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ПАДИШАҺЛАР 
биринчи қисим

Адония падишаһ болмақчи

1 1 Давут падишаһ қерип йиллирида яшинип, уни йотқан билән қанчә 
япсиму, у иссимайтти.  2 Хизмәткарлири униңға сөзләп: «Бир пак қиз 

падишаһниң қешида туруп, униңдин хәвәр алсун дәп, хоҗам падишаһ 
үчүн бир пак қизни издәп тапсун. Әгәр у қучиқиңда ятса, хоҗам падишаһ 
иссиқ туриду» деди.  3 Улар пүтүн Исраилниң жутида бир чирайлиқ қизни 
издәп, шунәмлик Абишагни тепип, падишаһниң қешиға кәлтүрди.  4 У тола 
чирайлиқ бир қиз болуп падишаһтин хәвәр елип, униңға хизмәт қилатти. 
Амма падишаһ униңға йеқинлиқ қилмайтти.  
5 Амма Хагитниң оғли Адония қопуп: «Мән падишаһ болимән» дәп ейтти. 
У өзигә һарвулар билән атлиқлар растлап, өз алдида жүгүридиған әллик 
кишиниму тәйяр қилди.  6 Лекин падишаһ уни ғәмкин қилғили халимай: 
«Немишкә шуни қилдиң» дәп һеч вақит демигән еди. У һәм тола келишкән 
бир йигит болуп, аниси уни Абшаломдин кейин туққан еди.  7 У өзи Зеруяниң 
оғли Йоаб вә Абятар каһин билән мәслиһәт қилишип турди. Улар болса 
Адонияға әгишип, униңға ярдәм берәтти.  8 Лекин Садоқ каһин, Йәһоядаһниң 
оғли Бәная, Натан пәйғәмбәр, Шимий, Рәий вә Давутниң палванлири 
Адонияға әгәшмиди.  
9 Адония қой, кала вә бордиған мални Рогел булиқиниң йенидики Зохәләт 
дегән ташта сойдуруп, һәммә бурадәрлирини, йәни падишаһниң оғуллири 
билән падишаһниң хизмитидә болған һәммә Йәһуда адәмлирини қичқарди.  
10 Лекин Натан пәйғәмбәрни, Бәнаяни, палванларни вә өз бурадири 
Сулайманни қичқармиди.  
11 Амма Натан Сулайманниң аниси Батшебаға сөз қилип ейтти: 
«Аңлимидиңмуки, Хагитниң оғли Адония падишаһ болди. Амма хоҗимиз 
Давут падишаһ шуни билмәйду.  12 Әмди өз җениң билән оғлуң Сулайманниң 
җенини қутқузғайсән дәп, саңа бир мәслиһәт салай.  13 Әмди Давут 
падишаһниң қешиға берип, униңға ейтқинки: ‹ Хоҗам падишаһ өзи қәсәм 
билән өз дедикигә вәдә қилип: «Сениң оғлуң Сулайман падишаһ болуп, 
мәндин кейин тәхтимдә олтарсун» дегән әмәсму? Ундақ болғандин кейин 
немишкә Адония падишаһ болди› дегин.  14 Падишаһ билән сөз қилип 
турғиниңда мән һәм сениң кәйниңдин кирип, сөзүңни испат қилай» деди.  
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15 Батшеба ичкири өйгә падишаһниң қешиға кирди. Падишаһ тола қериғач 
шунәмлик Абишаг падишаһқа хизмәт қиливататти.  16 Батшеба падишаһқа 
тазим беҗа қилди. Падишаһ: «Немә халайсән?» дәп сориди.  17 У униңға 
ейттики: «Әй хоҗам, сән өзәң Тәңриң Худавәндә билән қәсәм қилип өз 
дедикиңгә вәдә қилип: ‹ Сениң оғлуң Сулайман мәндин кейин падишаһ 
болуп тәхтимдә олтарсун› дәп ейттиң әмәсму?  18 Мана әмди Адония падишаһ 
болди. Амма сән, әй хоҗам падишаһ, шуни билмәйсән.  19 У болса тола буқа, 
бордақ мал билән қой сойдуруп, падишаһниң һәммә оғуллирини, Абятар 
каһинни вә қошунниң сәрдари Йоабни қичқарди. Лекин қулуң Сулайманни 
қичқармиди.  20 Әмди әй хоҗам падишаһ, һәммә Исраилниң көзлири саңа 
қарап, хоҗам падишаһтин кейин униң тәхтидә кимниң олтаридиғинини 
уларға хәвәр беришиңгә сақлап туриду.  21 Болмисун хоҗам падишаһ өз 
ата-бовилири билән раһәт тапқандин кейин, мән билән оғлум Сулайман 
гунакардәк санилимизмикин» деди.  
22 У техи падишаһ билән сөзлишип турғинида Натан пәйғәмбәр кәлди.  23 Улар 
падишаһқа: «Натан пәйғәмбәр кәлди» дәп хәвәр бәрди. У өзи падишаһниң 
қешиға келип, йәргә йүз төвән йиқилип падишаһқа тазим қилди.  24 Натан 
ейтти: «Әй хоҗам падишаһ, сән өзәң: ‹ Адония мәндин кейин падишаһ болуп, 
мениң тәхтимдә олтарсун› дәп ейтқанмусән?  25 У өзи бу күн берип, тола 
буқа, бордиған мал билән қой сойдуруп, падишаһниң һәммә оғуллирини, 
қошунниң сәрдарини вә Абятар каһинни қичқарди. Улар әмди униңкидә 
йәп-ичип: ‹ Адония падишаһ болсун› дәп қичқиришип туриду.  26 Лекин мән 
қулуңни, Садоқ каһинни, Йәһоядаһниң оғли Бәнаяни вә қолуң Сулайманни 
қичқармиди.  27 Шу иш хоҗам падишаһниң буйруқи билән болдиму? Хоҗам 
падишаһтин кейин униң тәхтидә кимниң олтаридиғинини өз қулуңға 
демигәнсән» деди.  

Давут Сулайманни падишаһ болушқа тәйинләйду

28 Давут падишаһ сөз қилип: «Батшебани маңа қичқириңлар» деди. У өзи 
падишаһниң қешиға келип, падишаһниң алдида турғанда,  29 падишаһ ант 
ичип ейттики: «Мени һәммә тәңликимдин қутқузған тирик Худавәндә билән 
қәсәм қилимәнки,  30 мән Исраилниң Тәңриси Худавәндә билән саңа қәсәм 
қилип: ‹ Сениң оғлуң Сулайман мәндин кейин падишаһ болуп, орнумда 
мениң тәхтимдә олтарсун› дәп ейтқинимдәк бу күн қилай» деди.  31 У вақит 
Батшеба йүзи йәргә тәккидәк еңишип падишаһқа тазим қилип: «Хоҗам 
Давут падишаһ әбәдкичә яшисун» дәп ейтти.  
32 Давут падишаһ ейтти: «Садоқ каһинни, Натан пәйғәмбәрни, Йәһоядаһниң 
оғли Бәнаяни маңа қичқириңлар» деди. Улар падишаһниң қешиға кәлгәндә,  
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33 падишаһ уларға ейтти: «Хоҗаңларниң хизмәткарлирини өзәңларға 
қошуп, Сулайманни өз қечиримға миндүрүп Гихонға елип бериңлар.  
34 Анда Садоқ каһин билән Натан пәйғәмбәр уни Исраилниң үстигә падишаһ 
болғили мәсиһлисун. Андин канай челип: ‹ Сулайман падишаһ яшисун› дәп 
қичқирип,  35 униңға әгишип бу йәргә чиқиңлар. У келип, тәхтимдә олтирип, 
мениң орнумда падишаһ болсун. Мән уни Исраил билән Йәһуданиң үстидә 
падишаһ болғили тәйинлидим» деди.  36 Йәһоядаһниң оғли Бәная падишаһқа 
җавап берип ейтти: «Амин! Хоҗамниң Тәңриси Худавәндә шундақ буйрусун.  
37 Худавәндә хоҗам падишаһ билән болғандәк һәм Сулайман билән болуп, 
униң тәхтини хоҗам Давут падишаһниңкидин улуқрақ қилғай» деди.  
38 Садоқ каһин, Натан пәйғәмбәр, Йәһоядаһниң оғли Бәная вә муһапизәтчиләр 
билән хәвәрчиләр берип, Сулайманни Давут падишаһниң қечириға миндүрүп 
Гихонға елип барди.  39 Садоқ каһин ибадәт чедиридин яғ билән толған бир 
мүңгүзни елип, Сулайманни мәсиһлиди. Андин улар канай челип, һәммә 
хәлиқ: «Сулайман падишаһ яшисун» дәп қичқиришти.  40 Һәммә хәлиқ униң 
кәйнидин келип, сүнай челип шатлиқ қилип, йәр йерилғидәк хушлуқтин 
қичқиришатти.  
41 Лекин Адония вә униң билән болған һәммә қичқирилғанлар таам йәп 
болғанда шуни аңлиди. Йоаб канай авазини аңлиғанда: «Шәһәрдин аңланған 
ғәлибә немә екән?» дәп сориди.  42 У техи сөз қилип турғанда Абятар каһинниң 
оғли Йонатан чиқип кәлди. Адония униңға: «Киргин. Сән тоғра адәм болуп, 
бизгә яхши хәвәр берисәнғу» деди.  43 Йонатан Адонияға җавап берип ейтти: 
«Билгинки, хоҗимиз Давут падишаһ Сулайманни падишаһ қилди.  44 Падишаһ 
өзи Садоқ каһинни, Натан пәйғәмбәрни, Йәһоядаһниң оғли Бәнаяни вә 
муһапизәтчиләр билән хәвәрчиләрни униң билән әвәтип, уни падишаһниң 
қечириға миндүрди.  45 Андин Садоқ каһин билән Натан пәйғәмбәр уни 
падишаһ болғили Гихонда мәсиһлиди. Улар у йәрдин чиқип ундақ шатлиқ 
қилдики, пүтүн шәһәр қозғалди. Силәр аңлиған ғәлибә шудур.  46 Сулайман 
әмди падишаһлиқ тәхтидә олтариду.  47 Йәнә падишаһниң хизмәткарлири 
келип, хоҗимиз падишаһни дуайихәйр қилип: ‹ Худа Сулайманниң исмини 
сениңкидин чоңрақ қилип, тәхтини сениңкидин улуқрақ қилғай› дәп ейтти. 
Падишаһ өзи ятқан орнида сәҗдә қилди.  48 Падишаһ һәм сөзләп: ‹ Көзлирим 
көргидәк бу күн мениң тәхтимдә олтаридиған биркимни бәргән Исраилниң 
Тәңриси Худавәндигә һәмдусана болсун› дәп ейтти» деди.  
49 Шуни аңлап, Адония билән болған һәммә қичқирилғанлар қорқуп қопуп, 
һәр бири өз йолиға кәтти.  50 Лекин Адония Сулаймандин қорқуп, қопуп 
берип, қурбангаһниң мүңгүзлирини тутти.  51 Сулайманға хәвәр берилдики: 
«Мана Адония Сулайман падишаһтин қорқуп, қурбангаһниң мүңгүзлирини 
тутуп туруп: ‹ Сулайман падишаһ бүгүн маңа қәсәм билән вәдә қилғайки, өз 
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қулини қилич билән өлтүрмисун› дәп ейтиду» деди.  52 Сулайман ейтти: «У 
тоғра адәмдәк турса, бешидин бир тал чач йәргә чүшмисун. Лекин униңда 
яманлиқ тепилса, шәксиз өлсун» деди.  53 Сулайман падишаһ киши әвәтип, 
уни қурбангаһтин елип кәлтүрди. У келип, Сулайман падишаһниң алдида 
чүшүп тазим қилди. Сулайман униңға: «Өйүңгә кәткин» деди.  

Давутниң Сулайманға ейтқан ахирқи сөзлири

2 1 Давутниң өлидиған вақти йеқинлашқанда оғли Сулайманға вәсийәт 
қилип ейтти:  2 «Әмди дуниядикиләрниң һәммиси баридиған йол билән 

кетимән. Җүрәтлик болуп әрдәк турғин.  3 Сән немә қилип, нә йәргә барсаң, 
раваҗ тапмиқиң үчүн Тәңриң Худавәндиниң йолида йүрүп, Мусаниң 
қанунида пүтүлгәндәк униң бәлгүлимә билән әмирлирини, пәрман билән 
шаһадәтлирини тутқин.  4 Шундақ қилип, Худавәндә маңа: ‹ Әгәр балилириң 
өз йолини сақлап мениң алдимда пүтүн көңүл вә җени билән садақәтлик 
қилип йүрсә, Исраилниң тәхтидә сениң әвлатиңдин олтаридиған киши кам 
қалмайду› дәп ейтқан сөзини беҗа қилғай.  
5 Амма Зеруяниң оғли Йоаб маңа қилғинини билисән. Қандақки, у өзи 
Исраилдики икки сәрдарни, йәни Нәрниң оғли Абнәр билән Йәтәрниң оғли 
Амасани уруп өлтүрүп, сүлһи вақтида җәң вақтидикидәк қан төкүп, белигә 
бағлиған кәмиригә вә путиға кийгән өтүкигә қан чечип дағлиди.  6 Униң 
үчүн өз һекмитиңгә мувапиқ қилғин. Униң ақ беши аманлиқ билән гөргә 
чүшмисун.  
7 Лекин гилиядлиқ Барзиллайниң оғуллириға яхшилиқ қилип, 
дастихиниңдин нан йегәнләргә қошқин. Мән бурадириң Абшаломдин қачсам, 
улар алдимға келип, маңа шундақ қилди.  8 Мана бахуримлиқ бәняминийлиқ 
Шимий бән-Гера һәм сениң йениңда бар. У өзи мән Маханаимға барғинимда 
мени яман қарғиди. Лекин кейин Иорданға берип, мениң алдимға кәлгәндә 
мән Худавәндә билән униңға қәсәм қилип: ‹ Сени қилич билән өлтүрмәймән› 
дәп ейттим.  9 Амма әмди уни гунасиз санимай, өз қилидиғиниңни билип, 
сән дана киши болғандин кейин униң ақ бешини қанитип гөргә чүшүргин» 
деди.  
10 Давут өз ата-бовилириға қошулуп раһәт тепип, Давутниң шәһири дегән 
җайда дәпнә қилинди.  11 Давутниң Исраилға сәлтәнәт қилған вақти қириқ 
йил еди. Хебронда йәттә йил сәлтәнәт қилип, Йерусалимда оттуз үч йил 
сәлтәнәт қилди.  
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Сулайманниң авалқи ишлири
12 Сулайман өз атиси Давутниң тәхтигә олтирип, сәлтәнитиниң өзи 

тола мәһкәм болди.  13 Амма Хагитниң оғли Адония Сулайманниң аниси 
Батшебаға барди. У униңға: «Аманлиқ нийити билән кәлдиңму?» деди. У өзи: 
«Теч-аманлиқ нийити билән кәлдим» дәп җавап бәргәндин кейин,  14 йәнә 
сөз қилип: «Саңа бир сөзүм бар» деди. У өзи: «Сөз қилғин» деди.  15 У ейтти: 
«Билисәнки, падишаһлиқ мениңки еди. Пүтүн Исраил мени у падишаһ 
болиду дәп, маңа қарайтти. Лекин падишаһлиқ йөткилип, бурадиримгә 
өтүп кетип, Худавәндиниң ирадиси билән униңки болди.  16 Әмди саңа 
бир илтимасим бар. Мени яндурмиғин» деди. У униңға: «Ейтқин» деди.  
17 У ейтти: «Сулайман падишаһқа ейтқинки, у шунәмлик Абишагни маңа 
хотунлуққа бәрсун, чүнки саңа яқ демәйду» деди.  18 Батшеба: «Убдан сән 
үчүн падишаһқа сөз қилай» деди.  
19 Батшеба Адония үчүн сөз қилғили Сулайман падишаһниң қешиға кирди. 
Падишаһ қопуп алдиға берип, униңға тазим қилип, тәхтигә олтирип, 
падишаһниң анисиға бир курси кәлтүрди. Андин у униң оң йенида олтирип,  
20 сөз қилип: «Саңа кичиккина бир илтимасим бар. Мени яндурмиғин» 
деди. Падишаһ униңға: «Әй анам илтимасиңни қилғин. Сени яндурмаймән» 
деди.  21 У сөз қилип: «Бурадириң Адонияға шунәмлик Абишагни хотунлуққа 
бәргүзгин» деди.  22 Сулайман падишаһ җавап берип анисиға ейтти: 
«Немишкә Адония үчүн Абишагни сорайсән? У акам болғандин кейин униң 
үчүн вә Абятар каһин билән Зеруяниң оғли Йоаб үчүн падишаһлиқни һәм 
соримайсәнму?» деди.  
23 Сулайман падишаһ Худавәндә билән қәсәм қилип ейтти: «Адония шу 
сөзни қилғини үчүн өлмисә, Худа маңа ундақ қилсун, мундақ қилсун, бәлки 
униңдин зиядә қилсун.  24 Мени илғап атам Давутниң тәхтигә олтарғузуп, 
өз вәдисигә мувапиқ маңа бир өйни ясиған тирик Худавәндә билән қәсәм 
қилимәнки, бу күн Адония өлтүрүлсун» деди.  25 Андин кейин Сулайман 
падишаһ Йәһоядаһниң оғли Бәнаяни әвәтти. У уни уруп өлтүрди.  
26 Падишаһ Абятар каһинға ейтти: «Кетип, Анатоттики зиминиңгә барғин. 
Сән өлүмгә лайиқ. Лекин сән Рәб Худаниң әһдә сандуқини атам Давутниң 
алдида көтирип, атамниң тартқан һәммә дәрдидә униңға һәмдәрд болғиниң 
үчүн бу күн сени өлтүрмәймән.  27 Андин Сулайман Абятарни Худавәндиниң 
каһини болушидин җуда қилип һайдивәтти. Шуниң билән Худавәндә 
Шилоһта Елиниң ханидани тоғрисидин ейтқан сөз беҗа кәлтүрүлди.  
28 Буниң хәвири Йоабқа йәтти. Йоаб Абшаломға әгәшмигән болсиму, 
Адонияға әгәшкән еди. Йоаб Худавәндиниң чедириға қечип, қурбангаһниң 
мүңгүзлирини тутти.  29 «Йоаб Худавәндиниң чедириға қечип, қурбангаһниң 
йенида туриду» дәп Сулайман падишаһқа хәвәр берилгәндә Сулайман 
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Йәһоядаһниң оғли Бәнаяни әвәтип: «Сән униңға һуҗум қилип урғин» дәп 
ейтти.  30 Бәная Худавәндиниң чедириға берип, униңға ейтти: «Падишаһ 
мундақ ейтидуки: ‹ Чиқип кәлгин›» деди. Лекин у: «Яқ, бәлки бу йәрдә өләй» 
деди. Бәная падишаһқа хәвәр берип: «Йоаб ундақ ейтип, маңа мундақ җавап 
бәрди» дәп ейтти.  31 Падишаһ униңға ейтти: «У өзи дегәндәк қилип, уни 
уруп өлтүрүп, дәпнә қилғин. Шуниң билән Йоаб төккән наһәқ қанни мәндин 
вә атамниң өйидин көтәргәйсән.  32 Атам Давуттин бехәвәр униң өзидин 
адилрақ вә яхширақ болған икки кишини, йәни Исраилниң қошуниниң 
сәрдари Абнәр бән-Нәр билән Йәһуданиң қошуниниң сәрдари Амаса бән-
Йәтәргә һуҗум қилип, қилич билән өлтүргини үчүн Худавәндә униң 
қенини бешиниң үстигә яндурсун.  33 Уларниң қени Йоабниң беши билән 
униң нәслиниң бешиға әбәдкичә янғай. Лекин Давут билән нәслигә, өйи 
билән тәхтигә Худавәндиниң тәрипидин әбәдкичә аманлиқ болғай» деди.  
34 Йәһоядаһниң оғли Бәная чиқип, уни уруп өлтүрди. Андин у чөлдики өз 
өйидә дәпнә қилинди.  35 Падишаһ униң орнида Йәһоядаһниң оғли Бәнаяни 
қошунниң сәрдари қилип, Абятарниң орнида Садоқни каһин қилип қойди.  
36 Андин кейин падишаһ Шимийни қичқирип униңға ейтти: «Йерусалимда 
өзәңгә бир өй ясап, һеч йәргә чиқмай анда олтарғин.  37 Чүнки тайин билгинки, 
сән чиқип Қидрон җилғисидин өткән күндә шәксиз өлисән. Сениң қениң өз 
бешиңға кәлсун» деди.  38 Шимий падишаһқа: «Хоҗам падишаһ ейтқан сөзи 
яхшидур. Қулуң хоҗам падишаһ ейтқандәк қилиду» дәп узун вақитқичә 
Йерусалимда олтарди.  
39 Үч йилдин кейин вәқә болдики, Шимийниң икки хизмәткари қечип, 
Гатниң падишаһи Акиш бән-Мааканиң қешиға барди. Шимийға: «Мана 
хизмәткарлириң Гатта екән» дәп хәвәр берилгәндә,  40 Шимий қопуп ешикини 
тоқуп, Гатқа меңип, өз хизмәткарлирини издигили Акишниң қешиға барди. 
Андин у йенип, өз хизмәткарлирини Гаттин елип кәлди.  41 Сулайманға: 
«Шимий Йерусалимдин Гатқа берип кәлди» дәп хәвәр берилгәндә,  42 падишаһ 
Шимийни қичқартип, униңға ейтти: «Сени Худавәндә билән қәсәм қилдуруп, 
саңа несиһәт берип: ‹ Тайин билгинки, чиқип бирәр йәргә барған күнүңдә 
шәксиз өлисән› дәп саңа ейтмидимму? Өзәң: ‹ Мән аңлиған сөз яхшидур› дәп 
маңа ейттиң.  43 Ундақ болса, немишкә өзәң Худавәндә билән қилған қәсәмни 
тутмай, мән саңа буйруған буйруқиниму тутмидиң?» деди.  44 Падишаһ 
Шимийға йәнә сөз қилип: «Сән атам Давутқа қилған һәммә яманлиқни 
билип, өз көңлүңдә мәлум қилисән. Әмди Худавәндә яманлиқиңни өз 
бешиңға яндуриду.  45 Лекин Сулайман падишаһ бәрикәтлинип Давутниң 
тәхти Худавәндиниң алдида әбәдкичә мәзмут турсун» деди.  46 Падишаһниң 
буйруқи билән Йәһоядаһниң оғли Бәная чиқип, уни уруп өлтүрди. 
Падишаһлиқ болса Сулайманниң қолида мәзмут болди.  
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Сулайман Худадин даналиқ сорайду

3 1 Сулайман Мисирниң падишаһи Фирәвн билән қудилиқ мунасивәт 
орнитип, Фирәвнниң қизини хотунлуққа елип, өз ордисини, 

Худавәндиниң бәйти билән Йерусалимниң чөрисидики сепилни ясап 
болғичилик уни Давутниң шәһиригә киргүзүп олтарғузди.  2 Лекин у 
күнгичилик Худавәндиниң исмиға бир бәйт ясалмиғини үчүн хәлиқ егиз 
йәрләрдә қурбанлиқ қилатти.  3 Сулайман Худавәндини дост тутуп, атиси 
Давутниң қанунлириға әмәл қилатти. Лекин егиз йәрләрдә қурбанлиқ 
қилип, хушбуй исриқ яндуратти.  
4 Падишаһ қурбанлиқ қилғили Гибийонға барди, чүнки у йәр һәммидин 
чоң қурбанлиқ егизлики еди. Сулайман у йәрдики қурбангаһта бир миң 
көйдүридиған қурбанлиқни өткүзди.  5 Гибийонда Худавәндә Сулайманға 
кечиси бир чүштә көрүнди. Худа сөзләп:
 «Саңа беридиғинимни мәндин сориғин» дәп ейтти.  

