрәтлирини чеқип, ойма сүрәтлирини езип топидәк қилип, 
Исраилниң жутидики һәммә шәмс сүрәтлирини йиқитип ташлиғандин 
кейин Йерусалимға йенип кәтти.  
8 Өз сәлтәнитиниң он сәккизинчи йилида жут билән бәйтни пакизлиғандин 
кейин Азаляниң оғли Шафанни шәһәрниң һакими Маасея билән тарих 
пүткүчи болған Йәһоахазниң оғли Йоахни Тәңриси Худавәндиниң 
бәйтини оңлимақ үчүн әвәтти.  9 Булар улуқ каһин Хилқияниң қешиға 
келип, Худаниң бәйти үчүн җәм қилинған пулни тапшуруп бәрди. Бу пул 
болса ишикләрдә дәрвазивәнлик қилған лавийларниң өзи Манассә билән 
Әфраимдин қалған Исраилниң һәммиси билән пүтүн Йәһудадин вә Бәнямин 
билән Йерусалимниң олтарғучилиридин җәм қилған еди.  10 Улар бу пулни 
Худавәндиниң бәйтидә қилинидиған ишниң үстидә турғучиларға тапшурди. 
Андин кейин бу пулниң өзи ишниң үстидә турғанларниң қоли билән бәйтниң 
оңлинип түзүлүши үчүн Худавәндиниң бәйтидә ишләп турғанларға берилип,  
11 Йәһуда падишаһлири бузған өйләрни ясиғили кесилгән таш билән яғач 
сетивелиш үчүн яғаччилар билән тамчиларға тапшуруп бәрди.  12 Бу адәмләр 
вапалиқ билән иш қилатти. Уларниң үстидә туруп, ишни башлиғучилар болса 
Мәрариниң әвлатидин болуп Лавий болған Яхат билән Обадя, бәни-Қеһаттин 
болған Зәкаря билән Мәшуллам вә нәғмә әсваблири тоғрисида уста болған 
һәммә лавийлар еди.  13 Булар һаммалларниң үстидә туруп, башқа-башқа иш 
қилғучиларниң һәммисини башлайтти. Лавийлардин һәм катиплар, ишни 
баққучилар вә дәрвазивәнләр елинди.  
14 Улар Худавәндиниң бәйти үчүн йиғилған пулни елип чиққинида Хилқия 
каһин өзи Худавәндиниң Мусаниң қоли билән бәргән қанун китапини тапти.  
15 Тепип, Хилқия Шафан катипқа сөз башлап: «Худавәндиниң бәйтидә қанун 
китапини таптим» деди. Шуни ейтип, Хилқия китапни Шафанға бәрди.  
16 Шафан китапни падишаһниң қешиға елип берип, падишаһниң алдида сөз 
қилип ейтти: «Қуллириңға немә буйрулған болса, шуни қилиду.  17 Улар 
Худавәндиниң бәйтидә йиғилған пулни елип, ишниң үстидә турғучиларға 
вә ишлигүчиләргә бәрди».  18 Андин Шафан катип падишаһқа: «Хилқия маңа 
бир китапни бәрди» деди. Шуни дәп, Шафан китаптин падишаһқа оқуп 
бәрди.  19 Падишаһ қанунниң сөзини аңлиғанда өз кийимлирини житивәтти.  
20 Андин падишаһ өзи Хилқия, Шафанниң оғли Ахиқам, Миканиң оғли Абдон 
билән Шафан катипқа вә падишаһниң хизмәткари Асаяға буйруп ейтти:  
21 «Берип, мән үчүн вә Исраил билән Йәһуданиң қалғанлири үчүн әмди 
тепилған китап тоғрисида Худавәндидин сораңлар. Ата-бовилиримиз, хаһи 
Худавәндиниң сөзини тутмай, хаһи бу китапта буйрулғинини қилмиғини 
үчүн Худавәндиниң ғәзипи чоң болуп, үстимизгә төкүлгәндур» деди.  