6 Сулайман ейтти:

 «Бәндәң атам Давут сениң алдиңда ишәшлик көңүллүк болуп, адиллиқ қилип, 
тоғра болуп, сән билән йүргини үчүн сән униңға чоң мәрһәмәт көрситәттиң. 
Бу чоң мәрһәмәтни униңға сақлап, бу күндикидәк өз тәхтидә олтарғили 
униңға бир оғул бәрдиң.  7 Әмди әй Тәңрим Худавәндә, өз бәндәңни атам 
Давутниң орнида падишаһ қилдиң. Амма мән яш бир йигит болуп чиқиш-
киришни билмәймән.  8 Өз бәндәң сән илғиған хәлқиңниң арисида туриду. 
У хәлиқ һесабсиз болуп, толилиқи үчүн саниғили болмайду.  9 Өз бәндәңгә 
хәлқиңниң үстидә һаким болуп, яхши билән яманни пәриқ әтсун дәп пәмлик 
көңүл бәргин. Болмиса ким бу чоң хәлқиңгә һакимлиқ қилалайду?» деди.  

10 Сулайманниң шундақ нәрсиләрни сориғини Худавәндигә яхши көрүнди.  
11 Худа униңға ейтти:

 «Сән шундақ нәрсиләрни сорап, хаһи өзәң үчүн узун өмүр тилимәй, хаһи 
өзәң үчүн дөләт тилимәй, хаһи дүшмәнлириңниң җанлирини соримай, 
бәлки тоғра һөкүм қилғили өзәң үчүн пәм талиғиниң үчүн,  12 мана сениң 
сөзүңгә мувапиқ қилдим. Мана саңа ундақ дана вә пәмлик көңүл беримәнки, 
сәндин илгири сениң охшишиң болмай, сәндин кейин саңа охшаш бириму 
қопмайду.  13 Сән тилимигән нәрсини һәм саңа бәрдим, йәни дөләт билән 
иззәт бәрдим. Шундақки, сениң һәммә өмрүңдә падишаһларниң арисида 
охшишиң болмайду.  14 Әгәр мениң йоллиримда йүрүп, атаң Давут қилғандәк 
қанун билән әмирлиримни тутсаң, саңа узун өмүр беримән» деди.  



ПАДИШАҺЛАР  1-қисим 10

15 Сулайман ойғанғанда мана бир чүш екән. У өзи Йерусалимға келип, 
Худавәндиниң әһдә сандуқиниң алдиға кирип туруп, көйдүридиған 
қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқи өткүзүп, һәммә хизмәткарлириға бир 
зияпәт қилди.  

Сулайман даналиқ билән һөкүм қилиду

16 У вақит икки паһишә хотун падишаһқа келип, униң қешида турди.  
17 Хотунларниң бири ейтти: «Әй мениң хоҗам, мән билән бу хотун бир өйдә 
олтаримиз. Мән униң билән бир өйдә туруп, бир балини туғдум.  18 Мән 
балини туғуп, үч күндин кейин бу хотун һәм бир бала туғди. Биз иккәйлән 
анда олтиришуп, ғәйрий киши биз билән өйдә йоқ еди. Ялғуз биз иккәйлән 
өйдә едуқ.  19 Бир кечидә бу хотунниң балиси өлди, чүнки уни бесип өлтүргән 
еди.  20 Йерим кечидә у қопуп, дедикиң ухлиғанда йенимдин оғлумни тартип, 
өз қучиқиға селип, өзиниң өлгән балисини мениң қучиқимға салди.  21 Әтиси 
қопуп, баламни емитәй десәм, мана өлүк туриду. Лекин әтигәндә сәпселип 
бақсам, мана мән туққан бала әмәс еди» деди.  22 Йәнә бир хотун ейтти: «Яқ 
ундақ әмәс. Тирик қалғини мениң оғлум. Өлгини сениң оғлуң болиду». 
Лекин авалқиси ейтти: «Яқ, лекин өлгини сениң оғлуң. Тирик қалғини мениң 
оғлум болиду» дәп падишаһниң алдида талишип турди.  
23 Падишаһ ейтти: «Бири: ‹ Тирик қалғини мениң оғлум, өлгини сениң оғлуң› 
дәйду. Амма йәнә бири: ‹ Яқ, бәлки өлгини сениң оғлуң, тирик қалғини мениң 
оғлум› дәйду» деди.  24 Падишаһ: «Маңа бир қилич елип келиңлар» дәп ейтти. 
Улар қилични падишаһқа елип кәлгәндә,  25 падишаһ ейтти: «Тирик балини 
оттуридин кесип, икки һәссә қилип, йеримини униңға, йәнә бир йеримини 
буниңға бериңлар.  26 У вақит тирик балиниң аниси падишаһқа ейтти: «Әй 
хоҗам, тирик балини һәргиз өлтүрмәй, униңға бәргин» деди, чүнки униң 
ичи өз оғли үчүн көйди. Лекин йәнә бири: «Уни хаһи мениңки хаһи сениңки 
қилмай, оттуридин кесиңлар» деди.  27 Падишаһ җавап берип: «Тирик 
балини өлтүрмәй, у хотунға бериңлар. Униң аниси удур» деди.  28 Исраилниң 
һәммиси падишаһ қилған һөкүм тоғрисидин аңлиғанда падишаһтин қорқти, 
чүнки һөкүм қилғили униңда Худаниң һекмити бар болғинини көрди.  

Сулайманниң әмәлдарлири

4 1 Сулайман падишаһ пүтүн Исраилниң үстидә падишаһ еди.  
2 Униң улуқ адәмлири шулар,

 йәни Садоқниң оғли Азаряниң өзи каһин болуп,  
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3 Шишаниң оғуллири Елихорәф билән Ахия катиплар еди.
 Ахилудниң оғли Йәһошафат вәзир болуп,  
4 Йәһоядаһниң оғли Бәная қошунниң үстидә еди.
 Садоқ билән Абятар болса каһинлар еди.  

5 Натанниң оғли Азаря мәнсәпдарларниң үстидә болуп,
 Натанниң йәнә бир оғли Забуд каһин болуп падишаһниң дости еди.  
6 Ахишар ординиң үстидә болуп
 Абданиң оғли Адонирам баҗ-алванниң назарәтчиси еди.  

7 Сулайман болса падишаһниң өзиниңки билән өйиниң йемәк-ичмәк 
тоғрисидин хәвәр алғили он икки баш мәнсәпдарни пүтүн Исраилниң үстигә 
қойди. Һәр бири йилда өз айида шу һаҗәтләрдин хәвәр елишқа қоюлди.  
8 Уларниң исимлири бу, йәни 

 Әфраимниң тағлириниң үстидә турған Бән-Хур,  
9 Мақаз билән Шаалбим, Бәйт-Шәмәш билән Елон-бәйт-Хананниң үстидә 
турған Бән-Дәкәр,  
10 Арубот билән Сокоһ вә пүтүн Хәфәрниң жутиниң үстидә турған Бән-Хәсәд,  
11 пүтүн Нафат-Дорниң үстидә туруп, өзи Сулайманниң қизи Тафатни 
хотунлуққа алған Бән-Абинадаб,  
12 Таанак билән Мәгиддониң үстидә туруп, Йизрәәлниң төвинидики 
Заританниң йенида болған пүтүн Бәйт-Шеанниң үстидә қоюлуп Бәйт-
Шеандин тартип Абәл-Мехола билән Йокмеамниң у тәрипигичә баш болуп 
өзи Ахилудниң оғли болған Баана.  
13 Гилиядниң үстидә туруп, Манассәниң оғли Яирға тәвә йәрлири болуп, 
Гилияд жутида болған кәнтләрниң үстидә қоюлуп, өзи һәм Башандики 
Аргобниң жути билән анда бар сепиллик болуп, мис балдақлири билән иһатә 
қилинған атмиш чоң шәһәргиму баш қилинған Бән-Гебәр,  
14 Маханаимниң үстидә туруп, өзи Иддониң оғли болған Ахинадаб,  
15 Нафталиниң үстидә туруп, өзи Сулайманниң қизи Басиматни хотунлуққа 
алған Ахимааз,  
16 Ашәр билән Беалотниң үстидә туруп, өзи Хушайниң оғли болған Баана,  
17 Иссакарниң үстидә туруп, өзи Паруаһниң оғли болған Йәһошафат,  
18 Бәняминниң үстидә туруп, өзи Еланиң оғли болған Шимий,  
19 аморийларниң падишаһи Сихон билән Башанниң падишаһи Огға тәвә 
болған Гилияд жутиниң үстидә туруп, өзи Уриниң оғли болған Гебәр еди. 
Мәзкурлар болса жутниң ялғуз бир баш мәнсәпдариниң тегидә еди.  
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20 Йәһуда билән Исраилниң толилиқи деңизниң четидики қум данилириниң 
толилиқидәк еди. Улар болса йәп-ичип хушлуқ қилатти.  

Сулайманниң дөлити вә шөһрити

5 1 Сулайман болса дәриядин тартип филистинийләрниң жути билән 
Мисирниң чегрисиғичә һәммә мәмликәтләрниң үстидә сәлтәнәт 

қилатти. Улар тартуқ кәлтүрүп, Сулайманға униң пүтүн өмридә хизмәт 
қилатти.  2 Сулайманниң өйигә һәр күндә йәп-ичмәк үчүн оттуз кор тасқиған 
ун, атмиш кор рәсмийчә ун,  3 он бордиған кала, яйлақтин елинған йигирмә 
кала вә йүз қой лазим еди. Буниңдин башқа буға, кийик вә кичик буғилар 
керәк болуп бордиған тохулар һәм лазим келәтти.  4 Чүнки у өзи Тифсаһтин 
тартип Газағичә дәрияниң бу тәрипидики һәммә жутларниң үстидә сәлтәнәт 
қилатти вә униң чөрисидики һәммә тәрәпләр тинич еди.  5 Шундақки, 
Сулайманниң пүтүн өмридә Дандин тартип Бәршебағичә Йәһуда билән 
Исраилниң адәмлириниң һәр бири өз үзүм тели билән әнҗир дәриғиниң 
тегидә аман-есән олтаратти.  
6 Сулайманниң қириқ миң қошма һарву атлириниң еғиллири болуп, он 
икки миң атлиқ бар еди.  7 Мәзкур баш мәнсәпдарлириниң һәр бири өз 
айида Сулайман падишаһқа вә униң дастихиниға кәлгәнләрниң һәммисигә 
лазим болидиған йәп-ичкүлүктин һеч нәрсә кам болмиғидәк хәвәр алатти.  
8 Хәлиқниң өзи һәр биригә буйрулғандәк атлар билән арғимақлар үчүн арпа 
билән саман баш мәнсәпдарлар бар йәргә елип келәтти.  
9 Худа Сулайманға наһайити көп һекмәт билән пәм ата қилип, деңизниң 
четидики қумдәк көңүл кәңликини бәрди.  10 Шундақки, Сулайманниң 
һекмити һәммә шәриқтикиләрниң һекмитидин ешип, Мисирдикиләрниң 
һекмитидин зиядә еди.  11 У һәммә башқа адәмләрдин дана болуп, әзраһлиқ 
Етандин вә Махолниң оғуллири Һеман, Калкол вә Дарда дегәнләрдин дана 
еди. Униң шөһрити чөрисидики һәммә хәлиқниң арисида йейилди.  12 У 
өзи үч миң тәмсил сөзи чиқарди вә униң шеирлири бир миң бәш еди.  
13 Ливандики кедир дәриғидин тартип тамдин чиққан зупа гияһиғичә 
дәрәқ гияһларни баян қилатти. У һәм һайванларни, учарқанатларни, 
өмиләйдиған җаниварларни вә белиқларни баян қилатти.  14 Сулайманниң 
һекмитини аңлайли дәп, һәммә хәлиқләрдин адәмләр келип, униң 
һекмитиниң шөһритини аңлиған йәр йүзидики һәммә падишаһлардин 
кишиләр келәтти.  
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Худавәндиниң бәйтини ясашқа тәйярлиқ қилиниду
15 Тирниң падишаһи Хирам: «Униң атисиниң орнида Сулайманни падишаһ 

болғили мәсиһлиди» дәп аңлап, өз хизмәткарлирини Сулайманниң қешиға 
әвәтти, чүнки Хирам һемишә Давутниң дости болған еди.  16 Сулайман Хирамға 
сөз әвәтип ейтқуздики:  17 «Өзәң билисәнки, атам Давут чөрисидики җәңләр 
үчүн өз Тәңри Худавәндиниң исмиға бир бәйт ясиялмиди. Лекин Худавәндә 
униң дүшмәнлирини пути астиға қойди.  18 Әмди Тәңрим Худавәндә һәммә 
тәрәптин маңа арам бәрди. Һеч зит турғучи һеч бир бала йоқтур.  19 Униң 
үчүн Тәңрим Худавәндиниң исмиға бир бәйт ясай дәп, нийәт қилдим. 
Худавәндә һәм атам Давутқа сөз қилип: ‹ Мән сениң орнуңда өз тәхтиңгә 
олтарғузидиған оғлуң мениң исмимға бир бәйт ясайду› дәп ейтқан еди.  
20 Әмди Ливанда маңа кедир дәрәқлири кәстүргин. Мениң хизмәткарлирим 
сениң хизмәткарлириңға һәмдәм болуп турсун. Сән тохтитидиғиниңға 
мувапиқ хизмәткарлириңниң әҗрини бәлгүләп саңа төләймән. Билисәнки, 
һеч ким сидонийлардәк дәрәқ кәскили уста әмәс» деди. 
21 Хирам Сулайманниң сөзини аңлиғанда тола хуш болуп ейтти: «Бу чоң 
хәлиққә сәлтәнәт қилғили Давутқа ундақ дана оғул бәргән Худавәндигә бу 
күн һәмдусана болғай» деди.  22 Хирам Сулайманға киши әвәтип ейтқуздики: 
«Сән маңа әвәткән хәвәрни аңлап, қобул туттум. Кедир яғичи билән 
қариғай яғичи тоғрисидин сориғиниңниң һәммисини қилимән.  23 Мениң 
хизмәткарлирим яғачни Ливандин деңизға кәлтүргәндә мән сал бағлап, 
деңиз билән сән маңа дегән йәргә әвәтип, қуруқлуққа салдуримән. У йәрдә 
сән яғачни тапшурувалғайсән. Сән һәм сориғинимни қилип, өй хәлқимгә 
йегүлүкни бәргәйсән» деди.  
24 Хирам Сулайманға униң халиғинидәк кедир яғичи билән қариғай яғичини 
бәрди.  25 Сулайман Хирамға йигирмә миң кор буғдай, йигирмә кор зәйтун 
йеғини униң өй хәлқиниң йегүлүки үчүн әвәтти. Һәр йил Сулайман Хирамға 
шунчилик берәтти.  26 Худавәндә Сулайманға вәдә қилғандәк униңға һекмәт 
бәргән еди. Хирам билән Сулайманниң арисида достлуқ болуп иккилиси 
әһдә бағлашти.  
27 Сулайман падишаһ пүтүн Исраилдин ишлигүчиләрни һашарға тутатти 
вә ишлигүчиләрниң сани оттуз миң еди.  28 Буларни нөвәт билән һәр айда 
он миңни Ливанға әвәтәтти. Шундақки, улар бир ай Ливанда туруп, икки 
ай өйдә туратти. Адонирам бу ишларниң үстидә туратти.  29 Сулайманниң 
йәтмиш миң йүк көтәргүчиси болуп, тағларда сәксән миң таш кесидиған 
һүнәрвәнлири бар еди.  30 Сулайман ишниң үстидә қойған мәнсәпдарлардин 
башқа ишләйдиған хәлиқниң үстидә үч миң үч йүз назарәтчи туратти.  
31 Падишаһ буйруғандәк: бәйтниң ули йонулған таштин селинсун дәп, улар 
чоң вә қиймәт ташларни кесип кәлтүрди.  32 Сулайманниң тамчилири билән 
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Хирамниң тамчилири вә гиблийлар қошулуп өйни ясимақ үчүн, һәм яғачни, 
һәм ташларни растлап қойди.  

Худавәндиниң бәйтиниң қурулуши

6 1 Бәни-Исраил Мисирдин чиққандин тартип төрт йүз сәксининчи йили 
Сулайманниң Исраилниң үстидики сәлтәнитиниң төртиничи йилиниң 

иккинчи айида, йәни Зив айида у өзи Худавәндиниң бәйтини ясиғили 
башлиди.  2 Сулайман падишаһ Худавәндигә ясиған бәйтниң узунлуқи атмиш 
гәз, тоғриси йигирмә гәз вә егизлики оттуз гәз еди.  3 Бәйтниң алдидики 
айванниң узунлуқи бәйтниң тоғриси билән баравәр болуп, йигирмә 
гәз еди. Бәйтниң алдидики шу айванниң тоғриси он гәз еди.  4 У бәйткә 
пәнҗириләрму салди. Пәнҗириләр йепиқлиқ болуп, язилири хадидин 
ясалған еди.  5 Бәйтниң чөрисидә темини яндиған бир ташқириқи имарәтни 
ясиди. Шу өзи бәйтниң тамлириниң чөрисидә селинип, һәм муқәддәс-
ханини һәм һәммидин муқәддәс-ханини яндиған еди. Бу имарәтниң ичидә 
бәйтниң чөрисидә һуҗрилар ясиди.  6 Ташқириқи имарәтниң төвәнки 
қәвитиниң тоғриси бәш гәз, оттура қәвәтниң тоғриси алтә гәз вә үчинчи 
қәвәтниң тоғриси йәттә гәз еди, чүнки бәйтниң тамлирида җәгилири 
үчүн төшүк қилмақ лазим кәлмигәй дәп, бәйтниң тамлириниң ташқириқи 
тәрәплиридә тәкчиләр қилған еди.  7 Бәйт ясалғанда елип кәлмәстә тәйяр 
қилинған ташлардин бена қилинди. Униң үчүн уни ясиған вақтида болқа 
я палта я башқа төмүр әсваблириниң авази анда аңланмайтти.  8 Оттура 
һуҗриниң ишики бәйтниң оң тәрипидә болуп, бир жуймилақ пәләмпәй 
билән оттура қәвәткә вә оттура қәвәттин үчинчи қәвәткә чиқилатти.  9 Бу 
тәриқидә у бәйтни ясап тәйяр қилди. Бәйтниң ичини тахтилар вә кедир 
яғичи билән қаплиди.  10 Бәйтниң чөрисидики ташқириқи имарәтниң 
қәвәтлириниң егизликини бәш гәздин қилди. Шу имарәт кедир җәгилири 
билән бәйткә тутишиқлиқ еди.  
11 Худавәндиниң сөзи Сулайманға келип шундақ ейттики:  12 «Сән маңа 
ясап турған бәйт болса шундақки, әгәр сән қанунлиримға мувапиқ йүрүп, 
әһкамимни тутуп, әмирлиримни сақлап уларға мувапиқ йүрсәң, мән атаң 
Давутқа ейтқан сөзүмни сән тоғрилиқ беҗа кәлтүрүп,  13 бәни-Исраилниң 
арисида макан тутуп, өз хәлқим Исраилни ташлимаймән» деди.  
14 Сулайман бәйтни ясап тәйяр қилди.  15 Тамларниң ич тәрипини кедир 
тахтилири билән қаплиди. Бәйтниң ичини тегидин тартип торусиғичә яғач 
билән қаплап, тегини қариғай тахтилири билән япти.  16 Узунлиқи йигирмә 
гәз болған ичкирки ханини тегидин тартип торусиғичә кедир тахтилири 



 15 ПАДИШАҺЛАР  1-қисим

билән қаплиди. Ичкирки ханини өзигә бир илһамгаһ, йәни һәммидин 
муқәддәс хана қилди.  17 Униң алдидики өй, йәни муқәддәс-ханиниң 
узунлуқи қириқ гәз еди.  18 Өйниң ичи қапақ билән ечилған гүлләрниң 
сүритидә нәқиш қилинған кедир тахтилири билән шундақ қапланған едики, 
һеч таш көрүнмәйтти.  19 Бәйтниң ичкиридә Худавәндиниң әһдә сандуқини 
анда қоймақ үчүн илһамгаһни тәйяр қилди.  

20 Узунлиқи йигирмә гәз, тоғриси йигирмә гәз, егизлики йигирмә гәз 
болған илһамгаһни сап алтундин қаплиди. Униң алдида кедир яғичи 
билән қапланған бир қурбангаһни салди.  21 Бәйтниң ичи сап алтун билән 
қаплап, илһамгаһниң алдида алтун зәнҗирлиридин бир тосалғуни қилди. 
Илһамгаһни һәм алтун билән қаплиди.  22 Бу тәриқидә пүтүн бәйтни алтун 
билән қаплиди. Шундақки, пүтүн бәйтниң ичи алтун билән қаплақлиқ 
болди. Илһамгаһқа тәәллуқ болған қурбангаһни һәм алтун билән қаплиди.  
23 У өзи зәйтун яғичидин икки керубниң сүритини қилдуруп, илһамгаһта 
салди. Бириниң егизлики он гәз еди.  24 Бир керубниң бир қанитиниң 
узунлуқи бәш гәз вә керубниң йәнә бир қанитиниң узунлуқи һәм бәш гәз 
еди. Шундақки, бир қанитиниң учидин йәнә бир қанитиниң учиғичә он гәз 
еди.  25 Йәнә бир керубниң егизлики һәм он гәз еди. Икки керубниң өлчими 
билән сүрити охшаш еди.  26 Бир керубниң егизлики он гәз болуп, йәнә 
бир керубниңки һәм шундақ еди.  27 Керубларни ичкирки ханида қойди. 
Керублар болса қанатлирини йейип турди. Шундақки, бириниң қанити 
бир тамға тәккүзүп, иккинчи керубниң қанити йәнә бир тамға тәккүзүп, 
иккилисиниң қанатлири ханиниң оттурисида бир-биригә йетишип турди.  
28 У өзи керубларни алтун билән қаплатти.  
29 Бәйтниң һәммә тамлириниң ич чөрисини керуб билән хорма дәрәқләрниң 
сүрәтлири вә ечилған гүлләрниң сүрәтлири билән нәқиш қилди. Һәм 
ичкирки ханини вә һәм ташқириқи ханини шундақ зиннәтлиди.  30 Бәйтниң 
тегини, һәм ичкирки ханида, һәм ташқириқи ханида алтун билән қаплиди.  
31 Илһамгаһқа киридиған җайда зәйтун яғичидин етилгән қуш қанатлиқ 
ишикләр салди. Ишикниң кешики бәш часа еди.  32 Зәйтун яғичидин етилгән 
у қуш қанатлиқ ишикни керублар, хорма дәрәқләр вә ечилған гүлләр 
билән нәқиш қилип зиннәтләп, алтун билән қаплап, керуб билән хорма 
дәрәқлириниң сүрәтлиригә орнитип қойди.  33 Бәйтниң ишиклиригә зәйтун 
яғичидин етип, төрт часиниң сүритидә болған кешәкләр селип,  34 қариғай 
яғичидин икки ишик ясиди. Бу икки ишикниң һәр бири икки қанатлиқ 
болуп, қанатлири қатлинип йепилип-ечилатти.  35 Уларни керублар, хорма 
дәрәқләр вә ечилған гүлләр билән нәқиш қилип, алтун билән қаплап, нәқиш 
сүрәтлириниң үстидә орнатти.  
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36 Ичкирки һойлиниң темини үч қат йонулған таш билән бир қат йонулған 
кедир хадилиридин ясиди.  
37 Төртиничи йилида Зив айида Худавәндиниң бәйтиниң ули селинди  38 вә 
он биринчи йилида Бул айида, йәни сәккизинчи айда бәйтниң һеч нәрсиси 
қалмай, нусхисиға мувапиқ тамам тәйяр болди. У уни йәттә йилда ясап 
болди.  

Сулайманниң ордиси

7 1 Амма Сулайман өз ордисини он үч йилда ясап туруп, ордисини тамам 
қилди.  2 Ливан җаңгилиниң яғичидин ясалған өйниң узунлуқини йүз 

гәз, тоғрисини әллик гәз вә егизликини оттуз гәз қилди. Кедир яғичидин 
төрт қатар түврүк қилип, түврүкләрниң үстидә кедир хадилири салди.  
3 Түврүкләрниң төписидики һуҗриларниң өгүзи кедир яғичидин еди. 
Түврүкләрниң сани қириқ бәш болуп, һәр қатарда он бәштин еди.  4 Униң 
үч қәвәт җәгилири бар еди. Бир-бириниң уттурида селинған үч қатар 
пәнҗирилири һәм бар еди.  5 Һәммә ишик билән кешәкләр хадилардин 
қилинип, төрт часа еди. Пәнҗириләр қатар болуп бир-бириниң уттурида 
еди.  6 Түврүклүк айванниң узунлуқини әллик гәз, тоғрисини оттуз гәз қилди. 
Униң алдида йәнә бир айванни ясап, буниң алдида түврүкләр билән пәләмпәй 
салди.  7 Андин кейин тәхт үчүн бир айванни, йәни һөкүмәт айванини ясиди. 
Шу өзи һөкүм сүридиған җай еди. У айван тегидин торусиғичә кедир яғичи 
билән қапланған еди.  8 Өзи олтаридиған өйи йәнә бир һойлидә селинип 
мәзкур өйгә охшаш қилинди. Сулайман өзи Фирәвнниң қизи болған хотуниға 
шу айванға охшаш бир өйни ясап бәрди.  9 Буниң һәммиси улидин тартип 
өгүзгичә қиймәт ташлардин ясалған еди. Бу ташлар тайин өлчимигә мувапиқ 
қилинип, һәм ич, һәм таш йүзи һәрә билән кесилгән еди. Ташқиридики 
һәммиси та һойлиниң чоң темиғичә һәм шундақ ташлар билән ясалған еди.  
10 Ул өзи чоң вә қиймәт ташлардин қилинған еди. У ташларниң узунлуқи он 
гәздин сәккиз гәздин еди.  11 Уларниң үстидә қиймәт ташлар, йәни тайин 
миқдарға мувапиқ йонулған ташлар бекитилип кедир хадилири селинған 
еди.  12 Чоң һойлиниң чөрисидики там үч қат йонулған таштин вә бир қат 
йонулған кедир хадилиридин ясалған еди. Худавәндиниң бәйтиниң ичкирки 
һойлисиниң теми вә һәм бәйтниң айвани шундақ ясалған еди.  

Уста мискәр Хирамниң Худавәндиниң бәйтидики ишлири

13 Сулайман падишаһ Тирдин Хирамни кәлтүрди.  14 Бу киши Нафтали 
қәбилисидин болған бир тул хотунниң оғли еди. Униң атиси тирлиқ бир 
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мискәр еди. Хирам тола һошияр пәмлик болуп, һәммә мискәрлик һүниридә 
уста еди. У Сулайман падишаһниң қешиға келип, униң һәммә шундақ ишини 
қилди.  
15 У өзи мистин икки түврүкни тәйяр қилди. Һәр бир түврүкниң узунлуқи 
он сәккиз гәзлик болуп, он икки гәзлик шойна һәр бир түврүкниң чөрисини 
чағлиғили кәтти.  16 Бу түврүкләрниң үстидә қоймақ үчүн мистин икки 
таҗни ясап қойди. Бир таҗниң егизлики бәш гәз, йәнә бир таҗниң егизлики 
һәм бәш гәз еди.  17 Түврүкләрниң үстидә қоюлған таҗлар торға охшаш 
зиннәтләр вә зәнҗирләрдин ясалған һалқилар билән зиннәтләнгән еди. 
Бир таҗниң йәттә қәвәт шундақ зиннәтлири бар еди. Йәнә бир таҗниң һәм 
шундақ йәттә қәвәт зиннәтлири бар еди.  18 Бу түврүкләрни шундақ ясидики, 
анар сүрәтлириниң төписидики таҗни япқан зиннәтләрниң бир қәвитиниң 
чөрисигә икки зиннәтлик һалқини бағлиди. Вә йәнә бир таҗни һәм шундақ 
зиннәтлиди.  19 Айвандики түврүкләрниң таҗлири нилупәрниң сүритидә 
қилинип, егизлики төрт гәздин еди.  20 Бу икки түврүкләрниң таҗлирида 
қуббиға охшаш болған һәссисиниң үстидә тор зиннитини яндиған қуйма 
анар сүрәтлири бар еди. Йәнә бир таҗниң чөрисидә анар қатар-қатар болуп, 
сани икки йүз еди.  21 Түврүкләрни бәйтниң айванида турғузди. Оң тәрипидә 
қойған түврүкниң исмини Якин дәп атап, чәп тәрипидики түврүкниң исмини 
Боаз дәп атиди.  22 Түврүкләрниң төписи нилупәр сүритидә қилинған еди. 
Буниң билән түврүкләрниң иши тәйяр болди.  

23 У өзи мистин бир көл һәм қуйди. Униң бир четидин йәнә бир четигичә он 
гәз келәр-иди. Униң чөриси тамам жуймилақ болуп егизлики бәш гәз еди. 
Униң чөрисини чағлиғили оттуз гәзлик бир шойна кәтти.  24 Униң чөрисидә 
ләвниң тегидә қапақларниң сүритидә болған зиннәтләр қилинған еди. 
Булар көлниң чөрисидә һәр бир гәз өлчимидә ондин қоюлған еди. Қапақ 
сүрәтлири икки қатар қоюлуп, көл билән баравәр қуюлған еди.  25 Мис көли 
он икки кала сүритиниң үстидә турди. Буларниң үчи шимал тәрипигә, үчи 
җәнуб тәрипигә, үчи ғәрб тәрипигә вә үчи шәриқ тәрипигә йүзләнгән еди. 
Буларниң үстидә мис көли селинған еди. Уларниң арқиси ич тәрипигә 
еди.  26 Мисниң қелинлиқи қол тоғрисиниң миқдаричә болуп көлниң леви 
пиялиниң левидәк қилинип шәкли ечилған нилупәрдәк еди. Униң өзидә 
икки миң бат су кәмлинәтти.  
27 Буниңдин башқа у өзи мистин он дас тәглики етип қойди. Һәр бир тәглики 
узунлуқи төрт гәз, тоғриси һәм төрт гәз болуп егизлики үч гәз еди.  28 Шу 
дас тәгликлири шундақ ясалған едики, уларниң янлирида бирдин гирвәк 
бар еди. Булар җазиларниң оттурисида орнитилған еди.  29 Җазиларниң 
оттурисидики гирвәкләрдә вә һәм җазиларниң үст тәрипидә шир, буқа вә 
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керубларниң сүрәтлири бар еди. Шир билән буқа сүрәтлириниң төвинидә 
зуннардәк саңгилап турған гүл сүрәтлири бар еди.  30 Һәр бир дас тәгликиниң 
мистин етилгән оқлири бар төрт мис чақлири бар еди. Дас тәгликиниң 
төрт путиниң бирдин бирдин дийики бар еди. Бу дийәкләр дасниң тегидә 
турмақ үчүн қоюлған еди. Вә һәр бириниң уттурида гүл һалқилири нәқиш 
қилинған еди.  31 Дас тәгликиниң ағзи өзиниң канариниң ичидә болуп, 
канариниң өзи астидин үстүнигичә бир гәз өлчими келип, ағзи жуймилақ 
болуп, дасқа мувапиқ қилинип тоғриси бир йерим гәз еди. Униң ағзида 
һәм нәқиш зиннәтлири бар еди. Лекин гирвәклири жуймилақ болмай, төрт 
часа еди.  32 Төрт чеқи гирвәкләрниң төвинидә болуп оқлири билән дас 
тәгликигә бекитилгән еди. Һәр чақниң егизлики бир йерим гәз еди.  33 Чақлар 
һарву чақлиридәк қилинған еди. Уларниң оқлири, қазанлири, қасқанлири 
вә тирәклириниң һәммиси қуюлған еди.  34 Һәр бир дас тәгликиниң 
бурҗәклиридә бирдин төрт дийики болуп, бу дийәкләр дас тәглики билән 
бир қуюлған еди.  35 Һәр бир дас тәгликиниң үстидә йерим гәз егиз бир 
жуймилақ даирә бар еди вә һәр бир дас тәгликиниң үстидики дийәклири 
билән гирвәклири даирә билән бир қилинған еди.  36 У өзи дийәкләрниң 
билән гирвәкләрниң тахтайлирида керуб, шир вә хорма дәрәқлириниң 
сүрәтлирини патқичилик һәр биридә нәқиш қилип, чөрисидә гүл һалқилири 
һәм нәқиш қилди.  37 Шу тәриқидә һәммә он дас тәгликини тәйяр қилди. 
Һәммиси бир нусхида қоюлуп өлчими билән шәкил сүрити бир еди.  
38 У өзи мистин он дасни етип қойди. Һәр бир дасқа қириқ бат кәмлинип, 
һәр бир дасниң тоғриси төрт гәз еди. Он дас тәгликиниң һәр биригә бирдин 
дасни қилди.  39 Бәш дас тәгликини бәйтниң оң йенида вә бәшни бәйтниң чәп 
йенида қоюп, мис көлини бәйтниң оң йенида шәриқ-җәнуб тәрипидә қойди.  
40 Хирам шу дасларни етип, гүрҗәк билән қачиларниму етип тәйяр қилди. 
Хирам һәммисини шундақ қилип, Сулайман падишаһ униңға Худавәндиниң 
бәйти үчүн буйруған ишни пүткүзди.  
41 У өзи икки түврүкни ясап, у икки түврүкниң төписидики жуймилақ 
таҗларни етип, икки түврүкләрниң төписидики таҗларни япидиған 
тор зиннәтлирини қилди.  42 У икки тор зиннәтлири үчүн төрт йүз анар 
сүрәтлирини қилип, түврүкләрниң төписидики икки жуймилақ таҗларни 
япқили һәр бир тор зиннити үчүн икки қатар анар сүрәтлирини қойди.  
43 У һәм он дас тәглики билән дас тәгликлириниң төписидики он дасни 
тәйярлап,  44 мис көлини ясап, бу мис көлиниң тегидики он икки калини етип,  
45 қазанлар, гүрҗәкләр вә қачиларниму тәйяр қилди.  46 Хирам Худавәндиниң 
бәйти үчүн Сулайман падишаһқа әткән һәммә нәрсиләр пақирайдиған 
мистин еди. Падишаһ Иорданниң түзләңликидә Суккот билән Заританниң 
оттурисида буниң һәммисини лайдин етилгән қелипларда қойдурған еди.  
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47 Бу нәрсиләр наһайити тола болғини үчүн Сулайман уларни тартмай 
қойдурди. Униң үчүн мисниң вәзни мәлум болмиди.  
48 Сулайман Худавәндиниң бәйтигә лазим болидиған һәммә нәрсиләрни 
қилди, йәни алтун қурбангаһини тәқдим нанлирини қойидиған алтун 
җозини,  49 сап алтундин болған шамданларни әткүзүп, бәшни оң йенида 
вә бәшни чәп йенида илһамгаһниң алдида қойди. У гүл сүрәтлирини, 
чирағларни вә чирағ қисқачлирини һәм анда салди.  50 У пиялә билән 
пичақларни, қача билән тәхсиләрни вә сап алтундин болған исриқданларни 
қилдуруп, ичкирки өйниң, йәни һәммидин муқәддәс-ханиниң ишикләрни 
қилдуруп, ичкирки өйниң, йәни һәммидин муқәддәс-ханиниң ишиклириниң 
алтун гирәлирини вә бәйтниң муқәддәс-ханисиниң гирәлирини әткүзди.  
51 Сулайман падишаһ Худавәндиниң бәйти үчүн қилдурған һәммә иш тәйяр 
болғанда Сулайман атиси Давут Худавәндигә муқәддәс қилған күмүч билән 
алтун вә қачиларни кәлтүрүп, Худавәндиниң бәйтиниң хәзинисигә салди. 

Сулайман Худавәндиниң бәйтини Худаға атайду

8 1 Андин кейин Сулайман өзи Исраилниң һәммә ақсақаллирини вә һәм 
қәбилиләрниң башлирини, йәни бәни-Исраилниң ханиданлириниң 

чоңлирини қичқартип, Худавәндиниң әһдә сандуқини Давутниң шәһири 
Си'ондин елип чиқмақ үчүн Йерусалимға Сулайман падишаһниң қешиға 
җәм болсун дәп йиғдурди.  2 Буниң үчүн Исраилниң һәммә адәмлири 
Етаним айида, йәни йәттиничи айниң һейтида Сулайман падишаһниң 
қешиға берип йиғилди.  3 Исраилниң һәммә ақсақаллири кәлгәндә каһинлар 
әһдә сандуқини көтәрди.  4 Улар Худавәндиниң әһдә сандуқини җамаәтниң 
чедири билән чедирдики муқәддәс қачиларни елип чиқти. Каһинлар билән 
лавийлар буниң һәммисини елип чиқти.  5 Сулайман падишаһ өзи вә униң 
алдида йиғилған Исраилниң һәммә җамаити әһдә сандуқиниң алдида 
туруп, ундақ тола қой билән калини қурбанлиқ қилдики, толилиқи үчүн һеч 
саниялмиди.  
6 Каһинлар Худавәндиниң әһдә сандуқини бәйтниң илһамгаһиға, йәни 
һәммидин муқәддәс-ханиға елип кирип, керубларниң қанатлириниң 
тегидики җайда қойди.  7 Чүнки керублар әһдә сандуқи турған җайниң 
үстидә өз қанатлирини йейип турди. Шундақки, әһдә сандуқи билән 
балдақлириниң үсти керублардин йепилған еди.  8 Балдақлири болса ундақ 
узун едики, учлири илһамгаһниң алдидики муқәддәс-ханидин көрүнәтти, 
лекин ташқиридин көрүнмәйтти.  9 Әһдә сандуқиниң ичидә икки таш 
тахтисидин башқа нәрсә йоқ еди. Бәни-Исраил Мисир жутидин чиққандин 
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кейин Худавәндә улар билән әһдә қилинғинида Муса Хоребта туруп, уларни 
анда қойди.  
10 Каһинлар муқәддәс ханидин чиққанда бир булут Худавәндиниң бәйтини 
толтарди.  11 Шундақки, каһинлар булут сәвәбидин туруп қелип, хизмәт 
қилалмиди. Чүнки Худавәндиниң бәйти Худавәндиниң шан-шәрипидин 
толған еди.  12 У вақит Сулайман ейтти: «Худавәндә сөзләп: ‹ Мән қараңғулуқта 
макан тутай› дәп ейтти.  13 Буниң үчүн мән әмди саңа бир олтаридиған өй 
ясидимки, анда әбәдкичә олтарғайсән» деди.  
14 Андин падишаһ бурулуп, Исраилниң һәммә җамаитини мубарәклисә, 
Исраилниң һәммә җамаити анда өрә туруп турди.  15 У ейттики: «Исраилниң 
Тәңриси Худавәндигә һәмдусана болсун. Өз ағзи билән атам Давутқа вәдә 
қилған ишни өз қоли билән пүткүзди. У өзи сөз қилип:  16 ‹ Мән өз хәлқим 
Исраилни Мисирдин чиқарған күндин тартип исмим үчүн анда бир өй ясай 
дәп, Исраилниң һәммә қәбилилириниң арисида бир шәһәрни илғимидим, 
бәлки хәлқим Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилғили Давутни илғидим› дегән 
еди.  17 Амма атам Давут: ‹ Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң исмиға бир 
өй ясай› дәп өз көңлидә нийәт қилған еди.  18 Лекин Худавәндә атам Давутқа 
ейттики: ‹ Мениң исмимға бир өй ясиғили нийәт қилғиниңда көңлүңниң 
нийити яхшидур.  19 Амма шу өйни сән ясимайсән, бәлки сениң пуштуңдин 
чиқидиған өз оғлуң мениң исмимға өйни ясайду› дегән еди.  20 Әмди 
Худавәндә өз вәдисини беҗа кәлтүрди. Мән атам Давутниң орнида қопуп, 
Худавәндә вәдә қилғандәк Исраилниң тәхтидә олтирип, Исраилниң Тәңриси 
Худавәндиниң исмиға өйни ясидим.  21 Анда әһдә сандуқи үчүн бир җайни 
растлидим. Худавәндә уларни Мисир жутидин чиқарғанда ата-бовилиримиз 
билән түзгән әһдә тахтилири у сандуқта сақлиниду» деди.  
22 Андин Сулайман Исраилниң һәммә җамаитиниң һузурида Худавәндиниң 
қурбангаһиниң алдида туруп, қоллирини асман тәрипигә көтирип,  
23 ейттики:

 «Әй Исраилниң Тәңриси Худавәндә, хаһи жукирида асманда, хаһи төвәндә 
йәрдә сәндәк Тәңри йоқтур. Өз бәндилириң пүтүн көңүллири билән алдиңда 
йүрсә, әһдә билән мәрһәмәтни сақлайсән.  24 Чүнки сән өз бәндәң атам 
Давутқа қилған вәдини беҗа кәлтүрдүң, өз ағзиң билән вәдә қилғиниңни бу 
күндикидәк өз қолуң билән пүткүздүң.  25 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.  26 Әй Исраилниң Худайи, сән өз бәндәң Давутқа 
ейтқан сөзлириң раст чиқсун.  
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27 Лекин Худа өзи бу аләмдә олтарамду? Мана асманлар билән асманларниң 
асмани сени сиғдуралмайду. Ундақ болса, мән ясиған өй сени қандақ 
сиғдуралайду.  28 Амма әй Тәңрим Худавәндә, өз бәндәңниң дуа билән 
илтиҗасиға қулақ селип, бәндәң бүгүн саңа қилған тиләкни аңлап,  29 өз 
көзлириңни бу өй билән җайниң тәрипигә кечә-күндүз очуқ тутқайсән. 
Униң тоғрисида ейтқансәнки: ‹ Мениң исмим анда турсун. Шундақки, бәндәң 
бу җайда қилидиған дуани аңлиғайсән.  30 Бәндәң билән хәлқиң Исраил бу 
җайда қилидиған дуани қулақ селип, сән асманда макан тутқан җайиңдин 
аңлиғин. Аңлиғиниңда уларни кәчүргәйсән.  
31 Бирким өз хошнисиға гуна қилип, униңға: ‹ Ант ичсун› дәп қәсәм қилиш 
буйрулуп, бу өйдә қурбангаһиңниң алдида қәсәм қилса,  32 сән асманда аңлап, 
әмәл қилип, өз бәндилириңгә адаләт қилип, гунакарни һөкүм қилип, униң 
ишлирини өз бешиға яндуруп, адил кишигә өз адалитигә мувапиқ һәққини 
бәргәйсән.  33 Хәлқиң Исраил саңа гуна қилғини үчүн дүшмәндин урулса, 
лекин сениң тәрипиңгә йенип, исмиңни етирап қилип, бу өйдә саңа дуа 
билән илтиҗа қилса,  34 сән асманда аңлап, өз хәлқиң Исраилниң гунайини 
кәчүрүп, уларни сән ата-бовилириға бәргән жутқа яндурғайсән.  35 Улар 
саңа гуна қилғини үчүн асман бағлинип ямғур яғмиса, лекин улар бу йәрдә 
саңа дуа қилип исмиңни етирап қилип, сән уларни тәңликкә салғиниңда өз 
гунайидин янса,  36 сән асманда аңлап, бәндилириңниң вә хәлқиң Исраилниң 
гунайини кәчүрүп, уларға маңидиған яхши йолни үгитип, өз хәлқиңгә мирас 
қилип бәргән жутуңниң үстигә ямғур яғдурғайсән.  
37 Әгәр жутта ачарчилиқ я ваба болса, зираәттә чавириш апити болса я униңға 
һал чүшсә, чекәткә я көк қурт чүшсә я дүшмән уларниң жутиниң шәһәрлиридә 
уларни қистиса, һәрнемә бала яки дәрд болса,  38 бирким я пүтүн хәлқиң 
Исраил һәрнемә дуа я илтиҗа қилип, уларниң һәр бири өз көңүл дәрдини 
билип, қоллирини бу өйниң тәрипигә сунса,  39 сән асмандики маканиңда 
аңлап, уларни кәчүрүп, әмәл қилип, көңүлни билгәч һәр биригә өз йоллириға 
мувапиқ яндурғайсән, чүнки ялғуз сән һәммә бәни-Адәмниң көңүллирини 
билисән.  40 Улар сән ата-бовилиримизға бәргән жутларда олтирип, өмриниң 
һәммә күнлиридә сәндин қорқсун дәп, шундақ қилғайсән.  
41 Сениң хәлқиң Исраил болмай, биганә болған киши сениң исмиң үчүн 
йирақ жуттин кәлсә,  42 сениң исмиң тоғрисида ишитип, қудрәт қолуң 
билән узитилған биликиң тоғрисида аңлиғанларниң бири келип, бу өйниң 
тәрипигә йүзлинип дуа қилса,  43 сән асманда өз маканиңда униңға қулақ 
селип, 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.  
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44 Әгәр өз хәлқиң сән уларни әвәткән йолда өз дүшмәнни билән соқушқили 
берип, сән илғиған шәһәргә қарап, мән исмиңға ясиған өй тәрипигә 
йүзлинип Худавәндигә дуа қилса,  45 сән асманда уларниң дуаси билән 
илтиҗасини аңлап, уларни һимайә қилғайсән.  46 Әгәр улар саңа гуна қилса, 
– гуна қилмайдиған киши йоқ әмәсму – сән уларға ғәзәплинип, уларни 
дүшмәнлириниң қолиға тапшурсаң вә булар уларни әсир қилип, йирақ 
яки йеқиндики дүшмәнниң жутиға елип барса,  47 лекин улар әсир болған 
жутта әқлигә келип, товва қилип, өзи әсир болған жутта саңа ялвуруп: ‹ 
Биз гуна қилип натоғра болуп яманлиқ қилдуқ дәп,  48 уларни әсир қилған 
дүшмәнләрниң жутида пүтүн көңлидин вә пүтүн җенидин сениң тәрипиңгә 
йенип сән уларниң ата-бовилириға бәргән жутниң тәрипигә тикилип сән 
илғиған шәһәрниң тәрипигә қарап, сениң исмиңға ясиған өйниң тәрипигә 
йүзлинип, саңа дуа қилса,  49 сән асманда өз маканиңда уларниң дуаси 
билән илтиҗасини аңлап, уларни һимайә қилип,  50 өз хәлқиңниң саңа 
қилған гунайи билән саңа қилған һәммә исянчилиқини кәчүрүп, уларға 
рәһим қилсун дәп, уларни әсир қилғанларниң алдида рәһим таптурғайсән.  
51 Сән өзәң төмүр тонуридәк болған Мисирдин чиқарған өз хәлқиң билән өз 
мирасиң улар әмәсму?  
52 Сениң көзлириң өз бәндәңниң ялвурушиға қарап, өз хәлқиңниң илтиҗа 
қилишиға очуқ болғай. Шундақки, һәрнемә сәндин тилисә, уларға 
қулақ салғайсән.  53 Чүнки сән өзәңгә мирас болмақ үчүн йәр йүзидики 
һәммә таипиләрниң арисидин уларни илғидиң. Әй Рәб Худавәндә, ата-
бовилиримизни Мисирдин чиқарғиниңда өз бәндәң Мусаниң васитиси 
билән ейтқиниңдәк қилдиң» деди.  