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22 У вақит Хилқия билән падишаһ тәрипидин әвәтилгән башқа кишиләр 
кийим сақлайдиған өйниң хәвәр алғучиси болған Шаллум бән-Тоқат бән-
Хасраниң хотуни Хулда аял пәйғәмбәрниң қешиға барди. У өзи Йерусалимниң 
иккинчи мәһәллисидә олтаратти. Улар өзигә буйрулғандәк униңға сөз 
қилди.  23 У уларға ейтти: «Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: 
‹ Силәрни маңа әвәткән кишигә ейтиңларки:  24 «Худавәндә мундақ ейтиду: 
Мана мән бу җайға вә униң олтарғучилириға бала кәлтүрүп, Йәһуданиң 
падишаһиға оқулған китапта пүтүлгән һәммә ләнәтлирини әвәтимән.  
25 Улар мени ташлап, башқа тәңриләргә хушбуй исриқ яндуруп, қоллириниң 
һәммә ишлири билән мениң аччиқимни кәлтүргини үчүн мениң ғәзипим 
өчүрүлмәй, бу йәргә тутишиду.»›  26 Лекин силәрни Худавәндидин сориғили 
әвәткән Йәһуданиң падишаһи болса униңға мундақ ейтиңларки: ‹ Сән аңлиған 
сөз тоғрисида болса, Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки:  
27 «Сениң көңлүң юмшап, Худаниң бу җай билән олтарғучилириға қарши 
ейтқан сөзини аңлиғиниңда көңлүңни төвән тутуп, мениң алдимда өзәңни 
пәслитип, кийимлириңни житип алдимда йиғлиғиниң үчүн саңа қулақ 
салдим» дәп Худавәндә ейтиду.  28 «Мана сени ата-бовилириңға қошимән. Сән 
өз қәбрәңгә аман-есән барисән. Сениң көзлириң мән бу җайниң өзи билән 
олтарғучилириға кәлтүридиған һәммә балани көрмигәй» дәп ейтиду›» деди. 
Улар йенип, бу хәвәрни падишаһқа бәрди.  
29 У вақит падишаһ киши әвәтип, Йәһуда билән Йерусалимниң ақсақаллирини 
йиғдурди.  30 Андин падишаһ Худавәндиниң бәйтигә чиқти вә һәммә Йәһуда 
адәмлири билән Йерусалимда олтарғучилар, каһинлар билән лавийлар, 
дәрвәқә барчә хәлиқ кичиктин тартип чоңлириғичә һәммиси униң билән 
чиқти. Андин Худавәндиниң бәйтидә тепилған Тәврат китапиниң һәммә 
сөзини уларға оқуп бәрди.  31 Падишаһ өз җайида туруп: «Биз Худавәндигә 
әгишип, һәммә көңлимиз вә һәммә җенимиз билән униң әмирлирини, 
шаһадәтлирини вә қанунлирини тутуп, шу китапида пүтүлгән әһдә 
сөзини беҗа кәлтүрәйли» дәп Худавәндиниң һузурида әһдә бағлиди.  32 У 
һәм Йерусалим билән Бәнямин жутида тепилғанларниң һәммисини 
әһдигә киргүзди. Йерусалимниң олтарғучилири ата-бовилириниң 
Тәңриси Худавәндиниң әһдисигә мувапиқ әмәл қилатти.  33 Йошия бәни-
Исраилниң һәммә жутлиридин барчә йиргинчни чиқирип, Исраилниң 
жутида олтарғучиларниң һәммисигә: «Тәңриңлар Худавәндигә ибадәт 
қилиңлар» дәп буйруди. Улар униң пүтүн өмридә ата-бовилириниң Тәңриси 
Худавәндидин янмайтти.  
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Падишаһ Йошия Өтүп кетиш һейтини тутиду