54 Сулайман Худавәндигә шу дуа билән тәләпни қилип болғанда қоллирини 
асман тәрипигә көтирип, Худавәндиниң қурбангаһиниң алдидики тиз пүкүп 
турған йеридин қопуп,  55 өрә туруп, Исраилниң һәммә җамаитини үнлүк 
аваз билән мубарәкләп ейттики:  

56 «Өз вәдисигә мувапиқ хәлқи Исраилға арам бәргән Худавәндигә һәмдусана 
болсун. У өз бәндиси Мусаниң васитиси биллә қилған һәммә яхши 
вәдилириниң һеч бир сөзи йәргә чүшмиди.  57 Тәңримиз Худавәндә ата-
бовилиримиз билән болғандәк биз билән болғай. У бизни ташлимай яки 
бизни рәт қилмисун.  58 Биз униң йоллирида йүрүп, өзи ата-бовилиримизға 
бәргән әмир билән қанун вә әһкамлирини тутқидәк бизниң көңүллиримизни 
өзигә майил қилғай.  59 Мән Худавәндиниң һузурида қилған дуайимниң 
сөзлири кечә-күндүз Тәңримиз Худавәндиниң алдида болғайки һәр күнниң 
һаҗитигә қарап, өз бәндисигә адаләт қилип, хәлқи Исраилға һәққини алдуруп 
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бәргәй.  60 йәр йүзидики һәммә таипиләр болса: ‹ Худавәндә өзи Худадур вә 
униңдин башқиси йоқтур› дәп билгәй.  61 Бу күн қилғиниңларға охшаш униң 
қанунлириға мувапиқ йүрүп, әмирлирини тутмиқиңлар үчүн көңүллириңлар 
Тәңримиз Худавәндигә итаәтлик болғай» деди.  

62 Падишаһ пүтүн Исраил билән биллә Худавәндиниң алдида қурбанлиқларни 
өткүзди.  63 Сулайман Худавәндигә шүкүр қурбанлиқини кәлтүргинидә 
йигирмә икки маңа кала вә бир йүз йигирмә миң қой қурбанлиқ қилди. 
Падишаһ билән һәммә бәни-Исраил шундақ қилип Худавәндиниң бәйтини 
муқәддәс қилди.  
64 У күндә падишаһ Худавәндиниң бәйтиниң алдидики һойлиниң оттура 
йерини муқәддәс қилип, анда көйдүридиған қурбанлиқлири билән һәдийә 
қурбанлиқлирини кәлтүрүп, шүкүр қурбанлиқлириниң яғ парчилирини 
қурбанлиқ қилди. Чүнки Худавәндиниң алдида турған мис қурбангаһи 
көйдүридиған қурбанлиқлири, һәдийә қурбанлиқлири вә шүкүр 
қурбанлиқлириниң яғ парчилирини патқузғили кичик кәлди.  
65 Шу тәриқидә Сулайман вә униң билән пүтүн Исраил, йәни Хаматқа 
киридиған йолдин тартип Мисирниң җилғисиғичә бар йәрләрдин кәлгән 
чоң бир җамаәт Тәңримиз Худавәндиниң алдида йәттә күн вә йәнә йәттә 
күн, җәмий он төрт күнгичилик һейт қилди.  66 Сәккизинчи күндә хәлиқни 
кәткили қойди. Қойса, улар падишаһни алқап, Худавәндә өз бәндиси Давутқа 
вә хәлқи Исраилға қилған яхшилиқи үчүн хуш болуп өз өйлиригә йенип 
кәтти.  

Худавәндә иккинчи мәртивә Сулайманға көрүниду

9 1 Сулайман Худавәндиниң бәйти билән падишаһниң ордисини ясап 
болуп, өзи хаһиш қилип ясиғили арзу қилғининиң һәммисини пүткүзүп 

болғанда,  2 Худавәндә Сулайманға Гибийонда көрүнгәндәк әмди иккинчи 
мәртивә униңға көрүнди.  3 Худавәндә униңға ейттики: «Сән мениң алдимда 
қилған дуа билән ялвурушуңни аңлидим. Мениң исмим анда әбәдкичә 
болсун дәп, сән маңа ясиған өйни муқәддәс қилдим. Мениң көзлирим билән 
көңлүм анда һемишә болғай.  4 Әгәр сән атаң Давутниң алдимда сап көңүл вә 
раст нийәт билән йүргинидәк йүрүп, саңа буйруғинимниң һәммисигә әмәл 
қилип, қанун билән әһкамлиримни тутсаң,  5 мән атаң Давутқа вәдә қилип: 
‹ Исраилниң тәхтидә сениң әвлатиңдин олтаридиған киши кам қалмайду› 
дәп ейтқинимдәк Исраилниң үстидә сениң падишаһлиқ тәхтиңни әбәдкичә 
муқим қилимән.  



ПАДИШАҺЛАР  1-қисим 24

6 Лекин өзәңлар яки балилириңлар мәндин йенип, мән силәргә буйруған 
әмир билән қанунлиримни тутмай, бәлки берип, башқа тәңриләргә 
тевинип, уларға сәҗдә қилсаңлар,  7 мән Исраилни уларға бәргән жуттин 
кесип чиқирип, өз исмимға муқәддәс қилған бу өйни йүзүмдин ташлаймән. 
Шундақки, Исраил һәммә таипиләрниң арисида бир тәмсил вә бир мәсқирә 
болиду.  8 Бу улуқ бәйтму бир ибрәт болиду. Һәр ким униңдин өтсә, һәйран 
болуп исқиртиду. ‹ Худавәндә бу жут билән бу өйгә немишкә мундақ қилди?› 
дәп сориса,  9 җавап берип: ‹ Уларниң ата-бовилирини Мисир жутидин 
чиқарған Тәңриси Худавәндини ташлап, өзигә башқа тәңриләрни тутуп, 
уларға баш егип, ибадәт қилғини үчүн Худавәндә бу һәммә яманлиқни 
уларниң үстигә кәлтүрди› дәп ейтиду».  

Ташқи ишлар вә қурулушлар

10 Йигирмә йил өтүп болуп, Сулайман у икки өйни, йәни Худавәндиниң 
бәйти билән падишаһлиқ ордисини ясап болғандин кейин,  11 Сулайман 
падишаһ өзигә кедир яғичидин, қариғай яғичидин вә алтундин қанчә сориған 
болса, униңға йәткүзүп бәргән Тирниң падишаһи Хирамға Галилийәдә 
йигирмә шәһәрни бәрди.  12 Лекин Хирам Тирдин чиқип, Сулайман униңға 
бәргән шәһәрләрни көргәндә униңға яхши көрүнмиди.  13 У ейтти: «Әй 
бурадирим, сән маңа бәргән бу шәһәрләр қандақ шәһәрләрдур» дәп уларни 
Кабулниң жути дәп атиди. Улар бу күнгичә шундақ атилиду.  14 Лекин Хирам 
өзи падишаһқа бир йүз йигирмә талант алтунни әвәтти.  
15 Сулайман падишаһ Худавәндиниң бәйти, өз ордиси, Милло, Йерусалимниң 
сепилини, Хазор, Мәгиддо вә Гезәрни ясимақ үчүн ишлигүчиләрни һашарға 
тутатти.  16 Мисирниң падишаһи Фирәвн чиқип, Гезәрни елип, отта көйдүрүп, 
шәһәрдә олтарған қанаанийларни өлтүрүп, шәһәрни Сулайманниң хотуни 
болған қизиға совға қилип бәргән еди.  17 Сулайман Гезәр билән төвәнки Бәйт-
Хоронни йәнә бена қилип,  18 баяван жутидики Баалат билән Тадморниму 
йеңидин ясиди.  19 Шундақла һәммә Сулайманниң амбар шәһәрлири билән 
һарвулар үчүн тәйинләнгән шәһәрләрни ясап, атлиқларниң шәһәрлирини 
бена қилип, Сулайман Йерусалимда, Ливанда вә өз мәмликитиниң һәр 
йеридә халиғининиму ясиди.  
20 Аморийлар, хиттийлар, пәриззийләр, хиввийлар вә йәбусийлардин 
қалғанлар, йәни бәни-Исраилдин болмиған һәммиси һашарға тутулди.  
21 Сулайман уларни, йәни бәни-Исраил тамамән йоқиталмиған таипиләрниң 
жутта қалған әвлатлирини һашарға тутуп, қуллуққа салди. Улар бу күнгичә 
шундақтур.  22 Лекин бәни-Исраилдин Сулайман һеч кимни қул қилмай, 
бәлки уларни әскәр, хизмәткар, әмир, палван вә һарву билән атлиқларниң 
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сәрдарлири қилди.  23 Сулайманниң ишлирини қилған хәлиқниң үстидә 
турған чоң сәрдарлири бәш йүз әллик еди.  
24 Лекин Фирәвнниң қизи болса Давутниң шәһиридин көчүп, өзигә ясалған 
өйдә олтарди. Андин кейин Сулайман Милло қәләсини ясиди.  
25 Сулайман Худавәндигә ясиған қурбангаһта йилда үч мәртивә көйдүридиған 
қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқини қурбанлиқ қилип, Худавәндиниң 
алдида хушбуй исриқ яндурди. Шу тәриқидә бәйтни ясап тәйяр қилди.  
26 Сулайман падишаһ Әсйон-Гебәрдә кемиләр ясиди. У йәр болса Едом жутида 
қизил деңизниң канаридики Әйлотниң йенида еди.  27 Хирам өз хизмитидә 
болған, йәни деңизчилиқни убдан билидичан кемичиләрни Сулайманниң 
адәмлиригә қошуп кемиләргә салди.  28 Улар Офирға берип, у йәрдин төрт 
йүз йигирмә талант алтунни елип келип Сулайман падишаһқа кәлтүрди.  

Шебаниң мәликиси Сулайманниң қешиға келиду

10 1 Шебаниң мәликиси болса Сулайманниң шөһритини ишитип, униң 
Худавәндиниң исми үчүн немә қилғинини аңлиғанда, уни мүшкүл 

соаллар билән синиғили чиқип,  2 хушбуй дора-дәрмәк, наһайити тола алтун 
вә қиймәт баһа ташлар йүкләнгән төгиләрни алғач тола чоң дәбдәбә билән 
Йерусалимға кәлди. Сулайманниң қешиға кәлгәндә өз көңлидә болған һәр 
қандақ нәрсә тоғрисидин униң билән сөзләшти.  3 Лекин Сулайман униңға 
һәммә соаллириниң учурини бәрди. Һечнемә падишаһқа йошурун әмәс еди, 
бәлки һәммисини униңға дәп бәрди.  
4 Шебаниң мәликиси Сулайманниң һекмитигә, ясиған өйигә,  5 дастихинидики 
таамға беқип, қуллириниң һазир болуп олтирип, хизмәткарлири униң 
қешида турғиниға қарап, кийгән кимлиригә нәзәр селип, униң сақийлирини 
көрүп, униң Худавәндиниң бәйтигә кәлтүргән қурбанлиқлириға қариғанда 
гаңгирап қелип,  6 падишаһқа ейттики: «Мән өз жутумда сениң ишлириң 
билән һекмитиң тоғрисида аңлиған хәвәр раст чиқти.  7 Мән келип, өз 
көзлирим билән көрмигичә хәвәргә ишәнмидим. Амма мана йеримиму маңа 
ейтилмиған екән. Сениң һекмәт билән дөлитиң мән аңлиған хәвәрдин зиядә 
чиқти.  8 Сениң адәмлириң хуш-бәхитлик болуп, һемишә сениңдә алдиңда 
туруп, һекмитиңни аңлайдиған хизмәткарлириң хуш-бәхитликтур.  9 Сени 
хуш көрүп, Исраилниң тәхтигә олтарғузған Тәңриң Худавәндигә һәмдусана 
болсун. Дәрвәқә Худавәндә Исраилни әбәдкичә дост тутқини үчүн сени һөкүм 
вә адаләт қилғили падишаһ қилип қоюпту!» деди.  10 У өзи падишаһқа бир 
йүз йигирмә талант алтун, наһайити тола хушбуй дора-дәрмәк вә қиймәт 
баһа ташларни бәрди. Шебаниң мәликиси Сулайман падишаһқа ундақ тола 
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хушбуй дора-дәрмәкләр бәрдики, андин кейин шунчилик кәлтүрүлгән әмәс.  
11 Хирамниң кемилири Офирдин алтун елип кәлгәндә Офирдин наһайити 
тола сәндәл яғичи билән қиймәт баһа ташларни һәм елип кәлди.  12 Падишаһ 
сәндәл яғичидин Худавәндиниң бәйтиниң вә падишаһниң ордисиниң 
әсваблирини ясап, һәм шеир оқуғучилар үчүн чаң билән сатарларни 
буниңдин әтти. Ундақ тола сәндәл яғичи у вақиттин кейин бу вақитқичә, 
хаһи кәлтүрүлмәй, хаһи көрүнмиди.  
13 Сулайман падишаһ Шебаниң мәликисигә һәр нә халап сориғинини берип, 
униң үстидә өз шаһанә сахавитидин башқини һәм бәрди. Андин кейин у өзи 
хизмәткарлири билән өз жутиға йенип кәтти.  

Сулайманниң байлиқлири

14 Сулайманға һәр йил кәлтүрүлгән алтунниң вәзни алтә йүз атмиш алтә 
талант еди.  15 Шуниңдин башқа тиҗарәт қилғучилардин, содигәрләрниң 
тиҗаритидин, һәммә әрәб падишаһлиридин вә жутниң валийлиридин һәм 
алтун кәлтүрүләтти.  
16 Сулайман падишаһ алтундин икки йүз чоң сипарни соқтурди. Һәр сипарға 
алтә йүз шеқәл алтун кәтти.  17 У һәм үч йүз кичикрәк сипарни соқтуруп, һәр 
сипарға үч мина алтун ишләтти. Падишаһ сипарларни Ливан җаңгилиниң 
яғичидин ясалған өйдә есип қойди.  
18 Андин падишаһ пил чишидин бир чоң тәхтни ясап, сап алтун билән 
қаплиди.  19 Тәхтниң алтә пәллилик пәләмпәй бар еди. Тәхтниң йөләнгүси 
өзи төписидин жуймилақ болуп, олтаридиған җайиниң икки йенида қол 
қойғуси болуп, һәр бир қол қойғусиниң йенида бирдин ширниң оюлған 
сүрити бар еди.  20 Алтә пәллиниң һәр бириниң икки тәрипидә бирдин он 
икки ширниң оюлған сүрити бар еди. Ундақ нәрсә башқа бир мәмликәттә 
ясалған әмәс еди.  
21 Сулайман падишаһниң ичидиған пиялилириниң һәммиси алтундин еди. 
Ливан җаңгилиниң яғичидин ясалған өйниң қачилири сап алтундин болуп, 
һеч бири күмүчтин әмәс еди. Күмүч Сулайманниң вақтида һечнемидәк 
саналмайтти.  22 Хирамниң кемилиригә яндишип, падишаһниң өз Таршиш 
кемилири деңизда йүрәтти. Үч йилда бир мәртивә шу Таршиш кемилири 
йенип келип, алтун, күмүч, пил чишлири, маймунлар вә тозларни 
кәлтүрәтти.  23 Сулайман падишаһ дөләт билән һекмәттә йәр йүзидики һәммә 
падишаһлардин ашатти.  24 Худа Сулайманниң көңлигә салған һекмәтни 
аңлимақ үчүн һәммә-һәммә йәрлиридин кишиләр униң қешиға келәтти.  
25 Уларниң һәр бири өз тартуқини, йәни күмүч қачилири, алтун қачилири, 
кийимләр, ярағлар, хушбуй дора-дәрмәкләр, атлар вә қечирлар елип 
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келәтти. Жилдин йилға шундақ қилатти.  26 Сулайман һарвулар вә атлиқлар 
йиғдуруп қойди. Униң бир миң төрт йүз һарву билән он икки миң атлиқ бар 
еди. Буларни һәм һарвулар үчүн тәйинлигән шәһәрләрдә һәм Йерусалимда 
падишаһниң қешида қойди.  
27 Падишаһ ундақ қилдики, күмүч Йерусалимда таш билән баравәр санилип, 
кедир яғичи пәс түзләңликлардә нурғун болған үҗмә яғичи билән баравәр 
саналди.  
28 Сулайман алған атлар Мисирдин вә Кәвәдин кәлтүрүлгән еди. Падишаһниң 
содигәрлири уларни Кәвәдин тохтитилған баһаға алатти.  29 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.  

Сулайманниң бутпәрәслиқи чүшүши

11 1 Лекин Сулайман падишаһ Фирәвнниң қизидин башқа тола 
биганә хотунларни дост тутуп, моабийлардин, аммонийлардин, 

едомийлардин, сидонийлардин вә хиттийлардин хотунлар елип дост 
тутатти.  2 Худавәндә бу таипиләр тоғрисидин бәни-Исраилға: «Силәр 
уларниңкигә кирмәңлар, уларму силәрниңкигә кирмисун. Чүнки шәксиз 
силәрни аздуруп, көңүллириңларни өз тәңрилиригә майил қилиду» дегән 
еди. Шу таипиләрдин Сулайман хотунлар елип, муһәббәттә уларға майил 
еди.  3 Униң йәттә йүз хотуни, йәни шаһзадихани болуп, үч йүз кенизики 
бар еди. Амма бу хотунлири униң көңлини аздурди.  4 Сулайман қериғанда 
хотунлири униң көңлини башқа тәңриләргә майил қилдурди. Шундақки, 
униң көңли атиси Давутниң көңлидәк өз Тәңриси Худавәндиниң тәрипигә 
майил болмиди.  5 Буниң үчүн Сулайман сидонийларниң аял мәбуди 
Аштаротқа әгишип, аммонийларниң йиргинчи Милкомниң кәйнидин барди.  
6 Шундақ қилип, Сулайман өзи Худавәндә яман көргәнни қилип, атиси 
Давуттәк Худавәндигә пүтүн көңүл билән әгәшмиди.  7 Андин Сулайман 
Йерусалимниң уттуридики тағниң үстидә моабийларниң йиргинчи болған 
Кемошқа бир қурбанлиқ егизликини селип, бәни-Аммонниң йиргинчи 
болған Молохқиму бирини ясап селип,  8 шуниңға охшаш һәммә биганә 
хотунлириға һәм қилди. Булар болса өз тәңрилиригә хушбуй исриқ яндуруп, 
қурбанлиқ қилатти.  
9 Исраилниң Тәңриси Худавәндә Сулайманға өзини икки мәртивә 
ашкарә қилған болсиму, бу өзи өз көңлини униңдин яндурди. Униң үчүн 
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Худавәндиниң ғәзипи униңға кәлди.  10 Худавәндә һәм бу ишлар тоғрисидин 
униңға: «Башқа тәңриләргә әгәшмигин» дәп әмир бәргән еди. Лекин Худа 
униңға буйруғинини тутмиған еди.  11 Униң үчүн Худавәндә Сулайманға 
ейттики: «Сән шундақ болуп, мән саңа бәргән әһдә билән қанунлиримни 
тутмиғиниң үчүн шәксиз падишаһлиқни сәндин тартип, хизмәткариңға 
беримән.  12 Лекин атаң Давутниң хатирисини қилип, өз вақтиңда қилмаймән, 
амма оғлуңниң қолидин уни тартимән.  13 Лекин пүтүн мәмликәтни униңдин 
тартмаймән, бәлки Давутниң хатирисини қилип, өзәм илғиған Йерусалим 
үчүн сениң оғлуңға бир қәбилини беримән» деди.  

Сулайманниң дүшмәнлири

14 Амма Худавәндә Сулайманға қарши бир дүшмәнни, йәни едомий 
Һададни қопурди. У киши Едомниң падишаһиниң нәслидин еди.  
15 Давут едомийлар билән җәң қилған вақтида қошунниң сәрдари Йоаб 
өлтүрүлгәнләрни көмүп қойғили чиқип, Едомниң һәммә әр кишилирини 
йоқатти.  16 Едомдики һәммә әр кишиләрни йоқатқичә Йоаб билән һәммә 
Исраил анда алтә ай қалди.  17 У вақит Һадад билән атисиниң хизмитидә 
турған бир нәччә едомий кишиләр қечип, Мисирға барди. Һадад у вақитта 
кичик бала еди.  18 Улар Мидияндин чиқип Паранға келип, Парандин өзи 
адәмләр елип Мисирға келип, Мисирниң падишаһи Фирәвнниң қешиға 
кирди. Шу өзи униңға бир өй берип, униң рисқини тәйинләп зимин 
совғат қилип қойди.  19 Һадад Фирәвнниң нәзиридә илтипат тапқач бу 
өзи хотуниниң һәмширисини, йәни Тахпәнәс мәликиниң һәмширисини 
униңға хотун қилип бәрди.  20 Тахпәнәсниң һәмшириси униңға оғли 
Генубатни туғуп бәрди. Тахпәнәс өзи Фирәвнниң ордисида уни әмчәктин 
айритти. Андин Генубат Фирәвнниң өйидә Фирәвнниң оғуллириниң 
арисида туратти.  
21 Һадад Мисирда: «Давут өз ата-бовилириниң арисида ухлап раһәт тепип, 
қошунниң сәрдари Йоабму өлди» дәп аңлиғанда Һадад өзи Фирәвнгә: «Мени 
кетип, өз жутумға барғили қойғин» дәп ейтти.  22 Лекин Фирәвн униңға ейтти: 
«Мениң қешимда саңа немә кам қалдики, өз жутуңға барғили халайсән?» У 
җавап бәрдики: «Һеч нәрсә кам қалмиди. Һәр қандақ болса, мени кәткили 
қойғин» деди.  
23 Худа Сулайманға қарши йәнә бир дүшмәнни қозғап, өз хоҗиси болған 
Зобаниң падишаһи Һададәзәрдин қечип кәткән Рәзон бән-Әляда дегәнниң 
өзини қопурди.  24 Давут зобалиқларни өлтүргәндә Рәзон бир гуруһни йиғип, 
уларниң сәрдари болди. Андин кейин булар Дәмәшиққә берип, анда олтирип, 
Дәмәшиқтә сәлтәнәт қилатти.  25 Рәзон Сулайманниң һәммә күнлиридә 
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Исраилниң дүшмән болуп, Һададтәк яманлиқ қилип, Исраилни йиргинчлик 
көрди. Бу өзи Аррам үстидә падишаһ болди.  
26 Сулайманниң Йәробиам дегән бир хизмәткари бар еди. У өзи зәрәдалиқ 
әфраимий Нәбатниң оғли болуп, униң аниси Зәруа дәп атилип, тул 
еди. Йәробиам өзи падишаһқа қарши қопти.  27 Униң падишаһқа қарши 
қопқининиң сәвәби шу едики, Сулайман Милло қәләсини ясап, атиси 
Давутниң шәһириниң хараб йәрлирини оңлитип турди.  28 Йәробиам өзи 
бир қабил киши еди. Сулайман униң чаққан йигит екәнликини көрүп, 
уни Йүсүпниң ханиданиға буйрулған ишниң үстигә қойди.  29 У вақит 
Йәробиам бир йеңи йепинчини кийип, Йерусалимдин бир мәртивә 
чиққанда Шилоһтин болған Ахия пәйғәмбәр йолда униңға учриди. 
Иккилиси сәһрада ялғуз болғанда,  30 Ахия Йәробиам кийгән йепинчини 
тутуп, житип он икки парчә қилип,  31 униңға ейтти: «Өзәң үчүн он парчини 
алғин, чүнки Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Мана 
падишаһлиқни Сулайманниң қолидин тартип, он қәбилини саңа берәй.  
32 Бир қәбилә бәндәм Давутниң хатириси үчүн қелип, мән һәммә Исраилниң 
қәбилилиридин илғиған Йерусалим шәһири үчүн униңға қалиду.  33 Улар 
мени ташлап сидонийларниң аял мәбуди Аштаротқа, моабийларниң аял 
мәбуди Кемошқа вә бәни-Аммонниң мәбуди Милкомға сәҗдә қилип, хаһи 
униң атиси Давуттәк мениң қанун билән әһкамлиримға әмәл қилмай, хаһи 
мениң йоллиримда йүрмәй, хаһи мениң нәзиримдә растлиқ қилмиғини 
үчүн шундақ болиду.  34 Лекин падишаһлиқни униң өзидин тартмай, униң 
қолида пүтүн қалдуруп, өзәм илғиған бәндәм Давутниң хатирисини қилип, 
уни өмриниң һәммә күнлиридә сәлтәнәт қилғучи қилимән, чүнки Давут өзи 
мениң әмрим билән қанунлиримни тутатти.  35 Амма униң оғлиниң қолидин 
падишаһлиқни тартип, униңдин он қәбилини саңа беримән.  36 Лекин бәндәм 
Давутниң чириғи мениң исмим үчүн өзәм илғиған Йерусалим шәһиридә 
һемишә мениң алдимда болғай дәп униң оғлиға бир қәбилини берәй.  37 Мән 
сени елип, һәммә халиғиниңниң үстидә сәлтәнәт қилғайсән дәп, Исраилға 
падишаһ қилай.  38 Әгәр сән һәммә буйруғинимни аңлап, мениң йоллиримда 
йүрүп, көзлиримдә яхши болғинини қилип, бәндәм Давут қилғандәк мениң 
қанун билән әмирлиримни тутсаң, мән саңа яр болуп, Давутқа бир өйни 
ясиғандәк саңа мәзмут бир өйни ясап, саңа Исраилни берәй.  39 Давутниң 
нәслини шундақ пәслитәй, лекин һемишә әмәс» деди.  
40 Униң үчүн Сулайман Йәробиамни өлтүргили пурсәт издәтти. Лекин 
Йәробиам қопуп Мисирға қечип, Мисирниң падишаһи Шишақниң қешиға 
берип, Сулайман өлгичә Мисирда қалди.  
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Сулайманниң вапати
41 Сулайманниң башқа ишлири, униң һәммә қилғини вә униң һекмити 

болса Сулайманниң әмәллириниң китапида пүтүлгәндур.  42 Сулайманниң 
Йерусалимда Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилған вақти қириқ йил еди.  
43 Сулайман ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, атиси Давутниң 
шәһиридә дәпнә қилинди. Андин униң оғли Реһабеам орнида падишаһ болди.  

Исраил иккигә бөлүниду

12 1 Реһабеам Шәкәмгә барди, чүнки Исраилниң һәммиси уни падишаһ 
қилғили Шәкәмгә кәлгән еди.  2 Нәбатниң оғли Йәробиам Мисирда 

болуп туруп, шуни аңлиди. Чүнки Йәробиам Сулайман падишаһниң 
қешидин қечип, Мисирда олтарди.  3 Лекин улар киши әвәтип, уни қичқарди. 
Йәробиам билән пүтүн Исраилниң җамаити келип, Реһабеамға сөз қилип 
ейттики:  4 «Сениң атаң йүкимизни еғир қилди. Сән әмди атаң бизгә қойған 
қаттиқ иш билән еғир боюнтуруқни йеникрәк қилсаң, саңа хизмәт қилайли» 
деди.  5 У уларға: «Берип, үч күнгичә тохтап туруп, андин қешимға йенип 
келиңлар» десә, хәлиқ тарилип кәтти.  
6 Реһабеам падишаһ өз атиси Сулайман тирик екәндә униң қешида турған 
қери адәмләрдин мәслиһәт сорап: «Бу хәлиққә беридиған җавапим 
тоғрисида немә мәслиһәт көрситисиләр?» деди.  7 Улар униңға сөз қилип 
ейтти: «Әгәр сән бу күн шу хәлиқниң ихтияриға унап, уларға хизмәт қилип 
җавап бәргиниңдә уларға яхши сөз қилсаң, улар һемишә сениң қуллириң 
болиду» деди.  8 Лекин у өзи қери кишиләр униңға көрсәткән мәслиһәтни 
ташлап, өзи билән чоң болуп қешида турған яш адәмләрдин 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 ейтқан бу хәлиққә сөз қилип мундақ ейтқинки: ‹ Мениң кичик бармиқим 
атамниң белидин йоғанрақ болиду.  11 Атам боюнтуруқуңларни еғир қилған 
болса, мән әмди боюнтуруқуңларни техи еғиррақ қилай. Атам силәрни 
қамча билән оңлиған болса, мән силәрни чаян билән оңлитай›» 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 
қаттиқ җавап берип,  14 яш адәмләрниң мәслиһәтигә мувапиқ уларға: «Атам 
боюнтуруқуңларни еғир қилған болса, мән боюнтуруқуңларни техи еғиррақ 
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қилай. Атам силәрни қамча билән оңлиған болса, мән силәрни чаян билән 
оңлитай» дәп,  
15 падишаһ хәлиқниң сөзини аңлимиди. Худавәндә шилоһлиқ Ахияниң 
васитиси биллә Нәбатниң оғли Йәробиамға ейтқан сөзиниң беҗа 
кәлтүрүлмики үчүн Худавәндиниң 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 мирасмиз бар? Әй Исраил, өз 
чедирлириңға йенип кәткин. Әй Давут, өз өйүңдин хәвәр алғин» деди. Андин 
исраилийлар өз маканлириға йенип кәтти.  17 Амма Йәһуда шәһәрлиридә 
олтарған исраилийлар болса уларниң үстигә Реһабеам падишаһ болди.  
18 Реһабеам падишаһ баҗ-алванниң назарәтчиси Адорамни әвәткәндә 
Исраилниң һәммиси уни чалма-кесәк қилип өлтүрди. У вақит Реһабеам 
падишаһ алдирап өз һарвусиға чиқип, Йерусалимға қечип кәтти.  19 Шу 
тәриқидә Исраил Давутниң ханиданидин бу күнгичилик айрилип кәтти.  
20 Исраилниң һәммиси Йәробиамниң йенип кәлгинини аңлиғанда улар 
киши әвәтип, уни хәлиқниң җамаитигә қичқирип, пүтүн Исраилниң үстигә 
падишаһ қилди. Йәһуда қәбилисидин башқа һеч ким Давутниң ханиданиға 
әгәшмиди.  
21 Реһабеам Йерусалимға кәлгәндә Исраилниң ханидани билән җәң қилип, 
уларни Сулайманниң оғли Реһабеамға майил қилип яндурсун дәп, һәммә 
Йәһуда ханиданидин вә Бәнямин қәбилисидин бир йүз сәксән миң хилланған 
әскәрни йиғдурди.  22 Лекин Худаниң сөзи Худаниң адими Шәмаяға келип 
ейттики:  23 «Йәһуданиң падишаһи Сулайманниң оғли Реһабеамға ейтип, 
пүтүн Йәһуда билән Бәняминниң ханиданиға вә қалған хәлиққиму дегинки:  
24 ‹ Бурадәрлириңлар бәни-Исраил билән җәң қилғили чиқмаңлар. Һәр 
бириңлар өз өйигә йенип кәтсун, чүнки бу иш мәндиндур›» дәп Худавәндә 
ейтиду. Шуни десә, улар Худавәндиниң сөзигә қулақ селип йенип кетип, 
Худавәндиниң сөзигә мувапиқ йолға раван болди.  

Йәробиам алтун мозайларни ясайду

25 Лекин Йәробиам Әфраим тағлиридики Шәкәм шәһирини ясап, шу йәрдә 
олтирип, андин чиқип Пенийәлни ясап қойди.  26 Йәробиам өз-өзигә ейттики: 
«Әмди падишаһлиқ Давутниң ханиданиға янидиған чеғи бар.  27 Әгәр бу 
хәлиқ Йерусалимға чиқип, Худавәндиниң бәйтидә қурбанлиқ қилса, 
хәлиқниң көңүллири өз хоҗисиға, йәни Йәһуда падишаһи Реһабеамға йәнә 
майил болиду. Улар мени өлтүрүп, йәнә Йәһуда падишаһи Реһабеамниң 
тәрипигә янармикин» дәп,  28 падишаһ мәслиһәт тохтитип, алтундин икки 
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мозай сүритини етип, хәлиққә: «Йерусалимға чиқмақ силәргә еғир келиду. 
Әй Исраил, мана силәрни Мисир жутидин чиқарған тәңриләр будур» дәп  
29 бирини Бәйтәлдә вә йәнә бирини Данда турғузуп қойди.  30 Бу иш гунаға 
сәвәб болди, чүнки хәлиқ мозайлириниң бириниң алдида баш әггили 
Данғичә баратти.  
31 У һәм егиз йәрләрдә қурбанлиқ үчүн өйләр ясап, бәни-Лавийдин болмиған 
авам хәлиқтин каһинлар тәйинләп қойди.  
32 Йәробиам сәккизинчи айниң он бәшинчи күнидә Йәһуданиң жутида 
тутулған һейтқа охшаш бир һейтни тәйинләп буйруп, һейтта өзи қурбангаһқа 
чиқти. Бәйтәлдә шундақ қилип, өзи әткән мозай сүрәтлиригә қурбанлиқ 
өткүзди. Өзи салдурған қурбанлиқ егизликләрдики каһинларни Бәйтәлдә 
хизмәткә салди.  
33 Сәккизинчи айниң он бәшинчи күнидә өзи Бәйтәлдә салдурған 
қурбангаһқа чиқти. У айни өз көңлиниң ихтияри билән тәйинлигән еди. У 
вақит бәни-Исраилға бир һейтни буйруп, хушбуй исриқни яндурмақ үчүн 
өзи қурбангаһқа чиқти.  

Йәһудадин кәлгән пәйғәмбәр

13 1 Йәробиам хушбуй исриқни яндурғили қурбангаһниң алдида 
турғанда мана Худавәндиниң буйруқи билән Худавәндиниң бир 

адими Йәһудадин чиқип Бәйтәлгә келип,  2 қурбангаһқа йүзлинип, Худаниң 
буйруқи билән қичқирип ейттики: «Әй қурбангаһ, әй қурбангаһ, Худавәндә 
мундақ ейтидуки: ‹ Мана Давутниң ханиданиға Йошия дегән бир оғул 
туғулиду. Сениң үстүңдә хушбуй исриқ яндуруп, қурбанлиқ егизликлиридә 
каһинлиқ қилған кишиләрни у өлтүриду. У вақит үстүңдә адәм сүнәклири 
көйдүрүлиду» деди.  3 У әснада бир аламәтни дәп берип ейттики: 
«Худавәндиниң сөз қилғининиң аламити шудур: Мана қурбангаһ йерилип 
үстидики күл төкүлүп кетиду» деди.  
4 Йәробиам падишаһ Худаниң адими Бәйтәлдики қурбангаһқа қарши 
қичқарған сөзни аңлиғанда, қурбангаһтин өз қолини сунуп: «Уни тутуңлар» 
дәп ейтти. Лекин униң тәрипигә сунған қоли ундақ қуруп қалдики, уни 
өзигә йәнә йиғалмиди.  5 Қурбангаһ һәм Худаниң адими өзи Худавәндиниң 
буйруқи билән ейтқан сөзгә мувапиқ йерилип, күл төкүлүп кәтти.  6 Падишаһ 
сөз қилип Худаниң адимигә: «Тәңриң Худавәндигә мениң һәққимдә 
ялвурғинки, қолумни өзәмгә йиғалиғаймән» дәп ейтти. Худаниң адими 
Худавәндигә ялвурса, падишаһ қолини өзигә йәнә йиғалап, қоли балдурқидәк 
болди.  7 Падишаһ Худаниң адимигә ейтти: «Мән билән өйүмгә берип, өзәңни 
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қувәтләндүргин. Мән саңа бир инам һәм берәй» деди.  8 Лекин Худаниң адими 
падишаһқа җавап бәрдики: «Өйүңниң йеримини маңа бәрсәңму, хаһи сән 
билән берип, хаһи бу йәрдә нан йәп су ичмәймән.  9 Чүнки Худавәндә өз сөзи 
биллә маңа буйруп ейттики: ‹ Хаһи нан йемәй, хаһи су ичмәй, хаһи кәлгән 
йолуң билән янмайсән›».  10 Шуни дәп, Худаниң адими Бәйтәлгә кәлгән йол 
билән янмай, башқа йол билән кәтти.  
11 Лекин Бәйтәлдә бир яшанған пәйғәмбәр олтаратти. Униң оғуллири келип, 
Худаниң адиминиң Бәйтәлдә у күн немә қилғинини униңға дәп берип, униң 
падишаһқа қилған сөзиниму атисиға ейтип бәрди.  12 Атиси улардин: «Қайси 
йол билән кәтти?» дәп сориди. Чүнки оғуллири Худаниң Йәһуда жутидин 
кәлгән адиминиң қайси йол билән кәткинини көргән еди.  13 Пәйғәмбәр 
өз оғуллириға: «Маңа ешәкни тоқуп бериңлар» дәп буйруди. Улар униңға 
ешәкни тоқуп бәргәндә у униңға минип,  14 Худаниң адиминиң кәйнидин 
чиқип, униң бир дуб дәриғиниң тегидә олтарғинини тепип, униңға: «Йәһуда 
жутидин келип, Худаниң адими дегән киши сәнму?» дәп сориди. У киши: 
«Мән удурмән» дәп җавап бәрди.  15 У униңға: «Мән билән өйүмгә берип, нан 
йегин» деди.  16 У ейтти: «Мән сән билән яналмай, хаһи сениңкигә келәлмәй, 
хаһи бу йәрдә сән билән нан йәп су ичмәймән.  17 Чүнки Худавәндиниң сөзи 
билән маңа ейтилғанки: ‹ Анда хаһи нан йәп су ичмигин, хаһи кәлгән йол 
билән янмиғин›».  18 У униңға ейтти: «Мән һәм сәндәк бир пәйғәмбәрдурмән 
вә Худавәндиниң буйруқи биллә бир пәриштә маңа сөз қилип: ‹ Уни нан 
йегүзүп су ичүргили өзәң билән өйүңгә яндурғин› деди›» дәп ейтти. Лекин 
шуни дәп, униңға ялған ейтти.  19 У вақит у өзи униң билән йенип, өйдә нан 
йәп су ичти.  
20 Лекин у дәстиханда олтарғинида Худавәндиниң сөзи уни яндурған 
пәйғәмбәргә кәлди.  21 Бу өзи Худаниң Йәһуда жутидин кәлгән адимигә 
қичқирип ейтти: «Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Сән Худавәндиниң сөзигә 
итаәтсизлик қилип, Тәңриң Худавәндә саңа буйруғинини тутмай,  22 бәлки 
йенип, Худавәндә сени нан йәп су ичкили мәний қилған йәрдә нан йәп су 
ичкиниң үчүн, сениң өлүкүң ата-бовилириңниң гөридә көмүлмәйду» деди.  
23 У өзи нан йәп су ичип болғанда бу киши униңға, йәни өзи яндурған 
пәйғәмбәргә ешәкни тоқуп бәрди.  24 У кетип барғинида йолда бир шир 
униңға учрап уни өлтүрди. Шундақки, униң өлүки йолда ташлинип қелип, 
ешики анда туруп, шир һәм өлүкниң йенида туратти.  25 Мана хәлиқ өтүп 
берип, йолда ташланған өлүк билән өлүкниң йенида ширни көрүп, қери 
пәйғәмбәр олтарған шәһәргә келип, анда шуни дәп бәрди.  26 Уни йолдин 
яндурған пәйғәмбәр шуни аңлап, ейтти: «Худавәндиниң сөзигә итаәтсизлик 
қилип Худаниң адими дегән киши шудур. Униң үчүн Худавәндә уни ширға 
тапшурди. Худавәндә униңға қилған сөзигә мувапиқ шир уни езип өлтүрди» 
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деди.  27 Андин өз оғуллириға: «Ешәкни маңа тоқуңлар» дәп ейтса, уни 
тоқуди.  28 У берип, йолда ташланған өлүк билән өлүкниң йенида турған 
ешәк вә ширни тапти. Шир болса, хаһи өлүкни йемәй, хаһи ешәкниму 
әзмигән еди.  29 Пәйғәмбәр Худаниң адиминиң өлүкини ешәккә артивелип 
янди. қери пәйғәмбәр униң үчүн матәм тутуп, уни дәпнә қилғили шәһәргә 
берип,  30 өлүкни өз гөридә қойди. Улар униң үчүн матәм тутуп: «Вай 
бурадирим» дәп қичқарди.  31 Уни дәпнә қилғандин кейин у өз оғуллириға 
ейттики: «Мән өлгәндә Худаниң адими дәпнә қилинған гөрдә мени дәпнә 
қилип, сүнәклиримни униң сүнәклириниң йенида қоюңлар.  32 Чүнки 
у өзи Худавәндиниң буйруқи билән Бәйтәлдики қурбангаһқа қарши 
Самарийәдики шәһәрләрниң егизликлиридә ясалған қурбанлиқ өйлиригә 
қарши қичқарғини шәксиз беҗа кәлтүрүлиду» деди.  
33 Йәробиам бу вәқәдин кейин өз яман йолидин янмай, бәлки қурбанлиқ 
егизликлири үчүн авам хәлиқтин каһинлар тәйинләп қойди. Һәр ким 
халиса униңға каһинлиқ мәнсипини берип, қурбанлиқ егизликлиридә 
каһин болғили тәйинлиди.  34 Шу иш Йәробиамниң өйигә гуна санилип, йәр 
йүзидин кесилип хараб қилинишиға сәвәб болди.  

Йәробиам вә пәйғәмбәр Ахия

14 1 У вақит Йәробиамниң оғли Абия кесәл болди.  2 Йәробиам өз хотуниға 
ейттики: «Қопуп, сениң Йәробиамниң хотуни екәнликиңни һеч ким 

тонумиғидәк өз сүритиңни йәңгүшләп, Шилоһқа барғин. Мана маңа: ‹ Бу 
хәлиқниң үстидә падишаһ болисән› дәп ейтип бәргән Ахия пәйғәмбәр анда 
олтариду.  3 Өз қолуңда он нан, бир нәччә чәлпәк, бир қута һәсәлни елип, 
униң қешиға барғин. У өзи йигиткә немә болидиғинини саңа дәп бериду» 
деди.  4 Йәробиамниң хотуни шундақ қилип, қопуп Шилоһқа берип, Ахияниң 
өйигә кирди. Ахияниң көзлири қерилиқтин кор болғач көрәлмәйтти.  5 Лекин 
Худавәндә Ахияға сөз қилип: «Мана Йәробиамниң хотуни өз оғли тоғрисида 
сәндин сориғили келиду. У өзи кесәлдур. Ундақ-мундақ униңға сөз қилғайсән, 
чүнки кәлгәндә өзини тонулмиғидәк көрситиду» дәп ейтқан еди.  
6 Ахия униң қедиминиң авазини аңлап, хотун ишиккә кәлгәндә ейттики: 
«Әй Йәробиамниң хотуни киргин. Немишкә өзәңни тонулмиғидәк қилисән? 
Саңа қаттиқ бир хәвәр бәргили маңа буйрулған.  7 Берип Йәробиамға 
ейтқинки: ‹ Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: «Мән сени 
хәлиқниң арисидин елип улуқландуруп, өз хәлқим Исраилға баш қилип 
қоюп,  8 падишаһлиқни Давутниң ханиданидин елип, саңа бәрдим. Лекин сән 
бәндәм Давуттәк болмидиң. У мениң әмирлиримни тутуп, пүтүн көңлидин 



 35 ПАДИШАҺЛАР  1-қисим

маңа әгишип, мениң нәзиримдә яхши болғинини қилатти.  9 Лекин сән 
өзәңдин илгири кәлгәнләрдин ошуқрақ яманлиқ қилип берип, мениң 
ғәзипимни кәлтүрүп, мени арқаңға ташлап, өзәңгә башқа мәбудларни тутуп, 
қойма сүрәтләрни ясидиң.  10 Униң үчүн мән Йәробиамниң өйигә бала 
кәлтүрүп, Йәробиамниң Исраилдики ханиданидин һәммә әркәкни, хаһи 
кичик, хаһи чоң болса һәммисини кесип, паскинилиқ сүпүрүлүп етилғандәк 
Йәробиамниң ханиданидин қалғинини йоқ болғичилик сүпүрүветимән.  
11 Йәробиамниң ханиданидикиләрдин һәр ким шәһәрдә өлсә, уни иштлар 
йәп, һәр ким сәһрада өлсә, уни һавадики қушлар йәйду. Чүнки Худавәндә 
шундақ ейтқан›.  
12 Әмди сән қопуп өйүңгә барғин. Путлириң шәһәргә киргән һаман бала 
өлиду.  13 Өлсә, пүтүн Исраил униң үчүн матәм тутуп, уни дәпнә қилиду. 
Мана Йәробиамниң өйидин ялғуз у бир гөргә қоюлиду. Чүнки Йәробиамниң 
ханиданлириниң арисида хас униңда Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң 
алдида бир яхшилиқ тепилди.  14 Лекин Худавәндә өзигә у күн Йәробиамниң 
ханиданини йоқитидиған бир падишаһни Исраилниң үстигә қопуриду. Бу 
шәксиз пат вәқә болиду.  15 Худавәндә Исраилни суда лиңшитилған қомуштәк 
қилип, уруп ата-бовилириға бәргән яхши жуттин Исраилни қомуруп, өзигә 
Аширә бутлирини ясап Худавәндиниң ғәзипини кәлтүргини үчүн уларни 
дәрияниң у тәрипигә тарқитиду.  16 Йәробиам өзи гуна қилип, Исраилни гуна 
қилдурғини үчүн Худавәндә Исраилни қоюп ташлайду» деди.  
17 У вақит Йәробиамниң хотуни қопуп, йолға кетип Тирзаға кәлди. Лекин 
өйиниң босуғисидин өткәндә йигит өлди.  18 Улар уни дәпнә қилип, пүтүн 
Исраил Худавәндиниң өз бәндиси Ахия пәйғәмбәрниң васитиси билән 
ейтқан сөзигә мувапиқ униң үчүн матәм тутти.  
19 Йәробиамниң башқа ишлири, йәни җәңлири вә сәлтәнәт қилғини тоғрисида 
Исраил падишаһлириниң тарих китаплирида пүтүлгәндур.  20 Униң сәлтәнәт 
қилған вақти йигирмә икки йил еди. Андин кейин өз ата-бовилириниң 
арисида раһәт тапти. Өз оғли Надаб униң орнида падишаһ болди.  