35 1 Андин кейин Йошия Йерусалимда Худавәндиниң Өтүп кетиш һейтини 
тутти. Улар авалқи айниң он төртиничи күнидә Өтүп кетиш қозини 

сойди.  2 У һәм каһинларниң хизмитини тәйинләп, уларни Худавәндиниң 
бәйтидә хизмәт қилғили җүрәтләндүрүп,  3 Худавәндигә муқәддәс қилинип 
Исраилниң һәммисигә тәлим беридиған лавийларға ейтти: «Муқәддәс әһдә 
сандуқини Исраилниң падишаһи болған Давутниң оғли Сулайман ясиған 
бәйттә қоюңлар. У мундин кейин мүрилириңларға бир йүк болмисун. Әмди 
Тәңриңлар Худавәндә билән хәлқи Исраилға хизмәт қилиңлар.  4 Өз ханидан 
билән пирқилириңларға мувапиқ Исраилниң падишаһи Давут пүткәндәк 
вә оғли Сулайман пүткәндәк өзәңларни тәйярлап,  5 муқәддәс ханида һазир 
болуп, өз бурадәрлириңларниң, йәни авам хәлиқниң ханиданлириниң 
қисимлириға мувапиқ бөлүнүңлар. Шундақки, лавийларниң бир өй хәлқи 
уларниң һәр бир пирқиси үчүн болсун.  6 Өтүп кетиш қозисини союп, 
өзәңларни муқәддәс қилип, бурадәрлириңлар Худавәндә Мусаниң васитиси 
билән бәргән сөзгә мувапиқ әмәл қилсун дәп, уларни тәйяр қилиңлар» деди.  
7 Йошия һәдийә қилип һазир болған һәммә авам хәлиққә падилардин сани 
оттуз миң болған қоза билән оғлақни Өтүп кетиш қурбанлиқи үчүн берип, 
шуниңдин башқа үч миң калини һәм бәрди. Буниң һәммиси падишаһниң 
өз тәәллуқидин берилди.  8 Униң әмирлири һәм өз хушлуқи билән һәдийә 
қилип, хәлиққә, каһинлар билән лавийларға бәрди.
 Худаниң бәйтиниң әмирлири болған Хилқия, Зәкаря вә Йәхийәл Өтүп кетиш 
қурбанлиқи үчүн каһинларға икки миң алтә йүз қоза билән оғлақ вә үч йүз 
калини бәрди.  
9 Лавийларниң улуқлири болған Конаня билән бурадәрлири Шәмая вә 
Нәтанәл вә һәм Хәшабя, Йәийәл вә Йозабад һәдийә қилип, лавийларға бәш 
миң қоза билән оғлақ вә бәш йүз калини Өтүп кетиш қурбанлиқи үчүн бәрди.  
10 Ибадәтниң тәриқиси шундақ тохтитилип, падишаһниң буйруқиға мувапиқ 
каһинлар өз җайида һазир болуп, лавийлар өз пирқилиридә тәйяр турди.  
11 Андин кейин улар Өтүп кетиш қозисини өлтүрди. Каһинлар қенини 
лавийлардин елип чачти. Лавийлар өзи қурбанлиқ малниң терисини союп 
берип,  12 көйдүридиған қурбанлиқ парчилирини айрип, улар Мусаниң 
китапида буйрулғандәк Худавәндигә қурбанлиқ қилсун дәп, уларниң 
ханиданлириға қарап авам хәлиққә бөлүп бәрди. Калиларни һәм шундақ 
қилди.  13 Улар буйрулғанға мувапиқ Өтүп кетиш қозисини отта қоруди. Лекин 
шүкүр қурбанлиқиниң гөшини қазан билән даңқанда вә дашларда пишуруп, 
алдирап авам хәлиққә бөлүп бәрди.  14 Андин кейин өзлиригә вә каһинларға 
қурбанлиқлардин тәйяр қилди, чүнки Һарунниң әвлатлири болған каһинлар 
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көйдүридиған қурбанлиқ билән яғ парчилирини қурбанлиқ қилип, кечигичә 
мәшғул еди. Бу сәвәбтин лавийлар өзи үчүн вә һәм Һарунниң әвлати болған 
каһинларға қурбанлиқлардин тәйяр қилди.  
15 Шеир оқуғучи болған Асафниң әвлатлири өзи Давут билән Асаф, Һеман 
билән падишаһниң роһий көрүнүш көргүчиси Йәдутун буйруғандәк өз 
җайида тохтап, дәрвазивәнләр болса дәрвазиларда сақлап туруп, иштин 
кетиши уларға лазим кәлмиди. Чүнки уларниң бурадәрлири болған башқа 
лавийлар уларға таамни тәйяр қилди.  
16 Йошия падишаһ буйруғандәк Худавәндиниң ибадитиниң тәриқиси у 
күндә тәйинлинип, Өтүп кетиш һейти тутулуп, Худавәндиниң қурбангаһида 
көйдүридиған қурбанлиқлар өткүзүлди.  17 Һазир болған бәни-Исраил әмди 
Өтүп кетиш һейтини тутуп, йәттә күн Петир нан һейтини өткүзди.  18 Самуил 
пәйғәмбәрниң вақтидин тартип Исраилда ундақ Өтүп кетиш һейти болған 
әмәс еди. Чүнки Йошия, каһинлар билән лавийлар, пүтүн Йәһуда билән 
һазир болған исраилийлар вә Йерусалимниң олтарғучилири қилған Өтүп 
кетиш һейтидәк Исраилниң падишаһлириниң һеч бири қилған әмәс еди.  
19 Йошияниң он сәккизинчи сәлтәнәт йилида бу Өтүп кетиш һейти тутулди.  