Реһабеамниң сәлтәнити

21 Лекин Сулайманниң оғли Реһабеам Йәһуданиң падишаһи еди. Реһабеам 
падишаһ болғанда қириқ бир яшқа киргән еди. У өзи Худавәндә өз исми үчүн 
Исраилниң һәммә қәбилилири арисидин илғиған Йерусалим шәһиридә он 
йәттә йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси бир аммоний хотун болуп, Наәма дәп 
аталди.  22 Амма Йәһуда хәлқи Худавәндиниң нәзиридә яманлиқ қилип, өз 
ата-бовилиридин зиядә гуна қилип, униң ғәзипини кәлтүрәтти.  
23 Чүнки улар һәм қурбанлиқ егизликлиридә бут түврүклирини вә Аширә 
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бутсүрәтлирини һәммә егиз дөңлүкләрдә тикләп, һәммә көк дәрәқләрниң 
тегидә ясатти.  24 Жутниң өзидә һәм һәзиләкләр бар еди. Улар Худавәндә 
Исраилниң алдидин чиқарған таипиләрниң йиргинчлик ишлирини қилатти.  
25 Лекин Реһабеам падишаһниң сәлтәнитиниң бәшинчи йилида Мисирниң 
падишаһи Шишақ Йерусалимға чиқип,  26 һәм Худавәндиниң бәйтидин һәм 
падишаһниң ордисидин хәзиниләрниң һәммисини елип, Сулайман әткән 
алтун сипарларни елип кәтти.  27 Уларниң орнида Реһабеам падишаһ мистин 
сипарлар ясап, падишаһниң ордисиниң дәрвазисида пасибанлиқ қилған 
сипаһларниң қолиға тапшурди.  28 Падишаһ Худавәндиниң бәйтигә барғанда 
сипаһлар сипарларни көтирип, андин уларни пасибанханиға йәнә кәлтүрүп 
қоятти.  29 Реһабеамниң башқа ишлири вә қилғининиң һәммиси Йәһуда 
падишаһларниң тарих китапида пүтүлгәндур.  30 Лекин Реһабеам билән 
Йәробиам болса пүтүн өмридә бир-бири билән җәң қилишатти.  31 Реһабеам 
өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, Давутниң шәһиридә ата-
бовилириниң җайида дәпнә қилинди. Униң аниси аммоний болуп, Наәма 
дәп аталди. Реһабеамниң оғли Абиям атисиниң орнида падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Абиям

15 1 Нәбатниң оғли Йәробиам падишаһниң сәлтәнитиниң он сәккизинчи 
йилида Абиям Йәһуданиң үстигә падишаһ болуп,  2 Йерусалимда 

үч йил сәлтәнәт қилди. Униң аниси Маака дәп атилип, Абшаломниң қизи 
еди.  3 Абиямниң көңли атиси Давутниң көңлидәк Тәңриси Худавәндигә 
майил болмай, бәлки атиси Реһабеамниң униңдин илгири қилған 
гуналирида йүрәтти.  4 Лекин Давутниң җәһитидин униң Тәңриси Худавәндә 
Йерусалимда униң чириғини өчүрмәй, бәлки оғлини униңдин кейин тикләп, 
Йерусалимни йөләп сақлиди.  5 Чүнки Давут Худавәндиниң нәзиридә тоғра 
болғинини қилип, хиттийлиқ Урияға қилған иштин башқа өз өмриниң 
һәммә күнлиридә Худавәндә униңға буйруғандин янмиған еди.  6 Лекин 
Реһабеамниң пүтүн өмридә Реһабеам вә Йәробиам бир-бири билән җәң 
қилишиб туратти.  
7 Абиямниң башқа ишлири вә қилғининиң һәммиси Исраил падишаһлириниң 
тарих китапида пүтүлгәндур. Абиям вә Йәробиам бир-бири билән җәң 
қилишип туратти.  8 Абиям өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип 
Давутниң шәһиридә дәпнә қилинди. Андин оғли Аса орнида падишаһ болди.  



 37 ПАДИШАҺЛАР  1-қисим

Йәһуданиң падишаһи Аса
9 Исраилниң падишаһи Йәробиамниң сәлтәнитиниң йигирминчи йилида 

Аса Йәһуданиң үстигә падишаһ болуп,  10 Йерусалимда қириқ бир йил 
сәлтәнәт қилди. Униң аниси Маака дәп атилип, Абшаломниң қизи еди.  
11 Аса өз атиси Давут қилғандәк Худавәндиниң нәзиридә тоғра болғинини 
қилип,  12 жуттин һәзиләкләрни чиқирип, ата-бовилири ясиған һәммә 
бутсүрәтлирини һәм чиқиривәтти.  13 У өз аниси Маака Ашәраниң ибадитигә 
бир бутсүритини ясиғини үчүн уни мәликә мәртивисидин чүшүрди. Аса 
униң бутсүритини кесип, Қидрон җилғисида көйдүрди.  14 Қурбанлиқ 
егизликлири йоқитилмисиму, Асаниң көңли пүтүн өмридә Худавәндигә 
майил еди.  15 Һәм атиси, һәм у өзи муқәддәс қилған нәрсиләрни, йәни күмүч 
билән алтунни вә қачиларни Худавәндиниң бәйтигә кәлтүрүп қойди.  
16 Лекин Аса вә Исраилниң падишаһи Баша пүтүн өмридә бир-бири билән 
җәң қилишип туратти.  17 Исраилниң падишаһи Баша Йәһудаға қарши чиқип 
Йәһуданиң падишаһи Асаниңкигә һеч ким кирип чиқмисун дәп, Рамани 
мәһкәм қилип ясиди.  18 У вақит Аса Худавәндиниң бәйтидә қалған һәммә 
күмүч билән алтунни вә падишаһниң ордисидики хәзиниләрни елип, өз 
хизмәткарлириниң қолиға тапшурди. Андин Аса падишаһ уларни Дәмәшиқтә 
олтарақлиқ Аррам падишаһи Бәнһадад бән-Табриммон бән-Хәзйонниң 
қешиға әвәтип ейтқуздики:  19 «Мениң атам билән сениң атаңниң арисида 
болғандәк, мән билән сениң араңда бир әһдә бардур. Мана саңа күмүч билән 
алтундин һәдийә әвәттим. Әмди Исраилниң падишаһи Баша билән бар 
әһдәңни сундурғин. Шуниң билән у мени қоюп кәтсун» деди.  20 Бәнһададниң 
өзи Аса падишаһиниң сөзигә унап, өз қошуниниң сәрдарлирини Исраилниң 
шәһәрлиригә қарши әвәтип, Ийон, Дан, Абәл-Бәйт-Маакани вә пүтүн 
Киннәрәт билән Нафталиниң һәммә жутини урди.  21 Баша шуни аңлап, 
Рамани мәһкәм қилип ясиғинидин қол йиғип, берип Тирзада олтарди.  
22 Лекин Аса падишаһ пүтүн Йәһуданиң адәмлирини һеч бирини қоймай, 
һәммисини қичқирип, Баша ишләткән таш билән яғачлирини Рамадин елип 
кәтти. Аса падишаһ буни ишлитип, Бәнямин жутидики Геба билән Миспаһни 
мәһкәм қилип ясиди.  
23 Асаниң башқа ишлири, униң зор қудрити, қилғининиң һәммиси вә 
ясиған шәһәрлири тоғрисида Йәһуда падишаһлириниң тарих китаплирида 
пүтүлгәндур. Лекин қериғанда путлири ағриқ болди.  24 Аса өз ата-бовилири 
арисида раһәт тепип, Давутниң шәһиридә ата-бовилириниң җайида дәпнә 
қилинди. Андин униң оғли Йәһошафат орнида падишаһ болди.  
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Исраилниң падишаһи Надаб
25 Йәробиамниң оғли Надаб Йәһуданиң падишаһи Асаниң сәлтәнитиниң 

иккинчи йилида Исраилға падишаһ болуп, икки йил сәлтәнәт қилди.  26 У өзи 
Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини қилип, өз атисиниң йолида йүрүп, 
өзи Исраилни аздуруп гуна қилғандәк у һәм шундақ қилатти.  
27 Лекин Иссакар ханиданидин болған Ахияниң оғли Баша униңға сүйқәст 
қилип, филистинийләргә зиминидики Гибәтонда уни өлтүрди. Чүнки Надаб 
билән пүтүн Исраил Гибәтонни қоршап туратти.  28 Йәһуда падишаһи Асаниң 
үчинчи сәлтәнәт йилида Баша Надабни өлтүрүп, өзи униң орнида падишаһ 
болди.  29 У падишаһ болғанда Йәробиамниң һәммә ханиданини уруп, 
Худавәндиниң өз бәндиси шилоһлиқ Ахияниң васитиси билән ейтқан сөзигә 
мувапиқ Йәробиамниң өйидә нәписи бар һеч кимни қоймай, уни тамамән 
йоқатти.  30 Йәробиам Исраилни аздуруп, Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң 
ғәзипини кәлтүргән гуналири үчүн униңға шундақ болди.  
31 Надабниң башқа ишлири билән қилғининиң һәммиси Исраилниң тарих 
китаплирида пүтүлгәндур.  32 Лекин Аса вә Исраилниң падишаһи Баша пүтүн 
өмридә бир-бири билән җәң қилишип туратти.  

Исраилниң падишаһи Баша

33 Йәһуданиң падишаһи Асаниң сәлтәнитиниң үчинчи йилида Ахияниң 
оғли Баша Тирзада пүтүн Исраилға падишаһ болуп, йигирмә төрт йил 
сәлтәнәт қилди.  34 У өзи Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини қилип, 
Йәробиамниң йолида йүрүп, шу өзи Исраилни аздурған гунайини қилатти.  

Йеһу падишаһ Башаға тәнбиһ бериду

16 1 Худавәндиниң сөзи Башаға қарши Хананиниң оғли Йеһуға келип 
ейттики:  2 «Мана сени топидин қопуруп, хәлқим бәни-Исраилға баш 

қилип қойдум. Лекин сән Йәробиамниң йолида йүрүп, хәлқим Исраилни 
гунаға аздуруп, уларниң гуналири билән ғәзипимни кәлтүрдүң.  3 Мана Баша 
билән ханиданиниң нәслини йоқитурмән. Йәробиамниң өйини қилғандәк 
сениң өйүңни қилимән.  4 Башаниң ханиданидикиләрдин һәр ким шәһәрдә 
өлсә, уни иштлар йәп, һәр ким сәһрада өлсә, уни һавадики қушлар йәйду» 
деди.  
5 Башаниң башқа ишлири вә униң қилғининиң һәммиси билән зорлуқи 
тоғрисида Исраил падишаһлириниң тарих китаплирида пүтүлгәндур.  6 Баша 
өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, Тирзада дәпнә қилинди. Андин 
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униң оғли Ела орнида падишаһ болди.  7 Баша Йәробиамниң ханиданидәк 
қилип, өз қоллириниң ишлири билән Худавәндиниң ғәзипини кәлтүрүп, 
униң нәзиридә һәр бир яманлиқни қилип, Йәробиамниң ханиданини һәм 
өлтүргини үчүн Худавәндиниң сөзи Хананиниң оғли Йеһу пәйғәмбәрниң 
васитиси билән кәлгән еди.  

Исраилниң падишаһи Ела

8 Йәһуда падишаһи Асаниң сәлтәнитиниң йигирмә алтиничи йилида 
Башаниң оғли Ела Тирзада Исраилға падишаһ болуп, икки йил сәлтәнәт 
қилди.  9 Лекин униң җәң һарвулириниң йеримигә сәрдар болған хизмәткари 
Зимри униңға сүйқәст қилди. Ела Тирзада болуп, Тирзадики ординиң 
үстидә турған Арзаниң өйидә шараб ичип мәст болғанда,  10 Зимри кирип. 
уни уруп өлтүрүп, өзи Йәһуда падишаһи Асаниң сәлтәнитиниң йигирмә 
йәттиничи йилида Еланиң орнида падишаһ болди.  11 У падишаһ болуп өз 
тәхтигә олтарғинида Башаниң ханиданини уруп, хаһи униң өй хәлқидин, 
хаһи достлиридин һеч кимни қоймай, һәммә әркәкни өлтүрди.  12 Зимри 
шундақ қилип, Худавәндә Йеһу пәйғәмбәрниң васитиси билән Башаға қарши 
ейтқан сөзигә мувапиқ Башаниң пүтүн ханиданини йоқатти.  13 Баша билән 
униң оғли Ела һәр гуна қилип Исраилни аздуруп, инавәтсиз ишлири билән 
Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң ғәзипини кәлтүргән үчүн шундақ болди.  
14 Еланиң башқа ишлири вә қилғининиң һәммиси Исраил падишаһлириниң 
тарих китаплирида пүтүлгәндур.  

Исраилниң падишаһи Зимри

15 Йәһуда падишаһи Асаниң сәлтәнитиниң йигирмә йәттиничи йилида 
Зимри Тирзада йәттә күн сәлтәнәт қилди. Хәлиқ филистинийләргә тәвә 
болған Гибәтонни қоршап турди.  16 Қоршап турған хәлиқ: «Зимри хиянәт 
қилип, падишаһни һәм өлтүрди» дәп аңлиғанда Исраилниң һәммиси у күн 
ләшкәргаһта қошунниң сәрдари Омрини Исраилниң үстигә падишаһ қилди.  
17 Андин Омри билән Исраилниң һәммиси Гибәтондин чиқип, Тирзани 
қоршиди.  18 Лекин Зимри шәһәрниң елинғинини көргәндә падишаһлиқ 
ординиң қорғиниға кирип, ордини өз үстидә көйдүрүп өлди.  19 У өзи гуна 
қилип, Худавәндиниң нәзиридә яман болғинини қилип, Йәробиамниң 
йолида йүрүп, шу өзи Исраилни аздуруп гуна қилғандәк иш қилғини үчүн 
шундақ болди.  
20 Зимриниң башқа ишлири вә қилған хиянити тоғрисида Исраил 
падишаһлириниң тарих китаплирида пүтүлгәндур.  
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Исраилниң падишаһи Омри
21 Шу чағларда Исраилниң хәлқи иккигә бөлүнүп, уларниң йерими 

Гинатниң оғли Тибниға әгишип, уни падишаһ қилғили турди, лекин йерими 
Омриға әгәшти.  22 Һәр қандақ болса, Омриға әгәшкән хәлиқ Гинатниң оғли 
Тибниға әгәшкән хәлиқтин күчлүк болди. Тибни өлүп кәткәндин кейин 
Омри падишаһ болди.  
23 Йәһуда падишаһи Асаниң сәлтәнитиниң оттуз биринчи йилида Омри 
Исраилға падишаһ болуп, он икки йил сәлтәнәт қилди. Тирзада алтә йил 
олтирип сәлтәнәт қилди.  24 У өзи Самирдин Самарийә теғини икки талант 
күмүчкә елип, шу тағда бир шәһәрни бена қилип, уни тағниң егиси Самирниң 
етида Самарийә дәп атиди.  25 Лекин Омри Худавәндиниң нәзиридә яман 
болғинини қилип, униңдин илгири болған һәммисидин ошуқрақ яманлиқни 
қилип,  26 Нәбатниң оғли Йәробиамниң һәммә йоллирида йүрүп, шу өзи гуна 
қилип Исраилни Худаниң ғәзипини кәлтүргили инавәтсиз ишларни қилғили 
аздурғандәк гуна қилип иш қилатти.  
27 Омриниң қилған башқа ишлири билән зорлуқи тоғрисида Исраил 
падишаһлириниң тарих китаплирида пүтүлгәндур.  28 Омри өз ата-
бовилириниң арисида раһәт тепип, Самарийәдә дәпнә қилинди. Андин униң 
оғли Ахаб орнида падишаһ болди.  

Исраилниң падишаһи Ахаб Изабәлни хотунлуққа алиду

29 Йәһуда падишаһи Асаниң сәлтәнитиниң оттуз сәккизинчи йилида 
Омриниң оғли Ахаб Исраилға падишаһ болди. Омриниң оғли Ахаб Самарийәдә 
йигирмә икки йил Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилди.  30 Амма Омриниң 
оғли Ахаб униң илгиридин болған һәммисидин Худавәндиниң нәзиридә 
ошуқрақ яманлиқ қилди.  31 Нәбатниң оғли Йәробиамниң гуналирида 
йүргини билән тохтимай, бәлки сидонийларниң падишаһи Әтбаалниң қизи 
Изабәлни хотунлуққа елип, Баал дегән бутқа ибадәт қилип баш егип,  32 өзи 
Самарийәдә ясиған Баал бутханисида Баалға бир қурбангаһни ясиди.  33 Ахаб 
һәм Аширә бутлар яситип қойди. Ахаб шундақ қилип, униңдин илгири өткән 
Исраилниң һәммә падишаһлиридин Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң 
ғәзипини кәлтүридиған ошуқрақ яманлиқ қилди.  
34 Униң күнлиридә бәйтәллик Хийәл Йерихони йәнә ясап қойди. Лекин 
Худавәндә Нунниң оғли Йәшуаниң васитиси билән ейтқан сөзигә мувапиқ у 
өзи улини салғанда униң тунҗи оғли Абирам өлди вә дәрвазиларни салғанда 
униң кичик оғли Сәгуб өлди.  
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Елия пәйғәмбәр Кирит җилғисиниң бойида

17 1 Гилиядтикиләрдин болған тишбәлик Елия Ахабқа ейттики: «Мән 
униң алдида турған Исраилниң Тәңриси тирик Худавәндә билән 

қәсәм қилимәнки, мән буйрумисам, бу йилларда, хаһи шәбнәм, хаһи ямғур 
чүшмәйду».  2 Андин Худавәндиниң сөзи униңға келип ейтти:  3 «Мундин 
кетип, шәриқ тәрипигә берип, Иорданниң у тәрипидики Кирит җилғисиниң 
бойида өзәңни йошурғин.  4 Еқинниң суйидин ичкәйсән. Мана қузғунлириға 
саңа анда таам йәткүзгили буйрудум» деди.  5 У кетип, Худавәндә буйруғандәк 
қилип, Иорданниң у тәрипидики Кирит җилғисиға берип, анда олтарди.  
6 Қузғунлар һәр әтигәндә нан билән гөш елип, һәр ахшамда нан билән гөш 
йәткүзәтти. У өзи җилғиниң суйидин ичәтти.  

Елия вә Зәрәпәттики тул хотун

7 Лекин жутта ямғур яғмиғини үчүн бир вақиттин кейин җилғиниң суйи 
қуруп қалди.  8 У вақит Худавәндиниң сөзи униңға келип ейтти:  9 «Қопуп, 
Сидондики Зәрәпәткә берип олтарғин. Мана андаки бир тул хотунға саңа 
пәрвиш қилғили буйрудум» деди.  10 У қопуп, Зәрәпәткә берип, шәһәрниң 
дәрвазисиға кәлгәндә мана анда бир тул хотун отун йиғип туриду. У 
қичқирип униңға: «Қачида маңа ичкили кичиккина су елип кәлгин» деди.  
11 У су елип кәлгили барғинида уни қичқирип: «Маңа һәм бир парчә нан 
алғач кәлгин» деди.  12 Амма у ейтти: «Тирик Тәңриң Худавәндә билән саңа 
қәсәм қилимәнки, мәндә бир нанму йоқтур. Амма хумрида аран бир чаңгал 
ун болуп, козида азғина яғ бар. Мана икки тал отунни йиғдим. Әмди берип, 
өзәм билән оғлумға нан етип, йәп өләйли» деди.  13 Елия униңға ейтти: 
«Қорқмай берип, ейтқиниңдәк қилғин. Лекин авал маңа бир кичик нан 
етип, елип кәлгин андин өзәң билән оғлуңға нан әткин.  14 Чүнки Исраилниң 
Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Худавәндә йәргә ямғур яғдуридиған 
күнгичилик хумридики ун түгимәй туруп, козидики яғ кемәймәйду›» деди.  
15 Шуни десә, у берип Елия ейтқандәк қилди. Шундақ қилса, униң өзи билән 
Елияға вә өз өй хәлқигә узун вақитқичә йегүлүки йетип турди.  16 Худавәндә 
Елияниң васитиси биллә ейтқан сөзигә мувапиқ хумридики ун түгимәй, 
козидики яғму кемәймиди.  
17 Шу вәқәләрдин кейин өйниң егиси болған бу хотунниң оғли кесәл болди. 
Униң кесили ундақ қаттиқ болдики, униңда нәпәс қалмиди.  18 Хотун 
Елияға ейтти: «Әй Худаниң адими, сән билән немә ишим бар? Гуналирим 
яд қилип, оғлумниң өлмикигә сәвәб болуп кәлдиңму?» деди.  19 Лекин у 
униңға: «Оғлуңни қолумға бәргин» дәп уни униң қучиқидин елип, өзи 
олтарған балиханиға елип чиқип, өз орнида қоюп,  20 Худавәндигә пәряд 
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қилип: «Әй Тәңрим Худавәндә, немишкә мән униңкидә меһман болған бу 
тул хотунға бала кәлтүрүп, униң оғлини өлтүрдүң?» дәп,  21 униң үстигә үч 
мәртивә созулуп йетип, Худавәндигә пәряд қилип: «Әй Тәңрим Худавәндә, бу 
балиниң җени униң өзигә йәнә йенип кирсун» дәп дуа қилди.  22 Худавәндә 
Елияниң дуасини аңлиди вә балиниң җени униңға йенип киргини билән у 
өзи тирилип қалди.  23 Елия балини балиханидин елип чүшүп, өйгә кирип 
анисиға тапшуруп бәрди. Тапшуруп берип, Елия: «Мана оғлуң тирилди» дәп 
ейтти.  24 Хотун Елияға ейтти: «Сениң Худаниң адими болуп, ағзиңдики сөз 
Худавәндиниңки болуп раст екәнликини әмди билдим» деди.  

Елия вә Баалниң пәйғәмбәрләр Кармәл теғида

18 1 Узун вақит өткәндә Худавәндиниң сөзи үчинчи йилда Елияға 
келип ейттики: «Берип, Ахабниң қешиға киргин, чүнки мән йәр 

йүзигә ямғур яғдурмақчи болдум».  2 Елия Ахабниң қешиға киргили чиқип 
кәтти. Ачарчилиқ болса Самарийәдә қаттиқ еди.  3 Ахаб ордисиниң үстидә 
турған Обадяни қичқарди. Обадя тола тәқвадар болуп, Худадин қорқатти.  
4 Изабәл Худавәндиниң пәйғәмбәрлирини өлтүрүп йоқатқанда Обадя йүз 
пәйғәмбәрни елип, әллик-әлликтин қилип, бир ғарда йошуруп қоюп, нан 
билән су уларға йәткүзәтти.  5 Ахаб Обадяға ейтти: «Жутни кезип, һәммә 
су булақ билән һәммә җилғиларға берип баққин. Ат қечирларни тирик 
сақлиғили анда от тепилидумикин? Шуниң билән һәммә улағлиримиз 
йоқалмисун» деди.  6 Улар өз арисида жутни бөлүп, һәр биригә өзи кезидиған 
һәссисини тәйинләп, Ахаб өз йоли билән берип, Обадя башқа тәрәпкә өз йоли 
билән кәтти.  
7 Обадя йолда кетип барғинида, мана Елия униңға учрайду. У уни тонуп, 
йүз төвән чүшүп: «Сән хоҗам Елия әмәсмусән?» дәп ейтти.  8 У униңға 
ейтти: «Мән удурмән. Берип, өз хоҗаңға: ‹ Мана Елия кәлди› дәп ейтқин».  
9 У униңға ейттики: «Немә гуна қилдимки, мән қулуңни өлтүргили 
Ахабниң қолиға тапшурғайсән.  10 Өз Тәңриң тирик Худавәндә билән қәсәм 
қилимәнки, хоҗам киши әвәтип, сени издимигән һеч таипә яки мәмликәт 
қалмиди. Лекин улар: ‹ У мунда йоқ› дәп ейтса, у мәмликәт яки таипидин: 
‹ Уни тапмидуқ› дәп қәсәм қилдурди.  11 Әмди сән буйруп: ‹ Берип, хоҗаңға: 
«Мана Елия кәлди» дәп ейтқин› дәйсән.  12 Мән сәндин кәткәндин кейин 
Худавәндиниң Роһи мән билмигән йәргә сени елип барса вә мән сениң 
хәвириңни Ахабқа бәргәндин кейин у сени тапмиса, у мени өлтүриду. Мән, 
қулуң яш вақтимдин тартип Худавәндигә тәқвадар болған әмәсму? 13 Изабәл 
Худавәндиниң пәйғәмбәрлирини өлтүргинидә қандақ қилғинимни сән 
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хоҗамға мәлум әмәсму? Қандақки, мән Худавәндиниң пәйғәмбәрлиридин 
йүзни әлликтин-әлликтин бир ғарда йошуруп қоюп, уларға нан билән су 
йәткүзүп берәттим.  14 Әмди ейтисәнки: ‹ Берип хоҗаңға: «Мана Елия кәлди» 
дәп ейтқин›. Ундақ қилсам, мени өлтүриду».  15 Лекин Елия: «Мән һузурида 
турған самави қошунларниң сәрдари болған тирик Худавәндә билән қәсәм 
қилимәнки, мән шәксиз бүгүн униң һузуриға баримән» деди.  
16 Обадя берип, Ахабқа хәвәр бәрди. У вақит Ахаб Елияға учриғили барди.  
17 Ахаб Елияни көргәндә униңға ейтти: «Исраилға бала кәлтүргүчи сән 
әмәсму?» деди.  18 У җавап бәрдики: «Мән Исраилға бала кәлтүрмидим. 
Лекин сән билән атаңниң өйи Худавәндиниң буйруқлирини ташлап, Баал 
дегән бутларға тевинип, Исраилға бала кәлтүрдүңлар.  19 Әмди киши әвәтип, 
мениң қешимға Кармәл теғида һәммә Исраилни җәм қилип, Изабәлниң 
дастихинидин таам йәп Баалниң төрт йүз әллик болған пәйғәмбәрлири 
билән Ашәраниң төрт йүз пәйғәмбирини йиғдурғин» деди.  
20 Ахаб бәни-Исраилниң һәммисигә киши әвәтип, пәйғәмбәрләрни Кармәл 
теғиға йиғдурди.  21 Елия һәммә хәлиқниң алдида қопуп, ейттики: «Қачанғичә 
икки тәрипигә тәлмүрүп турисиләр? Худавәндә Худа болса, униңға әгишиңлар. 
Лекин Баал Худа болса, униңға әгишиңлар» деди. Амма хәлиқ униңға һеч 
сөз җавап бәрмиди.  22 Елия хәлиққә ейтти: «Мән болсам Худавәндиниң 
пәйғәмбәрлиридин ялғуз қалдим, амма Баалниң пәйғәмбәрлири төрт йүз 
әллик кишидур.  23 Әмди бизгә икки буқа берилсун. Улар өзигә бир буқини 
илғап, союп парчилап от яқмай отунниң үстидә қойсун. Мән йәнә бир 
буқини тәйяр қилип, от яқмай отунниң үстигә қояй.  24 Силәр болсаңлар өз 
тәңриңларниң исмини қичқарғайсиләр. Мән болсам, Худавәндиниң исмини 
қичқирай. Қайси тәңри от билән җавап бәрсә, у Худа болсун» деди. Һәммә 
хәлиқ: «Бу яхши сөз» дәп җавап бәрди.  
25 Елия Баалниң пәйғәмбәрлиригә ейттики: «Силәр тола болғач авал 
өзәңлар бир буқини илғап, тәйяр қилип от яқмай өз тәңриңларниң исмини 
қичқириңлар».  26 Улар өзигә берилгән буқини тәйяр қилип, әтигәндин 
тартип чүшгичә Баалниң исмини қичқирип: «Әй Баал, бизгә җавап бәргин!» 
дәп турди. Лекин хаһи аваз аңланмай, хаһи җавап берилмиди. Улар 
тохтимай растланған қурбангаһниң чөрисидә сәкрәп йүрди.  27 Чүш вақит 
болғанда Елия уларни заңлиқ қилип ейтти: «Үнлүкрәк қичқириңлар. У 
тәңри әмәсму? Лекин униң ойлайдиған иши бармикин я бир тәрәпкә кәткән 
я сәпәр қилармикин? Әгәр ухлиған болса, ойғитилса керәк» деди.  28 Улар 
техи үнлүкрәк қичқирип, өз рәсмийчә қан аққудәқ өзини қилич нәйзә билән 
зәхимләндүрәтти.  29 Чүштин кейин улар пәйғәмбәрлик қилиш һаләткә 
чүшүп, ахшам қурбанлиқ вақтиғичә шу һаләттә қалди. Лекин һеч аваз 
аңланмай, хаһи җавап кәлмәй, хаһи иҗабәт қилғучи мәлум болмиди.  
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30 Елия һәммә хәлиққә: «Мениң қешимға келиңлар» дәп ейтти. Һәммә хәлиқ 
униң қешиға кәлгәндә у өзи Худавәндиниң йиқитилған қурбангаһини оңлап 
қойди.  31 Елия өзи, «Исмиң Исраил болсун» дәп Худавәндиниң тәрипидин 
сөз аңлиған Яқубниң оғуллириниң қәбилилириниң саниға мувапиқ он икки 
ташни елип,  32 шу ташлардин Худавәндиниң намида бир қурбангаһни ясап, у 
қурбангаһниң чөрисидә икки күрә дан патқидәк бир йәрни колиди.  33 Андин 
кейин отунни растлап, буқини парчилап отунниң үстигә қоюп:  34 «Төрт 
соғини суға тоштуруп, көйдүридиған қурбанлиқ билән отунниң үстигә 
төкүңлар» деди. «Йәнә бир мәртивә қилиңлар» десә, улар шундақ қилди. 
У өзи: «Үчинчи мәртивә қилиңлар» деди. Улар үчинчи мәртивә шундақ 
қилғанда,  35 су қурбангаһниң чөрисидә еқип кәтти. Колиған йәрни һәм су 
билән толтарди.  
36 Ахшамлиқ қурбанлиқиниң вақтида Елия пәйғәмбәр қопуп, ейтти: «Әй 
Худавәндә Ибраһим, Исһақ вә Яқубниң Худайи, сениң Исраилда Худа 
болғиниң ашкарә қилинип, мән сениң бәндәң болуп, буниң һәммисини сениң 
буйруқуң билән қилғиним бу күн мәлум болсун.  37 Әй Худавәндә, дуайимни 
аңлиғин. Шуниң билән бу хәлиқ сени Рәб Худа билип, уларниң көңүллирини 
яндурғучи екәнликиңни мәлум қилсун» деди.  38 У вақит Худавәндиниң оти 
чүшүп, көйдүридиған қурбанлиқ билән отунни таш билән топини көйдүрүп, 
қурбангаһниң чөрисидики суни яливалди.  39 Хәлиқниң һәммиси буни 
көргәндә йүз төвән йиқилип: «Худавәндә Худадур, Худавәндә Худадур» дәп 
ейтти.  40 Лекин Елия уларға: «Баалниң пәйғәмбәрлирини тутуңлар. Һеч бири 
қутулмисун» деди. Улар уларни тутқанда, Елия уларни Қишон җилғисиға 
елип берип, анда өлтүрди.  
41 Елия Ахабқа ейтти: «Қопуп, таам йәп-ичкин, чүнки ямғурниң авазини 
аңлаймән».  42 Ахаб қопуп, йәп-ичкили турди. Амма Елия Кармәлниң 
чоққисиға чиқип, йәргә чүшүп, бешини тизлириниң оттурисида қоюп 
олтирип,  43 өз хизмәткариға: «Сән чиқип, деңизниң тәрипигә қариғин» деди. 
У чиқип, сәпселип беқип: «Һеч нәрсә көрүнмәйду» деди. «Йәнә берип баққин» 
дәп йәттә мәртивә униңға буйруди.  44 Йәттә мәртивә берип кәлгәндә: «Мана 
адәм алиқинидәк кичик бир булут деңиздин чиқиду» дәп ейтти. Елия униңға: 
«Берип, Ахабқа: ‹ Һарвуни қатуруп, төвәнгә чүшкин. Ямғур сени тосимисун› 
дәп ейтқин» деди.  45 Аңғичә асман булут билән борандин тутулуп, қаттиқ 
бир ямғур чүшти. Ахаб һарвуға минип, Йизрәәлгә кәтти.  46 Худавәндиниң 
қоли Елияниң үстидә болғач у белини бағлап, Ахабниң алдида Йизрәәлгичә 
жүгүрүп барди.  
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Елия Хореб теғида

19 1 Лекин Ахаб Елияниң һәммә қилғини билән һәммә пәйғәмбәрләрни 
қилич билән өлтүргинини Изабәлгә дәп бәргәндә,  2 Изабәл Елияға 

бир хәвәрчи әвәтип, ейтқуздики: «Әгәр әтә бу вақитқичә мән сән буларниң 
җанлириға қилғандәк, сениң җениңға қилмисам, тәңриләр маңа ундақ 
қилсун, мундақ қилсун, бәлки буниңдин зиядә қилсун» деди.  3 У буни 
билгәндә өз җенини қутқузмақ үчүн кетип, Йәһудаға тәвә зиминидики 
Бәршебаға берип, анда өз хизмәткарини қоюп,  4 өзи чөлгә бир күнлүк йол 
меңип, анда бир арчиниң түвидә олтирип өлгили арзу қилип, ейтти: «Әй 
Худавәндә, әмди болди. Өз җенимни алғин, чүнки мән ата-бовилиримдин 
әвзәл әмәсмән» деди.  5 У бу арчиниң түвидә ухлаватқанда, мана бир пәриштә 
уни тутуп, униңға: «Қопуп, нан йегин» дәп ейтти.  6 У қариса, мана бешиниң 
йенида қизиқ чоғларда пишурған нан билән бир коза су туриду. У йәп-
ичип, йәнә ухлиғили ятти.  7 Лекин Худавәндиниң пәриштиси йәнә келип, 
иккинчи мәртивә уни тутуп, униңға: «Қопуп, нан йегин. Болмиса йолуң саңа 
узақ болиду» деди.  8 У қопуп, йәп-ичип, шу таамдин тапқан қуввити билән 
қириқ кечә-күндүз меңип, Худаниң теғи Хоребқа йетип барди.  
9 У йәргә келип, бир ғарға кирип анда қонди. Вә мана Худавәндиниң сөзи 
униңға келип ейтти: «Әй Елия, мунда немә қилисән?».  10 У җавап бәрдики: 
«Қошунларниң Тәңриси Худавәндә үчүн ғәйрәт қилдим, Чүнки бәни-Исраил 
сениң әһдәңни ташлап, қурбангаһлириңни йиқитип пәйғәмбәрлириңни 
қилич билән өлтүрди. Мән ялғуз қалдим вә мениң җенимни һәм алғили 
қәстләп туриду» деди.  
11 У униңға ейтти: «Чиқип, тағда тохтап, Худавәндиниң алдида турғин» деди. 
Вә мана Худавәндә өтүп кәтти. Худавәндиниң алдида тағларни сундуруп, 
қорам ташларни парчилап, чеқидиған наһайити қаттиқ бир боран чиқти. 
Лекин Худавәндә боранда әмәс еди. Борандин кейин бир зил-зилә вәқә болди. 
Лекин Худавәндә зил-зилидә әмәс еди.  12 Зил-зилидин кейин бир көйидиған 
от чиқти. Лекин Худавәндә отта әмәс еди. Оттин аста-аста чирқирайдиған 
бир аваз аңланди.  
13 Елия шуни аңлиғанда йепинчиси билән йүзини йепип, ғарниң ағзиға 
берип турса, мана бир аваз чиқип, униңға: «Әй Елия, мунда немә қилисән?» 
деди.  14 У җавап бәрдики: «Қошунларниң Тәңриси Худавәндә үчүн ғәйрәт 
қилдим. Чүнки бәни-Исраил сениң әһдәңни ташлап, қурбангаһлириңни 
йиқитип, пәйғәмбәрлириңни қилич билән өлтүрди. Мән ялғуз қалдим вә 
мениң җенимни алғили қәстләп туриду».  
15 Худавәндә униңға ейтти: «Йенип кетип, Дәмәшиқниң чөлигә йолуңни селип, 
анда кәлгәндә Хазаәлни Аррамниң үстигә падишаһ болушқа мәсиһлигин.  
16 Андин Нимшиниң оғли Йеһуни Исраилниң үстигә падишаһ болушқа 
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мәсиһлигин вә өз орнуңда пәйғәмбәр болушқа абәл-мехолалиқ Шафатниң 
оғли Елишани мәсиһлигин.  17 Мундақ болидуки, Хазаәлниң қиличидин 
қутулған кишини Йеһу өлтүриду вә Йеһуниң қиличидин қутулған кишини 
Елиша өлтүриду 18 Лекин Исраилда йәттә миң кишини, йәни Баалниң алдида 
тиз пүкмигән һәр тиз вә уни сөймигән һәр еғизни аяп қояй» деди.  

Елиша Елияға әгишиду

19 У йәрдин кәткәндә у Шафатниң оғли Елиша бир йәрдә учриди. У 
қош һайдап, он икки җүп калини алдиға селип, өзи он иккинчи җүпни 
һайдап турди. Елия өтүп келип, униң үстигә өз йепинчисини япти.  20 У 
өзи калиларни ташлап, Елияниң кәйнидин жүгүрүп, ейтти: «Берип, атам 
билән анамни сөйгили мени қойғин. Андин келип, саңа әгишәй». У униңға: 
«Берип кәлгин, чүнки саңа немә қилғинимни билисән» деди.  21 У униңдин 
йенип, бир җүп калини елип союп, калиларниң җабдуқини отун қилип, 
гөшини пишуруп хәлиққә берип қойса, улар йеди. Андин у өзи қопуп, 
Елияға әгишип, униң хизмитида болди.  

Аррамниң падишаһи Бәнһадад Самарияни қоршивелиду

20 1 Аррамниң падишаһи Бәнһадад һәммә қошунини җәм қилип, оттуз 
икки падишаһни өзи билән елип, ат билән һарвулар алғач чиқип, 

Самарийәни қоршап қистап,  2 шәһәргә әлчиләр киргүзүп, Исраилниң 
падишаһи Ахабниң қешиға әвәтип, униңға:  3 «Бәнһадад мундақ ейтидуки: ‹ 
Сениң күмүч билән алтунуң, сениң һәммидин чирайлиқ хотунлириң билән 
балилириң мениңкидур› дәп ейтқузди».  4 Исраилниң падишаһи униңға: 
«Әй хоҗам падишаһ, сән ейтқандәк мән өзәм билән пүтүн барлиқим 
сениңкидур» дәп җавап бәрди.  5 Лекин әлчиләр йәнә йенип келип, ейтти: 
«Бәнһадад мундақ ейтидуки: ‹ Саңа хәвәр әвәтип: «Сениң күмүч билән 
алтунуңни, сениң хотунлириң билән балилириңни маңа бәргин» дәп 
ейтқуздум.  6 Лекин әтә бу вақит билән өз хизмәткарлиримни саңа әвәтәй. 
Улар сениң өйүң билән хизмәткарлириңниң өйлирини ахтуруп, сениң 
көзлириңдә әзиз болғанниң һәммисини елип кәтсун› дәп ейтти» деди.  
7 У вақит Исраилниң падишаһи жутниң һәммә ақсақаллирини қичқирип, 
ейтти: «Билип көрүңларки, бу киши яманлиқ қәстләйду. Чүнки маңа 
хәвәр әвәтип, мениң хотунлирим билән балилирим, мениң күмүч билән 
алтунумни сориғанда мән униңға яқ демидим» десә,  8 һәммә ақсақаллар 
билән хәлиқниң һәммиси униңға: «Қулақ салмиғин яки мақул демигин» 
дәп ейтти.  9 Униң үчүн у өзи Бәнһададниң әлчилиригә ейттики: «Хоҗам 
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падишаһқа сән хәвәр әвәтип ‹ Өз қулуңдин авал сориғиниңниң һәммисигә 
мақул дәймән, лекин буниңға мақул дейәлмәймән› дәп ейтиңлар» деди. 
Әлчиләр йенип берип, шу сөзни дәп бәрди.  10 Бәнһадад униңға хәвәр 
әвәтип ейтқуздики: «Әгәр Самарийәниң тописи мән билән кәлгән һәммә 
хәлиқниң чаңгаллирини толтиришқа йәтсә, тәңриләр маңа ундақ қилсун, 
мундақ қилсун, бәлки униңдин зиядә қилсун» деди.  11 Лекин Исраилниң 
падишаһи җавап берип ейтти: «‹ Қилич бағлиған киши қилич йәшкән 
кишидәк пәхирләнмисун› дәп ейтиңлар» деди.  12 Бәнһадад өзи падишаһлар 
билән биллә чедирларда олтирип, шараб ичип, бу сөзни аңлиғанда өз 
хизмәткарлириға: «Сәп тизиңлар» дәп ейтти. Шуни десә, улар шәһәргә 
қарши сәп тизди.  
13 У вақит бир пәйғәмбәр Исраилниң падишаһи Ахабниң қешиға келип 
ейтти: «Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Бу чоң гуруһни көрдүңму? Мана 
бу күн уни сениң қолуңға тапшурай. Шуниң билән сән мениң Худавәндә 
болғинимни билгәйсән›».  14 Ахаб соридики: «Шу кимниң васитиси билән 
болиду?» У ейтти: «Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Валийларниң ғуламлири 
билән болиду›» деди. У соридики: «Ким соқушни башлайду?» У: «Сән 
өзәң» деди.  15 У вақит валийларниң ғуламлирини саниса, уларниң сани 
икки йүз оттуз икки еди. Андин кейин һәммә хәлиқни, йәни һәммә бәни-
Исраилни саниғанда уларниң сани йәттә миң чиқти.  16 Улар чүш вақтида 
Бәнһадад билән униңға ярдәм беридиған оттуз икки падишаһ чедирлирида 
шараб ичип, мәст болғанда шәһәрдин чиқти.  17 Валийларниң ғуламлири 
авал чиқти. Бәнһададтин әвәтилгән кишиләр униңға хәвәр бәрдики: 
«Самарийәдин адәмләр чиқип туриду».  18 У ейтти: «Әгәр сүлһиниң 
нийити билән чиққан болса, уларни тирик тутуңлар. Әгәр соқушқили 
чиққан болсиму, уларни тирик тутуңлар» деди.  19 Амма валийларниң бу 
ғуламлири билән уларниң кәйнидики қошун шәһәрдин чиқип,  20 һәр бири 
өзигә учриған адәмни урди. Аррамийлар өзи қачти. Қачса, Исраил уларни 
қоғлиди. Лекин Аррамниң падишаһи Бәнһадад атқа минип, атлиқлар билән 
қечип қутулди.  
21 Исраилниң падишаһи чиқип, һәм атлиқларни, һәм һарвуларни тармар 
қилип, аррамийларни қаттиқ уруп мәғлуп қилди.  22 Лекин пәйғәмбәр 
Исраилниң падишаһиниң қешиға келип, униңға ейтти: «Өзәңни 
қувәтләндүрүп, немә қилидиғиниңни ойлап баққин. Келидиған йил 
Аррамниң падишаһи саңа қарши йәнә чиқиду» деди.  
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Афеқтики җәң
23 Аррам падишаһиниң хизмәткарлири униңға ейтти: «Уларниң тәңриси 