Йошияниң вапати

20 Бу һәммә иш қилинип болуп, Йошия бәйтни оңлиғинидин кейин 
Мисирниң падишаһи Нәкониң өзи Фират канарида болған Каркемишқа 
җәң қилғили барди. Йошия униңға қарши чиқса,  21 Нәко униңға әлчиләр 
әвәтип ейтқуздики: «Әй Йәһуда падишаһи, сениң мән билән немә кариң 
бар? Саңа қарши әмәс, бәлки маңа дүшмәнлик қилған ханидан билән җәң 
қилғили чиқтим. Худа өзи маңа алдириғили буйруди. Мән билән болған 
Худаға қарши чиқмиғин. У сени һалак қилмисун» деди.  22 Лекин Йошия у 
йәрдин йенип, уни қойғили унимай, бәлки өз сүритини йәңгүшләп, Худаниң 
ағзидин келип Нәко ейтқан сөзгә қулақ салмай, униңға қарши җәң қилғили 
чиқип, Мәгиддо вадисида соқушқили башлиди.  23 Лекин я атқучиларниң 
оқи Йошия падишаһқа тәгди. Падишаһ өз хизмәткарлириға: «Мени елип 
кетиңлар, чүнки қаттиқ яридар болдум» дәп ейтти.  24 У вақит хизмәткарлири 
уни җәң һарвусидин елип, униң башқа һарвусида олтарғузуп, Йерусалимға 
елип барди. Анда у өлүп, ата-бовилириниң қәбирлиридә дәпнә қилинди 
вә пүтүн Йәһуда билән Йерусалим Йошия үчүн матәм тутти.  25 У вақит 
Йәрәмия Йошия тоғрисида мәрсийә оқуди вә һәммә шеир оқуғучи әр билән 
хотунлар мәрсийә оқуп, Йошия тоғрисида сөз қилди. Бу күнгичә һәм шундақ 
қилинмақта. Шу шеирлар болса Исраилда мәшһур болуп, мәрсийиләрниң 
китапида пүтүлгәндур.  
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26 Йошияниң башқа ишлири вә Худавәндиниң қанунида буйрулғанға 
мувапиқ қилған һәммә яхши әмәллири тоғрисида  27 вә авалқи билән 
ахирқи һәрикәтлири тоғрисида Исраил билән Йәһуданиң падишаһлириниң 
китапида пүтүлгәндур.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһоахаз

36 1 Жутниң хәлқи Йошияниң оғли Йәһоахазни елип, Йерусалимда 
атисиниң орнида падишаһ қилди.  2 Йәһоахаз падишаһ болғанда 

йигирмә үч яшқа кирип, Йерусалимда үч ай сәлтәнәт қилди.  3 Лекин 
Мисирниң падишаһи Йерусалимда уни сәлтәнәттин чиқирип, жутқа йүз 
талант күмүч билән бир талант алтунниң баҗ-хираҗини қойди.  4 Андин 
Мисирниң падишаһи униң бурадири Еляқимни Йәһуда билән Йерусалимниң 
үстигә падишаһ қилип, униң исмини йөткәп, униңға Йәһояқим ат қойди. 
Лекин униң бурадири Йәһоахазни Нәко Мисирға елип кәтти.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһояқим

5 Йәһояқим падишаһ болғанда йигирмә бәш яшқа кирип, Йерусалимда 
он бир йил сәлтәнәт қилип, өз Тәңриси Худавәндиниң нәзиридә яман 
болғинини қилатти.  6 Амма Бабилниң падишаһи Нәбукәднәсәр униңға қарши 
чиқип, уни мис ишкәллиридә қоюп Бабилға елип кәтти.  7 Нәбукәднәсәр 
һәм Худавәндиниң бәйтиниң бир мунчә қачилирини Бабилға елип 
кетип, Бабилдики бәйтидә қойди.  8 Йәһояқимниң башқа ишлири, қилған 
йиргинчлик ишлири вә униңда тепилған нәрсилири тоғрисида Исраил 
билән Йәһуда падишаһлириниң китапида пүтүлгәндур. Униң орнида оғли 
Йәһоякин падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһоякин

9 Йәһоякин падишаһ болғанда он сәккиз яшқа кирип, Йерусалимда үч ай 
он күн сәлтәнәт қилип, Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини қилатти.  
10 Келидиған йилниң бешида Нәбукәднәсәр киши әвәтип, уни Бабилға елип 
кәлтүрүп, Худавәндиниң бәйтиниң қиймәт қачилирини һәм кәлтүрүп, униң 
бурадири Зидқия Йәһуда билән Йерусалимниң үстидә падишаһ қилди.  
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Йәһуданиң падишаһи Зидқия

11 Зидқия падишаһ болғанда йигирмә бир яшқа кирип, Йерусалимда он бир 
йил сәлтәнәт қилди.  12 У өз Тәңриси Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини 
қилип, Худавәндиниң сөзини ейтқан Йәрәмия пәйғәмбәрниң алдида өзини 
төвән тутмай,  13 уни Худа билән қәсәм қилдурған Нәбукәднәсәр падишаһқа 
қарши қопуп, өз бойнини қатуруп көңлини қаттиқ қилип, Исраилниң 
Тәңриси Худавәндидин йүз өрүди.  14 Каһинларниң һәммә чоңлири билән 
хәлиқ Худаға тола бевапалиқ қилип, таипиләрниң һәммә йиргинчлик 
ишлириға мувапиқ йүрүп, Худавәндиниң Йерусалимда муқәддәс қилинған 
бәйтини напак қилди.  
15 Уларниң ата-бовилириниң Тәңриси Худавәндә өз хәлқи билән маканиға 
рәһим қилип, пат-пат өз пәйғәмбәрлириниң васитиси билән хәвәр 
әвәтәтти.  16 Лекин улар Худаниң әлчилирини мәсқирә қилип, униң сөзини 
хар көрүп, пәйғәмбәрлиригә һақарәт қилатти. Униң үчүн Худавәндиниң 
ғәзипи өз хәлқиниң үстигә чүшүп, янмайдиған дәриҗидә ашти.  17 У вақит 
калданийларниң падишаһини уларниң үстигә әвәтти. Шу өзи йигитлирини 
уларниң муқәддәс өйидә қилич билән уруп, хаһи йигит, хаһи қизни, хаһи 
қери адәм, хаһи қерилиқтин егилгән адәмни айимайтти. Һәммиси униң 
қолиға берилди.  18 Худаниң бәйтиниң қачилирини, хаһи кичик, хаһи 
чоң болса елип, Худавәндиниң бәйтиниң хәзинилирини падишаһ билән 
әмирлириниң хәзинилирини олҗа қилип, һәммисини Бабилға елип кәтти.  
19 Улар Худаниң бәйтини көйдүрүп, Йерусалимниң сепилини йиқитип, униң 
ордилирини отта көйдүрүп, андаки қиймәт баһа җабдуқларни хараб қилди.  
20 У өзи қиличтин қутулғанларни әсир қилип, Бабилға елип кәтти. Улар Парс 
сәлтәнити башлиғичилик униң өзи билән оғуллириға қул болди.  21 Буниң 
билән Худавәндиниң Йәрәмияниң ағзи билән ейтқан сөзи беҗа кәлтүрүлди. 
Шундақки, жут йәтмиш йил өтүп болғичә өз шабатлириниң раһитини тапти, 
чүнки жут вәйран турған вақитта шабат раһити тапатти.  
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Парсниң падишаһи Корәшниң сәлтәнити мәзгилидә 

жутқа йенишқа иҗазәт берилиду

22 Әмди Худавәндиниң Йәрәмияниң ағзи билән ейтқан сөзи беҗа 
кәлтүрүлмики үчүн Худавәндә Парсниң падишаһи Корәшниң сәлтәнитиниң 
авалқи йилида Парсниң падишаһи Корәшниң роһини қопуруп, ғәйрәткә 
салди. Шундақки, у өз пүтүн мәмликитидә җакалап, елан пүтүп 
чиқардики:  23 «Парсниң падишаһи Корәш мундақ ейтидуки: ‹ Асманниң 
Тәңриси Худавәндә маңа йәр йүзидики һәммә падишаһлиқларни 
берип, өзигә Йәһуда жутидики Йерусалимда бир өйни ясиғили 
маңа буйруди. Силәрниң араңларда һәр ким униң хәлқидин болса, 
Тәңриси Худавәндә униң билән болғай. У анда чиқсун» дәп ейтқузди.  