тағ тәңриси екән. Униң үчүн улар бизгә күчлүк кәлди. Лекин түзләңликтә 
улар билән соқушуп, шәксиз уларға күчлүк келимиз.  24 Әмди ундақ 
қилғинки, падишаһларниң һәр бирини мәнсипидин чүшүрүп, уларниң 
орнида валийлар тикләп қойғин.  25 Андин зайә болған қошунуңға баравәр 
болған бир қошунни өзәңгә йиғип, ат орниға ат, һарву орниға һарву тәйяр 
қилдурғайсән. Биз түзләңликтә улар билән соқушуп, уларға күчлүк келәйли» 
деди. У уларниң сөзигә қулақ селип, шундақ қилди.  26 Кейинки йил Бәнһадад 
аррамийларни көрәктин өткүзүп, Исраил билән җәң қилғили Афеққа чиқти.  
27 Бәни-Исраил һәм көрәктин өтүп, йәп-ичкүлүкни алғач берип, уларға қарши 
чиқти. Бәни-Исраил уларниң уттурида чүшүп, икки кичик өшкә падисидәк 
турди. Лекин аррамийлар жутни толтирип йейилған еди.  28 Амма Худаниң 
адими қопуп, Исраилниң падишаһиға ейтти: «Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ 
Аррамийларниң өзи: «Худавәндә тағ тәңриси болуп, вади тәңриси әмәс» дәп 
ейтқини үчүн мән бу чоң гуруһниң һәммисини сениң қолуңға тапшуримән. 
Шуниң билән мениң Худавәндә болғинимни билгәйсиләр› дәп ейтти» деди.  
29 Улар болса йәттә күн бир-бириниң уттурида турди. Йәттиничи күни соқуш 
башланди. Бәни-Исраил бир күндә аррамийлардин йүз миң пиядә әскәрни 
уруп өлтүрди.  
30 Қалғанлири қечип, Афеқ шәһиригә кирип кәтти. Лекин сепил 
қалғанлириниң йигирмә йәттә мениң адиминиң үстигә чүшүп, уларни 
басти. Бәнһадад өзи қечип, шәһәргә кирип, ханидин ханиға өтүп жүгүрәтти.  
31 Хизмәткарлири униңға ейтти: «Мана биз Исраилниң падишаһлири 
рәһимдил болғинини аңлидуқ. Униң үчүн бәллиримизгә палас бағлап, 
башлиримизға арғамча йөгәп, Исраилниң падишаһиға чиқайли. Сениң 
җениңни аяйдумикин» дәп,  32 өз бәллиригә палас бағлап, башлириға арғамча 
йөгәп, Исраилниң падишаһиниң қешиға берип ейтти: «Қулуң Бәнһадад: ‹ 
Җенимни айиғин› дәп ялвуриду». У сөзләп: «У техи тирикму? У бурадирим 
әмәсму?» деди.  33 Адәмләр: «Бу сөз яхшилиқниң аламити екән» дәп ойлап, 
униң сөзини чиң тутувелип: «Дәрвәқә Бәнһадад бурадириң» дәп алдирап 
ейтти. У: «Уни елип келиңлар» дәп буйруди. У вақит Бәнһадад униң қешиға 
чиқти. Чиқса, у уни өз һарвусиға олтарғузди.  34 Бәнһадад униңға ейтти: 
«Мениң атам сениң атаңдин алған шәһәрләрни саңа яндуруп берәй. Мениң 
атам Самарийәдә қилғандәк сән өзәң үчүн Дәмәшиқтә базарлар ясиғайсән» 
деди. Ахаб: «Бу шәрт билән сени қоюп берәй» дәп униң билән әһдә қилишип, 
уни кәткүзүп қойди.  
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Ахабниң үстидики һөкүм
35 Пәйғәмбәр шагиртлириниң бири Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ 

йәнә биригә: «Мени урғин» дәп ейтти. Лекин у адәм уни урғили унимиди.  
36 Амма у униңға: «Сән Худавәндиниң сөзини аңлимиғиниң үчүн, мана 
мәндин кәткиниңдә бир шир сени житип өлтүриду».  37 Андин кейин йәнә бир 
адәмни тепип, униңға: «Мени урғин» деди. У адәм уни уруп зәхимләндүрди.  
38 Андин пәйғәмбәр берип, өз сүритини йәңгүшләп, сәллини көзлиригә 
бағлап падишаһ өтидиған йолда туруп,  39 падишаһ өткинидә қичқирип, 
падишаһқа ейтти: «Мән қулуң җәңгә чиққан едим вә мана бир адәм келип, 
бир кишини кәлтүрүп: ‹ Бу кишини сақлиғин. У йитип кәтсә, өз җениңни 
униң җениниң орнида берисән, болмиса бир талант күмүч төләйсән› деди.  
40 Лекин мән, қулуң анда-мунда иш қилип турсам, у йоқ болуп кәтти». 
Исраилниң падишаһи өзи пәйғәмбәргә: «Һөкүмүң болса тайиндур. Сән өзәң 
гәпни кәстиң әмәсму?» десә,  
41 у өз көзлиридин сәллини шитик тартивәтти. У вақит Исраилниң падишаһи 
уни тонуп, униң пәйғәмбәрләрниң бири болғинини көрди.  42 Пәйғәмбәр 
униңға ейтти: «Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Мән йоқитилмаққа тайин 
қилған адәмни қолуңдин қутулғили қойғиниң үчүн сениң җениң униң 
җениниң орнида берилип, сениң хәлқиң униң хәлқиниң орнида берилиду› 
дәп ейтти» деди.  43 У вақит Исраилниң падишаһи хапа болуп аччиқлинип, 
өйигә кетип берип, Самарийәгә кәлди.  

Наботниң үзүмзарлиқи

21 1 Андин кейин шундақ болдики, Самарийәниң падишаһи Ахабниң 
ордисиниң йенида йизрәәллик Наботниң бир үзүмзарлиқи Йизрәәлдә 

бар еди.  2 Ахаб Наботқа сөз қилип ейтти: «Өз үзүмзарлиқиңни маңа 
бәргин. Мениң өйүмгә йеқин болғач анда бир отяшлиқ бағ қилай. Орнида 
саңа убданрақ бир үзүмзарлиқ берәй яки халисаң баһасини нәқ беримән» 
деди.  3 Амма Набот Ахабқа: «Худавәндә мени ата-бовилиримниң мирасини 
сетиштин сақлисун» деди.  4 Ахаб йизрәәллик Наботниң «Ата-бовилиримниң 
мирасини саңа бәрмәймән» дегән сөзидин хапа болуп аччиқлинип, өз өйигә 
берип, орнида йетип йүзини там тәрипигә қаритип, нан йемиди.  
5 Хотуни Изабәл униң қешиға келип: «Немишкә хапа болуп нан йемәйсән?» 
деди.  6 У униңға ейтти: «Мән йизрәәллик Наботқа сөз қилип униңға: ‹ Өз 
үзүмзарлиқиңни маңа бәрсәң, саңа пул берәй яки халисаң орниға башқа 
үзүмзарлиқ берәй› дедим. Лекин у: ‹ Саңа өз үзүмзарлиқимни бәрмәймән› 
деди».  7 Хотуни Изабәл униңға ейтти: «Сән әмди Исраилниң үстидә сәлтәнәт 
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қилисәнму? Қопуп, нан йәп көңлүңни хуш қилғин. Мән саңа йизрәәллик 
Наботниң үзүмзарлиқини елип берәй» деди.  8 Андин кейин Ахабниң намида 
бир хәт пүтүп, униң мөһүрини бесип, хәтни Наботниң шәһиридә униң билән 
олтарған ақсақалларниң өзи билән мөтивәрләргә әвәтти.  9 Хәттә ундақ 
пүттики: «Бир розини буйруп, хәлиқниң арисида Наботни төрдә олтарғузуп,  
10 униң уттурида икки яман адәмни олтарғузуңлар. Улар униңға қарши 
гувалиқ берип: ‹ Сән Худаға вә һәм падишаһқа ләнәт оқудуң› дәп ейтсун. 
Андин кейин уни чиқирип, чалма-кесәк қилип өлтүрүңлар.  
11 Шәһәрниң адәмлири, йәни униң шәһиридә олтарған ақсақалларниң 
өзи билән мөтивәрләр Изабәл уларға хәвәр әвәтип бәргән хәттә пүткәндәк 
қилип,  12 бир розини буйруп, хәлиқниң арисида Наботни төрдә олтарғузди.  
13 Андин икки яман адәм кирип, униң уттурида олтарди. У икки яман адәм 
болса хәлиқниң алдида Наботқа қарши гувалиқ берип: «Набот Худаға вә һәм 
падишаһқа дәшнәм қилди» дәп ейтти. Шуниң билән улар Наботни шәһәрниң 
ташқириға чиқирип, ташлар билән чалма-кесәк қилип өлтүрди.  14 Андин 
Изабәлгә хәвәр әвәтип: «Набот чалма-кесәк қилинип өлди» дәп хәвәр берип 
ейтқузди.  15 Изабәл Наботниң чалма-кесәк қилинип өлгинини аңлиғанда 
Ахабқа ейтти: «Қопуп, йизрәәллик Набот саңа пулға бәргили унимиған 
үзүмзарлиқни тапшурувалғин, чүнки Набот һаят әмәс, бәлки өлди» 
деди.  16 Ахаб Наботниң өлгинини аңлиғанда қопуп, йизрәәллик Наботниң 
үзүмзарлиқини егиливалғили у йәргә барди.  
17 Лекин Худавәндиниң сөзи тишбәлик Елияға келип ейтти:  18 «Қопуп берип, 
Самарийәдә олтарақлиқ Исраил падишаһи Ахабқа учриғин. Мана у Наботниң 
үзүмзарлиқида болиду. Уни егиливалғили у йәргә барғандур.  19 Униңға 
сөз қилип ейтқинки: ‹ «Һәм өлтүрүп, һәм мирасни егиливалдиңму?» дәп 
Худавәндә ейтиду». Андин ейтқайсәнки: ‹ «Иштлар Наботниң қенини ялиған 
йәрдә сениң қениңниму иштлар ялайду» дәп Худавәндә ейтиду› дегин» деди.  
20 Ахаб Елияға ейтти: «Әй дүшминим, мени таптиңму?» У ейтти: «Дәрвәқә 
сени таптим. Сән Худавәндиниң нәзиридә яманлиқ қилғили өзәңни сатқиниң 
үчүн,  21 мән сениң үстүңгә яманлиқ кәлтүрүп, нәслиңни йоқитип, Ахабниң 
Исраилдики ханиданидин һәммә әркәкни, хаһи кичик, хаһи чоң болсун 
һәммисини һалак қилимән.  22 Сән мениң ғәзипимни кәлтүрүп, Исраилни 
гунаға аздурғиниң үчүн Нәбатниң оғли Йәробиамниң өйини вә Ахияниң оғли 
Башаниң өйини қилғандәк сениң өйүңни қилимән.  23 Изабәл тоғрисидиму 
Худавәндә сөз қилип: ‹ Йизрәәлниң сепилиниң сиртида иштлар Изабәлни 
йәйду.  24 Ахабниң ханиданидикиләрдин һәр ким сәһрада өлсә, уни иштлар 
йәп, һәр ким сәһрада өлсә, уни һавадики қушлар йәйду› дәп ейтти» деди.  
25 Өз хотунидин аздурулуп, Худавәндиниң нәзиридә яманлиқ қилғили өзини 
сатқан Ахабтәк һеч ким йоқ еди.  26 У өзи Худавәндә бәни-Исраилниң алдидин 
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һайдап кәткүзгән аморийларниң һәммә қилғинидәк қилип, бутларға 
тевинип, йиргинчлик ишларни қилатти.  
27 Лекин Ахаб бу сөзләрни аңлиғанда өз кийимлирини житип, бәдинигә 
палас йөгәп, роза тутуп, паласта йетип шүк йүргили башлиди.  28 У вақит 
Худавәндиниң сөзи тишбәлик Елияға келип ейтти:  29 Ахабниң мениң 
алдимда өзини төвән тутқинини көрдүңму? У мениң алдимда өзини төвән 
тутқини үчүн униң күнлиридә балани кәлтүрмәй, бәлки униң оғлиниң 
күнлиридә униң өйиниң үстигә балани кәлтүрәй» деди.  

Аһаб җәңдә өлиду

22 1 Үч йилғичә Аррам билән Исраилниң оттурисида җәң болмиғач улар 
течлиқида олтаратти.  2 Лекин үчинчи йилда Йәһуданиң падишаһи 

Йәһошафат Исраилниң падишаһиға чүшүп барди.  3 Исраилниң падишаһи өз 
хизмәткарлириға ейтти: «Гилиядтики Рамот бизниңки болғинини билисиләр 
әмәсму? Шундақ болсиму, биз Аррамниң падишаһидин уни алмай, техи шүк 
олтаримиз».  4 Андин у өзи Йәһошафатқа ейтти: «Җәң қилғили мән билән 
Гилиядтики Рамотқа барисәнму?» Йәһошафат Исраилниң падишаһиға җавап 
берип: «Мениң өзәм сениң өзәңдәк болуп, мениң хәлқим сениң хәлқиңдәк 
санилип, атлирим болса сениң атлириңдәқ болиду» деди.  
5 Андин Йәһошафат Исраилниң падишаһиға: «Лекин авал Худавәндиниң 
ирадисини сориғин» дәп ейтти.  6 У вақит Исраилниң падишаһи төрт йүзчә 
пәйғәмбәрләрни йиғдуруп, улардин соридики: «Соқушқили Гилиядтики 
Рамотқа чиқимәнму, йоқму?» Улар ейтти: «Чиққин. Худавәндә уни 
падишаһниң қолиға бериду» деди.  7 Лекин Йәһошафат болса: «Худавәндиниң 
биз униңдин сорайдиған башқа пәйғәмбири йоқму?» дәп сориди.  8 Исраилниң 
падишаһи өзи Йәһошафатқа җавап берип: «Худавәндиниң ирадисини 
униңдин сориғили йәнә бир адәм, йәни Йимланиң оғли Мика бардур лекин 
маңа яхши нәрсини әмәс, бәлки яман нәрсини пәйғәмбәрлик қилғини үчүн 
уни яман көримән» деди. Йәһошафат өзи: «Падишаһ ундақ демисун» дәп 
ейтти.  9 Исраилниң падишаһи бир мәһрәмни қичқирип, униңға: «Алдирап 
Йимланиң оғли Микани елип кәлгин» дәп буйруди.  10 Әмди Исраилниң 
падишаһи билән Йәһуданиң падишаһи Йәһошафатниң һәр бири шаһанә 
кийимлирини кийип, Самарийәниң дәрвазисиниң алдида бир очуқ йәрдә өз 
тәхтлиридә олтарди. Буларниң алдида һәммә пәйғәмбәрләр пәйғәмбәрлик 
қилмақта еди.  11 Кенаананиң оғли Зидқия төмүрдин мүңгүзләр етип: 
«‹ Булар билән аррамийларни үсүп, йоқатқичә урисән› дәп Худавәндә 
ейтиду» деди.  12 Һәммә пәйғәмбәрләр шуниңға охшаш пәйғәмбәрлик қилип: 
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«Гилиядтики Рамотқа чиқип, раваҗлиқ болғин. Худавәндә уни падишаһниң 
қолиға бериду» дәп ейтти.  
13 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.  
14 Амма Мика: «Тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, Худавәндә маңа 
немә ейтса, шуни ейтай» деди.  15 Падишаһниң алдиға кәлгәндә, падишаһ 
униңға ейтти: «Әй Мика, җәң қилғили Гилиядтики Рамотқа чиқимизму яки 
әмәсму?» У униңға җавап бәрдики: «Чиқип, раваҗлиқ болғин. Худавәндә 
уни падишаһниң қолиға бериду» деди.  16 Лекин падишаһ униңға ейтти: 
«Қанчә мәртивә саңа: ‹ Худавәндиниң намида растлиқтин башқа бир немини 
маңа ейтмиғин› дәп ялвурмидимму?»  17 У ейтти: «Мән Исраилни тағларда 
падичиси болмиған қойлардәк паракәндә көрдүм. Көрсәм, Худавәндә ейтти: 
‹ Буларниң егиси йоқтур. Буларниң һәр бири аман-есән өз өйигә янсун› 
деди» дәп ейтти.  18 Исраилниң падишаһи өзи Йәһошафатқа ейтти: «Буниң 
маңа яхшилиқни әмәс, бәлки яманлиқни пәйғәмбәрлик қилишини саңа 
ейтмидимму?» деди.  
19 Мика ейттики: «Лекин Худавәндиниң сөзини аңлиғин. Көрсәм, Худавәндә өз 
тәхтидә олтирип, асманниң пүтүн қошуни униң алдида оң билән чәп йенида 
туриду.  20 Худавәндә ейтти: ‹ Анда йиқилсун дәп, Ахабни Гилиядтики Рамотқа 
чиққили ким голлайду› дәп ейтқанда, бири ундақ, йәнә бири мундақ ейтқили 
турди.  21 У вақит бир роһ келип, Худавәндиниң алдида туруп: ‹ Мән уни 
голлай› дәп ейтти. Худавәндә униңдин соридики: ‹ Қандақ қилип голлайсән?› 
деди.  22 У ейтти: ‹ Мән чиқип, һәммә пәйғәмбәрләрниң ағзида бир ялғанчи 
роһ болимән› деди. У ейтти: ‹ Уни голлай десәң, голлиялайсән. Берип, ундақ 
қилғин› деди.  23 Мана әмди Худавәндә сениң һәммә пәйғәмбәрлириңниң 
ағзиға бир ялғанчи роһни салди. Худавәндә өзи сениң үстүңгә бала кәлтүрүшни 
тохтатти» деди.  24 Амма Кенаананиң оғли Зидқия қопуп, Микаға бир качат 
уруп, ейтти: «Худавәндиниң Роһи саңа сөз қилғили қайси йол билән мәндин 
кәтти?»  25 Мика җавап бәрдики: «Өзәңни йошурмақ үчүн ханидин ханиға 
жүгүридиған күнүңдә шуни көрисән» деди.  26 Лекин Исраилниң падишаһи 
ейтти: «Микани елип, шәһәрниң сәрдари Амонға вә падишаһниң оғли Йоашқа 
яндуруп кәлтүрүп,  27 ейтқинки: ‹ Уни зинданға йөләп, мән теч-аман йенип 
кәлгичә тәңлик нени билән тәңлик суйини униңға берип туруңлар› дәп 
падишаһ ейтиду».  28 Мика ейтти: «Әгәр сән теч-аман йенип кәлсәң, Худавәндә 
мениң васитәм билән сөз қилмиди» деди. Андин йәнә сөз қилип: «Әй хәлиқ, 
силәрниң һәр бириңлар аңлиғин» дәп ейтти.  
29 Исраилниң падишаһи билән Йәһуданиң падишаһи Йәһошафат Гилиядтики 
Рамотқа чиқти.  30 Исраилниң падишаһи өзи Йәһошафатқа ейтти: «Мән 
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сүритимни йәңгүшләп җәңгә чиқай, лекин сән өз кийимлириңни кийип 
чиққин» деди. Исраилниң падишаһи сүритини йәңгүшлигәндин кейин улар 
җәңгә чиқти.  31 Лекин Аррамниң падишаһи җәң һарвулири үстидики оттуз 
икки сәрдарлириға: «Исраилниң падишаһидин башқа, хаһи кичик, хаһи чоң 
билән соқуш қилмаңлар» дәп буйруған еди.  32 Җәң һарвулириниң сәрдарлири 
Йәһошафатни көргәндә: «Исраилниң падишаһи шу» дәп, униңға һуҗум 
қилғили турди.  33 Лекин Йәһошафат бир пәряд көтәрди. Җәң һарвулириниң 
сәрдарлири униң Исраилниң падишаһи болмиғинини көргәндә уни қоюп 
кәтти.  
34 Амма бир адәм қариға бир оқясини етип, Исраил падишаһиниң савутиниң 
бир улиқиға тәгди. У өз һарву һайдиғучисиға: «Һарвуни яндуруп, ләшкәр 
арисидин һайдап, мени чиқарғин. Мән яридар болдум» дәп ейтти.  35 У күн 
соқуш барғансери қаттиқрақ болуп турди. Падишаһ болса өз һарвусида 
өрә туруп, аррамийларға йүзлинип, зәхмидин қени һарвуға еқип туруп, 
ахшам вақтида өлүп кәтти.  36 Күн патқан вақитта бир хитаб чиқтики: «Һәр 
бири өз шәһиригә янсун! Һәр бири өз жутиға йенип кәтсун!»  37 Падишаһ 
өлүп, Самарийәгә кәлтүрүлсә, улар падишаһни Самарийәдә дәпнә қилди.  
38 Падишаһниң һарвуси Самарийәниң көлидә жуюлғанда Худавәндә ейтқан 
сөзигә мувапиқ иштлар униң қенини ялап, паһишә хотунларму анда жуюнди.  
39 Ахабниң башқа ишлири билән қилғининиң һәммиси, ясиған пил чиши 
өйи билән бена қилған һәммә шәһәрләр тоғрисида Исраил падишаһлириниң 
тарих китаплирида пүтүлгәндур.  40 Ахаб өз ата-бовилириниң арисида раһәт 
тапти. Андин униң оғли Ахазя униң орнида падишаһ болди.  

Йәһуданиң падишаһи Йәһошафат

41 Асаниң оғли Йәһошафат Исраилниң падишаһи Ахабниң сәлтәнитиниң 
төртиничи йилида Йәһудаға падишаһ болди.  42 Йәһошафат падишаһ болғанда 
оттуз бәш яшқа кирип, Йерусалимда йигирмә бәш йил сәлтәнәт қилди, униң 
аниси Шилхиниң қизи болуп Азуба дәп аталди.  43 У һәр ишта атиси Асаниң 
йолида йүрүп, андин чиқмай, Худавәндиниң көзлиридә раст болғинини 
қилатти.  44 Лекин қурбанлиқ егизликлири йоқ болмай, бәлки хәлиқ 
егизликләрдә қурбанлиқ қилип, хушбуй исриқ яндуратти.  45 Йәһошафат 
Исраилниң падишаһи билән сүлһи түзди.  
46 Йәһошафатниң башқа ишлири билән қилған әмәллири вә җәңлири 
тоғрисида Йәһуда падишаһлириниң тарих китаплирида пүтүлгәндур.  47 У өзи 
атиси Аса чиқирип болалмай, у вақиттин тартип анда қалған һәзиләкләрни 
жуттин чиқарди.  48 У вақитта Едомда падишаһ болмай, бәлки наиб бир 
падишаһ сәлтәнәт қилатти.  49 Йәһошафат Офирдин алтун елип кәлмәк үчүн 
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Таршиш кемилири ясади. Лекин кемиләр баралмай, Әсйон-Гебәрдә хараб 
болди.  50 У вақит Ахабниң оғли Ахазя Йәһошафатқа: «Мениң хизмәткарлирим 
сениң хизмәткарлириң билән кемиләрдә барсун» деди. Лекин Йәһошафат 
унимиди.  51 Йәһошафат өз ата-бовилириниң арисида раһәт тепип, Давутниң 
шәһиридә ата-бовилириниң қәбирлиридә дәпнә қилинди. Андин униң оғли 
Йәһорам орнида падишаһ болди.  

Исраилниң падишаһи Ахазя

52 Ахабниң оғли Ахазя Йәһуданиң падишаһи Йәһошафатниң сәлтәнитиниң 
он йәттиничи йилида Самарийәдә Исраилниң үстидә падишаһ болуп, икки 
йил сәлтәнәт қилди.  53 У өзи Худавәндиниң көзлиридә яман болғинини 
қилип, атиси билән анисиниң йолида йүрүп, Исраилни гунаға аздуруп, 
Нәбатниң оғли болған Йәробиамниң йолида меңип,  54 Баалға ибадәт қилип 
баш егип, өз атиси қилғанниң һәммисигә охшаш қилип, Исраилниң Тәңриси 
Худавәндиниң ғәзипини кәлтүрди.  


